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Hogyan viszonyul 
a foci vb-hez? 

50%
Nem érdekel 
a foci. 

30%
Már alig várom,
hogy elkezdődjön.

20%
Az érdekesebb meccseket
meg fogom nézni. 

A leadott szavazatok több
mint 63 százalékát a Fidesz-
KDNP kapta a békési szava-
zóktól a május 25-i Európai
Parlamenti választáson. A má -
 sodik erő Békésen is a Job bik,
az országos átlagot alig meg-
haladó szavazati aránnyal, har-
madik – nem egészen nyolc
százalékkal – az MSZP. A szo-
cialistákhoz ha sonlóan a De -
mokratikus Koa líció, az
Együtt-PM és az LMP is jócs-
kán az országos átlag alatt tel-
jesített a városunkban. A

választásra Békésen 4004 sze-
mély ment el, a szavazásra
jogosultak 24,3%-a. Volt
olyan szavazókör (a 16. számú),
ahol a választási jegyzékben
szereplők kevesebb mint 10
százaléka vett részt a szavazá-
son, míg a legaktívabb szava-
zókörben (5. számú) az orszá-
gos átlagot meghaladó, 32,5
százalékos volt a részvétel.

A voksolás részletes orszá-
gos és helyi eredményeit a 4.
oldalon, a Beszél róla az or szág
rovatban olvashatják.

Békésen fölényesen
nyert a Fidesz-KDNP

Négy békési civil szervezet
hátrányos helyzetű fiatalok
foglalkoztatását segítő progra-
mot indított. A projekt kere-
tében a Békési Fürdőért Köz -
alapítvány, a Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyományőrző

Közhasznú Egyesület, a Bé -
kési Városvédő és -Szépítő
Egyesület és a Mentálhigiénés
Egyesület 15 főt foglalkoztat
egy éven keresztül pályázati
támogatással, majd további
három hónapig. A programba
azokat a fiatal munkanélküli-
eket vonták be, akik középfo-
kú végzettség esetén 25. élet-
évüket, felsőfokú végzettség
esetén a 30. életévüket nem
töltötték be, és a projektbe
bevonást megelőző 6 hónap-

ban nem álltak fizetett alkal-
mazásban. 

A nyitórendezvényen Izsó
Gábor kiemelte, hogy békési
fiatalokat sikerült helyben
foglalkoztatni, akik így meg-
ismerkedhetnek a munka vilá-

gával. Elmondta, hogy igye-
keztek a fiatalok eredeti isko-
lai végzettségének megfelelő,
vagy ahhoz közel álló munka-
kört találni. A Mentálhigiénés
Egyesület a gondozói, rehabi-
litációs és prevenciós valamint
a biokertészeti munkába von -
ta be őket, a Békési Fürdőért
Közalapítványnál elhelyezke-
dők a Békési Fürdőben és a
Dánfoki Üdülőközpont terü-
letén dolgoznak a közalapít-
vány céljainak megfelelő

mun kakörökben. A Békési
Városvédő és -Szépítő Egye -
sület fiataljai a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ -
ban végeznek adminisztratív
és recepciós munkát, míg a
Nefelejcs Egyesületnél foglal-

koztatottak a szervezet min-
dennapjaihoz és rendezvényei-
hez kötődő szervezési felada-
tokban vesznek részt. 

A foglalkoztatás mellett
informatikai, kommunikációs
és idegen nyelvi képzésen
vesznek részt a tizenötök,
melynek segítségével javul az
esélyük a munkaerő-piacon.

A pályázat összköltsége
mintegy 61,5 millió Ft,
melyhez önerőt nem kellett
hozzátenni.                 Sz. K.

Tizenöt fiatalt foglalkoztat
négy civil szervezet

A dánfoki nyár a Színjátszó
Táborral indul június 30-tól
július 5-ig, ahova 10-20 év kö -
zötti fiatalokat várnak ének-
és táncfoglalkozásokkal. Mű -
vészeti vezető: Cs. Nagy Lilla,
a MAMSZI alapítója. 

A rajzolást kedvelőknek
ajánlják az Alkotó Tábort,
amely július 14-18-ig tart 10-
14 év közötti gyerekeknek. A
tábor művészeti vezetője

Tóth Péter László grafikus-
művész lesz. 

Ugyanebben az időpontban
tartják a Honismereti Tábort.
Izgalmas kalandra hívnak min-
den 8-14 év közötti diákot,
hogy felfedezzék együtt a Körös
élővilágát és rejtett titkait. 

8-20 év közötti modern tán-
cot kedvelő gyerekeket/fiatalo-
kat vár a Megyei Társas tánc
Tábor július 23-tól 27-ig. A

szakmai oktató Kenyeres
Csaba táncpedagógus, a Fre go -
lina Társastánc Klub vezetője.

A fotózás szerelmeseinek
kedveznek a Békés Megyei
Amatőr Fotós Táborral. A
július 28-től augusztus 1-jéig
tartó táborba nemcsak a 15 év
fölötti fiatalok, hanem a ma -

gukat ama tőrnek nevező fel-
nőttek is je lentkezhetnek. A
szakmai ok tatást Apáti-Nagy
Lajos és Ga zsó János fényké-
pészek folytatják.

Augusztus 4-8. között a
táncé lesz a főszerep Dánfo kon.
Ekkorra várják a 7-13 év közöt-
ti gyerekeket a Békés Megyei
Néptánc Táborba, melynek
ok tatói Mahovics Tamás és
Mahovicsné  Ladá nyi Anita, a
Békési Belencéres Táncegyüt tes
koreográfusai és vezetői lesznek. 

Jelentkezési határidőkről és a
jelentkezési feltételekről bővebb
információ: www. bekesikultu-
ra.hu, bekesikultura@bekesi-
kultura.hu, www.danfok.hu. 
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Nyári táborok a dánfoki üdülőközpontban

Harmincnégy munkáltató
131 álláshelyre keresett megfe-
lelő munkavállalót a május 30-
án megtartott Képzési- és Ál -
lásbörzén a járási munkaügyi
kirendeltségen. Amint dr.
Nagy Ágnes, a Békés Me gyei
Kormányhivatal Munka ügyi

Központjának igazgatója el -
mondta, a megyeszerte ha sonló
időben rendezett börzék ki e-
melt feladata a hátrányos hely-
zetű, azaz a túl fiatal, túl idős,
alacsony iskolai végzettségű,
GYES-ről és GYED-ről vissza-
térő vagy tartósan munkanél-
küli álláskeresők elhelyezkedési
esélyeinek javítása. A megyé-
ben nagyjából másfélezer állás-
helyet hirdettek meg, és a
remények szerint ennek két-
harmadára találtak is embert. 

Az békési képzési- és állás-
börzére érkezőket Izsó Gábor

polgármester mellett Dankó
Béla is köszöntötte. A térség
országgyűlési képviselője a kor-
mány erőfeszítéseiről szólt,
melyekkel javították a foglal-
koztatási rátát. Annak a re mé-
nyének adott hangot, hogy a
gazdaság erősödésével még töb-

ben találnak biztos megélhetést
nyújtó munkát a Vi harsarok -
ban is. A Békési Já rási Hivatal
Munkaügyi Ki rendeltségének
vezetője, Vi szokainé Mári Re -
náta kiemelte, hogy a munkál-
tatókkal valamint a képzési
lehetőségeket kínáló oktatási
intézmények képviselőjével való
személyes találkozás mellett
más szolgáltatások is várták a
börze látogatóit. Mások mellett
információkhoz lehetett jutni az
önálló vállalkozóvá válásról, a
munkajogról, és az álláskeresési
fortélyokról.                   Sz. K.

Több mint száz
állást kínáltak

Sokféle érdeklődésű gyereknek, fiatalnak tud
kikapcsolódást nyújtani erre a nyárra is a békési
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, a békés-
csabai Életfa Kulturális Ala pítvány, valamint a
Dánfoki Üdülőközpont. 
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Ök kaptak esélyt arra, hogy egy éven át dolgozzanak civil szervezeteknél. Mellette idegen nyelvet és
számítástechnikát tanulhatnak.
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A békési kosárlabdasport
történetében kiemelkedően

fontos mérkőzésre kerül sor
most szombaton, június 7-én
a városi Sportcsarnokban. A
Békési SzSK fennállásának
legnagyobb sikerét érheti el,
amennyiben sikerül a Sziget -
szentmiklós elleni oda-vissza-
vágót hoznia és ezzel a legma-
gasabb bajnoki osztályba, az
NBI-be feljutnia. 

Szurkoljunk együtt a Békési
SzSK-nak, Balog Vilmos edző
együttesének! A mérkőzés
szombaton, június 7-én 19
órakor kezdődik. Hajrá Békés!

Sporttörténeti
mérkőzés

Amint tavaly, idén is lesz fotóstábor.
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Városunk külterületén a kevés megma-
radt tanyasi iskolák közül nemcsak azért
mutatok be most egyet, mert ezek építésze-
tileg jellegzetes építményeink, és értéket
képviselnek, hanem az itt tanító néptaní-
tókra való emlé-
kezés szándéká-
val, akik valóban
lámpások voltak,
a nemzet nap-
s z á m o s a i k é n t
szolgálták a ma -
gyar nevelés és
oktatás ügyét. A
Békésről Gyu lá -
ra tartó út mel-
 letti rész, a régi
F e  h é r - K ö r ö s
mel lett, a Ma -
lom végi te me -
tőtől délre: Kő -
gyescsatár, Csa -
tárkert, Maró
egyik legszebb
része Békés kör-
nyékének. 

Az itt létesült
iskoláról Dr. vi -
téz Durkó Antal
a Békés nagy-
község története
című művében a 164. oldalon a következő-
ket írta: „A külterület e részén először az
úgynevezett Kászmányketben létesült isko-
la, amely 1877-ben már működött. Ezt az

iskolát a lakosság kívánságára helyezték át
Kőgyes csatárra. Tanítói: Füredi Lajos /1877/,
Páll Antal /1902/ és Molnár István 1925-től
kezdve.” Később sokáig élt itt, és tanított
Mucsi József igazgató tanító, költő. A taní-

tók felsorolása
nem teljes. Ter -
mé szete sen, mint
minden tanyasi
iskolában, itt is
össze vont osztá-
lyokban folyt a
tanítás. Az osz-
tatlan formájú
iskolában 1948-
ig elsőtől hatodi-
kig jártak együtt
a gyerekek, aki-
ket egy tanító
tanított. Később
már több tanító
is járt ki tanítani,
s két csoportban
oktatták, nevel-
ték a gyerekeket. 

1 9 6 1 - b e n
szűnt meg itt a
tanítás. Sokáig
boltként hasz-
nálták az isko-
lát, jelenleg rak-

tár van benne. Tekintettel, hogy kevés
tanyasi iskolánk maradt fenn, ezért is, meg
kultúrtörténeti okok miatt is, védelme
indokolt.               Bíró György, városvédő
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A CSATÁRKERTI ISKOLA ZÖLDFŰSZEREK III.
A zöldfűszerek nemcsak egészségesek, hanem a

legegyszerűbb ételt is képesek elvarázsolni. Lássunk
három további közkedvelt zöldfűszert!

MENTA
Levelét frissen teák, hűsítő italok, szószok,

zselék ízesítésére használjuk. Szárítva
vagy frissen kiválóan alkalmas
bárányhús pácolására. A sok fajta
közül a marokkói mentának van a
legjobb íze, illetve kevésbé keser-
nyés, mint a többi.

Ne tartsunk más mentafajt a ker-
tünkben, mert elporozzák egymást.
Mivel magot nem érlel, hajtásai október-
ben biztonságosan telepíthetőek. Szereti a homokos
talajt, vízigényes növény, a pangó vizet nem bírja.
Hogy a fejlődő gyökerek ne érjék el a szomszédos
növény gyökerét, az ágyást 30 cm mélyen a talajba
süllyesztett deszkákkal, téglákkal, vagy egy lyukas
fenekű műanyag vödörrel vegyük körbe. Június köze-
pén érdemes betakarítani. Szárítása szellős, nem
napos helyen történjen. Akkor jó, ha pattanva törik.

ZSÁLYA
Száraz vagy friss leveleit felhasználhatjuk barom-

fi, bárány, sertés, kolbászok, sajtételek és tojáséte-
lek ízesítésére. Az aromás illatú, karakteres és éter-
olajokat tartalmazó zsályát amennyiben a kertben

megfelelő helyre ültetik, több négyzetméternyi terü-
letet is képes elfoglalni.

Szaporítására legelterjedtebb módszer a magve-
tés, de megfelelő a tőosztás és a dugványozás is.
Rendkívül hosszú kezdeti fejlődése miatt a tavaszi

helyrevetése nem ajánlatos, helyette célszerű
palántáról szaporítani.

TÁRKONY
Levelei felhasználhatók levesek, salá-
ták, tojásételek, pörköltek, lágy saj-
tok, és bárány ízesítésére. Olvasztott

vajjal kitűnő ízt ad a halaknak, steak-
nek, zöldségeknek. A tartármártás és sok

mustár alapfűszere, és 2-3 hetes áztatással
tárkonyos ecetet is készíthetünk.

A tárkony kicsit kényesebb, igényesebb, a jó víz-
elvezetésű talajt szereti, nem túl magas tápanyagtar-
talommal. Ugyanolyan hatással van rá a teljes nap,
mint a részleges árnyék. Vessük el a magvakat ápri-
lisban, 4-5 darabot tegyünk cserepenként. A csere-
pekben nedves virágföldnek kell lennie, amelyet
borítsunk be komposzttal, hogy kizárja a fényt.
Tartsuk bent, szobahőmérsékleten. Ha a palánták
elkezdtek kibújni, helyezzük őket kívülre, a közvetlen
napfénytől óvott helyre. Ritkítsuk meg úgy, hogy egy
cserépben egy palánta maradjon. A palánták akkor
állnak készen a végleges helyükre való átültetésre,
amikor 10 cm magasak.                           Folytatjuk...

Idén is szavazást írtak ki „Az
Év Polgármestere”, „Az Év
Alpolgármestere” és „Az Év
Jegyzője” címek elnyerésére. A

települések polgárai a szavaza-
taikat május 13-től június 8-án
éjfélig adhatják le kizárólag a
www.szferaeuropa.hu honla-

pon. Egy e-mail címről egy sza-
vazatot fogadnak. 

A díjak átadására Budapes -
ten kerül sor.                  
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Idén is megválasztják a városok első embereit

A Nefelejcs Békési Kultu -
rális és Hagyományőrző Köz -
hasznú Egyesület a IX. Békési
Tökmulatsághoz kapcsolódó-
an civil szervezetek, baráti
társaságok, családok számára
Kamramustra címmel pályá-
zatot ír ki.

A feladat, hogy a pályázók a
IX. Békési Tökmulatság idejére
(2014. szeptember 27. szombat)
rendezzenek be a Békési Tájház
(Durkó u. 8.) meghatározott
helyén spájzuk legjavából pl.

füstölt áruk, száraztészták, fű -
szer- és gyógy növények, aszal-
ványok, magvak, befőttek,
savanyúságok, szörpök, lekvá-
rok, stb… egy kamrabelsőt.

Elvárás, hogy a stelázsis
kamrabelső eleink korát idézze,
legyen gazdag, dekoratív és a
békési hagyományokat ápoló.

A berendezett kamrabelső
termékeit a pályázók a Tök -
mulatság vendégeinek árusít-
hatják, kóstoltathatják.

Jelentkezni szeptember 10-

ig lehet Balog Gábornénál, az
egyesület elnökénél a 30/925-
39-33-as telefonszámon. 

További tájékoztatást is
ezen a számon lehet kérni.

A Kamramustrára jelentke-
zők versenyben vesznek részt,
melynek fődíja egy savanyí-
táskor használatos cserép-
edény, és további értékes díjak
is lesznek.

A zsűri elnöke a IX. Békési
Tökmulatság díszvendége,
Szőke András filmes lesz.

Kamramustra lesz 
a Tökmulatságon

Kamuton május 9-én a
mozgáskorlátozottak kamu-
ti csoportja - melynek legif-
jabb tagja is már elmúlt 66
éves - megható anyák nap-
ját szervezett egy Békésen
élő vállalkozó, Tóth
Szabolcs és felesége, Tóthné
Liszkai Anita nagylelkű fel-

ajánlása révén. Az ünnepség
során tíz pucolt kakasból
készítettek az önkéntesek
anyák napi ebédet, melyet
közösen fogyasztottak el. 

A Békési Önkéntes Pont
ezúton mond köszönetet a
békési házaspárnak felaján-
lásukért. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ANYÁK NAPJA FELAJÁNLÁSBÓL

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

Csirkerendelés!
Vörös 132 Ft/db
Fehér 155 Ft/db

Master 147 Ft/db
Kakas 65 Ft/db

Csirkerendelés!
Vörös 132 Ft/db
Fehér 155 Ft/db

Master 147 Ft/db
Kakas 65 Ft/db

Füldőruhák, pólók,

nyári cipők,

rövidnadrágok, bébi ruhák,

rövidujjúak, ágyneműk

Füldőruhák, pólók,

nyári cipők,

rövidnadrágok, bébi ruhák,

rövidujjúak, ágyneműk

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!

FLABéLOSFLABéLOSFLABéLOS

A csatárkerti iskola napjainkban.

Csatárkerti iskolások 1959 júniusában. A képen jól látható
néhány mezitlábas fiú is. Középen Bíró Attila néptanító.

MESECSOPORTOK FELNŐTTEKNEK
A mesék eredendően felnőtteknek szóltak. 

Az életünkben valamiért kitüntetett szerepet játszó
mesékben létünk jobbítására vonatkozó üzenetek 

rejlenek. Ha szeretnél ezekhez az üzenetekhez 
kapcsolódni, hozz egy mesét, és indulj el a mesék útján. 

7-9 FŐS, SAJÁT ÉLMÉNYŰ, FELNŐTT 
MESECSOPORTOK INDULNAK 2014 NYARÁN. 

A csoportok két egymás utáni délutánt 
vesznek igénybe, 13-19 óráig zajlanak.

A csoport dr. Boldizsár Ildikó Metamorphoses
Meseterápia módszertárával dolgozik. 

Vezeti: Károlyi Gitta meseterapeuta jelölt.
Részvételi díj: 8000 Ft/fő. Helyszín: Póstelek.

Jelentkezni és érdeklődni a 
kgmesek@gmail.com email címen június 25-ig lehet.

Ismét jelentős sikert ért el
a Fürkész Központ Óvoda
egyik óvodása a „Biztonságos
közlekedés gyermekszem-
mel” című rajzpályázaton.
Mészáros Janka megnyerte a
megyei fordulót és az orszá-
gos döntőbe jutott. Az évek
óta nagysikerű versenyt ezút-
tal is az Országos Baleset-
megelőzési Bizottság írta ki.
A felhívásra Békés megyéből
74 általános iskolából és 88
óvodából összesen 4591 alko-
tás érkezett, legjavát a Csaba
Centerben állították ki.

Újabb rajzsiker 

Kedvezett az időjárás a
Dánfoki Üdülőközpontban
megrendezett Városi Gyer -
mek napnak. A Kecskeméti
Gá bor Kulturális Központ, a
békési sportegyesületek, vala-
mint helyi intézmények, civil
szervezetek összefogásával iga-
zán jó hangulatú program
valósult meg a békési gyerekek
legnagyobb örömére. A dél-
előtt folyamán a családok
vehették birtokba az üdülő-
központot, szabadtéri sütés-
főzésre, játékos ügyességi vetél-
kedőre nyílt lehetőségük. A
déltől induló sorversenyben a
gyerekek különböző sportága-
kat próbálhattak ki, a jutalom

sem maradt el. Délután kez-
dődtek a színpadi produkciók,
ahol felléptek a városban mű -
ködő kiscsoportok. Ezt követő-
en a tűzoltók tartottak bemu-
tatót, majd a napot a Hevesi
Imre és a ZűrZavar zenekar
vidám gyermekműsora zárta. 

Gyerekzsivaj Dánfokon
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Ilyen rettenetes nevű
kocsma talán nem is volt a
világon sem. Eredeti tulaj-
donosa állítólag valami spa-
nyol polgárháború okán
elmenekült ibér matekta-
nár volt, aki – mert szám-
tant spanyolul nálunk rela-
tív kevesen tanítanak –
kínjában megnyitotta ezt a
becsületsülyesztőt, s, hogy
valami eredeti szakmájára
emlékeztesse a „Koccintó a
paralelopipedonhoz” nevet
adta neki. A környék per-
sze szétröhögte magát –
főleg az erre tanyát vert
áttelepült székelyek – de
mert kocsma mindig kell, s
úgy illik, hogy cégére is
legyen, rögvest nekiláttak
valami normális nevet
keresni neki. Ment is ferge-
teges gyorsasággal a dolog.
Hogy miért? Mert a grand
hórihorgas, vékony nyakú
férfiú volt, ki furcsán, lúd-
talpasakat tappantva lép-
delt, amitől azonnal Liba
Úr lett a neve. Azaz lett
volna, de mert a liba - főleg,
ha fiatalabb - székelyül
pipe, ezért csaknem Pipe
Úrként vonult be a város-
szél történetébe. Csak nem,
mondom, mert innen meg
– mert elmés nép ám az itt
lakó - nem volt messze az a
tudós felfedezés, hogy az úr
spanyolul annyi tesz, hogy
don. Így lett Don Pipe
végül emberünk neve. S ha
meg volt annyira eszement,
hogy olyan nevet adott a
műintézményének, ami-
lyet, azon nal megszületett
az ivóhely szakszerű és
rövid neve. Mert, hogy koc-
cintani szokás, azt minden
normális piós tudja, tehát
azt felesleges emlegetni, az
a para… micsoda hosszú és
megjegyezhetetlen, marad
hát a lényeg: pipedon. Don
Pipe korcsomája a Pipedon.
És kész. A dolog el volt in -
tézve mindenki megelége-
désére. Ez a nap – a keresz-
telőé persze – azonban
nemcsak egy sima névadó
lett, hanem a Pipedon szto-
rik világ körüli útjának
startmomentuma is. Kocs -
ma és „lakói”, s az ő mesé-
ik. Hadd következzenek.

A vendéglő tulajdonkép-
pen egyetlen nagy teremből
állt. Már senki sem emléke-
zett arra, hogy minek is
szánták annak idején, de

tény, hogy még a legna-
gyobb melegben is jégve-
remnek érezte mindenki az
első pohár pálinka előtt.
Ezen nem volt vita. Egyé -
ben bármin. Persze csak a
törzsgárdának volt véle-
ménynyílvánítási joga, az
alkalmi betérő csendben
megitta, amit kapott, eset-
leg fülelt egy kicsit, hátha
ragad rá valami a magas-
röptű helyi kultúrából. A
merészebbje hang nélkül
snóblizni próbált, aztán
mindenki elhúzott szépen,
míg megtehette anélkül,
hogy belekössenek. Egy -
mástól is inkább már csak
odakint köszöntek el, per-
sze ott már hangosabban,
felszabadultabban. Itt a
kezem, nem disznóláb! Ma
én nyerem, holnap te vesz-
ted! – hangoztak el az el -
méncségek, aztán elváltak,
s mentek dolgukra.

A tözsgárda maradt,
natürlich, s csak egy-két
öntelt pénztárgép csörrintés
– online bekötve, persze –
jelezte, hogy devizahitelek
jobbra, banki csapdák balra,
az élet a csehóban megy
tovább, s hogy nem valami
jöttment itt az úr, hanem a
helyi mackók, vagy mackó-
sok, Uram bo csá’. A csapat
ritkán volt teljes, de valaki
mindig volt ott, a törzsasztal
sohasem árválkodott üresen.
Most éppen Béla, a költő
üldögélt a sarokba húzódva,
és elmélázva lájkolt valami
rezsicsökkentéstől sem ol -
csóbb sört. Érezte, határo-
zottan jót tesz a génjeinek
az árpalé, szinte eksztatikus
örömmel lubickoltak déene-
sei benne. Mert Béla ilyene-
ket is tudott gondolni ám,
nagyon művelt elme lévén.
Ritkán írt, kicsit kéretve
magát, szinte, mint ritka
példányokra leső lepkeva-
dász prédáját kellett műveit
előcsalogatni, vagy konk-
visztádori szigorral elő pa-
rancsolni. Ezúttal azonban
kész alkotással várta az első
betérő brancsbélit, hogy
megjátszott fádsággal elő-
adhassa friss szerzeményét,
amely éppen közös gasztro-
kulturális intézményükről is
szólt. Meg persze róla, hi -
szen Béla tudta, hogy ő a
legjobb. Régebb olvasni sze-
retett a legjobban, de mikor
rájött, hogy az íráshoz is
konyít, rögtön tudta, többet
nem olvashat mást, csak
amit maga ír. Mert - mint
előbb mondám - ő a legjobb.
És ki olvas sz..t, ha van
remekmű is kézügyben. És
ráadásul saját.   Folytatjuk…

Pipedon (I. rész)

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Reszelő Krisztián (Bé -
kés) és Váradi Éva (Bé -
kés), Fekete Attila (Bé -
kés) és Csarnai Éva (Két -
sop rony), Budai Attila
(Bé kés) és Pusztai Zsa -
nett (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Ferenczi
Gá bor (79 évesen), Vincze
Gáborné Kis Julianna
(88), Tokai Gábor (80,
Tarhos), Farkas Árpád
(48), Barna Péter (61,
Bélmegyer), Balogh Mi -
hályné Németh Ilona
(88), Domokos Andrásné
Nagy Edit Ibolya (72),
Baricsa Lászlóné Vincze
Piroska (84), Kósa Gá -
borné Komlódi Julianna
(56, Kamut), Pál Krisz -
tián (22), Hidvégi Imre
(81, Kamut), Nagy János
(53), Képíró Imre (74,
Murony), Szilágyi Imréné
Wagner Erzsébet (72, Bél -
megyer).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

MÁJUS 31 – JÚNIUS 7.
Levendula Patika (Csabai u.)

JÚNIUS 7-14.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

JÚNIUS 14-21.
Turul Patika (Piac tér)

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.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

A régi-új elnök, Mester
Péter nyugalmazott tanár
beszámolt a tavaly elvégzett
munkáról és előrevetítette az
idei feladatokat. Elhangzott,
hogy az egyesület 2014-ben
ünnepli fennállásának 25.
évfordulóját. Az elmúlt két és
fél évtizedben az eredeti cél-
kitűzéseiknek megfelelően a
hagyományápolás, a szellemi
és épített értékek feltárása és

minél szélesebb körű megis-
mertetése, a kulturális örök-
ség megóvása és a műemlék-
védelem területén szorgos-
kodtak. Számos kulturális
rendezvényt szerveztek 2013-
ban, elsősorban a könyvtárral
és a múzeummal közösen.
Ezek közül a középiskolások
városismereti vetélkedője és a
városi versmondó verseny
emelhető ki. Az idei tervek

Jantyik Mátyás születésének
150. évfordulójához köthető-
ek. Ez lesz a témája a városis-
mereti vetélkedőnek és a fia-
taloknak szintén rendszeresen
kiírt tanulmányíró pályázat-
nak is. Célként határozták
meg mások mellett, hogy
táblát állítsanak az író Csurka
István emlékére.  

A városvédő egyesület
pénzügyeiről Jenei Sándor, a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
adott áttekintést, míg a civil
szerveteket érintő jogszabályi
változásokat dr. Kiss Beáta
ügyvéd, az egyesület titkára
ismertette.                    Sz. K.

Maradt a városvédők elnöksége
Tisztújító közgyűlést tartott a napokban a Békési
Városvédő és -Szépítő Egyesület. A tagság egyhan-
gúlag arról határozott, hogy a következő 5 évre
megerősíti pozíciójában az egyesület elnökségét.

A városi könyvtárban má jus
23-án levetítették Sághy Gyula
rendezőnek a málenkij robot
során a Szovjetunióba elhurcol-
tak visszaemlékezéseiből elké-
szített dokumentumfilmjét. A
Békés megyei de portáltak
avagy a Málenkij Robot című
filmben öt me gyebeli település
(Almáska ma rás, Gyoma, Gyu -
la, Elek, Mezőberény) lakosai
szólalnak meg: olyanok, akik
átélték a munkaszolgálatra
elhurcolást, valamint a hozzá-
tartozók. Továbbá történészek,
a kor szakértői, akik segítik a
fiatalabb nézőkkel is megértet-
ni az elfogadhatatlan és meg-
magyarázhatatlan történések
hátterét. 

Sághy Gyula, a film rende-
zője lapunknak elmondta,
hogy komoly levéltári kutatás
előzte meg a forgatásokat.
Gondot okozott számára, hogy
alanyai megnyíljanak és merje-
nek őszintén beszélni a történ-
tekről. Akik átélték, megszen-
vedték a kommunista diktatú-
rát, bizony még ma is félnek,
talán részben emiatt is ez a
film az első hitelesnek tekint-
hető áttekintés a má lenkij
robot Békés megyei történeté-
ről. Szívszorító önvallomásuk

sorjázik a kétszer 50 perces
alkotásban. A túlélők már igen
idősek, 85-95 évesek, akik az
elszenvedett testi és lelki trau-
máért soha senkitől jóvátételt
nem kaptak, ráadásul a hazug
egypárti rendszerben még
említeni sem volt szabad. Sőt
egész életükben megbélyeg-
zettként kellett élniük.
Szerencsésnek mondhatja
magát, aki egyáltalán haza-
tért. Sokan nem élték túl az
embertelen körülmények mel-
letti kemény bá nyamunkát és
igen szegényes táplálkozást.

Sághy Gyula elmondta,
hogy a filmet hasonló vetíté-
sek alkalmával mutatják be a
közönségnek, valamint két
országos televízió is érdeklő-
dik iránta. Mivel a málenkij

robot elsősorban a német szár-
mazású, német nevű szemé-
lyeket, nőket, férfiakat és
gyermekeket érintette, sok
helyütt, így Békésen is, a helyi
német nemzetiségi önkor-
mányzat szervezőmunkájával
mutatják be. 

A békési vetítés díszvendé-
ge Puskás Lászlóné Marika
néni volt. A közel kilencven
esztendős asszony az egyetlen,
aki Békésen él és túlélője volt
a málenkij robotnak. Az ere-
detileg mezőberényi asszony a
jelenlévőknek elmondta, hogy
két és fél éven át dolgozott
egy szovjet bányában, és csak
szerencsés megmenekülését
követően került városunkba
házasság révén.

Szegfű Katalin

Szívszorító vallomások
a deportáltaktól

Puskás Lászlóné. Sághy Gyula.
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Egyéni és páros produkciók-
kal, valamint komplett osz-
tályközösségek fellépéseivel
május 16-án tartották a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
suligáláját. A kulturális köz-
pont színházterme megtelt
szülőkkel, nagyszülőkkel, test-
vérekkel, akik végig élvezték
és gyakran vastapssal jutal-
mazták a színvonalas gyerek-
produkciókat, kezdve a han-
gulatot megalapozó mazso ret-
tekel. A több mint két órás
műsorfolyamban láthattunk

továbbá változatos műfajú
táncos, zenés és prózai számo-
kat: a zumbától a musicalig, a

néptánctól a fitneszig. Több
formációban bemutatkoztak
az Alapfokú Művészeti Iskola
tehetséges növendékei is. A
humor sem maradt ki. Az
iskolák és óvodák közötti, a
tehetséggondozásra épülő jó
együttműködés jegyében
meg örvendeztette a publiku-
mot a Baky utcai ovis nagy-
csoportja is Békési Virág -
csokor című műsorával. 

A suligála széleskörű össze-
fogással jött létre, bevétele jó -
tékony célt szolgál.       Sz. K.

Vastaps jutalmazta a fellépőket

Lehoczki Autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.

Vaxos mosás,
kárpittisztítás,

belső takarítás,
alufelni tisztítás,

gumiápolás, polírozás
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Pünkösd a Szentlélek kiáradásáról szól, melyet a feltámadt
Krisztus vitt véghez az egyházban. Kegyelmi esemény volt,
amely aztán betöltötte az egész világot. Mi készen állunk erre
az újdonságra? Az újdonság mindig kissé félelemmel tölt el
minket. Nagyobb biztonságban érezzük magunkat, ha min-
dent ellenőrzésünk alá vonhatunk, ha mi tervezzük meg élet-
ünket saját elképzeléseink szerint. Ez történik Istenhez fűződő
kapcsolatunkban is. Követjük és befogadjuk őt egy bizonyos
pontig, azonban nehezünkre esik, hogy teljesen ráhagyatkoz-
zunk. Félünk attól, hogy Isten új utakra vezessen bennünket,
hogy ki kelljen lépnünk gyakran korlátolt, önző látóhatárunk-
ból, és megnyíljunk Istennek. Pedig az, amit Isten életünkbe
hoz, nem önmagáért való, hanem ez adja meg a valódi örömet,
lelkünk békéjét, mert Isten szeret minket és csak javunkat
akarja. Ha a Szentlélek látszólag felfordulást kelt az egyház-
ban, valójában nagy gazdagságot okoz, mert a Szentlélek az
egység lelke, ami nem uniformizálást, hanem összhangot
jelent. Amikor bezárkózunk, megosztottságot okozunk. Ha mi
akarunk egységet teremteni, mindent egyformává teszünk. Ha
együtt haladunk, lelkipásztoraink vezetésével, az a Szentlélek
működésének a jele. Az egyház az, aki elvezet Krisztushoz. 

Ferenc Pápa gondolatai alapján szerkesztette: Pálmai Tamás

4 2014. június 3.

A honi EP választások legalacsonyabb, de Közép-Európa
legmagasabb részvétele mellett a Fidesznek (51,49%) 12, a
Jobbiknak (14,68%) 3, az MSZP-nek (10,92%) és a
Demokratikus Koalíciónak (9,76%) 2-2, az Együtt-PM-nek
(7,22%) és az LMP-nek (5,01%) 1-1 képviselője lehet. Az
eredmények alakulását a külképviseleti voksok sem változ-
tatták meg. A Fidesz listája: Pelczné Gáll Ildikó, Szájer Jó -
zsef, Tőkés László, Deutsch Tamás, Gyürk András, Gál
Kinga, Schöpflin György, Erdős Norbert, Bocskor Andrea,
Deli Andor, Kósa Ádám és Hölvényi György. A Jobbiké:
Morvai Krisztina, Balczó Zoltán, Kovács Béla. MSZP:
Szanyi Tibor, Ujhelyi István. DK: Gyurcsány Ferenc, Molnár
Csaba, de utóbbi és Niedermüller Péter utazik. Együtt-PM:
Jávor Benedek (Bajnai helyett). LMP: Meszerics Tamás.
Szlová kiából Csáky Pál (MKP) és Nagy József (Híd) megy.
Erdély ből Winkler Gyula és Sógor Csaba (RMDSZ) mellett
még egy fő bejuthat. Az Európai Néppárt - 212 fővel, benne
a Fidesz-KDNP képviselői - a választás nyertese. 

Békésen 24,31 % volt a részvétel (4004 fő). Ebből a
Fidesz-KDNP 63,08%-ot, a Jobbik 15,76%-ot, az MSZP
7,91%-ot, a Demokratikus Koalíció 5,87%-ot, az Együtt-
PM 2,99%-ot, az LMP pedig 2,81%-ot kapott.

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

Adószám: 18392607-1-04.

Hagyományaihoz híven az
anyák napja, a gyereknap és a
pedagógusnap alkalmából
má jus 23-án ismét megren-
dezték az iskolai gálát a
Reményhír Intézmény Eötvös
József Általános Iskolájában.
A gálaműsor előtt a tantestü-
let vendégül látta a nyugdíjas
tanárokat, akiknek ajándékul
szánták az ünnepi műsort. 

A gálát a gitárosok kezdték,
akik néhány hónapja Horváth
Elek irányításával igyekeznek
elsajátítani kedvenc hangsze-
rük megszólaltatásának titka-
it. Később változatos műfajú
fellépések követték egymást a
kulturális központ színpadán. 

A gitárosok bemutatkozása
után Molnár Emma tanítvá-

nya, Durkó Lídia 1.a osztályos
tanuló mondott verset. Ebben
a tanévben Timkó Sára, az
Alapfokú Művészeti Iskola
tanára foglalkozik a 4.a és 4.b
osztályok furulyásaival. A
gálán hat gyermekdalt adtak
elő tanítványai. A színjátszó
csoport a Legyünk jók, de
hogyan? című vidám jelenettel
készült Balogh Erika és Pocsai
Lászlóné irányításával. Őket
követte a felső tagozatos tán-
cos lábú lányok produkciója,
melyet Kotlár Angéla koreog-
rafált és tanított be. A 3.b osz-
tályosok Zuborné Kalotai
Andrea és Csökmei Mária
segítségével köszöntötték az
édesanyákat. Ezután Balogh
Erika diákja, Reszelő Dorina

5.a osztályos tanuló versmon-
dása következett. Őt az ének-
karosok követték a színpadon
Rácz Ildikó vezénylése mel-
lett. A szép dalok után jött a
nyolcadikosok búcsúfilmje,
melyet Vári László készített.

Zárásként a gála egyik leglát-
ványosabb produkciójában, a
bécsi keringő formációban
gyönyörködhetett a szép
számú közönség. A keringőt
Prorok Ágnes tanította be a
nyolcadikosoknak. 

„Ha a lelkünk egymáshoz ér…”
Gálamûsor a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolájában

A suligála a gitárosok fellépésével kezdődött.
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Fenntartható Térségért
Ala pítvány és a Ma -
gyar Nemzeti Vi déki
Hálózat támogatá-
sával megkezdte
munkáját a Békési
V i d é k f e j  l e s z  t ő k
Klubja. 

– A klubesték alkalmával
rájöttünk, hogy a közösségek
már megvannak, és nagyon jól
tudnak egymással együttmű-
ködni. Szükség van ugyanakkor
ötletekre, a melyek helyi gazda-
ságot és a helyi közösségeket
erősítik, valamint ezekhez hazai
és EU-s pályázati forrásokból
pénzt kell szerezni – mondta el
la punknak Gyebnár Péter, a
Ma gyar Nem zeti Vidéki Háló -
zat Békés me gyei referense. A
megbeszélések során több
konk rét ötlet is felmerült. Pél -
dául keresték a megoldásokat a
Békés Kártya további fejlesztési
lehetőségeire, helyi pénz beve-
zetésére, a zárt kertek hasznosí-
tására, kosárközösség szervezé-
sére. Felvetődött továbbá egy
tankonyha ötlete helyi termé-
kekből, közösségi aszaló létesí-
tése, a Körösök Völ gye termé-

szeti és épített örökségé-
nek megismertetésére

túrák által szakveze-
téssel, napközis
óvodás és iskolás
gyerekeknek tan-

kert és ehhez kapcso-
lódó kreatív fog lalko-

zások szervezése. 
– A közösen töltött klubfog-

lalkozások során megfogalma-
zódott néhány jobbító szándékú
javaslat is, így ezen az úton is
felhívjuk a figyelmét a városve-
zetőknek, hogy a civil szerveze-
teknek jelentős probléma a pá -
lyázati projektek előfinanszíro-
zása, és ezúton is kérjük, hogy
más településekhez ha son lóan
segítse a város egy önerő alap-
pal a nyertes pályázókat, hiszen
minden lehívott forint a város-
ban sokszorosan megtérül, ha a
helyi közösség igényeit szolgál-
ja – tette hozzá Gyebnár Péter. 

Mivel a kezdeményezés
sikeres volt és igény mutatko-
zik a folytatásra, ezért saját
forrásból folytatni tervezik. A
FETA várja az érdeklődők
jelentkezését: www. facebo-
ok.com/fetabringa.

Megalakult a Békési
Vidékfejlesztők Klubja

Két iskolai féléven át tartó
pályázat folyik a Békési Vá -
rosi Püski Sándor Könyvtár -
ban. A Könyv Tár – InfoTár
című pályázat az iskolásokat
és óvodásokat
cé lozza meg,
nekik biztosít
élményszerű
foglalkozáso-
kat, szakkö-
röket, vetélkedőket. A 20
millió forintot meghaladó
költségvetésű pályázat köz-
reműködői tanárok, óvoda-
pedagógusok és könyvtáro-
sok – derült ki a pályázat
nyitó szakmai konferenciá-
ján. Er dősné Sági Mária
könyvtárigazgató azt is el -
mondta, hogy a programele-
meket a városban működő
Bóbita Óvoda, Dr. Hepp Fe -
renc Általános Iskola, Sze -
gedi Kis István Református

Álta lános Iskola és Gim ná -
zium, Tisza Kál mán Közok -
ta tási Intéz mény együttmű-
ködésével állították össze, és
a könyvtár mun katársain

kívül ezen az
intézmények
pedagógusai
vesznek részt
ben ne. Mások
mel lett honis-

mereti, történelmi, irodalmi,
hagyományápoló, tehetség-
gondozó és könyvismereti
szakköröket, kézműves fog-
lalkozásokat, színjátszó kö rö -
ket, témanapokat, témahete-
ket, vetélkedőket szerveznek
a 2015. januárig tartó idő-
szak ban. A pályázat közel
500 békési gyermeket ér el és
azt várják, hogy közülük mi -
nél többen legyenek később
könyvbarátok, könyvtárláto-
gatók.                        Sz. K.

Élményfoglalkozások
a könyvtárban
Félezer diákból lehet könyvbarát 

Békés, Kossuth u. 4. Telefon: 70/21-91-898.Békés, Kossuth u. 4. Telefon: 70/21-91-898.

Kabai Istvánnét 90. szüle-
tésnapja alkalmából széles
családi körben köszöntötték.
Személyesen vitte el neki a
miniszterelnök által aláírt
oklevelet Izsó Gábor polgár-
mester. Róza néni nagycsalád-
ban nőtt fel, tíz testvére közül

többen már a szépkorba lép-
tek. Gyermekei, unokái szíve-
sen látogatnak haza Békésre,
Róza néni mindig finomság-
gal várja őket, kiváló egész-
ségnek örvend. Boldog szüle-
tésnapot kívánunk Kabai
Istvánnénak!

Róza néni szépkorú lett

Üzemünk rövid határidőn belül vállalja mindenféle fa
alapanyagú nyílászárók

és más faipari termékek gyártását!

NERBÓTHERM AJTÓ – ABLAK FAIPARI KFT.
5630 Békés, Vésztői út 1/1. 66/411-238

www.jimbarna.hu info@jimbarna.hu
•

•

Telefon:
web: e-mail:

20 éve
az önök

szolgálatában!



– Kérlek mutasd be maga-
dat röviden!

– Balogh József vagyok, 62
éves nyugdíjas. A Földhiva -
talnál dolgoztam több mint
42 évet ingatlan-rendező föld-
mérőként. Ez volt az első és
utolsó munkahelyem. A fele-
ségemmel, Annával (Dudu -
val) 40 éve élek boldog házas-
ságban. Két gyermekünk van:
a 38 éves József és a 32 éves
Bernadett. Mindegyik kétdip-
lomás. Józsi 6 éve él London -
ban, Betti pedig Békéscsabán
lakik. Két unoka büszke
nagyszülei vagyunk, Ágnes
Kyra 9 éves és Zoé 2 éves.
Mindkettő a szemünk fénye.

– Nemrégiben kitüntettek.
Miért is?

– A kitüntetést a Békési TE
Extraligás férfi asztalitenisz
csapat kapta a 2013. évi ered-

ményei alapján. Tehát én sze-
mély szerint csak közvetve,
mint a csapat vezetőedzője
kaptam elismerést.

– Túl szerény vagy. Ha
körülnézek, akad azért itt
néhány elismerés neked is.
Melyek ezek?

– A Haza Érdemrend Bronz
fokozatát kaptam meg 1974-
ben, mert a Magyar Néphad -
sereg háromszoros kiváló kato-
nája voltam. Asztalitenisz
edző ként elismertek 2003-ban,
2004-ben és 2006-ban is. Ez
utóbbi a Magyar Aszta litenisz
Szövetség aranyplakettje. Föld -
ügyi Szakigazgatá sért 2009-
ben tüntettek ki. A Békés
Városért Kitüntetést pedig
szintén 2009-ben ve hettem át.
Így ismerték el, hogy mit tet-
tem a város asztalitenisz sport-
jáért több mint 50 év alatt. 

– Miben látod az okát a
legutóbbi pingpong sikernek?

– Véleményem szerint most
érett be igazán a munkánk
gyümölcse. Öt csapatot irá-
nyítok jelenleg, a megyei baj-
nokságban hármat, az NB II-
es férfi és profi Extra ligás csa-
patot. Valamennyi csapat sor -
sa szívügyem, a legbüszkébb
mégis az Extra ligásokra
vagyok. Ők az elérhető leg-
jobb eredményt érték el,
hiszen olyanokkal kell játsza-
niuk, akik reggeltől estig csak
az asztalitenisszel foglalkoz-
nak, míg a mieinknek a mun-
kahelyükön is helyt kell állni-
uk. Edzői pályám csúcsa,
hogy kilenc éven át nálunk,
Békésen versenyzett a kétsze-

res világbajnok és sokszoros
Európa-bajnok Klampár Ti -
bor. Vele alapoztuk meg az
Extra ligás csapatot. Büszke
vagyok, hogy az évek során
válogatott sportolókat nevelt
ki a klub. A sport a hobbim, a
szenvedélyem, és ehhez a csa-
lád teljes támogatása kell. A
feleségem mellettem áll kez-
dettől fogva, a lányom szaked-
zői képesítést szerzett és az
utánpótlás versenyzőivel fog-
lalkozik, az unokám, Ágnes
pedig aktívan sportol és nyeri
sorra az érmeket. 

– Távlati tervek? Álmok?
– Az elért eredményeket

szeretnénk sokáig megtartani
és minél több békési fiatalt
megtanítani a játékra, megta-
nítani nekik az asztalitenisz -
sport szépségeit. Magánem -
ber ként legalább egy fiú uno-
kára vágyom a két lány után.
Egészség legyen még, hogy
minél tovább tudjam csinálni,
amit elképzeltem és minél
tovább tudjak örülni az uno-
káimnak, a családomnak! 

Gugé
Következő interjúalanyunk

Kállai Júlia grafikusművész.

52014. június 3.

Mivel tartozom?
Beszélgetőtársamat, Balogh Józsefet sokan ismerik a
városban, a munkája és a sportban betöltött szerepe
miatt egyaránt. Munkahelyén segített bárkinek, aki
rászorult, s a kérdésre: „Mivel tartozom?”, reá jellemző
módon így válaszolt mindig: „Jó szóval.” Az érdemeiről
már keveset tudnak, lévén szerény ember, de most végre
sikerült rábírni, hogy ezekről is ejtsünk szót.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Május első vasárnapján ün -
nepeljük az anyák napját, ezen
alkalomból a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
Idősek klubjaiban is köszöntöt-
tük az édesanyákat, nagyma-
mákat.  A Szarvasi úti klubban
a Teleky utcai óvodások műso-
rával és virággal köszöntötték
az időseket, majd az ünnepsé-
get követően megvendégelésre
került sor. A generációk talál-
kozása most is kölcsönösen
örömöt okozott a résztvevők-
nek, az idősek nagy szeretettel

fogadták az óvodások szívme-
lengető műsorát, a szép megle-
petés rajzocskákat, majd
együtt jóízűen falatozták a
klubban sütött süteményeket.   

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ Idősek
klubjai nyitva állnak a békési
idősek előtt, ha szívesen töltené
idejét egy vidám, barátságos
környezetben, akkor keressen
fel bennünket bizalommal.

Elérhetőség: Békés, Jan tyik
u. 1. Telefon: 66/414-840, ke -
ressék Körözsi Katalint.

ANYÁK NAPJA AZ IDŐSEK KÖZÖTT

IRRITÁBILIS BÉLSZINDRÓMA

A bélrendszer a „második idegrendszer”, nem véletlen tehát,

hogy fokozott idegi és lelki megterhelések során az elsők között

tapasztalhatjuk meg a gyomor- és bélrendszeri problémákat és

ha nem kezeljük időben, megfelelően, akár életünk végéig is

kínlódhatunk vele. 

Az irritábilis bélszindróma, azaz az IBS bár szervi elváltozás-

sal nem jár, nagyon kellemetlen, az emésztőrendszer működési

miatt kialakuló betegség, krónikus panaszokkal jár együtt, mint

a hasfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás, görcsök, alhasi nyo-

másérzés, teltségérzet, hányinger, hányás. 

Általában 20 és 30 éves kor között jelentkezik először, és nők-

nél kétszer olyan gyakran fordul elő, mint férfiaknál és valószí-

nű, hogy az agy és a bél közötti információcsere zavara a beteg-

ség egyik oka.

Az IBS kialakulásában nagy szerepe van a stressznek.

Megoldását az életmódváltás jelenti, erről legközelebb írunk.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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A 85. Ünnepi Könyvhét és
a 13. Gyermekkönyvnapok
alkalmából, június 12-16.
között a Békés Városi Püski
Sándor Könyvtár előtt ismé-
telten kedvezményes könyv-
vásár lesz.

A könyvhét alatt a követ-
kező programokkal várjuk az
érdeklődőket:

– Június 12-én csütörtö-
kön16:30-tól vendégünk lesz
Turi Andrea az igaz történet
alapján megírt nagysikerű
Rólad is szólhatna című könyv
szerzője. A könyvbemutatóra a
belépés díjtalan.

– Június 13-án pénteken
16 órakor Valentini Zsuzsa

Sejt szintű kötödés című köny-
vének bemutatója lesz. A
beszélgetést Bányai Tamás író
vezeti.

– Június 16-án hétfőn 16
órakor Csukás Irén Békési
szűcshímzés című könyvének
bemutatójára kerül sor. A
témával kapcsolatban elő-
adást tart Sápiné Turcsányi
Ildikó, a Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum igazgatója.
A könyv a Püski Kiadó gon-
dozásában jelent meg. 

A gyerekek a könyvsátor-
ban kézműves foglalkozáson
vehetnek részt.

Érdemes kihasználni azt a
lehetőséget, hogy az újonnan
beiratkozó és lejárt tagságú
olvasóknak nem kell regisztrá-
ciós díjat fizetniük, a most
visszaszolgáltatott késedelmes
könyvekért nem számolunk fel
késedelmi díjat, illetve az inter-
netezés is ingyen áll a betérő
vendégeink rendelkezésére. 

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Helyszín: Békés Városi Püs -
ki Sándor Könyvtár, Széchenyi
tér 4.

Honlapunk címe: www.
bekesikonyvtar.hu

�

Újra Ünnepi Könyvhét Békésen Május 22-én a Békés Város
Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete, valamint az Idő -
sekért Alapítvány kezdemé-
nyezésére 40 fős csoport ki rán-
dult Debrecenbe. A kirándulás
jutalom volt az egyesület veze-
tősége, valamint a rendezvé-
nyek aktív segítői részére. A
csoport kalauza dr. Szegedi
Sándor a Debreceni Egyetem
Meteorológiai Tan székének a
vezetője volt, aki egykori béké-
si elszármazott. Családja sokak
ismerőse. Dr. Szegedi Sándor
készségesen bemutatta Debre -
cen egyetemi városának fontos
épületeit, az egyetem belső
arculatát, a hozzá tartozó bota-

nikus kertet. A csoport finom
ebédet fogyasztott az egyetem
menzáján, majd a kora délutá-
ni órákban utunk a debreceni
állatkertbe vezetett. Megte kin -
tettük az újonnan átadott sta-
diont. Ezután maradt még idő
fakultációs programokra is,
majd élményekkel gazdagodva
tértünk haza.

A csoport nevében köszö-
neteinket fejezzük ki Balázs
Imrének, a Békés Város
Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete elnökének, vala-
mint Molnár Miklósnénak, a
Békési Idősekért Alapítvány
kuratóriumi elnökének.

Kis Gáborné, vezetőségi tag

Idősek kirándultak
Debrecenbe

Elsősorban a gyerekeket, de
ismeretekre vágyó felnőtteket
is szórakoztatott és oktatott a
Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület akciója május 30-án
a békési piacon. A Zöld Sziget
elnevezésű rendezvény során a
piacon felállított sátor alatt
különféle magokat lehetett
felismerni és válogatni, bemu-
tatták a szárított formában
jobban ismert és használt
fűszer- és gyógynövényeket
cserepes formájukban és volt
friss idényzöldségek kóstolója
is. A Kék bolygó társasjáték
során az óvodás és kisiskolás

gyerekek környezettudatos
vásárlással kapcsolatos isme-
reteit mérték fel és mélyítet-

ték el – mondta el lapunknak
Márki Gabriella környezeti
nevelő.                        Sz. K.

Zöld sziget épült a piacon
A Mozgáskorlátozottak Bé -

kés Városi Egyesületénél is
lehet jelentkezni a Mozgás -
korlátozottak és Barátaik Ba -
latoni Találko zójára, amely
Siófokon lesz augusztus 25. és
szeptember 3. között. A nya-
ralás félpanzióval 57600 Ft-ba
kerül személyenként. 

A jelentkezéseket július 20-
ig fogadják. Ennek részleteiről
Szulovszky Gyulát, a Mozgás -
korlátozottak Bé kés Városi
Egyesületének elnökét lehet
keresni a 70/772-79-24-es és a
66/737-704-es telefonon, illet-
ve a szuloe@digikabel.hu e-
mail címen.

Balatoni nyár
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Ezzel az ínycsiklandó zöldségtállal próbálták rávenni a gyerekeket,
hogy nyersen is fogyasszák az idényzöldségeket.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Eladó az Adyn földszinti kétszobás, nagy-
erkélyes, 58 m2-s lakás. 20/457-63-33.
Kamuton horgásztó tulajdonrész eladó.
Tel.: 70/27-10-532.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, ame -
rikai 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. 
Zöldövezetben, a Karacson első és má -
sodik emeleti lakások igényesen felújítva
beépített bútorokkal eladók. 30/530-96-23.
Fáy A. u. 8B Fsz. 1. alatti lakás eladó. Érd.:
66/416-329, 70/324-00-85.
Gyulán, a Fürdő közelében karbantartott
kis kertes ház eladó. Üdültetésre, vál-
lalkozásra is alkalmas. Tel.: 30/799-50-50,
30/272-43-50.
Ház eladó az Ótemető utca 16. alatt. Ipari
áram, ásott kút. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 70/314-22-55.
1000 m2 telken a központban társasház
eladó. 20/395-40-33.
Karacson jó állapotú 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 70/458-09-23.
Egyszobás vegyesfalazatú ház eladó. Tel.:
30/422-45-75.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Bolyai utcában rendezett ház eladó vagy
kisebb házra, lakásra cserélhető. 30/626-
14-31.
Háromszobás, összkomfortos családi ház
eladó az Egyenes u. 10. alatt. Érdeklődni a
helyszínen az esti órákban vagy a 30/710-
18-55-ös számon.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince u. 3. alatt. 66/410-323.
Fáy utcában földszinti, 1 + 2 félszobás
lakás teljesen felújítva, azonnal beköltöz -
he tően eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Komfort nélküli, régi típusú ház méltányos
áron eladó. Érd.: 70/771-86-46.
Békésen régi típusú, komfortos ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Lebontásra ház eladó. érd.: 66/415-380.
Négyszobás kertes ház sok melléképület-
tel, gyümölcsfákkal, ásott kúttal, ipari
árammal eladó. Érd.: 30/225-78-24.
Két és félszobás családi ház eladó a Kis -
pince utca 5/1. szám alatt. Garázs is van.
Tel.: 70/222-75-37.
Vásárszélen egyszobás, 3. emeleti lakás
eladó. Gyümölcsöst vagy szántóföldet 1
millióig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Téglagyári horgásztavon tulajdonrész
eladó. Érd.: 30/262-43-57, 30/551-73-78.
Ház eladó a Sas utca 7. alatt. 66/414-919.
A Vörösmarty utcában háromszobás
kertes ház ipari árammal, termő gyü -
mölcs fákkal, beköltözhető állapotban
eladó. 30/366-75-82.
Kétlakásos különbejáratú kertes ház
eladó. Érd.: 20/331-69-82.
A Rendőrség melletti utcában 2,5 szobás
ház eladó. Gáz- és vegyestüzelésű kazán-
fűtés. Ipari áram. 30/221-53-49.
Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó.
20/800-82-12.
Kétszobás, részben felújított kertes ház
eladó. Érd.: 30/375-37-09.
Kétszobás kockaház eladó vagy első
emeletig elcserélhető. Tel.: 30/553-86-70.
Teleky u. 20. alatt különbejáratú 62 m2-es
komfort nélküli kétszobás önálló házrész
melléképülettel eladó. 30/306-24-08.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kert-
tel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44. 
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. 30/981-35-01, 70/933-70-36. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 

Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első eme -
letig. Érd.: 66/417-560,17 óra után. 
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. 
Murony központjában ötszobás, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, földszinti lakás
eladó vagy elcserélhető 1. emeleti, két-
szobás lakásra, frekventált helyen. Érték -
különbözettel. Tel.: 20/383-41-45.  
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn hétvégi ház 500 ezer Ft-ért
eladó. 70/59-76-061.
Bélmegyeren köves út mellett 5700 m2 be -
kerített területen kisebb ház háromfázissal
ötszázezerért eladó. 20/322-90-50.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Szécsénykertben készszobás, konyhás
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.:
30/76-05-154.
Békésen régi parasztház vizes blokkal,
konvektoros fűtéssel 671 m2 telken eladó.
Ár: 2,9 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
A Táncsics utca 8. szám alatt régi típusú
családi ház eladó. Irányár: 3,6 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
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. 
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház 4,5
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070,
délután.
Veres Péter tér 7A III/7. részben felújított
lakás eladó. Ára: 4,65 millió Ft. Érd.: 30/
309-31-75.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5 millió Ft-
ért. 30/239-22-95.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház ga -
rázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sür -
gősen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti
lakás panoráma kilátással eladó a Vá sár -
szélen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/ 55-
49-424. 
Budapesten a XIII. kerületben, a Süllő ut -
cában egyszobás, földszinti garzonlakás
sürgősen eladó 5,8 millió Ft-ért. Érd.:
30/205-31-63.
Békésen, a Révész utcában kétszobás,
nagy konyhás kertes ház eladó. Irányár: 6
millió Ft. Tel.: 30/467-13-39.
Ady 8C. IV/12-ben háromszobás lakás
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. 30/94-35-770.
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. 
Ady utca 14D-ben 2. emeleti 50 m2-es,
kétszobás, egyedi központi fűtéses, klí -
más, kulturált lakás igényesnek eladó. Ár:
6,9 millió Ft. Tel.: 30/949-99-18.
A Móricz Zsigmond utcában 105 m2-es,
2,5 szobás téglaház garázzsal, mellék -
épülettel eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.:
66/414-193, 30/74-47-345.
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.

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.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, te -
tőtér-beépítéses ház szép telekkel eladó 9
millió Ft-ért. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Gagarin utca 48. számú családi ház
családi okok miatt sürgősen eladó. Há -
rom szoba, nappali, konyga, gáz központi
fűtéssel. Irányár: 14 millió Ft. 66/634-125.
Békésen összkomfortos családi ház 660
m2 területen eladó. Nappali, ebédlő, 3 há -
ló szoba, fűtött garázs, műhely, hombár,
szín. Ár: 14,9 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.

KIADÓ INGATLAN

3,5 szobás, összkomfortos lakás hosszú -
távra kiadó, szobánként is. Kéthavi kaució
kell. Tel.: 30/203-90-67.
Békéscsabán háromszobás albérlet
hosszútávra kiadó. Érd.: 30/41-66-314.

INGATLANT KERES

Különbejáratú szobát keresek 70 éves
hölgy részére alkalmanként hosszabb
távra a Fürdő közelében. Tel.: 66/637-773.
Kiadó kertes házat keresek. 20/261-68-63.

KERT
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó. Villannyal, fúrt kúttal, esetleg fi -
zetéskönnyítéssel. Bútort, haszonállatot
beszámítok. 20/800-86-71.
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2-es
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.
Nagykertben 500 négyszögöl föld kiadó.
Ugyanott lakás is kiadó. Érd.: 30/453-67-
17, 70/578-19-09.
Eladó a Malomasszonykertben 1384 m2

kert. Ásott kút, villany, kis kőépület van.
Deák Ferenc u. 91. Tel.: 30/563-77-27.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Mindenféle kis- és nagymotort veszek bon-
 tásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-
58-66.
Lady utánfutó friss műszakival, ponyva -
tartóval eladó. Érd.: 30/483-89-32.

ÁLLAT
Pulikeverék kiskutya ingyen elvihető. Érd.:
20/475-44-91.
Négyhónapos Foxi szuka kiskutya védőol -
tásokkal 16 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/331-
30-09.
Előnevelt csirke, kacsa eladó. Kispince u.
47. 30/48-48-044.
Előnevelt néma kacsa, liba, pulyka. Rak -
tár u. 24. 70/881-93-00.
Nehézhasas tehén és növendék borjú
eladó. Tel.: 70/282-79-82.

TÁRSKERESÉS
63 éves nő keres rendezett körülmények
között élő férfit 73 éves korig. Csak őszinte,
korrekt hívásokat várok. 70/20-40-112.
Intelligens, magas, független úr személyé -
ben keresem a társam. 170/68 elvált nő
va gyok. E-mail: karavan67@freemail.hu.
Fiatalos külsejű, vidám természetű hat-
vanas hölgy keresi magányosan élő, ko -
moly gondolkodású, korrekt férfi isme ret -
ségét. Ha te vagy az, hívj! 70/268-17-32.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Gépifejő munkakörben állást kínálunk.
Érd.: 30/683-52-30-as telefonon a délelőt-
ti órákban, valamint az adamikj@
hidashat.hu címen.
B, C, E, D kategóriás jogosítvánnyal,
belföldi árufuvarozási vizsgával 58 éves
gépkocsivezető munkát keres. Bármilyen
megoldás érdekel. Tel.: 30/203-90-67.
Frissen diplomázott gyógypedagógus a
nyári szünetben korrepetálást, gyermek-
felügyeletet vállal. Tel.: 30/981-24-50.
Takarítói munkát keresek hétköznapokra
9-14 óra között. Érd.: 30/716-58-46.
Napi 4-6 órában kisebb kőműves munkát,
udvaros vagy műhelyi segédmunkát kere-
sek. Tel.: 20/326-79-26.

EGYÉB
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-
79-89.

Eladó Békésen: íróasztal, számítógépasz-
tal, színes televízió, 13 tagú olajradiátor,
gyermekbútorok, szobabútor. Tel.: 30/
203-90-67.
Kamuton 350-es Jawa, P10 motor váz nél -
kül, kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 70/27-
10-532.
Neumann villanyvarrógép, 120 l fagyasztó,
kukoricamorzsoló, 50 l-es üst üstházzal
jutányos áron eladó. Érd.: 30/923-98-51,
16 óra után.
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 szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kiságyba való, 60x120 cm-es kókuszmat -
rac, jó állapotban eladó. 30/414-87-95.
Komplett fekete-fehér fotólabor eladó
10000 Ft-ért. Érd.: 20/886-27-81.
Neumann elektromos varrógép beépített
asztallal, jó állapotban 15 ezer Ft-ért
eladó. 20/800-86-71.
Megvételre keresek használt műanyag
csatornát, javításra alkalmasat. Mindenfé -
le érdekel. Tel.: 66/643-929.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, elő szo -
bafal, hűtőtáska, gázpalack, háromré szes
ülőgarnitúra, szobafenyők, pálmák. Érd.:
30/739-62-58.
Fehér leander elvihető, csak a tartó árát
kérem. Farkas u. 1. Kovácsné.
Benzines fűkasza újszerű állapotban
eladó 25 ezer Ft-ért. 30/85-81-911.
Sertésszállító kerekes fa kaloda eladó.
30/85-81-911.
Régi típusú csempe sparhert jó állapot-
ban eladó. 30/85-81-911.
Minőségi új merinói takaró, háromrészes
cserge, 2 függönytartó, előszobafal cipős
szekrénnyel. Tel.: 30/272-43-50.
Drótbetétes üveg 200x50 cm-es, 10 db
eladó. Érd.: 30/94-56-808.
Tenyésztett német gyöngysor + klipsz
eladó. 70/20-40-112.
Régifajta nagyszemű pándimeggy előre
megbeszélve szedéssel eladó. 20/355-
77-26.
Egy reklámszatyornyi régi eredeti Lego
system 3000 Ft-ért eladó. 70/607-73-96.
Kb. 10 mázsa baromfitáp 7000 Ft/má -
zsáért eladó. 20/322-90-50.
Elektromos rokkantkocsi eladó 10 ezer Ft-
ért. 30/313-63-33.
Perimed antidecubitus matrac 932 típusú
kedvező áron eladó. 30/530-41-50.
Eladó: 2 íróasztal, dohányzóasztal, kis
ruhásszekrény, gáztűzhely, hősugárzó.
Érd.: 30/952-24-66.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Háromkerekű kerékpár újszerű állapotban
eladó. Érd.: 66/415-467, 70/616-48-65.
Kerékpár utánfutó, toszikocsi, új keverő -
tárcsás Hajdu mosógép, vaskas, csősatu,
satupad eladó. 70/236-35-37.
Eladnám 5,5-ös duplarugós, hosszúcsőrű
légpuskámat. 70/881-93-00.
Gurulós járóka eladó. 70/635-32-16.
7-10 évesekre fiú ruhák és 3-6 éves korig
lányka ruhák, pulcsik, nadrágok. 250
Ft/db. Érd.: 30/716-58-46.
Háromfázisú villanyradiátorok, szivattyúk,
férfi kerékpár, 1300-as Ladához alkatrész,
utánfutó 1 év műszakival eladó. Tel.: 66/
412-862.
Brevi típusú fekete-narancs színű multi-
funkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887. 
400 literes és 250 literes fagyasz tó -
szekrény eladó Békésen. 70/459-07-94. 
Ki tű nő minőségű vályogtégla eladó Bé -
késen. Kb. 3000 db. Érd.: 30/278-60-55.
Búza eladó Békésen. Tel.: 66/412-070.
Ingyen elszállítható tégla és betonda -
rabok, törmelék az Asztalos utcáról. Kb. 2
m3. Tel.: 70/776-40-61.
2 db Camping kerékpár eladó. Tel.:
30/433-79-89.
9 hektár búzaszalma aratás után rendről
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Masszív, kétrészes szekrény (vitrines,
akasztós) a nyolcvanas évekből kifo gás -
ta lan állapotban eladó Békésen. Tel.:
30/422-62-03.
Eladó Békésen egy hosszában kihúzható,
szivacsbetétes ágy. Irányár: 2000 Ft. Tel.:
70/394-33-06.
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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@GMAIL.COM

MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036

LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 10. KEDD 12 ÓRA.

A Magyar Atlétikai Szövet -
ség a 2014-es versenyidényben
felélesztett egy régi verseny-
formát, a csapatbajnokságot.
A közel 130 egyesületnek kiírt
versenyen maximum három
csapat foghatott össze megyén
belül vagy szomszéd megyék-
ből. A Békési DAC - bár voltak
megkeresések – egyedül in -
dult. A mezőnyt két csoportra
osztották, egyesületünk a
Keleti csoportba került. Itt
bombaerős alakulatok indul-
tak és a kemény mezőnyben a
kilencedik helyet szerezte meg
kis csapatunk. Éppen csak
lemaradt a nyolcadik helyről

az olimpikon Márton Anitával
felálló szegediektől. 20 fős csa-
patunk minden tagja egymá-
sért küzdve kitűnően szere-
pelt, de közülük is kimagaslott
a 400 méteres gátfutásban
győztes Balasi Imre, a 100
méteres gátfutásban egyéni
csúcsot elérő Hortobágyi
Anikó, az egyesületi csúcsot
futó női 4x100 méteres váltó
(Panko tai Kinga – Darvasi
Anett – Hortobágyi Anikó –
Nyeste Ágnes) és Botos Zsolt
800 méteren elért 1:55,31-es
eredménye.

Az utat a Békés Drén Kft.
támogatta.

Kilencedik 
a csapatbajnokságban 
a Békési DAC

Az öröm könnyei

Meghitt ünnepségen kö -
szöntötték május 25-én özv.
Bereczki Gábornét 90. szüle-
tésnapja alkalmából a családjá-
nak tagjai. Julika néninek négy
fiú gyermeke és feleségeik,
négy fiú és egy lány unokája
valamint két dédunokája
kívánt minden jót ezen a jeles
napon. A szűk család volt csak
jelen az ünnepi ebéden, de
ajándékokkal, kedves szavak-
kal és a szeretet számos apró
jelével vették körül az idős

asszonyt, aki a meghatottság-
tól elsírta magát. Szeretteinek
jelenléte volt azonban számára
az igazi ajándék, mivel rohanó
világunkban ritkán nyílik lehe-
tőségük így összejönni. Estébe
húzódott a jó hangulatú csalá-
di esemény, a jóízű beszélgetés. 

Lapunk munkatársai nevé-
ben is jó egészséget s minden
jót kívánunk Julianna néninek,
remélve a 100. születésnapja is
éppoly gyönyörű lesz, mint ez
a 90.                             Gugé

Jantyik Mátyás szülőházá-
nak felújítására nyújtott be
pályázatot az önkormányzat.
A beruházás összesen 280
millió 354 ezer forintból való-
sulhatna meg, melyhez sike-
res pályázat esetén 95 száza-
lékos, 266 millió 336 ezer
forintos támogatást nyerhet
el a település. A projektötlet
elképzelései szerint Jantyik
Mátyás festőművész születé-
sének 150. évfordulója alkal-
mából a Jantyik Mátyás utca
5. szám alatti ház főépületét
szeretnék műemlékvédelmi
szempontból is megfelelő, az
eredetivel közel megegyező
állapotba helyreállítani, míg

a lapos tetős épületrészt újra-
gondolva újítanának fel. A
megújult szülőház nem csu-
pán múzeumként működne,
hanem egy több funkciót
betöltő aktív közösségi ház is
létre jöhetne. A projekt ered-
ményeként létrejönne a
Jantyik Mátyás Művészeti
Központ, amely művészeti,
kulturális, közösségi és ha -
gyományőrző feladatot egya-
ránt ellátna. Így többek
között helyet adna képzőmű-
vészeti táboroknak, zenei
kurzusoknak, énekes estek-
nek, koncerteknek. Az udva-
ron a tervek szerint négy ven-
dégszobát hoznának létre.

�

A Jantyik-ház felújítására
pályázik a város
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Június 3. kedd 18 óra
„Trianon és következményei” – Raffay Ernő elő-
adása a Hazatalálás sorozatban. A belépés díjta-
lan.
Kulturális központ

Június 4. szerda 17 óra
Megemlékezés a trianoni békeszerződés aláírásá-
nak 94. évfordulója alkalmából.
Honfoglalás tér

Június 5. csütörtök 17:30 óra
Fregolina Társastánc Klub évzáró műsora.
Belépőjegy: 700 Ft/fő.
Kulturális központ

Június 7. szombat 19 óra
Békés-Szigetszentmiklós férfi kosárlabda-
mérkőzés az NBI-be feljutásért. Bővebben a
címoldalon.
Sportcsarnok

Június 10. kedd 18 óra
Wass Albert Olvasókör foglalkozása.
Kulturális központ

Június 12-14. csütörtök-szombat
Kedvezményes könyvvásár a Könyvtár előtti sátor-
ban sátorban a könyvhét alkalmából.

Június 12. csütörtök16:30 óra
Könyvbemutató és író-olvasó találkozó a 85. Ün -
nepi Könyvhét és a 13. Gyermekkönyvnapok al -
kal mából. Bemutatják Turi Andrea: Rólad is
szól hatna című könyvét.
Könyvtár

Június 13. péntek 16 óra
Valentini Zsuzsa: Sejtszintű kötödés című köny-
vének bemutatója. A beszélgetést Bányai Tamás
író vezeti.
Könyvtár

Június 16. hétfő 16 óra
Csukás Irén: Békési szűcshímzés című könyvé-
nek bemutatója.
Könyvtár

Június 17. kedd 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Hajnal István Idősek Otthona
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Az előző számban a legutolsó szovjet
divatról volt szó – nézzük, mi „folyt még
be a Csapon”. A muzsik (paraszt) szó ere-
dete nagyon izgalmas: a muzs eredetileg
férfit jelentett (ma csak férjet), ez kapott
egy kicsinyítőképzőt, végül a muzsik már
nem férjecskét jelölt, ahogyan azt képzel-
nénk, hanem lenéző értelemben művelet-
len, faragatlan fickót. A muzsiktól már
csak egy lépés a kulák – ez sem érdektelen
szó: az ököl jelentés bújik meg benne,
szimbolizálva mindazt, amit az erőszakos,
másokat kizsákmányoló paraszt megteste-
sít (már ugye, ahogy mondani szokás
nálunk… szerintük). 

Maga a szovjet szó is izgalmas: elsődleges
jelentése a tanács (nemcsak az ’önkormány-
zat’, hanem az ’útmutatás, javaslat’ értelem-
ben is).  Ezt Magyarországon gyökerestül
eltüntették, holott más nemzeteknél olyan
szót használnak, amelynek a jelentése
ugyanaz, a Rathaus továbbra is ugyanezen a
néven működik. Különleges története van a
diszpécser és a kombájn szavaknak – ezek
ugyanis az oroszból kerültek be a magyarba,
de nem orosz, hanem angol eredetű szavak.
Nem vettük át viszont a pionyír (úttörő)
szót, nem is tudom, hogyan lehetett ezt
megúszni, a magazin pedig újság maradt,
nem pedig bolt.    Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
FÉRJBŐL PARASZT

Horgász
szemmel

Az elmúlt években rengeteg
kísérletezés, tesztelés kí sérte a
ponty horgászatban használa-
tos csalikat, ezeken belül fő ként
a világítós vagy más néven flu-
minó csalikat. Ezek a csalik
nem a legújabbak, már kb. 20
éve is használtak hasonlóakat.
A kísérletezésekben rengeteg
teszthorgász és gyár vett részt.
Az eredmény nem is maradt el:
a 2013-as feeder vi lágbajnoksá-
gon is világítós adalékkal nyer-
tek. A világítós folyadék mára
már több formában kapható: a
vertikális függőlegesen hat, a
horizontális a fe néken fejti ki a
hatását. Fluoreszkálós sárgán
világít, hatalmas felhőt képez a
fenéken a vízoszlop teljes
magasságában, ezzel csalogatva
a pontyokat, amurokat. Az új
év meghozta a változásokat is,
már nem csak világítanak, ha -
nem már íz- és illatfelhőt is
képeznek, megnövelve a csalo-
gató erőt. Újdonság a világítós
etetőanyag, amihez már nem
kell világítós etetőadalékot
adni, ez is remek termék a pon-
tyok számára. Egyre több vilá-
gítós csali is piacra kerül hama-
rosan, vagy már kaphatók: boj-
lik, pelletek, pufik, stb. A szí-
nezőanyag teljesen természet-
barát és nem károsítja a halakat
vagy a vizet. Ajánlom minden
feeder horgásznak vagy bojlis
horgásznak, aki si keresen sze-
retne halat fogni.

Szekerczés Sándor

VILÁGÍTÓS CSALI
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A Békési TE ifjú súlyemelői
a Fekécs testvérek, Ervin és
Sámuel két hét alatt kétszer
álltak dobogóra. Május elején
Nyíregyházán a Kelet Ma gyar -
országi Tini Országos Baj nok -
ságon versenyeztek. A 13 éves
Fekécs Ervin az 50 kg-os súly-
csoportban indult, és össze-
 tettben egyéni csúcsot jelentő
86 kg-os teljesítménnyel a 2.
helyen végzett. A 14 éves
Fekécs Sámuel az 56 kg-osok

között szintén megjavította
egyéni legjobbját, és 122 kg-os
teljesítménnyel öccséhez ha -
son lóan a 2. helyen végzett.

Majd május közepén immár
Szegeden területi minősítő ver-
senyen indultak. Mindket ten
az 56 kg-os súlycsoportban
mérlegeltek. Sámuel to vább
javította egyéni legjobbját, 128
kg-mal megnyerte a versenyt.
Ervin a második helyet szerez-
te meg.           Lakatos Gyula

Jól indult a szezon a
Fekécs testvéreknek 

Véget ért a 2013/2014-es
férfi kézilabda NBI/B-s baj-
nokság. Az utolsó fordulóban,
a Hajdúnánást fogadta a Békés
felnőtt csapata és győzelemmel
vett búcsút a szurkolóktól (26-
22). Összesítés ben 29 ponttal,

a 7. helyen végzett csapatunk a
bajnoki tabellán. Gávai Ferenc
edző hat év után elbúcsúzott a
békési klubtól.

Junior csapatunk szintén
győzelemmel zárta a bajnoki
szezont és a Hajdúnánás ellen
hatalmas fölénye birtokában a

fiatalabb sportolóknak is lehe-
tőséget adott a Kádas László-
Papp Bálint edzőpáros. A vég-
eredmény így is imponáló (45-
23). A szezonban a békési fiúk
mindössze egyszer kaptak ki
és egy döntetlen született, a

többi mérkőzésüket megnyer-
ték, így a bajnoki címet is
gond nélkül, nagy fölénnyel
sikerült begyűjteni. Kádas
László elmondta, hogy nem
sokáig ad pihenőt a fiúknak,
az őszi szezonra július 21-én
kezdik meg a felkészülést. 

Győztes meccsel zárták
a bajnokságot

Bajnok a junior csapatunk. Tagjai: Alt Barnabás, Benedek-Tóth Péter,
Csige Zoltán, Fedor Bence, Felföldi Gergő, Földesi Bertalan, Domokos
Imre, Gulyás Erik, Juhász Ádám, Karács Milán, Kánya László, Molnár
Gergő, Pankotai Bence, Sipeki Levente, Styop Miklós, Szabó Pál,
Szász Bálint, Szilágyi Dávid, Szilágyi Gergő, Szőnyi Péter, Szudár
Csaba, Teleki Levente, Tóth Péter. Edzők: Kádas László, Papp Bálint.

Május derekán a Kajak-
Ke nu Maraton Bajnoksággal
elindult a verseny-
szezon. A mostoha
természeti és időjá-
rási körülmények
között megtartott
győri megmérette-
tésen a Bé kési Kajak-Kenu
Club versenyzői kiváló ered-

ményeket értek el. Ketten
dobogóra állhattak, és emel-

lett számos további
értékes he lyezést
értek el. Bronz ér mes
Lipcsei Balázs (MK1
Fér fi Gyermek II. 5
Km) és Mó zes Ildikó

(K1 Női Sza bad idős es
Egyetemista 10Km).

Megkezdődött a 
kajak-kenu versenyidőszak

Békés, Múzeum közBékés, Múzeum köz
Zöldség és gyümölcs
kedvező áron kapható!
Aszalványok, kávé, tea, üdítő,
csokoládé, édesség, rágcsálnivaló.
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Nyitva: hétfő-péntek 7 óra-17:30,
szombat 7 óra-12:30
Nyitva: hétfő-péntek 7 óra-17:30,
szombat 7 óra-12:30
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A Családért Alapít vány
a 2012. évi SZJA 1%-os
felajánlásaiból 19.010 Ft-
ot kapott az adózóktól.
Az összeget az alapítvány
szegény sorsú gyermekek-
nek rendezett Mikulás
ünnepség szervezésére
használta fel.
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