2014. április 22.



XXII. évfolyam 8. szám



KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Igen.

70%
Nem.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

Lapunk elé…
A napokban adták át a
városért végzett tevékenységeket elismerő kitüntetéseket és a sportban kiemelkedők díjait. A rendezvényen a polgármester a közösségek összefogásának
erejéről beszélt és szavait a
dánfoki városi „nagytakarítás” képeivel támasztotta
alá. Ezekről a rendezvényekről bővebben olvashatnak itt a címoldalon.

Kétszáz-háromszáz lelkes
önkéntes vett részt az idei
tavaszi várostakarításban, és
gyűjtötte a lombot vagy festette kívül-belül a faházakat a
Dánfoki Üdülőközpontban.
Az április 12-i rendezvény
kezdetén Izsó Gábor polgármester bíztatta lelkes munkára a megjelenteket, akiket
nem is nagyon kellett buzdítani, mert nagy hévvel és
munkakedvvel vágtak bele, és
igen rövid idő alatt látványos
eredményt értek el a mintegy
32 hektáros táborban. A
sportklubok, civil- és egyházi
szervezetek, oktatási, szociális, kulturális és szolgáltató
intézmények által delegált

A hatodikos sportiskolás Bereczki Andrea csak pár hete kajakozik, de a várostakarításra máris e csapatnak a színeiben érkezett. Nagyon élvezte a festést, és lapunknak elmondta, hogy jövőre is eljön.

önkéntesek és a hívó szóra
érkező családok összesen 17

Rengeteg zsák lomb gyűlt
össze és az ereszekből is ki-

Hárman vehették át a „Békés Városért” kitüntetést
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Összeállítást közlünk továbbá a parlamenti választás részletes városi eredményeiről a 3. oldalon.
Kiemelkedő sikert ért el
egy országos minősítő versenyen az ifjúsági fúvószenekar. Erről a 7. oldalon számolunk be.

faházat festettek ki kívül olajfestékkel, belül falfestékkel.

szedték a faleveleket. Munkájuk eredményeként felkészült a nyári idényre a tábor, a
rend fenntartása már a működtető Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ munkatársainak feladata lesz. Izsó Gábor
az önkénteseknek elmondta,
hogy apránként, lépésrőllépésre saját forrásból alakítgatják a tábort, tavaly például
cserélték a főépület tetőcserepeit, szépítették a szobákat és
a körépületet, pár faházat is.
Az önkéntesek munkáját a
szervezők egy-egy, számos üzletben kedvezményekre jogosító Békés Kártyával köszönték meg.
Sz. K.

2014-ben „Békés Városért” kitüntetéssel elismertek: Kállai Júlia,
Horváth Elek és Jákli Jánosné.

Töltött káposzta rotyogott a fazekakban
Gasztronómiai versenyek a Virágvasárnapi vásáron
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A húsvétot megelőző vasárnapon idén is
megtartották a Virágvasárnapi vásárt a békési
piacon. A kellemes tavaszi időben rengeteg

A díszvendégek Bogácsról érkeztek.

illatozó-pompázó virág kínálta magát, sok
gazdára is talált, míg más kilátogatókat a fellépők érdekelték. Békési tehetségek, óvodás és
iskolás csoportok mellett zenészek és táncosok
mutatkoztak be. A gyerekeket kézműves foglalkozások, hagyományőrző játékok, mesterség-bemutatók is várták. Újdonságként töltött
káposztafőző és süteménykészítő versenyt is
tartottak. A zsűri a Bogácsi Turisztikai és
Szolgáltató Nonprofit Kft. valóban szemet
gyönyörködtető süteményeit ítélte a legkiemelkedőbbnek. Bogácsról egyébként nyolcfős
delegáció érkezett, hogy településüket és az
ottani turisztikai lehetőségeket népszerűsítsék
nálunk. A töltött káposztafőző versenyre benevezett 11 csapat közül a legízletesebbet a
Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesületének „Erzsébet” nevű csapata főzte.
Sz. K.

A város ereje a tevékeny
közösségekben, a civil szervezetek, a lokálpatrióta és elszármazott
magánszemélyek
összefogásában rejlik - emelte
ki Izsó Gábor polgármester a
várossá nyilvánítás alkalmából, április 15-én rendezett
ünnepi képviselő-testületi ülés
során elmondott beszédében.
A tavalyi év eredményei mellett a jelenleg zajló beruházásokról is beszélt, kiemelve,
hogy az középületek felújítása,
a fűtéskorszerűsítés a gazdaságosabb működtetést szolgálják. A jövő tervei között emlí-

tette Izsó Gábor a mezőgazdasági jellegű szociális szövetkezet létrehozását, amely sok
embernek adhat megélhetést.
Később a kiemelkedő személyiségeknek átadták a
Békés Városért elismeréseket.
Idén a díjat Kállai Júlia grafikusművész a város művészeti
életében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenységéért, Jákli Jánosné a város
közmunkaprogramjának irányításában hosszú időn át
kifejtett kiemelkedő munkájáért, míg Horváth Elek zenepedagógus a város és környé-

kének zenei életében és a
békési roma gyerekek szellemi
fejlesztésében hosszú időn át
végzett kiemelkedő tevékenységéért vehette át.
A városvezető elismeréssel
szólt Csordás Ákos énekes emberi és művészi értékeiről. A fiatal tehetség ez egyik televíziós
tehetségkutatóban öregbítette
városunk hírnevét tavaly, és
ezért egy ezüstszínű mikrofont
vehetett át. Az ünnepi műsorban Csordás Ákos mellett a
Belencéres Néptáncegyüttes és
a Városi Ifjúsági Fúvószenekar
lépett fel.
Sz. K.

Az eddigi legjobb énekverseny
Az „Én hangom” énekverseny eddigi másfél évtizedes
történelmének talán legszínvonalasabb döntője zajlott
április 11-én a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központban, hiszen az elődöntőkből, a
48 versenyzőből a zsűri az
eltervezett húsz énekes helyett
25-öt juttatott a fináléba.
A versenyben a „Trónkövetelők” (17-35 évesek) között
a békéscsabai Szabó Anita lett
az első, második Stayer Fanni
Magyarbánhegyesről, a harmadik pedig Nemcsényi Dóra
(Békésszentandrás). Az „Ifjú
titánok” (10-16 évesek) közül
a győztes az eleki Márk Cintia
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Felkészült a nyári szezonra a dánfoki tábor

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Ön volt már
bűncselekmény
áldozata?

A zsűri tagja volt mások mellett Kocsis Tibor, Vastag Tamás, Danics
Dóra és Csordás Ákos is.

lett, második helyezést Nagy
Boglárka (Balmazújváros) ért
el, a harmadik díjat pedig
Dénes Dorina Tótkomlósról
érdemelte ki.
A díjak ezúttal is családi
belföldi üdülések, fürdőbelépők voltak. Szabó Anita a
békési B-Matt Records jó vol-

tából első saját felvételét is
elkészítheti. A Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ
több különdíjat is kiosztott a
versenyzők között, az egyiket
– a Békési Uszodába húsz
alkalmas bérletet – a helyi
Zsombok Réka érdemelte ki.
Zsombok Imre
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A VARGA-HÁZ
A Teleki utca polgárházai közül a 15. szám
alatti építmény impozáns tömegével és
nemes arányaival hívja fel magára a figyelmet. A jellegzetesen kisvárosi házat az 1800as évek végén
Varga Péter békési gazdálkodó
építtette. Érdekességként említem, hogy azóta
is folyamatosan a
Varga
család
tulajdona a ház.
Jelenleg is itt él
Varga Péter oktató és családja.
E házban lakott sokáig albérlőként Bíró
Lajos gimnáziumi tanár, aki halála után
Békés Város Díszpolgára címet is megkapta.
A legendás hírű tanár urat diákjai
„Atyusnak” nevezték. Itt élt még élete utolsó éveiben Sebők Elek özvegye is. (Sebők
Elek Békésért végzett tevékenységéről majd
a Sebők-villa bemutatásakor ejtek szót.)
A Varga-ház utcasorban álló L-alakú épü-

let. Öt ablakkal néz az utcára. A két szélső
ablak kiugró falrészben helyezkedik el. A hajléknak az ad különleges értéket, hogy az
utcai homlokzat falmezője teljes egészében
klinkertégla-bo rítást kapott. Az
ablakok barna
színű klinkertéglás keretben helyezkednek el. Az
ablakok
alatt
egyenes könyöklőpárkányok húzódnak. Az utcai
homlokzat alul
lábazati párkányban végződik. Az ablakokon még az eredeti
rézkilincseket láthatjuk. Az udvarra néző
oszlopos tornácot nem építették be. A hátsó
épületrész pinceajtaja is eredeti állapotában
maradt fenn. Itt, az épület előtti udvari homlokzaton darufás oszlopos tornác fut végig.
A szépen felújított Varga-ház városképileg
meghatározó épületünk, védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

FŐZŐEDÉNYEINK – NEM MINDEGY, MELYIKET VÁLASZTJUK
Még az egészséges étkezés hívei között is vannak, akiknél a főzőedényekre kisebb hangsúly esik.
Pedig érdemes ezekre is odafigyelni, nem csak a
belevalóra.
A kerámiaedények nagy agyagvagy szilikáttartalmú szervetlen
anyagok keverékéből előállított
edények, amelyeket formázás után
kiégetnek. Lehetnek zománcozottak, mázasak, illetve festettek.
Ezek az edények biztonságosnak
mondhatóak.
A hőálló üvegedények biztonságosak, egyetlen
hátrányuk, hogy könnyen eltörhetnek.
Régi-új kedvencek az öntöttvas edények. Úgy
tűnik, ez a típus újra reneszánszát éli. Nehéz és vastag, emiatt jól tartja a meleget. A gyártás során növényi olajjal vonják be az edény felületét, ez biztosítja
a tapadásmentességet, de olykor otthon is újra kell
olajoznunk. Ha szép fekete a belseje, akkor rendben
van, ha szürke, akkor ki kell kenni. Kizárólag melegvizes kefével szabad tisztítani, mosogatógépbe nem
tehető. Savas ételek hatására az öntöttvas edényből
is kioldódhatnak vasionok, de más edénytípusokkal
ellentétben ez nem káros, ellenkezőleg, kifejezetten
hasznos, főleg vashiányos állapotban.
Jóval körültekintőbb használatot igényelnek az
alumínium és réz belsejű edények, mert a savas
közeg mindkettőnél korróziót okozhat. Ezért savanyú, savas hatású ételeket nem tanácsos ezekben
tárolni, készíteni.
A zománc a kerámiamázakhoz hasonlóan higiénikus, korrózióálló, savaknak és lúgoknak ellenálló bevonat. Hátránya, hogy rideg, ütésállósága
kicsi, erős ütésre a fémről lepattanhat. Ha ez meg-

történik, nem ajánlatos tovább használni.
Korábban egyes edények piros, sárga, narancssárga festékanyagainak pigmentjei mérgezőek lehettek, manapság az edények belső az egészségre
ártalmatlan zománccal vonják be.
A teflon használatát jogszabályok nem tiltják, pedig sok kritika
jelent meg róluk az utóbbi években.
A bevonatoknak sérülésmentesnek
kell lenniük, de ritka az olyan háztartás, ahol egy kis karc miatt
kidobják a drága teflonedényt.
Ezért ajánlatos jó minőségű edényt használni, kerülni az olcsó darabokat. Ne hevítsük túl és semmiképp
használjunk tovább, ha megsérült a felülete!
Hasonlóan tapadásmentes felületet biztosítanak a
titánbevonatos főzőedények, és nem tartalmaznak
egészségre káros anyagokat. A leginkább orvosi
fémként ismert bevonat stabil, használat során nem
sérül, nem válnak le belőle darabok.
A teflon alternatívája lehet a Greenpan elnevezésű edénycsalád. A tapadásmentességet itt egy
speciális réteg biztosítja. A gyártó teljes biztonságot ígér. A teflonnal ellentétben magas hőfokon
sem válnak ki belőle mérgező gázok, és a bevonat sem fog felhólyagosodni vagy elválni az
edény falától.
Előnye, hogy ellenáll a korróziós hatásoknak,
könnyen tisztítható, nem lép reakcióba az ételeinkkel. Hátránya, hogy egyenetlenül melegszik fel
benne az étel, így könnyebben odaéghet. Kivéve, ha
az edény többrétegű könnyűfémből készült aljjal rendelkezik. Ebben az esetben gyorsan felmelegszik,
egyenletesen eloszlatja a hőt az edény felületén, és
energiatakarékos is.

Szeretné, hogy a hirdetését öt település több mint 24 ezer polgára olvassa?
Ha igen, akkor hirdessen a BÉKÉSI ÚJSÁG-ban! Hívjon minket, vagy írjon e-mailt!
Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
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Gyógyszertári
ügyeleti rend
ÁPRILIS 19-26.
Turul Patika (Piac tér)
ÁPRILIS 26. – MÁJUS 3.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
MÁJUS 3-10.
Levendula Patika (Csabai u.)
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között
vehető igénybe.
Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet a Kossuth
utca 4. szám alatt érhető el
(bejárat a Jantyik utca felől).
Telefon: 66/416-637.

Minden második békési
a Fidesz-KDNP-re szavazott
ismertetett eredményt ezek a
szavazatok már nem módosították, csak megerősítették.
Mint előző lapunkban megírtuk, a térség képviselője nagy
fölénnyel Dankó Béla lett, míg
a pártok közül a Fidesz-KDNP
kapta a legtöbb szavazatot.
Ugyanilyen eredmény született
városunkban is, sőt nálunk még
erőteljesebb volt a kormánypártok és a győztes képviselő fölé-

Az átjelentkezéssel szavazók
és a külképviseleti névjegyzékben szereplő szavazók szavazatainak összesítésével április 12én vált véglegessé a Békés
megyei 2. számú (Békést is
magában foglaló) választókerület parlamenti választási eredménye. Ezeket a szavazatokat a
békési 11. számú szavazókör
szavazataihoz keverték és így
számolták össze. A korábban

nye. Dankó Béla, valamint a
Fidesz-KDNP is megközelítőleg a szavazatok felét kapták.
Békésen kevesebben támogatták a Jobbikot és az MSZP-t
valamint ezek jelöltjeit, mint a
választókerület többi polgárai,
de kissé nagyobb volt az LMP
népszerűsége.
A részletes, szavazókörönkénti eredményeket az alábbi
táblázatban foglaltuk össze.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Fazekas Nándor és Kőrösi Bianka Melinda.
Sok boldogságot kívánunk!

Vállalom MAGÁNSZEMÉLYEK
adóbevallásainak
elkészítését,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
TÁRSASÁGOK,
ALAPÍTVÁNYOK
könyvelését.

Telefon: 30/522-47-13.
Békés, Hőzső u. 50/1.
Veszélyes, nehezen megközelíthető
fák kivágása alpintechnikával
Tetőjavítások, ács-,
bádogos munkák a ház körül
Talajművelési munkák
rotációs kapával
Megbízható, minőségi munkavégzés

Cím: Békés, Szendrei utca 9.
Telefon: 70/549-14-56
www.fc-rope.hu

Hajléktalanokon
segít az Ugródeszka
Újabb pályázatot nyert a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a hajléktalanok felzárkóztatására. Az Ugródeszka elnevezésű, 2015.
július 31-ig tartó projekt 47
millió forintos költségvetésből
20 hajléktalan személynek
kíván segíteni a lakhatásban,
és képzésekkel a munkaerőpiacra kerülésben.
– A képzések kiválasztásánál az egyéni adottságok mellett figyelemmel voltunk a
város tradíciójára, földrajzi
adottságaira, ezért is kívánjuk
mezőgazdasági alapismereteket nyújtó képzéshez juttatni
ügyfeleinket, illetve az önellátásra tanító képzés is szerepel
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Elhunytak: Kocsor
István (92 évesen), Huszka István Pál (82), Nagy
Imre (81), Szilágyi Sándor (71, Tarhos), Kozma
Gábor (73), Kovács László (78, Tarhos), Szilágyi
Imre (103), Püski Eszter
Anna (76), özv. Szász
Lászlóné Terjéki Margit
(83), Gurcsó László (50),
Papp Lajosné Boros Margit (84), Nánási Gáborné
Sívó Julianna (79), Andó
Jánosné Kurilla Terézia
(83), Tóth Jánosné Apáti
Eszter (88), özv. Római
Antalné Kovács Róza
Mária (74).
Nyugodjanak békében!

A nyertes pályázatot Kádasné Öreg Julianna ismertette.

terveink között – ismertette a
terveket a projektnyitó rendezvényen Kádasné Öreg Ju-

lianna, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
igazgatója.

Kulturális napon találkoztak egymással
a Békés megyei németek
A közeli napokban rendezték meg a XXIII. Békés
megyei Német Anyanyelvi és
Kulturális Napot, melynek
idén Orosháza adott otthont.
A kilenc megyei német nemzetiségi önkormányzat kulturális programokkal képviseltette magát – tájékoztatta
lapunkat Bárdiné Békési Má-

ria, a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Békésről bemutatkozási
lehetőséget kapott a Jantyik
utcai óvoda német nemzetiségi csoportja, akik népviseletben táncoltak, énekeltek, mesét játszottak el. A műsort
Farkas Piskóti Boglárka tanította be. Szintén színpadra

lépett a Békési Óvónők Kórusa, kiegészülve a Békési
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével és helyettesével. Az énekkar külön felkérést kapott a magyar, a
magyarországi német és az
EU himnuszának eléneklésére. Az énekkart Kocsorné
Krizbai Anna vezényelte.

Je g y z e t

Az újabb tét
Pálmai
Tamás

Az EU-s választásokon
alacsony szokott lenni a
részvétel. Persze, megvan a
csendes véleményünk róluk, de tény, ami tény, és
igaz, ami igaz, nagyon sok
minden nem valósult volna
meg az EU-s pénzek nélkül, és a határon túli magyarok ügyében is elég jó
média-agora az EU. Anyaországnak is jó tehát a
dolog – s a hülyeségeikkel
elbánunk ezután is, mint
eddig is valahogy – de még
inkább lehetőség például
az erdélyi (de akármelyik
történelmi magyar területen élő) magyarok számára
is, hiszen a többségi nemzetek alacsony részvétele
mellett jó voksolási „megjelenéssel” arányosan magasabb magyar eredmény
születhet. De nézzük, mit
is nyert és nyerhet például
Magyarország az EU-val?
Tartósan alacsony inflációt, mely most is meglepte az elemzőket, mert még
mindig a vártnál alacsonyabb. Legnagyobb mértékben az energia ára csökkent 1 év alatt, de csökkent a ruházati és a tartós
fogyasztási cikkek ára, és
az inflációs adatokban még
nem érzékelhető a most
április 1-jén életbe lépett
gáz ár csökkentés hatása.
Az alacsony infláció különösen jó a nyugdíjasok
számára.
Győr-MosonSopron megyében 3 % alá
csökkent a munkanélküliség! Ez egészen rendkívüli.
A májusban megalakuló
új kormány célja, hogy a
foglalkoztatottak számát
tartósan 4 millió fölött, a
munkanélküliséget pedig 34% körül tartsa. Magyarország már nemcsak
hogy talpra állt, hanem
elindulhat egy masszív és
tartós növekedés útján. A
magyar vállalkozások előtt
számos új lehetőség nyílik
meg még ebben az évben,
hamarosan elindul az új fejlesztési források lekötése és
tovább szeretnék növelni a
hazai vállalkozások versenyképességét. S ha a magyar
cégek prosperálnak, akkor
jócskán élvezhetik ennek
hasznát a határon túli nem-

zettársaink is, hiszen egyre
több az ilyen alapon létrejövő „vegyes” vállalat.
A Fidesz-KDNP képviselő-jelöltjei a nemzeti érdekekért maximálisan kiálló
képviseletet vállalnak az új
európai parlamentben. Elutasítják a baloldal veszélyes
európai politikáját, amely
nem egyszer – a belpolitikai
érdekektől vezérelve –
hátba
támadta
Magyarországot és veszélyeztette a hazánkat illető fejlesztési források kifizetését.
Elutasítják a szélsőjobboldal
EU ellenes politikáját is,
amely az EU-ból való kilépést követeli, és ezzel képes
lenne a gazdasági ellehetetlenülésbe és a munkanélküliségbe taszítani Magyarországot. De elfogadnak és
partnerek minden olyan
kezdeményezésben, amely a
Kárpát-medence magyarlakta területein lakók életének javítását célozzák.
A pálinkaügy pedig tudatos választási provokáció.
A magyar pálinka hungarikum és a kormány megtalálja a jogi megoldást, hogy
megvédje a pálinkafőzés
értékes hagyományát és a
magyar pálinka továbbra is
szabadon főzhető legyen.
Nem ez az első eset, amikor
az unió bele akar szólni
abba, hogy Magyarországon mondjuk milyen fák
nőnek, vagy milyen nemzeti italra legyünk mi büszkék. Ez egyébként jó példa
az EU-val való különleges
viszonyunk kettősségére.
De, mint mondtam, ezzel
elleszünk majd. Az akácügy már rendben, így lesz a
„háziszőttessel” is.
Az idei Fidesz - KDNP
lista pedig azért is érdekes,
mert határtalan: Pelczné
Gáll Ildikó, Szájer József,
Tőkés László, Deutsch
Tamás, Gyürk András, Gál
Kinga, Schöpflin György,
Erdős Norbert, kárpátaljai
jelölt, vajdasági jelölt, Kósa
Ádám, Hölvényi György,
Dömötör Csaba, Hidvégi
Balázs, Tóth Edina, Rákossy Balázs, Csóti György,
Szemerkényi Réka, Király
Nóra, Pálffy István, felvidéki jelölt, stb.
Külön megtiszteltetés
Békésnek, hogy helyi képviselője is van a listának
Erdős Norbert személyében, kinek innen is kívánunk eredményes munkát
érdekeink képviseletében!
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Fantáziadús alkotások békési művésztől
A HÚSVÉT VALÓSÁGA
A húsvét valóságához tartozik, amit az érzékszerveinken
keresztül megtapasztalunk és mindaz, ami a személyes ünnepünket betölti. Valóban a húsvét valósága csak az én érzéseimre korlátozódik, vagy lehet ennél több? Nagypénteken az
önként vállalt kereszthalál által az Isten Fia kézzel fogható
megoldást adott a bűnös (az Istentől elfordult) ember számára.
„Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig
az örök élet a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.” Húsvét hajnalán elhangzik a kérdés a sírnál lévő asszonyok felé: „Mit
keresitek a holtak között az élőt?” Igen, az élet legyőzte a
halált! Ezt az életet pedig úgy hívják, Jézus Krisztus!
Keresztények millióinak hite erre épül. A húsvétnak a valósága
az, hogy nem korlátozódik le néhány napra, hanem örökké tart!
Ennek a ténynek az örömével, és erejével lehet reményteljessé
a jelenünk, jövőnk és az örök életünk!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

felejcs Egyesület tagsága jelenlétében nyitották meg

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Családtagok, barátok, tisztelők, alkotótársak és a Ne-

Horváth Hajnalka békési alkotóművész vadonatúj képekkel áll az
érdeklődő közönség elé.

Horváth Hajnalka békési
alkotóművész önálló kiállítását a kulturális központban
április 14-én. Megnyitó beszédében Mester Péter, a városvédő egyesület elnöke kiemelte, hogy Hajnalka igazi lokálpatrióta, aki szereti Békést és
ez számos alkotásán visszaköszön. Ötletekkel teli, sokféle
technikával megvalósuló, egyfajta meseszerűséget megjelenítő, aprólékosan kidolgozott
és szemet gyönyörködtető
alkotásai életörömét és a természeti szépségek megörökítésének a vágyát is tükrözik.
Horváth Hajnalka 2000

óta foglalkozik alkotóművészettel, hetedik esztendeje
résztvevője a Csuta György
festőművész nevével fémjelzett nyári alkotótáboroknak.
Egyéni és csoportos kiállításai
messze túllépték a megye
határait és számos szakmai sikert is maga mögött tudhat.
Szívesen ajándékozza, adományozza alkotásait jótékony
célra vagy magánszemélyeknek, mert szeret örömet
okozni az embereknek.
A „hajnalKAvalkád” című
kiállítás a kulturális központ
kápolnatermében május 12-ig
várja a látogatókat.
Sz. K.

A kétharmados parlamenti többség ismételt megszerzésével - a magyarok nemet mondtak a gyűlöletre, a szélsőségekre és az unióból való kilépésre - tovább nőtt a Fidesz
politikájának legitimációja. A baloldal szereplése az ellenzéki összefogásban részvevők válságáról tanúskodik, a
Jobbik viszont erősödött. Még nagyobb lehet a kabinet
mozgástere, a 2/3-os országgyűlési többség pedig ezt közjogilag egészíti ki. A baloldal nem halogathatja tovább a
2010-ben elodázott személyi és szerkezeti megújulását. A
Fidesz minden létező választási rendszerben megnyerte
volna a mostani választást. A külhoni magyar állampolgárok szavazatainak hiányában azonban nem lett volna meg
a Fidesz kétharmada, hiszen a határon túlról érkező szavazatok egy mandátum plusszot jelentettek. A Fidesz KDNP szövetségnek 133 (66,83%-a a 199 parlamenti
helynek) képviselője lesz a parlamentben (96 egyéni győzelem és 37 listás hely). Ebből 16 fős a KDNP frakció,
mely párt 9 egyéni körzetet nyert, és 7 listás helyet szerzett. A baloldal 38 (19,10%) helyet szerzett (10 egyéni ebből 8 Budapesten - és 28 listás), a Jobbik 23 listás poziciót (11,56%) tudhat magáénak, míg az LMP-nek 5 listán
bejutott képviselője lesz (2,51%)

A Reményhír Intézmény
Eötvös József Általános
Iskola Intézményegységének tanulói és pedagógusai
április 8-án rövid ünnepséggel emlékeztek meg a
Romák Világnapjáról. A
megemlékezésen részt vett
a helyi roma kisebbségi önkormányzat elnöke is.
Április 8-a a Romák Világ napja, egyben a Roma
Kul tú ra Napja. Története
1971-ig nyúlik vissza, amikor
először rendezték meg a
cigányok világkongresszusát

Angliában. Európa, Afrika és
Amerika számos országának
szervezetei képviseltették
magukat. Arról is döntöttek,
hogy a világ összes cigány
népcsoportjának,
cigány
származású emberének közös
hivatalos elnevezése legyen
ettől kezdve a rom (a szó
annyit tesz: ember) többes
számú alakja, azaz a roma. A
világkongresszuson zászlót és
himnuszt is választottak és
itt ismerték el első ízben a
cigány nyelvet. Megkezdték
az egységes cigány nyelv

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

Gyerekek is megünnepelték a Romák Világnapját

kialakítását, a folyamat a
mai napig tart. Minderről
Kocsorné Csató Éva népis-

meret oktató beszélt a megemlékezésen.
Lakatos Gyula

Óvodai és
bölcsődei
beiratás

Közgyűlés
A békési „ESÉLY ” Állat- és Természetvédő Közhasznú
Egyesület elnöksége május 7-én 17 órától a Hőzső utca 4.
szám alatti Nyugdíjasok Házában tartja beszámoló közgyűlését, melyre minden tagot és állatszerető, segíteni
akaró embert szeretettel meghívnak.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2013. évi munkájáról.
2. 2013. évi közhasznúsági jelentés megtétele és elfogadása.
3. 2013. évi költségvetés elfogadása.
4. Elnök és elnökségi tagok megválasztása.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő
van jelen. Határozatképtelenség esetén az elnökség a következő közgyűlést ugyanazon a napon, ugyanott 18 órára
hívja össze.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

A rendezvényt esô esetén is megtartjuk.
Szervezô: Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományôrzô Közhasznú Egyesület

Új óvodások és bölcsődésen központi előjegyzése
(beiratása) az önkormányzat
által fenntartott tagóvodákba és a bölcsődékbe április
28-29-én, hétfőn és kedden
8-15 óra között lehetséges.
Helye a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde FürkészKözponti Óvodája, a Baky
utca 4. szám alatt.
Szükséges okiratok: gyermek születési anyakönyvi
kivonata, gyermek TAJ-kártyája, gyermek lakcímkártyája, szülő személyi igazolványa, valamint bölcsődés
esetében még a szülő munkáltatói igazolása.
A gyermekek felvételéről a
tagóvodákba és tagbölcsődékbe a gyermek lakóhelyét,
az esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő igényeit figyelembe véve az
intézmény igazgatója dönt.
A felvételről érdeklődni az
első helyen megjelölt tagóvodában, illetve a tagbölcsődében lehet május 20-tól. 
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Testvérkék

kezdtem el táncolni a Fregolina Társastánc Klubban Kenyeres Csaba tanár úr irányításával. Azóta is töretlen a lelkesedésem. Az elmúlt egy évben

formációban kiemelt arany
minősítést kaptunk. A jövőben is életem szerves része
marad a tánc és további szép
sikerekben reménykedem.
Floransz: – Sok mindennel
próbálkoztam már. Társastáncoltam, aerobikoztam, hegedültem, sőt még az ökölvívással is próbálkoztam. A tánchoz
nem volt elég türelmem, rögtön vártam az eredményt. Az

már szép sikereket értünk el
táncospárommal, Vizsnyiczai
Petrával. Szolnokról egy aranyat és egy bronzot, a Fregolina Kupáról bronz fokozatot, a mezőberényi Kner Kupáról pedig két aranyérmet
sikerült elhoznunk. Most pedig inkább a formációs versenyeken mérettetjük meg magunkat és büszkén mondhatom el, hogy az Eötvös Minősítő Táncversenyen szamba

aerobikot sérülés, baleset
miatt kellett félbehagynom, a
hegedülés is kudarccal végződött, az ökölvívást pedig csak
önvédelmi szinten szerettem
volna elsajátítani. Most inkább
a tanulásra koncentrálok, és a
hobbikat pihentetem.
Patrik: – Három és fél éve
járok thai box edzésekre. A
példaképem az édesapám. Ő is
boxolt fiatalabb korában. Az
idén nyílt magyar bajnoksá-

– Ki „kicsoda”? Ki a kedvenc otthon?
– Reszelő Dániel vagyok. A
békéscsabai Szent Györgyi
Albert Gimnázium és Szakközépiskola kilencedikes tanulójaként ápolónak tanulok.
Imádom a szakmai tárgyakat,
a többivel meg úgy elvagyok.
– Engem Reszelő Floransznak hívnak és a békési Szegedi
Kis István Gimnázium és
Általános Iskola hetedikes tanulója vagyok. Inkább a humán tárgyakat kedvelem, főként a nyelvtant, persze a reáltárgyakat is megtanulom azért.
– Az én nevem Reszelő
Patrik és 11 éves vagyok. Én is
a Szegedi Kis István Gimnázium és Általános Iskolába
járok, épp az 5. osztályt fogom
hamarosan befejezni. Alapvetően valamennyi tárgyat kedvelem, de a legjobban a testnevelést szeretem.
Dani, Floransz, Patrik együtt:
– Nincs kedvenc itthon, mindannyian egyforma szeretetet,
figyelmet és törődést kapunk
a szüleinktől.
– Ki milyen „tudós”?
Dániel: – Körülbelül 8 éve

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Nem véletlen a becéző változat, hiszen manapság már
kuriózumnak számít az az egymáshoz való ragaszkodás,
szeretet, mely a Reszelő testvéreket, Dánielt, Floranszot
és Patrikot jellemzi. Szépek és jók, de nem csak ebben
egyformák, hanem… Ismerjék meg hát őket!

mum A/4-es. Egy pályázó 1
művel indulhat a pályázaton.
Az alkotás hátoldalán fel kell
tüntetni a pályázó nevét, címét, életkorát, saját vagy
szülője elérhetőségét, az
oktatási intézmény nevét és a
mű címét.
A pályaművek a békési
Baptista.pont irodában (Fáy

Húsvéti rajzpályázat
A húsvéti ünnepek alkalmából a Baptista Szeretetszolgálat békési Baptista.pont irodája rajzpályázatot hirdet óvodás és alsó
tagozatos általános iskolások
részére: „A húsvét” címmel.

Számodra mit jelent a húsvét? Mit mond a Biblia?
Rajzold le és küldd el
nekünk!
A pályaművek technikája
szabadon választható szabadkézi technika, mérete maxi-

gon a saját súlycsoportomban
országos bajnok lettem. Persze
nem mindig győzök, de a
vereség sem szegi kedvem és
még legalább 30 évig szeretném folytatni ezt a sportot.
– Mi leszel, ha „nagy” leszel?
Dániel: – Mentőápoló szeretnék lenni, mert elsőként
szeretnék segíteni a bajbajutott, beteg embereken.
Floransz: – Engem is az
egészségügyi pálya vonz. Ápolónő vagy orvos szeretnék lenni,
csak azt nem tudom még igazán, hogy mely szakterületen.
Patrik: – Két szakmát szeretnék elsajátítani. Fogorvos és
kommandós leszek.
– Szabadidő?
Dániel: – Ha a tanulás és a
tánc után marad egy kevés,
szívesen hallgatok zenét,
nézek filmet a tévében.
Floransz: – Segítek anyukámnak a házimunkában, még
főzni is szoktam. Imádom a
friss levegőt, a madárcsicsergést, sétálni a természetben. A
barátaimmal is szívesen lógok
együtt vagy chat-elek.
Patrik: – Amikor van időm,
tévét nézek vagy edzek itthon
is, hogy erősebb legyek. Ha
tehetem, apával vagy az unokabátyámmal elmegyek a
Körösre horgászni.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Szűcs László kecsketenyésztő.
u. 11. alatti üzletsor, az Omnia mellett) adhatóak le
nyitvatartási időben. A rajzok leadási határideje:
május 2.
A nyertes műveket zsűri
választja ki, a korosztályok
legjobbjai tárgynyereményben részesülnek. A munkák
legjobbjait kiállítják.

Az angol nyelvet gyakorolhatták, az amerikai kultúrába
és történelembe tekinthettek
be a minap a Szegedi Kis
István Református Általános
Iskola és Gimnázium diákjai,
mivel három vendég érkezett
hozzájuk
az
Egyesült
Államokból. Lapunkban már
írtunk arról, hogy ebben a
tanévben Alaina Kinney
Fulbright-ösztöndíjas amerikai tanárnő a református iskolakomplexumban tanít, a vendégeket ő hívta városunkba.
A látogatást felhasználták

arra, hogy amerikai napot
tartsanak a diákoknak még a
tavaszi szünet előtt - mondta
el lapunknak Palatinus Pál
igazgatóhelyettes. A három
fiatal nő ugyanúgy Michigan
államból érkezett, mint
Alaina, és mint kiderült, először repülték át az óceánt, és
léptek az öreg kontinens földjére. Magyarország és Békés
nagyon tetszett nekik, különösen a patinás iskolaépületek, amilyenek hazájukban
nincsenek. Az általános iskolás és a gimnazista gyerekek

A SZERZŐ FELVÉTELE.

Amerikai vendégekkel találkoztak
a református gimnázium tanulói

Amerikai vendégek jártak városunkban Alaina Kinney (balról)
tanárnő meghívására.

angol nyelvtudásáról és lelkesedéséről elismerően szóltak.

A két korcsoportnak játékos
vetélkedőt állított össze
Alaina Kinney. Híres amerikai
személyeket, nevezetes helyeket és történelmi eseményeket
kellett felismerniük fotók
alapján, valamint egy vaktérképen bejelölniük nagyvárosokat. Kemény fejtörést okozott, hogy minél több amerikai elnököt megnevezzenek a
tanulók. A diákok versekkel is
készültek, valamint kötetlenül beszélgethettek a messziről ide látogató szimpatikus
vendégekkel.
Sz. K.

ZSÍRBAN OLDÓDÓ VITAMINOK
A K-vitamin
Mostanában sokan keresik a Levendula Patikában, azonban
csak kevesen tudják, hogy mikor van szükség K-vitaminra.
Előfordulása két formában lehetséges: a zöld növények által
előállított K1-vitamin és a baktériumok által szintetizált K2vitamin.
Hatásai: elősegíti a véralvadást, ezáltal könnyebben gyógyulnak a sebek. Újszülötteknél megelőzi a vérzéseket. Segít meggátolni a csontritkulás kialakulását a kalcium és a kálium felszívódásának könnyítésével. Segíti a máj méregtelenítő funkcióját.
A szervezet megtermeli a szükséges K-vitamin mennyiséget a
bevitt táplálékokból, ezért kiegészítőként csak hiányállapot, a kalcium felszívódásának elősegítése, illetve súlyos sebek esetén javasolt.
Ha valaki K-vitamin hiányt észlel magán, először próbáljon
meg a normális táplálékkal több K-vitamint bevinni a szervezetébe. Természetes források: brokkoli, fejes saláta, káposzta,
paraj, tejtermékek, petrezselyem, répa, metélőhagyma, kelbimbó, pisztácia, növényi olajok.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

TANÁCSKOZÁS A GYERMEKVÉDELEMRŐL
Gyermekvédelmi tanácsko- ta, hogy a szülői elhanyagolás
zást szervezett a közelmúlt- és a szülők vagy a család életban a Békés Városi Szociális viteléből adódó problémák
Szolgáltatató Központ Gyer- továbbra is vezető helyen állmekjóléti Szolgálata. A be- nak. A legnagyobb problémászélgetés célja a jól működő kat az elszegényedő, munkajelzőrendszerrel való kapcsolat nélkülivé váló, anyagi és pártovábbépítése, valamint a kapcsolati gondokkal küszkömunka során jelentkező kap- dő családokban tapasztalták.
csolódási pontok aktualizálása Nagy gondot jelent az igazovolt. A szakmai tanácskozáson latlan iskolai hiányzás és hogy
Balázs Szilvia, a Családokat a tankötelezettség 16 évre
Ellátó Rendszer szakmai veze- csökkent, ám az ilyen korú,
tője elemezte a gyermekvédel- iskolából kiesett fiatalok
mi tapasztalatokat. Elmond- nehezen jutnak munkához.

Nőnap Muronyban
A Békési Önkéntes Pont
önkéntesei vidám mulatozással
temették el a telet, egyben
köszöntötték a nőket nemrégiben Muronyban. Az ingyenes
rendezvénynek a művelődési
ház adott otthont, és a helyiek
nagy számban vettek részt
rajta. A programok sora játszóházzal indult, ahol Pittnerné
Tóth Erika népi kismester és
önkéntes vezetésével nőnapi
ajándékot lehetett készíteni,
míg a kulturális asszisztens,
szintén önkéntes Hegedűs
Alexandra arcfestést vállalt.
A telet szalmabábu elégetésével űzték el, majd kulturális programok kezdődtek.

Fellépett a Kamuti Néptáncegyüttes, a „Főnix” Kardoskúti Amatőr Színjátszó Társulat, valamint egy humoros
jelenettel az önkéntesek is
szórakoztatták a közönséget.
A vacsora a Molnár Gábor
által elkészített slambuc volt,
a süteményeket önkéntesek
készítették el. A vidám est a
tombolasorsolást követően a
békési Csökmei zenész-testvérpár fellépésével ért véget,
a jó hangulatban sokan táncra is perdültek.
A kulturális estet Murony
Község Önkormányzata szervezte, a Hidasháti Zrt. és a
Békési Önkéntes Pont támogatásával.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kerttel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44.
Csendes helyen kétszobás, összkomfortos ház eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Félhalmi III. holtág mellett vízparti 30 m2es Éva típusú faház stéggel eladó. A nyaraló értékébe Borosgyáni III-as tavon
tórészt beszámítok. Érd.: 30/95-86-896.
Békésen földszinti kétszobás lakás eladó
az Adyn. 20/45-76-333.
Karacs 2B-ben első emeleti, beköltözhető
állapotú lakás eladó. 30/530-96-23.
Két és félszobás családi ház eladó a Kispince utca 5/1. szám alatt. Garázs van.
Tel.: 70/222-75-37.
A Mezei utca elején ház sürgősen eladó.
Tel.: 30/442-79-47, 30/632-62-34.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás,
amerikai konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.: 20/886-36-25.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em.
28. lakás. Összkomfortos, két szoba, nagy
konyha, nagy erkély, rácsos lezárt rész. Ár:
megegyezés szerint. Érd.: 30/851-52-15.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
A Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Tel.: 30/667-45-84.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Békéscsaba, Penza lakótelepi, kétszobás,
erkélyes lakásomat elcserélném egy békési kockaházra. Vétel is érdekel. Tel.: 30/
355-74-29.
Kamuti háromszobás, több helyiségből
álló kertes családi ház eladó. Tel.: 20/93315-13.
Kossuth 23-ban másfélszobás, 48 m2-es,
erkélyes, földszinti lakás eladó. Tel.:
70/77-97-465, 20/47-25-094.
Hosszú parasztház eladó. 66/643-342,
70/222-10-48.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/32474-24.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első emeletig. Érd.: 66/417-560,17 óra után.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827.
Békésen 3 + 2 félszobás, központi gázés vegyestüzelésű családi ház csendes
környezetben áron alul eladó. Érd.: 30/
411-08-57.
Vegyes falazatú ház a Sas utca 7. alatt
eladó. 66/414-919.
Hajnal u. 2/1. alatti ház eladó. 66/634-293.
Rendőrség melletti utcában jó állapotú 2,5
szobás ház eladó. Gáz és vegyes tüzelés
és ipari áram van. 30/221-53-49.
Kamuton, a Közép utca 6. alatt rendezett
családi ház eladó. Három szoba, több helyiség, kert. Szocpol igényelhető. Tel.: 20/
933-15-13.
VI. ker. 38/1. alatti ingatlan gazdasági épülettel eladó. Tel.: 70/408-50-14.
Fáy utcában földszinti, 1 + 2 félszobás
lakás szépen felújítva, azonnal beköltözhetően eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Háromszobás ház eladó vagy kétszobás
tömblakásra cserélhető. Érd.: 70/36-11973.

Apróhirdetések
Békésen összkomfortos gáz + vegyestüzelésű, rendezett nagy udvarral eladó.
Cserélhető egyszobás tömblakásra. Tel.:
30/40-30-803.
Békéscsabán, a Festő utcában, a Sportcsarnokhoz közel 90 m2-es, padlásszobás
ház két garázzsal sürgősen eladó. Tel.:
20/21-33-738.
Ház eladó Békésen, a Bercsényi utca 9.
szám alatt. Érd.: 30/295-59-84.
Békésen régi építésű, összkomfortos
családi ház eladó. 30/590-69-38.
A Legelő utcában háromszobás ház eladó
alsó épületekkel, alsó épületekkel. Jószágtartásra alkalmas, betonos udvar.
Érd.: 70/527-90-82.
Békésen régi típusú komfortos ház eladó.
érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Kétszobás, különbejáratú kertes ház a
Petőfi utcában eladó. Érd.: 20/331-69-82.
Gyulán, a fürdő közelében kis kertes ház
jó állapotban eladó. Üdültetésre is alkalmas. Tel.: 30/799-50-50.
Békésen első és második emeleti lakások
eladók. 30/530-96-23.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince utca 3. alatt. Tel.: 66/
410-323.
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
Karacs 1-ben 69 m2-es, földszinti lakás
eladó vagy lakásra elcserélhető 1. emeleti,
kétszobás lakásra, frekventált helyen.
Értékkülönbözettel. Tel.: 20/383-41-45.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás eladó. Egyedi víz és gázóra. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 70/63-89-231.
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90.
Házamat eladnám vagy tömblakásra cserélném. Érd.: 30/739-62-58.
Harmadik emeleti, kétszobás lakás kertes
házra cserélhető vagy eladó Békésen. Tel.:
30/321-35-52.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó.
Irányár: 320 ezer Ft. Érd.: 30/367-08-94.
Rosszerdőn hétvégi ház 500 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
Bélmegyeren, kövesút mellett 5000 m2-es
telken kisebb ház háromfázissal eladó. Ár:
500 ezer Ft. Tel.: 20/322-90-50.

Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/580-86-44.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 70/945-95-59.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
A Keserű sor 20. alatt négyszobás kertesház 1094 m2-es telken, sok melléképülettel eladó. Ipari áram, ásott kút, sok gyümölcsfa. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/
225-78-24.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady 12-ben 2. emeleti, háromszobás, 64
m2-es lakás eladó vagy azonos árban
kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió
Ft. Érd.: 20/326-79-26.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Családi ház Békésen a Kubikos utcában
eladó. Irányár: 16 millió Ft. Érd.: 30/3163-407.
KIADÓ INGATLAN

Békésen, a Karacson 58 m2-es, kétszobás, IV. emeleti, konvektoros, jó állapotú
lakás hosszútávra kiadó. 30/49-75-688.
Albérlet kiadó Békésen az Adyn. 70/94239-97.

KERT
Eladó 1383 m2-es kert a Malomasszonykertben 9 m2-es kőépülettel. Ásott kút, villany
van. Érd.: Deák F. u. 91. Tel.: 30/ 563-77-27.
Malomasszonykertben, a járda mellett kert
eladó. 1848 négyszögöl és 864 négyszögöl, faház, villany, fúrt kút is van. Érd.:
Petőfi u. 44.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.
Nagykertben zártkert lakható téglaépítésű
nyaralóval, villannyal, fúrt kúttal eladó.
Szobabútort, haszonállatokat beszámítok.
20/800-86-71.
Keresek bérbe 5-10 kvadrát lucernaföldet
vagy gyöpöst szénának amit lekaszálnék.
Tel.: 30/85-81-911.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,2 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Áron alul eladó Békéscsabán, az Andrássy úton liftes ház 2. emeletén egy jó állapotú erkélyes garzon. Igény esetén a bútorzat ajándék. Irányár: 3,1 millió Ft. Tel.:
30/476-93-80.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
Békésen a Hargita utcában eladó 2 szoba
összkomfortos vegyes falazású ház.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
Veres Péter tér 7A III/7. lakás eladó. Részben felújított. Ára: 4,75 millió Ft. Érd.:
30/309-31-75.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5 millió Ftért. 30/239-22-95.

Renault 19 Diesel műszakival eladó.
30/554-53-66.

ÁLLAT
Választási malacok eladók. Tel.: 70/24073-50.
Előnevelt és vágni való csirke eladó.
Konyhakészen is. Raktár u. 24. 70/88193-00.
Húsvétra kapott nyulakat, egyéb megunt
kisállatokat, pl. hüllőt, szárnyast, rágcsálót
ingyen elfogadnám. Tel.: 20/228-58-66.
Nyolchetes választási malacok eladók.
Tel.: 30/46-38-811.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Heti egy-két alkalomra takarítói munkát
keresek. 30/632-62-34.
Nyugdíjas férfi napi 4 órában kisebb kőműves munkát, udvaros vagy műhelyi
segédmunkát keres. Telé.: 20/326-79-26.

Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó: 2 db újszerű függönytartó, előszobafogas, kovácsoltvas fogas, 2 db új garanciás merinói takaró. Tel.: 30/272-43-50.
Kimaradt tojótáp kedvező áron eladó.
Sertésnek is előnyös. 20/322-90-50.
Kisbálás hereszéna, búzaszalma, lovaskocsi eladó. Tel.: 70/94-42-654.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, gázpalack, hűtőláda, háromrészes
ülőgarnitúra, szobafenyő. Érd.: 30/73962-58.
Hétnapos olaszországi üdülési jog szeptemberi kezdéssel átadható. Érd.: 66/411857, este.
Eladó: vízszivattyú villanymotorral, öntvény fürdőkád, lábas mosdókagyló, ládás
terménydaráló. 20/355-77-26.
Fejőgép, nyúlketrec, vas kiskapu eladó.
Érd.: 66/643-164.
Eladó: 2 db heverő, 7 db szék, 110 l-es
hűtőszekrény, alig használt mikró és egy
asztalsparhelt. Tel.: 30/251-92-99.
Saját termelésű száraz- és félédes bor
van eladó. Tel.: 66/412-955.
Jó állapotú elektromos kerékpár új akkuval 49000 Ft-ért eladó. 30/439-07-94.
Kb. 1000-1200 db piros mázas hófogós
cserép eladó. Érd.: 30/94-55-433.
Eladó egy 4x5 méteres fólia vázzal együtt.
66/414-919.
Eladó: férfi kerékpár, kis hűtő, B30-as
tégla. 70/771-12-34.
Három mázsa papírhulladék ingyen elvihető. Tel.: 66/413-446.
Eladó: nyúl fiaztatóláda, famázsa súlyokkal, Catalor szieszta gázkályha. Telefon:
30/495-49-62.
Édes és erős őrölt fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Eladó: 400 l-es fagyasztóláda, 2 db régi
ágy, ágybetét, 4 db szék. 70/408-50-14.
Búza, kukorica eladó. Érd.: 66/410-204.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes
térburkoló lapok eladók. 30/94-55-433.
Fűkasza, fűnyíró, lombvágó, akkumulátortöltő (12/6 V-os), műanyag ládák, digitális mérleg eladó. 66/742-883.
Súlyzókészlet eladó 4000 Ft-ért. Tel.:
30/367-08-94.
Eladó: régi talicska, káposztás hordó
virágtartónak. Tel.: 30/251-92-99.
Négykerekű elektromos rokkantkocsi jó
állapotban eladó. 30/300-05-19.
Szekrénysor, heverő, és két fotel eladó.
66/643-342, 70/222-10-48.
Eladó: jó állapotú férfi mountain bike
bicikli. Tel.: 30/321-35-52.
Használt és új minőségi paplanok és
párnák eladók. 30/94-55-433.
7-10 éves korig fiú ruhák, 3-5 éves korig
lányka ruhák olcsón eladók. 30/716-58-46.
400 db szalagcserép eladó. 20 Ft/db. Tel.:
30/364-76-70.
Máramarosi kiránduláshoz 2-3 útitársat
keresek, május 1-5. közöttre. 30/94-55-433.
Elektromos rokkantkocsi eladó. 30/59069-38.
Eladó: vezetékes gáztűzhely, 3 db FÉG
öntvény fali szellőzős konvektor, 80 l bojler,
18 db üvegezett ablakszárny, bejárati
ajtólapok, ajtólap tokkal. Érd.: 66/643-370.
Brevi típusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
400 literes és 250 literes fagyasztószekrény eladó Békésen. 70/459-07-94.
2 db Camping kerékpár eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Eladó egy íróasztal ráállított polccal. 120
cm széles és 250 cm magas. Cserélhető
szép állapotú mikróra. Irányár: 12ezer Ft.
Tel.: 30/47-69-380.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. 20/228-58-66.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79-89.

EGYÉB
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és félszobás, összkomfortos családi ház garázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti lakás panoráma kilátással eladó a Vásárszélen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/5549-424.
Ady 8C. IV/12-ben háromszobás lakás
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/9435-770.

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@GMAIL.COM
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 29. KEDD 12 ÓRA.

Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kiságyba való, 60x120 cm-es kókuszmatrac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/
414-87-95.
Komplett fekete-fehér fotólabor eladó
10000 Ft-ért. Érd.: 20/886-27-81.
Eladó 2 db nagyméretű pékkosár 4500
Ft/db irányáron. Szép állapotú mikróra is
cserélhetők. Tel.: 30/47-69-380.
Orbitrek elliptikus tréner eladó. Érd.:
30/95-86-896.
Keresem a Békési Kalendárium 2005. és
2012. évi kiadását. Tel.: 70/388-28-75.
Eladó 1 db Szarvasi csempe asztali
sparhert. Tel.: 30/85-81-911.
Sertés fiaztatót keresek megvételre. Tel.:
30/433-79-89.
Kukorica és búza eladó. Tel.: 66/412-070.
10 mázsa szemes kukorica eladó. Irányár:
5100 Ft/mázsa. Érd.: 30/304-28-98.

Lehoczki Autómosó és autókozmetika
Gépkocsija nagytakarítását
kezdje az Autókozmetikában!
Szolgáltatásaink:
Vaxos mosás, kárpittisztítás,
belső takarítás
Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

NINA GYERMEKBUTIK
MEGNYÍLT a

a Múzeum téren a szökőkút mellett!
Nálunk a babától a kamaszkorig
mindent megkap, kiváló
minőségben!
Nyitva: hétfő, szerda,
csütörtök 9-13 és 14-18 óra,
kedd, péntek 8-12 és 13-17 óra,
szombaton 8-12 óra között.
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zenekarunk húszperces programmal készült, amely a kötelezően előírt magyar induló
mellett Farkas Antal Békés

zott be, főleg a keleti országrészből. A szervezőknek gondjuk volt arra, hogy a rendezvény valódi örömzenéléssé ala-

amely első ízben mérettette
meg magát a Demecseri Fúvós
Zenekari Fesztiválon és Minősítőn. Lapunkat Bagoly László
karnagy, a zenekar vezetője
arról tájékoztatta, hogy ezzel
az eredménnyel messze a várakozásai fölött teljesített a fiatalokból, zömében általánosés középiskolásokból álló, 23
évvel ezelőtt újjáalakított zenekar. A remek közösség tagjai, mintegy negyvenen, április
12-én vágtak neki a több mint
200 kilométeres távnak,
amely a Szabolcs-SzatmárBereg megyei kisvárosba,
Demecserre vezetett. Fúvós-

megyei dallamokat rejtő Üveges tánc című darabját, továbbá két könnyedebb, de mégis
igényes zeneszámot tartalmazott. Előadták Whitney
Houston One Moment in
Time, valamint Ennio Morricone Moment for Morricone
című darabját. Utóbbi technikailag nagyon nehéz zenemű
és komoly kihívás elé állította
a békésieket, de a sikerüket jól
jelzi, hogy a publikum állva,
vastapssal köszönte meg a
magával sodró fellépést. Az
ötödik alkalommal megrendezett kétévenkénti fesztiválon
összesen 14 zenekar mutatko-

kuljon, mivel a nap végén a
városka központjában valamennyi zenész, összesen közel
félezren fújták együtt az
ismertebb dallamokat.
Bagoly László lapunkon keresztül mondott köszönetet az
ifjúsági fúvószenekar tagjainak felkészítésében szerepet
vállaló zenetanároknak, továbbá a támogatóknak, akik a
fiatalok elutazását lehetővé
tették. Támogatók voltak:
Békés Drén Kft., Békési
Fúvószenekari Közhasznú
Egyesület, Békési Önkéntes
Pont, KÉSZ békési szervezete,
Nefelejcs Egyesület.
Sz. K.

Országos verseny döntőjében
a Szegedisek csapata
Az Atacama Expedíció ismét Chilében járt. Az Atacama sivatag nagyon érdekes
táj, mivel nincs túl meleg,
mégis előfordul, hogy 40 évig
nem esik eső. Az expedíció

lyezetteket. Idén Kövesd a
kutatókat címmel versenyt is
hirdettek. Előzetesen az interneten kellett megoldani a feladatokat. Ehhez végig nyomon
kellett követni az expedícióso-

A döntőbe jutott békési csapatok tagjai: Balog Ákos, Balog Csaba,
Balog Gábor, Balog Sára 6.d osztályosok, Mucsi Márk, Szabó Bence
8.c és Király László, Nagy Csaba 8.d osztályos diákok az expedíció
tagjaival és a chilei konzullal, valamint felkészítő tanárukkal.

célja most is a világ legmagasabb vulkánjának, az Ojos del
Saladonak a megmászása volt.
Közben sok műszert telepítettek és leolvasták a két éve elhe-

kat. A feladatok nagyon nehezek voltak, sok-sok ábra nehezítette meg a dolgunkat. De
sikeresen megcsináltuk, aminek az lett az eredménye, hogy

általános iskolás csapatunk
bejutott az országos döntőbe a
középiskolások között. Az
országos döntőre sok munkával, jó hangulattal készültünk.
Szombaton volt a verseny,
amelyen becsülettel helytálltunk. Több középiskolás csapat tagjai más versenyeknek is
döntősei, néhányan hazánkat
képviselték nemzetközi versenyeken. Az expedíció tagjai,
Mari László, Nagy Balázs,
Nemerkényi Zsombor és
Heiling Zsolt sok érdekes történetet osztottak meg velünk.
Az a feladat tetszett a legjobban, amiben történeteket meséltek nekünk és el kellett dönteni, hogy igazak-e, vagy hamisak. Ezután elmentünk a
Természettudományi
Múzeumba. Nagyon jól éreztük
magunkat az egész nap során.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Egeresi Juliannának a felkészítésért.
Balog Gábor 6.d osztály

C VAGY K
Nemrégiben az egyik Horatius-ódáról
írtam egy tárcát, amelynek címzettje egy
Leukonoé nevű hölgy volt. Akarom mondani: Leuconoe. Kicsit változtatgattam,
nézegettem, melyik is kerüljön bele a végleges verzióba, míg végül megállapodtam
az egyiknél. Igen ám, de a szerkesztőm
vasmarokkal kapta el a gégémet, hogyan is
gondoltam k-val írni, amit c-vel kell… De
hol az igazság? Mi a kettő között a különbség? Nos, a c-vel írt alak a latin, hiteles
változat, így írta Horatius, és mi is így
kell, hogy írjuk, hiszen a magyarok is a
latin abc-t használják, minden nevet változtatás nélkül jegyzünk le, amit valaha
ezekkel a betűkkel írtak. Akkor mire ez a
dilemma? Leuconoe neve görög eredetű, a
„fehér” jelentésű leukosz szóból származik,

akárcsak a leukoplaszt meg a leukémia. A
görög ábécében pedig nem volt c, se nem
ejtettek, se nem írtak, csak k-t. (A latinban meg – egy szót kivéve - k nem volt…)
Ha eddig tudtak követni, akkor most
elmondom, hogy a latinban hosszú ideig a
g és a k (ami ugye a c…) ugyanúgy jelölődött, például Caesar „utóneve” Caius és
Gaius alakban is előfordult. A görög neveket, mivel nem a latin ábécével írtak, kiejtés szerint jegyezzük le… de Leukonoe
neve latinul semmit sem jelent, ezért szerettem volna megváltoztatni k-ra. Végül a
problémát úgy oldottuk meg, hogy megnéztük, a fordító, Devecseri hogyan használta. C-vel. Két magyar szakos tanárt
viszont órákra lekötött ez a két betű...
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 22. – MÁJUS 7. KÖZÖTT
Április 22. kedd 17 óra
KÉSZ-díj átadó ünnepség. A díjazott kiléte a
helyszínen derül ki. A belépés díjtalan.
Galéria
Április 23. szerda 16-18 óra
„Ízből ötös” szakkör. Téma: koktélok készítése.
Jelentkezési határidő: április 22.
Kulturális központ
Április 23. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal. Téma: József Attila: Születésnapomra című verse utóélete. Házigazda:
Szilágyiné Szabó Ágnes tanár.
Könyvtár
Április 24. csütörtök 18 óra
„Természetesen az egészség felé” szakkör. Téma:
Szent György-napja.
Kulturális központ
Április 25. péntek 17 óra
„Bio Konyha” szakkör. Téma: édes és sós sütemények egészséges gabonákból. Szakkörvezető:
Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök. Belépés
ingyenes!
Kulturális központ
Április 26. szombat 10 órától
VIII. Nefelejcs Vigalom a Tájházban. Bővebben az 5. oldalon.
Április 27. vasárnap 10 órától
Szent György-napi Majális a Libás-tanyán.
Bővebben a 6. oldalon.

Április 30. szerda 12-15 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ
Április 30. szerda 16 óra
Kertbarát Kör foglalkozása.
Nyugdíjasok Háza
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Az elismert szakemberekből
álló zsűri kiemelt arany minősítést adott a Békés Városi
Ifjúsági Fúvószenekarnak,

Egy nyelvet beszélünk

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Állva tapsolták meg
a békési fúvósokat

Május 3. szombat 9 óra
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény ballagási ünnepsége.
Hőzső u. 39.
Május 3. szombat 10 óra
Szegedi Kis István Református Gimnázium
ballagási ünnepsége és ünnepi istentisztelet.
Református templom
Május 3. szombat 18 óra
Békési FKC-Pick Szeged II. bajnoki férfi
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
Május 4. vasárnap 8-12 óra
Kisállat- és díszmadár börze.
Piac
Május 4. vasárnap 16 óra
Békési NKTE - Gyomaendrődi NKSE bajnoki nőikézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Május 7. szerda 17 óra
„Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület közgyűlése.
Nyugdíjasok Háza
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Együtt sportolt a
családok apraja-nagyja

lufihajtogatás, trambulin, kispályás focitorna, a kisebb gyerekek és szüleik részére pedig
a Csillagpont épületében kézműves foglakozások voltak.
Az udvaron a helyi tűzoltók
jóvoltából tűzoltókocsi rekesz-építő verseny folyt. A
fiatalok be is ülhettek a tűzoltóautóba. A rendőrség szintén ellátogatott: bemutatták

ként, melyet a Kira étterem
főzött meg.
A reggeltől kora délutánig,
több helyszínen zajló programokat a szervezők úgy állították össze, hogy a családok
minden tagja megszólítva
érezze magát, és mivel minden remekül sikerült, elhatározták, hogy jövőre is megtartják majd. Lakatos Gyula

kulturális központban. Az
elismerést tavalyi eredményeik
alapján ezúttal hárman vehet-

atléta, valamint ifj. Surman
Zoltán ökölvívó. A városvezetés jutalmazta az edzőiket, így

leti ülésen adták át „Az Év
Békési Sportolója” díjakat a

ték át: Farkas Áron kajakozó,
Hortobágyi János gerelyhajító

Dobi Istvánt, Rácz Andrást,
valamint Surman Zoltán is.

Felhívás

kérhetik az alapvető jogok
biztosának segítségét. Panaszaikat a Békés Város Polgármesteri Hivatalában (Petőfi S. u. 2.) alatt elhelyezett
gyűjtőládába helyezhetik április 11-től május 5-ig. Kérik,
hogy csatolják a panasszal
kapcsolatos iratok fénymásolatát is.
Személyes meghallgatást
is kérő panaszbeadványu-

kat május 5-ig postán is
elküldhetik az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatalához (1051 Budapest, Nádor
u. 22.), vagy e-mailben továbbíthatják azt a panasz
@ajbh.hu címre. Panaszaikat a biztos kivizsgálja,
illetve – amennyiben nem
tartoznának a hatáskörébe
– továbbítja az illetékes
hatóságnak.


Horgász
szemmel

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

autójukat, KRESZ-totót állítottak össze, és a kerékpáros
szalonpálya is igen nagy népszerűségnek örvendett. Délben a kilátogató családok töltött káposztát fogyaszthattak
el a Cigánymisszió vendége-

FOTÓ: D. NAGY NÓRA

A Soványhát utcai Csillagpontban és annak környékén
megtartott sportnapon a szép
számban kilátogató családokat színes programok és játékok tucatja várta. Többek
között kosárpalánkra dobás,

Április 15-én, Békés várossá
nyilvánításának 41. évfordulóján az ünnepi képviselő-testü-

TAVASZI AROMÁK
Nagyon sokféle aroma létezik. Szinte bármely ízben és
illatban kaphatók. Az aroma
lehet folyékony vagy por formájú. A folyékony aromákat
általában a pontosan kimért
vízhez adjuk, amit majd az etetőanyaghoz keverünk. Utólagosan is adhatjuk a készre
kevert etetőmixhez. A por formájú aromát a még száraz etetőanyaghoz adjuk, és utána
készre keverjük.
A tavaszi békés halas horgászatok során sokan használnak
jó minőségű etetőanyagot, de
sokszor hiába, mivel ekkor a
pontyok még csak óvatosan
táplálkoznak. Ekkor érdemes
az aromákat elővennünk és
utólagosan az etetőanyaghoz
kevernünk. Tavasszal elsősorban az édes íz- és illatanyagokra reagálnak a halak, pl. vanília, méz, karamell, tutti frutti,
eper, scopex, stb. Mostanában
nagy sikert aratnak a világítós
aromák, mert ezek kiválóan
felkeltik az óvatosan táplálkozó
halak érdeklődését, vagyis
gyorsabban késztetjük őket
kapásra. Jó tudni: hiába van jó
keverékünk vagy jó arománk,
ha nem jó a szerelékünk vagy
esetleg nem a legjobb helyen
horgászunk. Ne restelljünk finomabb szerelékre esetleg másik csalira váltani.
Szekerczés Sándor

Az Alapvető Jogok Biztosa
felhívja Békés megye állampolgárainak figyelmét, hogy
amennyiben úgy ítélik meg,
hogy alapvető jogaikkal
összefüggésben valamely
hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv visszásságot,
sérelmet okozott önöknek,

Ifjúsági ranglistaversenyt nyert
a Balogh – Fekete páros
Az utóbbi hetekben több
versenyen is eredményesek szerepeltek a békési asztaliteniszezők. Az Eleken nemrég rendezett nemzetközi viadalon a
nők egyéni versenyében Molnárné Boros Márta és Balogh
Bernadett egyaránt harmadik,
míg a vegyes párosok között
Baranyi József orosházi partnere oldalán első helyezett lett.
Az amatőr férfi versenyzők
közel nyolcvan indulót számláló népes mezőnyében Lukács
Tibor harmadik.
Szintén a közelmúltban rendezték meg városunkban a dr.
Szombati Zoltán Emlékversenyt, az egykori kiváló békési
edző tiszteletére. A versenyen a

FOTÓ: VIRÁG ISTVÁN

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója a „Remény-Híd” Békésen élő hátrányos
csoportok felzárkózása című projekt keretében
szervezte meg családi sportnapját a napokban.

Három kiemelkedő sportoló

békési színeket képviselők
közül a férfi egyéni számban
dr. Bohács Gábor győzött, a
nőknél egyéniben Balogh
Bernadett második, Molnárné
Boros Márta harmadik. A férfi
párosok mezőnyében a dr.
Bohács Gábor – Balogh József
kettős harmadik, míg a vegyes

FLABéLOS

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,
közéleti és hirdetési újság

Mozgás könnyen, kényelmesen, hatékonyan
10 perc = 45-50 percnyi mozgás

Kényelmes, mert nem Ön mozog,
hanem gép mozgatja.
- utcai ruhában végezhető
- fogyásra, alakformálásra, zsírégetésre
- cellulitisz ellen
- feszesíti a bőrt
- csontritkulás megállítására,
visszafordítására
- inkontinencia esetén
- cukorbetegek alsó végtagi
érszűkülete esetén
- ízületkárosodás
rehabilitációjára
FECO FITNESS
Békés, Rózsa u. 15.
Telefon: 70/290-11-33
Árak:
10 perc 400 Ft,
20 perc 700 Ft
Válassza a kényelmes
és orvosilag is
elismert
FLABéLOS-t!

párosok között a dr. Bohács
Gábor – Balogh Bernadett páros második helyezett lett.
Szintén Békés adott otthont
a megyei szövetség és a Békési
TE közös szervezésében megtartott megyei ifjúsági ranglistaversenynek. A viadalon szép
békési siker született a fiú párosoknál. A versenyt a Békés
TE két tehetsége, a Balogh
Tamás – Fekete Ádám páros
megnyerte. Ez a két fiú egyéniben második, illetve harmadik lett. Balogh Tamás a
vegyes párosok között orosházi partnere oldalán harmadik.
A lányok között Molnár Dóra
egyéniben a dobogó harmadik
fokára állhatott fel.

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