2015. június 30.  XXIII. évfolyam 13. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Nem vezetik be a építményadót
forintra csökkentett összegben megállapított magánszemélyek kommunális adója
továbbra is hatályban marad.
Az előző évek gyakorlatának
megfelelően augusztus hónap
végén fogják a tisztelt adófizetők az adóértesítőt, valamint az
adófizetési kötelezettséget tartalmazó csekket kézhez kapni.
A II. félévben esedékes 10.000

Megkezdődött a zenei napok
fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Önkormányzati hirdetmény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Békés Város
Önkormányzatának képviselő-testülete a június 26-án megtartott ülésén úgy döntött, hogy
július 1-jétől nem vezeti be a
lakások utáni építményadót.
Aki a lakás utáni építményadóra vonatkozó bevallását már korábban benyújtotta, ezennel is
tájékoztatjuk, hogy a bevallásai-

kat nem dolgoztuk fel és ezután
sem fogjuk feldolgozni, adatvédelmi előírásoknak megfelelően
más célra nem használjuk fel,
irattárba helyezzük.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy szintén a képviselő-testület döntése értelmében a korábbi adózási rendet
folytatva, a 2015. január 1-jével a 21 ezer forintról 20 ezer

Ausztrál-napi
program

Közfoglalkoztatottak gazdálkodnak

Július 11-én 11 órától tartja az
Ausztráliai és Békési Polgárok
Egyesülete idei nagy találkozóját. A helyszín ezúttal a békéserdei Libás-tanya. Az ausztrál nap
kiemelkedő eseménye idén Dr.
Tokaji Ferenc ausztráliai úti beszámolója. Az egyesületi tagokon
kívül más vendégeket is várnak.
A részvétel költsége 3.500 Ft/fő,
amely korlátlan étel- és italfogyasztást tartalmaz. 10 éven aluli
gyermekek részére ingyenes. Menü: libazsíros kenyér lilahagymával, libatepertővel mézes pálinka
kíséretében, valamint libasült,
sült krumpli, párolt lilakáposzta,
ludaskása, mákos nudli. Jelentkezés június 30-ig: 30/9432-541
(Juhász Zoltán) vagy 30/9434741 (Farkas László). 


Határszemlének nevezett
bejáráson mutatták be önkormányzati képviselőknek, sajtósoknak a Start Programban
működő agrárágazati telephelyeket és az ott folyó munkát
június 16-án. Amint Öreg-Fekete Krisztina és Szendrei Katalin elmondták, a város nagyjából 22 hektáron folytat mezőgazdasági
értékteremtő
munkát. A kertészeteken kívül a táblákon zabot, kukoricát termesztenek, a lucernaföld termését a juhállománynál
hasznosítják. Több éve pályázati forrásból jutott Békés 100
anyajuhhoz, a tenyésztés azóta
is sikeres. Jelenleg 95 anyaállat,
néhány kos, 45 bárány (ebből
32 jerke) alkotja az állományt,

Fotó: Serfecz Dávid.

melyet az oncsatelepi juhászatban tartanak szabad legeltetéssel. Gondozásukat négy közmunkás látja el. Mint a helyszínen kiderült, céljuk az anyaállomány frissítése. Tenyészjó-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

ben is gyűjt dalokat, meséket,
tréfákat. Magyar népzenét tanított több hazai településen,

Berecz András.

(Folytatás a 2. oldalon)

Ellenzéki önkormányzati képviselők is bejárták a Start Program mezőgazdasági telephelyeit, alapvetően elégedettek voltak a látottakkal.

Feledhetetlen este Berecz András
mesemondóval
Sokan voltak kíváncsiak városunkban Berecz András népdalénekes, mesemondó előadására a kulturális központban,
amely a zenei napok egyik kiemelkedő eseményeként zajlott. A rendezvény társrendezője és támogatója a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
békési szervezete volt. Berecz
András néprajzi tanulmányokat is folytat, már 35 éve. Kutatási területei elsősorban Felvidék, a moldvai csángóföld
és Székelyföld, Somogy, de a
Nagykunságban és a Nyírség-

Ft kommunális adó befizetési
határideje 2015. szeptember 15.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság, az adófizető állampolgárok figyelmét, hogy
Önöknek a helyi adókkal
kapcsolatosan – építményadó, kommunális adó – jelenleg további teendőjük,
kötelezettségük NINCS.

valamint Kanadában és Amerikában is. Munkásságát számos díjjal jutalmazták, közülük a legfontosabbak az 1993ban kapott Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, és a
Kossuth-díj 2011-ben. Többen
mondták az előadás után, hogy
nagyon vidám, mégis tartalmas,
sok, életre és magyarságra nevelő üzenettel, mondanivalóval telített estét töltöttek el. A művész maga szolgálatnak tekinti
a sokszor emberfeletti teljesítményt igénylő előadásait, mel�lyel nemzetét szolgálja.  Zs. I.

szágnak máris keresettek a békési juhok és idén igen jó áron
sikerült eladni a gyapjút.
A delegáció Oncsa után a
kertészteket látogatta meg a
Csallóközben és Dánfokon, a

Harminckilencedik alkalommal rendezik meg a Békés-tarhosi Zenei
Napokat városunkban. A közel harminc program között 14 komolyzenei koncert szerepel. A nyitóhangversenyen a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncertezett. (Cikkünk a 3. oldalon)

kettő együtt mintegy hathektárnyi területet jelent. A földeket az Élővíz-csatorna vizéből öntözik, a fóliasátrakban
csepegtetéses öntözőrendszert
alakítottak ki. A munkákhoz a
szakemberek beszámolója szerint minden szempontból kielégítő géppark áll rendelkezésre, melyet javarészt pályázatokon szereztek be. Az itt megtermelt hagyma, uborka, fűszerpaprika, uborka, zöldbab,
burgonya, tökfélék, cékla, sárgarépa, stb részben a helyi közétkeztetésbe (nyáron a bölcsődések asztalára) kerül, másrészt
a kialakítás alatt álló savanyító üzemben lesz majd felhasználva. A Szociális Szövetkezetet
ugyanis ezzel a feldolgozó és sa-

vanyító üzemmel fogják bővíteni a remények szerint mindössze pár hónapon belül. A tervek még ezen is túl tekintenek
– mondta el Izsó Gábor polgármester. Zöldségfeldolgozó
és hűtőház létrehozására pályázatot nyújtanak be. Cél továbbá, hogy a fóliasátrakat a nyári szezon elmúltával ne hagyják
kihasználatlanul, ezért ősszel
virágpalántákat fognak előállítani bennük, százszorszépet
és árvácskát, melyekkel jövőre
Békés közterein találkozhatunk
majd – erről már Zámbó András városi kertész beszélt.
A Békési Szociális Szövetkezet mezőgazdasági programjában összesen 35 személyt foglalkoztatnak. Szegfű K.
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Az Irányi utcai egykori Kiss-féle vegyesbolt
Az Irányi utca közepén lévő sarki kis boltocska nem tartozik ugyan a védendő műemlék jellegű építményeink közé, mégis az
egyedi hangulata és az eredeti feliratok miatt
jó lenne, ha sikerülne
megmenteni. Ha valaki erre jár, az utcai
homlokzaton az egykor az eladásra szánt
áruféleségeket olvashatja nagy nyomtatott betűkkel. SÓ,
RIZS, CUKOR, KÁVÉ, FESTÉK, MÉSZ,
BENZIN, CÉRNÁK,
FŰSZER, KENYÉR, TŰZIFA, CUKORKÁK, CSOKOLÁDÉK. Ilyet Békésen már
sehol nem lehet látni, de talán kis hazánkban sehol se.
A boltocskát Kiss László és felesége építtette 1929-30-ban. Ők üzemeltették mint
vegyeskereskedést /szatócs boltot/ 1951-ig.
Ekkor az államosítást megakadályozandó bezárták, és a család lomtára lett.

Özvegy Kiss Lászlóné halála után 1991 tavaszán megvásárolta a szomszéd Bíró András
és családja. Ők vezették be a vizet, gázt, villanyt. Az olajos padozatot is kicserélték. Felújították a homlokzatot, amit a háború
miatt a bombázástól tartva 1944-ben
sötét színűre kellett
meszelni. Köszönjük
Bíró Andrásnak, hogy
aprólékos munkával
az utcai homlokzaton
minden egyes szó betűjét a kőporozáskor
eredeti állapotában megőrizte. Élelmiszerboltot alakítottak ki, amit bérbe adtak. 1997
decemberében eladták, és továbbra is működik benne a bolt. Köszönjük a jelenlegi tulajdonosnak, Farkas úrnak, hogy ő is szeretné a
kis boltot megtartani. Így békési lokálpatrióták reménykedhetünk, hogy az utánunk következő nemzedékek is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Nem vezetik be a építményadót
(Folytatás az 1. oldalról)
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Békés városban
Önöknek továbbra sem kell
szemétszállítási díjat fizetniük
mindaddig, amíg a kormány-

zat illetékes központi szerve
által jóváhagyott érvényes díj
nem lesz meghatározva.
Kérjük azonban Önöket,
mint a szolgáltatást igénybevevőket, hogy aki még nem

kötötte meg a szemétszállítási szerződést (tömbházak esetében a közös képviselők), az
szíveskedjen megtenni a közszolgáltató székhelyén, a Verseny utca 4. szám alatt.  

Vitaminpótlás természetesen 2. 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. Ha ügyesen válogatjuk össze étrendünket, 100%-ban fedezzük a napi
vitamin szükségletünket, és sokat tehetünk egészségünk megőrzése érdekében.
Csipkebogyó: az egyik legmagasabb C-vitamin tartalmú növény, a belőle készült
teát világszerte fogyasztják.
Nálunk a csipkebogyó szörp
és a lekvár igen közkedvelt.
Sajnos a szárítás folyamán
az aszkorbinsav (C-vitamin)
75 százaléka lebomlik, így érdemes nyersen
fogyasztani. Készíthetünk belőle teát, ilyenkor
a frissen szedett bogyókat forrázzuk le, majd
hagyjuk állni, 15-20 percig. Piros termését augusztusban és szeptemberben gyűjthetjük be.
Fokhagyma: a régi kuruzslók egyszerűen
csak csodaszerként emlegették, és nem hiába. Bár egyik legtöbbet használt konyhai növényünk, talán mégsem vagyunk vele tisztában, milyen értékes ez a kis növény. Manapság a szaga miatt kevesen fogyasztják nyersen, pedig fertőtlenítő hatása igen magas,
emellett csökkenti a magas vérnyomást, és
a koleszterin szintet, valamint megakadályozza a vérrög képződését. Ha valakit nagyon zavar a kellemetlen szag, rágcsáljon mellé petrezselymet vagy édesköményt. Kiskertekbe
ültetve elűzi a nem kívánt látogatókat, a fok-

hagymát messze elkerüli mindenféle rovar, és
fertőzéses betegség is.
Ginzeng: Kínából származó ősi növény,
amelynek hatása a mai napig vitatott, nálunk
csak kevesen ismerik. Ám az mindenképp bizonyított, hogy fogyasztása során igen nagy
mértéken nő az állóképességünk, és a koncentráció is erősödik. Késlelteti az öregedést, és általános serkentő szerként is
használható. Férfiaknak is!
Petrezselyem: szintén egy
igen sokoldalú növény, amely
rendszeres fogyasztáskor vízhajtó hatású, csökkenti a magas vérnyomást, és lehelet
frissítőként is kiváló. Magas az A- és a C-vitamin tartalma. A gyökere és a levele is felhasználható, nyersen vagy teának is fogyasztható.
Galagonya: kiváló szívgyógyszer, amely
hátráltatja az érelmeszesedést, és csökkenti a koleszterin szintet. Tágítja a szívkoszorú
ereit, ezáltal javítja az oxigén ellátást. Rendszeres fogyasztása állttal csökkentjük az infarktus kialakulásának veszélyét. Ahhoz hogy
gyógyító hatását kifejtse, rendszeresen kell
fogyasztani a levelekből és virágából készült
teát. De napi egy csészénél többet ne igyunk
meg! A galagonya levelében, termésében és
virágában egyaránt sok, a szervezetünk számára fontos anyag fordul elő. Hatóanyagai
megvédik a növény C-vitamin tartalmát az oxidálódástól, így az nagy mennyiségben halmozódik fel a termésben.

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ,
BE KELL TARTANOD A TÖRVÉNYEINKET!
Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át
törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra,
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Felelős kiadó: Miniszterelnökség
BekesiUjsag_285x191mm_0630.indd 1

Mondja el Ön is véleményét!
Keresse kérdőívünket postaládájában
és küldje el nekünk!
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Ügyeletes gyógyszertár:
június 27-július 4.
Levendula Patika (Csabai u.)
július 4-11.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
július 11-18.
Turul Patika (Piac tér).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap
9-11 óra valamint 17-18 óra
között vehető igénybe.
Szombaton
a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságot
kötöttek:
Buzás Zsolt és Vas Anikó Judit, Kovács Henrik és Ilyés
Irén Zsuzsanna, Vass István
Péter és Károly Anett Tímea,
Kis Gábor és Takács Katalin,
Reszelő Zoltán és Balog Dóra.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Varga Irén (53
évesen), Gyarmati Imre (79),
Andrási Béláné Püski Erzsébet Jolán (86), özv. Fekete Sándorné Püski Anna (92), özv.
Bora Mihályné Szűcs Margit (85), özv. Nagy Istvánné Szabados Mária (81), Mészáros János (68), Salamon
Ádám (2), Fecske Jánosné
Barabás Judit (65, Murony),
Kovács Zoltánné Ásós Anna (52), Garlea Chirita Emilia
(74), Hajcsik Mihály (51), Lipták-Lukácsik Mária (70), özv.
Kun Sándorné Csapó Eszter
(84, Bélmegyer), Czeglédi Istvánné Barna Julianna (62).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Szokolay Sándor Tarhosi fanfár című fúvós darabjával elkezdődött idén is a Békés-tarhosi Zenei Napok kéthetes
rendezvény-sorozata,
immár harminckilencedik alkalommal.
A zenei fesztivált Izsó Gábor, városunk polgármestere nyitotta meg, aki ünnepi
beszédében kiemelte Kodály
Zoltánt, rögtön utána Gulyás
György munkásságát méltatta, s az általa létrehozott Tarhosi Énekiskola jelentőségét
hangsúlyozta. S ismét elhangzott tőle a legendás mondat:
„Békés-tarhos nem volt, hanem lesz”.
A nyitóhangversenyen az
1959-ben alakult Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
koncertezett, a Liszt-díjas Gál
Tamás vezetésével. Elsőként
Dvořak IX. „Új világ” szimfóniáját adták elő. A második és
harmadik darabban – Svendsen: Románc és Sarasate: Zi-

A zenei napok egyik rendezvényeként Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész, a Kodály Filharmónia Debrecen művészeti vezetője, valamint Csősz János, a Kodály Filharmonikusok trombitaművésze adtak
hangversenyt a békési református templomban. Repertoárjukon főként barokk szerzők darabjai szerepeltek.

geunerweisen – a békési származású és sokak által ismert
Nagy Ivett hegedűművész
működött közre, nagy sikert
aratva. Ráadásként még két
számot játszott, Kreisler: Recitativo és Scherzo, valamint Locatelli: Labirintus című zeneműveit.
A hangverseny utáni pohár-

köszöntőjében dr. Pálmai Tamás alpolgármester is - amellett, hogy első zenei élményeit
osztotta meg a közönséggel s a
zenekarral -, Nagy Ivett művészetét méltatta, és kijelentette,
nehéz prófétának lenni saját
hazánkban, de Ivettnek ez ma
mégis sikerült.
Zsombok Imre

Írjon, fotózzon
a Kalendáriumba!
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2016-os Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki
magánszemélyeknek.
A pályázat témája: „Békés egykor, Békés ma.”
Pályázni lehet a témában elkészített fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db archív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló fotósorozattal, valamint novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt
oldalon.

A pályázat beadásának
határideje: augusztus 10.
A legjobb írások, valamint fotók,
fotósorozatok belekerülnek az idén
év végén megjelenő
2016-os Békési Újság Kalendáriumba,
készítőket a kiadvány ünnepélyes
bemutatóján megjutalmazzuk!

A pályamunkák eljuttathatók:
• személyesen a felnőtt könyvtárba
• p ostán a Családért Alapítványnak címezve
(5630 Békés, Petőfi utca 20.)
• e lektronikusan a bekesiujsag@gmail.com
címre

A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.
Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik
oldala minimum 2000 pixel legyen.

Közigazgatási rezsicsökkentés
A Kormány célul tűzte ki az
állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére
irányuló állami rezsicsökkentést.
A Kormány döntött arról,
hogy 10 milliárd forint ös�szegű közigazgatási rezsicsökkentést hajt végre, melyet az állampolgárok véleményének és javaslatainak
felhasználásával kíván megvalósítani.
Ennek érdekében az állam-

polgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez. A konzultációban
részt vevők számos hatósági
eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték
megszüntetésével összefüggésben fejthetik ki véleményüket, továbbá javaslatot tehetnek egy-egy további, általuk fontosnak tartott hatósági
eljárás díjmentessé tételére.
A konzultáció keretében az
állampolgárok és a vállalkozások számára külön kérdőí-

Jegyzet

Vákuum?
Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Megkezdődött a zenei napok

vet állítottak össze, melyek kitöltése önkéntes és anonim.
A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének csökkentésére, megszüntetésére tehet javaslatot
a kitöltő, valamint lehetősége
van további 1-1 díj vagy illeték csökkentését, megszüntetését ajánlani.
A kérdőívek kitöltésére június 5-től 2015. augusztus
6-ig van lehetőség.
A konzultáció lefolytatásának formái:

 Papíralapú konzultáció
Az állampolgároknak lehetőségük van a kérdőíveket papír alapon kitölteniük, és leadniuk a Kormányhivatalok
ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben
 Internetalapú konzultáció
A kérdőív kitölthető a www.
kormanyhivatal.hu honlapon
keresztül is. Az online kérdőívek
kitöltésére augusztus 6-án 24
óráig nyílik lehetőség.
Békési Járási Hivatal
közleménye

Pálmai
Tamás

A vákuum egy olyan térfogat, ami lényegében nem
tartalmaz anyagot. A szó latin eredetű, jelentése: „üres,
valamitől megfosztott, szabad” rész, jóllehet egy tér
soha nem lehet teljesen üres.
A „tökéletes vákuum”, mint
olyan inkább csak filozófiai fogalom. Valóságban még
soha nem figyeltek meg
ilyet, és a talán nem is lehetséges. A vákuum már a görög idők óta tárgya a filozófiának, szerintük sem létezhet a „semmi”. Arisztotelész is úgy vélekedett, hogy
a semmi nem lehet valami.
A középkorban az egyház a
vákuum gondolatát erkölcstelennek, sőt eretneknek
tartotta. Mert a minden hiánya egyúttal Isten hiányát
is jelenti. A hang nem terjed
vákuumban, a gyertya sem
ég, és az élőlények megfulladnak. Nálunk, embereknél, ahogy a mellkas kitágul,
megnövekszik a tüdő térfogata, így lecsökken benne a
nyomás, részleges vákuum
keletkezik, amit hamarosan
kitölt a légköri nyomás által bepréselt levegő. Mivel
a térfogat nem növelhető
a végtelenségig, a művelet
ciklikussá, ismétlődővé válik. Ez a lélegzés.
De ennyi elég is a tudóskodásból. A következőkben,
az egyszerűbb érthetőség
kedvéért nevezzük a vákuumot légüres térnek és értsük
magunkra itt, Kelet-Magyarországon. Már sok évvel ezelőtt megjósolta valaki - egykori megyei vezetőink prominense - hogy ez
a határ menti sáv gazdaságilag, társadalmilag légüres térré válhat. Azzá, „hála” a tőlünk nyugatra húzódó Miskolc-Debrecen-Szolnok-Kecskemét-Szeged
tengely elszívó hatásának
egyrészt, és a tőlünk keletre húzódó Szatmárnémeti - Nagyvárad - Arad - Temesvár vonal hasonló vákuum hatásának másrészt.
És nagyjából ez is történt,
sőt, ez az elszippantás már
távolabbról is érezhető,
hisz Budapest, Dunántúl,
és Nyugat-Európa ugyanígy tesz velünk, lakosainkkal. Ugyanakkor korlát nélkül özönlik ide a kommersz,
a lelki elsekélyesedés, a kul-

turális és szellemi szenny,
minden, ami az elmagányosodáshoz, elsekélyesedéshez,
nemzeti búskomorsághoz
vezethet végül. Ugyanez a
veszély fenyegeti a Trianonkor elszakított, történelmi
területen élőket is, csak ott
még a belső rothasztáshoz a
regnáló, többségi nemzetet
képviselő államok is hozzájárulnak a maguk mindennapi erodáló ténykedésével,
amellyel ugyanúgy elszívnák a levegőt előlünk.
A felmérések szerint a
magyar nemzet depressziós, és ezeket a felméréseket
a balliberális, vagy határon
túl a többségi média „szakemberei” unos-untalan ismétlik, igencsak célzatosan.
Célzatosan, mert úgy tűnik
túléltük a bűnös nemzet bélyege húsunkba, szívünkbe
sütött sebét, kell tehát valami, amitől ébredő nemzettudatunk ismét s sárba döngölhető. Hisz nem kívánatos
a felemelt magyar fej, a gondolkodó magyar elme, a soha meg nem alkuvó székely
szellem. Nem kívánatos, de
nekünk létfontosságú és így
igencsak szükséges.
Navigare necesse est! Ez
egy latin szólás, magyarra
így fordíthatnánk: hajózni szükséges. Kifejezi már
a római korban is érvényes
igazságot, amely a tengeri
kereskedelem és szállítások
fontosságát hangsúlyozza.
A mondás második része a
következőképpen szól: „Vivere non est necesse.” Vagyis: élni nem muszáj. Ezt
Pompeius mondta hajósainak akkor, amikor viharban kellett gabonát szállítaniuk Szicíliából Rómába.
Nos, mikor a Jóisten kegyelméből magyarként, székelyként a világra jöttünk,
akkor ezt a faladatot kaptuk: hajózzunk olyan vizeken, amilyet van, de haladjunk olyanok felé, amelyeken esélyünk van társainkkal együtt reményt adó partot érni. És suttogjon bármit
a hatalom, a média, élni is
kell, muszáj, mert feladatunk van: a képletes minden napi kenyerünket megtalálva, abból erőt merítve,
mosolyogva élni csakazértis,
mondván: légüres tér nincs,
mert mi itt vagyunk, itt
maradunk. Mindörökké.
Együtt és sosem egyedül,
mert velünk van családunk,
barátaink, embertársaink,
és ha hajlandók vagyunk
néha fel is nézni, akkor rájövünk, hogy a Jóisten is. S ha
Ő velünk, ki ellenünk?
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„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket,
imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a
királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes
életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” E sorok Pál
apostol Timóteushoz írott első leveléből származnak, és nem kisebb dologra hívják fel a figyelmet, mint a közbenjárás. Ez a közbenjárás márpedig nem rangoktól, pozícióktól függ, mindannyiunk felelőssége. Miért? A nyugodt és csendes élet, melyről Pál
ír, nem egy megalkudott, kényszerbékességről beszél, hanem az
Istentől származó békéről. S mert Isten embereket használ, ezt
a békét nekünk kell munkálnunk. Imádkozás minden emberért.
Ez igaz arra is, aki folyamatosan zenét bömböltet a szomszédban,
a sorban elém vágóra, és – bármilyen hihetetlen – még a vezetőimre is. Legyen szó a család, a város, vagy az ország vezetőiről.
Isten igéje nem politizál, nem kivételez. A vezetőinkért való közbenjárás tehát számunkra sem szimpátiaalapú kell legyen, hanem az emberi tényezőkön túllátva kell munkálkodnunk, a saját
javunk érdekében. Ki érdemes, ki érdemtelen? Nem tisztünk eldönteni. Minden emberért imádkozzunk, mert az ima nem hull
porba!
D. Nagy Bence

Magyarországra nehezedik a legsúlyosabb és legjelentősebb nyomás menekültügyben, több bevándorlót regisztrálnak nálunk, mint Olaszországban vagy Görögországban –
mondta Szijjártó Péter. A magyar-szerb határon felállítandó
biztonsági kerítésre utalva azt mondta, az unió keresi a konszenzuson alapuló közös megoldást, de Magyarország nem
ér rá. Az unió nem akar tudomást venni arról, hogy a nyugat-balkáni útvonalon is tízezrével érkeznek Európába bevándorlók. Így érthető, hogy a kormány lépéseket tesz Magyarország, a magyar emberek megvédésére. Legálisan továbbra is be lehet majd lépni a határátkelőhelyeken. A magyar kormány szerint az unión kívül kell kezelni a kérdést.
Azoknak az országoknak, ahonnan a bevándorlók érkeznek,
úgy kell a segélyt elkölteni, hogy senkinek ne kelljen politikai vagy gazdasági okokból elhagynia az országot. Teljes mértékben egyetért Ferenc pápa véleményével: azokat
kell segíteni, akiket otthonuk elhagyására kényszerítenek.
A politikai menekülteket Magyarország mindig is befogadta, mindig menedéket adott azoknak, akiket a diktatúrák
elüldöztek.

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

Több mint 25 éves békési gyógyító munkáját befejezve –
éppen lapunk megjelenésekor – abbahagyja a reumatológiai szakrendeléseit Békésen dr. Farkas Ida. A főorvos as�szonnyal beszélgettünk.
- Kérem, elevenítse fel orvosi pályáját!
- Az egyetem elvégzése után
gyermekeim születése idején
és követően pár évig a békéscsabai véradóban voltam állásban, aztán lettem reumatológus szakorvos. A szakvizsgázás
idején és után évekig Gyulán
és Békéscsabán dolgoztam, aztán kerültem Békésre. Ez 19891990 körül lehetett, azóta szolgálom a békési betegeket.
- Annak idején miért a
reumatológiát
választotta
szakterületéül?
- Úgy gondoltam, hogy ez
nőies és jól körülhatárolható
orvosi szakterület. Igen hamar
rájöttem, hogy nem is annyira
nőies „pálya” a reumatológia,
és bizony a mozgásszervi kórképek sok egyéb betegséggel
összefüggenek. De nem bántam meg a választást. Szere-

tem a betegeket, ők is engem.
- Hová jutott el ön szerint
a békési reumatológia 25 év
alatt?
- Amikor elkezdtük, bizony csak két asszisztens és
egy masszőr volt rajtam kívül.
Innen jutottunk el oda, hogy
ma 32 fő végzi a reumatológiai betegek gyógyítását a Körösi Csoma Sándor utcai gyógyító komplexumban. Kezdetben három gép állt rendelkezésre a fizioterápián, ma
fülkénként vagy tíz modern
berendezés szolgálja a betegeket. Úgy érzem, a fejlesztésekben volt szerepem, hiszen
kezdetben ide kellett szoktatni a betegeket, aztán a bővítéseket lépésről lépésre megtenni. Mindennek az alapját
a jó vezetőkön kívül a békési
fürdő vizének gyógyvízzé minősítése adta. A reumatológia

fotó: A SZERZŐ FELVÉTELE

Minden emberért

„Szeretem a betegeket,
ők is engem…”

fejlesztése Békésen szükségszerű volt a sok mozgásszervi
beteg miatt, egyben az itteni
gyógyvíz miatt jó lehetőség is
a kistérség számára. Elégedett
vagyok azzal, honnan hová jutottunk a békési reumatológiában.
- Jó negyedévszázadon keresztül találkozott hetente
számos alkalommal a békési
betegekkel. Maga a gyógyítás
is megváltozott ezalatt?
- Tavaly kb. 4500-5000 orvos-beteg találkozásunk volt a
rendeléseimen, ez igen magas
szám. A gyógyítás megválto-

zott időközben. A gyulladásos
megbetegedéseket egyre modernebb gyógyszerekkel egyre hatékonyabban és egyre kevesebb funkcióvesztéssel tudjuk kezelni. Mivel nő az átlag
életkor, idősödik a „betegállomány”, és a mozgásszervi
kopásos betegségek száma is
emelkedik. Ízületi funkcióikat
a fizioterápia, a balneoterápia
és a gyógytorna tudja segíteni,
hogy minél tovább élhessenek
aktív életet.
- Mivel fogja eltölteni az
idejét július elseje után?
- Több idő jut majd az unokáimra. Három lányunokám
van, 2-5 évesek. Nagyon szeretek olvasni. Szeretem a színházba járást, kirándulást, kertészkedést. Aktív nyugdíjas életet
szeretnék. És a betegektől sem
szakadok el teljesen, hiszen magánrendelésemet Békéscsabán
továbbra is folytatom.
Végül szeretnék minden olvasónak egészségben gazdag
hosszú életet kívánni.
Szegfű Katalin

Szabóék sikere az országos döntőben
Mint korábban megírtuk, a
békési Szabó család jutott be a
„Közlekedik a család” vetélkedő országos döntőjébe, miután
megnyerték a megyei fordulót.
Az ORFK és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén negyedik alkalommal meghirdetett versenyére a
békési család sokat készült. A
családfő kamionsofőr, így sokat tudott segíteni feleségének
és két fiának abban, hogy a
közúti közlekedésre vonatkozó
szabályokat a lehető legponto-

Negyedikek a „Közlekedik a család” versenyben Szabóék

sabban megtanulják, elsajátítsák. Az országos döntőt június 21-én Mogyoródon, a Hun-

garoringen rendezték meg. A
KRESZ tesztet a család együtt
töltötte ki, majd következtek
a gyakorlati feladatok. Az autós és kerékpáros ügyességi pályák teljesítése mellett elsősegélyt is kellett nyújtaniuk.
Emellett számos játékos feladatban vettek részt, amelyek
alaposan próbára tették a versenyzők tudását, gyorsaságát.
Az országos döntőt a Baranya
megyei Nagy család nyerte. A
dobogóról nem sokkal maradt
le a békési Szabó család. Végig

jókedvvel, lendületesen versenyeztek és a negyedik legjobb
eredményt érték el. Teljesítményükért üzemanyag utalványt,
egy üdülésen való részvételi lehetőséget és ajándékcsomagot
kaptak a szervezőktől. A Szabó családnak dr. Halmosi Zsolt
r. vezérőrnagy, rendészeti főigazgató, országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint dr.
Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke is
gratulált – adta hírül a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság.

Jantyik Mátyás a fókuszban
a Múzeumok Éjszakáján
Egy év kihagyás után ismét
megrendezték városunkban is a
Múzeumok Éjszakája nevű kezdeményezést. A Jantyik Mátyás
Múzeumban a legkisebbektől a
nyugdíjasokig találhattak maguknak érdekes programot.
Népszerűnek bizonyult több
korosztályban a restaurátorkodás: széttört cserépedények ös�szeillesztése darabjaikból, továbbá az emberi csontváz ös�szeállítása keménypapír darabokból, mintha csak régészek
lennének az érdeklődők.
A programok másik része a
múzeumnévadó, tavaly jubilá-

ló Jantyik Mátyáshoz kötődött.
Helyi készítésű, érdekes filmet

lehetett megtekinteni a neves
festőművész szomorúan rövid

Fotó: A szerző felvétele.

Csendesül...

Összetört cserépedényből ismét egész lett a gyerekek keze nyomán.

életéről, valamint több alkotásából puzzle-t lehetett kirakni, ami
nem is volt olyan egyszerű. Az
„Egy újra felfedezett festőművész – Jantyik Mátyás” című kiállításhoz tárlatvezetés is „járt”.
A legkisebbeknek a rajzolás-kifestés mellett diavetítést
kínáltak, és a tapasztalat szerint a 21. századi kütyük világában felnövő gyerekeket éppúgy lekötötte a régi diavetítéses
magyar népmese, mint egykor
szüleiket vagy nagyszüleiket.
A Múzeumok Éjszakája sikeréhez több önkéntes munkája is hozzájárult.
Sz. K.
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Békési sorsok, békési arcok
Így szép az élet

- Gyerekkoromban szegények
voltunk. Az édesanyám újságkihordó volt és hármunkat nevelt fel egyedül. Édesség ritkán

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Cukrászmester vagy mester
cukrász? S az aranykoszorú?
- Cukrászmester vagyok. A
mestercukrász adományozott
cím, egyfajta kitüntetés. Nekem tanulni, dolgozni kellett a
címért. Az eddigi munkám elismeréseként a Megyei Cukrásziparosok Országos Ipartestületéhez tartozom és 2008 óta
aranykoszorús cukrászmester
vagyok. Ez egy oklevelet, egy
emlékérmet, és ami a legfontosabb, a megtisztelő címet jelenti.
- Áprilisban megkaptad a
„Békés városért” kitüntetést.
Hogy élted ezt meg?
- Mindenkit nagy meglepetésként ér egy ilyen kitüntetés.
Jól esik az embernek, ha elismerik a munkáját. Úgy gondolom,
hogy ebben a szakmai munkásságom és a baráti társasággal
végzett munkánk is benne van.
Sokan gratuláltak, azt mondták,
megérdemlem.
- Nem tudsz nemet mondani,
ha kérnek. Ezt én is tapasztaltam jó néhányszor. Miért?

került az asztalra és jó volt kapni valakitől néha egy tálca süteményt. Akkor én megfogadtam,
ha az életben eljutok addig, hogy
tudok adni, mások is ismerjék
meg azt a csodálatos érzést, milyen jó kapni és adni.
- Benne voltál az Ország Tortája szakmai zsűrijében. Mesélj!
- Valaki beajánlott, de nem
tudom ki. Egyszer csak telefonáltak, megkérdezték vállalom-e a hattagú szakmai zsű-

riben való részvételt. Mivel ez
megtiszteltetés, azonnal vállaltam. Június 1-én, Soltvadkerten
került sor az eseményre. A benevezett 32 torta közül kellett kiválasztanunk azt a négyet, ami a
döntőbe bekerülhet, és amelyek
közül az egyik a 2015-ös év tortája lesz. Nem volt éppen kön�nyű dolgunk, mert nívós volt a
felhozatal. Hat órába került a
döntés. Figyelembe kellett vennünk a megjelenést, az ízek harmóniáját, a textúrát, a Magyarországhoz való köthetőséget, az
innovációt, a praktikumot.
- Te sosem akartál indulni a
versenyen?
- Volt már, hogy eszembe jutott, de valahogy mindig úgy
éreztem, nekem még tanulnom
kell, hogy egy ilyen rangos versenyen helytálljak.
- Az ausztráliai magyarokkal
is jó a kapcsolatod. Beszélj erről!
- 2011-ben megalakítottuk
az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületét az akkori ausztrál
nagykövet, Alex Brooking támogatásával. Akkor még 28-an voltunk az alakuló gyűlésen, ma már
82 tagot számlálunk. Összekötő
hídnak tekintjük magunkat a világ tőlünk legtávolabb élő magyarságával. Minden évben tartunk

ausztrál napot. Már három alkalommal osztottunk ételt rászoruló
békési gyerekeknek és rendszeresen ott vagyunk a Csabai Kolbászfesztiválon. Emlékezetes alkalom
volt egyesületünk életében, amikor
Alex Brooking részt vett nálunk
egy igazi falusi disznóvágáson,
és amikor John Griffinnel együtt
gyúrtuk a kolbászt. Szép emlék,
hogy 16 Szegedis gimnazistát el
tudtunk vinni Bécsbe az ausztrál
nagykövetségre két egymás utáni évben, ahol ausztrál és újzélandi
gyerekekkel találkozhattak.
- Magánélet?
- Nehéz erre válaszolni, mert
az ember végzi a dolgát és magára kevesebbet gondol. Úgy
érzem, az életem úgy pörög le,
mint a homokórán a homok.
Az este pillanata az, amikor értékelem az eltelt napot, sikeres
volt-e vagy csinálhattam volna
jobban is. Reggel, mikor felébredek, mindig arra gondolok, hogy
most jobban, tökéletesebben kellene elvégezni a dolgomat, amit
az élet hoz. Nekem öröm az, ha
egy fa szép zöld, örülök egy illatos virágnak, örülök egy jó szónak. Minden, ami velem történik, az mind én vagyok.  Gugé
Következő interjúalanyunk Bereczki Mónika.

„Magvetés” konferencia Kábítószergyanús anyag
A zenei napok egyik esemé- más művelődéskutató egyetenye volt június 26-án a refor- mi docens tartotta Karácsony a békési férfinél
fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

mátus templomban a „Magvetés” Református Konferencia,

Dinnyés József énekmondó a békési templomban.

melynek mottója idén: „Hirdesd az Igét! – Az igehirdetés
eszközei”. A nyolcadik konferenciát Katona Gyula esperes
nyitotta meg. A két előadás
közül az elsőt Dr. Deme Ta-

Sándorról, aki véleménye szerint a XX. század legnagyobb
pedagógus tudósa volt, s az
egyetemes neveléstudomány
megújítója. Később Dr. Ötvös
László nyugalmazott lelkipásztor bibliakutatót hallhatták az
érdeklődők, aki megemlékezett a Károli Gáspár által magyar nyelven először 1590-ben,
azaz 425 éve kiadott Vizsolyi
Bibliáról. Végül zárásként egy
kulturális eseményen vehettek
részt a jelenlevők. Dinnyés József zeneszerző, előadóművész
adott koncertet. Elsősorban
16-17-18. századi magyar költők megzenésített zsoltárait és
dicséreteit énekelte, valamint
kárpát-medencei magyar népdalokat, koboz és gitár kísérettel.
Zs. I.

Békés külterületén egy június 19-én tartott közúti ellenőrzés során kábítószergyanús
fehér port találtak a rendőrök
egy kisteherautó utasánál. A
35 éves békési K. Lászlót előál-

Táncosok fotói a falakon
fotó: A SZERZŐ FELVÉTELE

Igen így szép. De hogyan is? A mindenki által jól ismert és közkedvelt aranykoszorús cukrászmester, Juhász Zoltán háta mögött 59 évvel még számomra is meglepően fogalmazta meg a
választ. Kötetlen baráti beszélgetésünk alatt egészen új oldalát
ismertem meg, s bevallom, egészen rabul ejtett gondolataival.

Mahovics Tamás, Apáti-Nagy Lajos és Gazsó János.

Óriási érdeklődés volt a Békési táncképek című fotókiállítás megnyitóján, melyet a zenei napok részeként tartottak. A
tárlat Apáti-Nagy Lajos és Gazsó János fényképészeknek a Belencéres Néptáncegyüttes fellépésein, próbáin készített legütősebb felvételeket mutatja be. A kiállításmegnyitón Mahovics
Tamás, a Belencéres Néptánvegyüttes művészeti vezetője arról
beszélt, milyen szerencsések a békési táncosok, hogy két ilyen
- a fotózás és a táncosok iránt - elkötelezett alkotó készít róluk
rendszeresen művészi igényű fotográfiákat. A tárlat az idén 10
éves Belencéresnek állít emléket a főfalra helyezett frissen készített csoportképpel valamint a tablóval is, melyre az együttes
mostani mintegy 80 fős tagságának arcképei kerültek fel. A Békési táncképek című kiállítás július 13-ig díjtalanul látogatható
a kulturális központ kápolnatermében. 
Sz. K.

Támaszkodó

lították és a Békési Rendőrkapitányság kábítószer birtoklá- Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata
Mi megértjük a problémáját
sa bűntett elkövetésének megAz érzékenység védteleneb- lis gondozásukban, az egészségalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette - jelentette a Békés bé teszi az embert az élete so- ügyi és nappali ellátásokhoz való
Megyei Rendőr-főkapitányság. rán óhatatlanul bekövetkező hozzájutásukban segítik a hoznehézségekkel szemben, me- zájuk fordulókat. A szolgáltatás
lyek a pszichés zavarok meg- keretében szabadidős csoportjelenéséhez vezetnek. A Bé- foglalkozásokat, kirándulásokat
kés Városi Szociális Szolgálta- szerveznek, filmklubot tartató Központ közösségi ellátást nak, és közösségi programokat
működtet ellátási területén, így szerveznek ellátottjaik részére.
Az ellátás igénybe véteaz illetékesség kiterjed Murony,
Kamut, Mezőberény, Köröstar- le önkéntes és térítésmentes.
csa, Csárdaszállás, Doboz, Tar- Érdeklődni lehet mindennap
8 és 13 óra között Békés Koshos, Bélmegyer településekre.
A közösségi ellátás célja, hogy suth u. 11. szám alatt vagy a
a saját lakókörnyezetben élő 66/411-850-es telefonszámon.
A közösségi pszichiátria ellápszichiátriai betegeknek nyújtson segítséget, mindennapi éle- tásról további információ elértükben adódó konfliktusok fel- hető az intézmény honlapján, a
oldásában, a szociális- és mentá- www. bvszszk.hu oldalon.

Értesítjük a Tisztelt Pálinkafőzetőket,
hogy a Békési Pálinka Zrt.
megkezdte a bérfőzési előjegyzést.

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

Tel.: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21
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

http://www.palinkacentrum.hu/info/berfozes_megrendelese.html

Főzési díj: 640 Ft/litertől + szeszadó
– Cefrevásárlási lehetőség –
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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. Tel.: 30/262-43-57, 30/55173-78.
Malomasszonykertben tanya eladó 9 kvadrát földdel. Irányár: 900 ezer Ft. Érd.: 30/4766-166.
Asztalos u. 42. alatti ház eladó. Irányár: 14, 8
millió Ft. Tel.: 30/523-82-90.
Malomasszonykertben betegség miatt sürgősen eladó szoba-konyhás téliesített ház.
Irányár: 1,7 millió Ft. 70/578-06-55.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás, vegyesfalazatú ház nagy
portával eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.:
30/422-45-75.
Ház eladó a Lánc utca 19. alatt. Irányár: 2,5
millió Ft. Érd.: 20/54-678-99.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 66/415-380.
Belterületi övezetben 1000 m2-es telek eladó
csendes utcában. 3 millió Ft. 70/94-54-869.
Bükkszéken (Egertől 21 km) a főutcában háromszobás ház nagy kerttel 3 millió Ft-ért eladó. Érd.: 70/569-65-10.
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.
Összkomfortos családi ház Körösre nyúló kerttel eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.:
70/242-83-78.
Békésen összkomfortos családi ház eladó 3,5
millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Ház eladó a Sas u. 7. szám alatt 3,8 millió Ftért. Tel.: 66/414-919.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-ért 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.: 30/618-64-42.
Oláh M. utcában kétszobás, összkomfortos,
vegyesfalazású családi ház jószágtartásra alkalmas melléképületekkel eladó. Irányár: 4,5
millió Ft. 30/684-10-01.
Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos
kertes ház eladó vagy békéscsabai házrészre
cserélhető. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/667-45-84.
Körösi Csoma Sándor u. 23. alatti ház eladó.
Kétszobás, összkomfortos 1000 m2-es telken.
Irányár: 4,8 millió Ft. Tel.: 30/450-71-72.
Hajnal utcában 47 m2-es, egyszobás, össz
komfortos társasházi házrész melléképülettel, kis udvarral eladó 4,8 millió Ft-ért. Tel.:
70/500-67-17.
Hargita utcában vegyesfalazatú ház eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. 70/512-75-65.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Kispince u. 3. alatt háromszobás családi ház
eladó 1130 m2-es telken. Irányár: 5,2 millió Ft.
Tel.: 66/410-323.
Békésen a Petőfi utcán kétgenerációs, két
utcára nyíló vályogház eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 30/47-66-166.
Legelő utcában ház eladó. Jószágtartásra alkalmas épületekkel. Villany, víz, gáz van. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Békésen 54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös, középső lakás sürgősen eladó 5,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/448-44-02, 70/227-00-63.
Ady 14-ben rendezett, másfél szobás lakás
eladó. Irányár: 5,7 millió Ft. 20/98-07-298.
Karacs T. u. 3A-ban 58 m2-es, teljesen berendezett lakás sürgősen eladó. Irányár: 5,9
millió Ft. Érd.: 70/218-59-20.

Apróhirdetések
Fáy utcában kétszobás, felújított, klímás,
azonnal beköltözhető lakás eladó 5,95 millió
Ft-ért. 70/389-29-66.
Eladó vagy első emeleti békési lakásra cserélhető a Váradi u. 30. alatti összkomfortos családi ház. Hatmillió Ft. Érd.:
20/770-73-40.
Parasztház dupla telekkel bármilyen célra eladó 6 millió Ft-ért. Malomasszonykert 66.
Érd.: 30/267-20-15.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Tel.:
30/863-86-76.
Dobozon a 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.
Szarvasi 14-ben III. emeleti, 57 m2-es, kétszobás, nagykonyhás, kilépős lakás eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 70/95-30-472.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/237-82-84,
20/20-60-161.
Fáy 10-ben I. emeleti, kétszobás, 60 m2-es
lakás eladó 6,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/42332-83.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó egy
felújításra szoruló háromszobás 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.: 30/5679-939.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó.
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 70/3139-063.
Békés Ady utca 14/D-ben II. emeleti, kétszobás, egyedi központi fűtéses, klímás lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft. Tel.:30/949-99-18.
Békésen első emeleti lakás eladó a piacnál.
Pince, padlás, udvarrész és garázs van. 7,5
millió Ft. 70/94-54-869.
Eladó vagy első emeleti békési lakásra cserélhető a Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház. Hétmillió Ft. Érd.: 20/77073-40.
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
A Karacs Teréz utcában 3. emeleti kétszobás
lakás garázzsal együtt eladó 8,2 millió Ft-ért.
30/482-42-65.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz és vegyestüzelésű, összkomfortos családi ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irányár: 8,5 millió
Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Ady 12C-ben II. emeleti, téglablokkos, 64 m2es, jó állapotú, tehermentes, egyedi fűtésű lakás sürgősen első tulajdonostól eladó. Ár: 8,5
millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Ady 12B-ben, első emeleten, 1 + 2 félszobás,
ebédlős, klímás, erkélyes, összkomfortos, tehermentes lakás eladó. Irányár: 8,8 millió Ft,
Érd.: 30/43-42-297, egész nap.
Pásztor utcában háromszobás kertes ház
nagy telekkel, vegyes tüzeléssel eladó 9 millió
Ft-ért. Érd.: 30/293-27-51.
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
Eladó egy téglaépítésű jó állapotú, összkomfortos családi ház a Fürdő közelében. Ár: 11
millió Ft. Érd.: 70/63-06-762.
Zöldövezetben első emeleti, Körös partra
néző fehér teraszkerítéses, igényesen felújított, félig berendezett lakás eladó. Irányár:
11,5 millió Ft. Érd.: Karacs 2B. 2. lakás.

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: július 7. kedd 12 óra

Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-65.
Az Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott, melléképületes,
teraszos. Irányár: 16 millió Ft. 30/96-38-391.
Békéscsabán kertvárosban, főiskola mellett kétszintes ház eladó 22 millió Ft-ért. Tel.:
20/97-25-902.
Akár két generáció együtt lakásához is megfelelő, hőszigetelt, padlófűtéses, klimatizált,
160 m2-es ház eladó a Posta utcában. Irányár:
23 millió Ft. 30/27-94-760.

Kiadó ingatlan
A benzinkút mellett (Kossuth utca 26. alatt)
üzlethelyiség kiadó vagy eladó. 30/528-61-41.

Ingatlant keres
Kiadó kertes házat keresek vagy lehet tanya
is. Maximum 30000 Ft/hó-ig. Elsősorban Békésen. 30/896-21-57.

Kert
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Érd.: 20/560-91-75.
Malomasszonykertben a járda melletti 3. dűlőben 3 kataszter bekerített kert eladó. Víz, villany, faház van. Tel.: 30/822-47-88.
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt kút,
villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben a 6. dűlőben 4 kvadrát
kert gyümölcsfákkal, kúttal, villannyal eladó.
Érd.: 66/414-205, Bálint Mihályné.
Jégvermi kertben 8,5 kvadrát zártkert eladó kövesút mellett. Jól termő szilvafasor, gyümölcsfák, kis épület, ásott kút. Tel.: 70/77-44-751.
Malomasszonykertben 4 kvadrátos bekerített
kert eladó. Villany, fúrt kút, zárható szerszámos. Érd.: 20/39-29-469.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó. Télen is lakható, Villany, fúrt kút.
20/800-86-71.
Sebők-kertben zártkert eladó termő gyümölcsössel, téglaépítésű nyaralóval, pincével. Víz,
villany van. Ár: 12, millió Ft. Érd.: 70/645-31-79.

Jármű, alkatrész
LadyS típusú utánfutóra magasító eladó. 70
cm magas×205 hosszú×107 cm széles.
Érd.: 30/90-60-816, 66/414-928.
Jó állapotban lévő moped autó eladó. Érd.:
70/597-33-03.
Simson Schwalbe olcsón eladó. Jószágot
vagy légpuskát beszámítok. Tel.: 30/513-1956, este.
Simson segédmotort vennék maximum 20
ezer Ft-ig. Lehet felújításra szoruló is. Tel.:
20/945-07-26.
Működőképes markológép, Weinmar + RS
traktor keverék + 3 kanál. Ár: 330 ezer Ft.
Tel.: 70/268-94-14.
Suzuki Swift ötajtós vonóhoroggal, érvényes műszakival eladó. Érd.: 30/90-60-816,
66/414-928.

Állat
Kecskék eladók. Békés, Bocskai u. 81. Tel.:
66/634-507.
Házi cicák elvihetők. Háromszínű, cirmos,
kétszínű, fekete. Tel.: 70/34-25-117.
Eladó nagytestű japán kakas japán tyúkokkal
együtt. Tel.: 70/630-67-62.
Birkák eladók. 30/67-52-575.
Előnevelt kacsa, liba, csirke, néma kacsa eladó, valamint hasas és vágni való nyúl, kisnyuszik. Békés, Raktár u. 24. 70/881-93-00
Bőtejű fejőskecske gidával vagy anélkül eladó. 30/277-95-43.

Társkeresés
48 éves férfi társát keresi, 40-48 éves, rendezett körülmények között élő nőt. Tel.: 20/27450-60.
65 éves molett nő 70-es férfit keres szabad
idő eltöltése céljából. 70/20-40-112.

Munkát keres, ajánl
Állást keresek eladói végzettséggel. Akár piaci
árusításról is lehet szó. 30/896-21-57.
Munkát keresek: sérült, fogyatékos, gyermek
és felnőtt felügyeletét, idősgondozást, betegápolást. Érd.: 70/77-21-869.
Szakápolónő munkát keres: betegápolást,
idősgondozást, felnőtt és gyermek felügyeletét. 70/77-21-869.
Dolgozni tudó 60 éves nyugdíjas férfi napi 4
órában kisebb kőműves munkát keres, csak
javítást. Tel.: 20/326-79-26.

Egyéb
Eladó: nyúlketrec, fejőgép, kis vaskapu, légpuska. Érd.: 66/410-906.
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 éjjeliszekrénnyel,
olvasó lámpás fejrésszel és a hozzá tartozó
3x2 ajtós szekrénnyel eladó. Ugyanitt Vesta
4A típusú megkímélt gáztűzhely eladó. Érd.:
30/414-87-95.
Beépíthető konyhaszekrényt keresek megvételre. 30/937-10-22.
Jó állapotban lévő 140x200 franciaágy, ágytakaróval zöld színben eladó. Érd.: 70/28-66-170.
Nagyméretű kerekített végű asztal 6 támlásszékkel eladó. 30/27-94-760.
1,5-2 m magas szép formájú, dús virágzatú
leanderek eladók, rózsaszín, fehér és krémszínben. 30/27-94-760.
Többszáz könyv eladó Békésen. Már párszáz
forinttól sokféle témában lehet válogatni. Lista
kérhető a fez@freemail.hu címen.
Mindenféle babaruha eladó 0-tól 10 hónapos
korig. Ára: 100 Ft/db-tól. Autós gyerekülés,
babakád, játszószőnyeg, bébikomp eladó.
Érd.: 70/41-32-197.
Állványos fúró és kompresszor eladó. Érd.:
70/35-74-691.
Eladó: 6 db-os tojáshéjszínű, MDF, konyhaszekrényre való ajtólapok, páraleszívó gáztűzhely fölé, zuhanykabinüvegek, zuhanytálca.
66/739-890, este.
Egyedi készítésű fa hálószobabútor eladó.
Érd.: 30/293-27-51.
14 mázsa búza eladó. 20/355-77-26.
Működőképes fűnyíró eladó. Tel.: 30/822-4788.
Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt állapotban eladó. Két db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény bútorlapból eladó. Érd.: 20/56091-75.
Háromfázisú vasvázas cirkulafűrész eladó.
Érd.: 30/292-27-51.
Pándi meggy szedéssel eladó. Kaktuszok,
cserepes virágok eladók. 20/355-77-26.
Légpuskát vennék, maximum 10 ezer forintig. Rossz, régi is érdekel. Tel.: 20/94-50-726.
Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Vegyestüzelésű kazánt vennék. Barkácskészlet eladó. 20/50-89-092.
Bicikli után köthető utánfutó eladó: Mérete:
60x90x40 cm. Érd.: 20/445-73-48.
Piros, fehér, rózsaszín, sárga leánderek és
piros klivia eladó. Békés, Deák F. u. 39. Tel.:
66/416-144.
20-as gyermekkerékpár, 26-os női kerékpár,
MTZ hidraulika szivattyú eladó. Tel.: 30/92460-67.
Építkezésből megmaradt csúszásmentes járólap eladó. Minőségi új és használt paplan
és párna eladó. 30/94-55-433.
Jó állapotú 500 kg-os mázsa súlyokkal és
sertésszállító kaloda eladó. 20/592-85-04.
Régiségek, csatos üvegek, szilkék, köcsögök,
tányérok, stb. eladó. Tel.: 70/63-06-762.
Hajdu hagyományos mosógép és jó állapotban lévő Hajdu centrifuga eladó. Érd.: 30/47319-46.
Eladó: 6 m-es 5/4 colos vascső szívókosárral, szivattyúcsatlakozóval 3000 Ft, 28-as kerékpár első kereke kompletten 2000 Ft-ért.
70/236-35-37.
Mobil szalagfűrész eladó. Álló, kb. 1 m
szalagátmérő. Ár: 120 ezer Ft. Tel.: 70/26894-14.
Augusztusi erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek. Édes és erős őrölt fűszerpaprika termelői áron eladó. 30/94-55-433.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszobafal,
hűtőláda, gázpalack, 2 db zsírosbödön, ülőgarnitúra, szobafenyő, szobanövények. Érd.:
30/905-49-14.
Szemes kukorica eladó. 20/490-23-77.
Vajszínű konyhaszekrény olcsón eladó. Tel.:
70/63-06-762.
TZ-4K-hoz kétfejes eke, egyfejes forgató eke
gyári, Briggs motoros szivattyúval új és használt tűzoltótömlő eladó. Tel.: 66/643-730.
Satupad kis satuval eladó. 30/277-95-43.
Mindenféle lomjait, üzemképtelen dolgait, egyebeket ingyen elszállítok. Tel.: 20/94507-26.
Garázsvásár július 2-án 5-7 óra között a Kereszt u. 22/1. alatt. Konyha felszerelés, szekrénysor, gyerekruha.
Eladó alig használt olasz 1 c-ol robbanómotoros szivattyú, Arinton négyrózsás beépíthető
gázfőzőlap. 30/359-96-92.
Kisbálás szénát vennék nyulak részére.
70/586-26-90.
Eladó: 72 cm Watson színestévé, 3 db madárketrec (madárra is cserélhető), baromfikeltetőgép 56 tojásos, 22-es húsdaráló, kolbásztöltő. Érd.: 30/624-99-87.

Idős asszonyt köszöntöttek

Balog Gábornét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából
Izsó Gábor polgármester az ünnepelt Teleky utcai otthonába.
Annuska néni a Békési Cukorka Üzemből ment nyugdíjba,

de azt követően is tevékenyen
tölti a mindennapokat. A látogatás alkalmával frissen idézte
fel egykori emlékeit, munkáját.
Két gyermeke született, jelenleg
a fiával és annak családjával él.

INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
 Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/20) alatti üzlethelyiség (31 m²). Az induló bérleti díj: 17.500 Ft+ÁFA/hó
 Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti üzlethelyiség (122 m²). Az induló bérleti díj: 49.000 Ft+ÁFA/hó

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
 Békés, Veres Péter tér 7A. V. 15. szám alatti kétszobás, ös�szkomfortos 54 m2-es lakás (hrsz: 7032/4/A/15). Vételár:
2.000.000 Ft.
 Békés, Veres Péter tér 7B. IV. 10. szám alatti kétszobás, 54
m2-es lakás (hrsz.: 7032/4/A/25.). Vételár: 3.200.000 Ft.
 Békés, Karacs T. utcai 162 m2-es beépítetlen terület (hrsz.:
6904/11.). Vételár: 600.000 Ft.
 Békés, Szarvasi utcai 2843 m2-es beépítetlen terület (hrsz.:
2360.). Vételár: 24.600.000 Ft.
B
 ékés, Petőfi u.15. szám alatti 572 m2 területű lakóház, udvar (hrsz.: 795.). Vételár: 7.200.000 Ft.
 Békés, Petőfi u. 35. szám alatti 1479 m2 kivett kollégium
(hrsz.: 812.). Vételár: 6.800.000 Ft.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2015. július 31. (péntek) 12 óra.
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Strandolási lehetőségek
városunkban

Leggyakoribb

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Bár az időjárás kissé hűvös
volt eddig a nyári szünetben,
azért biztosak lehetünk benne, hogy lesz még kánikula
idén. Olyankor jól esik vízparton tölteni az időt. A Dánfoki
Üdülőközpont szabad strandja jó lehetőséget kínál. A felnőttek 500 Ft-ért, a diákigazolvánnyal rendelkezők 300
Ft-os kedvezményes áron mehetnek be a szabad strandra. Békés Kártyával egyszerre
három személy válthat fejenként 300 Ft-os belépőt. Családok számára remek választás a Családi Bérlet, melynek ára 5000 Ft. Ezzel négy
személy egész évben ingyenesen látogathatja a Dánfoki
Üdülőközpontot, és vásárláskor ajándékba kap egy Békés
Kártyát is. Amennyiben már
rendelkeznek ilyen kártyával,
úgy a Családi Bérlet ára 4000
Ft. A vizimentő által felügyelt
parton csúszda, trambulin és

Egy nyelvet beszélünk

Mindenkit vár a dánfoki szabad strand.

zorb is várja a kilátogatókat,
valamint a napágyak is díjtalanul használhatók. A szabad strand használata mellett
a táborban található focipályát, strandröplabda pályát,
a kerékpáros KRESZ-pályát
is használhatják a vendégek.
A kijelölt tűzrakóhelyeknél
lehet szalonnát sütni, bográcsozni. A gasztrokomplexumban található kemencék és
grillsütők is közkedveltek.
A horgászat szerelmeseit is

várja a Dánfoki Üdülőközpont. Érvényes engedélyek
mellett 500 Ft-os belépőjeg�gyel 8-19 óra között lehet horgászni a kijelölt területen.
Aki pedig inkább uszodába
vágyik, annak is kedvezményt
nyújt a város. Június 15-től augusztus 31-ig minden nappali
tagozatos diák számára 500 Ftért vehetők igénybe az uszoda
szolgáltatásai. Az akció iránt
érdeklődni a 20/400-2300-es
telefonszámon lehet. 


Hirdessen a Békési Újságban!
Minden harmadik hirdetését
ingyen jelentetjük meg.
Keressen minket!

Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com

A Nyelv és Tudomány internetes portál –
melyet jó szívvel tudok ajánlani minden kedves olvasónknak – nemrégiben jelentetett
meg egy cikket a leggyakoribb helyesírási hibákról. Nekem egész más tapasztalatom van
a gyakoriságról, úgyhogy olvassák el azt az
írást is! Az egyik leggyakoribb, és egyúttal nevetséges elírás a mellett névutó írása – rövid
t-vel. Azt még nem kutatták, vajon a férfiak
vagy a nők tévesztik-e el gyakrabban, de én
szívesebben szavaznék az első csoportra. Teljesen tipikus hiba, hogy megszólítás előtt (és
után) nem teszik ki a vesszőt, pedig a hangsúlyviszonyokból és a szünetből egyértelműen
kitűnik, hogy ez nem is része a mondatnak.
Örökös derültség forrása az összetett szavak
különírása (nagy kutya, dohányzó asztal, futó
cipő), viszont azt kevesen tartják be, hogy (a

szakszavakat kivéve) csak hat szótagig írunk
egybe: van igazgatóhelyettes, de csak igazgató-helyettesnő – micsoda nemi diszkrimináció. Akad néhány szó (például a rövid táv, küszöbön álló), amelyekben elég nagy a bizonytalanság. Ebben az esetben azt tudom ajánlani, hogy a konkrét (előtag+ utótag) jelentést
külön kell írni, az átvitt jelentést pedig egybe
– tehát rövidtáv csak a sportban van, küszöbön álló pedig csak ember lehet, esemény soha. Az 1-jén is tipikus hibaforrás, főleg a korábban szocializálódottak körében, itt azért
nem írunk 1-ént (mint a 2-a, 3-a esetében),
mert nem „egyedikén” a kiejtett alak. Az ünnepek neve is a dobogó közelében lehet – a
karácsony, húsvét még csak hagyján, no de az
Anyák napja / Anyák Napja / Anyáknapja?
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok július 1-15. között
Július 1. szerda 19 óra
Nyáresti kamaravarázs.

Július 5. vasárnap 15 óra
Kulturális központ

Július 4. szombat 16 óra
Nemzetközi Vonószenekari Tábor záróhangversenye. A belépés díjtalan.
Galéria

XII. Békés-tarhosi Kórustalálkozó , amely a 39.
Békés-tarhosi Zenei Napok záró rendezvénye.
Díszvendég: Hoppál Péter államtitkár. A belépés díjtalan.
Református templom

Rubin diplomás óvónőt köszöntöttek

2015. június 30.
Reményhír Szakképző Iskola,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY
EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST CÉLZÓ PROJEKTET A REMÉNYHÍR SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM VALÓSÍTOTTA MEG BÉKÉSEN.
A 13,35 millió forintos (100%) támogatottság mellett, a Reményhír
Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2014. november 1. és 2015. június 30. között európai uniós támogatással
valósította meg a „TUDD! TEDD! ADD TOVÁBB!” című projektjét.
Alapvető célkitűzés volt a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája tanulóinak, köztük a hátrányos, halmozottan hátrányos,
valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egészséges
életmódra nevelése. A célok eléréséhez az életkornak megfelelő energia-egyensúlyt szolgáló testmozgás és életmód programok kerültek
megszervezésre, pozitív közösségi minták közvetítésével.
A vidám hangulatú, sokszínű projektben megvalósuló, egészséges
életmódot népszerűsítő programok hatására a tanulók egészségfejlesztéssel összefüggő készségei, ismeretei bővültek, ugyanakkor maradandó élményeket szerezhettek.
A nyolc hónapon át tartó projekt az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Lengyel Mária 1945-ben
szerzett óvónői valamint tanítóképesítésű diplomát a nagyváradi római katolikus óvónőképző intézetben. Az oklevél megszerzése után Békésen
kezdett dolgozni a Jantyik utcai óvodában beosztott óvónőként, később vezetőként. Nevéhez fűződik a Teleky utcai
óvoda, valamint az Epreskerti óvoda beindítása. Járási felügyelőként is tevékenykedett.

A Békési Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indított egy békési
férfi ellen. A 36 éves Sz. Tibor
a napokban eltulajdonított egy
pénztárcát az egyik helyi dohányboltból. A tárcát a tulajdonosa vásárlást követően a pul-

Munkája során számos óvónőt
indított el a pedagógusi pályán.

Pénztárcalopás
ton felejtette. Később vette észre, hogy nincs nála. Mire vis�szament a dohányboltba, már
nem találta ott, ezért értesítette a rendőrséget. A gyanúsított
a pénztárcát, amiből kivette a
pénzt, egy bokorba rejtette. A

Izsó Gábor polgármester és
Béres Istvánné a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója a közelmúltban adta át
munkája elismeréséül a 70 éves
jubileumot szimbolizáló díszdiplomát, a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde Kórusa pedig ünnepi műsort adott Manyi
néni tiszteletére, aki sok-sok
gyermek gondozásával, nevelésével lopta be magát a lakosok
szívébe.
rendőrök Sz. Tibort a bejelentéstől számított egy órán belül elfogták. A meglopott férfi
a rendőri intézkedést követően pénze egy részét és az iratait visszakapta. A történtek kapcsán a rendőrség ismételten arra kér mindenkit, hogy vigyázzon a személyes dolgaira.

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
28. hét

2015. július 6-10.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Gulyásleves

Karalábéleves

Salátaleves

Zöldségleves

Tojásos
savanyúleves

Paradicsomszósz
húsgombóccal

Pirított csirkemáj
Sós burgonya

Sajtos-tejfölös
makaróni

Mexikói
Sült
aprópecsenye
csirkecomb
Párolt rizs
burgonyapürével
Befőtt

Sütemény

Savanyú uborka

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy július 13-tól július 24-ig
a Polgármesteri Hivatal konyhája technikai okok miatt nem üzemel.
Ebéd a Dr. Hepp Ferenc Iskola konyháján (József A. u. 12.) igényelhető.
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Nagy küzdelmeket és remek versenyeket hozott az atlétikai országos diákolimpia
döntő az V-VI. korcsoportban.
A Tisza Kálmán Szakképző Iskola sportolói közül kiemelkedett Nyeste Ágnes, aki 400
méteres síkfutásban harmadik
helyen végzett, egy századmá-

sodperccel lemaradva a második helyről. Egy nappal később ezüstérmes lett 400 méteres gátfutásban. Ági elsőéves
a VI. korcsoportban, így ez remek bemutatkozás volt.
Másik versenyzőnk, Molnár
Gergő 400 méteres síkfutásban, egyéni csúccsal, 11. lett.

Meghívó
A Békési Horgász Egyesület értesíti tagjait,
hogy rendkívüli közgyűlést tart.
Időpont: július 11. szombat de. 9 órától
Helyszín: az egyesület székhelye
(Békés, Hőzső u. 4., bejárat a Libazug u. felől)
Napirend:
1. Alapszabály módosítás
2. Egyebek
Ha a megjelent tagság létszáma miatt nem lesz
határozatképes, akkor fél órával később létszámtól
függetlenül a közgyűlés határozatképes.
Szeretettel várja a vezetőség az egyesület tagjait!

Bajnok az U14-es csapatunk

Óriási siker a 14 évesek magyar bajnoki címe.

Óriási sikert ért el a Békési FKC U14-es kézilabda csapata, amely az Erima Gyermekbajnokság nyolcas döntőjébe bejutva, nagy küzdelemben végül győzött Kecskeméten. A döntőben az Éles József
egykori sztárjátékos nevét viselő veszprémi Éles Kézilabdasuli ellen léptek pályára. A békésiek hátrányból fordítva 18-15
arányban legyőzték a nagy ri-

vális Veszprémet, és megszerezték az aranyérmet.
A Békési FKC csapattagjai:
Mándy Tibor, Pacsika Márton,
Dénes Ádám, Szabó Pál, Major
Márk, Szász Bálint, Kecskés Bence, Baranyai Máté, Ásós Miklós,
Takács Szabolcs, Vass Erik, Magyar Benedek, Borbély István,
Kiss Róbert. Varga Gergely, Hári Botond, Csige Norbert. Edző:
Papp Bálint. Gratulálunk!

Horgász
szemmel
MŰKUKORICA
A pontycsalik világában mindig vannak újdonságok: a teszthorgászok és a gyártók mindig
kirukkolnak valami újdonsággal. Annak idején, amikor a bojlizás bejött, sokaknak szinte hihetetlenek tűnt, hogy egy tészta golyót meg fog enni a ponty.
Később jöttek a pelletek, és ezeket is rekordfogások kísérték.
Már-már úgy tűnt, a jól bevált
kukoricát lassan elfelejtik a horgászok. Amikor pár éve először
találkozhattunk a gumikukoricával, rögtön az első kipróbálók kapitális méretű ponty- és
amurfogásról számoltak be. Ez
az ízesített gumidarab úgy tűnik, működik. Színe és illata kísértetiesen hasonlít a kukoricára
és a csali hatékonyságát még az
is fokozza, hogy lebeg. Ez abból
adódik, hogy a gyártás során a
belsejében levegőbuborékot képeznek, ezzel a felkínált gumicsali kitűnik a többi fenéken
fekvő kukorica közül. A gyártók még ezt is megújítani voltak képesek. Jött a szilikon kukorica és ugyanolyan jól teljesít.
Megint fogják a halakat, közte
a rekordméretűeket. Miben tér
el a szilikon kukorica a gumitól? Lágyabb, puhább és jobban
megtartja az illatát.
Szekerczés Sándor

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.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ minden évben a tanév végeztével
megrendezi a „Fuss a nyárba”
című családi futónapot a sportolás, az egészséges életmód,
és a közösségépítés jegyében.
A június 13-i eseményen a hagyományokhoz híven Izsó Gábor polgármester köszöntötte a lelkes résztvevőket, majd
Mucsi András tanácsnok nyitotta meg a rendezvényt. Ös�szesen 17 versenyszámot bonyolítottak le. A 110 nevező
között szép számmal voltak
sportoló fiatalok, és az intézménnyel kapcsolatban álló ellátottak is. Bátran csatlakozhatott hajléktalan, fogyatékos,
pszichiátriai beteg, idős és fiatal. A versenyzők kedvence
idén is a kötélhúzás volt, ahol
nevetve fitogtatták erejüket
a kicsikből és nagyokból álló
csapatok.
A futamok helyezettjei értékes nyereményekkel gazdagodhattak, díjazásul a békési vállalkozók és intézmények
által felajánlott tárgyak szolgáltak. A verseny végén a rajtszámok alapján tombolahúzás
zajlott, így senki sem távozott
üres kézzel.

Fotó: Virág István.

Futóverseny a vakáció első napján

Érmek a diákolimpiáról

Gyerekek is futottak a szünidőköszöntő sporteseményen.

Támogatók voltak: Ady utcai Zöldség – Gyümölcs, Agócs Éva és Varga
Erik – Termelő és Értékesítő vállalkozók, Aranka Market Kft. piactéri lángossütő, Asztaloskúti ABC – Balog Ágnes vállalkozó, Békefi Lászlóné biztosítás közvetítő vállalkozó, Békés Mátrix, Békési Újság, BÉKÉSI Tem - Temetkezési Szolgáltató Kft., Bellusné Horváth Csilla, Bútor és Függöny Szaküzlet
– Rákóczi út, Családért Alapítvány, Csapó Pékség, Csavargó Busz Kft., Diána Kozmetika, Dóra használtruhabolt, Dübögő Étterem és Pizzéria, Ezüsttoll Papír és Írószer Szaküzlet, Fakuckó Játékbolt, Fess Rotschild, Foto GSM,
Fotobrille Optika Szaküzlet – Czeglédi Zsuzsanna optometrista, Hamza János vállalkozó, Hegyesi Kertészet, Hun-Bár, Icsa Antal, Írisz Virágbolt, IXEM
használtruhabolt, Jákó Állateledel- és Díszállat-kereskedés, Jázmin Patika,
Juhász Zoltán cukrász, Juhos Fotó, Kardhal Netcafé, Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ, KÉSZ Békési Csoportja, Kis Anikó fazekas, Kisfaló Büfé, Klára Virágbolt, Kondacs Enikő fodrász, Kovács Sándorné foltvarró kézműves, Labirintus Üzletház, Lagzi János cukrász, Lángos
Sütő – Pákozdi Gézáné, Lerner Tibor órás, Levendula Patika, Línea Fitnesz
Stúdió, Manna Cipőbolt, Mária Szalon, Mosoly Virágüzlet, Nagy Lajos cukrász, Nina Gyermekbutik, Nyeste Klára kéz- és lábápoló, Ódium Trió Kft.,
Oláhné Szabó Ildikó fodrász, Oroszlán Patika, Oszi Büfé, Öreg Gumis és Társa Kft., Piac téri Kerékpáralkatrész és Szerviz, Picurka Bolt – Puskás Irén
vállalkozó, Polgármesteri Hivatal, Pusztai Jánosné vállalkozó, Rafael Gyula
vállalkozó, Reni Kozmetika, Sárga Rózsa Virágüzlet, Shanella 97 Bt., Sipaki
István cukrász, Smith-fitt, Szabó Istvánné vállalkozó, Szekereskedés, Szeki
Horgászbolt, Szent Lázár Alapítvány, Szfinx Esküvői és Alkalmi Ruhaszalon,
Szikviz Üzem, Tatárné Papp Anikó vegyiáru kereskedés, Tinkó Márk vállalkozó, Torony Rádió, Tóth és Társa Kft., Tóth Lajosné Saci masszőr, Tuti
Duri, Vágási Virágbolt, Vajda Tímea fodrász, Virág Sarok, Viva Fagylaltozó,
Vizsnyiczai Vas-szerelvény Kereskedés, Wolf Használtáru Kereskedés, Múzeum-közi zöldség-gyümölcskereskedés.

Látogatás Erdélyben
A békési Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája hetedikeseivel a
HATÁRTALANUL program
HAT-14-01-0501 számú pályázat keretében öt napot töltöttünk Erdélyben. Nagyváradon
Ady emlékhelyeket kerestünk
fel. Utunkat a Király-hágón keresztül folytattuk. Almásgalgó határában bejártuk a Sárkányok kertjét. Szálláshelyet a válaszúti Kallós Alapítvány kollégiumában kaptunk. A második
nap Kolozsváron a Szent Mihály
templomot, Mátyás király szobrát és szülőházát néztük meg,

valamint ellátogattunk egy közeli, Szamosra épített vízerőműbe. A következő napon a vendéglátó gyermekek kis csoportjával együtt Tordára kirándultunk. A sóbánya és a Tordai-hasadék mindenkit lenyűgözött.
A negyedik napon bográcsoztunk, a kollégium kilencedikes
tanulóival barátságos focimec�cset játszottunk, majd közösen
megnéztük a dézsi mozdony kiállítást. Az utolsó napon utunk
Torockóra vezetett. Megcsodáltuk a világörökség részét képező
kis falut, és felmásztunk a torockószentgyörgyi várhoz. Legu-

tolsó állomásunk Nagyszalonta
volt, ahol Arany Jánosra emlékeztünk.
Ezt a programot kisebb változtatásokkal már harmadszorra valósíthatjuk meg, így
újra átélhettük tanítványaink
rácsodálkozását a szépséges erdélyi tájra, megtapasztalhattuk a külhoni gyermekek és
kollégák nyitottságát, segítőkészségét, beleláthattuk életükbe. Köszönjük az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek a 978300 Ft összköltségű
program támogatását.
Vári László
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