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Engedd el a szenvedélyt!
A kábítószerezés egyre na-

gyobb gondot okoz Békésen. Jú-
nius 26-án, Drogellenes Világ-
napon a Mentálhigiénés Egye-
sület és a KEF közös megmoz-
dulással igyekezett felhívni a fi-
gyelmet erre a problémára. A 
Múzeum közben sok járókelő 
elfogadta a feléje nyújtott isme-
retterjesztő szórólapot és nem 
kevesen megálltak, hogy némi 
ajándék fejében teszteljék tudá-
sukat a kábítószerről. Ennek a 
célja is az ismeretek rendszerezé-
se volt, hogy bármely korosztály 
tagja felismerje a drogfogyasztás 
tüneteit és tudja, kihez lehet for-
dulni ilyen esetben. A szervezők 

és önkéntesek igyekeztek bemu-
tatni a pozitív szenvedélyeket, 
mint védőfaktorokat a drog-
használattal szemben. 

A több órás nyüzsgő, in-
teraktív rendezvény zárásakor 

léggömbök szélnek eresztésé-
vel szimbolizálták a droghasz-
nálat és más káros szenvedé-
lyeink elengedését - mond-
ta el lapunknak Nóránt Zsu-
zsanna.  Sz. K.
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Idén is kisül 
a Testvérvárosok Kenyere

Harmadik alkalommal szer-
vezik meg jótékonykedvű bé-
kési magánszemélyek kezde-
ményezésére a Testvérvárosok 
Kenyere sütését, melyhez bé-
kési és környékbeli gazdák bú-
zaadományait várják. A békési 
búzát a Gyergyószentmiklós-
ból érkező szimbolikus meny-
nyiségű búzával együtt őrlik 
majd meg, a lisztből a Csapó 
Pékség süti ki a cipókat, me-
lyeket augusztus 22-én a 
békés erdei libás-tanyán lehet 

majd megvásárolni, továbbá az 
augusztus 20-i a városi meg-
emlékezésen is kapható lesz. 
A befolyt pénzösszeget a gyer-
gyói Szent Anna Gyermekott-
hon lakóinak megsegítésére 
ajánlják fel, hasonlóan a meg-
maradó liszthez. A gazdák bú-
zaadományaikkal Öreg Gábort 
keressék személyesen a Kos-
suth utcai kereskedésében au-
gusztus elejéig folyamatosan. 
Telefonon tájékoztatás kérhe-
tő: 20/95-35-298.

Véget értek a Békés-tarhosi Zenei Napok
A zenei napok két záró ese-

ménye a július 4-i Nemzetkö-
zi Vonószenekari Tábor zá-
róhangversenye volt a Galé-
riában, majd másnap, július 
5-én a református templom-
ban, a tizenkettedik alkalom-
mal megrendezett Békés-tar-
hosi Kórustalálkozón búcsúz-
tunk el a kéthetes zenei fesz-
tiváltól.

A kórustalálkozó díszven-
dége a fesztivál fővédnöke Dr. 
Hoppál Péter, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 

kultúráért felelős államtitkára 
volt. Beszédében egyebek mel-
lett elmondta, hogy bennün-
ket, magyarokat a világban 
Puskás Ferenc mellett Bartók-
ról és Kodályról ismernek leg-
inkább, továbbá azt, hogy fe-
jet hajt az értékőrzésért, azért, 
hogy a békési zenepedagógu-
sok nem hagyták abba a plán-
tálást, folytatták s folytatják a 
Gulyás György által Tarhoson 
és a zenei napokkal megkez-
dett és végzett munkát.

(Folytatás a 2. oldalon)Hoppál Péter államtitkár (jobbra) dirigált is a záróhangversenyen.

Polgármesterek is eveztek a Körösökön
Idén kilencedik alkalom-

mal került sorra június utol-
só hétvégéjén az Egy hajóban 
evezünk vízitúra. A két nap 
alatt összesen több mint 180 
fő teljesítette a távot. Hét Kö-
rös-menti települési vezető is 
lapátot ragadott a két nap fo-
lyamán: Békés polgármestere 
Izsó Gábor meghívására Do-
boz, Békéscsaba, Köröstarcsa, 
Gyomaendrőd, Körösladány 
polgármestere, illetve Gyula 
alpolgármestere is jelen volt. A 
túra a már megszokott, hagyo-
mányos útvonalon haladt vé-
gig.  Induló állomása a gyulai 
Kisökör-járási információs- és 
fogadóbázis volt, innen evez-
tek a sportolók a Fekete- és a 
Fehér-Körös összefolyásánál 

lévő szanazugig, majd tovább 
a Békés-dánfoki Kishajókikö-

tőbe. Hagyomány az is, hogy 
a megfáradt vízitúrázókat vá-

rosunkban könnyű vacsora, 
majd kellemes mártózás lehe-
tősége várta a termálfürdőben. 
Másnap az úti cél Köröstarcsa 
volt, ahol zárták a túrát. 

Az idei évben kegyes volt az 
időjárás, a riasztó zivatarjelzé-
sek ellenére a túrázók mind a 
két napon kellemes, napsüté-
ses időben csodálhatták meg a 
Körös szépségeit. Jöttek részt-
vevők Győrből, Egerből, Bu-
dapestről, és a megye több te-
lepüléséről is. A kellemes, napi 
18-20 km-es táv nem jelentett 
legyőzhetetlen akadályt senki-
nek sem, még az idén először 
lapátot ragadók is mind visz-
szavágynak erre a páratlan vízi 
túrára. 

Kálmán Tbor

Polgármesterek is lapátot ragadtak az Egy hajóban evezünk vízitúrán.
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Visszakerülhet Tarhosra 
a komolyzenei fesztivál

Jelenleg 17 személy dolgozik 
folyamatosan a tarhosi kastély-
park területén található épü-
letek felújításán, melyre eddig 
mintegy 200 millió forintot 
költöttek – mondta el Matyi 
István, a Gemma Bt. tulajdo-
nosa a Békés-tarhosi Zeneba-
rátok Köre éves közgyűlésén, 
melyet hagyományosan a zenei 
napok utolsó napján tartottak. 
Soha korábban nem látott ér-
deklődés kísérte a közgyűlést, 
és ez bizonyára éppen a tarhosi 
kastélypark, benne a Zenepa-
vilon megújulásáról szóló be-
számolónak volt köszönhető. 
Matyi István elmondta, hogy 
első feladatuk a kollégium bel-
ső felújítása volt, most a külső 

felújítás van hátra, az épület a 
jövőben az ide érkezők szállá-
saként szolgál majd. A tervek 
szerint egy éven belül elkészül 
a gasztrokomplexum, és talán 
a Zenepavilon is.

Utóbbi működtetése a Meg-
újuló Tarhosért Alapítvány fel-
adata lesz, a civil szervezet ku-
ratóriumi elnökének koráb-
ban Matyi Istvánt választot-
ták meg. A vállalkozó ismer-
tette, hogy sikertelenül pályáz-
tak a pavilon felújítására, és 
még nincs döntés az egykori 
énekiskola alapítójának, Gu-
lyás Györgynek emléket állí-
tó mellszobor pályázati támo-
gatásáról. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Két fiatal zenész koncertje
A zenei napok egyik ese-

ménye volt Hodozsó Norbert 
zongoraművész és Demeniv 
Mihály harmonika virtuóz kö-
zös koncertje.

Hodozsó Norbert a Debre-
ceni Egyetem zeneművészeti 
karán szerzett művész-mes-
terszakos diplomát. általános 
iskolai, szakközépiskolai és 
egyetemi évei alatt részt vett 
nemzetközi zongoraversenye-
ken és kamarazenei versenye-
ken. Az országos Kadosa Pál 
zongora Emlékversenyen első 
helyezést ért el. E koncertjén 
rachmaninov két prelűdjét és 

Chopin H-moll szonátáját ját-
szotta.

Demeniv Mihály Ukrajná-

ban született, s még kisgyer-
mek korában a család Tata-
bányára költözött. Négy éve-
sen kapta első harmonikáját, 
és nyolc évesen már harmoni-
ka versenyt nyert. Természe-
tesen számos díjat nyert már 
különböző versenyeken, s ta-
valy az ország is megismerhet-
te a közmédia virtuózok című 
komolyzenei tehetségkutató-
jában. Jelenleg a liszt ferenc 
Zeneakadémia negyedik éves 
hallgatója. Békési repertoárján 
barokk, romantikus és kortárs 
szerzők darabjait szólaltatta 
meg.  Zs. I.

Klímaváltozás 1. rész
Ha csak az utóbbi hetek (hónapok, évek) rendkí-
vül gyors időjárási változásait, szélsőségeit tekint-
jük, aligha tagadható, hogy korunk embere a klí-
maváltozást a saját bőrén kénytelen megérezni. Ki 
ezért a felelős és mit tehetünk a késleltetéséért, 
visszafordításáért?

A klímaváltozás az éghajlat tartós és jelen-
tős mértékű megváltozását 
jelenti, ez kiterjedhet az átla-
gos hőmérsékletre, az átla-
gos csapadékra vagy a szél-
járásra.

Klímaváltozás történhet 
a Földön végbemenő termé-
szetes folyamatok következ-
ményeként, a bolygót érő 
külső hatások eredménye-
képpen, vagy akár emberi 
tevékenység folytán. Utóbbira példa a fosz-
szilis energia használatából származó szén-
dioxid és más üvegházhatású gázok kibocsá-
tása, az erdőirtás, a földhasználat, az állatte-
nyésztés vagy az ózonréteg elvékonyodása.

A napjainkban tapasztalható klímaválto-
zást másképpen globális felmelegedésnek 
nevezzük, melyhez az emberi tevékenység 
jelentősen hozzájárul, felgyorsítja azt. A fo-
lyamat mintegy 150 éve tart, egyre gyorsuló 
ütemben. A klímakutatók szerint, ha az em-
beri tevékenység fel tudta gyorsítani a klíma-
változást, akkor le is tudja lassítani azt. A glo-
bális felmelegedés lelassítása érdekében szá-
mos dolgot tehetünk, melyek közül a legfon-
tosabbak az erdőtelepítés, a fosszilis energia 
(szén, kőolaj, földgáz) megújuló energiával 
történő helyettesítése, az energiahatékony-
ság növelése, a műtrágyahasználat kiváltása 

a mezőgazdaságban, a tömegközlekedés elő-
térbe helyezése vagy éppen a helyben meg-
termelt áruk helyben történő értékesítése is 
hatékony eszköz lehet.

A klíma változását egyik legérzékenyeb-
ben jelző indikátor a gleccserek állapota. A 
gleccserek mérete az olvadás illetve a friss 

hó közötti egyensúly ered-
ményeként jön létre, ezért 
alkalmas lehet a változás 
követésére és jelzésére. A 
világ gleccsereiről az 1970-
es évek óta készítenek lel-
tárt, eleinte légi fotók és tér-
képek, mára már műholdas 
mérések alapján. Ez több 
mint 100 000 gleccsert fog-
lal magában, melyek össz-

területe 240 000 km2, és előzetes becslések 
alapján még további 445 000 km2-nyi jégborí-
tás van hátra. A Világ Gleccserfigyelő Szolgá-
lat éves szinten gyűjt adatokat a gleccserek 
visszavonulásáról és tömegéről. Ezen adatok 
szerint a gleccserek területe jelentős mérték-
ben csökken világszerte, különösen erősen 
az 1940-es években, míg az 1920-as és 1970-
es években volt némi stabilitás/növekedés, 
majd az 1980-as évek óta újra felgyorsult a 
csökkenés.

Végül még egy érdekesség: a déli és az 
északi jégsapka mérete különböző, de az 
északi „úszó jég” és annak elolvadása ön-
magában nem változtatna jelentősen a ten-
gerek szintjén. Ha azonban az Antarktisz jég-
takaróját elveszítenénk, az önmagában lega-
lább 40-50 méterrel emelné meg a tengerek 
szintjét. (Folytatjuk)
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Élő fortélyaink

Fegyver és drog a békési férfinél
Egy középkorú békési férfinél tartottak házkutatást a ren-
dőrök, és kábítószergyanús növényeket, fegyvert és lősze-
reket foglaltak le. 

A Békési rendőrkapitány-
ság Bűnügyi osztálya kábí-
tószer birtoklása vétség meg-
alapozott gyanúja miatt foly-
tat büntetőeljárást a 36 éves 
f. Csaba ellen. A rendőrka-
pitányság nyomozói a Békés 
Megyei rendőr-főkapitányság 
Körös Közterületi Támoga-
tó Alosztály rendőreinek se-
gítségével július 1-jén tartot-
tak nála házkutatást. Az in-
gatlan udvarán, a házban és 
a melléképületben tartott el-
lenőrzés során kábítószer ke-

resésére kiképzett kutyával 5 
tő kábítószergyanús növényt, 
magvakat, és növényi őrle-
ményt találtak, amelyek az 
eseti szakértő véleménye sze-
rint kábítószernek minősül-
nek. A rendőrök találtak egy 
Mauser típusú vadászpuskát, 
valamint a hozzá tartozó 60 
darab lőszert is, amelyek tar-
tására nem volt engedélye az 
ott lakó férfinak, ezért azokat 
is lefoglalták. A 36 éves férfi-
val szemben a rendőrök ká-
bítószeres gyorstesztet alkal-

maztak, amely pozitív ered-
ményt mutatott, ezért to-
vábbi mintavételre állították 
elő. A Bűnügyi osztály nyo-
mozói f. Csabát lőfegyverrel 
vagy lőszerrel visszaélés bűn-
tett, valamint kábítószer bir-
toklása vétség miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki. A le-
foglalt anyagok vizsgálatára 
igazságügyi vegyészszakértőt, 
a fegyver és lőszerek vizsgála-
tára pedig igazságügyi fegy-
verszakértőt rendeltek ki. Az 
eljárást a Békési rendőrkapi-
tányság folytatja a férfi őrizet-
be vétele mellett  - jelentette 
a Békés Megyei rendőr-főka-
pitányság.

A FeKeTe-háZ A DAru uTcábAn
A Daru utca 6. számú építmény is őriz ele-

meiben népi építészeti értékeket. A ház épí-
tési éve: 1925. Az első lakója fekete lászló 
és felesége, Megyeri Sára volt. Házasságuk-
ból négy leányka szü-
letett.  Miután Béké-
si Mihály fedeztetési 
állomásvezető elvette 
feleségül Fekete Zsu-
zsannát, sokáig él-
tek ebben a hajlék-
ban. idős Békési Mi-
hály kiváló munkáját 
felettesei díszoklevél-
lel is elismerték. Az ő 
házasságukból szüle-
tett városunk két kiváló pedagógusa: Béké-
si zsuzsanna tanítónő és Békési Mihály test-
nevelő tanár, ref. gimnáziumunk igazgató-
helyettese. 

Az épület utcasorban épült, gerincvona-
la merőleges az utcatengelyre. Az utcai hom-
lokzat lábazati párkányban végződik. figye-
lemre méltó a díszes bejárati ajtó, mely fö-
lött az eredeti színes üvegek megmaradtak. 
A héjazat eredetileg fehér cementcserép volt, 
amit mára kicseréltek hagyományos cserép-
re. Az ablakok feletti íves díszítések kis leló-
gó köténydíszben végződnek. Az oromfalon 
félköríves vakolt keretelésű szellőzőnyílásokat 

figyelhetünk meg. Ami a háznak különleges 
értéket ad, az az eredeti oldaltornác. Dúsan 
faragott fadíszítéseire azért is érdemes felfi-
gyelni, mert városunkban nem sok helyen 

maradt meg az ilyen 
nyitott tornác. Aki 
ide belép, a régi kis-
nemesi udvarházak 
hangulatát érezheti. 
A gazdaház még őrzi 
az eredeti fa-, ajtó- és 
ablakkereteket. Külö-
nösen figyelemremél-
tó a hátsó szoba aj-
tajának virágmintás 
üvege, ilyet már alig-

alig lehet találni. Valamint egyedülálló a bel-
ső szoba szecessziós jellegű faldíszítése, ami-
hez még a ház felépítése óta nem nyúltak. 
Az épület alaprajzi elrendezése szoba-kony-
ha-szoba-alsó szoba-konyha. Egykor két ke-
mence is volt a lakásban, ami már nincs meg. 
Vályogból készültek a falak, de még most 
is szárazak. Az utcai szobában a mennyezet 
azért domború, mert a ház építésekor a fe-
nyőgerenda nyers volt. 

A ház felépülése óta ugyanazon család le-
származottainak tulajdonában van, jelenleg 
eladó. Vajon unokáink is látni fogják?

Bíró György, városvédő

A Virtuózok című műsorból is-
mert Demeniv Mihály.

Véget értek 
a Békés-tarhosi Zenei Napok

(Folytatás az 1. oldalról)
A kórustalálkozón öt kórus 

vett részt. A Hunyadi Véndi-
ák Kórus, Budapestről, mely-
nek karnagya Sebestyénné 
Farkas Ilona, aki egyben a ta-
lálkozó művészeti vezetője is, 
a tavasszal „Civilek a váro-
sért” elismerést kapott Békési 
Kistérségi óvoda és Bölcsőde 
énekkara, vezetőjük Kocsor-

né Krizbai Anna, a Szentesi 
Bárdos lajos vegyeskar, Nagy 
János karnagy vezetésével, a 
Kiskunfélegyházi Zenebará-
tok Kórusa, Szatmári Imre ve-
zetésével, és a Gyulai Erkel Fe-
renc Vegyeskar, Perlaki Attila 
vezetésével.

A záróesemény végén szak-
mai különdíjakat is átadtak. 
Akik kapták: Sebestyénné 

farkas ilona, Bagoly lászló, 
a Békés Városi Ifjúsági Fúvó-
szenekar vezetője és Mahovics 
Tamás, a Belencéres Nép-
táncegyüttes vezetője. A ta-
lálkozó legvégén az öt ének-
karból összeállt egyesített kó-
rust pedig Dr. Hoppál Péter, 
mint kiváló karnagy vezé-
nyelte. 

Zsombok Imre
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házasságot kötöttek: 
Bolla Gábor (salgótarján) 
és Kovács Anikó (Békés), 
Kovács istván (Békés) és 
Kulcsár Anita (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

elhunytak: özv. Ba-
gi Mihályné Szentesi Juli-
anna (69 évesen, tarhos), 
Horgáts Gáborné Víg Zsu-
zsanna (68), özv. Priskin 
Pálné sánta Mária (88, 
tarhos), Péter Mária olga 
(92), Nyeste Endréné za-
nócz rozália (77), özv. Mu-
csi Istvánné Kovács Má-
ria (63, tarhos), tőzsér Já-
nos (74), özv. szűcs sándor-
né Békési Anna sára (88), 
Nagy lászló (42), Madarasi 
sándor (94), somlyai zol-
tán (62), özv. Baricsa ist-
vánné szilágyi róza (92), 
vetési lajosné samu Juli-
anna (76), somlyai Mihály 
(65), Nánási lászló (52).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

Évközi vasárnap

Kedves Dr. Pálmai Tamás 
- kezdődik a szokásos mó-
don surján lászló levele. Az-
tán így folytatja: „Szombat 
délelőtt van. Két tele sza-
tyorral a kezemben bóklá-
szok megszokott piacomon: 
kell-e még valamit venni? 
Mélázásomból ez ismeretlen 
asszony riaszt fel. Kedvesen 
megszólít, szemében riadt-
ság. Rákérdez, hogy ugye jön 
az új kártya alakú igazolvány. 
Mondom, igen, s talán hama-
rost. Mi lesz akkor a férjem-
mel, aki ágyban fekvő beteg, 
s nem tud kimenni az utcára, 
kérdi kétségbeesetten. Tud-
tommal felmenő rendszerben 
vezetik be az újat, azaz akkor 
kell cserélni, amikor amúgy 
is cserélni kellene. Feltétele-
zem, hogy a férjének is olyan 
személyije van, mint nekem, 
azaz halálomig érvényes. Eze-
ket nem is biztos, hogy cseré-
lik. Egyébként több tízezer 
ember élhet ágyhoz kötve, 
ha eljön az ideje, biztosan lesz 
a számukra is megoldás. Alig 
oldódik az asszonyban a fe-
szültség. Ne izguljon annyi-
ra, lazítson, mondom neki. 
Istenem, mennyi szorongás, 
mennyi rémület él az embe-
rekben, milyen kevés a biza-
lom. Hány riogató, huhogó 
gerjeszti ezt az érzést televí-
zióban, rádióban, újságban, 
pletykákban, interneten! Mi-
lyen fontos volt II. János Pál 
üzenete: Ne féljetek! és há-
nyan félnek még ma is! Ked-
ves Dr. Pálmai tamás! légy 
a bizalom és a nyugalom hír-
nöke. Próbáld meg csökken-
teni az emberek felesleges 
aggodalmait. Sugározzad az 
örömöt és a reményt. Ehhez 
kíván sok sikert, s barátság-
gal köszönt: surján lászló”

Eddig tehát a levél. Ami-
hez azonnal kapcsolódik a 
békési Nagy József atyánk 
mai szentbeszéde, aki épp 
erről beszélt szokásos frap-
páns módján: Nem az az 
igazi keresztény, aki buzgón 
és ájtatosan imádkozik bent 
a templomban, és azzal be-
fejezte ez irányú ténykedé-
sét, hanem aki az emberek 
közé kimenvén is sugároz-
za a hit örömét boldog-bol-
dogtalanra. Ez a mélyről, lé-
lekből jövő igazi élet-igenlés, 
hit és emberség tör elő Ju-
hász Zoltán békési cukrász-
mester Békési Újságbeli in-

terjúja végén is. Magánéle-
téről kérdezik, és ő így vála-
szol: „Nehéz erre válaszolni, 
mert az ember végzi a dolgát 
és magára kevesebbet gon-
dol. Úgy érzem, az életem 
úgy pörög le, mint a homo-
kórán a homok. Az este pil-
lanata az, amikor értékelem 
az eltelt napot, sikeres volt-e 
vagy csinálhattam volna job-
ban is. Reggel, mikor feléb-
redek, mindig arra gondo-
lok, hogy most jobban, töké-
letesebben kellene elvégezni 
a dolgomat, amit az élet hoz. 
Nekem öröm az, ha egy fa 
szép zöld, örülök egy illatos 
virágnak, örülök egy jó szó-
nak. Minden, ami velem tör-
ténik, az mind én vagyok.”

Azt hiszem, kevés - akár a 
rendesen templomba járókat 
is ideértve - tudja így meg-
fogalmazni a mindennapi 
kereszténység lényegét. De 
térjünk vissza az atyához. A 
másik dolog, ami személyes 
konfessziók mellett - me-
lyek épp személyességüknél 
fogva tesznek hitelessé egy 
prédikációt - megfogott, az 
az ismert pár sor a 22. (23.) 
zsoltárból. ám talán hitele-
sebb, ha az egészet idézem: 
„Az Úr énnékem pásztorom, 
nincs semmiben hiányom. 
Kövér gyepeken ád helyet 
tanyáznom. Csendes vizek-
re terel engemet, és felüdí-
ti lelkemet. s az ő nevéért 
az igazság ösvényein vezet. 
Ha járok is setétlő völgye-
ken, nem félek semmi bajtól, 
mert te vagy ott velem. A te 
védőhusángod, a te pásztor-
botod:  bizakodásom nékem 
ott. Asztalt terítesz énne-
kem, azok előtt, kik törnek 
ellenem. Homlokomat olaj-
jal hizlalod, színültig az én 
serlegem. Jóság és kegyelem 
kíséri  életem minden napjai 
sorát, S hajlékom lesz az Úr-
nak hajlékában hosszú-hosz-
szú időkön át.”

Amiért azonban Sík Sán-
dor gyönyörű sorait idéztem 
az ez a mondat: „Ha járok 
is setétlő völgyeken, nem fé-
lek semmi bajtól, mert te 
vagy ott velem.” Erre rímel 
rá II. János Pál jelmondata: 
„Ne féljetek!”. Ha csak ezt a 
két idézetet raktározzuk el 
agyunkban, véssük be lel-
künkbe és tekintjük min-
dennapi hitünk alapjának, 
már jó úton járunk, és méltó 
társai lehetünk derék cuk-
rászmesterünknek a min-
dennapi mosolygó, örömet 
sugárzó kereszténységünk 
gyakorlásában. és így válik 
egy egyszerű évközi vasár-
nap lelkünket erősítő ün-
neppé.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt 

(a volt tüdőgondozó 
épületében) érhető el.

 Telefon: 66/414-514.

Gyógyszertári 
ügyeleti rend 

Ügyeletes gyógyszertár: 
JúliUs 11-18. 

turul Patika (Piac tér),
JúliUs 18-25. 

oroszlán Patika (Kossuth u.), 
JúliUs 25. – AUGUsztUs 1. 
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.

Mint mindig: együtt Békésért
A Jobboldali Összefogás Bé-

késért frakciójának tagjai - a 
fényképezéskor épp önkor-
mányzati munkája miatt távol 
levő Balázs lászlóval együtt - 
ismét hitet tettek a békésie kért 

végzett elkötelezettségükről. 
Összegző sajtótájékoztatójuk-
ból kiderült, hogy felelősen 
mérlegelve a város fejlesztése-
inek lehetőségeit - sok átbe-
szélgetett, átvitatkozott óra 
és átvirrasztott éjszaka után 
- tudnak nagyvonalú dönté-
seket hozni. Ilyen volt többek 
között az építményadó életbe 
nem léptetése és a kommuná-
lis adó megtartása, annak elle-
nére, hogy néhányan népszerű-
ség veszteségnek értelmezték, 
vagy saját győzelmükként ün-

nepelték ezt (lásd „egységbe” 
összeállt ellenzék, a helyi Fi-
desztől az MszP-ig). Pedig e 
döntés meghozatala épp en-
nek ellenkezőjét mutatja: nem 
a saját politikai konc megszer-

zése az elsődleges az Összefo-
gás frakciója számára, hanem 
a város sorsáért való féltő ag-
gódás vezérelte cselekedetü-
ket. A még januárra ígért, kor-
mányzati döntést igénylő ha-
tósági szemétszállítási díj saj-
nos máig sem született meg. E 
nélkül pedig nem lehetett be-
vezetni az építményadót, nem 
volt sarokszám, amiből ki lehe-
tett volna indulni ahhoz, hogy 
a sokkal igazságosabb új adó 
életbe léphessen. Így maradt 
az igazságtalan kommunális 

adó, mely azt jelenti, hogy a 
szemétszállítás díjához tovább-
ra is csak azok járulnak hozzá, 
a mentesülők helyett is, akik 
ezt az adót befizetik. A város 
meg - mélyen a zsebébe nyúlva 

- kiegészíti ezt, hiszen a kom-
munális adó messze kevesebb, 
mint a valós szemétdíj. és ak-
kor hol van még a többi kom-
munális szolgáltatás ára?! 

Az Összefogás frakciójá-
nak képviselői féléves tiszte-
letdíjukról lemondva járultak 
hozzá az pályázati önrészek 
biztosításához, ismét csak ön-
zetlen lokálpatriotizmusról ta-
núskodva, ismételvén: ne má-
sok véleménye, hanem tetteik 
alapján ítéljenek munkájukról 
a békésiek.

Balról jobbra Barkász Sándor, Dr. Pálmai Tamás, Izsó Gábor, Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András.

Visszakerülhet Tarhosra 
a komolyzenei fesztivál

(Folytatás az 1. oldalról)
De ha kell, mindkettőt sa-

ját forrásból is kivitelezik – 
ismertette Matyi István, aki 
annak a vágyának is hangot 
adott, hogy a tarhosi énekis-
kola és hagyatéka bekerülhet 
a hungarikumok közé. Jelen-
leg a Békés megyei értéktár-
ból felterjesztették a nemze-
ti értéktárba, amely a hun-
garikumok előszobája – erről 
már farkas lászlóné, a Bé-
kés-tarhosi Zenebarátok Kö-
re elnöke beszélt a közgyű-
lésen. Elmondta, hogy min-
denben támogatják Tarhos 
megújulását és szeretnék, ha 
a jövőre, az akkor éppen 70 
éves énekiskolának állandó 
kiállítás állítana emléket a 
tarhosi kiskastélyban. Nagy 
álom, hogy a jövőre negy-
venéves zenei napok nyitó-
hangversenyét már az régi 
pompájában díszelgő zene-
pavilonban tartsák meg.

A tanácskozáson megem-
lékeztek az előző ülés óta el-
hunyt Kállai Júlia grafikus-
művészről, aki a zenei na-
pok legendás plakátját ter-
vezte. Gratuláltak továbbá Se-
bestyénné Farkas Ilonának, a 
közismert Mona néninek, aki 
nemrégiben magas állami ki-
tüntetést kapott karvezetői te-
vékenységéért. 

Az ülésen felszólalt Izsó Gá-
bor polgármester is, aki fordu-
latként értékelte a Tarhoson fo-
lyó munkálatokat és a terveket. 
Azt ígérte, hogy a városvezetés 
politikai kapcsolataival igyek-
szik támogatni, hogy Közép-eu-
rópai jelentőségű kulturális köz-
pont jöhessen létre, mert a kul-
túra térségünk húzótényezője. 

Szegfű Katalin

A felvételen jobbról Matyi István, mellette Izsó Gábor, míg balról Bé-
res Károly. 
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Nyári vakációs 
kedvezmény 

a Békés Uszodában!
Június 15-től 

augusztus 31-ig 
minden nappali 
tagozatos diák 

számára 
500 Ft-ért 

vehetők igénybe 
az uszoda 

szolgáltatásai.
Bővebb információ: 

20/400-2300.
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Csendesül...
Benne vagyunk a nyár kellős közepében. szaladjunk át közö-

sen július jeles napjain. Július 2. Sarlós boldogasszony napja. Az 
áldott állapotban lévő Mária Erzsébetnél tett látogatásának nap-
ja. A várandós asszonyok, a szegények, a betegek, elesettek védő-
szentje ő. Mint Péter-Pál, ez is az aratás kezdőnapja. A „sarlós” 
elnevezés is erre utal. A bő termés, a sikeres aratás által biztosí-
tott kenyérgabona rendkívül fontos szerepet töltött be a közös-
ség életében. ezt. Az aratást imádsággal kezdték, az aratóesz-
közöket a pap megszentelte. Az első learatott kévét a jószágnak 
adták, hogy a betegség elkerülje őket. Az aratás befejezésekor 
egy kis darabon talpon hagyták a gabonát a szegényeknek és a 
madaraknak. Az utolsó kévéből készítették az aratókoszorút. Az 
aratás befejeztével aratóbálokat rendeztek. Július 11. Szent Be-
nedek, Európa védőszentjének a napja. Július 16. Kármelhegyi 
boldogasszony napja. Július 20. Illés próféta napja. Ezen a napon 
gyakoriak a viharok. (illés szekere zörög.) Július 22. Mária Mag-
dolna, a bűnös életből megtért asszony napja. Ha esett az eső, 
úgy tartották, Mária Magdolna siratja bűneit. Július 26. szent 
Anna napja, szűz Mária édesanyjáé. A katolikus asszonyok hoz-
zá könyörögnek gyermekáldásért. 

Dr. Pálmai Tamás

Július 1-jével indult az új otthonteremtési program. A ko-
rábbi szocpolt felváltó állami támogatást már az egygyer-
mekes családok is kérhetik, és azok is, akik gyerekeket vál-
lalnak, akár örökbefogadással. A családi otthonteremtési 
kedvezményt (CsoK) minden - a feltételeknek megfelelő 
- igénylőnek biztosítják. Használt ingatlan vásárlására, bő-
vítésre is kérni lehet. Bankoknál, takarék-szövetkezeteknél 
lehet elindítani az igénylést. Összege 500.000 forinttól 3,25 
millió forintig terjed, ez függ a gyermekek számától, a la-
kás nagyságától és az ingatlan energiahatékonyságától. A 
lakásnagyság pedig a gyerekek számától függően 40 és 160 
m2 közötti lehet. Ez azt jelenti, hogy egy 2 gyermekes csa-
lád egy 110 m2-es lakás vásárlásához 1,3-1,69 millió forintot, 
míg egy 4 gyermekes család ugyanekkora lakásra 2,5-3,25 
millió forinttámogatást kaphat. Gyermeknek számít a 24. 
hetet betöltött magzat is. A házaspárok előre vállalhatnak 
több gyereket is. Egy-egy gyermek megszületését 4 évre elő-
re lehet tervezni, így például két gyermek vállalása esetén 
kétszer négy év az erre rendelkezésre álló idő. Elfogadják az 
örökbefogadott gyereket, valamint az utóbb - bírósági vagy 
hatósági határozattal - a háztartásba került vér szerinti gye-
rekeket is.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

Olvasói levél
Nagy örömömre, az idei 

érettségi vizsgára a Kölcsey Fe-
renc Gimnázium Békési Tag-
intézményébe kaptam érett-
ségivizsga-elnöki megbízást. 
Örömmel és elismeréssel  fogad-
tam ezt a megtisztelő feladatot, 
hiszen ezáltal lehetőséget  kap-
tam a felnőtt fiatalok, a dolgo-
zói esti gimnáziumi oktatásban 
tanulók érettségi vizsgadolgoza-
tainak betekintésébe. Mindez 
jó lehetőséget adott arra, hogy 
összehasonlítást tehettem más, 
hasonló képzést folytató intéz-
ményekben szerzett korábbi ta-
pasztalataimmal. Nem csalat-
koztam, hiszen a kis létszámú, 
az esti dolgozói gimnáziumi ok-
tatás keretében érettségiző fiatal 
felnőttek a szóbeli érettségi vizs-
gán nagyszerűen helytálltak. 

Napjainkban egyre jobban 
felértékelődik az érettségi, a 
középfokú oktatásban meg-
szerzett érettségi vizsgabizo-
nyítvány, amelyet egyre több 
helyen kérik a munkavállalók-
tól. A cégek, vállalkozók ke-
resik az informatikában jára-
tos és az idegen nyelvet ismerő 
embereket. 

Minden tiszteletem és el-
ismerésem a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium Békési Tagintéz-
ményében most érettségizett 
fiatal felnőtteké, akik munka 
és család mellett felelősséget 
éreztek a saját jövőjük, boldo-
gulásuk alakításáért is, joggal 
vélve azt, hogy a most meg-
szerzett érettségi vizsgabizo-
nyítvány segíti életútjaik sike-
resebbé tételét. Egyben bebi-

zonyítva, hogy érdemes elkez-
deni a tanulást, vállalni a dol-
gozók esti gimnáziumi okta-
tásra való beiratkozást.

Mindezért hálás köszönet 
Butsiné Kovács Aranka tagin-
tézmény-vezetőnek és peda-
gógus kartársainak, akik pél-
dásan és színvonalasan felké-
szítették a dolgozói esti gim-
náziumi oktatásban résztvevő 
fiatal-felnőtt diákjaikat az el-
ismerésre méltó eredménnyel 
záródó érettségi vizsgára.

Köszönöm, hogy érettségi-
vizsga-elnökként a „törvény 
őreként” felügyelhettem ezt a 
nagyszerű és elismerésre méltó 
közös munkát.

Dr. ágoston Sándor 
ny. középiskolai tanár, 
érettségivizsga-elnök

Gálát adott a tízéves Belencéres
A zenei napok egyik ki-

emelkedő és igen látványos 
előadása volt a már hagyo-
mányos belencéres Gála, 
amelyen megható perceket 
is átélhettek a jelenlévők, hi-
szen az elmúlt harminc év 
néptánc oktatóiról is meg-
emlékeztek.

Ugyanis kettős jubileumot 
ünnepelhet a táncegyüttes: 
éppen harminc éve, 1985-ben 
indította el a néptánc oktatást 
Sztankó Károly, majd Farkas 
Tamás vette át a stafétabotot, 
s végül Mahovics Tamás, a je-
lenlegi oktató. 

A gála végén számosan kö-
szöntötték a megyéből a Be-
lencérest, több néptánc együt-
tes, valamint Fejes Antal, volt 
zeneiskola igazgató is. A nép-
táncegyüttes gálaműsorának 
koreográfiáit Mahovics tamás, 
Mahovicsné ladányi Anita, far-
kas tamás, Csipei Judit, Gózon 

Mihályné Majorosi Tímea, Sza-
bó János, Almási Berta és Szabó 
Dániel készítették. A néptánc-
együttest a Suttyomba Zenekar 
és a szarvasi Rezesbanda kísérte.

A gála végén még oklevelek 

átadására is sor került. Oklevelet 
kaptak elsőként azok, akik már 
több mint tíz éve táncolnak az 
együttesben, azaz: Csapó Mag-
dolna, Földesi Márton, Okányi 
Mihály, Toldi Zoltán, Vida Krisz-

tina. Továbbá, akik már legalább 
tíz éve táncolnak: Balogh Anikó, 
fábián laura, varjú Dóra, Buz-
der Csaba, Hegyesi Michel, Pan-
kotai István, Simon Zoltán.  

Zsombok Imre

A jubileumi gálán megjelent Sztankó Károly is (jobbra), a Belencéres Néptáncegyüttes alapítója.

Értesítjük a Tisztelt Pálinkafőzetőket,
hogy a Békési Pálinka Zrt. 

megkezdte a bérfőzési előjegyzést.
Jelentkezni a Békési Pálinka Centrumban (Békés, Ady u. 1.) lehet.

Tel.: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21
http://www.palinkacentrum.hu/info/berfozes_megrendelese.html

Főzési díj: 640 Ft/litertől + szeszadó
– Cefrevásárlási lehetőség –

BÉRELHETŐ!

Személygépkocsival 
vontatható, 

12 méteres emelők 
bérelhetők!

Felújított járdaszakasz
A terveknek megfelelően jú-

nius elejére elkészült a Jámbor 
és a szőlő utcát összekötő útsza-
kasz felújítása, amely nagy ke-
rékpáros forgalmat bonyolít le. 
A beton járda keskenysége, ösz-
szetöredezettsége, az esős időben 
kialakuló sáros útfelület számos 
kisebb-nagyobb baleset forrása 
volt, különösen ősszel és télen. 
A hídhoz vezető járda egy sza-

kaszon töltésen fut, amelyen két 
kerékpáros nem fért el egymás 
mellett kényelmesen. A lakosság 
megkereste az önkormányzatot, 
amely a 2015. évi költségvetésbe 
betervezte a megfelelően széles 
és korszerű járda kialakításának 
költségeit. A munka kora nyárra 
el is készült – tájékoztatott Mu-
csi András, az érintett városrész 
önkormányzati képviselője.

Békési Újság 
kéthetente a postaládájában!

Kopjafa a városvédő 
egyesület előző elnökének

szelekovszky lászló, ismert 
békéscsabai fafaragó az idei 
Csuta Nemzetközi Művész-
tábor idején elkészíti a Béké-
si városvédő és -szépítő Egye-
sület tavaly ősszel elhunyt el-
nökének, Mester Péternek az 
emlékére állítandó kopjafát. 
Erről Miklós lajos, a városvé-
dők elnöke számolt be a nem-
régiben megtartott vezetősé-
gi ülésükön a Püski Sándor 
Könyvtár olvasótermében. A 
kopjafát a rózsa temetőben 
fogják elhelyezni. 

Az egyesület ez évben is - 
mára már hagyományszerűen 
- odaítélte „A ház homlokzatá-
nak megőrzése” emléktáblát, 
melyet idén a Kossuth utca 6. 
szám alatti ház kapott meg. A 

ház homlokzatának megújítá-
sáért köszönet az Erdei család-
nak és Nehéz Győző vállalko-
zónak.

Az egyre több fiatalt is sora-
iban tudó városvédő egyesület 
immár saját honlappal rendel-
kezik, címe: www.bekesivaros-
vedok.hu. A honlapon mások 
mellett olvashatnak az egyesü-
letről, Békés helytörténetéről, 
épített értékeinkről, testvérte-
lepüléseinkről. 
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békési sorsok, ékési arcokB
Mi lesz veled emberke?

Teszi fel magában a kérdést munkáját végezve nap mint 
nap interjúalanyom, a 45 éves Bereczki Mónika. A kérdést 
válaszként tettek követik, hogy az „emberke” majdan EM-
BER lehessen. Ismerjék meg Önök is a mosolygós, jó hu-
morú, embertársai felé nyitott kortalan hölgyet, s véget 
nem érő küzdelmét másokért.

- Óvónő, gyógypedagógus, 
gyermekvédő. Hogy jön ez ösz-
sze?

- Szerintem nagyon jól. Egy-
másra épül. óvónő voltam 12 
évig Békésen. Mint óvónő ke-
rültem kapcsolatba a gyer-
mekvédelemmel. Kaptam egy 
ajánlatot szűcs Attiláné lu-
cától, és éltem a lehetőséggel. 
számomra ez teljesen szűz te-
rület volt, de vonzott a kihí-
vás. átmentem nevelőszülői 
tanácsadónak a Gyermekvé-
delmi Szakszolgálathoz. Az-
tán voltam utógondozó, csa-
ládgondozó, végül 2007-ben a 
Nevelőszülői Hálózat vezetője 
lettem, majd 2010-től az egész 
Gyermekvédelmi Szakszolgá-
lat vezetője, mely tisztséget 
betöltöm jelenleg is. 

- Mi tart ezen a cseppet sem 
könnyű munkaterületen?

- Nemcsak szakma, inkább 
elhivatottság ez nekem. A 
mag, amit elszórsz, úgyis kinő. 
Mi lesz belőle? A jó anyagból, 
jó magból szép termés lesz. 
De mi van a többivel? Azt is 
ápolni kell. Még több napfény, 
még több gondoskodás, szere-
tet kell ahhoz, hogy eredmény 
legyen.

- Békési Önkéntes Pont. Ne-
ked ez mit jelent?

- Ugyanaz, mint a munkám 
pepitában. Empátia, gyermek-
központúság, emberek szere-
tete, tisztelete, elfogadás. Itt 
is rászorulókon segítünk. Pró-
báljuk összpontosítani a segít-
séget. Tulajdonképpen ez szer-
vezés: kinek, miben, hol van 
segítségre szüksége. A Békési 
Önkéntes Pontot pályázatból 
indítottuk el, ami 2014 őszén 
lezárult, de az önkéntes mun-

ka még zajlik. Az idén például 
három önkéntes akciónk volt, 
drogprevenciós program a Sze-
gediben. A továbbiakban is se-
gítünk, ahol tudunk.

- Tagja vagy a KÉSZ-nek is. 
Mióta és miért?

- Az elejétől fogva tagja va-
gyok a helyi szervezetnek, a 
férjemmel együtt. Ez egy óriá-
si lehetőség. A város életét be-
folyásolhatjuk, jobbíthatjuk. 
lelkületében, hangulatában, 
mondanivalójában. Nem utol-
só szempont, hogy az itt zaj-
ló eseményekről országosan is 
tudnak és el is ismerik. Ez is 
egy szál, ami én vagyok.

- Szerdán vizsga?
- Gyermekvédelmi szakér-

tőként szeretnék mesterpe-
dagógus minősítést szerezni. 
Szerdán lesz az utolsó felvonás, 
aztán majd meglátjuk.

- Mit jelent neked a magán-
élet, a pihenés?

- Mindenképpen a csalá-
domat, a nagycsaládot: nagy-
szülők, unokatestvérek, roko-
nok. Három gyerkőcünk van, 
két fiú és egy kislány. s a ba-

rátok. ápolom a családi, baráti 
kapcsolatokat. Közös progra-
mok, összejövetelek, grillezés, 
kemencézés… Szeretek kirán-
dulni, kerékpározni, sütni-főz-
ni. Az igazsághoz az is hozzá-
tartozik, amit a családom nem 
nagyon szeret, a telefonom so-
sincs kikapcsolva és nem min-
dig szólal meg jókor. Óriási ál-
dásnak érzem, hogy jó embe-
rek vesznek körül. 

Gugé

Következő: egy család, ahol a 
sport a középpontban áll.

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk a tisz-

telt lakosságot, hogy a Békés 
Város közigazgatási területén 
elhullott állati hullák és álla-
ti eredetű melléktermék át-
vételét Békés Város Önkor-
mányzata, az általa üzemelte-
tett települési állati mellékter-
mék gyűjtőhelyen (5630 Bé-
kés, ix. kerület 0329/2. hrsz.) 
nyitvatartási időben ingyene-
sen lehetővé teszi. A gyűjtő-

hely hétköznapokon 7 órától 
15 óráig tart nyitva, hétvégén 
telefonos egyeztetés szükséges.

A települési gyűjtőhely ke-
zelője a lakosoktól átvett álla-
ti eredetű melléktermékről, il-
letve elhullott állati hullákról 
igazolást állít ki, mely igazolás 
egy példányát a beszállító ré-
szére átadja. 

békés Város 
Önkormányzata

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

KortárS SeGítő táBor
A Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ Békés 
Város Önkormányzatával és a 
Dr. Hepp ferenc általános is-
kolával konzorciumban a kö-
zelmúltban 15 fővel kortárs-
segítő tábort valósított meg 
Békés-Dánfokon. A tábor cél-
ja egy komplett közösség- és 
egészségfejlesztési módszer át-
adása volt olyan fiataloknak, 
akik a helyi értékrenddel, szo-
kásokkal, kultúrával azonosul-
ni tudnak.  További célja volt, 
hogy a képzést követően a kor-

társsegítő a fiatalok közössége-
iben árnyalják a világról kiala-
kuló képet, eligazítsanak és 
közbenjárjanak a problémák 
megoldásában, elősegítsék a 
pihenést és az alternatív rege-
nerálódási lehetőségeket, biz-
tosítsák az információihoz va-
ló hozzájutást, fokozzák az ér-
zelmi teherbírást és erősítsék 
az identitástudatot. Az egy hét 
alatt szakpszichológus, jogász, 
drogpreventor, addiktológus, 
pszichiáter készítette fel a fia-
talokat e témákban. 

LábunKKAL, MInT ArcunKKAL!

Ha igazán ápolt és egészséges lábakat szeretnénk, folya-
matosan törődnünk kell velük, kényeztetnünk kell lábain-
kat, testünk alappilléreit. Ha elhanyagoljuk, sok probléma 
megjelenhet ezen a területen, így például bőrkeményedés, 
tyúkszem, körömproblémák. 

lábunk sok mindent elárul életmódunkról, korunkról, 
szokásainkról, betegségeinkről. Ezért fontos, hogy törődjünk 
annyit a lábunkkal, amennyit az arcunkkal! 

1. reszeljünk! Hetente legalább egyszer távolítsuk el a 
megvastagodott bőrt, csiszoljuk simává a kérges területeket. 
A bőrkeményedések hátterében leggyakrabban ortopédiai 
okok és a nem megfelelő cipő és talpbetét viselése áll.

2. áztassunk! Hetente legalább egyszer vegyünk lábfür-
dőt, különböző sókkal és illóolajokkal gazdagítva! A lábfür-
dő nemcsak fontos ápolóanyagokhoz juttathatja lábunkat, 
hanem egész testünkre is frissítő hatással van.

3. hidratáljunk! A hidratálással táplálhatjuk és puhít-
hatjuk lábunk bőrét. érdemes az éjszakai krémeket és in-
tenzív szérumokat lefekvés előtt használni. A reggeli ké-
szülődés során pedig nappali krémmel ajánlott bekenni lá-
bunkat.

4. Masszírozzunk! A hidratáló készítményekkel való 
masszírozás gyorsítja a felszívódást, a szív irányába történő 
masszírozás pedig az egész testen javítja a keringést.

5. Viseljünk egyedi talpbetétet!
A levendula Patikában a megyében szinte egyedülálló 

módon, testre szabott, egyedi talpbetétet készítünk. Mivel a 
talpunkon az összes belső szervünk lenyomata megtalálható 
és a helytelen alátámasztása talpunknak, fájdalmat okozhat 
egészen a nyakig, ezért fontos a tökéletes talpbetét. 

Mi adjuk a talpalávalót!
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Stégnek való vörösfenyő deszka érkezett!

Polgárőrök közlekedési 
versenye

A Békés Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság és 
a Békési Városi Baleset-meg-
előzési Bizottság idén is váro-
sunkban rendezte meg a Pol-
gárőr Közlekedésbiztonsági 
verseny megyei döntőjét. A 

megmérettetésre a rendőrka-
pitányságok 10 négyfős csa-
patot neveztek be. Az elméle-
ti tesztek kitöltése után gya-
korlati pályán tették próbára 
ügyességüket, felkészültségü-
ket az önkéntesek. 

Az eredményhirdetésen a 
Békés Megyei rendőr-főkapi-
tányság Közlekedésrendésze-
ti osztályának vezetője, Pelleg 
József r. alezredes hangsúlyoz-
ta: nagyon fontos, hogy a pol-
gárőrök korszerű ismeretek-

kel rendelkezzenek. Kövessék 
a közlekedési szabályok válto-
zását és példamutatóan be is 
tartsák az előírásokat.

A csapatok között a legered-
ményesebben a Szarvasi Ren-
dőrkapitányság válogatott-

ja szerepelt, amelynek tagjai: 
Gombkötő sándor, Pljesovsz-
ki János, Rácz Zoltán és Jansik 
István. A második helyen a 
Békéscsabai rendőrkapitány-
ság végzett, míg harmadik 
a Gyulai rendőrkapitányság 
polgárőr csapata lett. A szep-
temberben Budapesten meg-
rendezésre kerülő xi. Polgárőr 
Közlekedésbiztonsági Verseny 
országos döntőjén Gombkö-
tő sándor és Pljesovszki János 
képviselheti Békés megyét.

A megyei polgárőrei közlekedési elméleti tudásukról is számot adtak, 
aztán a gyakorlati próba következett.
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Tisztelt Termőföld-tulajdonos, 
Földhasználó!

A Békés Megyei Kormányhivatal ezúton tisztelettel 
felhívja a termőföld-tulajdonosok és földhasználók 
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján „a 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását meg-
akadályozni és ezt az állapotot a vegetáció végéig fo-
lyamatosan fenntartani.”

A járási hivatalok 2015. július 1-től helyszíni szemle 
keretében ellenőrzik ennek betartását.

Aki a törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, 
akár 5 millió forint növényvédelmi bírsággal is sújtha-
tó. A művelési kötelezettségüket elmulasztó földtulaj-
donosokkal, földhasználókkal szemben a jogszabály 
közérdekű védekezés elrendelését teszi lehetővé. 
Ezen munkák költségei a földtulajdonost terhelik.

A parlagfű által okozott rendkívül súlyos közegészség-
ügyi, gazdasági probléma megoldása érdekében a 
Békés Megyei Kormányhivatal kéri Önöket, hogy te-
gyenek eleget növényvédelmi kötelezettségüknek! 
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári horgásztavon tórész eladó. 
Irányár: 400 ezer Ft. Tel.: 30/262-43-57, 
30/551-73-78.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen egyszobás, vegyesfalazatú ház 
nagy portával eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. 
Tel.: 30/422-45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Tel.: 66/415-380.
Ház eladó a Lánc utca 19. alatt. Irányár: 
2,5 millió Ft. Érd.: 20/54-67-899.
Kamuton két és félszobás kockaház sür-
gősen eladó. Irányár: 2,7 millió Ft. 70/539-
09-40.
Bánhidán nagy építési telek teljes köz-
műves eladó 2,8 millió Ft-ért. disznó   - 
ólak, szerszámos, fúrt kút is van. 70/569-
65-10.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
2,8 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Bükkszéken háromszobás, felújítandó ház 
nagy portával eladó 3 millió Ft-ért. Tel.: 
70/569-65-10.
Hunyadi tér 8. alatti ház eladó. Irányár: 3,2 
millió Ft. Szocpol igénybe vehető. Érd.: 
20/98-03-154.
Hajnal u. 2/1. alatt ház eladó. Irányár: 3,2 
millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-12-34.
Egyszobás, összkomfortos ház eladó Bé-
késen. Érd.: 30/786-10-97.
Kövesút mellett korszerű ház eladó reá-
lis áron. Jószágtartásra alkalmas, termő 
gyümölcsös. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.: 
30/542-17-80.
Kalász u. 10. szám alatti ház eladó 4,2 mil-
lió Ft-ért. 70/229-35-93.
2,5 szobás, összkomfortos, ipari áramos 
parasztház eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. 
Érd.: 70/396-88-67.
Dózsa utca 15. alatti kétszobás, összkom-
fortos ház nagy telekkel, gyümölcsfákkal 
eladó. Szocpol igényelhető. Tel.: 66/412-
070.
Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó vagy békéscsa-
bai házrészre cserélhető. Ár: 4,5 millió Ft. 
Tel.: 30/667-45-84.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42. 
Bélmegyeren háromszobás kockaház gaz-
dálkodásra alkalmas melléképületekkel el-
adó 4,7 millió Ft-ért. Első emeletig 1-1,5 
szobás tömblakást beszámítok.  30/448-
30-29.
Hargita utcában vegyesfalazatú ház eladó. 
Irányár: 4,9 millió Ft. 70/512-75-65.
Mátyás király utca 104. alatt kertes ház 
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:  30/272-
67-43.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Kispince u. 3. alatt háromszobás családi 
ház eladó 1130 m2-es telken. Irányár: 5,2 
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Legelő utca 68. alatti ház eladó. Jószág-
tartásra alkalmas épületekkel. Villany, 
víz, gáz van. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 
70/527-90-82.
Ady 14-ben rendezett, másfél szobás lakás 
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. 20/98-07-298.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben sze- 
     replõ adatok hiteles sé  géért 
szerkesztõségünk neM vál-
lal felelősséget. Csak lakos-
sági apróhir detéseket adunk 
közre.

INGATlAN 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

A Mátra utcában, az uszoda szomszédsá-
gában háromszobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.: 
30/618-57-89.
Fáy utcában kétszobás, felújított, klímás, 
azonnal beköltözhető lakás eladó 5,95 
millió Ft-ért. 70/389-29-66. 
Dobozon a kövesút mellett háromszobás, 
vegyes falazatú összkomfortos családi 
ház kerttel, nagy konyhával, központi fű-
téssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 
20/55-96-430. 
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. eme-
leten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Békésen kétszobás, téglaépítésű koc-
kaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 
30/237-82-84, 20/20-60-161.
Karacson III. emeleti 58 m2-es lakás eladó 
6,5 millió Ft-ért. Vagy központhoz közeli tég-
la kockaházra cserélhető. Lakáscsere is ér-
dekel második emeletig. Érd.: 30/476-46-60.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó 
egy felújításra szoruló 3 szobás nagyker-
tes családi ház, sok melléképülettel. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25. 
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Bolyai u. 29. alatt két és félszobás, hagyo-
mányos téglaépítésű, összkomfortos koc-
kaház sürgősen eladó. Irányár: 7,3 millió 
Ft. Tel.: 20/23-44-978.
kétszobás, összkomfortos, rendezett koc-
ka családi ház eladó Gerlán. Vegyes- és 
gázkazán központi fűtés. Nagy mellék-
épület, garázs. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 
20/338-28-03.
Munkácsy utcában ház eladó. Irányár: 7,5 
millió Ft. Tel.: 30/324-60-58, 66/634-480.
Posta utcában kétszobás családi ház 719 
m2-es telken eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. 
Érd.: 30/36-54-828.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen 
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tető-
tér-beépítéses ház 360 m2-es szép telek-
kel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 
414-685.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Békésen az Ady 10. alatt 78 m2-es, III. 
emeleti, erkélyes, 2,5 szobás lakás eladó. 
Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.: 20/402-61-81.
Ady 12C-ben II. emeleti, téglablokkos, 64 
m2-es, jó állapotú, tehermentes, egyedi 
fűtésű lakás sürgősen első tulajdonos-
tól eladó. Ár: 8,5 millió Ft, Tel.: 20/326-
79-26.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz. és ve-
gyestüzelésű, összkomfortos családi ház 
ipari árammal, garázzsal eladó. Irányár: 
8,5 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Padlásszobás ház eladó a Fülöp u. 19. alatt. 
Irányár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/530-27-93.
Kamuton családi ház eladó 9,5 millió Ft-
ért. 20/933-15-13.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10-15 millió Ft között

Szegeden belváros közeli kétszobás, erké-
lyes, III. emeleti, gázkonvektoros téglala-
kás eladó. Ár: 10,8 millió Ft. 30/515-95-29.
Eladó egy téglaépítésű, jó állapotú, össz-
komfortos, kis rezsijű családi ház. Rész-
ben berendezve. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 
70/63-06-762.
Gyulán, a fürdő közelében rendezett kis 
kertes ház eladó befektetésre, üdültetés-
re is. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.: 30/799-
50-50.

Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-65.

Ingatlan 15 millió Ft fölött

Békésen, az Iskola utcában rendezett, há-
romszobás, ebédlős családi ház eladó. 
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellá-
tott, melléképület, terasz. Irányár: 16 millió 
Ft. 30/96-38-391.
Asztalos kút közelében alacsony rezsi-
vel 84 m2-es, tetőteres, újszerű hőszige-
telt ház eladó. Irányár: 17 millió Ft. 70/27-
96-226.
A Síp u. 6. szám alatti ház eladó 17 mil-
lió Ft-ért. Három szoba, nappali, két fürdő-
szoba. Parkosított udvar, melléképületek. 
30/448-30-29.
Békéscsabán kertvárosban, főiskola mel-
lett kétszintes ház eladó 22 millió Ft-ért. 
Tel.: 20/97-25-902.
Városközponthoz közel levő hőszigetelt, 
padlófűtéses, klimatizált, galériás ház el-
adó. Irányár: 23 millió Ft. 30/27-94-760.

INGATlANT KErES
Kertes házat keresek albérletnek vagy rész-
letfizetéssel megvételre. 30/78-50-123.
Másfél-kétszobás albérletet keresek. 
30/457-54-32.

KErT
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Szécsénykertben 500 négyszögöl kert el-
adó. 4x3 m-es kőépület, szerszámos, fúrt 
kút. Árban megegyezünk. Érd.: 66/634-
398.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó. Télen is lakható, Villany, fúrt kút. 
20/800-86-71.
Malomasszonykertben 3 kvadrát kert el-
adó, balról a 3. dűlőben. Bekerítve, víz, vil-
lany, faház. Tel.: 30/822-47-88.

JáRmű, ALkATRÉsz
2-3,5 tonnás kisbuszt vennék részletfize-
téssel. 30/78-50-123.
Forgalomból kivont Mercedes minibuszok 
eladók. 30/94-55-433.
LadyS típusú utánfutóra magasító eladó. 
Érd.: 30/90-60-816, 66/414-928.
SEL 500-as, veteránkorú, forgalomból ki-
vont Mercedes eladó. 30/94-55-433.
Suzuki Swift ötajtós, vonóhoroggal, érvé-
nyes műszakival eladó. Érd.: 30/90-60-
816, 66/414-928.
Simson segédmotort vennék maximum 20 
ezer Ft-ig. Lehet felújításra szoruló is. Tel.: 
20/945-07-26.
Simson eladó. Tel.: 30/456-12-91.
1500-ös Lada combi benzin-gázüzemű, 
friss műszakival eladó vagy jószágra cse-
rélhető. Tel.: 30/27-96-696.
2005. nov. havi Chevroler Spark 0,8 Base 
80 ezer km-rel 2016. júliusig érvényes mű-
szakival eladó fekete színben, jó állapot-
ban. Ár: 580 ezer Ft. Érd.: 30/476-46-60.

ÁllAT
Malacok és süldők eladók Békésen. Tel.: 
30/21-86-490.
80-90 kg-os hízó eladó. Tel.: 70/267-01-61.
Kecskék eladók: 6 anya, 2 bak, 6 kicsi. 
Megegyezés szerint. Érd.: 70/250-38-55.
Szürke-fehér tarka cica elvihető. 70/34-
25-117.
Többfajta japánbaromfi eladó. Tel.: 70/63-
06-762.
Előnevelt kacsa, liba, csirke, néma kacsa 
eladó, valamint hasas és vágni való nyúl, 
kisnyuszik. Békés, Raktár u. 24. 70/881-
93-00.
Tej és gyöngyöstojás eladó. 70/50-43-
558.
Jack Terrier fajtiszta vadászkutyám-
nak gazdit keresek költözés miatt. Ivar-
talanított, jó vadász és patkányfogó. Tel.: 
30/599-39-71.

MuNKÁT KErES, AJÁNl
Diák házkörüli munkát keres. Tel.: 30/83-
53-124.
Házkörüli, takarítói munkát keresek. 
70/561-38-53.
Diák fiú ház körüli munkát keres. Pl. fabe-
hordást, fűnyírást, terményhordást. Érd.: 
70/252-67-11.

EGyéB 
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: nyúlketrec, fejőgép, kis vaskapu, 
légpuska. Érd.: 66/410-906. 
Eladó egy 1,7x4 méteres burkolókő mintá-
zatú új linóleum. Ugyanitt Brendon pelen-
kázós, ifjúsági ággyá alakítható kiságy el-
adó. Érd.: 30/414-87-95. 
180x200 cm-es franciaágy éjjeliszekrény-
nyel, olvasó lámpás fejrésszel és a hoz-
zá tartozó 3x2 ajtós szekrénnyel eladó. 
Ugyanitt Vesta 4A típusú megkímélt gáz-
tűzhely eladó. Érd.: 30/414-87-95. 
Beépíthető konyhaszekrényt keresek meg-
vételre. 30/937-10-22. 
1 m3 termőföld ingyen elvihető. Érd: 
70/330-39-06.
Több száz könyv eladó Békésen. Már pár-
száz forinttól sokféle témában lehet válogat-
ni. Lista kérhető a fez@freemail.hu címen. 
Formás, nagyméretű, dús virágzatú le-
ánderek eladók (fehér, rózsaszín, krém-
színű). 30/27-94-760.
Pótkocsinyi mennyiségű törmelék elvihető 
a Szabó D. u. 27/1. alól. Tel.: 66/643-971.
Szabadföldi fagyálló kaktuszok, nagy csere-
pes virágok, cserepes kaktuszok, szabadföl-
di páfrányok, tarkalevelű zöld futók, szoba-
begóniák, dracénák eladók. 20/355-77-26.
Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Építkezésből megmaradt csúszásmen-
tes járólap eladó. Minőségi új és használt 
paplan és párna eladó. 30/94-55-433.
Ülőgarnitúra eladó. Ágyazható, ágynemű-
tartós kanapé, 2 db fotel, puff, dohányzó-
asztal. 70/619-03-01.
Jó állapotban lévő műanyag redőnyök 
bontásból olcsón eladók. 30/389-69-53.
Piros, fehér, rózsaszín, sárga leánderek 
és piros klivia eladó. Békés, Deák F. u. 39.  
Tel.: 66/416-144.
Új légpuska, Simson karburátor, régi fa-
szenes vasaló eladó. Tel.: 20/945-07-26.
10 mázsa búza eladó. 20/355-77-26.
Valódi fából készült világos, masszív író-
asztal, új hálózsák, 2 db kárpitozott szék, 
2 db barna plüsshuzatú ágybetét eladó. 
30/236-35-37.
Új állapotú gyermekágy eladó vagy elcse-
rélhető játékra, ruhákra. Érd.: 70/236-73-57.
20 kg fehér libatoll, valamint faipari gépek 
eladók: 400-as abriter, marókésekkel, kör-
fűrész. Tel.: 20/221-07-61.
Jó állapotú 500 kg-os mázsa súlyokkal és 
sertésszállító kaloda eladó. 20/592-85-04.
22-es gyermekbicikli eladó. Tel.: 70/585-
03-13.
Tehéntej, túró, tejföl, sajt a Kispince u. 47. 
alatt eladó. 30/410-40-12.
Gyulán bontott ajtó, két kisméretű ab-
lak baráti áron jó állapotban eladó. Tel.: 
30/362-17-10.
Szobafenyők, pálma, sok szobanövény, pi-
ros és fehér leánder eladó. 30/905-49-14.
Eladó: csillár, két függönytartó, 2 gyap-
júpléd, új gyapjú kanapé- és foteltakaró. 
Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszoba-
fal, hűtőláda, gázpalack, 2 db zsírosbödön, 
ülőgarnitúra, szobafenyő, szobanövények, 
15 l-es nagy fazék. Érd.: 30/905-49-14.
Vegyes tüzelésű kazánt vennék. 20/508-
90-92, 20/40-10-723.
28-as női kerékpár eladó. Tel.: 70/630-67-62.
Fenyőfából készült 100 éves ruhásszek-
rény eladó, akasztós, polcos, fiókos. Tel.: 
70/63-06-762.
Régiség eladó. Tel.: 70/630-67-62.
Működőképes benzines fűnyíró eladó. 
Tel.: 30/822-47-88.
Hajdu mosógép, 280-as, erős női kerék-
pár eladó. Érd.: 66/410-204.
Veres szilva szedéssel eladó. 20/355-77-26.
20-as lányka kerékpár (agyváltós, agydi-
namós, alufelnis) nagyon megkímélten el-
adó. Érd.: 20/223-58-13.
Eladó: kétéves 12 V-os 55Ah-s akkumulá-
tor, 2 db gyári Wartburg tetőcsomagtartó. 
Érd.: 30/406-60-00.
Eladó: Argis félautomata digitális kijel-
zésű keltetőgép, AEG szenes kályha, 
120x60x45 cm-es madárketrec, 72 cm-
es Watson színestévé. Érd.: 30/624-99-87.

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: július 21. kedd 12 óra

iNGyENEs APróHirDEtés!

Apróhirdetések
Bondár Sándorné 90 éves

A közelmúltban köszöntöt-
te Bondár Sándornét Izsó Gá-
bor, Békés polgármestere. A 
90 éves Erzsike néni kiváló-
an érzi magát a Magyar Pün-
kösdi Egyház által fenntartott 
nappali foglalkoztatóban, ahol 
barátaival tölti az időt napköz-
ben. Szeretnek kvízjátékokat 

játszani. Pozitív életszemléle-
te mindig arra sarkalja, hogy 
csak a jó dolgokra helyezze a 
hangsúlyt.    

 Családja, főleg dédunokája, 
Balázs, sokszor látogatja szép-
korú dédnagymamáját.  Továb-
bi jó egészséget kívánunk Er-
zsike néninek!

A könyvtár nyári nyitva tartása
Július 4-től augusztus 31-ig a Békés Városi 

Püski Sándor Könyvtár a következőképpen tart nyitva:
Felnőtt könyvtár: 

hétfőtől péntekig 14-18 óráig, szombat-vasárnap zárva.
Gyermekkönyvtár: 

hétfőtől péntekig10-12 és 13-16 óráig, szombat-vasárnap zárva.

Szép nyarat és kellemes olvasást kívánnak 
minden látogatónknak a könyvtár munkatársai!

Rézfúvós kamaraegyüttes 
előadása

A zenei napok egyik esemé-
nye volt a Daniel Steer Brass 
kvintet koncertje. A nevüket a 
19. században élt Daniel steer 
zeneszerzőről vették, aki a to-
ronyzene és a toronyszonáta 
műfajának megteremtője volt. 

tőle is játszottak egy darabot, 
de reneszánsz, barokk, klasz-
szicista, romantikus és 20. szá-
zadi jazz szerzők darabjait is 
megszólaltatták, sőt egy tangó 
számot is előadtak fellépésük 
végén.  Zs. I. 

Az öttagú zenekar vidám hangulatot teremtett.

Két fiatalkorú fiú támadt 
rá egy nőre 

Békésen, a József Attila ut-
cában július 5-én hajnali 4 óra 
körüli időben két fiatal támadt 
rá egy 23 éves nőre, aki az egyik 
szórakozóhelyről hazafelé gya-
logolt. A földre vitték, fogdosni 
kezdték. Egy férfi meghallotta, 
amint a nő segítségért kiabál. 
rászólt a fiúkra, akik kerékpár-
ral elmenekültek. Ezt követően 
a férfi értesítette a történtekről 
a közelben járőröző rendőröket. 

Az egyenruhások egy órán be-
lül elfogták a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható 14 és 15 éves fiú-
kat. A Békési rendőrkapitány-
ság szexuális erőszak bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt mindkét fiatalt 
őrizetbe vette és kezdeményez-
te előzetes letartóztatásuk el-
rendelését – jelentette a Békés 
Megyei rendőr-főkapitányság.

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

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

Lehoczki autómosó és autókozmetika

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

szombaton 8-12 óráig.
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Megyei bajnok 
az U17-es focicsapat

A bajnokság megnyerése 
után a megyei döntőt is meg-
nyerte a Békési fC U17-es csa-
pata, így Békés Megye Bajno-
ka címet szerezték meg a bé-
késiek ebben a korosztályban.

A 2014/15-ös szezonban az 
U17-es korosztályban a Ma-
gyar labdarúgó szövetség Bé-

kés Megyei Igazgatósága terü-
leti elv alapján három 14 fős 
csoportra osztotta a megyét. 
A békésiek a közép csoport-
ba kerültek, amit oda-vissza-
vágós alapon meg is nyertek. 
Az alapszakasz befejezése után 
hatcsapatos rájátszás követke-
zett, amiben szintén oda-visz-
szavágós rendszerben zajlottak 
a küzdelmek. A rájátszás küz-
delmei is békési győzelemmel 
értek véget, így a Békési fC 
végül 5 pontos előnnyel nyerte 
meg a bajnokságot. 

A bajnokság befejeztével a 

Magyar labdarúgó szövetség 
Békés Megyei Igazgatósága a 
Békés városi sportpályán ren-
dezte meg a Megyei Döntőt. 
Három csapat részvételével 
körmérkőzéseket játszottak az 
együttesek. A Békési fC 3-1-
re verte a Mezőhegyest és 2-2-
es döntetlent ért el a Dévavá-

nyával, így a döntő győztese 
lett. A díjat Szpisják Zsolt, az 
Mlsz Békés Megyei igazgató-
ja adta át.

A bajnokság végeztével a 
hagyományoknak megfelelően 
újra kirándulással zárta az évet 
a Békési fC korosztályos után-
pótlás bajnok csapata. Idén a 
szlovákiai Alacsony-Tátra volt 
az úti cél. A dunaszerdahe-
lyi barátjaiknak köszönhető-
en tölthettek el három napot 
a felvidéki Garamnémetfalván 
található erdei panzióban Bíró 
Péter edző vezetésével. 

Egy nyelvet beszélünk
lEszúrHAtó KErti tÖrPE

A jó bornak is kell a cégér – így aztán a 
nagyáruházak minden módon megpróbálják 
felhívni a figyelmet eladó cikkeikre. Hogy az-
tán ezeket a feliratokat kik készítik, nem tu-
dom, de rájuk férne némi korrepetálás... Ha 
vásárolni nem is akarunk ilyesmit, attól még 
meg(fel?)akad a szemünk a feliratokon, ame-
lyeket egy internetes portál gyűjtéséből vet-
tem.

Egy felirat arról tudósít, hogy a konzer-
vek átköltöztek a 16. sorba – ehhez érkezett 
egy keresetlen hangú komment, hogy „Fog-
ták magukat, (…) és csak úgy átmentek!”. 
Egy sárga tábla arról értesít, hogy férfi kiáru-
sítás van 1745 forintért – biztosan legényvá-
sár lesz a héten, mint a népdalban, csak most 
nem sült krumpliért adnak egyet. A paradi-
csomos szardíniát sikerült az első négy betű-
re rövidíteni – nem tudom, mennyire volt si-
keres ez a reklámfogás. Az „Iskolakezdésre 

ajánljuk” táblával nincsen semmi baj, ha csak 
az nem, hogy nem tollakat vagy füzeteket ta-
lálunk alatta, hanem pezsgőt, ládaszám. én 
személy szerint inkább tanév végére ajánla-
nám, meg két deci rumot és valami erőset. 
Ez utóbbi a fülzsíros edami sajthoz is elkelne, 
már ha valakinek olyan fura a gusztusa, hogy 
azt szereti. Arthur király is megirigyelhetné a 
szögletes kerekasztalt, főleg 1299 forintért. A 
sertés csont nélküli csirkemellben nincs sem-
mi kraft, már a gimnáziumban, a biológia ta-
gozatos osztályomban kitaláltuk, igaz, akkor 
homozigóta, önsülő sertésből készült csibefa-
latkáknak neveztük – sokkal hangzatosabb 
volt. A legjobb vicc a leszúrható kerti tör-
pe, szadistáknak, sorozatgyilkosoknak vagy 
Shakespeare-rajongóknak elengedhetetlen. 
Akinek pedig még ez sem elég, bátran vásá-
rolhat a tibi ízű tejcsokoládéból!

Szilágyiné Szabó ágnes

bÉKÉSI PrOGrAMAJánLATOK JúLIuS 14-28. KÖZÖTT

Július 14. kedd 17 óra

Bíró András amatőr festő emlékkiállításának 

megnyitója. Augusztus 13-ig díjtalanul látogat-

ható. Kulturális központ kápolnaterem

Július 24. péntek 19 óra

Kőleves parti. Beszélgetés, zene, tábortűz. Belé-

pés: 300 ft/fő, vacsorával 1000 ft/fő.

Dánfoki üdülőközpont
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AMur hOrGáSZAT
Az amurhorgászat igen 

nagy kitartást igényel. Ez a 
halfajta egyrészt gyorsan nő, 
másrészt az elnövényesedett 
vizeket karban tudja tartani, 
hiszen a 30-40 cm-es koráig a 
felnövekvő hínárt és vízi nö-
vényzetet fogyasztja. A na-
gyobb példányok már a ke-
ményebb növényzetet, a nád-
ra leveleit és szárat is igény-
lik. Ahol tápanyag szűkében 
vannak, ott igen jól fogha-
tók savanyított kukoricá-
val és egyéb apró magfélék-
kel. Kedvencük még a főtt 
tigrismogyoró. Szerelési mó-
dok: elsősorban a hagyomá-
nyos fenekezős bojlis végsze-
relékünket használhatjuk, ezt 
erős horoggal kell ellátni, hi-
szen az amur csontos szájába 
nehezen akad a horog. Kifeje-
zetten ajánlott a jó minőségű 
K1 szériA amurozó horog. 
Etetéstechnika: mindig pon-
tosan azonos órában eteté-
sünk nagyobb mennyiséget, 
hiszen az amurok jó étvágyú-
ak és szinte lehetetlen túle-
tetni őket. Csalizás: legjobb 
módszer a fellebegtetett ku-
korica vagy esetleg a gumiku-
korica. Ilyenkor a hagyomá-
nyos két szem főzött kuko-
ricaszem közzé azonos mére-
tű hungarocell golyót fűzünk 
és így kiválóan kitűnik a fe-
néken. lehet még csalizni 
tigris mogyoróval is, hasonló 
módon, mint a kukoricával.

Szekerczés Sándor

Nagyüzem a kajakosoknál
Hétről hétre újabb megmé-

rettetésen vesznek részt a Bé-
kési Kajak-Kenu Club ver-
senyzői. Közöttük is a legered-
ményesebb laczó Dániel ép-
pen lapunk nyomdába kerü-
lésekor képviseli Magyarorszá-
got a szlovéniai Bohinjban sor-
ra kerülő korosztályos Maraton 
Európa-bajnokságon.

A Sukorón rendezett Or-
szágos Diákolimpián a Kabai 
Kristóf - Nyeste Márton - Kiss 

Zoltán - Vaszkó Viktor egység 
a K4 férfi ifjúsági U17-U18-
ban. 1000 méteren győzött. 

Szintén diadalmaskodott a 
Békésszentandráson rende-
zett Régiós Eszkimó Indián 
Játékokon (ügyességi és erőn-
léti számokkal nehezített pá-
lyán) az U13-as lányok között 
Kiss Bernadett. Ugyanebben a 
számban második Antal Esz-
ter, a fiúk U10-es csoportjában 
ezüstérmes Rigler Erik.

Gönczi Róbert emlékversenyen 
a Békési TE ökölvívói 

A Dél-Alföldi Ökölví-
vó régió soron követke-
ző pofonpartiját június vé-
gén rendezték meg helvé-
cián. A verseny a Gönczi 
róbert emlékverseny elne-
vezést kapta, emléket állít-
va ezzel a kiváló, kétszeres 
európa-bajnoki bronzérmes 
ökölvívónak.

A versenyen 15 klub 69 ver-
senyzője mérlegelt. A Békési 
TE Ökölvívó Szakosztályából 
öt versenyző lépett ringbe. ró-
mai ruben 38 kg-ban, Kará-

cson Norbert a junior korcso-
port 52 kg-ban, a serdülő kor-
csoport 72 kg-ban Balog Dá-
niel, a serdülő korcsoport 50 
kg-ban ifj. Maczik Róbert, és 
a junior korcsoport 63 kg-ban 
Német József mérkőzhetett. 

- Mindannyian szépen helyt-
álltak, jól teljesítettek, és meg-
mutatták azokat a képességei-
ket, amikre építkezhetünk a jö-
vőben - értékelt Maczik edzője. 
A Békési TE utazását a Békés 
Drén Kft. támogatta. 

Lakatos Gyula

A megyei döntőt nyert békési együttes. állnak (balról jobbra): Csikós Ist-
ván, Bíró Péter edző, kántor Richárd, kocsis Dávid, Laukó Viktor, Római 
krisztofer, Juhász Jenő, szabó Imre, szoboszlai Ronald, Raffai máté. Gug-
golnak (balról – jobbra): El - kasra Besír, szűcs Balázs, Római márk, Ró-
mai Antal. képről hiányzik: Csikós Lajos, Ollári krisztián, szűcs Bence. 
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Beatles dal is szólt 
a Cselló-Express koncertjén

A zenei napok programjai 
sorában a Galériában a Csel-
ló-Express kamaraegyüttes 
előadása volt hallható. A zene-
kar vezetője Pólus lászló – aki 
a zenei átiratokat készíti a ze-
nekarban -, s még öt budapes-
ti fiatal játszik a szextettben. 
Három részből álló koncertjü-
kön először barokk és roman-
tikus szerzők műveiből adtak 
elő néhányat, majd az opera-
ciklusban Kodály: Háry-Inter-
mezzo-ját játszották, valamint 
Erkel: Bánk Bánjából és Pu-
ccini: Gianni Schicci operájá-
ból egy részletet. 

A harmadik részben a köny-

nyűzenéé volt a főszerep. El-
hangzott A Keresztapa című 
film főcímdala Nino rota-tól, 

egy tangószám, s a legismer-
tebb Beatles örökzöld, a yes-
terday átirata.  Zs. I.

Csellómuzsikát élvezhetet a publikum.

 31. hét                                                 2015. július 27-31.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

  Zöldborsóleves Csontleves Gyümölcsleves Tarhonyaleves Palócleves

Tejfölös 
sertésszelet 
Tészta köret

Rakott karfiol
Rántott 

csirkemell 
Burgonya köret

Burgonya-
főzelék 
Fasírt

Túrós bukta

Uborkasaláta Sütemény

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy július 13-tól július 24-ig  
a Polgármesteri Hivatal konyhája technikai okok miatt nem üzemel.

Ebéd a Dr. Hepp Ferenc Iskola konyháján (József A. u. 12.) igényelhető.

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata



8 2015. július 14.

Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új, kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást kapod 
meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető tévécsatornán-
kat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. Az elérhető ajánla-
tokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra 
előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak 
az áfát tartalmazzák.
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Invitel Pont: Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) Tel.: (06) 66 444 959
Értékesítőnk: Nagy László Tel.: +36 20 330 9070
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