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Megkérdeztük
Barkász Sándor képviselőt…

Miklós Lajos
a városvédők új elnöke

…ön miért ajánlotta fel a városnak a tiszteletdíját?

tás óta még nem mindenki ébredt fel. Jó néhányan munka és teljesítmény nélkül akarják megúszni az életet, a közért való segítségről nem is beszélve. Egy egészséges tár-

86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok
Az Ünnepi Könyvhét ideje alatt:
kedvezményes könyvvásár
a könyvtár előtti sátorban
június 4–12. között
 könyvbemutatók,
író-olvasó találkozók
 kézműves foglalkozás
 ingyenes beiratkozás
 ingyenes internet-használat
 késedelmi díj elengedése

Helyi ízek kavalkádja
június 5-én, pénteken,
a békési piacon 8-12 óráig.
Békés és környékén termelt zöldségek, gyümölcsök,
méz, húskészítmények, tej és tejtermékek kóstolója.

Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ:
piacfelugyelet@bekesvaros.hu.
Telefon: 66/411-011/150-es mellék

sadalomban az embereknek koruk és fizikai,
szellemi teljesítőképességüknek megfelelő,
arányos feladatot, terhet kell vállalniuk. Legyen az munka vagy a város önerejét biztosító építményadó, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy pályázni tudjunk. E sorokat főleg
ellenzéki képviselőtársaimnak ajánlom, de
az életet munka nélkül megúszni akarók is
magukra vehetik. Sosem felejtem azt, hogy
honnan jöttem, és bízom benne, hogy látom,
tudom, merre tartok. Vallom, hogy a kitartással és tisztességgel végzett munkánkkal,
egész életvitelünkkel mintát kell adnunk fiataljainknak. A jövőt kell építenünk!

Május utolsó vasárnapja hagyományosan
a gyerekeké. A városi gyermeknapi rendezvényre idén is a Dánfoki Üdülőközpontba
hívta a családokat a kulturális központ.
Csodálatos májusvégi időben futóversennyel indult a reggeli program. A jótékony célú verseny bevétele a sérült gyermekek családjait tömörítő Együtt Könnyebb
Közhasznú Egyesületet támogatta. A fiatalok és a felnőttek 7 és 21 kilométert teljesítettek a Körös gáton, a kisebb gyerekek
a tábor területén futottak. Mindenki ajándékot kapott. A Tisza Kálmán Szakképző
Iskola „Gyerekek a gyermekszegénység el-

Napokon át eveztek a Körösökön
megrendezett
vándortúra,
mint egy határokon átnyúló

zarándoklat, városunkba elhozta. 
Sz. K.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Öt nap alatt 250 kilométert eveztek a Határtalanul
Vándortúra indulói, akik a
Szentháromság
vízeséstől,
vagyis a Fekete-Körös eredésétől indulva érkeztek meg
az. I. Körösök Völgye Fesztivál helyszínére, a békési kikötőhöz május 24-én. A sportembereket a mintegy 150 lelkes békési lakos mellett Izsó
Gábor polgármester, Katona
Gyula esperes és Tőkés László református püspök, Európa
Parlamenti képviselő fogadta.
A szónokok kiemelték az ös�szefogást, melynek az üzenetét ez az ötödik alkalommal

az idei évben tervezett feladatokat, programokat. Elhangzott, hogy a városvédő egyesület az új Polgári Törvénykönyv
hatályba lépésével közhasznú
jogállását nem tudta megtartani, azonban működése továbbra is fenntartható. Tavaly a városvédő egyesület kezdeményezésére, illetve közreműködésével újabb emlékhelyekkel bővült Békés kulturális öröksége,
ilyen például református templomkertben felállított Kálvin
szobor, Giba Heléna emléktáblája, Jantyik Mátyás mellszobra, és a holokauszt botlókő.
(Folytatás a 7. oldalon)

Futóverseny és sok játék
a városi gyermeknapon

A Határtalanul Vándortúra idei résztvevői a békési kikötőnél.

Fotó: Serfecz Dávid.

Lassan egy évtizede, hogy nem vettem fel
a tiszteletdíjamat. Mindig a békésieknek adtam vissza. Ezt a felfogást otthonról hoztam,
szüleim így neveltek. Folyamatosan, sokaknak próbálok segíteni. Lelkileg, szellemileg,
anyagilag egyaránt. Életfilozófiám az emberek egészséges öngondoskodásának vis�szaállítása, hogy újra társadalmat formáló
szereplők lehessenek. Nem szeretem az önmagáért élő zsugori vállalkozót, a fizetett ellenség módjára viselkedő alkalmazottat, és
a dolgozni nem akaró közmunkást, munkanélkülit. Lehet, hogy bántok e szavaimmal, de célom épp a felrázás. A rendszervál-

Az idén 26 esztendős Békési Városvédő és -Szépítő Egyesületet hosszú éveken át irányító Mester Péter tavalyi halála
miatt a május 22-i közgyűlésen tisztújításra volt szükség.
A közgyűlés egyhangúlag szavazta meg új elnökének Miklós Lajost, alelnökének Dr. Csiby Miklóst, jegyzőjének Serfecz Dávidot, valamint a honismereti szakosztály vezetőjének Egeresi Juliannát.
A tanácskozáson Miklós Lajos - aki mostanáig megbízott
elnök volt - számolt be az egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről, majd ismertette

Emlékezetes élmények várták a gyerekeket.

len” figyelemfelkeltő kampánya is itt zárult. Hatvan szegény sorsú gyermeknek sikerült átadni a lakosok adományaiból ös�szegyűlt ruha- és játékcsomagot, ugyanők
itt a gyereknapi rendezvényen ízletes ebédet kaptak és ingyen játszhattak azokon a
kalandjátékokon, melyekért másoknak fizetni kellett. Sok látogató gyermek teljesítette az „Állatkerti séta” címmel rendezett
12 állomásos játékot: lengőteke, gólyalábazás, aszfaltrajzolás, ugráló kötelezés, zsákban futás és hasonló kortalan mókák várták őket. A dánfoki gyereknap a Palmetta
zenekar gyermekműsorával zárult.
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Élő fortélyaink
BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Bodzás finomságok

A kanyargós Csabai utca még rejteget jó néhány népi építészeti szempontból értékes házat, melyekkel ugyan egyetlen szakkönyv sem
foglalkozik, mégis figyelemre méltóak. A mezővárosi nagygazda
házakra mindenképpen oda kell figyelni,
mert városképi szempontból is értéket képviselnek. Ezek közé
tartozik a Csabai utca
50. számú építmény is.
A nagyméretű gazdaházat Zsíri Szabó
Ferenc jómódú gazdálkodó építtette 1922-ben.
A ház építési éve jól látható az épület oromfalán a Zs F monogrammal együtt. Zsíri Szabó Ferenc és Durkó Zsófia házasságából két
lány született. Zsíri Szabó Ferenc parasztember, presbiter a Békési Református Egyházközség gondnokaként /kurátoraként/ szolgálta Istent. Sajnos Zsófia nevű leánya 16 éves korában meghalt spanyolnáthában. A házban nagyon sokáig a Zsíri Szabó család leszármazottai
éltek. Sokáig élt itt Hidvégi Gábor és felesége,
Mester Julianna, valamint leányuk Hidvégi Julianna.

A téglalap alapú ház szoba-konyha-szoba-hátsó konyha-kamra elrendezésű. Az utcai
homlokzaton kis kiugró falrészeket /lizénákat/
figyelhetünk meg, lelógó köténydíszítésekkel.
A ház utcai frontján 1
méteres lábazati párkány húzódik. Az ablakok alatt lépcsős könyöklőpárkányok mutatják az építtető igényességét. Az oromfalon a kis szellőzőnyílások alatt is lépcsős vakolt díszítések vannak,
a Zs F 1922 felirattal. Az oldaltornác fa apácarácsos díszítése az ereszágassal megmaradt.
Köszönjük e ház jelenlegi tulajdonosának,
hogy védi a gazdaház épített értékeit.
Az ilyen, a magyar Alföldre jellemző háztípusra Corbusier világhírű francia építész is felfigyelt, s követendőnek tartotta megjelenési helyén. Kis hazánkban, így Békésen is az új házak
építői már nem mindig ilyen stílusban építik
házaikat. Ennek helyességét az olvasóra, népi
építészeti szakemberekre, építészmérnökökre
és a városképet figyelemmel kísérőkre bízom.
Bíró György, városvédő

Nyári táborok Dánfokon
Sokféle érdeklődésű gyereknek, fiatalnak tud kikapcsolódást nyújtani erre a nyárra is a békési Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ, a békéscsabai Életfa Kulturális Alapítvány, valamint a Dánfoki Üdülőközpont.
A békési nyár a „Szép magyar
beszéd” kerekező olvasó táborral
indul június 21-25. között. 13-17
év közötti olvasni szerető diákokat várnak a nem éppen rendhagyó olvasótáborba. Szakmai vezető: Gellénné Körözsi Eszter, középiskolai magyar szakos tanár.
Július 13-17. között lesz a
Honismereti tábor, ahova izgalmas kalandra hívnak minden
8-14 év közötti diákot. Téma a
Körös élővilága.
A 6-18 év közötti modern
táncot kedvelő gyerekeket, fiatalokat várja a Megyei Társastánc Tábor július 27-tól 31-

ig. A szakmai oktató: Kenyeres
Csaba táncpedagógus, a Fregolina Társastánc Klub vezetője.
A fotózás szerelmeseinek július 27-31. szervezik meg a Békés
Megyei Amatőr Fotós Tábort,
ahova korhatár nélkül várják az
amatőr fotósok jelentkezését. A
szakmai oktatók: Apáti-Nagy
Lajos és Gazsó János.
Augusztus 3-7. között a táncé és színjátszásé lesz a főszerep
Dánfokon. 7-13 év közötti gyerekeket a Békés Megyei Néptánc Táborba hívnak. Oktató
Mahovics Tamás és Mahovics
né Ladányi Anita lesz. 14-19

év közötti fiataloknak ajánlják
a Színjátszó Tábort, ahol nemcsak a színpadi mozgás és az
énektechnika kap szerepet. Oktatók: Pocsaji Ildikó, Galambos
Hajnalka, Pete László Miklós.
Tisztelt szülők! Ha gondot okoz önöknek, hogy a nyári szünetben hova helyezzék el
gyermeküket úgy, hogy ők hasznosan, kreatívan, játékosan, felügyelet alatt töltsenek el az időt,
keressék a kulturális központ lehetőségét! Június 29-től augusztus 14-ig tartó időszakban, napi
9 órában, kitűnő pedagógusok
irányításával a gyerekek többféle foglalkozáson vehetnek részt.
Bővebb információ: www.
bekesikultura.hu, bekesikultura@bekesikultura.hu, www.
danfok.hu. 


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!

BÉRELHETŐ!

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.

Személygépkocsival
vontatható,
12 méteres emelők
bérelhetők!

Bodzaszörp: tiszta helyen szedjük hozzá a virágot, tiszta vizet használjunk. 5 liter vízben áztassunk 24 óráig 50 db bodzavirágot. Másnap
5 kg cukrot addig keverjünk az áztató lében,
míg el nem olvad. Tegyünk bele 50 gramm citromsavat, vagy jól megsikált 1-1,5 kg-nyi, cikkelyekre vágott citromot. Ha elolvadt, erősen
nyomkodjuk ki a citromot és
a virágot is, s máris kész a
bodzaszörp. Ha télire rakjuk
el, fedjük le celofánnal, erre
szórjunk egy kis tartósítót,
majd csavarjuk rá a kupakot.
A bodzavirág gyógyhatású. Az influenzás, lázzal járó betegségek ellen nagyszerű a bodzatea, izzasztó hatású. De enyhén vízhajtó hatású is,
így a húgyúti betegségek kezelésében is megoldást nyújthat, ugyanígy a vesebetegeknek is
jót tesz, de a fogyókúrázók is bátran ihatják a
teát. Ugyanakkor a bodzából készült homeopátiás készítmények erősítik az immunrendszert, méregtelenítenek is, de szedésével javítható a férfiak potenciazavara, vagy a nők
menstruációs problémái is.
Bodzavirág dzsemhez kell 4 főre 20 fej
bodzavirág, 2 db citrom, 1 vaníliarúd, 30 dkg
cukor, 3 db alma, 1 tasak dzsemfix szuper
(3:1), 5 dl víz. A bodzavirágokat leöblítjük, és
a vastagabb szárakat levagdossuk. Felkarikázzuk a citromokat, és egy tálban a bodzával rétegezve, és a vízzel leöntve egész éjszaka hűtőben pihentetjük. Másnap hozzáadjuk
a cukorral elkevert dzsemfix port, a lereszelt

almákat, és a félbevágott vanília rudat. Forrástól számítva 5 percig főzzük, majd leszűrjük, és kis üvegekbe öntjük, amiket pár percig azonnal fejtetőre állítunk.
Bodzapezsgő: 6 főre 15-20 teljes virágban
lévő bodzavirág-tányér, 1 kg kristálycukor, 4
citrom leve és héja, 1 ek. fehérborecet, csipetnyi szárított élesztő, 3 liter ásványvíz. Nagyon fontos, hogy
vastag falú, csatos üvegekbe töltsük a pezsgőt, mert az
erjedés során nagy mennyiségű szén-dioxid termelődik!
Száraz, hűvös helyen tárolva
több hónapig eláll. Elkészítés:
2 liter vizet felforralunk és abba a nagy edénybe, esetleg tiszta vödörbe töltjük, amiben a
bodzapezsgőt készítjük (8-10 literes a legjobb).
Hozzáadjuk a cukrot, és addig keverjük, míg
teljesen feloldódik benne. Felöntjük a maradék hideg vízzel. Belereszeljük a citromok héját, a levüket belefacsarjuk. Hozzálöttyintjük a
fehérborecetet. Megkeverjük. Belerakosgatjuk
a tiszta, bogármentes bodzavirágokat és finoman megkeverjük. Muszlinruhával letakarjuk
és hűvösebb, szellős helyre tesszük. Pár nap
elteltével ránézünk, és ha nem habos kissé,
azt jelenti, nem indult be az erjedési folyamat,
kevés szárított élesztőt adunk hozzá. Újra letakarjuk, és négy napig hagyjuk erjedni. Muszlinnal bélelt szűrőn átszűrjük a pezsgőt és sterilizált, vastag falú, csatos üvegekbe töltjük. Száraz, hűvös helyen további 8 napig állni hagyjuk.
Majd jól behűtjük, és úgy szolgáljuk fel.

INGATLAN HIRDETMÉNY

Békés Város Önkormányzata
pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti
a tulajdonát képező alábbi ingatlant:
Békés, Fáy A. u. 11. IV. 34. szám alatti
3 szobás, 71 m2-es lakás.
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2. szám, 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2015. június 17. (szerda) 18 óra.

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.

Villámcsődület és
gyermeknap a Hepp suliban
Villámcsődületre gyűltek
a Békés Városi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és diákjai Alapfokú Művészeti Iskola május 22-én a piacra. Ezzel
kívánták népszerűsíteni iskolájukat. A népes közönséget
pogácsával kínálták, melyekbe
az iskola apró zászlóit tűzték.
A gyerekek a város intézményét képviselve kék színű léggömböt eresztettek a magasba. A rendezvény később az
iskolában gyermeknapi programmal folytatódott. Deákné Domonkos Julianna iskolaigazgató és a „kisbíró” nyitotta
meg a programot, a zenét Mahovics Tamás és Okányi Mihály szolgáltatták, és a néptáncba sokan bekapcsolódtak.
Hamarosan meg is telt az iskola tornaterme, ahová a Tisza

Fotó: Sós Lajos.

A volt Zsíri Szabó-ház

A békési piacon kezdetét vette a flashmob.

Kálmán Közoktatási Intézményből, a Szegedi Kis István
Református Gimnáziumból,
a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolából,
valamint a Mezőberényi Általános Iskolából összesen kö-

zel száz diák és tanár érkezett
vendégként. A tornateremben
újra felpörögtek a dobok és a
néptáncosok előadták a műsort. Bárki számára lehetőség
volt bekapcsolódni a műsorfolyamba.
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Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár:
május 30-június 6.
Levendula Patika (Csabai u.),
június 6-13.
Jázmin Patika (Rákóczi u.),
június 13-20.
Turul Patika (Piac tér).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap
9-11 óra valamint 17-18 óra
között vehető igénybe.
Szombaton
a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.

Békés megye turisztikai kilátásai
Az első alkalommal, pünkösd hétvégéjén megrendezett Körösök Völgye Fesztivál szakmai programjai közül kiemelkedett az a turisztikai tanácskozás, melynek fővédnökeként
Békésre érkezett a turizmusért felelős helyettes államtitkár.
Dr. Ruszinkó Ádám környékbeli települések polgármesterei, az idegenforgalomban
érintett cégvezetők és más szak-

vágyókat képes megszólítani.
Tavaly összesen 630 ezer kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakát regisztrál-

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Pólók,
Rövidnadrágok,
Papucsok,
Szandálok,
Fürdőruhák
Ágyneműk
érkeztek!
Csirkerendelés!
Vörös, Fehér, Master

Pálmai
Tamás

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Anyakönyvi
hírek

Elhunytak: Varga Imre
(80 évesen), Szabó István
(77), özv. Ökrös Mihályné
Durkó Rebeka Anna (84),
Kiss Gergely (58).
Nyugodjanak békében!

A Csíksomlyói legenda

fejlesztéseiről szólt, kiemelve
a kishajókikötő létesítését, a
dánfoki üdülőközpont fejlesztéseit és a kerékpáros turizmus erősítésére tett erőfeszítéseiket. A polgármester a jövő
nagy lehetőségeként említette a csatornaturizmust, amely
hazánkban eddig szinte isme-

Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Házasságot kötöttek:
Gyucha György (Békés) és
Szlaukó Andrea (Békés),
Dr. Sánta István (Békés) és
Szabados Henriett Cintia
(Békés), Ambrus Pál (Békés) és Czira Márta (Békéscsaba), Szabó János (Békés)
és Szöllősi Erika (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

Jegyzet

A felvételen jobbról balra Izsó Gábor, Ruszinkó Ádám, Vantara Gyula, Nemes Attila és Komoróczki Aliz.

emberek előtt a dánfoki üdülőközpontban arról beszélt, hogy
Békés megyében a kulturálisés az aktív természeti-, benne a vízi- és a kerékpáros turizmus fejlesztésére lát lehetőséget,
melyet a határon átnyúló EU-s
projektek is erősíthetnek.
Dr. Glózik Klára, a Békés
Megyei Tourinform Iroda vezetője ehhez hozzátette, hogy a
megyében a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozások adják az idegenforgalomból élő cégek gerincét, és
a térség főleg a belföldi üdülni

tak Békésben, ez 20 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A szektor dinamikus
fejlődésében a Széchenyi Pihenőkártyának is szerepe van.
A fórumon szót kapott még
a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület képviseletében Baran Ádám, Komoróczki Aliz,
a Gyulai Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetője és Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász
Egyesületek Szövetsége ügyvezetője is.
Izsó Gábor polgármester az elmúlt évek turisztikai

retlen volt, ezért újszerű és sok
reménnyel kecsegtet az Élővíz-csatorna (Ó-Fehér-Körös)
vonatkozásában.
Békés megye érinthetetlen
természeti értékeivel, kasté
lyaival, gyógyfürdőivel Magyarország turisztikai gyöngyszemévé válhat és a közeli valamint távolabbi jövőben még
több embernek adhat munkát
– állapították meg az I. Körösök Völgye Fesztivál turisztikai szakmai tanácskozásának
résztvevői Dánfokon.
Szegfű Katalin

Napirenden az építményadó
Május 28-i tanácskozásán a
békési képviselő úgy döntött,
hogy következő ülésének napirendjére veszi az építményadó ügyét – írta a beol.hu. Az
ügy előzménye, hogy a május végi ülésen 15-20 személy
transzparensekkel, némán tiltakozott az új helyi adó bevezetése ellen és annak visszavonását követelte. Korábban
az adó ellen aláírásgyűjtést is
folytattak bizonyos politikai
és civil szervezetek.
- Az adók elleni valamennyi
aláírás-gyűjtési akció könnyű
népszerűséget hoz, hiszen ki
szeret adót fizetni? – reagált a
visszavonás követelésére Barkász Sándor képviselő.
A Jobboldali Összefogás
később közleményt adott,
melyben ezt írták: „Csapatunk azon dolgozik a képviselő testületben, hogy Békés
minél több uniós forráshoz
jusson. Az ellenzék azonban
a munka helyett még mindig
választási harcot folytat. Az

MSZP, kiszorulva a hatalomból, az országban egyedülálló módon a helyi Fidesz-csoporton és a Jobbikon keresztül igyekszik akaratát érvényesíteni. A város gazdasági
koncepciójának és adópolitikájának tervezésében a most
együtt szavazó MSZP, a helyi
Fidesz és a velük együttműködő Jobbik sem vett részt,
ehelyett a lakosság félretájékoztatását, az indulatkeltést
választották. Rácz Attila, a
békési Fidesz csoport elnöke
tett egyedül javaslatot az általunk korábban eltörölt kommunális adó újbóli bevezetésére, melyet természetesen
nem támogatunk.”

Hozzátették, céljuk, hogy
a békésiek terhei ne nőjenek,
ezért az építményadóból a
kedvezmények mértékét a beérkező adatlapok alapján határozzák majd meg. Ezért is
fontos, hogy a bevallások minél hamarabb beérkezzenek.
Mint azt többször is elmondták, Békés, mint minden magyar település számára az elkövetkező 4-5 évben létfontosságú az uniós források beérkezése. Az építményadó ehhez
nyújt segítséget, mint önerő,
így a pályázati ciklus leteltével
meg is fogják azt szüntetni.
A közlemény ezzel fejeződik be: „Sajnáljuk, de elfogadjuk, hogy az MSZP-Jobbik-Fidesz ellenzéki koalíció mindezt
nem mérte fel és tovább küzd a
hatalomért. A mi feladatunk a
város fejlesztése, munkahelyek
teremtése és az elvándorlás
csökkentése, ezt vállaltuk és
ezért fogunk dolgozni a jövőben is a lakosság és civil szervezeteink aktív támogatásával.”

A Jóisten Csíksomlyón osztotta szét világunkat a nemzetek között. Azért, hogy a
nemzetek ne civakodjanak
ide hívta össze őket. Ott, ahol
a kápolna most áll, az Úr
megáldotta a földet. Ezért annak mélyéből áradni fog örök
időkig a jóság energiája. Tódultak a nemzetek mindenhonnan, jöttek minden égtáj
ról. Megteltek a közeli dombok népek sokaságával. Egyre
csak jöttek, úgy látszott, nem
fogynak el soha. Felsorakoztak egymás mellé. Mindenki beszélte mindenki nyelvét.
Fegyver nem volt senkinél,
mert maga az Úr hívta őket
és az egész környéken jóság és
békesség uralkodott. A Sátán
nem lépte át a Kárpátok gerincét, mert megtiltatott neki.
Amikor mindenki egybegyűlt, az Úristen felújította az
emberekkel kötött szerződést,
jeléül gyönyörű szivárvány jelent meg a hegyek fölött. Emlékeztette a világ nemzeteit a
tízparancsolatra. Majd igazságosan szétosztotta a földet a
népcsoportok között. A következő intelemmel engedte
útjukra: „Szaporodjatok és sokasodjatok. Népesítsétek be
a földet mely néktek adatott.
Uralkodjatok a föld állatai és
növényei fölött igazságosan és
céltudatosan, jó gazda módjára!" Aztán megáldotta és útjukra bocsátotta őket.
Amikor az utolsókat is elnyelte a messzeség, az Úrra rászakadt a sűrű csend és
a néma magány. Azt a megáldott szent helyet nem adta még oda senkinek, s mivel cselekedetei nem véletlenszerűek és céltalanok, kiült a csíksomlyói dombra és
várt türelmesen. És íme, egy
elkésett furcsa pár közeledett
a domb felé. Mezítlábas kisfiú
tarka tehenet vezetett kötélen. A tehén hátán egy kislány
ült, feje körül sokszínű virágkoszorú és ismeretlen nyelven
dalolt. Éneke beolvadt a tájba
és feloldotta a magányt. Az
Úrnak felvidult a lelke, bebizonyosodott, minden a terv
szerint megy. Már tudta, kié
lesz a megáldott föld!
Kik vagytok ti? – kérdezte
a gyerekeket. A fiúcska lehajtotta fejét és hallgatott. Nem
bírt szóhoz jutni a megilletődéstől. A kislány egy csokor
virágot nyújtott az Úrnak:

Üdvözölve légy, mi Urunk Istenünk! Én Magyar vagyok,
a testvérem Székely. Mes�szi földről jöttünk és eltévedtünk az úton. Az Úr elfogadta a virágot és újra örült az
ő lelkében, mert soha nem
kapott ajándékot embertől.
Hol vannak szüleitek? Túl
gyöngék vagytok még ahhoz, hogy egy nemzet sorsát
cipeljétek! Nincsenek szüleink, nem is voltak! – csilingelte a kislány. Honnan jöttetek? – faggatta tovább az
Úr. Csillagösvényről – szólalt
meg a fiúcska is félénken. Országot akartok magatoknak?
Azt akarunk Uram. De mivel
mi még gyerekek vagyunk,
adjál nekünk apát és anyát is,
aki védelmezzen bennünket.
Apát adjak, meg anyát is? –
kérdezte az Úr meglepetten.
Igen, mert csak te tudsz adni! Te vagy a mindenható, a
jó és könyörületes! – mondták a gyerekek. Várjatok egy
keveset, hadd gondolkodjak
– mondta az Úr, és hosszasan
töprengett. A két gyermek
közben önfeledt játékba kezdett. Nevetgélésük úgy hatott, mint ezernyi ezüst csengettyű.
Végül az Úr megszólalt:
Mivel védtelenek vagytok,
ártatlanok, és kedvemet lelem bennetek, ezért teljesítem kéréseteket! Íme, itt van
ez a föld, amit nemrég megáldottam. Ezt az áldott földet,
Erdélyt és Pannóniát nektek
adom örök időkre! De mivel
ellenségeitek megszaporodnak majd és sanyargatni fognak benneteket, tisztaságotok és jóságotok miatt, ezért
erős hitet és reményt adok
nektek, amit itt, ezen a szent
helyen, Csíksomlyón minden évben megerősítetek.
Apát is adok nektek, én leszek az Atyátok, mert én vagyok mindenek Atyja! Anyát
is adok, a Szűzanyát, Máriát,
Jézus Krisztusnak, a Megváltónak, szeretett fiamnak
anyját! Bajaitokban mindig
őhozzá, kiáltsatok!
Csodálatos szépségű as�szony jelent meg, fehér ruhában, ragyogó fényben. Lehajolt, megsimogatta a két árvát, majd felemelte és keblére
ölelte őket! Azóta hosszú idő
eltelt, sok minden megváltozott, de egy nem: Minden
pünkösdkor százezrek vonulnak ki a búcsú hegyére megerősödni hitben, és reményben, érezni: közöttünk van
valóban nemzetünk anyja,
érezzük kezének simogatását
és azt a boldogságot, ahogy
szerető anyaként keblére ölel
minket. (Erdély ma)
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Csendesül... Gyerekzsivajjal telt meg a Csillagpont

kényszert érzel arra, hogy pillanatnyi örömöt szerezz magadnak,
ami miatt aztán napokig bánkódsz? Rövid ideig megtartóztatod magad, de aztán újra behódolsz, és legyőzöttnek érzed magad? Nem az tesz tönkre, amin keresztülmész az életben, hanem
az, amihez folyton visszatérsz! Belefáradtál már abba, hogy ezt
mond: „nem fogok ránézni, nem fogok hallgatni rá, nem fogom
megtenni”, csak azért, hogy aztán újra és újra a régi minta szerint cselekedj? Kérd Istent, hogy fordítsa szívedet Hozzá, mert az
igazság az, hogy erre önmagadtól nem vagy képes! Azt mondod:
„De már a barátaim is lemondtak rólam”. Isten nem, Ő soha
nem fog lemondani rólad. A zsoltáros ezt írta: „Sokan mondják
rólam: Nem segít rajta Isten! De te Uram, pajzsom vagy nekem,
dicsőségem, aki fölemeled fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és
ő meghallgat…” (Zsoltárok 3:3-4).
Krisztus meg tud szabadítani, hát térj ma hozzá!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Magyarország egy nagy korszak kapujában áll, mert
gazdasági eredményeink az EU élvonalába juttattak bennünket, igaz, hogy most még nem a fejlettségünk tekintetében, hanem a fejlődés ütemében - mondta Orbán Viktor. Ez nem egyszeri eset, hiszen a gazdasági növekedés
tekintetében folyamatosan a dobogón vagy a dobogó közelében járunk. Az utóbbi évek eredményeit már nem lehet sem a véletlenre, sem a szerencsére fogni. Kiemelve
az egész országban folyó fejlesztéseket, úgy fogalmazott a
miniszterelnök: „Az ország szinte minden településén lehet látni, hogy évről évre és napról napra mennyit gazdagodott és épült Magyarország ahhoz képest, ahogy 2010ben a csőd szélén átvettük az országért viselendő felelősséget”. Azok a városok, amelyek az ország szélén, elszigetelten helyezkedtek el, most különös fejlődési lendületet
kaphattak, kaphatnak, annak ellenére, hogy Európának a
második világháború óta eltelt időszakban még soha nem
kellett annyi kihívással szembenéznie. Az ukrajnai háborút, a befagyott konfliktusokat, területi vitákat, minden
idők legbrutálisabb terrorfenyegetettségét, az Európai
Unió előtt álló gazdasági nehézségeket és minden idők
legsúlyosabb illegális bevándorlási gondját emelte ki az öt
legnagyobb kihívásként.

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

A nagyszámban megjelent gyerekek nagyon örültek
a csúszdás légvárnak, a gladiátor ringnek és a trambulinnak, amelyeket természetesen
díjtalanul vehettek igénybe a
többi sportolási lehetőség mellett. Másoknak az arcfestés és a
kézműves foglalkozás adott elfoglaltságot. Jó volt látni, hogy
a kézművességben az anyukák, sőt apukák is aktívan
részt vettek. Először jött efféle
rendezvényre ide a Lázok család három fiúgyermekkel, és
rendkívül elégedettek voltak a
lehetőséggel. A srácok a spor-

tot helyezték előtérbe, de az
arcfestést sem hagyták ki.
A Soványhát utca 11. szám
alatti Csillagpont ház egyébként nem csak ilyen nagyrendezvényeken, hanem minden hétköznapon várja a környék roma lakosait. Népszerű
rendezvény például az „Anya
mesélj” program, de zajlanak
e szépen felújított épületben
más kiscsoportos foglalkozások is, például filmklub, tanoda, gyermekfelügyelet, férfi
és női kör. A Csillagpont mint
közösségi mosoda is funkcionál, emellett lehet itt tisztál-

Fotó: A szerző felvétele.

Családokat megszólító szabadidős napot szervezett a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója május 22Krisztus meg tud szabadítani!
én a Csillagpont házba, a Soványhát utcára. A kellemetBármilyen szokásnak, amit nem tudsz, vagy nem akarsz meg- len időjárás ellenére is 150-200 személy vett részt a „Reváltoztatni, hatalma van fölötted, és meg tud törni téged. Azzal mény-Híd” Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatáküzdesz, hogy nem tudod az étvágyadat kordában tartani? Vagy sa című projekt keretében megtartott alkalmon.

Sorban állás volt a csúszdás légvárnál és a gladiátor ringnél.

kodni, ügyeket intézni, melyhez a számítógépes és telefonos
háttér mellett szakértő segítséget is nyújtanak munkanapokon 8-18 óra között. Nemrég
tanfolyamok indultak, 15-15
fővel. A nők háztartási ismereteket, a férfiak építési isme-

Ol v a s ó i l e v é l

A napenergia hasznosítása Békésen

Eszterrel nagyon szeretjük az Alföldet, a Körösök
völgyét. Amikor lehet, sokat sétálunk. Ez a tavasz elég
gyakran felhős, szeles volt.
A város belterületére kényszerített. Maradt a séta a
Holt-Körös parton. A Hepp
Ferenc iskolát elhagyva megszűnik a parton a kiépített
járda, vadon környezetben
folyik a kis folyó. Tavalyi nádas, bedőlt fa, feketés víz –
tele bomló szerves anyaggal.
A télen a kacsák sem szerették. Ők tudják miért.
A sétát a Malomasszonykert felé folytatjuk - a látvány romlik. A Petőfi utcába
vezető hídhoz közeledve Eszter figyelmeztet egy nagyméretű forgó szélkerékre, majd
egy nagy felületű fényes szerkezet tűnik fel. Messziről látszik - napenergiát gyűjtő felület lehet. Pontosan a Napra
fordítva. Felhős az idő, de a
szerkezet „megtalálja” a legjobb pozíciót. A híd közepéről csodáljuk. Elképesztő
méret. Kitör belőlem az érdeklődő mérnök. Nem birok
ellenállni. Másnap meglátogatjuk a Pősze családot. Nagyon kedvesen fogadnak. A
családfő minden kérdésemre
szívélyesen válaszol. 36 m2-es
felület, benne fagyálló folyadék, mely egy nagy tartályban adja át a hőt a ház melegvíz/fűtés ellátását szolgáló rendszernek. A hatalmas
tábla alsó része speciálisan feketített felület. Fekete test. A
beeső hőenergia ne reflektálódjon, csak a fagyálló folyadékot melegítse. Télen is, bár
ekkor kell egy kis rásegítés. A

plusz hőt szalma fűtésű kazán szolgáltatja. Átgondolt
tervezés. Nézve a konstrukciót, minden dicséret megilleti a konstruktőrt. Látszik
a túlméretezés, a maximális
biztonságra törekvés. Az az
érzésem, hogy a beton ágyazatba ültetett rendszeren egy
tornádó is megtörne. Amikor
megindul, merőleges beesésre állítva a felületet, a nagy
tömeg csöndes mozgása a
technika iránti tiszteletet éb-

vegőjét. Fordítva, mint ahogyan ezt az autóban csinálta.
Az eredmény: kellemes hőmérséklet a nyári hőség idején. A kifolyó vízzel a kertet
locsolják. Egy télen a meglehetősen nagy ház fűtése, melegvíz ellátása 25-30 ezer Ftból kijön. Összehasonlítva az
elektromos energiát szolgáltató hasonló rendszerekkel,
biztosak lehetünk benne, jóval jobb az átalakítás hatásfoka. A hőszigetelt tartályban

reszti az emberben - és elismerést a konstruktőröknek.
Mint képzelhető, - valóban - nyáron hő túltermelés
van. Nem lehet Napra fordítani a gyűjtő felületet. Ahogy
Pősze úr fogalmaz - felforralhatnák a Holt-Körös csatorna vizét, és akár a halak is
megfőhetnének benne. Kimérhetnék a Bagolyban. Körösi halászlé. További meglepetés a konyhában vár. Az ajtó fölött, egy ventilátor, mögötte egy autóhűtő. Mindez
szépen összehozva, fehérre
festve. Ez a nyári hűtési rendszer. Klímaberendezés. A kb.
16 fokos ásott kút vize lassan
áramlik a hűtőben, a ventilátor áthajtja rajta a konyha le-

tárolni is olcsón lehet. Nem
kellenek drága napcellák, akkumulátorok melyek után
környezetvédelmi adót is kell
fizetni. Igaz kevésbé flexibilis
az átalakítás. Meglehetősen
sokat látva, olvasva Napra
alapozott zöld-energiát előállító rendszerekről, óvatosan,
de kimondhatom, hasonlót
még nem láttam kis országunkban.
Kedves Olvasó! Ha átmész
a hídon, jelképesen emeld
meg a kalapodat e csodás alkotás előtt. Ha találkozol alkotójával, ne felejts el gratulálni!
Dr. Gschwindt András,
Mezőberény és Budapest
díszpolgára

reteket sajátíthatnak el. A ház
a nyáron is kulcsszerepet kap:
a vakáció heteiben sokféle szabadidő eltöltési lehetőséggel
várják majd a gyerekeket –
tájékoztatta lapunkat a helyszínen D. Nagy Nóra rendezvényszervező. 
Sz. K.

Betörtek
egy raktárba,
elfogták őket
Élelmiszereket loptak Békésen, az egyik gyermekvédelmi
intézmény raktárából. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható három férfit a rendőrök elfogták.
Békésen, a Gorkij utcában
május 25-én 20 óra és május
26-án 5 óra közötti időben
betörtek egy gyermekvédelmi intézmény raktárába. A
tettesek az épület lelakatolt
ajtaját felfeszítették és a helyiségből élelmiszereket loptak el. A Békési Rendőrkapitányság rendőrei a május 26án 5 óra 10 perckor érkezett
bejelentést követően a délelőtti órákban azonosították és
elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható társaság tagjait. A 18 éves békési R. Zoltánt
és L. Bélát, valamint a 33 éves
békési V. Istvánt gyanúsítottként hallgatták ki, mindhárman beismerő vallomást tettek. A Békési Rendőrkapitányság az ügyben lopás bűntett megalapozott gyanúja
miatt folytat büntetőeljárást
– jelentette a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság.

Drogvétség
gyanúja Kamuton
A Békési Rendőrkapitányság rendőrei május 28-án előállítottak egy 20 éves kamuti nőt, aki ellen a rendőrkapitányság kábítószerrel vis�szaélés vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
adott ki elfogatóparancsot. A
nőt gyanúsítottként hallgatták ki - adta hírül a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.
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Békési sorsok, békési arcok
Szuper csapat

Jelenlegi beszélgetőtársam mindössze 33 éves, ennek ellenére több mint hét éves vezetői múlt áll mögötte. A munkahelyén következetes és emberközpontú vezetője egy „szuper csapatnak”. Miről is van szó? Olvassák el a dr. Csarnai
Judittal készült interjút és mindenre fény derül!
- Kit tisztelhetünk önben?
- 1982-ben születtem. Az
egyetemi éveimet leszámítva
mindig Békésen éltem, élek.
Végzettségemet tekintve jogász-közgazdász vagyok. Pályafutásomat a Békési Kistérségi Iroda jogi referenseként
kezdtem, majd két év után
Izsó Gábor polgármestertől
és az akkori jegyzőtől felkérést kaptam a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Osztályának
vezetésére. Ezt követően 2011
májusában a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlése
aljegyzőnek választott, majd
megbízást kaptam ugyanezen
év augusztusától a főjegyzői
feladatok ellátására is. A Békés

A kultúrát
pártolja
a Békési
Könyvtárért
Alapítvány
A Békési Könyvtárért Alapítvány elkészítette a 2014. évi
közhasznúsági beszámolóját.
Bevételük jelentős részét képei az SZJA 1%-ostámogatás
(178.569 Ft) és az olvasóiktól
kapott 127.170 Ft adomány. A
város Önkormányzatától pályázat útján 2014-ben 45.000
Ft támogatást kaptak rendezvényekre, vetélkedőre és működési költségre.
Tavaly 109 könyvet vásároltak 216.127 Ft értékben a
Békés Városi Püski Sándor
Könyvtárnak, amit olvasónk
kölcsönözhetnek, vagy helyben használhatnak. A Békési
Könyvtárért Alapítvány támogatta a tavalyi Költészet Napja tiszteletére rendezett Versünnepet, az Ünnepi Könyvhét rendezvényeit és más kulturális szervezetekkel közösen
szerveztek helyismereti vetélkedőt középiskolások számára
Jantyik Mátyás címmel a festőművész 150. születésnapjára.
A könyvtárnak jelenleg
3509 olvasója van.
A Békési Könyvtárért
Alapítványt
ön is támogathatja.
Adószámuk:
19059480-1-04.
Számlaszámuk: 1173307220011868 (OTP Bank Ny RT
Békés Városi Fiókja.

Megyei Önkormányzat konszolidációjának szakmai vezetése így az én feladatom volt.
A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járásai Hivatalát vezetem 2013. január elseje
óta, amikor is 30 év után újraalakultak a járások, mint közigazgatási egységek.
- Jelenleg tehát a Járási Hivatal vezetője. Beszéljen munkájáról, munkatársakkal való
viszonyáról!
- A Békési Járási Hivatal
feladatköre szerteágazó. Ide
tartoznak az okmányirodai,
gyámhivatali, szociális, foglalkoztatási, földhivatali feladatok. A Helyi Védelmi Bizottság Elnöki feladatait is én lá-

Dr. Csarnai Judit.

tom el. A szervezeti egységek
elnevezései ugyan az utóbbi
időben a kormányzati egyszerűsítési és integrációs változásoknak megfelelően változtak,
de hatásköreink nem módosultak, inkább bővültek. Hivatalvezetőként nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen olyan vezetőkkel dolgozhatok együtt, akik ugyanolyan

elhivatottság és munkamorál
alapján végzik a feladataikat,
mint jómagam. Sikerült egy
fiatal, lendületes, szakmailag
felkészült, rugalmas csapatot
összeállítanom. Világos és következetes elvárásokat támasztok a vezetőimmel, valamint
az ügyintézőimmel szemben.
Azt gondolom ennek megfelelően egy szakmailag megfelelően, ügyfélbarát elvek mentén működő hivatal a Békési
Járási Hivatal.
- Magánélet? Pihenés?
- A pihenéssel kapcsolatban
viccesen csak annyit szoktam
megjegyezni, hogy az alvás a
hobbim. Szabadidőmben elsősorban utazni szeretek a baráti
társaságommal, illetve kortárs
magyar írók könyveit olvasom.
Gugé
Következő interjúalanyunk Faragó István motorversenyző.

Vevőt keres árujának, több bevételt szeretne boltjának, vállalkozásának?

Hirdessen nálunk!

A Békési Újság kiemelkedően jó üzleti lehetőséget jelent a helyi és környékbeli vállalkozóknak, vállalatoknak.
Lapunkat kéthetente öt település lakói olvassák! Keressen minket! Kérjen ajánlatot tőlünk!
Telefon: 30/432-20-30, e-mail: bekesiujsag@gmail.com

Békésen a Körösökön
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2014-ben pályázatot nyújtott be a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalhoz a magyarországi és határon túli magyar
közművelődési programok 2014. évi támogatására „D” kategóriában: Települési identitás és népművészeti tevékenység támogatása konstrukcióra, „Békésen a Körösökön” címmel.
A Pro-Reno-14-D-0155 számon regisztrált pályázaton 390.000.- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert a könyvtár,
amelyből főként az ifjúság számára kitűzött programok valósultak meg.
Dr. Seres István levéltári kutatások
alapján Békés város hajdani vízi életét tárta fel és egy kiadványt állított össze, amely
alapján egy előadás is megrendezésre került diákok számára a Békés Városi Püski
Sándor Könyvtárban.
Pikó Imre egy mélyinterjú keretein belül térképezte fel Szalkai József, Békés
utolsó halászának emberöltőkön átívelő
szellemi kincseit, hogy az utókor számára
fennmaradjon és elérhetővé váljon. Szalkai József volt a gazdája a Hárs Mihály Lutra című filmjében szerepelő vidrának
is. A kiadvány hamarosan napvilágot lát a
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum saját kiadványaként.
A pályázatba bevont diákok múzeumlátogatás keretében megtekintették a Jantyik Mátyás Múzeum hajdani

vízi világgal, halászattal és a Körösök
madárvilágával kapcsolatos gyűjteményét.
A Fenntartható Térségért Alapítvány
rendezésében egy biciklis kirándulás keretein belül keresték fel a Körösök egykori
és mai fontos pontjait és tekintették meg a
Bodoki Károly Vízügyi Múzeumot.
A pályázaton belül egy olyan prospektus és plakát került kiadásra, amely
bemutatja a helyi jelentőségű, szabadidős- és sportprogramokat megvalósító szervezeteket. Ezeket a kiadványokat
a város iskolában terjesztették. A kiadványban bemutatott szervezetek (Békési
Horgász Egyesület, Békési Kishajó Kikötő, Békési Kajak – Kenu Club, Százlábú Egyesület, FETA, Körös Régió Természetjáró Egyesület) márciusban mutatkoztak be a könyvtárban a diákoknak, amelyről a Békési Újság már korábban beszámolt.
A projekt
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
támogatásával valósul meg.

Allergia nemcsak „jóidőben”
Az allergia a szervezet – egyébként is túlterhelt - védekező
rendszerének kóros túlműködése. Ilyenkor az embert körülvevő mindennapi anyagokkal szemben is védekezik a szervezetünk, immunrendszerünk. Kiválthatják bizonyos ételek,
helytelen táplálkozás, kemikáliák, légszennyezés, állati szőr,
stb.
Szervezetünk által idegen anyagként felismert molekulák
hatására úgynevezett hisztamin szabadul fel, ez felelős a sokak szenvedését okozó tünetek kialakulásáért. Fokozza a simaizmok összehúzódását (tüsszögést vált ki), növeli az erek
áteresztő képességét, orrfolyást, bőrpírt, viszketést okoz.
A tünetek kezelésére két út lehetséges.
A könnyebb út, egy orvos, allergológus szakember segítségét kérni, különösen a fiatalkorúak esetében, ugyanis a kezeletlen allergia asztma kialakulásához vezethet!
Kezelése általában antihisztaminokkal (pl. cetirizin, loratadin, fexofenadin) történik, melyeket alkalmazhatunk
tabletta, szemcsepp, és orrspray formájában is. A helyileg alkalmazott készítmények előnye a gyors hatás, azonban naponta többször kell alkalmazni, a tabletta adagolása jellemzően naponta egyszer történik. A fentebb említett formákon kívül kenőcsök is tartalmaznak antihisztaminokat, melyek rovarcsípés, napégés kellemetlen tüneteinek enyhítésére szolgál. Főleg akut estekben adható
kalcium is.
A nehezebb, de egyedüli igazi gyógyulást jelentő út, az
étrendünk, életvitelünk megváltoztatásával immunrendszerünk megerősítése. Ehhez ajánlom a 4 fő vércsoport szerinti
táplálkozást és a rendszeres, aktív testmozgást.
Bármelyik utat választja, bátran kérje gyógyszerésze segítségét!
Dr. Nagy Ádám, gyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Sportnap a Hajléktalan Szállón
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ hajléktalan ellátottjai évről-évre nagy
várakozással készülnek a megyei sportnapra. Idén június
5-én kerül sorra Békéscsabán.
A sportnap a megmérettetés
mellett alkalmat ad a kikapcsolódásra, önbizalom erősítésére, csapatépítésre valamint ismerkedésre más intézményekben élőkkel. A megyei
sportnapra nagy várakozással
készülnek a szakemberek is,

hiszen hasznos esemény, ilyenkor lehetőség nyílik szakmai
konzultációra, tapasztalatcserére is.
A május 20-án megrendezett házi sportnap a megyei
versenyre való felkészülést segítette. Az ellátottak több
számban megmérkőzhettek,
például dartsban, asztaliteniszben, tekében és kártyajátékokban. A rendezvény egy
hangulatos bográcsos főzéssel
zárult.

Stégnek való vörösfenyő deszka érkezett!
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu
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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: 450 ezer Ft. Érd.: 30/262-43-57, 30/55173-78.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Egyszobás, vegyes falazatú ház eladó Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió Ft.
Érd.: 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.
Békésen összkomfortos családi ház eladó
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Oláh Mihály u. 3. sz. alatt kétszobás, komfortos, vegyes falazású polgári ház 790 m2
telken eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. 30/68410-01.
Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos
kertes ház eladó vagy békéscsabai házrészre cserélhető. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/66745-84.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti
összkomfortos családi ház nagy portával eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-6442.
Bélmegyeren háromszobás kockaház, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel, fizetési könnyítéssel eladó 4,7 millió Ft-ért.
30/448-30-29.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Családi ház eladó a Prágai utca 3. alatt.
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/556-53-51.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Karacson kétszobás 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 70/458-09-23.
A Révész u. 10. szám alatti kétszobás kertes ház 5,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/46713-39.
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, kövesút mellett háromszobás, vegyes falazatú összkomfortos családi ház
kerttel, nagy konyhával, központi fűtéssel
sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 20/5596-430.
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.
Négyszobás családi ház a Mezei utcában
sürgősen eladó. Némi tatarozásra szorul. 6
millió Ft. Érd.: 30/377-53-10.
A Bercsényi u. 9. szám alatti ház eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/26-55-984.
Eladó vagy első emeleti békési lakásra cserélhető a Váradi u. 30. alatti összkomfortos
családi ház. Hatmillió Ft. Érd.: 20/770-73-40.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Irányár: 6,2 millió Ft. A szobák parkettásak,
háromfázis van, műút mellett. Tel.: 30/23782-84, 20/20-60-161.
Szarvasi 14-ben III. emeleti, 57 m2-es, kétszobás, nagykonyhás, „kilépős” lakás eladó.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 70/95-30-472.
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.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó.
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62.

Apróhirdetések
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó
egy felújításra szoruló 3 szobás nagykertes
családi ház, sok melléképülettel. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Tel.: 30/56799-39.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 70/3139-063.
Eladó vagy első emeleti békési lakásra cserélhető a Váradi u. 30/1. szám alatti ös�szkomfortos családi ház. Hétmillió Ft. Érd.:
20/770-73-40.
Ady 12-ben téglablokkos, 64 m2-es, II. emeleti, jó állapotú, erkélyes, egyedi fűtésű lakás
sürgősen első tulajdonostól eladó 7,8 millió
Ft-ért. Tel.: 20/326-79-26.
1095 m2 telken négyszobás kertes ház garázzsal, ipari árammal, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, sok alsó épülettel eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
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
Békésen az Ady 10. alatt 78 m2-es III. emeleti
2,5 szobás lakás eladó. Irányár: 8,2 millió Ft.
20/402-61-81.
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.
Pásztor utcában háromszobás kertes ház eladó nagy telekkel. Vegyes tüzelésű. 9 millió
Ft. Érd.: 30/293-27-51.
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
110 m2-es, központhoz közeli, háromszobás,
jó állapotú, vegyes tüzelésű ház áron alul,
10,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/578-31-81,
17-19 óra között.
Berendezéssel együtt eladó egy téglaépítésű, kétszobás, nappalis, összkomfortos családi ház az I. kerületben 11 millió Ft-ért. Tel.:
70/63-06-762.
Gyulai Fürdő közelében kis, rendezett kertes
ház sürgősen eladó. Befektetésre, üdültetésre is. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.: 30/799-5050, 30/272-43-50.
Családi ház eladó a Bocskai u. 34/1. alatt, a
zugban. Ár: 12,7 millió Ft. Érd.: 20/487-9552.
Mezőberény központjában, csendes helyen,
Kismester u. 6/a. alatt kétgenerációs, összkomfortos, jól karbantartott ház eladó. Irányár: 13,8 millió Ft. Érd.: 30/919-28-86, 30/59949-97.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, háromszobás, ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott,
melléképületes, 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 udvarral,
termő gyümölcsfákkal 17 millió Ft-ért eladó.
30/448-30-29.
Békésen városközponthoz közel 160 m2-es,
galériás, padlófűtéses, hőszigetelt, klimatizált, kétgarázsos ház eladó. Irányár: 24 millió Ft. 30/27-94-760.
Békéscsabán zöldövezetben ház eladó. Dupla garázs, kerékpártároló, jól felszerelt lakás.
Irányár: 29,5 millió Ft. Érd.: 30/219-86-87.

Ingatlant keres
Albérletet keresek társasházban Békésen.
Tel.: 70/638-36-51.

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

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 9. kedd 12 óra

eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Érd.: 20/560-91-75.
Szécsénykertben 5 kvadrát kert gyümölcsfákkal, 4x4 m-es téglaépülettel, szerszámtárolóval eladó. Fúrt kút van. 66/634-398.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó. Villany, fúrt kút, kövesúthoz közel.
20/800-86-71.
Malomasszonykertben 4 kvadrátos bekerített
kert eladó. Villany, fúrt kút és zárható szerszámos. 20/39-29-469.

Jármű, alkatrész
Ötajtós, ötszemélyes Suzuki Swift autó eladó. Fehér színű, vonóhorgos, érvényes műszakival. Érd.: 66/414-928, 30/90-60-816.
Traktor pótkocsira új polyva eladó. 30/50284-98.
Sátras SZKIF utánfutó kitűnő állapotban 2 év
műszakival eladó. 70/644-11-53.
12 V-os Trabant önindító, generátor eladó
2000 Ft/db. Tel.: 20/945-07-26.
Megkímélt nagytestű robogó (hatéves) eladó bukósisakkal. Használható elektromos
kerékpárt beszámítok. Érd.: 66/739-890,
30/554-53-66, 15 óra után.
Lady S típusú 300 kg-os utánfutó magasítóval eladó. Piros színű. Érd.: 66/414-928,
30/90-60-816.
Simson segédmotort vennék maximum 20
ezer Ft-ért. Lehet felújításra szoruló is. Tel.:
20/945-07-26.

Állat
Előnevelt pulyka, liba, kacsa, kisnyuszik,
vágni való nyuszik eladók. Raktár u. 24.
70/881-93-00.
Nyolc db háromhónapos süldő eladó. Érd.:
70/218-59-72.
Keverék kiskutya ingyen elvihető. 70/53549-51.
Két db nagysúlyú hízó eladó. Tel.: 30/53411-16.
Ötéves szamárcsődör eladó. 30/58-30-453.
Takarmányborsó, kecskék, kecskegidák, kakasok, pulykák eladók. 20/472-96-58.
Kecskék eladók. Bocskai u. 81. 66/634-507.
Malacok eladók. 30/485-99-16.
Ingyen elvihető egyéves háromszínű, jól vadászó macska, hathetes cirmos kiscicával
tanyára, kertes házba. Tel.: 30/272-43-50.
Birkák eladók. 30/67-52-575.
7 db malac eladó. 66/647-506.

Társkeresés
Ötvenes hölgy társat keres, korban hozzáillőt. Tel.: 70/235-97-29.

Munkát keres, ajánl
57 éves özvegyasszony kerti munkát, takarítást, idősgondozást vállal. 70/535-49-51.
Női, férfi és gyermekcipők javítása.
Békés, Rákóczi u. 20. Nyitva: hétfőtől
péntekig 7-9 óra között.
Munkát keresek: fűnyírást, fahasogatást-hordást, bármilyen kerti munkát. 70/236-73-57.
Munkát keresek: takarítást, ebédhordást,
csekkbefizetést, hétvégén is. Tel.: 70/56138-53.

Egyéb
Búza, kukorica eladó. Békés, Dózsa u. 5/1.
Tel.: 66/412-070.
20 méter 3/4-es valódi gumicső eladó. Érd.:
70/569-46-48, egész nap.
Eladó egy mintás kanapéágy két fotellel.
Irányár:10000 Ft. Érd.:06/66-634-124.
Hűtőszekrény eladó 15 ezer Ft-ért. 30/93710-22.
Eladó kétszemélyes kihúzható heverő két db
fotellel, fa virágtartó, egy kaméleon teljes felszereléssel. Érd.: 30/260-54-21.
Kétszárnyú bejárati ajtó eladó. 30/485-9916.
Eladó: elektromos írógép,2 db kézmosókagyló teljes felszereléssel, hármas ablak, kettes
ablak, 3 db folyosóablak, kis képernyős színestévé. 30/260-54-21.
Jó állapotú kombinált hűtőszekrény eladó.
Irányár: 20000 Ft. Érd:70/27-53-484.
Eladó bontásból megmaradt 250 db kisméretű tégla 40 Ft/db áron. Érd.: 30/278-60-55.
Új gyermekágy eladó vagy elcserélhető ruhákra. Érd.: 70/236-73-57.
Alsóépületbe faanyag: szarufa, cserépléc, 2
db veréce, csirkeetető alumíniumvályú eladó. 70/236-35-37.
Olcsón eladó teljesen új, két szobára való közép-, futó- és összekötőszőnyeg. Tel.: 70/63067-62.
Régiséget veszek: rézüst, mozsár, faszenes vasaló, kisebb fatárgyak, kard, bajonett,
fémpénz, egyebek. Tel.: 20/94-50-726.

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.

Madarak és Fák Napja
a Hunyadi téri oviban
A hagyományoknak megfelelően megtartották a Madarak és Fák Napját a Hunyadi
téri Óvodában. A május 15-i

jó hangulatú alkalomra a Bóbita, a Korona és a Református
Óvodából is érkeztek nagycsoportosok.

Fotó: A szerző felvétele.

Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.

Eladó bontásból megmaradt betonkerítés
elemek. 8 db betonoszlop (16×19×300) és
41 db betonpalló (30×190). Irányár: 90.000
Ft. Érd.: 30/278-60-55.
2 db fonott hintaszék eladó. 30/590-69-38.
Eladó: 900 w-os gyári fűnyíró, piros Babetta segédmotor-kerékpár, új gyári hegesztőtrafó, faházas régi kukoricamorzsoló. Érd.:
30/557-53-37.
Eladó egy darab használt 180×200 Rottex
matrac. Érd.: 30/278-60-55.
BNM pulzáló mágneses gyógyító matrac
kedvező áron eladó. 30/727-89-38.
Használt bőr ülőgarnitúra olcsón eladó.
30/567-99-39.
Leánderek (piros, fehér, rózsaszín, sárga) eladók. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Eladó Magic Bullet Big Shop turmixgép jó állapotban, jó áron. Érd.: 30/357-18-43.
Eladó: oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül, P10-es blokk üzemképes, kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő. Kamut, Petőfi u.
67. Tel.: 70/27-10-532.
Egyetértés TSZ sertéságazatban 80 ezer Ft
üzletrész eladó. 30/567-99-39.
Régi bútorokat, hagyatékot, tollat, rossz
háztartási gépeket, szerszámokat veszek.
30/30-10-924.
Eladó: alig használt olasz 1c-os robbanómotoros szivattyú, Ariston négyrózsás beépíthető gázfőzőlap. 30/359-96-92.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcserép,
ajtót, ablakok, mozaiklapok, faanyag, deszka, gerenda, esőcsatorna, ácskapcsok, sínvasak, redőnyök, konvektorok, üvegfalak.
20/472-96-58.
Famázsa súlyokkal, csempekályha, ajtók,
platni, csempe, kis- és nagyméretű samott tégla, Jantyik-tégla, hazai cserék eladó.
30/448-30-29.
Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Eladó: 3 db 11,5 kg-os gázpalack, 1 db 200
l-es cefrés hordó, 3 db 120x60x45 cm-es
madárketrec. Érd.: 30/624-99-87.
Beépíthető bontott cserépkályha eladó.
30/239-22-95.
Eladó: bontásból rózsaszín fürdőszoba garnitúra, gázkonvektorok, WC-csésze tartállyal.
Érd.: 30/988-25-50.
14 mázsa búza, sezlon, villanymotor eladó.
20/355-77-26.
Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Szekrénysorok, székek, hintaszékek, asztalok, tükrök, WC kagyló, mosdókagyló, konvektorok, üvegfalak, bontott beépített csempekályha, samott tégla eladó. 20/472-96-58.
Két db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény, világosszürke bútorlapból eladó. Érd.: 20/56091-75.
Benzines fűnyíró (3,5-ös) üzemképesen eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Keveset használt 28-as női kerékpár olcsón
eladó. 70/306-31-52.
Bicikli után köthető utánfutó eladó. Mérete
60x90 cm. 20/445-73-48.
Békésen eladó: cirkula, rönkhasító, kerti pad
asztallal, 3 fázisú terménydaráló ládával, 3fázisú pajzsos villanymotor. 30/448-30-29.
Eladók: kisszerszámos halászháló, hegesztő, gáztűzhely, konyhai és hálószekrény, rekamié. Tel.: 66/412-955.
Minden lomját egyben elszállítom. Tel.:
30/509-70-17.
Eladó: 4 db párnázott szék, páraelszívó, 140es sarokkád, zuhanykabin, 2 db puff, cseresznye munkalap, üvegek. 66/739-890, este.
Szőlőprés, műanyag kannák, két heverő,
szekrény eladó. 30/95-90-783.
Szőlőből készült pálinka eladó. Érd.: 30/90740-66.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszobafal,
hűtőláda, gázpalack, 2 db zsírosbödön, díszpárnaszivacs, ülőgarnitúra, szobafenyő, párna. Érd.: 30/905-49-14.
Teraszra, hintaágyra, utánfutóra ponyva eladó. 30/502-84-98.
Tollat, hagyatékot, régi gyalupadot veszek.
Házhoz megyek. Tel.: 30/828-77-27.
Jó állapotú 500 kg-os mázsa súlyokkal és
sertésszállító kaloda eladó. 20/592-85-04.
Villanypásztor eladó. Nagy területek védésére is kiválóan alkalmas. 70/60-15-135.
Eladó 5,5 m-es terményszállító csiga. 20/9833-487.
Légpuskát vennék, maximum 10 ezer forintig. Rossz, régi is érdekel. Tel.: 20/94-50-726.
Üzemképtelen dolgait, mindenféle lomjait,
egyebeket ingyen elszállítom. Tel.: 20/94507-26.
Új teniszháló, ágyneműtartós heverő (7000
Ft), 2 fotel, vezetékes gáztűzhely (5000 Ft),
Erzsébet hálószobabútor eladó. Tel.: 30/46713-39.
Egyedi készítésű fa hálószobabútor eladó.
Érd.: 30/293-27-51.
Jó állapotú kemping kerékpár eladó. Irányár:
12 ezer Ft. Tel.: 20/945-07-26.
Háromfázisú vasvázas cirkulafűrész eladó.
Érd.: 30/293-27-51.

A gyerekeket számos ötletes feladat várta.

rendezvényen a gyerekek a természet védelme és tisztelete jegyében játékosan ismerkedtek
az állatokkal, főleg a madarakkal, valamint a fafajtákkal. A

A Hunyadi téri Óvodában
jelenleg két csoportban 31, zömében halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek nevelkedik
és készül fel az iskolára. Sz. K.

Békési alkotó tárlata

Fotó: A szerző felvétele.

Tisztelt Olvasóink!

A mikrofonnál Batizi Veronika, mellette Diószegi Eszter.

Június 16-ig még megtekinthető Batizi Veronika békési alkotó kiállítása a kulturális központ kápolnatermében. A tárlatot Diószegi
Eszter grafikusművész nyitotta meg, kiemelve, hogy a

művészetekkel gyermekkora óta foglalkozó, korábban
kirakatrendezőként dolgozó alkotó a mostani kiállítására változatos technikával,
az utóbbi egy évben készült
munkáit hozta el. 
Sz. K.

7

2015. június 2.

Fergeteges suligála nyolcadszor

Egy nyelvet beszélünk

Fotó: Salamon Zoltán György

gyerekszáj

Gedeon bácsi, a nők bálványa című zenés paródiát az 5/C-sek adták elő.

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyik hagyománya, hogy a tanév végén,
a Suligálán a legtehetségesebb gyerekek bemutatkozhatnak a közönség előtt. Eb-

ben a tanévben május 22-én
került sor erre a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ színháztermében.
A két és fél órás műsorban
a Dr. Hepp Ferenc Általános

Békési programajánlatok június 2-16. között

A helyi adókról szóról törvény és a békési önkormányzati rendelet értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem
lakás céljára szolgáló épület,
épületrész.
A lakáscélú építmények
utáni építményadó bevallási határideje: 2015. július 31.
Amennyiben a bevallás kitöltése problémát jelent, ügyfélfogadási időben készséggel
állunk rendelkezésére telefonon
(66/411-011), vagy személyesen
a Petőfi Sándor utca 2. szám
alatti Polgármesteri Hivatal 25,
26, 27-es irodájában.


Június 4. csütörtök 14.30 óra
Harencsár László: Mese és valóság c. könyvének
bemutatója a Gyermekkönyvtárban.

amint az kiderült a május 20-i
összejövetelen is.
A következő Svédasztalon,
június 17-én 16:30-tól Bodor
Ádám „Állatkert” című novellája és a nyári olvasnivaló ajánló kerül terítékre. 
Sz. K.

Június 4. csütörtök 16 óra
Harencsár László: Egy híján húsz c. novelláskötetének bemutatója. A szerzővel Tinkó Máté beszélget. Vendég: Horváth Hajnalka, a könyvborító illusztrátora.
Könyvtár olvasóterem
Június 4. csütörtök 17 óra
Megemlékezés a trianoni békeszerződés aláírása
95. évfordulója alkalmából. Beszédet mond: dr.
Pálmai Tamás, alpolgármester.
Honfoglalás tér

Miklós Lajos
a városvédők új elnöke
(Folytatás az 1. oldalról)
Az egyesület közbenjárásával valósulhatott meg Békés első polgármesterének, Asztalos
István családi sírhelyének felújítása is.
Az idei tervek közül kiemelendő Gulyás György mellszobrának megalkotása pályázati
pénzből, civil összefogással. A
Tarhosi Énekiskola néhai alapítója születésének idén van a 100.
évfordulója. A városvédő egyesület 2015. évben is támogatja
anyagilag a Hét Krajcár gyermekétkeztetési programot.

Miklós Lajos a városvédő egyesület új elnöke.

ÚJDONSÁG a Good Báj Biokozmetikában!
PURE OXYGEN… és a bőr újra fellélegzik!
Az újgenerációs „aktív kozmetikumokkal”,
a forradalmi és rendkívül hatékony
PURE OXYGEN-nel jelentősen NÖVELHETJÜK
A BŐR OXIGÉNELLÁTÁSÁT, amitől a bőr
visszanyeri frissességét, színét és feszességét.
Javítja a bőr anyagcseréjét és élettani funkcióit.
Minden bőrtípusra,
még a legérzékenyebbre is alkalmazható.
Ha felkeltette az érdeklődését
és ki szeretné próbálni, akkor itt az alkalom.

JÚNIUSBAN ÉS JÚLIUSBAN 10 % KEDVEZMÉNY!

Június 5. péntek 8-12 óra
Helyi ízek kavalkádja. Békés és környékén ter-

Fotó: Serfecz Dávid.

Felhívás

abszurd művek mestere saját
megfogalmazása szerint egyperceseiben a terjedelem minimumát adja, cserébe az olvasóktól a képzelet maximumát várja el. A műveknek így
sokféle értelmezése lehetséges,

ni, így aztán Emma rákérdezett: „Mi történt,
Anya? Nem akar tömölni az ubor?” A középső gyerekünk, Lőrinc kétévesen nem volt
még szobatiszta, ellenben remekül tudott már
embereket sértegetni, így aztán közölte a mit
sem sejtő, őt éppen tisztába tevő keresztapjával, hogy „Na, ne bénázzál már!” A legkisebb,
Áron sem akart elmaradni a testvéreitől. Nem
volt még három éves, üldögélt a küszöbön, és
békésen molyolgatott valamivel, amikor afféle
majomszeretettől vezérelve kedveskedni kezdtem neki: „De szép vagy! De aranyos vagy!”
– ki kell használni az időt, amíg hagyja, hogy
ölelgessem. Erre így válaszolt, jelzem, anyák
napja volt éppen: „Te dolgozzál!”
Szilágyiné Szabó Ágnes

Iskola tanulóin kívül felléptek az Alapfokú Művészeti
Iskola és a Teleky úti óvoda
tehetségei is. A 25 műsorszámban versek, dalok, táncok és újításképpen egy film
is szerepelt.

Örkény a Svédasztalon
A szokottnál nagyobb érdeklődés övezte a városi
könyvtár állandó sorozatának,
az Irodalmi Svédasztalnak legutóbbi foglalkozását, melyen
Örkény István egypercesei kerültek terítékre. A groteszk,

A rovatot követők tudják, hogy a véleményemet, kommentáromat rendszerint beleszövöm a tárcákba, viszont nem szoktam sem
a munkámról, sem a családomról írni. De mivel nemrégiben gyereknap volt, most az egyszer ez utóbbi tekintetében – az érintettek
szíves engedélyével - kivételt teszek. Genetikai túlélésünket alaposan bebiztosítottuk, három gyerekünk van, akik nyelvileg is meglehetősen kreatívak, sőt a legkisebb épp itt „segít” cikket írni. A leányzónk, Emma még egészen kicsi, talán két-három éves volt, amikor
éppen savanyúságot tettem el. Kérdezte, mit
csinálok. Tömöm az uborkát az üvegbe, válaszoltam. A munkafolyamat vége felé járhattam, amikor már semmi nem akar sikerül-

A Békési Újság
kéthetente
10 ezer példányban
jelenik meg.

Békés, Széchenyi tér 4/2.,
a Posta mellett
Dr. Péter Sándorné Edit
mesterkozmetikus
Előzetes bejelentkezés:
30/477-17-29

Június 5. péntek 14.30-16 óra
Szeverényi Barnabás: Holdkeringő c. verseskötetét dedikálja.
Könyvtár előtti könyvsátor
Június 5. péntek 15-17 óra
Kézműves foglalkozás.
Gyermekkönyvtár
Június 8. hétfő 16.30 óra
A Püski Kiadó két új könyvének bemutatója:
Cey-Bert Róbert Gyula: Koppány - A Fény
harcosa és Püski István, Gulay István: „Ismertem az írók körüli mágneses teret” Püski Sándor élete hagyatékának tükrében I. 1929-1945.
Könyvtár olvasóterem

A Szent Lázár Alapítvány
üzemgazdászt keres felvételre
közgazdász végzettséggel.
Érdeklődni személyesen az alapítvány igazgatónőjénél,
Kovács Ildikónál lehet
a Békés, Hunyadi tér 1/1. szám alatt 8-12 óráig,
vagy telefonon, a 20/2864266-os számon.

Keresse a postaládájában!

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
24. hét

2015. június 8-12.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Erdei
gyümölcsleves

Lebbencsleves

Karalábéleves

Babgulyás

Zöldségleves

Tarhonyás hús

Zöldborsófőzelék
Sertéssült

Sült csirkecomb
burgonyapürével

Túrós csusza
tepertővel

Tejszínes-gombás
csirkemell
Párolt rizs

Savanyúság

Piskótatekercs

Befőtt

25. hét

Good Báj
Biokozmetika

melt zöldségek, gyümölcsök, méz, húskészítmények, tej és tejtermékek kóstolója.
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Gyaloglók és futók sikerei
Nyíregyházán
A 2015. évi atlétikai csapatbajnokság kelet-magyarországi elődöntőjét Nyíregyházán
rendezték meg. A kiírás sze-

Szabolcs kitűnő versenyzéssel
ezüstérmes lett 10 kilométeres gyaloglásban. 400 méteres gátfutásban Nyeste Ág-

Horgász
szemmel
PONTYTILALOM
VÉGE

Darvasi Anett és Nyeste Ágnes a váltóversenyen.

rint egy megyéből vagy szomszédos megyékből maximum
három egyesület foghat ös�sze és indulhat egy csapatban.
A Békési DAC idén a Békéscsabai Atlétikai Clubbal fuzionált erre a versenyre. A Viharsarok néven futó együttesünk a harmadik helyen végzett, így több békési atlétánknak lesz jelenése a székesfehérvári döntőn. Békésről Trescsik

nes és Balasi Imre is bronzérmet szerzett. Mind a ketten
befutók voltak a 4x400 méteres váltókban, ahol jó futással emelkedtek ki a csapatból.
Ági negyediknek, Imre ötödiknek hozta be a váltót. Darvasi Anett 12. helyen ért be
100 méteren, majd a 4x100
méteres váltóban Nyeste Ágnessel együtt az ötödik helyet
szerezték meg.

Országos giribajnokság
zajlott városunkban
kapcsolatot ápol a hazai sportszervezetekkel és ezt tette lehetővé, hogy Békésen bonyolítsák le a versenyt. Juli nem
csak szervezett, hanem is versenyzett is. Kor- és súlycsoport-

FOTÓ: A szerző felvételei.

Május végén Békés adott
otthont a második alkalommal megrendezett Giri-sport
Magyar Bajnokságnak. Korábban már írtunk erről a Magyarországon ezelőtt ismeret-

Szűcs Istvánné.

Török József.

len erő-sportágról, melynek lényege, hogy különféle méretű
és súlyú golyókat kell a sportolóknak megadott mozdulatsorral a fejük fölé emelni.
Az békési országos bajnokságra összesen 56 versenyző regisztrált, Békés mellett Baranya, Tolna, Fehér, Pest, Borsod
és Győr-Sopron megyéből érkeztek a sportolók, nők, férfiak és gyerekek. A versenyt két
szakmai szervezet, az IGSF és
az MKMGS szabályai szerint
bonyolították le, és tétje a szép
érmek mellett a július elején
Pécsett sorra kerülő sportági
világbajnokságra való kvalifikáció volt.
A békési színeket Szűcs Istvánné Juli képviselte, aki jó

jában szakításban indult és első helyezést szerzett. Öt perc
alatt 94 szabályos gyakorlatot
hajlott végre 8 kilogrammos
girivel, amely igazán szép eredmény, különösen azt figyelembe, hogy négyhónapnyi gyakorlás alatt ért el erre a szintre.
A sportág kortalan, az OB-n
a legfiatalabb induló 11 éves
volt, míg a legidősebb 64 éves.
Utóbbi személy, a békésszent
andrási Török József 10 perc
alatt 215 szabályos szakítás
gyakorlatot teljesített 16 kilós
girivel. Lapunknak elmondta,
hogy egész életében sportolt,
mások mellett súlyemelő is
volt, és a giri-sporttal egy éve
foglalkozik. 
Szegfű Katalin

A vegyes májusi időjárási frontokat magunk mögött
hagytuk. Erre a hónapra van
kijelölve a pontyok ívási ideje.
Viszont vannak vízterületek,
ahol a pontytilalom fel van
oldva. A pontyhorgászat talán
sosem volt olyan magas szintű,
mint mostanság. Elsősorban a
magánegyesületek fektetnek
igen nagy hangsúlyt a halak,
kiemelten a pontyok védelmére: nem az ívási idővel, hanem
méret- és felső súlykorláttal
védik a pontyokat. De a halvédelmen nemcsak a méret- és a

súlykorlátban értendő, hanem
a halakkal való kezes bánásmód is. Ilyen a kíméletes fárasztás, a követő vize pontymatracra való helyezése, hogy
minél kevésbé sérüljön a hal.
Ha esetlegesen friss pikkelyhiány vagy a horog által szerzett
seb keletkezik, azt gondosan
sebfertőtlenítővel kezeljük le.
Ügyeljünk arra is, hogy ha kapitális méretű pontyot fogunk
és fotót szeretnénk készíteni,
sose nyúljunk a kopoltyúlemezeibe, mert komoly sérülést
okozhatunk, akár a ponty végén is jelentheti.
Pontyhorgászatkor - akár
feeder vagy bojlis - a kíméletes
bánási módokat alkalmazzuk,
hiszen magunknak és a felnövekvő generációknak ez lesz a
példa.
Szekerczés Sándor

Sárkányhajó verseny
pünkösdhétfőn
Május 25-én a Békési Kishajókikötőben immár 4. alkalommal rendezte meg a Százlábú Egyesület és a Békési Kajak - Kenu Club a Körös Kupa
Sárkányhajó Versenyt. A barátságtalannak induló időjárás
sem tudta elriasztani a Békésről, Csabáról, Gyuláról, Szarvasról, Mezőtúrról érkező lelkes csapatokat, akik három kategóriában mérhették össze az
erejüket.
Eredmények:
Céges kategória: 1. Öreg
Gumis 2. Budapest Bank 3.
HúzdMegJobban. Szabadidős
kategória: 1. Százlábú Egyesület 2. Tánczos Amazonok 3.
SZIE-UNI-CUM. Félprofi kategória: 1. Békési Sárkányok 2.
Túri Sárkányok 3. Körös Dragon.

A Békési Sárkányok csapata „civilben” a parton..

A kategóriákon belüli sorrendet eldöntő versenyszámok
után, az első helyért megrendezett „szétlövésben”, az előzetesen a két legjobb időt evező csapat versenyében két tizedmásodperccel a Túri Sárkányok diadalmaskodtak a Békési Sárkányok előtt.

Az egyre népszerűbb sárkányhajózás iránt érdeklődők
számára jó szórakozás volt a
pünkösdhétfői rendezvény. A
Békési Kajak - Kenu Club is folyamatosan várja a fiatalabb és
idősebb érdeklődőket, akik szeretnének rendszeresen sárkányozni a Körösökön.

Negyedik a Békési TE
az Extraligában
A Celldömölk mögött a második helyen zárta a férfi asztaliteniszezők
Extraligájának
bajnoki alapszakaszát a Békési TE, így bejutott a legjobb
négy csapatnak rendezett rájátszásba. A békési együttes először szerepelhetett a Final Fourban, melyet a fővárosi Gerevich
Aladár Nemzeti Sportcsarnokban tartottak meg május derekán. A békésiek ellenfele az alapszakasz harmadik helyezettje, a
Pécs volt, míg a Celldömölk a
negyedik Komlóval csapott össze.
A Békési TE az alapszakaszban egy ponttal gyűjtött többet a Pécsnél, ennek ellenére
a rájátszásbeli meccs a mecsekiek 6:3 arányú győzelmével
zárult. A Pagonyi Róbert, Sebestyén Péter, Szabó Krisztián összetételben asztalhoz álló

A negyedik helyezett extraligás csapatunk. Balról jobbra Balogh József
vezetőedző, Pagonyi Róbert, Sebestyén Péter és Szabó Krisztián.

Békési TE ezután esélyesként
játszott a harmadik helyért a
Komlóval, de az előző napi elhúzódó meccsek miatt fáradtak voltak, és 6:2-re kikaptak.
Balogh József, a Békési TE
vezetőedzője úgy nyilatkozott,
hogy büszke csapata tagjainak

egész éves teljesítményére, hiszen volt válogatott játékosokat
felvonultató, sokkal nagyobb
költségvetéssel rendelkező csapatoktól kaptak ki. A Békési TE tehát - csakúgy, mint az
előző idényben - az Extraliga
negyedik helyén végzett.
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