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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken
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Szavazzon ön is!
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Lapunk elé…
Sokan elcsodálkoznak
azon, hogyan lehet egy
mindössze húszezres kisváros híreivel megtölteni minden alkalommal a Békési
Újságot. Valóban ennyi esemény van Békésen? A válasz egyértelműen igen. A
közélet, civil élet, kultúra és
oktatásügy, sport az újságlapokra kívánkozó történések széles skáláját nyújtja,
csak győzze lapunk munkatársi gárdája megírni, fotósaink megörökíteni!
Jelen lapszámunkban
mások mellett írunk a leendő gyermekmedence ötletéről, a gimnáziumban az
oktatást segítő német fiatalemberről és a kosárlabdacsapatunk sikereiről.

Térfigyelő kamerák
növelik a biztonságot
A Békési Kistérségi
Társulás 10 településén
összesen 16 térfigyelő
digitális kamerát helyeztek el az utóbbi időben.
A beruházás ünnepélyes
átadására a békési Városházán került sor május 12-én.
Városunkban hat térfigyelő
kamerát üzemeltek be: a
Széchenyi téri lámpás kereszteződésnél, a Múzeum köz –
Széchenyi téri gyalogátkelőnél, a Jantyik utcai játszótér és
dísztérnél, a Sportcsarnok
mögötti aszfaltos sportpályánál, a József Attila utca 12.
szám alatti (iskolai) kerékpártárolónál és a Széchenyi tér
41-4/2. alatti (Múzeum előtti)
kerékpártárolóknál.
A kamerák jó minőségű
képét a Békési Rendőrkapitányságon egy diszpécser
figyeli – erről Polyák Zsolt,
Békés megyei rendőrfőkapitány beszélt. Hozzátette,
hogy a kamerarendszer bűn-
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Elmegy szavazni az
Európai Parlamenti
választáson?

A kistérségi kamerarendszert a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
működteti. Erről írtak alá megállapodást.

megelőzési célt szolgál,
továbbá a bűnesetek felderítésében, a közlekedési balesetek rekonstrukciójában is fontos szerepük lehet. A rendszer
üzemeltetésére a kistérség
együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei
Rendőr-főkapitánysággal.
A rendszert a PolárNet Kft.
építette ki, ennek ügyvezetője,
Schultz György elmondta,
hogy az adatok nagy sávszélességű optikai rendszeren futnak, azokhoz illetéktelenek
nem férhetnek hozzá. A struktúra korlátlanul bővíthető.

A beruházás előzménye az a
pályázat volt, amelynek segítségével optikai kábelrendszert
építettek ki a Békési Kistérségben pár éve – mondta el Izsó
Gábor polgármester, a Békési
Kistérség Társulás elnöke.
A térfigyelő kamerarendszer a következő településeket
érinti: Békés, Bélmegyer,
Csárdaszállás, Hunya, Gyomaendrőd, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony,
Tarhos. A települések vezetőinek, és a kivitelezésben, tervezésben résztvevőknek emléklapokat adtak át.
Sz. K.

Tisztelt békési lakosok!
Fürdôtörténeti kiállításhoz kérik a segítséget
A Békési Fürdőért Közalapítvány és Békés Város Önkormányzata ezúton intéz önökhöz felhívást, hogy a Békési
Gyógyfürdő és Uszoda állandó
kiállítása létrejöhessen.

ezzel is színesítve a fürdő leendő kiállítását.
A fotókat, képeslapokat
személyesen vagy postai úton
2014. június 12-ig várjuk!
(Amennyiben a dokumen-

Megyei érték a zenei napok és az énekiskola
A Békés Megyei Értéktár
Bizottság május 14-i ülésén
döntött arról, hogy felveszi a
Békés Megyei Értéktárba a Békés-tarhosi Énekiskolát, amely
néhány éve Magyar Örökségdíjat is kapott. Az 1947-54 között az akkor Békéshez tartozó
Wenckheim kastélyban műkö-

dött iskolában neves zenészek
nevelkedtek. Mások mellett
Szokolay Sándor zeneszerző,
Mező László csellóművész és
Sebestyénné Farkas Ilona zenepedagógus is innen indult.
A bizottság megyei értékké
nyilvánította a Békés-tarhosi
Zenei Napokat, amely az ének-

iskola szellemiségét igyekszik
továbbvinni. Az 1976-tól megrendezett fesztiválsorozat kere-

tében kiváló zenei programok
várják a látogatókat. Megyei értékké nyilvánítását többek között Kocsis Zoltán is javasolta.
A Békés-tarhosi Énekiskola
esetében a Farkas Zoltán
elnök vezette testület határozott a Magyar Értéktárba történő felterjesztésről is.

Gyermekmedence épül a fürdőkomplexumban
Várhatóan néhány hónapon belül gyermekmedencével bővül a Békési Uszoda és
Termálfürdő. A munkálatokat a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Békés
Drén Kft. végzi majd az önkormányzattal együttműködésben. A legkisebbek számára kellemes időtöltést ígérő
medence hat méter átmérőjű
és 30 centi mély lesz.

A leendő gyermekmedence
látványterve.

– A létesítményt a fürdő
zöldövezetében valósítjuk

majd meg, a régi medence és
a járda közötti területen,

hogy a szülők könnyen
figyelhessenek gyermekeikre
– nyilatkozta Barkász Sándor, a Békés Drén Kft.
ügyvezető igazgatója. Na gyon fontos, hogy minél élhetőbbé tegyük a várost,
hogy valamennyi korosztály
számára biztosítsunk megfelelő lehetőséget a minőségi
kikapcsolódásra és időtöltésre – tette hozzá.

A kibővített fürdő épülete 1942-ben. Archív fotó a Jantyik Mátyás
Múzeum gyűjteményéből. Hasonló fotókat, képeslapok várnak.

Kérjük, azokat a lakosokat,
akik az 1940-1950-es évek fürdőéletével kapcsolatosan képi
dokumentációval rendelkeznek, juttassák el azokat archiválásra a Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeumba (5630
Békés, Széchenyi István tér 4.)
a nyitva tartás idején, hétfőtől
csütörtökig 8-15 óra között,

tumokat postai úton kívánják
eljuttatni a múzeum számára,
kérjük, mellékeljenek nevet,
lakcímet, telefonszámot, hogy
az iratokat vissza tudjuk juttatni önöknek.)
Segítő közreműködésüket
köszönjük!
Békés Város Önkormányzata
Békési Fürdőért Egyesület

2

2014. május 20.

A BÁNÁT UTCA 15. SZÁMÚ HÁZ
A Bánát utca 15. szám alatti sarki polgárház épületesztétikai és városképi szempontból a különlegesen értékes építményeink
közé tartozik. Minden elismerés és köszönet
a ház jelenlegi tulajdonosának, Székely
Ferencnek és feleségének, Székelyné Csuta
Katalin vállalkozónak, akik azzal, hogy felújították ezt a házat, építészeti értékeit megőrizve, mindenképpen értéket teremtettek.
A XX. század
elején épült házat Ascher István
bádogosmester
építtette, és lakta
sokáig családjával e hajlékot. A
ház lakói közé
tartozott még
Durkó Mátyás
divatáruház-tu lajdonos és kereskedő, valamint Domokos Imre órásmester,
aki anyagilag is támogatta a békési futballcsapatot, az akkori megyei első osztályban szereplő, kiváló Békési Spartacust. Egy
idős békési polgár visszaemlékezése szerint e
házban élt a két világháború között Kameniczky András a békési református gimnázium latin-német szakos tanára. Róla A
békési Református Szegedi Kis István
Gimnázium Értesítője az 1938-39. iskolai
évről című kiadványa a 4. oldalon halála
alkalmából a következőket írja: „A jóság,
igazság, és szeretet megtestesülése volt.
Nagy megértéssel hajolt mindig a hozzá fordulókhoz, s szívének melegségével a jóságot
sugározta maga körül. Csak az igaz embereket szerette. A maga ideális, magas erkölcsi
alapon álló lelkéhez mérte mások lelki egyéniségét, s csak akkor fordult feléjük lelke
melegsége, ha azokat az erkölcsi értékeket,
amelyek az Ő lelkében gyökereztek, a mások

szívében is felfedezte. Elmondhatjuk Róla,
hogy a tanári lelkiismeretesség és kötelességtudás élő szobraként járt-kelt közöttünk.
Csak a hívatásának élt. Összes tanártársai,
idősebbek és fiatalabbak eszményt láthattunk Benne a tanári munka odaadással való
teljesítése szempontjából. Nemes gondolkodású, komoly férfi volt. Akik talán nem
ismerték közelebbről, túlságos komolyságát,
ridegségnek gondolhatták,
de
akik előtt feltárta
lelkét, azok megérezték a szívében lakozó nagynagy melegséget,
igaz emberbaráti
érzését. Mélyen
vallásos
lélek:
tudta, és hirdette, hogy ez a földi
lét csak átmenet, s a tövissel szegett út
végén ott áll a Krisztus, és Ő elvezeti a megfáradt szolgát az Úr zsámolyához. Nagy
szaktudással és magyar érzéssel hintette
tanítványai lelkébe a tudás magvait.
Tanítványai nemcsak a tudós tanárt, hanem
a jószívű lelki atyát is gyászolják Benne.”
Visszatérve az épületre, az L-alakú ház
4+1 ablakkal tekint a Bánát utcára, a
Rózsa utcára három ablak néz. Sajátságos
hangulatot ad az épület sarkán előreugró
homlokzatrész, a rizalit. Az ablak felett itt
lépcsős ívelt szemöldökpárkányt figyelhetünk meg. Az utcafronti részen fehér szalagdíszítés húzódik. Különösen értékes a bejárati ajtó és a nagykapu dús díszítésével.
Hála Istennek, fennmaradt a gondosan
faragott apácarács-díszítés is.
Bízzunk benne, hogy még az utánunk
következő nemzedékek is látni fogják ezt az
épített értékünket. Bíró György, városvédő

Egészségváros épül Békéscsabán
Pontgyûjtô játék a kórházért – békésieket is várnak
A Richter Gedeon Nyrt.
kétmillió alapadományt ajánlott fel a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet számára,
egy intenzív betegőrző monitor, továbbá a betegellátás
komfortját növelő ápolásszakmai eszközök beszerzéséhez, valamint a kapszula
endoszkóp beindítás feltételrendszerének kialakítására.
A kétmilliós adományalaphoz mi is hozzájárulhatunk,
amennyiben ellátogatunk május 31-én, szombaton Békéscsa-

fitnesz eszközök használatáért
járó adományponttal 300 forinttal nő az adomány nagysága. Minél aktívabban cselekszik

színpadi rendezvények, sztárvendégek, gyermek- és családi
programok, szűrések, véradás,
tanácsadások és orvosi témájú

bára, a Szent István térre.
Minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért,
tornáélrt, teszt kitöltéséért vagy

valaki saját egészségéért, annál
nagyobb mértékben járul hozzá
a kórháznak szánt adomány
gyarapításához. Egész napos

előadások várják a családok
apraja-nagyját május 31-én,
szombaton, Békéscsabán a
Szent István téren.


ZÖLDFŰSZEREK II.
A zöldfűszerek nemcsak egészségesek, hanem a
legegyszerűbb ételt is képesek elvarázsolni. Lássunk
három további közkedvelt zöldfűszert!
KAPOR
Enyhén kesernyés ízű. Levele
szárítva vagy frissen is alkalmas
halak, levesek, főzelékek, saláták,
húsok, baromfi, tojás és burgonya
ízesítésére. Szeletelt uborkára hintve a legegyszerűbb szendvicset is
feldobja.
Legegyszerűbben magról tudjuk
szaporítani, már április közepén
vethetjük állandó helyre a fűszerkertbe. Tő és sortávolság 40-40 cm, hiszen a kifejlett
növénynek már igen nagy a térigénye. Kedveli a
napos meleg kerteket, de nyáron állandó öntözést
kíván, a napfény pedig fontos a növény számára,
mert csak így termel elég illóolajat. A leveleket addig
szedjük, amíg még zsengék, lehetőleg virágzás előtt
reggel gyűjtsük be őket. Ősszel gyűjtsük be a magokat így jövőre is lesz kapor a kertünkben. Elűzi a meztelen csigákat.
ÉDESKÖMÉNY
Édeskés ízű levele különösen jó ízt ad a halak
mellé tálalt szószoknak, de jól megy a borjúhoz és a

sertéshez is. Emellett salátákban és levesekben is
kitűnő, krémleves is készíthető belőle. A gyökérgumója is igen ízletes.
A gumós édeskömény szabadföldön leghamarabb
május végétől magról vethető, de mivel éghajlati
adottságaink között hajlamos a felmagzásra, a legkedvezőbb vetési
idő július eleje. A növény 1,5 m
magasra nőhet, és ezért sok helyre
van szüksége. Teljesen napsütötte
hely, és kevés mész a talajban,
amire ennek a buja, kicsit rendezetlenül kinéző növénynek igénye van.
A kaporfélék családjába tartozik, de
nem célszerű őket túl szorosan egymás mellé ültetni, mert keresztporzás esetén mindkét növény elveszíti aromáját.
PETREZSELYEM
Levelét salátákba, levesekbe, pörköltekbe, ragukba vagy rántottához keverhetjük, de szervírozhatjuk
frissen húsokhoz, halakhoz és hagymás ételekhez. A
főzés legvégén adjuk az ételhez, mert elveszíti aromáját.
A magokat nyári vágásra tavasz közepén, őszi és
téli vágásra nyár közepén vessük. Egy éjszakára
áztassuk be a magokat és lazán szórjuk a talajba. A
palántákat 20 cm-enként ritkítsuk.
Folytatjuk...

Filmvetítés a deportálásokról
A Békés Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében
Sághy Gyula rendező dokumentumfilmjét vetítik le május
23-án, pénteken 16 órától a
Püski Sándor Könyvtárban. A
film címe: A Békés megyei
deportáltak avagy a Málenkij

Robot. Az málenkij robot során
elhurcoltak visszaemlékezései-

ből összeállított alkotás a kommunista diktatúrák áldozatainak állít emléket.
A rendezvény díszvendége
Puskás Lászlóné Marika néni
lesz, az egyetlen Békésen élő,
málenkij robotot túlélő személy.
A belépés díjtalan.
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MÁJUS 17-24.
Turul Patika (Piac tér)
MÁJUS 24- 31.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
MÁJUS 31 – JÚNIUS 7.
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.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Pataki Attila és Hunyadi
Aliz, Sebestyén Tibor és
Prorok Annamária, Fehér
Mihály és Lugzó Klaudia,
Birgány Róbert és Hajnal
Veronika Adrienn, Szabó
János és Petrás Ágnes,
Szilágyi Zsolt és Sipos
Dóra.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Molnár Jánosné Kovács Margit (81 évesen), OpraSzabó László (48), özv.
Somlyai Mihályné Valach
Piroska (85), Rigler Béláné Nagy Julianna (76,
Kamut), Csiernyik Pálné
Mészáros Erzsébet (84),
Rabatin István (76), Balogh Imre (76), Kovács
Sándor (83), özv. Benedek Jánosné Sallai Mária
(89), Szabó István (81),
Hidvégi Imréné Somlyai
Zsuzsanna (73, Kamut).
Nyugodjanak békében!

Kéthetente a postaládában
– BÉKÉSI ÚJSÁG

A 2014-es Európai Parlamenti választás kicsit más,
mint az eddigiek, mert az EP
szava nagyobb súllyal esik
latba az európai döntéshozási
folyamatban, ez a gazdasági
válság uniós kezelésében is
megmutatkozott (költségvetési fegyelem, bajba jutott
bankok bezárása, bankárok
jutalma, stb). A választások
révén a választópolgárok támogathatják vagy megváltoztathatják azt az irányt, amelyet Európa a gazdasági válság megoldása vagy más
téren követni fog. Az EP
összetétele most első ízben
azt is meghatározza, hogy ki
vezeti majd az Európai Bizottságot (EB), az EU jogszabály-kezdeményező és végrehajtás-ellenőrző szervét. Az új
szabályok értelmében a kormányok vezetőinek a válasz-

tások eredménye alapján kell
javaslatot tenniük az EB következő elnökének személyére. A pártok már az európai
választások előtt megnevezik
jelöltjüket erre a vezető pozícióra. Most tehát a választópolgároktól is függ, hogy ki
lesz az EB következő elnöke.
A választásokon legeredményesebb politikai többség –
mely idén, előrejelzések és
megfelelő részvétel esetén lehet a néppárti koalíció is akár
– alakíthatja a következő öt
évben az Unió szakpolitikáját. Azért is várható nagyobb

részvétel, mert mindenki tudja, hogy amíg többet kapunk
az unió kasszájából, mint
amennyit befizetünk, addig
igencsak ki kell használni ezt
a lehetőséget. A Parlament,
amely az egyetlen közvetlenül
választott uniós intézmény,
mára a döntéshozatali folyamat szerves részévé vált, szava a tagállamokéval egyenlő
súllyal esik latba szinte a legtöbb uniós területen. Tehát a
szavazópolgárok minden eddiginél nagyobb hatással lehetnek az Unió irányvonalára. Ez is mozgósító erejű tény.

Európa Parlamenti
választási fórum Békésen
Zsúfolásig telt a kápolnaterem a Békési Kulturális Központban május 8-án, ahol
Dankó Béla országgyűlési
képviselő meghívására Hoppál
Péter országgyűlési képviselő,
a Fidesz országos szóvivője tartott választási fórumot. Csatlakozott a rendezvényhez
Erdős Norbert EP képviselőjelölt is. Valamennyien a közelgő, május 25-i voksoláson való
részvétel fontosságát hangsúlyozták. Dankó Béla elmondta, hogy április 6-án egy történelmi választásnak lehettünk
tanúi, mert Európában még
soha nem történt olyan, mint
most, hogy kétszer egymás
után kétharmadot szerzett
volna egy párt. Erre a támogatásra az EP-választások kapcsán is számítanak, mert egyedül csak a Fidesz-KDNP szövetségnek a célja a teljes
Kárpát-medencei magyarság
érdekvédelme.
Hoppál Péter felelevenítette az eddigi brüsszeli magyar

A képen balról jobbra Dankó Béla, Hoppál Péter és Erdős Norbert.

néppárti képviselők sikerességét, nemzetben való gondolkodását, a magyar baloldal
hazaárulását, akik a saját
nemzetük ellen dolgoztak,
egy követ fújva multikkal és
brüsszeli bürokratákkal. Beszélt a nyugat dekadenciájáról
és a kelet munkakultúrájáról,
és ismételten megköszönte a
Békemenet résztvevőinek a
hihetetlenül fontos kiállást,
valamint méltatta Orbán Viktor kiemelkedő szerepét az

ország védelmében. Ígérte,
hogy a jövőben is megvédik a
külhoni magyarokat, az uniós
támogatásokat, a rezsicsökkenést, a magyar családokat és a
magyar földet.
Erdős Norbert, a FideszKDNP EP listájának 8. helyén szereplő jelölt elmondta,
hogy valószínüleg neki a magyar föld védelme lesz a kiemelt feladata, de Brüsszelben
közvetlenül is képviselheti a
megye érdekeit.
P. T.

Elhunyt Szakál Ferenc, Magyarittabé polgármestere
2014. május 3-án hosszan
tartó, türelemmel viselt betegség következtében, 60
éves korában elhunyt Szakál
Ferenc, Békés város vajdasági
testvértelepülésének,
Magyarittabénak egykori
polgármestere. Temetése
május 5-én volt.

Szakál Ferenc polgármester és Mester Péter, a
Békési Városvédő és
-Szépítő Egyesület elnöke
kiemelkedő szerepet vállaltak a Békés és Ma gyarittabé
települések
közti kapcsolat kialakításában és ápolásában, mely-
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Számoljunk, majd lóra!
Pálmai
Tamás

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Május 25: EP-választás
Magyarországon

nek eredményeként 2007.
szeptember 7-én írták alá
a testvértelepülési szerződést.
Békés Város Képviselőtestülete és Békés város
lakossága tisztelettel búcsúzik Szakál Ferenc polgármestertől.

Ébresztőt kell fújnom!
Május 25-én választás!
Akiknek itthon nem sikerült
elgáncsolni Magyarország
megújítását, azok majd
Brüsszelben próbálják meg,
ugyanúgy, ahogy eddig tették. Orbán Viktor miniszterelnökké választása és az eskü
letétele utáni szavai ezek,
melyek jelzik, hogy pillanatra sincs pihenés. Röpke ünnep, pár mosoly, gyors számvetés, majd bele a sűrűjébe
ismét. És majd ősszel újra…
Bár nagy ívű korszak
körvonalai bontakoznak ki
Magyarország előtt, de valósággá csak akkor tehetjük, ha minden egyes küzdelmet megvívunk. A bukott baloldal mindig kész
arra, hogy Magyarország
ellen uszítsa a médiát, az
uniós intézményeket, a
bankokat, a multikat. „Ne
engedjük Brüsszelbe a Tavares-jelentés tollba mondóit, nincs szükségünk
meghunyászkodókra, olyanokra, akik feladják a magyar emberek érdekeit”, de
olyanokra sem, akik „fejjel
mennének a falnak”, akik
azt mondják, Magyarország
helye nem Európában van.
Az európai választáson
hangosan és határozottan
meg kell üzennünk Brüszszelbe: tiszteletet a magyaroknak! – mondta.
Szerinte a tanulság világos: nincs nagyobb erő az
egységnél. A közös erő
lehetetlennek látszó akadályokkal is megbirkózik. Az
a nép, amely összeadja az
erejét, korábban mozdíthatatlannak hitt sziklákat is
elgörgethet az útjából. Az
elmúlt négy évben valóban
forradalom történt az országban, de nem az utcákon, tereken, hanem a lelkekben, nem karddal és
vérrel, hanem szívvel és
hittel vívták. Létrejött egy
lelki egyetértés a magyarok, a határon inneni és
túli emberek között.
„Négy év alatt a csőd széléről visszahoztuk Magyarországot, legyőztük a nekünk úgysem sikerülhet
mentalitást és végre felemeltük a fejünket.”
Előtte helyettese, Semjén Zsólt szólt minden magyarhoz és ígéretett tett
arra, hogy 2018-ra meglesz

az egymillió új magyar
állampolgár, akik tudják,
ez a nemzet a nemzetük,
ez a haza a hazájuk. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét ért
incidensre célozva azt
mondta: pár nappal ezelőtt néhány figura megtámadta a határon túli
magyar vezetőt, aki a külhoni magyarság egyik legjelentősebb személyisége.
Akinek a délvidéki magyarság köszönheti a kulturális autonómia megvalósulását, az ottani honosítás levezénylését, és azt,
hogy a délvidéki magyarok
ott ülnek a belgrádi parlamentben, hogy megszüntették velük szemben azt,
hogy a magyarok bűnös
nép, és nem kaphat kárpótlást. A határon túli magyarság nem fogja elfelejteni ezt a támadást, ahogy
nem felejti el 2004. december 5-ét sem. A határon túli magyarok 95,5 %ban szavaztak a FideszKDNP-re, amiért óriási
köszönet illeti meg őket.
Ugyanakkor példa nélküli
Magyarország és az unió
történetében a második
alkalommal, 2/3-os többséggel megnyert választás.
Kifejtette, hogy a keresztény civilizáció és a magyar
nemzet történelme egymástól elválaszthatatlan.
Az Európai Unió pedig
nem a magyar történelem
célja és beteljesülése –
hiszen Magyarország volt
az unió előtt, és lesz utána
is – hanem az EU egy eszköz a magyar nemzet életérdekeinek, céljainak megvalósítására és ez a cél nem
lehet más, mint a magyar
nemzet megmaradása és a
magyar emberek életminőségének javítása.
Szájer József fideszes EP
képviselő arról beszélt: Magyarország nem kilépni akar
az Európai Unióból, hanem
az egész nemzetet bevinni.
A pártszövetség EP-listáján
ott lesz minden külhoni
magyar nemzeti közösség
képviselője. Európának újraiparosításra, olcsó energiára,
rezsicsökkentésre, a kis
embereket nem túlterhelő
tisztességes közteherviselésre, a nemzeteket, falvakat,
városokat, családokat tiszteletben tartó, rájuk építkező
politikára, segély helyett
munkára, a fiataloknak foglalkoztatást adó gazdaságpolitikára van szüksége.
Olyanra, amilyen az Orbánkormányé is.

4

2014. május 20.

A nyelvoktatást segíti a német önkéntes
LEHETETLEN KÜLDETÉS?
Hányszor mondtuk már mi magunk is valamire, hogy lehetetlen, képtelen dolog? Minden valószínűség szerint rengetegszer. Mindig is voltak, és lesznek helyzetek, amelyek átugorhatatlan falként tornyosulnak elénk. Kétségbeesés, reménytelenség, elveszettség képében tűnnek föl, s egyetlen céljuk, hogy mi
magunk mondjuk ki, hogy képtelenek vagyunk tovább menni.
Sámuel második könyvében a következőt olvashatjuk:”... és az
én Istenem által a kőfalon is átugrom.” Dávid király szavai voltak ezek, de nem csak az ő szorult helyzetében szolgáltak igazságként,s ennek kulcsa egyedül a hit. Nem a magunkba vetett
hit, nem a körülmények esetleges pozitív változásaiba vetett
hit, hanem az abban való hit, aki annak idején Dávidot is megsegítette. Hogy a király kivételesen kedves volt Isten előtt?
Igen, valóban ezt olvashatjuk az Igében, de nem Dávid személye, hanem az Atyához való hozzáállása miatt. Mert Dávid,
akárhányszor bukott is el, vagy találta szembe magát megmászhatatlan falakkal, mindig tudta, hogyan kerülhet ki győztesen a harcokból. Kívánom, hogy értsük meg mi is egyre
inkább, hogy Istennel számunkra sincs lehetetlen küldetés!
D. Nagy Bence

– Mesélj magadról és a
városodról!
– Ole Specht vagyok, 18
éves és van egy érettségim.
Egy évet töltök Magyarországon, a gimnáziumban segítem
a német nyelv oktatását. Egy
kis városból jöttem, Nordenből, ami az Északi-tengernél
fekszik. Körülbelül akkora
város, mint Békés.
– Mit gondolsz Békésről?

– Békés egy szép város
régi épületekkel. Tetszik a
Körös, ahol nyáron lehet
úszni és szabadidőmben
kajakozok. Az itteni emberek nagyon kedvesek velem.
Külön megemlítem Bíró
Anikó német nyelvtanárnőt,
aki sokat segített a magyar
nyelv tanulásában.
– Milyen program keretében jöttél Magyarországra?

FOTÓ: OKÁNYI DÓRA DIÁKÚJSÁGÍRÓ

Egy Békéshez hasonló méretű alsó-szászországi
településről érkezett erre a tanévre városunkba a
mindössze 18 éves Ole Specht. Feladata, hogy önkéntesként segítse a német nyelv oktatását a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban. A gimnazisták hamar megkedvelték a közvetlen és lelkiismeretes, segítőkész Ole-t. A fiatal férfi lapuknak elmondta, hogy nagy hatást gyakorolt rá a KettősKörös, ahol hobbijának, a kajakozásnak is hódolhat.

A fiatal önkéntes a németoktatást segíti a gimnáziumban.

– Németországból az Evangélikus Önkéntesmunka nevű
szervezet küldött a partner
Külföldi
Önkéntesmunka
szervezethez, ahonnan Békésre közvetítettek.
– Milyen gyakran tudsz
hazautazni és hogyan tartod
a kapcsolatot a szüleiddel, ba-

rátaiddal?
– Karácsonykor hazautaztam, húsvétkor a szüleim jöttek Békésre. Az interneten
keresztül, Facebook-on és
Skype-on tartjuk a kapcsolatot a szüleimmel és a barátaimmal.
Okányi Réka, diákújságíró

Figyelje a táblákat,
jelezze a hibákat!

/részletek Áder János nyilatkozatából/
Akik minden emberi mivoltukból kifordulva megalázták Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőjét, azok valójában megalázták a Magyarországon élő
kisebbségeket, a vajdasági magyarokat, a határokon túl
élő honfitársainkat, egész nemzetünket. Pásztor István a
kisebbségben élő magyarság azon vezetői közé tartozik,
akik az elmúlt évtizedekben magyarként álltak helyt
békében és háborúban. Nem nézhetjük tétlenül, ha bárki
a határokon túl élő magyarokat gyalázza, ha bárkit vallása, társadalmi hovatartozása, nemzetisége, politikai meggyőződése vagy véleménye miatt bántalmaznak. Meg kell
akadályoznunk, hogy ilyesmi még egyszer megtörténjen.
Ha mégis megtörténik, az állam késlekedés nélkül, a törvény teljes szigorával sújtson le azokra, akik semmibe
veszik az alkotmányos alapelvet. Tűrhetetlen, hogy Magyarországon valakit magyarságában alázzanak meg
fényes nappal a hatóságok szeme láttára az Országház
előtt. Ilyenkor félre kell tenni a politikai haszonlesést.
Egyetlen erkölcsös cselekedet lehetséges: egy emberként
állunk azok mellé, akiket megaláztak. Ezért a magukról
megfeledkezett honfitársaim helyett megkövetem Pásztor
Istvánt és minden vajdasági magyar honfitársunkat.

A közlekedők észrevételeit,
véleményét várják a Békés
megyében működő rendőrkapitányságok baleset-megelőzési előadói május 31-ig. A
Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság „Figyelje a táblákat, jelezze a hibákat” című
kampányának időszakában az
a rendőrség várja a közlekedők
javaslatait egy-egy közúti jelzőtábla kihelyezésére vagy
eltávolítására, balesetveszélyesnek vélt kereszteződésben,
útszakaszon a forgalmi rend
felülvizsgálatára. A rendőrség
közlekedési szakemberei az
észrevételeket rögzítik és a
helyszíneket megvizsgálják.
Ha valóban szükséges változtatás, akkor intézkednek arról,

hogy az illetékes szakhatósághoz eljusson a telefonáló vagy
levélíró jelzése. A hatóság
lehetősége szerint a rendelkezésére álló eszközökkel orvosolja is a felvetett problémát.
A bizottság kéri, hogy a
megadott címekre küldött
leveleikben jelöljék meg pontosan azt a helyszínt, amelyre az észrevétel vonatkozik.
Fogalmazzák meg azt is,
hogy miért tartanák szükségesnek a változtatást. A
hasznos észrevételeket megfogalmazók között a kampány végén a Békés Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság
láthatóságot elősegítő kellékekből összeállított ajándékcsomagokat sorsol ki.


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

FOTÓ: BEKESMATRIX.HU

Virágosítás

A Békési Önkéntespont május 2630-ig meghirdeti az
Önkéntesek Hetét!
A mennyiben tudsz és szeretnél néhány órát AKTÍV
és LELKES emberek közösségében eltölteni, kérjük,
jelentkezz.
Telefon: 20/44-60-312.
E-mail: bekesionkentespontm@gmail.com
Honlap: www.bekesionkentespont.hu

Vegyél részt a
Békési Önkéntes
Pont által szervezett
közösségi életben!
Ha csak május utolsó
hetét töltenéd el vidám csapatunkkal, akkor előzetes
egyeztetés után várunk rád
a Dánfoki Üdülőközpontban, ahol testhez álló feladatok várnak minden önkéntes segítőre.
A Békési
Önkéntes Pont Csapata

Pályázati felhívás
Ebben az évben megközelítőleg 15500 darab egynyári virág
díszíti majd Békés város közterületeit. A telepítés a napokban
közmunkások bevonásával történt meg. A kiültetett virágok
között idén újdonság a me-

nyecskeszem, a díszüröm és a
bársonyvirág egy szimpla virágú fajtája. A meglévő egynyári
virágágyak egy részén idén évelők kiültetését tervezik. Az elöregedett cserjék, félcserjék kora
tavasszal lettek pótolva.


Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2014. évi
költségvetésében tervezett Vállalkozói Alap felhasználására,
egyéni vállalkozók, gazdasági
társaságok, őstermelők részére.
A részletes pályázati kiírás

letölthető a www.bekesvaros.hu honlapról, vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.
A pályázatok beadásának
határideje: 2014. június 11.
szerda, 18 óra.


FIZETETT HIRDETMÉNY

Legyél te is önkéntes!
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Beszéljünk egymással!

tozó Pszichológiai Tanácsadó és
Mentálhigiénés
Gondozó,
ahova beutaló és korhatár nélkül telefonos időpont egyeztetéssel lehet bejelentkezni.
Kollégáim mind elkötelezett,
hivatásszerető emberek.

ció, krízisintervenció. Békés
megyében az Invitelnek köszönhetően a 66 és 68-as körzetekből ingyen elérhető a
441-300-as vonal, illetve az új
európai uniós rövidített hívószámhoz csatlakozva a 116-123as szám (előtag nélkül közvetlenül tárcsázva) mindenféle
mobil-készülékekről is ingyenesen elérhető. A telefonos
segítés szigorú alkalmassági
szempontok szerint kiválasztott és kiképzett munkatársak
jelenlétét igényli. Békés me-

– A megyei lelki elsősegély
telefonszolgálat vezetője. Kérem, beszéljen az olvasóknak
erről a tevékenységéről!
– 1989. szeptember 1-je óta
működik az S.O.S. Telefonos
Lelki Elsősegélyszolgálat Békés megyében. Eleinte 12 órában, majd 2000-től non-stop
elérhetőséggel, minden nap 24
órában várják a kollégák a bajban, kétségbeesésben hozzájuk
fordulók hívásait. Fő feladatunk az öngyilkosság-megelőzés, a mentálhigiénés preven-

gyében immár 25 éve az önkéntes ügyelők felkészítésével
és folyamatos szupervíziójával
segítem ezt a munkát. Az
elmúlt 6 évben, a szakmai
munka elismeréseként is a
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének
– amely hazánkban jelenleg 20
szolgálatot fog össze – központja Békés megyébe került,
ez idő alatt a Szövetség elnökeként is segíthettem ezt a munkát. A május 16-a az úgynevezett „Telefonos Nap”, melynek

– Ön klinikai szakpszichológus. Ez mit takar?
– 1979-ben megszerzett alap
pszichológus diploma után (ez a
mai rendszerben az alap- és
mesterszak együttességét jelenti), az akkor még 2 évig tartó
klinikai szakpszichológus szakképzésben lehetett másod-diplomával klinikai szakpszichológussá válnom. A klinikai szakpszichológus többnyire a pszichés betegségek, mentális,
érzelmi és viselkedési zavarok
prevenciójával, megelőzésével,
diagnosztikájával, gyógyításával, pszichoterápiájával foglalkozik. Helye van a klinikai
szakpszichológiának a korszerű
szomatikus fekvő- illetve járóbeteg-ellátásban is. Életvezetési
tanácsadás, krízis-intervenció,
autogén tréning, támogató
terápiák végzése is a klinikai
szakpszichológus mindennapi
feladatai közé tartozik. A klinikai szakpszichológus tevékenysége közé tartozik még a csoportos módszerek közül a
különböző asszertív-, stresszkezelési-, konfliktus- és problémamegoldó tréningek, kommunikációs és szociális készségfejlesztő csoportfoglalkozások
tartása. Munkahelyem a Békéscsabán működő Egészségügyi
Alapellátási Intézményhez tar-

FOTÓ: INTERNET

A mai rohanó, stresszes világunk egyre több lelki betegségben szenvedő embert teremt. A lélek bajait gyógyítani szerintem nehezebb, mint a fizikális betegséget.
Mégis keveset tudunk eme szakemberekről. Ez vezetett,
amikor megkerestem Szabóné Dr. Kállai Klára klinikai
szakpszichológust és faggattam a munkájáról.

célja, hogy beszéljünk egymással, szeretnénk minden évben
ekkor is felhívni a figyelmet
arra, hogy kétségbeesésben,
lelki bajban és „jajban” –
”mindannyiunk élete megér
egy telefonhívást”! Minden
évben indítunk újabb képzést
azoknak a 25. életévüket betöltött és minimum érettségivel
rendelkező embertársainknak,
akik szabadidejükben, önkéntes munka keretében szeretnének részt venni a telefonos
segítő munkában.
– Miként piheni ki a mindennapos lelki és fizikai megterhelést?
– A szakirodalmi kutatásokból is tudjuk, hogy a mértékkel végzett segítés egyébként
önmagában is jótékony hatású
mindannyiunk számára.
Segítő szakmában dolgozva
ma már szinte kötelező a
rendszeres szupervízió, mely
sokat segít a segítőnek is. A
szupervízión kívül a továbbképzések, szakmai esetmegbeszélések és a team-munka
is sokat segít a munkával járó
stresszek csökkentésében. A
mindennapi megterhelések
csökkentésében inkább az
aktív pihenés az, ami az évek
alatt segítségemre volt. Így
például az úszás, séta, természetjárás vagy az olvasás,
zenehallgatás. Ezen kívül a
„hátország” is nagyon fontos:
a családom, férjem, gyermekeim és a „két Marika néni”
(édesanyám és testvérem) és
barátaink is részesei az aktív
pihenésnek.
Gugé

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

MEGÚJULT A HONLAPUNK
A mai rohanó, információ honlapunkon. Törekedtünk a
központú világunkban elen- használhatóságra, hogy a látogedhetetlen, hogy egy szolgál- gató mindig pontosan tisztában
tatás fennmaradása érdekében legyen azzal, hogy a honlapon
minél több kommunikációs csa- hol jár, milyen funkciókat
tornát építsen ki. A Békés Vá- hogyan tud használni, és hogy
rosi Szociális Szolgáltató Köz- minden információt megtalálpont tavaly év végén a honlap- jon. A hasznos információk
ját átépítette egy külső szakér- nyújtásán felül az intézményről
tővel, mely érintette a dizájnt és szóló friss hírek eljuttatatásában
a struktúrát. Ez lehetővé teszi, is szerepe van a honlapnak.
A honlap felújítása az Euhogy a lakosság minél szélesebb
körben hozzáférhessen a szol- rópai Unió támogatásával valógáltatásokhoz, tájékoztatást sult meg. Célunk, hogy a honbiztosítson a városban igénybe lap arculatában megjelenjenek
vehető szolgáltatásokról, a szer- a szolgáltató értékei és az ezálvezeten belüli kommunikációt tal képviselt célkitűzések, a klipedig belső levelezőlista teszi ensekhez való viszonyulásmód,
hatékonnyá. A szolgáltatások amit a szolgáltatás az online
igénybevételéhez szükséges do- világon kívül is képvisel. Honkumentáció is megtalálható lapunk címe: www.bvszszk.hu.

Fiatal fesztőművésznő kiállítása nyílt Pünkösd után lesz
meg a napokban a kulturális
központban.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Fiatal békési festőművész,
Görgényi Éva kiállítása nyílt

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS BOLT
Békés, Múzeum köz

Primőr áruk folyamatosan,
kedvező áron kaphatók!
Nyitva: hétfő-péntek 7 óra-17:30,
szombat 7 óra-12:30

– Édesapja, Görgényi Tamás nyomdokaiba lépve korán
a művészi pályára lépett
– mondta el megnyitójában a
kiállítóról Koszecz Sándor, a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ igazgatója. Kiemelte,
hogy Görgényi Éva első önálló
békési tárlatán a változatos
technikával készített, a figuratív és nonfiguratív ábrázolás
határán mozgó festmények
mellett fotók is láthatók. Éva
ugyanis az Iparművészeti
Egyetemen Féner Tamás fotóművész kezei alatt elmélyült a

fotózásban is. Korábban óvónői és rajztanári diplomát szerzett, tanárként ötéves gyakorlatra tett szert. A Békéstáji
Művészeti Társaságba idén
felvételt nyert kiállító lapunknak elmondta, hogy bár jelenleg Békéscsabán adminisztrátorként dolgozik, nagy vágya,
hogy visszatérjen a tanításhoz.
Mostani kiállítása mintegy
15 év alkotásainak legjavát
tárja a látogatók elé, akik
június 18-ig tekinthetik meg a
kulturális központ kápolnatermében.
Sz. K.

20
éve
az önök

szolgálatában!

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. • Telefon: 66/411-238
web: www.jimbarna.hu • e-mail: info@jimbarna.hu

az ünnepi könyvhét
A 85. Ünnepi Könyvhét és a
13. Gyermekkönyvnapok alkalmából június 12-14 között a
Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár előtt ismételten kedvezményes könyvvásár lesz,

Érdemes kihasználni azt a lehetőséget, hogy az újonnan beiratkozó és lejárt tagságú olvasóknak nem kell regisztrációs
díjat fizetniük, a most visszaszolgáltatott késedelmes köny-

ahol eladásra kínáljuk az idei
könyvújdonságok mellett a helyi szerzők műveit. Vendégünk
lesz Turi Andrea ás Valentini
Zsuzsa írónő. Bemutatjuk a
nemrégiben megjelent Békési
szűcshímzés című könyvet.
A könyvhét alatt végig színes programokkal várjuk az
érdeklődőket.

vekért nem számolunk fel késedelmi díjat, illetve az internetezés is ingyen áll a betérő vendégeink rendelkezésére. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részletes programokról a
következő lapszámban és
könyvtárunk
honlapjáról
www.bekesikonyvtar.hu tájékozódhat.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
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.
Építési telek eladó Békésen Bocskai u. 16.
szám alatt. Érd.: 66/645-361.
Kamuton kétszobás rendezett családi ház
sok melléképülettel, nagy kerttel eladó.
Tel.: 30/493-76-61.
Békésen városközponthoz közel 160 m2es galériás, padlófűtéses, hőszigetelt, klimatizált, kétgarázsos ház eladó. 30/2794-760.
A békési Téglagyári horgásztavon tórész
eladó. 30/93-54-344.
A Legelő utcára háromszobás ház eladó.
Jószágtartásra alkalmas alsó épületekkel,
betonos udvarral. Érd.: 70/527-90-82.
Háromszobás, összkomfortos családi ház
eladó az Egyenes utca 10. alatt. Érd.:
30/710-18-55 vagy az esti órákban a
helyszínen.
Téglagyári tavon horgászrész eladó. 30/
262-43-57, 30/551-73-78.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház
eladó. Tel.: 30/422-45-75.
Petőfi utcán tetőtér-beépítéses családi ház
eladó. Garázs, kis udvar, terasz, vegyes
tüzelés. 30/355-24-38.
Hajnal utcában ház eladó. 66/634-293.
A Szendrey utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Tel.: 30/667-4584.
Ótemető u. 14. alatti ház eladó. Érd.: 70/
314-22-85.
Ház eladó nagy telekkel a Lenkei u. 17.
alatt. 30/49-46-880.
A Legelő u. 8. szám alatti ház eladó vagy
II. emeletig elcserélhető. Tel.: 66/634-585,
20/570-54-88.
Összkomfortos családi ház eladó a
Fürdőhöz közel. Érd.: 70/63-06-762, csak
hétvégén.
Zöldövezetben első és második emeleti
lakások igényesen felújítva beépített bútorokkal eladók. 30/530-96-23.
Kétszobás, III. emeleti lakás eladó vagy
békési kertes házra elcserélhető. Tel.:
30/321-35-52.
Muronyban, a Rákóczi u. 15. szám alatti
háromszobás kertes ház eladó vagy Békésen földszinti egyszobás lakásra cserélhető. Érd.: 30/29-97-907.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-09-108.
Mezőberényben háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Tehermentes,
nagy terasz, garázs van. Tel.: 66/352-836,
30/48-45-343.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
a Kispince utca 3. szám alatt eladó. Tel.:
66/410-323.
Fáy utcában földszinti, 1 + 2 félszobás
lakás teljesen felújítva, azonnal beköltözhetően eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Eladó Gyulán, a Fürdő közelében kis kertes
ház jó állapotban üdültetésre, vállalkozásra
is alkalmas. 30/799-50-60, 30/ 272-43-50.
Kossuth utcában második emeleti lakás
eladó. Tel.: 70/313-43-84.
Vörösmarty utcában háromszobás kertes
ház ipari árammal, termő gyümölcsfákkal,
beköltözhető állapotban eladó. Tel.: 30/
366-75-82.
Széchenyi téren felújított lakás és garázs
eladó. 70/27-00-591.
Békéscsabán, a Penza lakótelepen kétszobás, összkomfortos, erkélyes lakásomat elcserélném békési kockaházra. Tel.:
30/355-74-29.
Bocskai utca 10. alatti parasztház nagy telekkel (1292 m2) eladó. Érd.: 70/33-75-359.

Apróhirdetések
Kamuton háromszobás, több helyiségből
álló családi kertes ház eladó. Közép u. 6.
Internet elérhetőséggel. Tel.: 20/933-15-13.
Bolyai utcában családi ház eladó vagy
értékegyeztetéssel elcserélhető. 30/62614-31, 66/410-859.
Békésen kertvárosi részen 3+2 félszobás, két fürdőszobás, duplafűtéses,
igényesen fenntartott családi ház eladó.
Érd.: 30/411-08-57.
Két és félszobás családi ház eladó a
Kispince u. 5/1. szám alatt. Garázs van.
Tel.: 70/222-75-37.
Hosszú parasztház eladó központi és
gázfűtéssel, fürdővel, WC-vel. Érd.: 70/
222-10-48, 66/643-342.
Jámbor utca 14. alkatt ház eladó. 70/58804-66.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kerttel 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, Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 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 emeletig. Érd.: 66/417-560,17 óra után.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Az Adyn földszinti kétszobás lakás eladó.
Érd.: 20/457-63-33.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827.
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
Karacs 1-ben 69 m2-es, földszinti lakás
eladó vagy elcserélhető 1. emeleti, kétszobás lakásra, frekventált helyen.
Értékkülönbözettel. 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

Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó.
Irányár: 320 ezer Ft. Tel.: 30/367-08-94.
Rosszerdőn hétvégi ház 500 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Nagyméretű Ék utcai garázs eladó 2,2 millióért. 20/233-85-83.
Komfort nélküli L alakú vályogház a
Kettős-Körös közelében eladó. Irányár:
3,5 millió Ft. Tel.: 20/532-45-86.
A Táncsics u. 8. szám alatti családi ház
eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. 30/439-92-62.
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 kétszobás összkomfortos régi típusú ház.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
Összkomfortos, kétszobás családi ház
Békésen eladó. Irányár: 4,25 millió Ft.
20/477-72-77.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház 4,5
millió Ft-ért eladó. Telefon: 66/412-070,
délután.
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.

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: MÁJUS 27. KEDD 12 ÓRA.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, 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. 70/55-49-424.
A Balatonnál, Bálványoson, kellemes környezetben komfortos kis ház garázzsal,
pincével, melléképületekkel lakásnak, nyaralónak eladó 6 millió Ft-ért. 20/808-57-45.
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 14D-ben 2. emeleti, 50 négyzetméteres, kétszobás, egyedi központi fűtéses,
klímás lakás igényesnek eladó. Ár: 6,9
millió Ft. Tel.: 30/949-99-18.
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.
Karacs Teréz utcában II. emeleti lakás 7,6
millió Ft-os irányáron eladó. 20/380-06-25.
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, tetőtér-beépítéses ház szép telekkel eladó 9
millió Ft-ért. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
KIADÓ INGATLAN

Karacson első emeleti, kétszobás lakás
beköltözhetően kiadó. Érd.: 30/243-54-01.
INGATLANT KERES

Békésen házat, esetleg nem túl messze
lévő tanyát vennék 200 ezer Ft készpénzzel + havi törlesztéssel. 30/83-83-169.

KERT
Eladó 1383 m2-es kert a Malomasszonykertben 9 m2-es kőépülettel. Ásott kút, villany van. Érd.: Deák F. u. 91. 30/ 563-77-27.
Kert kiadó több évre kövesút mellett, vagy
építési célra eladó. Tel.: 70/408-50-14.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert, szép kőépülettel, termő gyümölcsfákkal eladó. Villany, fúrt kút, tárolóhelyiség,
WC van. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2-es
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó egy világoskék színű, alig használt
elektromos robogó új akkumulátorral.
Érd.: 30/32-22-912.
1,3-as Wartburg alkatrészek nagyon olcsón eladók. Tel.: 30/367-08-94.
Használt, jó állapotú MTZ alkatrészek
eladók. Érd.: 30/322-96-59.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra. Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó: kilencszemélyes TD 1.6-os Transporter T-3-as lejárt műszakival, markológép tartozékokkal. Tel.: 20/530-77-19.
Renault 19-es dieselhez önindító kuplungtárcsa, 74 A-es akkumulátor, garanciás első
kerék, féktárcsa, kormány. 30/554-53-66.

ÁLLAT
20-25 kg-os malacok eladók. 30/46-38-811.
Jerke bárány eladó vagy bútorra cserélhető. 70/343-73-36.
Kiscica ingyen elvihető. 70/678-31-21.
Eladó: vágni való csirke, előnevelt pulyka és
néma kacsa. Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Előnevelt hagyományos pulyka és napos
bütykös lúd eladó. Békés, Gagarin u. 70.
Tel.: 30/278-60-65.
10 db nyolchetes malac eladó. Telefon: 30/
513-19-56.
Malac eladó. 30/349-67-13.

TÁRSKERESÉS
67/176 jóképű, diplomás, jómódú mozgássérült férfi helyes, nemdohányzó, finomlelkű, alkalmazkodó, dolgozó nőt keres 55
éves korig. Tel.: 30/97-65-061, 17-19 óráig.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Munkát keresek: idős, beteg emberek
gondozását, ellátását. Tel.: 70/646-74-55.

Napi 4-6 órában kisebb kőműves munkát,
udvaros, házkörüli vagy kerti munkát keresek. Tel.: 20/326-79-26.

Vig Gábor 90 éves

EGYÉB
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.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79-89.
Betonkeverő olcsón eladó. 30/422-62-03.
2 db Camping kerékpár eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Alig használt 16-os kislány kerékpár
eladó. Érd.: 30/973-29-64.
Szarvasi régi típusú csempe sparhelt jó
állapotban lévő eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Eladók: 75x210, 140x210 (kétszárnyú)
üvegezett beltéri fa ajtólapok 1000Ft/db.
20/56-78-518.
Kétütemű 48 cm3-es benzines kasza, damilfejjel pengével, újszerű állapotban
eladó 25 ezer Ft-ért. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó Békésen egy hosszában kihúzható,
szivacsbetétes ágy. Irányár: 2000 Ft. Tel.:
70/394-33-06.
Szekrénysor, fotel, heverő eladó. Érd.:
70/222-10-48, 66/643-342.
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.
Kitűnő minőségű vályogtégla eladó Békésen. Kb. 3000 db. Érd.: 30/278-60-55.
Búza, kukorica eladó Békésen. Tel.: 66/
412-070.
Mosógép, centrifuga, porszívó, régi konyhaszekrény, gázpalack, régi gáztűzhely, kerek
asztal, húsdaráló, kávédaráló, falikép, heverő
és konyhai edények eladók. 60/588-04-66.
Szemes kukorica eladó. Érd.: 20/775-85-83.
Búza, kukorica eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó: ötelemes szép állapotú szekrénysor dohányzóasztallal, kombinált alul
fagyasztós hűtőszekrény, sarokülős ebédlő. Ár megegyezés szerint. 70/567-08-99.
Eladó: vadonatúj háti permetezőgép, alig
használt 1400 W-os, porszívó, lakatos
egyengetőlapok. 70/236-35-37.
Eladó: hűtőszekrény, férfi kerékpár, B30as tégla. 70/771-12-34.
Eladó: 400 literes fagyasztóláda, 2 db ágy
betéttel, 4 db szék, 30 db ötliteres
befőttesüveg. Tel.: 70/408-50-14.
Eladó: jó állapotú férfi MTB kerékpár, asztalsparhelt (olcsón, javításra szoruló),
faasztal. Tel.: 30/321-35-52.
220 literes műanyag hordó eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/228-58-66.
40 db kisbálás lucernaszéna eladó.
30/740-97-24.
Citromsárga gurulós gyermek író-számítógépasztal olcsón eladó. 20/560-91-75.
Szabadföldi páfrány, bőrlevél, pirosló hunyor, több szabadföldi évelőtő eladó. 20/
355-77-26.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: 2 db heverő, öntöttvas fürdőkád,
lábas mosdókagyló, elektromos vízszivattyú villanymotorral. 20/355-77-26.
Eladó: 2 db újszerű függönytartó, előszobafogas cipőtartó szekrénnyel, új merinói
takaró, új háromrészes cserge. Tel.: 30/
272-43-50.
Észak-erdélyi kiránduláshoz (2-3 fő)
útitársat keresek. Érd.: 30/94-55-433.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Minőségi használt és új paplanok és
párnák eladók. 30/94-55-433.
Eladó: MTZ 80-as eke, fogas, talajmaró,
többféle gumik. Kombájnmotor kiszerelve.
20/530-77-19.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes
járólap, díszburkolat eladó. 30/94-55-433.
Fjord fagyasztóláda, selyemkakas eladó.
66/414-889.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, hűtőtáska, gázpalack, háromrészes
ülőgarnitúra, szobafenyők, pálmák. Érd.:
30/739-62-58.
Eladó: borosgyáni horgásztó 1-es tavon
horgászhely, japán permetező, halászháló, száraz és rozé bor. Tel.: 66/412-955.
10 db drótbetétes üveg (200x50 cm-es)
eladó. Érd.: 30/94-56-808.
Kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/622-57-72.
Édes és erős fűszerpaprika termelői áron
eladó. 30/94-55-433.
Eladó: beszegett futószőnyegek, középszőnyegek, üveges ajtólapok, dohányzóasztal,
60x170-es asztaltető ablak alá. Cserélhetők
fűnyíróra, fűkaszára. 30/530-96-23.
1000-1200 db piros hófogós cserép
eladó. 30/94-55-433.

Gábor bácsit 90. születésnapja alkalmából Békés város
polgármestere, Izsó Gábor
személyesen köszöntötte a
napokban. Az ünnepelt elmesélte hosszú és tartalmas életútját, melyet csobánosként
kezdett, majd katonának állt,

kitanulta a repülőgépszerelés
szakmáját és hadifogolyként
megjárta a szibériai munkatábort is. Később mezőgazdasági munkából élt, végül a
békéscsabai járásnál kapott
hivatalnoki állást. Isten éltesse
sokáig Vig Gábort!

Álláskeresők
figyelem!
Ingyenes képzési lehetőség
a Békési Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségén.
Célcsoport:
– alacsony iskolai végzettségűek
– fiatal munkavállalók (25
év alatti pályakezdők)
– 50 évnél idősebbek
– gyes-ről, gyed-ről, ápolási
díjról visszatérők
– foglalkozást helyettesítő
támogatásban részesülők
– tartós álláskeresők (minimum 3 hónapja regisztráltak)
A képzésben résztvevők

támogatásban részesülnek!
Képzési díj + vizsgadíj 100 %os támogatása, utazási költség
100 % -os támogatása, keresetpótló juttatás folyósítása.
Számos jól hasznosítható,
az elhelyezkedés reményét
nyújtó
képzés
közül
választhatnak!
Bővebb információt a munkaügyi kirendeltségen, a
Múzeum köz 1. szám alatt az
ügyintézők adnak. Ügyfélfogadás: hétfő és kedd 8-15 óra,
szerda 8-18 óra, csütörtök és
péntek 8-12 óra. Telefon:
66/411-747, 30/743-2812. 

Eltűnt macska
Kérem, segítsenek! A Magyari utca 39. alól elveszett
egy fehér hosszúszőrű, kék

szemű cica. Aki látta vagy
tud róla, kérem, jelentkezzen! Telefon: 30/93-61-538.
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Városi kuriózum a KRESZ-pálya a Teleky utcai ovi udvarán.

Szabó Zsófia vezető óvónő
tájékoztatta lapunkat, az április 23-i rendezvényen mintegy
60 nagycsoportos óvodás vett
részt az óvoda udvarán lévő

kedési lámpákkal, az alapvető
táblákkal, a helyes kerékpáros
közlekedés szabályaival ismerkedtek. A Teleky utcai óvoda
közlekedési napja hagyomá-

nyosnak tekinthető, hiszen
már harmadik alkalommal
szervezték meg. A verőfényes
napsütésben megtartott programra ellátogatott Izsó Gábor
polgármester és Tárnok
Lászlóné városi jegyző is. A
házigazda óvoda és a Fürkész
óvoda nagycsoportosai, továbbá a vendégként érkező Dr.
Hepp iskolások körében népszerűnek bizonyult a rendőrautó- és a tűzoltóautó-bemutató is: a gyerekek kipróbálhatták a járműveket. A rendezvénnyel a kerékpáros- és a
gyalogos közlekedés, ezen
keresztül a környezetvédelem
fontosságát kívánják hangsúlyozni, továbbá cél az iskolába
készülő gyerekek felkészítése
a városi kerékpáros közlekedésre.
Sz. K.

Épített lovaspálya Békésen
A Békési Szabadidős Lovasklub lovaspálya kialakítására
nyert, a 35/2013. (V.
22.) VM rendelet
alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre benyújtott pályázata 2014. május
végére megvalósul.
Az ünnepélyes projektzáró ünnepségre
május 31-én kerül sor.
A pálya első próbalovasai a Lovasklub
tanítványai lesznek. A gyerekek az ünnepélyes záró ünnepség keretében gyermekügyességi versenyen próbálhatják, és élvezheti a felújított pálya előnyeit. A pályázat
segítségével egy 50x80 méteres, járdaszegéllyel körbevett, speciális homokkal ellátott pálya valósult meg. Az épített lovaspálya lehetőséget biztosít a sportoló és szabadidejüket hasznosan eltöltő lovasoknak egyaránt. A felújított lovaspálya kiváló lesz a

Lovasklub színvonalas rendezvényeinek
lebonyolításához,
valamint a rendezvényekre való felkészüléshez.
A felújításra azért
volt szükség, mert a
területen lévő feketeföld a lovak taposása által beton keményre
tömörödik, az esős időben csúszóssá, majd
mocsárrá változik. Ezeket a nehézségeket korrigálja az új lovaspálya.
A Békési Szabadidős Lovasklub évente
négy lovas sportrendezvényt biztosít a lovasok és kilátogatók számára.

pén, ahol a jelenlévők megismerkedtek az utazás céljával.
Kivetítőn mutatta be Gerlai
Katalin a korábbi években készített fotókból álló dokumentációt Erdély azon részéről,
ahová a gyerekek utazhatnak.
A kirándulás útvonala Nagyvárad, Király-hágó, Kolozsvár,
Torda, Válaszút, Nagyszalonta
lesz. A gyerekek élő kapcsolatba kerülnek Válaszúton a Kallós Zoltán Alapítvány Szórványkollégium lakóival is, így

Gyerekkoromban, a faluban sokszor hallottam azt a szót, hogy fufajka, fufajkás, és akkor
még azt hittem, hogy ez a „félremondás” a
tájékozatlanságból ered. Valójában azonban
meg kell követnem az akkori „adatközlőket”,
mert a fufajka bizony így hangzik oroszul is, a
jelentése vattakabát. A magyar pufajka hangalak talán elhasonulás, talán a puffad szó eredménye. S ha már pufajka, akkor csapjuk fel
hozzá az usánkát is – amely a néhány éve
Magyarországon ismét divatba jött meleg,
füles sapka. (Még hogy globális felmelegedés
…) A szó ugyan az usi (fülek) szóból ered, ám
eredetileg kolcsakovkának hívták a fejfedőt.
Névadója, Kolcsak admirális két sarkkutató

erősítve az összetartozást –
tájékoztatott Ráczné Erdei
Krisztina koordinátor.

Lehoczki Autómosó és autókozmetika
Vaxos mosás,
kárpittisztítás,
belső takarítás,
alufelni tisztítás,
gumiápolás, polírozás

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.

expedíció tagja is volt, majd a Fehér Gárda
egyik vezetője, az orosz-japán háborúban torpedórombolással morzsolta le a napjait – azt
hiszem, szüksége is volt a jó meleg usánkára
(igaz, csak rövid ideig: 45 évesen kivégezték, a
ruhadarabot meg sürgősen átkeresztelték
usánkára). Ha már a ruházkodásnál tartunk,
az idősebbek még emlékezhetnek a gimnasztyorkára, amely nadrágon kívül szíjjal összefogott, nyakán oldalt gombolódó ing. A szó eredetét keresve természetesen a gimnasztikát
találjuk – valami homályos oknál fogva úgy
gondolták, hogy jó móka félcombig érő ingben ugrabugrálni.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁJUS 20. - JÚNIUS 5. KÖZÖTT
Május 24. szombat 8:30-tól
III. Körös Kupa Sárkányhajó Verseny gyermek, ifjúsági és felnőtt indulóknak a Százlábú Egyesület és a Békési Kajak-Kenu Club
szervezésében.
Kishajókikötő
Május 24. szombat egész nap
Városi Gyereknap és Játékos Sportágválasztó.
családoknak piknikezés, főzési lehetőséggel.
Vidámpark, kirakodóvásár. A színpadi programok 16 órától lesznek. Bővebben a címlapon.
Dánfoki Üdülőközpont

Május 27. kedd 8-12 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ
Május 28. szerda 17 óra
Az Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc
Tanszakának év végi vizsgaelőadása. A belépés
ingyenes!
Kulturális központ
Május 29. csütörtök 18 óra
Természetesen az egészség felé szakkör foglalkozása. Téma: nyári napforduló, tűzön járás. A
részvétel ingyenes!
Kulturális központ

Válaszutat is útba ejtik
a Heppes kirándulók
Június első napjaiban 31
hetedik osztályos tanuló vehet
részt a Bethlen Gábor Alap
„Határtalanul” című pályázati
kiírása jóvoltából egy tartalmasnak ígérkező tanulmányi
kiránduláson a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolából.
A tanulókat négyfős tanári
gárda kíséri majd. A pályázati
forrásból megvalósuló kirándulást megelőzően szülői értekezletet tartottak május köze-

A LEGUTOLSÓ SZOVJET DIVAT

Május 30. péntek 17 óra
Bio-konyha szakkör foglalkozása. Téma: szappankészítés házilag. A részvétel ingyenes!
Kulturális központ
HÉTVÉGE HÉTVÉGE

KRESZ-pályán egy, a közlekedési ismereteiket bővítő játékban, melynek során állomásról állomásra haladva a közle-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

A Föld Nemzetközi Napjához kapcsolódóan közlekedési
napot tartottak a Teleky utcai
óvodában. Amint Liptákné

Egy nyelvet beszélünk

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Közlekedési nap
a Teleky utcai oviban

Június 1. vasárnap 16 óra
Városi Pedagógusnap operett előadással. Fellép: LeBlanc Győző és Tóth Éva színművész.
Kulturális központ
Június 1. vasárnap 16 óra
Békési NKTE – Kondoros női bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Június 3. kedd 18 óra
Raffay Ernő történész előadása a Hazatalálás
sorozatban: Trianon okai és következményei.
Kulturális központ
Június 4. szerda 17 óra
Trianoni megemlékezés a békediktátum aláírásának 94. évfordulóján.
Honfoglalás tér
Június 5. csütörtök 17:30
Fregolina Társastánc Klub évzáró műsora.
Belépőjegy: 700 Ft/fő.
Kulturális központ
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vetően elmondató, hogy mindenki pozitív élményekkel gazdagodott – tájékoztatta lapunkat Szombat Ilona, az egyik
szervező, aki testvérével, Mónikával és Hankó Györggyel
együtt a legtöbbet dolgozott a

FOTÓ: A SZERVEZŐK FELVÉTELE.

Az esős, borongós idő ellenére számos kerékpáros vett részt
a Körösök Régió Természetjáró
Egyesület idei első teljesítménytúráján, melynek a
„Békésen békésen” fantázianevet adták. A legtöbben a 100 és

a 70 kilométeres távot választották, és csak kevesen a 45
kilométereset. A résztvevők
között szép számban jelentek
meg távolabbi városokból érkező túrázók, még Budapestről és
Ürömről is jöttek kerekesek, a
fővárosból rögtön egy 14 fős
csapat. Azért a legtöbben
helyiek vagy más megyei településről érkezők voltak. Több
8-12 éves gyermek is letekerte
a 100 km-es távot. Sok családos
indult, de voltak, akik egyedül
tették meg a távokat. Alap-

teljesítménytúra
sikeréért,
melynek befutója egyébként
Újvárosban volt, ahol az egyik
vendéglátóhelyen finom bográcsos várta az elfáradt kerékpárosokat.
Megtudtunk, hogy idén
még egy hasonló túra vár a
biciklisekre, de annak más
útvonala lesz. Az augusztus
16-i „Körös Körül” kerékpáros teljesítménytúráról bővebb információkat találnak a
szervező egyesület honlapján,
a korte.uw.hu oldalon.

A közös sportolás volt a cél
majd elkezdődött a verseny. A
férfiak és a nők futásban,
medicinlabda hajításban, kosárra dobásban, rollerezésben,

FOTÓ: GÖRBE GERGŐ.

Sokadik alkalommal tartották meg május 8-án a Derűs
Kupát, a fogyatékossággal élő
felnőttek megyei sportnapját.

Horgász
szemmel
FEEDER HORGOK
A biztos akadás érdekében jó
minőségű horog használata
ajánlott. Olyané, ami bármely
körülmények között megtartja
a halat és nem ejt sebet a hal
száján. Miben különbözik a feeder horog a hagyományostól?
Elsődlegesen az erejükben és a
formájukban van az eltérés.
Sokféle feeder horog létezik,
hiszen a feeder horgászat a legkedveltebb módszerek egyike
lett. A feeder horgok formáját a
csali fajtájához, méretéhez és az
adott feeder technikához ajánlott igazítani. A klasszikus feeder horog a csemegekukorica
használatához ajánlott, hagyományosan a horog öblébe
akasztva. Csontis horog csontkukac használatakor ajánlott.
Öblösebb, önakasztós formájú a
method feeder horgászathoz
ajánlott rövid előkével. Pelletes
feeder horog áll rendelkezésre a
nagyhalas horgászathoz és ez a
hajszálelőkés csali felkínálásra
alkalmas. Soft pellet horog a
finomabb puha pelletek használatára ajánlott.
A feederes horgászat egy
kicsit összetett módszer, de igen
eredményes. Rengeteg csalival
dolgozhatunk. Akik esetleg
még nem próbálták ki a feeder
horgokat, érdemes megismerniük, hiszen ez az eredményes
horgászat része.
Szekerczés Sándor

A 2013/2014-es szezonban a
Magyar Bajnokság Keleti csoportjában az alapszakaszt 22
győzelemmel zárta a Békési
SzSK férfi kosárlabda csapat.
A rájátszásban is jól ment a
fiúknak, előbb a Cegléd, majd
Miskolc csapatát verték meg.
Ezzel a két győzelemmel behozhatatlan előnyt szereztek.
Így a legutolsó hazai mérkőzésen bajnokot avathattak a teltházas békési sportcsarnokban.
A rájátszás még zajlik, de a
Keleti csoportban az első
helyet már senki nem veheti el
a BSzSK-tól. Ezzel az eredménnyel már történelmet
írtak a fiúk!
Nagy kihívás vár a csapatra. Meg kell majd mérkőzniük egy oda-vissza mérkőzésen a budapesti régió második helyezettjével. Majd ha
sikerrel veszik azt, tovább

FOTÓ: PUSZTAI GÁBOR

Bajnok a férfi kosárcsapatunk

Esőben, szélben is
kitartottak

kell harcolniuk a bajnokság
záróakkordjában, a négyes
döntőben. Ott már sokkal
nagyobb a tét: az NBI/B-be
való feljutás. Békés Város
Önkormányzata támogatja,
hogy a „finalfour” mérkőzéseit hazai pályán játszhassa a
békési csapat.
Gratuláció jár az eddig
elért eredményhez Erdei Ferenc elnöknek, Takács János
technikai vezetőnek és a

BSzSK-t támogatóknak. Gratulálunk és továbbra is szívvel-lélekkel buzdítjuk Balog
Vilmos vezetőedzőt és csapatát, melynek tagjai: Bere
Márton, Bojan Risimic, Csorba Szabolcs, Farkas Gergő,
Kis Gergő, Korcsog György,
Nagy Ádám, Nagy Csaba,
Nikola Solevic, Takács Imre,
Vámos László, Molnár Ákos,
Vladimir Vujadinovic és Zsíros Gábor.
Erdei K.

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

Kényelmes, mert nem Ön mozog,
hanem gép mozgatja.

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

- utcai ruhában végezhető
- fogyásra, alakformálásra, zsírégetésre
- cellulitisz ellen
- feszesíti a bőrt
- csontritkulás megállítására,
visszafordítására
- inkontinencia esetén
- cukorbetegek alsó végtagi
érszűkülete esetén
- ízületkárosodás
rehabilitációjára

Nyári áruk érkeztek!
Minden nap
30%-os kedvezmények!

FECO FITNESS
Békés, Rózsa u. 15.
Telefon: 70/290-11-33

Csirkerendelés!
Vörös 132 Ft/db
Fehér 155 Ft/db
Master 147 Ft/db
Kakas 65 Ft/db

Árak:
10 perc 400 Ft,
20 perc 700 Ft
Válassza a kényelmes
és orvosilag is
elismert
FLABéLOS-t!

Rajzkiállítás
Húsvét előtt a Baptista
Sze retetszolgálat
békési
Baptista. pont irodája rajzpályázatot hirdetett a húsvétról óvodás és alsó tagozatos általános iskolások részére. A felkért zsűri döntése
szerint az óvodások között

első helyezett Balogh Henrietta, második Balogh Dóra, harmadik Hevesi Balázs
lett. Az iskolások versneyében első helyezett Trescsik
Áron, második Fodor Alíz
Odett, a harmadik díjat
megosztottan Gyaraki Lívia
és Péter Lilla kapta. Különdíjasok: Stummer Pál Jó-

zsef, Rádai Milán, Labancz
Izmael Fab ri ció, Borbély
Ádám, Komán Dorián. A támogatóknak köszönhetően a
díjazottak és különdíjasok a
kiállításmegnyitón értékes
ajándékokat kaptak.
A gyermekek rajzai megtekinthetők az adományboltban, a Fáy u. 11. alatt.

BÉKÉSI ÚJSÁG
Bereczki Gáborné a Derűs Házból (középen) idén is több versenyszámot megnyert.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ és a Fogyatékkal Élők Békés Megyei
Sportszövetsége által szervezett rendezvény az esős idő
miatt a Sportcsarnokba szorult, de ez a jó hangulatot
nem befolyásolta. A rendezvény kezdetén Izsó Gábor
polgármester buzdította lelkes
sportolásra a Békés mellett
Békéscsabáról, Orosházáról,
Mezőberényből, Kétegyházáról, Sarkadról érkezett sportolókat. A Linea Fitnesz bemutatója után Bimbó Katalin
edző vezetésével ugyanők melegítették be a sportolókat,

dartsban és helyből távolugrásban versenyeztek, a csapatok kötélhúzásban és sorversenyben, de a lényeg az
együttléten volt. Közel 200
fogyatékkal élő vett részt a
sportversenyben. A legjobbakat érmekkel és kupákkal jutalmazták, a díjakat Kádasné
Öreg Julianna, a szolgáltató
központ igazgatója adta át. A
Derűs Kupát az összesítésben
legeredményesebb csapat, a
békéscsabai Degré utcai nappali ellátó vihette haza. A
békési Derűs Ház második
lett, harmadik a mezőberényi
Mécses Alapítvány. Sz. K.
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