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

Szellemi vetélkedőben és sorversenyben tudott győzni Békés

Izsó Gábor polgármester,
mint a Közép-Békési Centrum
elnöke kezdeményezésére a közeli napokban a megyeszékhelyen rendezték meg első alkalommal a Háromváros Sportfesztivált, melyen 200-200
békési, békéscsabai és gyulai
8-18 éves sportoló vett részt.
A települések általános- és középiskolái tanulóinak válogatottjai 11 sportágban mérték
össze erejüket, ügyességüket.
A békési 200 fős csapatba valamennyi oktatási intézmény

Mindenkinek megvan a saját Trianonja. Ezt a terhet ves�szük magunkra minden reggel,
amikor felébredünk. De ez a teher édes is, hiszen élő magyarságtudatunk, tenni akarásunk,
elkötelezett istenszeretetünk,
kollektív nemzeti lelkületünk
lehetősége is egyben – mondta
ünnepi beszédében a Trianoni
Békediktátum aláírásának 95.
évfordulóján dr. Pálmai Tamás.
A városi megemlékezésen
június 4-én az alpolgármester
hozzátette, hogy e nap alkalmas a fájó múlt felidézésére,
de az ünneplésre is, mivel 2010

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Emlékezés a Nemzeti
Összetartozás Napján

Politikusok is emlékeztek, elöl
Izsó Gábor polgármester.

óta ez a nap a Nemzeti Összetartozás Napja egyben.
- Tehát a reményé, a jövőé,
melyhez így van energiaforrá-

sunk ismét: az istenhit, a nemzeti identitás, a család és a társadalmi hovatartozás.
A Honfoglalás téren megtartott megemlékezésen jelen volt
Latorczai János, az Országgyűlés
alelnöke, Gajda Róbert, Békés
megyei kormánymegbízott, Izsó
Gábor polgármester, továbbá
Újkígyós, Csabaszabadi és Almáskamarás polgármesterei is.
A műsorban Sánta Dzsenifer, Vidó Edit Márta és Hégely
László lépett fel. Végül pedig
minden emlékező egy-egy mécsest helyezett el a Trianon Emlékműnél. 
Sz. K.

Az utcai kosárlabda helyszíne a Szent István tér volt.

Új műszer összefogásból
Június 10-én, ünnepélyes
keretek között, számottevő érdeklődő jelenlétében adtak át
egy korszerű non-kontakt tonométert a Békési Gyógyászati Központban. A több mint
kétmillió forintba kerülő készülék gyors és érintésmentes
szemnyomás mérést tesz lehetővé, így a zöldhályog (glaucoma) szűrése és gondozása
sokkal egyszerűbbé válik. Beszerzésének ötlete Dr. Forvith
Erzsébet szemész doktornőtől származik. Ennek a felvetésnek állt az élére ismert agilitásával és elkötelezettségével Kovács Istvánné Eszter, a
Szent Lázár Alapítvány kuratóriumi elnöke. Irányításával

Június 20-án kezdődik a Zenei Napok
A város minden bizonnyal
legjelentősebb kulturális és zenei rendezvénye a Békés Tarhosi Zenei Napok, melyet sorrendben idén 39. alkalommal
rendeznek meg – ismertette megyei sajtótájékoztatóján
Izsó Gábor polgármester. Elmondta, idén a Gemma Csoport is bekapcsolódott a rendezvénybe, ők vásárolták meg
a tarhosi kastélyparkot, benne a Zenepavilont, és kezdték
meg a felújítását. A zenei napok utolsó három napján, azaz július 3-án, 4-én és 5-én
várják majd az érdeklődőket.
Kérik, utazzanak el Tarhosra,

járják be a Zenepavilont, ahol
a remények szerint a nagyon
közeli jövőben ismét lesznek
koncertek – tette hozzá a polgármester.
A 39. Békés-tarhosi Zenei
Napok közel 30 programját,
közte 14 komolyzenei koncert-

jét Koszecz Sándor fesztiváligazgató és Bagoly László művészeti vezető ismertette. Kiemelték az érdekességeket, csemegéket. A nyitókoncerten,
június 20-án a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar játszik
majd, szólista a békési kötődésű Nagy Ivett hegedűművész
lesz. Június 29-én városunkba
látogat a fiatal Demeniv Mihály harmonikás, aki a közmédia Virtuózok című népszerű
műsorában a zsűri különdíjasa
volt. Fesztiválszerű, népszerű
muzsikát játszik a Daniel Steer
Brass rézfúvós kamaraegyüttes, amely június 30-án koncer-

delegálta legjobbjait, és mint
Kálmán Tibor városi sportreferens elmondta, a sport
ági edzők, iskolai testnevelők
rendkívül pozitívan álltak a
kezdeményezés mellé, melynek célja a testmozgás népszerűsítésén túl a diákok közötti
kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése. A három
város csapatainak sportágankénti és versenyszámonkénti
eredményeit összegezték, így
alakult ki a végső sorrend.
(Folytatás a 8. oldalon)

tezik a kulturális központban.
A Galérián július 2-án a Cselló-Expressz lép fel, ennek különlegessége, hogy hatfős cselló együttes még nem szerepelt
városunkban.
A nem koncert rendezvények közül kiemelendő a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége anyagi támogatásával
is életre hívott program, Berecz András népdalénekes-mesemondó
vendégszereplése,
amely a látogatóknak ingyenes
és június 24-én kerül rá sor.
A további programokról lapunk
2. oldalán olvashatnak.
Szegfű Katalin

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Az a hír járja, hogy idén
nem lesz építményadó Békésen. Meg tudja ezt erősíteni
Izsó Gábor polgármester úr?
- Valóban ez a szándékunk.
Amikor az építményadóról
szóló döntésünket tavaly novemberben meghoztuk, akkor
arra számítottunk, hogy a kormányzat január elején meghatározza a hatósági szemétszállítási díjat.
(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Serfecz Dávid.

Interjú Izsó Gábor polgármesterrel

Első Háromváros Sportfesztivál

Fotó: Gulyás Péter.

Várhatóan nem vezetik be
az építményadót

Működésben az új szemészeti műszer.

valósult meg a gyűjtés. Mintegy 1,3 millió forint gyűlt ös�sze így. Sokan adakoztak, kiemelten, nagyobb összeggel a

Békés Drén Kft., a Jázmin Patika, a Vashalom Bt., a Szent
Lázár Alapítvány.
(Folytatás a 4. oldalon)

Múzeumok Éjszakája
a Galériában
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2015-ben is csatlakozik ehhez az immáron országos hagyománnyá vált kezdeményezéshez, ezért családoknak szóló, több generációs
programot hirdetünk erre az
alkalomra. Június 20-án a Széchenyi tér 4. szám alatti Békési Galériába várjuk az érdeklődőket 14 órától 22 óráig.
Több teremben, összesen
hatféle elfoglaltságból lehet
válogatni.
A legkisebbeknek (2-6 éves
korig) diafilmvetítést terve-

zünk, magyar népmesékkel,
Kisvakond történetekkel. A
kisgyermekek szüleikkel, de
akár egyedül is leülhetnek időszaki kiállítótermünk erre kialakított sarkába.
A nagyobb gyerekeknek (710 éves korig) kirakózást kínálunk Jantyik Mátyás festőművész, a múzeum névadójának
képeivel.
A 11-18 évesek kétféle foglalkozás közül választhatnak,
érdeklődési körüktől függően.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Bunker a Kettős-Körös meder szélén
Ha a Kettős-Körösön, a Nagyhídon átmegyünk Tarhos irányába, s mindjárt a duzzasztó irányába fordulunk,
közel a gáthoz egy vasbetonból készült bunkert láthatunk. Valószínű, hogy az 1930-as
évek végén készülhetett. A bunker feladata a Nagyhíd őrzése,
védelme volt. A hidat
aláaknázás ellen kellett
védeni. Azért is volt
fontos a híd védelme a II. világháború idején,
mert ezen a hídon történt a közúti és vasúti
közlekedés Vésztő felé. A legközelebbi hídon, a
mezőberényin és a dobozin csak közúti közlekedés volt. A hidat állandóan őrizték.
Az erős alapon álló vasbeton bunkert érdemes alaposabban szemügyre venni a város-

történet iránt érdeklődőknek és az erre kirándulóknak. A kör alaprajzú, kúpos tetejű
építménybe be lehet
menni. A hatalmas
vasbeton ajtót szinte
alig lehet megmozdítani. A bunker előtti
előteret, amely mélyedésbe falba erősített 3 vasrudacskán
lehet lejutni, fent vaskorlát szegélyezi. A
falakon 3 lőrés-nyílás
figyelhető meg. Erőt és méltóságot sugároz ez
a kevésbé ismert, eldugott helyen lévő építmény.
Ha nem bontják el, túl fogja élni a „modern” panel kockaházakat, s így dédunokáink
is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Mozgáskorlátozottak
figyelmébe
Idén 30. alkalommal rendezik meg a Mozgáskorlátozottak és Barátaik Balatoni Találkozóját. A tábor augusztus 25.
és szeptember 3. között Siófokon lesz, teljes költsége félpanziós ellátással 60300 Ft/

fő + 400 Ft/fő idegenforgalmi adó.
Jelentkezni a Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesületénél lehet, minimum 31500
Ft/fő költség előzetes megfizetésének igazolásával és a jelent-

kezései lappal. További információért keressék Szulovszky
Gyulát a +36/70-772-7924-es
mobilszámon, vagy az üzenetrögzítős, faxos 66/737-704-es
telefonon, illetve a szuloe@digikabel.hu e-mail címen.  

Vitaminpótlás természetesen – 1. rész
A vitamin pótlása fontos szervezetünk működéséhez. A következő növények természetes vitaminforrások. Régen, amikor még nem voltak vitamin pirulák és más mesterséges készítmények, az emberek
a természetből nyerték ki ezeket. A mai rohanó világban csak bemegyünk a patikába, és megves�szük a több ezer forintos mesterséges gyógyszert,
pedig a természet nagy
mennyiségben kínálja fel a
vitaminok széles skáláját. Ha
ügyesen válogatjuk össze étrendünket, 100%-ban fedezzük a napi vitamin szükségletünket, és sokat tehetünk
egészségünk megőrzése érdekében.
Áfonya: az áfonyát egyre inkább lehet kapni a békési piacon is, és
mind többen termesztik is kiskertekben, mert
bogyójából lekvár, szörp és más finomság is
készíthető. Termése és a belőle készült tea,
vagy lekvár igen magas gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, emellett csökkenti
a magas vércukorszintet, így a cukorbetegek
is fogyaszthatják. Ásványi anyagok közül a
króm és a mangán található meg benne. Gyümölcse augusztusban gyűjthető be, de érdemes otthon is termeszteni. A szárából, leveléből készült tea hasmenés ellen kitűnő, de
maga a gyümölcs is „fog”.
Aloé: nálunk a növényt még kevesen használják (de egyre többen). A levelében található gélszerű anyag gyulladáscsökkentő és véralvadást elősegítő, épp ezért sérülések, horzsolások gyógyítására használható fel. Bőrfiatalító hatása igen látványos, rendszeres használata folytán bőrünk bársonyos és sima lesz.
Belsőleg csak óvatosan fogyasztható! A vitaminok és ásványi anyagok egész tárháza található meg ebben a növényben, épp ezért érdemes otthon nevelni pár cserép aloét. Hasz-

nálata: Vágjunk le egy nagyobb levelet, majd
egy éles késsel vágjuk ketté hosszában, és a
belsejében található fehér gélt használjuk fel.
Babér: a babér nem csak az egyik legismertebb fűszerünk, de már az ókorban is sok
mindenre használták. Azt hogy milyen sokra
tartották ezt a növényt, jól mutatja, hogy ebből készült pl. a császár
babérkoszorúja is. Erős,
jellegzetes illata miatt
igen jól bevált, mint szúnyog- vagy rovarirtó szer
is. A babérból készült fürdő kellemesen nyugtat. A
teája baktériumölő, emellett elpusztítja a gombákat. Szintén ültethetjük
kertbe, de télre érdemes betakarni a tövét,
vagy védett helyre vinni, mert az erős fagyoknál kipusztul.
Bazsalikom: az ókori görögöknél az ellenségeskedés jelképe volt, míg Skandináviában
a szerelmesek jelképe lett. Erős aromája miatt óvatosan kell adagolni az ételekhez, ám
ha a bazsalikom olaját bőrünkre kenjük, elpusztítja a baktériumokat, és gyógyítja a gyulladásos sérüléseket. Magas az A- és a C-vitamin tartalma, a belől készült teát érdemes kis
mértekben fogyasztani.
Csalán: az egyik legértékesebb gyógynövényünk, amit nagymamáink még jól ismertek, épp ezért sok kertben ültették és gondozták is ezt a növényt. A köszvényes vagy
reumás betegeket sokszor csapkodták csalánnal, mert nagyon jól gyógyítja ezeket a betegségeket. A belőle készült tea igen magas
vízhajtó hatással bír, valamint gyulladáscsökkentő szerként is hatásos. Igen magas a C-,
a B- és a K-vitamin tartalma. Érdemes ültetni
akár egy cserépbe is, és bánjunk vele kesztyűs kézzel! 
Folytatjuk…

Kultúra a középpontban
Június 4-én városunk vendége volt Halász János országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti Akadémia
felügyelő testületének elnöke, volt kulturális államtitkár, aki Izsó Gábor polgármesterrel folytatott megbe-

szélést. Polgármester úr áttekintést adott városunk pezsgő kulturális életéről, a művelődés helyzetéről. A vendég
Izsó Gábor, Béres Károly és
Matyi István kíséretében kilátogatott Tarhosra is, ahol
a Zenepavilon felújításának

koncepciójával is megismerkedhetett. A Békés-Tarhosi Zenei Napok tradicionális,
országosan ismert kulturális esemény, melynek színvonalas megtartásáért a város
hosszú évek óta komoly ráfordítást áldoz.
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Várhatóan nem vezetik be az építményadót
Ügyeletes gyógyszertár:
június 13-20.
Turul Patika (Piac tér),
június 20-27.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
június 27-július 4.
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 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Czira László (Békés) és
Molnár Tímea (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Liszkai
Istvánné Czövek Erzsébet
(86 évesen), Somlyai István (63), Hajnal Rubenné
Nánási Ilona (57), Mekis
Andrásné Kürti Julianna
(66, Murony), Bécsi László (75), Tasnádi János (61,
Murony), özv. Megyeri Gáborné Nánási Julianna (86,
Tarhos), özv. Szodorai Kálmánné Czédli Margit (89,
Tarhos), özv. Hidvégi Lászlóné Kecskeméti Zsuzsanna (80), özv. Csontos Jánosné Sáfján Mária Magdolna (84), özv. Baji Lászlóné Durkó Julianna (101),
Szűcs Sándor (53).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
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.

Interjú Izsó Gábor polgármesterrel
(Folytatás az 1. oldalról)
Mi pedig, a szemétszállítási
díj mértékének tudatában, építményadó bevezetése címén kérjük fel a lakosságot, hogy járuljanak hozzá a pályázatok önerejéhez, azaz vállaljanak részt a fejlesztésre fordítható pénzösszegek
összegyűjtésében. Mivel azonban
a mai napig nem határozott meg
a kormány ilyen díjat, nekünk
továbbra is várni kell. A várost
közben működtetni szükséges,
ezért kénytelenek vagyunk az első félévi adózási rendet folytatni, vagyis a kommunális adót a
második félévben is megtartjuk. Közben az építményadó
bevezetését elhalasztjuk addig, amíg az önköltséges hatósági
szemétszállítási díjat nem közlik
velünk. Idén a lakosságnak nem
lesz tehát építményadó, a vállalkozóké viszont marad. Elképzelhető olyan változat is, hogy a lakossági építményadó bevezetése
végleg elmarad.
- Mi a helyzet a szemétszállítással?
- Fontos tudni, hogy a hulladékszállítás ugyanolyan szolgáltatás, mint a víz-, a gáz-, vagy az
áramszolgáltatás, melyet a törvények szerint minden állampolgárnak kötelező igénybe venni.
Kivetéséhez és összegének nagyságához a városvezetésnek nincsen köze. Díját központilag határozzák meg, mégpedig a rezsicsökkentés jegyében olyan ös�szegben, ami önköltségi, tehát
nyereséget nem termel a szolgáltatónak. A szemétszállítás tehát
szolgáltatás és szemétszállítási
díjat is mindenkinek fizetnie kell
majd, nem kap senki - mondjuk
életkora alapján - automatikus
felmentést, ugyanakkor a tör-

vény szerint 60, 80 vagy 120 literes kukát lehet választani a használók, vagyis családok létszáma
alapján és itt lehet elérni, hogy
kevesebb legyen a fizetnivaló.
- És a kommunális adó?
- A kommunális adót ugyan
adónak nevezzük, de az valójában most Békésen, nem igazi
adó, mert ez a bevétel egy az egyben a szemétszállítási díjra megy,
tehát egy szolgáltatást biztosítunk belőle úgy, hogy a városnak
még ki is kell egészítenie, mert
összege nem fedezi a szemétdíjat. Az ugyanis igen magas lett,
több mint duplájára emelkedett
az utóbbi években, mert az EU-s
előírások miatt a békési szeméttelepet be kellett zárni és a szemetünket így hol Békéscsabára,
hol Gyomaendrődre kell szállítani, és ezért, meg a lerakásért,
ártalmatlanításért is igen sokat
kell fizetni. A kommunális adót
vagyoni, lakhatási és szociális
helyzetétől függetlenül mindenki egyformán fizeti, kivéve azokat, akik egyáltalán nem fizették, például vállalkozások, hetven éven felüliek, stb. A város lakossági adózói így gyakorlatilag
a teljes lakosság helyett is fizették a szemétszállítást, és ez nem
teljesen igazságos. Az a célunk,
hogy a jövőben világosan különüljön el, hogy mi az adó és mi
a szolgáltatási díj.
- Sokan azt gondolhatják,
hogy a tiltakozások hatására
meghátrált a városvezetés.
- Nem, ehhez semmi köze a
tüntetéseknek, vagy az ellenzéknek. Szeretném, ha mindenki értené, hogy adók nélkül egyetlen
település sem tud létezni. Békés
megyében a 22 város közül 17ben van adó is, és természete-

Nagyapa

sen szemétszállítási díj is. Például Vésztőn, ahol már régóta van
szemétszállítási díj, éppen most
vezették be a kommunális adót
és a földadót is. Csupán olyan városokban nem kell a lakosságnak
adóznia, ahol igen magas a vállalkozásokból származó iparűzési
adók bevétele. Békés sajnos nem
tartozik ezek közé.
- Mit gondol ön azokról, akik
felemelik a szavukat a tervezett
új adózás ellen?
- Ők egy megtévesztés áldozatai. Könnyű a nehéz helyzetben
lévő emberek indulatait felkelteni, és ez csak a politikai ellenlábasoknak lehet az érdeke. És lássuk be: olcsó dolog valamely adó
nem fizetésének kecsegtetésével
aláírásokat gyűjteni, hiszen hisz
ki szeret pénzt kiadni, adózni. A
kérdést úgy is fel lehetett volna
tenni akár, hogy ki nem akarja,
hogy Békés tovább fejlődjön? Kíváncsi lettem volna, hányan írtak
volna alá ebben az esetben.
- Azt vetették a szemére, hogy
bár jó nyugdíjjal elmehetett volna pihenni, mégis maradt, mert
nem tud a hatalomtól elszakadni. Mi az igazság?
- Erre talán nem nekem kellene válaszolni, de annyit elmondhatok mégis, hogy nagyon
szeretem Békést. Itt születtem,
ezer szál köt minden utcakövéhez, minden lakosához. Amíg
ép ésszel, erővel bírom, szolgálni szeretnék. Ha fejlődni látom
a várost, ha boldog, mosolygó
embereket látok az nagyobb boldogságot és nyugalmat ad, mint
bármilyen nyugdíjas pihenés.
De ezért dolgozni kell. Sokat, és
együtt. Engem ez a közös munka
éltet, nem a múlandó hatalom.
Szegfű Katalin

Pálmai
Tamás

Elismerések a Pedagógusnapon
Tizenhetedik alkalommal
rendezték meg Békésen a városi Pedagógusnapot június első vasárnapján. A Pedagógus
Szakszervezet, Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, valamint a
képviselő testület illetékes bizottsága által megszervezett
rendezvényen 1-1 szál virággal
köszöntötték a 20, 25, 30, 35 és
40 éve a pályán lévő bölcsődei
gondozónőket, óvónőket, tanítókat, tanárokat. Izsó Gábor polgármester köszöntőjében arról szólt, hogy a pedagógushivatás, a tudás átadása
az egyik legrégebbi emberi tevékenység. A pedagóguspálya
különösen nagy kihívást jelent
a jelenkori felbolydult világban, így a tudás átadása mellett előtérbe kerül a nevelés.
Később virágcsokorral köszöntötték a nyugdíjba vonuló bölcsődei, óvodai és iskolai

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Jegyzet

A Pedagógusnapon köszöntötték az arany-, gyémánt- és rubint diplomás nyugdíjasokat is.

dolgozókat, valamint azokat
is, akik a tanév során valamilyen elismerésben részesültek.
Hagyományosan eljöttek a
Pedagógusnapra a már nyugdíjasok is. Közülük Balogh Istvánné és C. Veres Jánosné óvónők, Takács Istvánné és Palotás Ádámné tanárnők aranydiplomát vehettek át. Hatvan éve
kapta meg oklevelét, így gyémántdiplomás Bíró Attiláné tanítónő, Jantyik Mátyásné óvónő

és Fábián János tanító. A legnagyobb tapsot Kállai Jenőné kapta, aki 70 esztendeje vehette át
első pedagógus oklevelét. Szintén rubint diplomás Lengyel
Mária is, akit azonban betegsége
miatt otthonában köszöntöttek.
Az ünnepi programban
Molnár Kati békési énekesnő
és Kardos Csabi gitáros-énekes adott műsort, majd állófogadás zárta a városi Pedagógusnapot. 
Sz. K.

A következő történetet a
hálón találtam. Nekünk írták: „Bölcs öreg volt nagyapám, aki minden bölcsességét a földművelés és az állatok nevelése közben szerezte a tanyán. Úgy olvasott a természet rezdüléseiből, mint városi ember a
„tudós” könyvekből. Olyan
jó volt körülötte lenni, figyelni mozdulatait, hallgatni okos gondolatait, egy-egy
elejtett szavát. Ha tehettük,
mindig ott tébláboltunk körülötte, és csodálattal néztük, ahogy a füvet kaszálta
a mezőn, vagy, ahogy tettvett az istállóban a borjak és
tehenek körül. Még most is
az orromban érzem a frissen
vágott fű illatát vagy az állatok trágyaszagával vegyülő,
meleg testszagát.
Leginkább a fejőszéken
szerettem ülni, és a lábamat
lógázva hallgatni nagyapát.
Egy délután épp öreg vasvödörbe reszelte a teheneknek
az enyhén piros héjú takarmányrépát, és meg-megigazította homlokába csúszó,
zsírfoltos, barna kalapját.
Tudod, kisunokám - emelte rám huncut tekintetét -,
azért olyan kusza néha ez a
világ, mert az emberek el-eltévednek benne. Csodálkozva néztem rá, mert igazából nem értettem, hogy mit
is akar mindezzel mondani.
Én eddig semmiféle kuszaságot nem találtam benne.
A nap ugyanott kel és nyugszik az égen, ahol mindig is
szokott. Tavasszal zöld ruhába öltözik a táj, és virágba
borulnak a fák, amitől olyan
szép lesz a világ, hogy boldogság önti el az ember szívét. Nyáron illatos barack
és finom cukorkörte érik a
madárfüttyös kertben, és a
tanyát övező búzatáblákban barna hátú, izmos férfiak aratják a kenyérgabonát.
Ősszel a gazdák fölszántják
a tarlót, és varjak lepik el a
feketén fénylő szántó-földeket. Éles csőrükkel mezei
egeret és pockokat keresnek
a porladozó rögök alatt. Szél
zörrenti meg a száraz kukoricaszárak leveleit, s beljebb, a táblákban már törik
és zsákokba szedik a héjától megfosztott, sárga csöveket. Télen, amikor már vastag hó borítja a tájat, a ta-

nya udvarán magasba csap a
láng, szalma alatt pörzsölik
a meghízott, finom húsú
mangalicát. S ahogy elolvad
a hó, és énekét füttyögi újra
a széncinege, dalára kivirul a
természet, és elölről kezdődik minden.
Mondd, nagyapa, hol itt
a kuszaság? - buktak ki számon a szavak. Hiszen mindennek megvan a maga
rendje. Hogy tovább gördítsem a beszélgetés fonalát, és
megértsem mindazt, amiről
nemrég oly rejtélyesen beszélt, hát rákérdeztem: És
azt miből gondolod, hogy
az emberek eltévedtek a világban? Miska bácsi mindig
ugyanazon az úton érkezik
meg a faluból, amelyiken
elindult. Az öreg Töki bá
meg még részegen is hazatalál a kocsmából. No, ezen
akkorát nevetett, hogy még
a könnye is kicsordult. Miután megtörülte a szemét,
majd elrévedve maga elé nézett. Az a legnagyobb bajunk, hogy ma már mindenki úr szeretne lenni - magyarázta. Még az is az úri élet
felé kacsingat, akinek földet
adott a Teremtő. Mi azért
születtünk gazdálkodónak,
hogy megtermeljük a kenyérnek valót. A kovács elkészíti az ekevasat, a bognár
a kocsikereket, a tetőnek való gerendát és a léceket. Ez
képesség, tehetség! Legyünk
rá büszkék, mert nagy dicsőség, és nagy felelősség is.
Ha mindenki mást csinálna,
mint amihez ért, semmi se
működne. Ha a paraszt politikus akarna lenni, ki művelné meg a földet? Aki gazdálkodónak született, már a
talaj illatából megérzi, mikor lehet elkezdeni a tavaszi vetést. S amikor a nyári
szélben aranylón ring a búzamező, már a letépett kalászból is meg tudja állapítani, hogy lehet-e aratni. A
parasztember, a gazdálkodó
mindig is megművelte a földet - tolta tarkójára a kalapját nagyapa. Egy talpalatnyit sem hagyott parlagon.
Mert az ember és Isten elleni vétek lett volna.”
S mert ma is ilyenek az áldott földszagú magyar emberek, mert tudják, hogy
időnként megálljt parancsolva az égre is kell nézni, mert hál’ Istennek azért
nem mindenki akar mást
csinálni, mint amihez ért,
nos azért vagyunk még ma
is itt, a Kárpát-medencében. És leszünk is, míg ilyen
nagyapák vigyáznak és mosolyognak unokáikra.
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Lapunk megjelenésével egy időben véget ér iskoláinkban a tanítás, és elkezdődik a nyári szünet. Régóta várt pillanata ez a
tanévnek, amit tanár és diák egyaránt örömmel vesz tudomásul.
Igaz, a középiskolák végzős diákjainak éppen ez a nagy megmérettetésnek, az érettséginek a kezdete, de ez is hamarosan lezárul, s akkor végképpen „kitör a vakáció”.
Elindulás és megérkezés, kezdet és vég – ez életünk nagy ritmusa, ami kicsiben és nagyban, napi tevékenységeinkre vagy éppen életünk egy-egy jelentősebb szakaszára egyaránt jellemző. A
kérdés az, hogy ami a kettő között van, az milyen mértékben és
hogyan hat ki életünk egészére, vagy éppen mások életére? Egy, a
napi munkánk során vállalt részfeladat elvégzése – ha nem sikerül
igazán jól –, az többnyire kijavítható. De mi van akkor, ha egy nagyobb feladat során derül ki: valamiért kudarcot vallottunk, ami
aztán kihatással van nem csak a jelenünkre, hanem a jövőnkre is.
Mindez a felelősség kérdését veti fel; felelősséget önmagunk és
mások irányába. Felelősséget a napi tevékenységünk vállalt feladatai végzésében; felelősséget az Istentől ajándékul kapott lehetőségeink, tehetségünk és képességeink kibontakoztatása terén.
Erre figyelmeztet a talentumokról szóló Jézusi példázat, ahol az
ajándékul, de egyben elszámolásra kapott talentum elásása, önmagában való megőrzése a legnagyobb bűn.
Tegyünk meg mindent azért, hogy életünk igazi tartalommal
való megtöltése, a felelősséggel kezelt isteni ajándékok kamatoztatása gyümölcstermő életet eredményezzen számunkra, ami mások
életét is gazdagítani fogja!
Katona Gyula, lelkipásztor

Az 1970-ben, vagyis 45 éve
érettségizett osztályok közül
kettő, a 4/D és a 4/A tartotta
találkozóját a minap a Szegedi
Kis István Gimnáziumban. A
4/D-s német tagozatos gimnáziumi osztály 30 tagú volt egykor, közülük 19-en eljöttek az
összejövetelre. Mint megtudtuk, a végzés óta minden ötödik évben megszervezik a találkozót, így sokaknak ez már
a kilencedik volt a sorban, de
akadt olyan is, aki 45 év után
most először kapott kedvet a
békési látogatáshoz.
A 4/A mezőgazdasági szakközépiskolai osztály volt,
amelyben 22-en érettségiztek,
közülük 17-en idén is eljöttek a
találkozóra. Ők nem is pusztán
ötévente, hanem szinte minden évben összejönnek valamelyiküknél, így kapcsolatuk

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Csendesül... Negyvenöt éves érettségi találkozó

A negyvenöt éve végzett 4/A és 4/D osztály tagjai együtt a gimnázium főbejáratánál.

egészen szoros, baráti. Az osztály egykori tagjai állattenyésztőnek tanultak, de érdekes módon mindössze hárman lettek
mezőgazdászok, a többiek más
pályán érvényesültek. Mint

megfogalmazták, igen jó szívvel emlékeznek a középiskolai
évekre, a tanárok szigorúságára
és következetességére, így Polgár Lajos néhai igazgatóra is,
aki tisztességre tanította őket.

Mindkét osztály tagjai emlékeztek elhunyt diáktársaikra
és tanáraikra, majd a közös fotózás után az emlékek felidézését az ebédlőasztalnál folytatták. 
Sz. K.

„MAGVETÉS” REFORMÁTUS KONFERENCIA
Téma: Az igehirdetés eszközei

Helyszín, időpont:
Békés, református templom
június 26. péntek 10 órától
Előadók:
Dr. Deme Tamás művelődéskutató
Dr. Ötvös László bibliakutató

Öt éven keresztül harcoltunk azért, hogy be tudjuk fejezni a
rendszerváltást. Ez meg is történt. A gazdasági összeomlás széléről - ahová a szocialisták sodorták - mentettük ki az országot. A pénzügyi rendszerünk stabil, nincs infláció, a rezsit lecsökkentettük, a magyar gazdaságról mindenki bizakodóan beszél. De még nem úgy élünk, ahogyan szeretnénk. Nem elég
kényelmesen, nem eléggé biztonságban. Tízedik éve dolgozom
miniszterelnökként, sok hibát követtünk el, de nem ez a lényeg.
Az a kérdés, hogy van-e az embernek már annyi esze, hogy ne
ragaszkodjon a saját hibáihoz, és a mi polgári, nemzeti, keresztény politikai közösségünknek, a Fidesz-KDNP-nek van. Vannak olyan döntések is, amelyekkel az emberek nem elégedettek, mert adót fizetni senki sem szeret, mégis meg kell lenniük. Vannak döntések, amelyek nem voltak jól előkészítve, elmagyarázva, nem előzte meg őket konzultáció, ami baj. Ha mi
jól végezzük a munkánkat, akkor több munkahely, kevesebb
adó, nagyobb biztonság, kényelmesebb élet az eredmény. Két
nagy üggyel foglalkozom most. Az egyik az építésügyi szabályrend-szer átalakítása, ami egy átláthatatlan, ésszerűtlen, bürokratikus. A másik nagy téma az adóeljárás. Ezekben jobbításokra
van szükség – mondta a miniszterelnök, Orbán Viktor.

A konferencia Dinnyés József előadóművész
koncertjével és állófogadással zárul.
A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak.

Új műszer összefogásból

Ön megváltozott
munkaképességű?
Dolgozni szeretne?

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

Munkaerő közvetítő irodánk speciálisan a megváltozott
munkaképességűek számára nyílt 2013-ban a TÁMOP5.3.8.A3-12/1-2012 pályázati konstrukció keretében.
Mezőberény központjában, az Árpád u. 5 szám alatt 8-16
óráig várja Önt a Napsugár Munkaerő közvetítő Iroda.
Szolgáltatásaink:
• állapotfelmérés • munkaképesség mérése
• szükség esetén munkára felkészítés
• személyre szabott álláskeresés
egész Békés megyében • nyílt munkaerő-piaci
és akkreditált álláshelyek felkutatása
Kollégáink szívesen állnak az Ön rendelkezésére rehabilitációs és szociális ügyintézés területén is.
Irodánk nyitvatartási időben az alábbi telefonszámokon
is elérhetőek: 0670/466 5862, 0670/778 1510
Szolgáltatásaink a projektzáró időszak
(2015. június 30.) után is elérhetőek lesznek!

Jelentkezzen!

Kérjen időpontot személyes találkozásra kollégáinktól!
A szolgáltatás térítésmentes!

(Folytatás az 1. oldalról)
Sokat segített anyagilag és
gyűjtéssel is az Áfra házaspár
Békéscsabáról, Kovács Sándor
volt rendelőintézeti dolgozó,
néhai Nagy István az Árok utcáról, Anita a fürdőtől és még
sokan mások. Az összegyűjtött összegből már beszerezhető lett volna egy egyszerűbb
készülék, de a rendelőintézet
vezetője, Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgatónő - csaknem megduplázva a pénzt - úgy dön-

tött, hogy egy sokkal komplexebb, korszerűbb készülék beszerzését támogatja. Így, sok
kisember koalíciója, adománya
révén, néhány vállalkozó áldozatvállalásával, és az egészségügyi menedzsment koordinálásával jött létre ez a nagyszerű békési akció, gyarapodott
az eszközállomány, és már csak
egy hiányzik a boldogsághoz a
betegek szerint: régi szemész
doktornőjüket várnák vissza
szeretettel. 
P. T.

Nyár eleji vásár
a Békés Kerámiában!
Május 18-tól június 30-ig

50-féle csempe, 100-féle padló, teraszlapok,
fahatású járólapok 300-500-1000 Ft/m2
kedvezménnyel vásárolhatók!
Fürdőszobabútorok most kedvező áron,
akár 10000-20000 Ft-tal olcsóbban kaphatók!
Zuhanykabin (90x90 cm-es) már 29.900 Ft-ért!

Békésen
békési árakon!
Címünk: Tóth u. 1. (a Kossuth utca és a Tóth utca sarkán)
Telefon: 66/417-294.
Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óra, szombaton 8-12 óra között.

5

2015. június 16.

Békési sorsok, békési arcok

Száguldás, Porsche, szerelem…
Bocsássák meg nekem ezt a kis plagizálást, s remélem
a szerző sem fog beperelni, de egyre ennek a nagyszerű slágernek a sorai lüktetnek a fejemben Faragó Zalánra gondolva. Interjúalanyom mindössze 11 éves, átlagos
külsejű, halk szavú, szemüveges kisfiú, de 4 éves kora óta
a sebesség rabja. Ha a motor, s a versenyzés kerül szóba,
felragyog a szeme és mintha nem is a korábbi énje ülne
velem szemben.
- Hány éve is annak, hogy
utoljára beszélgettünk? Mi
történt veled azóta?
- Akkor még elsős voltam,
most pedig már ötödikes vagyok. Nem történt velem semmi különös azóta. Olyan vagyok, mint a többi gyerek.
Igyekszem jól tanulni és bár
van egy-két négyesem, a legtöbb jegyem jeles. Imádom
az informatikát, de a történelem is kedvencem. A családom
ugyanolyan, csak a húgaim nőnek egyre nagyobbra.
- Akkor még csak bontogattad a szárnyaidat és most…
- Azóta már négyszeres magyar bajnok vagyok a dragbike
gyorsulási kategóriában. Természetesen a saját korosztályomban, a junior 50-ben (Ez
50 cm3-t és 16 éves korhatárt
jelent.) Ezért az eredményért
évente hat versenyen kellett

kitűnően szerepelnem, vagyis
megnyerni őket. A versenye-

val dicsekedhetek, pedig még
csak 7 éve motorozok. Amikor
elkezdtem, még alig volt versenytársam, de mára felszaporodott a mezőny létszáma. Ez
egyáltalán nem ijeszt meg, inkább jobb teljesítményre ösztönöz. Minden év végén díjátadóval zárul a szezon Pesten
egy sétahajón vagy a Domony
völgyben. Nagyon várom eze-

ket Kunmadarason és Kiskunlacházán rendezik. Ezek mellett 2013 júliusában indultam
a békéscsabai reptéren zajló
Racing Mania Autó- és Motorshow-n és büszke vagyok
rá, hogy ezt is sikerült megnyernem. Több mint 50 kupá-

ket az alkalmakat, mert ilyenkor érzem igazán, hogy eredményes évet zárhatok és hát
szuper bulikkal ünnepelünk.
Az is nagyszerű érzés, amikor a versenyek végén mi is,
akár a felnőtt versenyzők, a
profik, mint például a Hun-

garoringen, pezsgőt locsolhatunk egymásra és a rajongókra. Az idén szerettem volna
egy nagyobb, 125 cm3-es motorra átnyergelni, de a szüleim
és a nagyszüleim megvétózták, így maradt egyelőre az 50
cm3-es.
- Változtak-e a környezeted
reakciói a sikerek után?
- Néha irigykednek rám,
irigylik a sikereimet, de alapvetően büszkék rám és örülnek, hogy egy osztályba, egy
iskolába járunk. Vannak barátaim nekem is, mint másoknak, és sajnos „ellenségeim”
is akadnak. Sem előnyt, sem
hátrányt nem jelent, hogy egy
nem hétköznapi sportágnak
hódolok.
- S a folyatás? Miként képzeled el?
- Felnőtt koromban is szívesen folytatnám a motorversenyzést a lehetőségeimet is figyelembe véve. Szeretném úgy
alakítani a körülményeket,
hogy az álom valóság legyen. A
továbbtanuláson egyelőre még
nem gondolkodom.  Gugé
Következő interjúalanyunk Juhász Zoltán mestercukrász lesz.

Burgonyaadomány a reformátusoktól
Nagycsaládosok, idősek, a nevelőszülői hálózatban lévő családok, roma önkormányzatok, református szociális intézmények részesültek az étkezési burgonyából. Térségünkben
összesen 450 zsák (30 kg/zsák)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Véget ért a Magyar Református Szeretetszolgálat étkezési burgonya kiosztási programja, melynek során az ország 11
pontján közel 250 tonna étkezési burgonyát osztottak részt
több mint hatezer családnak.

adományburgonyát osztottak
szét az egyházmegye gyülekezeteinek és intézményeinek.
Számos rászoruló kaphatott városunkban is 1-1 zsák kiváló
minőségű krumplit - tájékoztatott Katona Gyula esperes.

BÉRELHETŐ!

Személygépkocsival
vontatható,
12 méteres emelők
bérelhetők!

A Békési Újságot
kéthetente keresse
a postaládájában!

Nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal és meglehetős sikerrel rendezték meg
az első Helyi Termékek Kavalkádját a piacon. A rendezvény célja, hogy olyan vevőket
is piacra csábítson, akik egyáltalán nem vagy csak ritkán
vásárolnak ott, illetve hogy
az árusok egy helyütt bemutassák portékáikat – mondta
el lapunknak a helyszínen Jeneiné Lagzi Mária, a piacfelügyelet vezetője. Az asztalokra a szezonális termékek széles skálája került: sajtok, olajok, szörpök, mézek, lekvárok, zöldség- és fűszernövények, teljes őrlésű kenyér, kolbász és egyebek. Valamennyit
meg lehetett kóstolni. Sokan
kaptak kedvet a Start Közmunkaprogramban előállított
ivólevek megízleléséhez. Fi-

Fotó: A szerző felvétele.

Vásárolva jóllaktak a piacon

XII. Országos Patika Nap
A XII. Országos Patika Nap megrendezését a békési Levendula Patika, az Alma Franchise hálózat, Kelet-Magyarországi referencia patikája vállalta magára.

Dr. Jeszenszky Attila személyi jogos, tulajdonos szakgyógyszerész köszöntője után Izsó Gábor polgármester tartott megnyitó beszédet, majd Nagy Károly partnerhálózati
igazgató értékelte az elmúlt 2 év közös munkáját.
A köszöntők után, a Sanofi Aventis Magyarország részéről
Fehér Gábor tartott szakmai előadást az allergia és ásványi
anyagok témakörében, ami egy megvendégeléssel egybekötött, kötetlen beszélgetéssel folytatódott.
Ezen a napon ingyenesen lehetett vérnyomást, vércukrot,
testsúlyt, testmagasságot méretni és betekintést engedtünk
a patika betegek által nem bejárható részeibe is. Az eseményről a helyi tévé, a Békés Mátrix és a Levendula Patika
saját kommunikációs csatornái is tájékoztatást adnak.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Nyári gyermekétkeztetés
Békés Város Önkormányzata ismételten sikeresen pályázott a nyári gyermekétkeztetésre, ami a városban élő rászoruló családokat támogatja.
A nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ közreműködik. Az önkormányzat a pályázat útján
nyert támogatásból az idei évben is a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számára térítésmentesen biztosít napi egyszeri meleg étkeztetést júni-

us 22-től augusztus 19-ig terjedő időszakban. Az étkezés
igénybevétele előzetes jelentkezés alapján történik, személyesen a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ (Jantyik
Mátyás utca 1. szám) illetékes
ügyintézőjénél, ügyfélfogadási
időben. Azon gyermekek vehetik igénybe, akik egyéb nappali ellátási formát nem vesznek igénybe. Az igénybevétel
a jelentkezés sorrendjében történik, a szülők a 66/414-840es telefonszámon kérhetnek
információt.

Kóstolók, bemutatók a Helyi Termékek Kavalkádján.

nomnak bizonyult a sütőtök,
az alma ivólé, de másoknak a
cékla, a cékla-sütőtök, a cékla-sárgarépa nyerte el a tetszését. Mindegyik tartósítószer
nélkül készül és a piacon kedden és pénteken folyamatosan
kapható.

Mivel fontos volna újabb generációkat megnyerni a helyben előállított, magas minőségű termékeknek, több gyermekcsoport is meglátogatta a
Helyi Termékek Kavalkádját,
melyhez hasonlót legközelebb
ősszel tartanak majd.  Sz. K.

Stégnek való vörösfenyő deszka érkezett!
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért
szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhirdetéseket adunk
közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Téglagyári horgásztavon tórész eladó.
Irányár: 400 ezer Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Egyszobás, vegyes falazatú ház eladó Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Tel.: 66/415-380.
Hídvégi utcában kertes lakóház eladó.
Irányár: 3 millió Ft. 20/547-53-40.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Hajnal u. 2/1. alatt ház eladó. Irányár: 3,2
millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-12-34.
Szécsénykert 107. alatt ingatlan eladó. Kétszobás, összkomfortos. Irányár: 3,5 millió
Ft. Tel.: 30/960-23-43.
Békésen összkomfortos családi ház eladó
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65.
alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Városközpontban, csendes helyen 435
m2-es telken régi építésű ház eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. Tel.: 30/460-78-11.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ftért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti
összkomfortos családi ház nagy portával
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/61864-42.
Bélmegyeren háromszobás kockaház,
gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel, fizetési könnyítéssel eladó 4,7 millió
Ft-ért. 30/448-30-29.
Hajnal utcában egyszobás, összkomfortos
társasházi házrész melléképülettel, kis udvarral eladó 4,8 millió Ft-ért. Tel.: 70/50067-17.
A Hargita utcában vegyes falazású ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. 70/512-75-65.
Szélső u. 49. szám 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. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.:
66/410-323.
A Fáy utcában kétszobás, felújított, klímás,
azonnal beköltözhető lakás eladó. 5,45
millió Ft-ért. 70/389-29-66.
Kossuth utca 1. alatt, első emeleti, 59 m2es lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.:
30/39-41-151.
Kétgenerációs, két utcára nyíló vályogház
eladó a Petőfi utcában. Irányár: 5.5 millió
Ft. Érd.: 30/47-66-166.
Legelő utcában jószágtartásra alkalmas alsó épületekkel ház eladó. Víz, villany, gáz van. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
70/527-90-82.
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 fűtéssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.:
20/55-96-430.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.

Apróhirdetések
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/237-82-84,
20/20-60-161.
Csendes környezetben, a Karacs Teréz utcában III. emeleti, 58 m2-es, kétszobás,
gázkonvektoros lakás 6,3 millió Ft-ért eladó. 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. Tel.: 66/415-012, 30/73962-69.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó egy felújításra szoruló háromszobás
nagy kertes családi ház, sok melléképülettel. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/32095-25.
Kétszobás, III. emeleti lakás eladó az
Adyn, vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2es lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Tel.:
30/567-99-39.
Két és félszobás kertes ház a Tél utca
17. alatt eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.:
20/23-77-613.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Gerlán kétszobás, összkomfortos családi
ház eladó. Vegyes és gáz központi fűtés.
Nagy melléképület, garázs. Másfél szobás
1. emeleti békési cserelakás érdekel. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 20/338-28-03.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses ház 360 m2-es szép telekkel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252,
414-685.
Ingatlan 8-10 millió Ft között
Kétszobás, nappalis, gáz- és vegyestüzelésú kertes ház rendezett udvarral, garáz�zsal eladó a Bercsényi u. 10. alatt. ár: 8,5
millió Ft. 20/334-67-62.
Kamuton rendezett, kétszobás családi ház
sok melléképülettel, nagy kerttel eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/493-76-61.
A Kispince utcában 2 + félszobás, gáz
és vegyestüzelésű, összkomfortos családi
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Ady 12/C-ben II. emeleti, téglablokkos, 64
m2-es, jó állapotú, tehermentes, egyed
fűtésű lakás sürgősen első tulajdonostól eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/32679-26.
Ady 12/B-ben I. emeleti 1 + 2 félszobás,
ebédlős, klímás, erkélyes, 70 m2-es, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 8,8 millió
Ft. Érd.: 30/43-42-297, egész nap.
A Kispince utcában 2 + félszobás, gáz
és vegyestüzelésű, összkomfortos családi
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Háromszobás, rendezett, összkomfortos
ház a városközpontban eladó. Irányár:
10,5 millió Ft. 30/626-14-31.
Gyulán, a Fürdő közelében kis, rendezett
kertes ház sürgősen eladó. Befektetésre,
üdültetésre is. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.:
30/799-50-50, 30/272-43-50.
A Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-7565.
Asztalos u. 42. alatti ház eladó. Irányár:
14,8 millió Ft. Érd.: 30/523-82-90.
Az Iskola utcában rendezett, háromszobás, ebédlős családi ház eladó. Felújított,
hőszigetelt, ipari árammal ellátott, mellék
épületes, teraszos. Irányár: 16 millió Ft.
30/96-38-391.
A Síp u. 6. szám alatti nappalis + háromszobás, két fürdőszobás, kétgarázsos ház,
50 m2-es fedett terasszal, parkosított ud-

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: június 23. kedd, 12 óra

varral, termő gyümölcsfákkal 17 millió Ftért eladó. 30/448-30-29.
Asztalos kút közelében alacsony rezsivel 84 m2-es, tetőteres, újszerű, hőszigetelt ház eladó. Irányár: 17 millió Ft. 70/2796-226.
Kertvárosban, főiskola mellett kétszintes
ház eladó 22,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/9725-902.

Kiadó ingatlan
Kertes ház egyedülállónak kiadó. 30/39170-57.
Garázs kiadó az Ady lakótelep környékén.
70/565-97-49.
Másfél szobás kertes ház kiadó. 30/39106-98.

Ingatlant keres
Egyszobás albérletet keresek hosszú távra. 70/39-802-99.
Másfél szobás kertes házat keresek hos�szú távra. Lehet félkomfortos is, ha kell,
folyamatosan javítom. Tel.: 70/565-90-86.
Lakhatásért vállalom ház, kert rendben
tartását, rezsit fizetem. 70/303-49-89.

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 gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó. Télen is lakható. Villany, fúrt kút
van. 20/800-86-71.

Jármű, alkatrész
Lady S piros utánfutó magasítóval eladó.
Érd.: 30/90-60-816, 66/414-928.
3x6 m-es acélvázas gépkocsisátor
UV-álló műanyag ponyvával eladó. Érd.:
20/921-68-71.
Cseh utánfutó lejárt műszakival, jó állapotban és egy kerti traktorutánfutó eladó.
Érd.: 20/921-68-71.
Új ponyva traktor pótkocsira eladó vagy
jószágra cserélhető. 30/502-84-98.
Wartburg 1,3 limuzin (rendszámos, üzemképes) egyeztetéssel bármire cserélhető.
Tel.: 30/406-60-00.
Ötajtós Suzuki Swift autó eladó. Fehér
színű, vonóhorgos, érvényes műszakival.
Érd.: 66/414-928, 30/90-60-816.
Suzuki Eco segédmotorkp. eladó. Érd.:
30/457-23-02.
Mindenféle kis- és nagymotor veszek bontásra 10 ezer Ft-ig. Simson segédmotort
vennék 20 ezer Ft-ig, felújításra szoruló is
érdekel. Tel.: 20/945-07-26.
Chevrolet Spark 2005. II. havi 2016. júl-ig
érvényes műszakival 80 ezer km-rel, jó állapotban eladó 580 ezer Ft-ért. Központi
zár, cd-s rádió. Tel.: 30/476-46-60.
Oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül,
P10 üzemképes blokk eladó. Kamut, Petőfi
u. 67. Tel.: 70/27-10-532.

Állat
Keltetni való gyöngyöstojás eladó. Érd.:
20/46-32-533.
Grillezéshez pecsenyemalac eladó, de tovább is nevelhető. 30/91-54-683.
Kecskék eladók: 6 anya, 2 bak, 6 kicsi.
Megegyezés szerint. Érd.: 70/250-3855, vagy este hat óra után a Bólyai u. 20.
alatt.
Erdélyi kopó kiskutyák törzskönyves, képességvizsgás szülőktől eladók. Vadászati, szabadidős célra egyaránt. Tel.: 20/82304-50.
Kecskék, gidák, pulykák, takarmányborsó, csirke önetető, önitató eladó. 20/47296-58.
Malacok eladók. Érd.: 30/91-54-683.
Hasas nyúl eladó, jegyezhető. Előnevelt csirke, kacsa, liba, pulyka, vágni való nyúl, kisnyuszi eladó. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Nagytestű házi galambok továbbtartásra,
vágásra eladók. Tel.: 20/945-07-26.
80 kg-os hízók eladók. 30/485-99-16.
Malacok eladók a Borosgyán utca 10.
alatt. 70/284-56-62.
Vásárolni szeretnék Kokkin vagy nagyméretű Japán kakast tenyészállatnak. Tel.:
30/592-64-65.

Munkát keres, ajánl
Szociális területre megbízással gondozókat keresünk. Szakképzetlen is lehet.
70/603-50-88.
Címerezésre keresek női és férfi munkaerőt, valamint diákokat Békése megyéből.
Jó keresettel. Érd.: 20/55-08-425.
Női, férfi és gyermekcipők javítása.
Békés, Rákóczi u. 20. Nyitva: hétfőtől
péntekig 7-9 óra között.
Dolgozni akaró hölgyet keresek piacozási
munkára. 20/395-40-33.
Diák vagyok és ház körüli munkát keresek.
Bármit elvállalok: takarítást, kertrendezést, bevásárlást, stb. Hétvégén is hívhat.
Tel.: 30/83-53-124.
Takarítói, házkörüli, bevásárlói munkát keresek. 70/236-73-57.
Házkörüli, kerti munkát keresek. 70/25802-35.

Egyéb
Lakhatásért segítő személyt keresek magam mellé. Csak fedelet tudok biztosítani. Lehet férfi és nő is. Érd.: 20/57-88-527,
66/216-344. Tóth Andrásné, Bélmegyer,
Tavasz u. 34.
Eladó 1 db fehér márványlap 43x40x3 cm.
Irányár: 7500 Ft. 30/66-86-503.
Eladó egy 1,7x4 méteres burkolókő mintázatú új linóleum. Ugyanitt Brendon pelenkázós, ifjúsági ággyá alakítható kiságy eladó. Érd.: 30/414-87-95.
180x200 cm-es franciaágy éjjeliszekrén�nyel, olvasó lámpás fejrésszel és a hozzá tartozó 3x2 ajtós szekrénnyel eladó.
Ugyanitt Vesta 4A típusú megkímélt gáztűzhely eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Babaruhák eladók. Bodyk, nadrágok, ingek, pulcsik, overál, cipők, tipegők. 100
Ft/db-tól. Érd.: 70/41-32-19.7
Magneter mágnesterápiás matrac tartozékokkal együtt olcsón eladó. 30/381-83-58.
Pótkocsinyi mennyiségű törmelék elvihető
a Szabó D. u. 27/1. alól. Tel.: 66/643-971.
Beépíthető konyhaszekrényt keresek megvételre. Hűtőszekrény 15 ezer Ft-ért eladó.
30/937-10-22.
Hagyatékból szekrénysor, üveg dohányzóasztal, 50 l-es üvegdemizson eladó. Tel.:
30/305-79-55.
Réka szekrénysor + asztal, konyhabútor, székek, festmények eladók. 70/7764-757.
Két gyermekkerékpár eladó, 8-10 évesnek. Az egyik sebességváltós. Tel.:
66/411-866.
14 mázsa búza, pirosló hunyortövek, télálló szabadföldi kaktuszok, örökzöld kerti
bőrlevéltövek eladók. 20/355-77-26.
Szilvapálinka eladó. 30/305-79-55.
Eladó: 2 db cefrés hordó, üst üstházzal,
zsírosbödön. Érd.: 70/578-06-55, este
hatig.
Szemes kukorica eladó. 20/490-23-77.
14, LE fűnyíró, 50 l-es üveg kosárral, szőlőzúzó, 5 mázsás cefrés hordó eladó, rotára cserélhető. 30/27-28-342.
Eladó: nyúlketrec, fejőgép, kis vaskapu,
légpuska. Érd.: 66/410-906.
2 db szúnyoghálós ajtó olcsón eladó: 75x200
barna, 79x203 fehér. Tel.: 20/428-61-77.
Eladó: megkímélt 40 l-es szőlőprés és
zúzó. Érd.: 30/782-82-61.
Egyszer használt újszerű hálózsák, újszerű műszaki rajztábla, jó állapotú világos
íróasztal, varrógép eladó. 70/236-35-37.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszobafal, hűtőláda, gázpalack, 2 db zsírosbödön, ülőgarnitúra, szobafenyő, szobanövények. Érd.: 30/905-49-14.
Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt
állapotban eladó. Két db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény, világosszürke bútorlapból eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Olcsón eladó jó állapotban lévő heverő 2
mx85 cm. Érd.: 70/771-86-46.
Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban, teljesen újonnan eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Új satupad kis satuval együtt eladó 10 ezer
Ft-ért. Érd.: 30/277-95-43.
Két gyermekíróasztal eladó. Tel.: 70/3606-173.
Eladó: 3 fázisú villanymotorok, benzines
szivattyú, segédmotor alkatrész, gyerekbiciklik, férfi bicikli, biciklikerék, cserép. Tel.:
66/412-862.
Eladó Husqvarna 365 benzines láncfűrész. 4,6
kg önsúlya, 40 cm fűrészlappal. A lánc cserélve volt. Ár: 36000 Ft. Tel.: 30/66-96-503.
Világos szekrénysor, sötét szekrénysor,
kis kombinált szekrény, asztalok, székek,
fotelágyak, két személyes kanapé eladó.
Érd.: 30/313-54-86.
Kétszárnyú bejárati ajtó eladó. 30/485-99-16.
Kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő eladó. Tel.: 70/27-10-532. Kamut, Petőfi u. 67.

Eladó: használt szekrénysor, kihúzható kanapé, fekete forgófotel, új számítógépasztal, íróasztal. Érd.: 30/342-98-07.
Új gyermekágy eladó vagy ruhára, játékra
cserélhető. 70/236-73-67.
Eladó: rotációs kapa, hasítógép, 3fázisú
villanymotor, láncfűrész, ifjúsági bútor
franciaággyal, szőlőprés. 20/388-90-34.
Egyetértés TSZ sertéságazatából 70 ezer Ft
értékű üzletrész eladó. Tel.: 30/592-64-65.
Bontásból eladó: sínvasak, konvektorok,
tégla, cserép, deszka, gerenda, faanyag,
nyílászárók, gázkémények, mozaiklapok,
akác oszlopok, redőnyök, kúpcserép.
20/472-96-58.
Szabadföldi páfránytövek eladók. 20/35577-26.
240 l-es hűtőláda, és rásegítős német
gyártmányú elektromos kerékpár eladó.
30/626-14-31.
Eladó: 11,5 kg-os gázpalack, 22-es húsdaráló, kolbásztöltőgép, 3 db madárketrec,
56 tojásos baromfikeltető. Érd.: 30/62499-87.
2 db fonott hintaszék eladó. 30/590-6938.
Eladó: seprűkötőgép, nagyteljesítményű
terménydaráló, 2 db gázpalack, nagyméretű új üstház, üst, gázperzselő, gázégőfej. Érd.: 66/412-827.
PVC padlót keresek. 30/955-12-12.
Eladó: famázsa súlyokkal, csempekályhához ajtók, platni, csempe, samott tégla,
Jantyik-tégla, cserép. 30/448-30-29.
BNM pulzáló mágneses gyógyító matrac
kedvező áron eladó. 30/727-89-38.
Eladó: cirkula, rönkhasító, kerti sörpad
asztallal, 3fázisú terménydaráló ládával,
3fázisú pajzsos villanymotorok. 30/44830-29.
Használt bőr ülőgarnitúra 3-2-1 részes olcsón eladó. 30/567-99-39.

Eladó: alig használt olasz 1c-os robbanómotoros szivattyú, Ariston négyrózsás beépíthető gázfőzőlap. 30/359-96-92.
Egyetértés TSZ sertéságazatban 80 ezer Ft
üzletrész eladó. 30/567-99-39.
Légpuskát vennék, maximum 10 ezer forintig. Rossz, régi is érdekel. Jó állapotú
kempingkerékpár 8000 Ft-ért eladó. Tel.:
20/94-50-726.
Malomasszonykertben 12 kvadrát búza lábon eladó. Érd.: 30/484-54-42.
Olasz gyártmányú (Tesumseh) 3,5-ös
benzines fűnyíró üzemképesen 15 ezer Ftért eladó. Tel.: 20/331-30-09.
128x96 cm-es régi kép eladó. Ár: 30 ezer
Ft. Eta típusú alig használt, nagyobb, szép
állapotú, alig használt kenyérsütőgép
9000 Ft-ért eladó. Érd.: 30/342-98-07.
Szekrénysorok, székek, hintaszékek, asztalok, állólámpák, tükrök, kanapék, malmikocsik, targonca, konvektorok, gázkémény eladó. 20/472-96-58.
Eladó: újszerű fehér páraelszívó gáztűzhely fölé, dohányzóasztal 2 db puffal.
66/739-890, este.
28-as női kerékpár, Hajdu mosógép eladó. Érd.: 66/410-204.
Számítógépasztal, monitor, MPM 210 benzincsap eladó. 30/643-27-56.
Piros, fehér, sárga, rózsaszín leánder
és piros klivia eladó. Deák F. u. 39. Tel.:
66/416-144.
Szőlőből készült pálinka eladó. Érd.:
30/907-40-66.
150x100 cm-es sarokkád, zuhanykabinhoz
oldalsó üvegek, konyhaszekrényre való ajtólapok eladók. 66/739-890, este.
70 cm-es, kifogástalan Samsung színestévé 22 ezer Ft-ért eladó. 56 cm-es Elekta
színestévé 500 Ft-ért eladó. Érd.: 30/34298-07.

Jelentkezési határidő: június 28.

Berill

Ékszer
és Zálogház

Ballagási arany ékszer

akció!

Nyakláncok, medálok, fülbevalók,
kis- és nagyméretű gyűrűk

már 10 000 Ft-tól!
Karikagyűrűk 3 napos megrendeléssel!
Nyakékek, nagysúlyú láncok

óriási kedvezménnyel,
törtarany beszámítással is.
Zálogfiókunk arany ékszerekre
a legmagasabb hitelt nyújtja!
Éljen a jól bevált lehetőséggel!
Békés, Kossuth u. 4.

Gyomaendrőd, Fő út 222.
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Ünnepi Könyvhét Békésen is
Június 4-8-ig zajlottak az országban a klasszikus és kortárs rész pedig 1989-től haláláig,
irodalom és a magyar könyvkiadás ünnepének programjai. 2009-ig.
A békési könyvtár könyvsátorral, kedvezményes könyvváA Püski Kiadó másik új
sárral és könyvbemutatókkal várta a békési lakosokat.
könyve, Cey-Bert Róbert Gyuúj könyvének bemutatója zajlott. Elsőként az „Ismertem az
írók körüli mágneses teret” –
Püski Sándor élete hagyatékának tükrében 1. rész (19291945) című műről halhattunk,
Püski Sándor fiától, Püski Istvántól, az egyik szerzőtől, aki

la: Koppány a Fény harcosa
című tanulmánya szintén egy
trilógia utolsó kötete, melyet a
szerző mutatott be a békési közönségnek.
Az ünnepi könyvhét ideje
alatt a könyvtár előtti sátorban kedvezményes könyvvásáron számos új kiadványt vá-

A felvételen balról jobbra Horváth Hajnalka, Tinkó Máté és Harencsár
László.

elmondta, hogy három kötetes
alkotás első kötetéről van most
szó, de októberre készen lesz
a második rész is, amely Püski Sándor hagyatékát 1945-től
1989-ig ismerteti, a harmadik

sárolhattak az érdeklődők, továbbá ingyenes beiratkozás és
internethasználat kedvezménye is illette a könyvtárlátogatókat, és a késedelmi díjat is
elengedték. 
Zs. I.

Múzeumok Éjszakája a Galériában
(Folytatás az 1. oldalról)
A természettudományi érdeklődésűek antropológusok
lehetnek, keménypapírból kivágott formákból össze kell állítaniuk egy komplett csontvázat, miközben előttük kivetítőn ásatásokból származó
sírfotókat láthatnak. Ha érdekli őket, korosztályuknak
megfelelő foglalkoztató füzetet is kitölthetnek a témában.
A manuális foglalkozásokat
kedvelőknek restaurátorkodás
kínálunk: széttört agyagedény
részeinek összeválogatása, ös�szeragasztása. Aki inkább alkotni akar, ki is festheti a cserepet.

A felnőtt generáció a Békési Galériában látható „Egy újra felfedezett festőművész –
Jantyik Mátyás” című kiállítást tekintheti meg tárlatvezetéssel. A tárlatvezetések minden kerek órakor (2 órakor, 3

órakor, 4 órakor, stb.) indulnak, és félórásra tervezzük.
A nyugdíjas generáció tagjai szintén a kiállításhoz kapcsolódóan kényelmes székekben ülve kihangosított prezentációt láthatnak Jantyik
Mátyás festőművész munkásságáról, miközben az unokák
saját korosztályuknak megfelelő foglalkozásokon vehetnek
részt. A vetítések minden félórában (fél 3-kor, fél 4-kor,
fél 5-kor, stb.) kezdődnek és
fél óráig tartanak.
A múzeum munkatársai szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt a békési
Múzeumok Éjszakájára! 

Évértékelés a Békési Újságnál
Ahogyan jó néhány éve mindig, idén is vacsorán látta vendégül a Családért Alapítvány,
mint kiadó a Békési Újság
munkatársait, akik javarészt
önkéntes munkában írnak, fotóznak vagy részesei más módon kéthetilapunk elkészülésének.
A közös fotó elkészülése
után Szegfű Katalin, a Békési
Újság főszerkesztője adott át-

Félre
Már régen készülök arra, hogy filmes félrefordításokról írjak, gyakran fordul velem
elő ugyanis, hogy az eredeti nyelven, de magyar felirattal nézem a filmeket, így aztán
feltűnik ez-az, például, hogy bármilyen angol mosdatlanságot magyarra lehet fordítani
mindössze két kifejezéssel (az egyik egy felszólító módú ige, a másik meg egy főnév) –
főleg a „nem tölt, csak lő”- típusú filmekkel
van ez így. No de keressünk akkor egy konkrét műalkotást, legyen az az idén már 21 éves
fennállását ünneplő Ponyvaregény, melyben
az egyik szereplőről kijelentik, hogy néger és
szamojéd. Aki egy kicsit is képekben gondolkodik, az most elmerülhet annak elképzelésében, hogyan is néz ki egy fekete bőrű majdnemeszkimó. A következő néhány

megtekintéskor még mindig nem értjük,
mi is a baj ezzel a szöveggel. Aztán egyszer
csak jön a megvilágosodás, hogy a szamojédek biza Szibériában élnek, körülbelül harmincezren lehetnek, rokon nyelvet beszélnek
(igaz, távolit, mert uráli nyelv, nem finnugor
az övék), úgyhogy arra az esély, hogy Tony
Rocky Horror egyszerre legyen szamojéd és
néger, elég csekély. Akkor viszont mi lehet?
Valószínűleg szamoai – na, őket még annyira
sem ismerjük, mint a szamojédeket, akikről
azért a nyelvrokonság-táblázatban anno legalább tanultunk. Így aztán lehet, hogy nem
is olyan nagy baj a félrefordítás, hiszen a fordító az ötödik megtekintéskor is megnevettetett bennünket legalább.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy brutális állatkínzás
margójára…

Fotó: Békés Városi Könyvtár.

Június 4-én a gyermekkönyvtárban Harencsár László Mese és valóság című könyvének bemutatójára került sor.
Az „országjáró” mesélő író
több alkalommal mesélt már a
békési gyermekeknek. Könyvének különlegessége, hogy
a különböző helyszíneken lezajlott találkozókon résztvevő gyermekek fotói illusztrálják azt. A találkozón részt vett
Horváth Hajnalka békési alkotóművész, aki a borítót illusztrálta. Laci bácsi meséje után a
Hajnalka által készített meseillusztrációt színezhették ki a
gyerekek. A felnőtt könyvtárban ezt követően ugyancsak
Harencsár László Egy híján
húsz című novelláskötetét ismerhették meg a békési olvasók. A szerzővel Tinkó Máté
beszélgetett. A szerző első önálló kötete Pásztor Erzsi Kossuth- és Jászai-díjas színművésznő ajánlásával jelent meg.
A vendég itt is Horvát Hajnalka alkotóművész volt, aki
a szépséges könyvborítót készítette.
A Könyvhét még egy
könyvbemutatót tartogatott.
Június 8-án a Püski Kiadó két

Egy nyelvet beszélünk

tekintést az előző vacsora óta
eltelt esztendőről. Kiemelte,
hogy a Békési Újság Kalendáriumát felvették a békési helyi értékek közé elsősorban lokálpatrióta szellemisége, értékmegőrző és -felmutató írásai
miatt. A főszerkesztő elmondta továbbá, hogy a Családért
Alapítvány által kiadott Békési Újság olvasóinak tábora nem
csökken, ezer és ezer békési

várja kéthetente, sokuknak ez
az egyetlen hiteles hírforrása
helyi közügyekben. A kiépült
terjesztő kör jól teljesít. A jövőbeni célok között a weboldal
fejlesztését jelölték meg.
Az évértékelés után a 25 főnyi munkatársi kör igen ízletes és bőséges vacsorában részesült, melyet Juhász Zoltán
mestercukrász gyümölcstortája koronázott meg.

Még az igen edzett állatvédőket is megdöbbentette az az eset, amelynek a híre rövid
idő alatt bejárta az egész várost. Május utolsó
szombatján az egyik vadász jelentette, hogy két,
brutálisan megkötözött keverék kutyával találkozott Békés és Mezőberény között az ártéren.
Az állatvédők azonnal a helyszínre mentek, és
két nap múltával találtak rá az egyik jószágra, egy nemrég ellett szukakutyára, amelynek
a két hátsó lába össze volt kötözve zsineggel. Az
első lábait is összeköthették, a húsig hatoló bevágások erre utaltak, de itt a zsineget a kutya
elrághatta. A rendkívül leromlott állapotú állatot az állatvédők megmentették, ellátták. Később a kecskeméti állatvédők magukhoz vették,
mert nekik különleges lehetőségeik vannak az
ilyen traumán átesett kutyák meggyógyítására. A vadász bejelentő által leírt másik állatról,
amelynek a szája volt zsineggel összekötve, máig nincs hír, bár sok jóérzésű állatbarát próbálta
napokon keresztül felkutatni a lápos, erdős részen, ám végül nem bukkantak rá.
Az eset részleteit Kocsorné Erika, az „Esély”
Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület osztotta meg olvasóinkkal. Elmondta, hogy
több felháborodott békési ajánlott fel pénzt annak a személynek a felkutatására, aki ezt az
embertelen tettet végrehajtotta, de ők valójában nem ebben látnák az igazi segítséget. Mivel az állatvédő egyesület igen szerény költség-

A lehangoló valóság: így fest a gyepmesteri telep
Békésen.

vetésből gazdálkodik, nekik a mindennapokhoz kellene támogatás. Például ha az állatbarátok ellátogatnának a Krisztina-zugi gyepmesteri telepre, láthatnák, hogy az állatvédők legjobb akarata ellenére is milyen zsúfoltság van,
és az elhelyezés mennyire nagy gondot okoz.
Újabb kennelek kellenének. A kutyák nincsenek védve a tűző nap ellen, és iskolaidőn kívül
bizony a táplálásuk is valódi kihívás. Az önkéntesek szépen elfogytak az egyesületből. A jószágok sorsa azon a pár emberen múlik, akik
erejüket, szabadidejüket és gyakran pénztárcájukat nem kímélve mellettük állnak. Nem
csak az ilyen felháborító eseteknél, hanem az
év minden egyes napján.
Szegfű Katalin

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
26. hét

2015. június 22-26.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Zöldborsóleves

Csontleves

Paradicsomleves

Frankfurti leves

Tarhonyaleves

Lecsós
sertésszelet
tarhonyával

Rakott karfiol

Sajtos-tejfölös
csirkemell
burgonyapürével

Grízes tészta
ízzel

Burgonyafőzelék
Fasírt

Sütemény
27. hét

2015. június 29-július 3.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Zöldséges
gombaleves

Burgonyaleves
füstölt kolbásszal

Hamis
gulyásleves

Zöldbableves

Májgaluskaleves

Tejfölös
sertésszelet
Tészta köret

Túrós bukta

Tökfőzelék
Sertés pörkölt

Rántott
sertésszelet
Párolt rizs

Milánói
spagetti

Sütemény

Vegyes savanyúság

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
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Első Háromváros Sportfesztivál

MERÍTŐ SZÁKOK

A Békéscsaba - Arad - Békéscsaba szupermaraton negyedik helyezett
békési csapatának tagjai.

A közelmúltban rendezték
meg a 18. Békéscsaba – Arad
- Békéscsaba Szupermaratont,
melyen részt vett a Békési DAC
– Békés Drén csapata is, Botos
Márton - Botos Zsolt - Szilágyi
István - Trescsik Szabolcs- Varga Pál összeállításban. Az első napon esőbe hajló időben 50
váltócsapat, egyéni indulók, párosok, görkorisok és kerékpárosok több mint ezerfős mezőnye
vágott neki a távnak. A futáshoz ideális körülmények között

a nap folyamán a békési csapat
a 3-5. helyen foglalt helyet, estére az ötödik helyen zártak.
Másnap egyre melegedő időben
kellett az első napon megfáradt
lábaknak teljesíteni a száz kilométert. A Botos testvérek remek utolsó két szakaszával a
negyedik helyen érkezett célba
a csapat. Köszönik a támogatást a Békési Diákok Atlétikai
Clubjának és a Békés Drén Kftnek, Kis Kovács Károly edzőnek és Ilyés Tamásnak.

Bohócműsor és ajándék
a kis betegeknek
Bimbó Lajos békési ökölvívóedző, a T2 Ring Ökölvívó
és Szabadidősport Egyesület
alapítója és elnöke arról tájékoztatott, hogy sportegyesülete és Andor bohóc újra ellátogatott a gyulai gyermekkórházba. Most a sok játék és
édesség mellett gyermekruhákat adományoztak a bent fekvő gyermekeknek illetve a rászoruló családoknak. Mindezzel azt szeretnék bizonyítani,
hogy nem csak nagy és gazdag

cégek képesek segíteni a rászorulókon, hanem átlagemberek is, akik nagy vágyat éreznek a jótékonykodásra. Mint
megtudtuk, a kezdeményezés
folytatódik, legközelebb a békéscsabai kórház gyermekosztályát és Békésen az Újvárosi Óvodát szeretnék megajándékozni. Aki segíteni szeretne
ebben a nemes jótékonykodásban, keresse a kapcsolatot
Bimbó Lajos edzővel, telefonszáma: 30/613-19-76.

Két győzelem a Maraton OB-n
Teljes gőzzel zajlik a versenyszezon a békési kajak-kenusoknál. A számos verseny
egyikén, Győrben, a Maraton Magyar Bajnokságon kellett helyt állnia a Békési Kajak – Kenu Club versenyzőinek a rendkívül mostoha időjárásban. Ez sem zavarta meg
azonban a viharsarki különítményt, és az utóbbi tíz év legeredményesebb Maraton Bajnokságát produkálva két első,
négy második, egy harmadik
és további hét bajnoki pontszerző helyezéssel tértek haza. Győzött Jurecska Márk az
U13-asok 10 km-es kenu számában, és Seller László a férfi
Masters kategóriában (a szegedi Farkas Árpáddal párban)
a kenu kettesek között. Laczó
Dániel eredményével kihar-

Szinte
nélkülözhetetlen
horgászeszközünk a merítő szák, a hal kíméletes bánásmódjához és a biztonságos partra emeléséhez szükséges eszköz. A merítőhálóknak sokféle formája van, hiszen a keszegtől az óriás halakig léteznek merítők. Nagyon
fontos, hogy a kiszemelt halra való horgászathoz megfelelő méretű merítő szákot használjunk! A legkedveltebb horgászati módszerhez, a féderezéshez mindig hosszúnyelű
merítőt használjunk, ezeknek
az anyaga alumínium profil,
üvegszál és profi minőségű
karbon. Lehet teleszkópos és
rakós rendszerű a vékonyabb
zsinóros horgászathoz, hiszen
ha megugrik a hal, akkor is
utána tudjunk meríteni. Saját tapasztalatból ajánlom a
cserélhető fejű merítőt erre a
célra, amivel bármikor tudjuk
változtatni a merítőháló méretét a horgászott halfajhoz.
A nagyhalas bojlizáshoz szinte már mindenütt elvárt a bojlis merítő használata. Mérete:
1,8 m nyél, a fejrésze általában
1x1 m. Azonnal oldható, ami
a nagy pontyokhoz vagy amurokhoz szinte nélkülözhetetlen. A bojlis horgászok egyre
többen használják a régi típusú fix fejes, nagyöblű merítőket, amire nagyon öblös aprószemű háló van rögzítve. A hálók anyaga változó, lehet sokféle finomszövésű műagyag illetve damilhálós. Ezek kevésbé kíméletesek, de vannak
horogálló gumis anyagúak is.
Ezek már kíméletesen bánnak
a hallal és kevésbé akad bele
a horog.
Szekerczés Sándor

(Folytatás az 1. oldalról)
A vándorserleget a házigazda Békéscsaba tarthatja magánál egy évig, mert megelőzte
Gyulát és Békést. A békésiek
két versenyszámot megnyertek.
A szellemi vetélkedőt, melynek
során Békés megyei kötődésű
nagy sportolók és sportvezetők
életéből kellett felkészülniük,
továbbá a sor- és váltóversenyt.
A labdajátékok közül a fiú kézilabdázóknak ment a legjobban, de a többi számban sem
vallottunk szégyent – mondta
el Kálmán Tibor. Érdekesség,
hogy bár a győztes sárkányhajóban zömében békési kajak-kenus ült, ők, mivel Békéscsabán
tanulnak, annak színeiben versenyeztek, és legyőzték a békési

Fotó: Gulyás Péter.

Horgász
szemmel

Szellemi vetélkedőben és sorversenyben tudott győzni Békés

Fociban tarolt az Előre FC-s focistákra építő Békéscsaba.

csapatot. Hasonló más sportágaknál is előfordult, így tudott a
megyeszékhely hét sportágban
nyerni és fölényesen kézhez kaparintani a vándorserleget.
Az egész napos sportversenyek után a díjátadón mind-

három település polgármestere megjelent. Ekkor derült
ki az is, hogy jövőre Gyula
fogadhatja majd a Háromváros Sportfesztivál diák sportolóit.
Szegfű Katalin

Közösségépítő sportverseny
A fogyatékkal élő felnőttek
sportversenyére, a Derűs Kupára került sor a napokban Békésen. A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ már hetedik alkalommal hívta életre ezt
a megyei rendezvényt, melyen
Békésről, Mezőberényből Orosházáról és Kétegyházáról mintegy 200 sportoló vett részt.
A versenyzők összesen öt
egyéni versenyszámban, így
futásban, kosárra dobásban,
medicinlabda hajításban, helyből távolugrásban és célba dobásban, továbbá két csapatversenyszámban, azaz kötélhúzásban és sorversenyben mérhették össze erejüket, ügyességüket. A legjobbaknak érem
járt, a csapatok legjobbjai ser-

Fotó: Serfecz Dávid.

Negyedikek a békésiek
a szupermaratonon

Futóverseny a ligetben.

leget kaptak. Összesítésben a
legjobbnak egyébként a Harmóniaház (Békés) bizonyult,
megelőzve az orosházai Vadvirág Egyesületet és a házigazda
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központot.

A verseny célja az egészségnevelés, a közösségformálás,
a fogyatékkal élők társadalmi
integrációja, a sport szeretetének elmélyítése. A közösség
érzését szolgálta az együtt elfogyasztott ebéd is.

A békési Kábítószerügyi Drogellenes Világnap reskedelem elleni harc fonEgyeztető Fórum a Drogtosságára.
a kikötőben
ellenes Világnap alkalmáTervezett programok:
ból június 26-án, pénteken délelőtt a béké- – ingyenes sárkányhajózás 9:15-től 9:45-ig
si kishajó kikötőben figyelemfelhívó prog- – ingyenes kenuzás 10-12 óráig
ramot szervez. Céljuk ráirányítani a figyel- – 11 órakor lufi felengedés, mely szimbolizálmet a drogfogyasztás veszélyeire, a drogkeja a függősségek, a drogok elengedését. 
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Jurecska Márk a dobogó tetején.

colta, hogy indulhasson az idei
Ifjúsági Maraton Európa-bajnokságon.
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