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Óvjuk a belváros szép virágait!
Városunk főteréről elmond-

ható, hogy a megye egyik leg-
szebb történelmi épületegyüt-
tesét a körülötte lévő park és 
az évről évre kiültetett szá-
mos virág teszi nagyon egye-
divé. A közeli hetekben mint-
egy 1000 m2 felületű virág
ágyásba több mint 15 ezer vi-
rágpalánta, ezen belül 23 egy-
nyári növényfaj 40 fajtája lett 
kiültetve. Nem kizárólag sza-
badföldi virágágyások díszítik 
a várost, hanem a főtér villa-
nyoszlopain elhelyezett 100 
db virágedény, a városháza 
ablakpárkányain lévő 25 vi-
rágláda is fokozza az esztéti-
kai élményt. 

Kertészeti szempontból a 

belváros a legfontosabb terü-
let, hiszen jórészt ide koncent-
rálódik a gyalogos és kerékpá-
ros forgalom, ugyanakkor a vá-
ros átmenő forgalma is jelen-
tős. A városvezetés sok energi-
át áldoz a reprezentatív városi 

terek esztétikájának fenntartá-
sára. A Széchenyi tér, a liget, a 
fürdő és a Dánfoki Üdülőköz-
pont olyan frekventált helyek, 
amelyek az idegenforgalmi 
vonzerő szempontból is meg-
határozóak. 

A város lakossága megszok-
ta, ezért természetesnek veszi a 
szépet, pedig azért, hogy az dí-
szítőértékkel bírjon késő őszig, 
nagyon sokat kell tenni. Szak-
emberek a siker érdekében nap 
mint nap öntöznek, tápolda-
toznak, gyomlálnak, nyírnak, 
sajnos időnként a vandálok 
pusztítását tüntetik el. A lopá-
sok megakadályozása, vandálok 
pusztításának kiküszöbölése a 
rendőrség és polgárőrség, to-
vábbá minden jóérzésű polgár 
feladata. Tegyünk meg min-
dent, hogy városunk az előt-
tünk álló időszakban szemet 
gyönyörködtető legyen, becsül-
jük egymás munkáját, legyen 
közös élmény a szép!  Z. A.

Több mint 15 ezer virágpalántát ültettek ki idén a belvárosban.

Horváth Hajnalka az idei KÉSZ-díjas
Megható, egyben mégis de-

rűs hangulatú ünnepségen má-
jus 12én a Galéria dísztermé-
ben adták át az idei KÉSZdí-
jat. Az elismerést Horváth 
Hajnalka alkotóművész kap-
ta a méltatásban elhangzottak 
szerint „folyamatosan adakozó 
művészetéért, emberi nagysá-
gáért, példamutató alázatáért, 
végtelen szeretetéért és utá-
nozhatatlan lokálpatriotizmu-
sáért”. A díjat, saját festmé-
nyét, ezúttal is Csuta György 

festőművész ajánlotta fel és 
adta át dr. Pálmai Tamással a 
mit sem sejtő, meghatott fiatal 
művésznőnek.

Az ünnepi műsorban magas 
színvonalú, sokáig emlékezetes 
zenei produkcióval a Prímadí-
jas Cseh István gitárművész, 
valamint Szeverényi Barnabás 
és Szelezsán Boglárka lépett fel.

A 10. KÉSZdíjátadót is 
megtisztelte jelenlétével dr. 
Osztie Zoltán, a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége országos 

elnöke. Zárszavában elmondta, 
hogy fontos értékelni a helyben 
kiemelkedő személyiségeket, 
akik éltetik a közösségeket és 
arra irányítják a figyelmet, hogy 
„másokért érdemes élni csak.” 

A jubileumi alkalmon felele-
venítették, hogy a díjat koráb-
ban a Fejes házaspár, Hégely 
László, id. Vámos László, Cs. 
Kiss Andor, Horváth Elek, Je-
nei Béla, Balog Gáborné, Ba-
ligáné Szűcs Irén és Katona 
Gyula vehette át.  Sz. K.Horváth Hajnalka kapta a tizedik alkalommal átadott KÉSZ-díjat.

Körösök Völgye Fesztivál Dánfokon
 KiKapcsolódás Kerékpártúra és turisztikai konferencia is lesz  

A Körösök Völgye Feszti-
vál három napja alatt aktív 
kikapcsolódás várja minda-
zokat, akik szívesen megis-
mernék a Körösök Völgye 
értékeit, betekintést nyerné-
nek az ismeretlen élmények-
kel teli Körösök völgyébe. A 
rendezvényen számos pihentető és szórakozta-
tó program várja a látogatókat a Békésdánfoki 
Üdülőközpontban május 2325. között. A sű-
rű programból néhányat kiemelve: mindhárom 
napon szervezett kerékpáros és vízitúrák lesz-
nek, az aktív kikapcsolódásra vágyók a Körö-
sök völgye Iron Man versenyre is jelentkezhet-
nek, megtartják továbbá a Körösvölgyi Ha-
lászlé és Halételkészítő Versenyt és az I. Dán-
foki Sertéshús Grillversenyt, megválasztják a 

pünkösdi királyt és kiski-
rályt. A Turisztikai Szakmai 
Fórumra Békésre érkezik dr. 
Ruszinkó Ádám, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium tu-
rizmusért felelős helyettes ál-
lamtitkára, a Körösök Völ-
gye Fesztivál fővédnöke, és 

itt lesz Tőkés László református püspök, Eu-
rópa Parlamenti képviselő is, aki az V. Körö-
sök Völgye Határtalan Vándortúra csapatait 
fogadja majd.  Pünkösdhétfőn kiemelkedő lát-
ványosságnak ígérkezik a 4. Körös Kupa Sár-
kányhajó verseny. Lesz továbbá népi játszóház, 
erdei kötélpálya, vízibubi, esténként hangula-
tos tábortűz, grillezési és szalonnasütési lehető-
ség, koncertek.
A rendezvényről bővebben olvashatnak a 2. oldalon.

Megkérdeztük 
Balázs László képviselőt

Ön miért mondott le a tiszteletdíjáról?
Egyszerűnek tűnik a vá-

lasz. Valójában jóval összetet-
tebb. Egyszerű, hiszen egyet-
értve a polgármester úr kezde-
ményezésével csatlakoztam a 
többiekhez. Mert közös a cél, 
az ügy, amiért dolgozunk: Bé-
kés és lakói. Ám, mint a pénz-
ügyi bizottság vezetője, kicsit 
talán jobban belelátok a város 
gazdasági helyzetébe, és tu-
dom, hogy most kell megra-
gadnunk a soha vissza nem té-
rő lehetőséget, amelyet az el-
következendő évek uniós pá-

lyázatai nyújtanak. Ide bizony 
önerő kell. Ezt szolgálja fel-

ajánlásunk: legyen jövője vá-
rosunknak. De személyes ok 
is közrejátszott nálam. A kam-
pány során, és azután is any-
nyi szennyet kentek rám, hogy 
úgy gondoltam, erre is válasz, 
amit teszünk. Az ember nem 
dicsekszik, ha jótékonykodik. 
Én sem tettem ezt soha, pedig 
képviselőségem alatt folyama-
tosan felajánlottam a tisztelet-
díjamból jó ügyekre. De legyen 
béke. Mondjuk Gandival: A 
megbocsájtás az erősek erénye, 
a gyengék sohasem teszik ezt.

Újabb adomány ment 
Gyergyóba

A közelmúltban ismét Gyer-
gyószentmiklóson járt az Öreg 
Gábor, Paulcsik János és Hegye-
si Gáborné nevével fémjelzett 
baráti társaság, amely évek óta 
támogatja erdélyi testvérváro-
sunk Szent Anna Gyermekott-
honát. Ezúttal is elvitték a gyer-
mekotthon lakóinak saját, vala-
mint a csatlakozott jóérzésű ma-
gánszemélyek és vállalkozások 
adományát. A csomagtartókat 
tartós élelmiszerrel, ruhafélék-
kel, mosó és tisztálkodó szerek-
kel, valamint péksüteménnyel és 
édességgel töltötték meg.

Először jutott az adomány-
ból a Gyergyószentmiklóstól 
mintegy 100 kilométerre fek-

vő Kászon település gyermek
otthonba is, amely szintén a 
Böjte Csaba szerzetes által ala-
pított Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány égisze alatt működik. 
Itt a Békési Kisgazdakör tagjai 
zöldségadományának is örül-
hettek a helyiek. 

Mint ismert lehet olvasó-
ink előtt, pár éve Testvérvá-
rosok Kenyere néven nagysza-
bású gyűjtőakció kedvezmé-
nyezettei a gyergyói árvák. A 
békési gazdáktól összegyűjtött 
és szimbolikus mennyiségben 
Gyergyóból elhozott búzát itt-
hon összeöntik, lisztté őrlik, 
majd belőle kenyeret sütnek. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Selyem
Egykoron eperfák városa volt Békés és a selyem-
hernyó tenyésztés sem volt ismeretlen. A város ve-
zetése most ezt szeretné újrahonosítani pályázati 
úton. Tekintsük át tehát ezt az „iparágat”. 

A  selyem  a köznyelvben a  hernyósely-
met jelenti. A kínaiak már Kr.e. 3000 évvel 
ismerték. Feldolgozásá-
nak titkát 25 évszázadon 
át megőrizték, és a híres 
selyemúton szállították 
egészen  Rómáig. Magyar-
országon  a selyemher-
nyót Passardi Péter János 
olasz telepes honosította 
meg  1680-ban. 1840-ben 
Kossuth és Széchenyi cé-
lul tűzték ki a selyemher-
nyó-tenyésztés fellendíté-
sét. Foglalkoztak selyemtermeléssel a XVIII. 
században Békéscsabán is. 

A selyemszál az  eperfalevéllel  táplálko-
zó, majd begubózó  selyemhernyó váladé-
kából képződik. A selyemhernyó fejlődésé-
nek egy bizonyos szakaszában ebből a mi-
rigyváladékából gubót készít maga köré és 
ebben bábbá változik. 15 nap alatt ebből a 
bábból alakul át lepkévé, amely a gubófalat 
meglazítja és a keletkezett lyukon kibújik. 
A gubót alkotó selyemszálat le lehet fejteni, 
amíg a gubó ép. Ennek érdekében a begu-
bózást követő 8-10. napon a gubót 90 °C-os 
vízben főzik, így a selyemgubóból kb. 400-

600 méter hosszú selyemszál fejthető le. 
1 kg gubóból - ami kb. 3000 darabnak fe-
lel meg - kb. 250 g szálat nyernek. Egy-egy 
gubószál nem lenne elég erős, ezért 3-8 gu-
bó szálát egy fonallá egyesítik, ez a grezs. 
Egy kiló gubóból 8 óra alatt kb. 300 gramm 

grezs fejthető le. Több 
grezs összecérnázásá-
val állítják elő az ipar-
ban használatos selyem-
fonalakat. A selyemszál 
keresztmetszete szinte 
lapos, oldalai sok fényt 
vernek vissza, az adja a 
szálak fényét. Igen erős, 
szakítóhossza nagyjá-
ból a nejlonéval egyezik 
meg. Erősen nedvszívó, 

jó elektromos szigetelő. A szerves oldó-
szereknek ellenáll. A  klór  erősen károsít-
ja. Igen jól színezhető. Kártevőkkel szem-
ben ellenálló. A textilipar által használt kü-
lönböző cérnák alapanyaga. Önmagában is 
használható, az ilyen szövetek nagyon pu-
hák, „selymes” fogásúak. A muszlin is ilyen 
például. A legnemesebb, legtartósabb ter-
mészetes alapanyagnak tartott, puha fogá-
sú selymet mindenki ismeri. Ruhák készíté-
se mellett ágynemű is készül belőle. Kép-
zőművészeti alkotásokat is festenek rá. A 
híres perzsaszőnyegek készítéséhez is fel-
használnak selyemszálakat.
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Élő fortélyaink

A volt bölcsőde A JAntyik utcábAn
A Jantyik utca zárt beépítésű, kisvárosi há-

zai közül felfedezhetünk városképi értékeket 
hordozó építményeket, sőt több műemlék jel-
legű épületet is. Ilyen épített érték a 29. szá-
mú ház is. 

A xx. század ele-
jén épült házat Mada-
rasi Gusztáv gazdál-
kodó építtette. Nem 
sokáig volt az ő tu-
lajdona. A két világ-
háború között soká-
ig élt itt Lipcsei And-
rás gazdálkodó és fe-
lesége, Durkó Eszter három gyermekükkel. 
Az államosításkor Lipcsei néninek el kellett 
hagynia a házat, mert azt kisajátították. Ezu-
tán alapították itt az 1950es évek közepén az 
első békési bölcsődét, ami már elköltözött in-
nen. Rövid ideig a legutóbbi időben a Bóbita 
óvodának adott helyet, míg annak az épületét 
teljesen felújították.

Az utcasorban álló ház klinkertéglabur-
kolattal készült. A középső kis kiülésű fal-

rész, a rizalit három falrészre osztja az ut-
cai homlokzatot. A középső falrész kontyolt 
nyeregtetős oromfalával, rajta a megtört 
ívű kis szellőzőnyílással sajátságos hangu-

latot ad a háznak. 
Az utcai front lába-
zata is klinkertég-
laburkolattal ké-
szült, ahogy az ab-
lakok feletti megtört 
íves szemöldökpár-
kányok is. A két ol-
dalsó falmező abla-
kai párosan csopor-

tosítva néznek az utcára, és egyenes záró-
dásúak. Figyelmet érdemel még a bejárat 
kovácsoltvas kapuja is. 

A volt bölcsőde a mellette lévő B. Sza-
bóházzal, valamint a sarki műemlék jellegű 
református óvodával együtt védett utcaképet 
alkot, így reménykedhetnek az épített érté-
keket figyelemmel kísérők, hogy ezt a patinás 
polgárházat nem rombolják le. 

bíró György, városvédő

Selymet állíthat elő Békés
Selyemhernyó tenyésztés el-

indításában gondolkodik a bé-
kési önkormányzat – nyilat-
kozta Izsó Gábor polgármes-
ter. A tervek szerint az előál-
lított selymet az önkormány-
zat segítségével értékesítenék. 
Az ötlet aktualitását igazol-
ja, a megvalósítást az unió is 
támogatja. Információk sze-
rint európai uniós alapokból 
133,26 eurót kapnak a selyem-
hernyótenyésztők minden se-
lyemhernyógubó előállítására 
felhasznált hernyópete tálca 
után. Tájékoztatások szerint 
egy tálca legalább 20 ezer pe-

tét tartalmaz, amelyekből leg-
alább 20 kilogramm gubót kell 
a tenyésztőknek előállítaniuk. 
A támogatásra nincs érvény-
ben mennyiségi korlátozás. A 
támogatás megszerzéséhez bi-
zonyos elvárásoknak is meg 
kell felelniük a gubóknak, azaz 
egységes színű, méretű és kül-
ső megjelenésű, továbbá bár-
miféle szennyeződéstől men-
tesnek és legombolyításra al-
kalmasnak kell lennie. 

A selyemhernyó tenyészté-
sének az alapja az eperfa, csak 
az eperfa levél fogyasztásával él 
meg a hernyó. A hernyó kb. 30 

napig fejlődik és bebábozódás-
kor három napon át fon egy kb. 
3000 méter hosszú szálat, mi-
közben fejét 8as alakban moz-
gatja és így szőlőszem nagysá-
gú gubót képez. A selyemszál 
anyaga a fibroin, amely fehér-
je láncokból áll. A selyemlepke 
hernyójának begubózásakor a 
fonószemölcseiből választódik 
ki. Ezt követően kerülhet majd 
sor a selyem legörgetésére. Az 
önkormányzat még ebben az 
évben 5000 eperfát ültet, mely 
a selyemhernyó táplálására és 
további tenyésztésére kiválóan 
alkalmas lesz. 

2015. május 23., szombat

  Körös-völgyi Halászlé- és Halételkészítő Verseny
 Szervező: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

  Koncertek

2015. május 24., vasárnap

  Pünkösdi király és Pünkösdi kiskirály
választása a Körösök völgye települései 
hagyományainak bemutatásával

 Szervező: Nefelejcs Egyesület, Százlábú Egyesület

  Turisztikai Szakmai Fórum és
Partnerségi Együttműködési Megállapodás
ünnepélyes aláírása

  Köszöntőt mond: DR. RUSZINKÓ ÁDÁM,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
turizmusért felelős helyettes államtitkára
Szervezők: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Körösök 
Völgyéért Alapítvány, Fenntartható Térségért Alapítvány

  V. Határtalanul Vándortúra túrázóinak
ünnepélyes fogadása

  A Pünkösd üzenetével a Szentháromság vízeséstől
hajón érkező túrázókat fogadja TŐKÉS LÁSZLÓ
református püspök, Európa Parlamenti képviselő.

 Szervező: Százlábú Egyesület

 CSABAI CSÍPŐS BLUES CLUB

  Borsodi Blue, Blues Jam Session
  Közreműködik: PRIBOJSZKI MÁTYÁS (ének, szájharmonika)

valamint TÖRÖK ÁDÁM (ének, fuvola).

2015. május 25., hétfő

    
  4. Körös Kupa Sárkányhajó Verseny
  Szervezők: Százlábú Egyesület, Békési Kajak Kenu Club, 

Körösök Völgyéért Alapítvány

  I. Dánfoki Sertéshús Grillverseny
 Szervező: Fenntartható Térségért Alapítvány

Folyamatosan elérhető programok

NAPKÖZBEN
• kerékpáros és vízitúrák, aktív programok,
•  a Körösök völgye településeinek Helyi Értéktárai

és a Békés megyei Értéktár bemutatkozása,
• a térség turisztikai kínálatának bemutatása,
• erdei kötélpálya, zorb a vízen,
• tour de tacx – virtuális kerékpárverseny
• gyerekeknek horgászási lehetőség az üdülőterületen belül
• népi játszóház és gyermekfoglalkoztató,
• frissen készült halászlé és egyéb helyi  nomságok,
• hideg italok, meleg ételek, forró hangulat.

ESTÉNKÉNT
• tábortűz, kulturális programok, koncertek.

A rendezvény fővédnöke: DR. RUSZINKÓ ÁDÁM, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára

INGYENES!

Békés Város
ÖnkormányzataÖnkormányzata

Nefelejcs
Egyesület

Békés

Körösök 
Völgyéért 
Alapítvány

BÉKÉS‐DÁNFOK!

2015. május 23–25. 

korosokvolgyefesztival.hu

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
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Házasságot kötöttek: 
Reha Zoltán József (Ka-
posvár) és Korcsog Erzsé-
bet (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

elhunytak: Vetési János 
(36 évesen), Bakucz János 
(55), Vass Istvánné Kertész 
Zsófia Erzsébet (59), özv. 
Mucsi Gáborné Sas Mária 
(88), Bátori Sándorné Kiss 
Piroska (89), Kiszel Pál (57, 
Tarhos), özv. Faragó András-
né Ágotai Eszter (77), Vetési 
János (90, Kamut), Kis Lász-
ló (93), özv. Szabó Ferencné 
Püski Eszter Piroska (81).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

Zsenge

Kellemes érzetet kelt ez a 
szó bennünk, hisz elsőként 
nem a negatív használat öt-
lik eszünkbe (például zsengé-
re sikerült ez az írásocska…), 
hanem a most aktuális, har-
sogó tavaszhoz köthető, sarja-
dó, bimbózó élethez, remény-
hez, újjászületéshez kapcsoló-
dó, egyértelműen pozitív töl-
tet ugrik elő rögvest agyte-
kervényeink dombhullámai-
nak árnyékából hallatán.

Hamvas, harmatos, üde, 
friss, új, ropogós, mai, ifjú, 
serdülő, bimbózó csak úgy 
hirtelen, ami eszembe jut e 
szóról. Meg a szombat déle-
lőtti magányos főzőcském  
nejem épp Pesten képzi to-
vább magát, örök, dinami-
kus zsengeségről téve tanú-
bizonyságot  mely konyhai 
serteperte tele volt ilyen tava-
szi, szájban azonnal olvadó, 
olcsón előállítható ínyencsé-
gekkel. A kakastaréjos, to-
jáskockás salátalevesben a 
szemerjai erdő szélén szedett 
madársaláta (mi szentgyör-
gyi salátának is mondtuk) 
kesernyés ízét érzem, a töl-
tött tök, a töltött karalábé a 
gyerekkor „nemszeretemjei” 
közé tartozott, most a ked-
vencek egyike, mint ahogy 
a karalábé forrázott levelé-
ből és a maradék darált hús-
ból készült töltike is. A piaci 
standok mármár eldobásra 
szánt gyengécske paprikájá-
ból, töppedt, fonnyadó pa-
radicsomából és jó sok hagy-
mából, fokhagymából izgal-
mas ízű az első idei lecsó. A 
csiperke nagy kalapját, tönk-
jét kitörve, megfordítottam 
és kivajazott tepsibe téve, a 
kalapot szalonnával, juhtúró-
val, pici fokhagymával meg-
töltve, sózva, borsózva meg-
sütöttem. A kitört tönköket 
is, persze, kis fokhagymás só-
val beszórva. A juhtúró be-
szerzés meg egyszerű: közel 
van Nagyszalonta, a piacon 
kapható juhsajt elfogadható 
áron. Csíkokra vágom, egy 
napra sós vízbe áztatom, le-
darálom, összegyúrom, kis 
adagokban lefagyasztom. Fél 
évig van mit használni, s a 
mostani, zsenge fűből szár-
mazó juhtejből készült sajt a 
legízletesebb. 

De a testi megújulás, az 
üde étkek mellett a lélek is új 
erőre kap ilyenkor, mondom 
én is Horváth István Sándor 
után. Mert időnként ezen a 

szinten, sőt a mindennapi, 
felekezettől független hit te-
rén is szükség van a megúju-
lásra. Sőt, azt is hozzátehet-
jük, hogy mindez annak a 
kérdése, hogy megvane ben-
nünk a megújulás iránti vágy 
és vane bennünk késztetés 
a változtatásra, s éle ben-
nünk az igény a fejlődésre? 
Mert könnyebb ragaszkodni 
a jól beválthoz, mint kockáz-
tatni  bizonytalan eredmé-
nyekkel, ha kecsegtető  vál-
toztatásokat. És könnyebb 
rutinszerűen végezni a dol-
gunk, mint újakkal kísérle-
tezni. S bizony kényes terü-
let ez. Hisz az újítás vezethet 
belső reformhoz (lásd Assisi 
Szent Ferenc életét és mun-
kásságát), de vezethet akár 
reformációhoz is (lásd Luther  
Márton  példáját). Ami bi-
zony gyökeres változást ho-
zott hitéletünkben. 

Meg kell tehát hallanunk 
és hallgatnunk a kritikus 
hangokat, nem vehetjük tá-
madásnak, nem utasíthatjuk 
el „csípőből” őket. Korábbi 
gyakorlatainkat át kell néz-
nünk: a rosszat el kell hají-
tani, a jót meg kell tartani, 
hogy majd még javítsunk 
rajta. A rossz rutin, a mara-
diság, a hagyományoshoz va-
ló túlzott ragaszkodás életve-
szélyessé válhat. Ez az ember 
lelki életére is igaz. Egysze-
rűen létszükséglet a folya-
matos megújulás. Az aján-
dékba kapott jót  ezek kö-
zött a szeretetet  azért adták 
nekünk, hogy nemcsak saját, 
hanem mások lelki üdvössé-
gét is szolgáljuk vele. Ám ha 
ez rutinná válik, akkor épp a 
lényegét veszíti el. A papok 
hivatalnokokká válnak, a hí-
vek istentiszteletre, szentmi-
sére járó robotokká. De ho-
gyan tud találkozni az em-
berek lelki éhsége és szere-
tet utáni vágya az örömhír-
rel, az élő szeretettel? Ők ke-
resik a maguk boldogságát, 
mi hirdetjük a magunk üze-
netét, de hogyan találkozik a 
kettő? Csak úgy, ha mi ma-
gunk is folyamatosan keres-
sük a zsengét, ha folyamato-
san megújulunk, ha hiteles 
az életünk minden perce, ha 
az örök forrástól mindig üde 
szeretetünk nem írott ma-
laszt, hanem élő valóság. 

Végül, egy dologra figyel-
jünk e nagy tavaszi zsenge-
kutató igyekezetben: Nem 
az a cél, hogy feltétlenül ki-
találjunk valami újat. Nem 
kell évente új házat építeni, 
elég e régiben szellőztetni és 
takarítani. Legalább így ta-
vasszal, ebben a jó zsengés 
szellőben. 

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt 

(a volt Tüdőgondozó 
épületében) érhető el.

 Telefon: 66/414-514.

Gyógyszertári 
ügyeleti rend 

Ügyeletes gyógyszertár: 
MÁJuS 1623.

Turul Patika (Piac tér)
MÁJuS 2330. 

Oroszlán Patika (Kossuth u.), 
MÁJuS 30JúNIuS 6. 

Levendula Patika (Csabai u.).
A gyógyszertári ügyelet 

hétfőtőlpéntekig 1820 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 

911 óra valamint 1718 óra 
között vehető igénybe. 

Szombaton 
a Levendula Patika 
15 óráig nyitva tart.

Békési család nyerte a megyei versenyt
A Békés Megyei Bal-

esetmegelőzési Bizottság má-
jus 9én Békéscsabán, az Au-
toMobil Körös Kft. telephe-
lyén rendezte meg a „Közleke-
dik a család” vetélkedő Békés 
megyei döntőjét. A megmé-
rettetésen 17 család vett részt. 
A szervezők érdekes feladvá-
nyokkal, ügyességi pályákkal 
várták a gyermekeket és szülei-
ket. A különböző állomásokon 
KRESZ teszt kitöltése mellett 
kvízjátékot játszhattak és egy 
motoros szimulátort is kipró-
bálhattak a versenyzők. A jó 

hangulatú, tanulságos vetélke-
dőn a békési Kovács család sze-
repelt a legeredményesebben. 
A Békés Megyei Balesetmeg-
előzési Bizottság ajándékát, 
egy emlékplakettet és vásár-
lási utalványt Pardi Ildikó r. 
alezredes, a bizottság titká-
ra adta át a győzteseknek. Az 
AutoMobil Körös Kft. részé-
ről Hegedűs Sándor, a márka 
kereskedés vezetője gratulált a 
Kovács családnak, akik Békés 
megyét képviselik majd az or-
szágos döntőn, ahol a fődíj egy 
személygépkocsi.Az országos vetélkedőbe jutott Kovács család.

Végeztek a rekultivációval
Befejeződött a korábban 

bezárt hulladéklerakók rend-
betétele a DélAlföld 69 te-
lepülésén. Mintegy kétmillió 
négyzetméter nagyságú terü-
letet rekultiváltak a 76 lerakó 
helyszínén. A 100%os támo-
gatottságú pályázatot a DA-
REH Önkormányzati Társulás 
a rekultivációt két uniós pro-
jekt keretében végeztette el,  
mintegy 10 milliárd forintból, 
amely költséget 100%ban az 

uniós pályázati forrás fedez.
A két projekt megvalósítja 

a régió rekultivációs céljainak 
40%át, illetve az országos cé-
lok közel 5%át.

A korábban bezárt szemét-
telepek sorsa rendeződött ezzel 
a nagyszabású zöldberuházás-
sal. A projekt célja a környe-
zet védelme, elsősorban a fel-
színi és felszín alatti vizek to-
vábbi szennyezésének megaka-
dályozása.

Véglegesen rendbe tették 
Bélmegyeren, Kamuton és 
Tarhoson a bezárt szeméttele-
pet (együtemű rekultiváció). 
A kétütemű rekultiváció első 
ütemét végezték el Békésen és 
Muronyban. Itt a hulladék ún. 
konszolidációja, a lerakó süly-
lyedése még nem fejeződött 
be, kevesebb, mint 10 éve zár-
ták be. A végleges rekultiváció 
várhatóan újabb 10 év után le-
hetséges. 

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 ar-
chív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló fotósoro-
zattal, 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!

Írjon, fotózzon 
a Kalendáriumba! 

a pályamunkák eljuttathatók:
• személyesen a felnőtt könyvtárba 
•  postán a Családért Alapítványnak címezve 

(5630 Békés, Petőfi utca 20.) 
•  elektronikusan a bekesiujsag@gmail.com 

címre
A papírképeket készítőiknek visszaadjuk. 
Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik 
oldala minimum 2000 pixel legyen. 
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Újabb adomány ment Gyergyóba
(Folytatás az 1. oldalról)
A cipókat augusztus 20án 

a békésiek megvásárolhatják, 
így támogatva a Szent An-
na Otthon lakóit. Az akciót 
Szent István napjára időzítve 
idén is megtartják  tájékoz-

tatott Öreg Gábor. Társai ne-
vében is köszöntet mondott a 
közelmúltbeli útjukhoz nyúj-
tott támogatásért a sok se-
gítőkész, az ügyet támogató 
család mellett név szerint a 
következőeknek: Csapó Im-

re pékmester, Lipiliszt Kft. 
(Murony), Famíliatészta Kft. 
(Mezőberény), Henkel Ma-
gyarország Kft. (Körösla-
dány), SweetFood Kft. (Me-
zőberény), Balázs László és 
Barkász Sándor.  Sz. K.

Május 31én a Dán-
foki Üdülőközpontban 
rendezik meg a Váro-
si Gyermeknapot, amely egyben a Tisza Kál-
mán Szakképző Iskola „Gyerekek a gyermek-
szegénység ellen” figyelemfelkeltő kampá-
nyának zárása. A szervezők futóversenyekkel, 

ügyességi vetélkedők-
kel, sárkányhajózással, 
közös bográcsozással, 

fellépésekkel, meglepetésekkel várják a csalá-
dok aprajanagyját már kilenc órától. Tartósan 
rossz idő esetén a rendezvényt a Sportcsarnok-
ban tartják meg. 

Gyereknap Dánfokon
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Csendesül...
A tízpArAncsolAt vi. pArAncsolAtA: 

ne ölJ!
Isten adta az életet, nincs jogunk elvenni sem a másét, sem sa-

ját magunkét. Ez a parancsolat vonatkozik minden olyan csele-
kedetre, amely az élet megrövidítésére irányul. Nem csak a szó 
szerinti gyilkosság tartozik ide. Sok más dolog is van, ami e pa-
rancsolat hatálya alá tartozik. Például a gyűlölet és a harag, ame-
lyek előkészítik a tettlegességet. Jézus erre is felhívta a figyelmet 
a Hegyi beszédében. Azt mondta, hogy aki haragszik és gyűlöli 
embertársát, az is áthágja ezt a parancsolatot és méltó az ítéletre.                                                                    
Akkor is áthágjuk ezt a parancsolatot, ha elhanyagoljuk a szen-
vedőket és nyomorultakat, mert nem segítünk rajtuk, nem eny-
hítjük fájdalmukat és ezek által siettetjük halálukat. Az éhezők 
megsegítése is fontos keresztényi feladat, ha nem tesszük, vétke-
zünk Isten törvénye ellen. Saját egészségünk elhanyagolása vagy 
káros szenvedélyek kielégítése is megrövidíti az életünket. Tehát 
ezek által is áthágjuk ezt a parancsolatot. A mértéktelenség  
akár étkezésben, akár munkavégzésben vagy másban  tönkre-
teszi egészségünket. Rövidebb lesz életünk, így kevesebb jót te-
hetünk másokért. 

Farkas ernő, lelkipásztor

A miniszterelnök szerint, ha nem szabályozzuk a be-
vándorlókat, akkor semmi esélye nem lesz a polgári be-
rendezkedésnek. Az Eu szabályai életszerűtlenek. Nél-
külük Magyarország képes lenne megvédeni magát a tör-
vénysértő, illegális, megélhetési bevándorlóktól. Számuk 
hússzorosára nőtt 3 év alatt. Ez veszélybe sodorja a meg-
élhetésünket. Egyszerre kell a szívünkre és az eszünkre 
hallgatnunk. Orbán újra nemzeti hatáskörbe adná a ha-
lálbüntetés kérdését. Magyarország az egyetlen, amely 
nyíltan beszélt erről is. Nagyon fontos, hogy az emberek 
mit gondolnak erről. Ő életpárti, így azt nézi, mire van 
szükség a törvénytisztelő, ártatlan emberek megvédésé-
hez. Ha ez megtehető a halálbüntetés bevezetése nélkül, 
akkor jó, ha nem, akkor be kell vezetni azt. Elmondta, 
örül, hogy a brit konzervatívak nyertek. Cameron olyan 
politikus, aki beleáll a vitákba, nem mismásol. A devi-
zahiteles elszámolás, forintosítás kapcsán példátlan, hogy 
a bankok 1000 milliárd forintot visszaadjanak. A kor-
mány ebben az ügyben a falig ment el. A devizaalapú 
autó és személyi hitelek forintosítását ésszerűnek tart-
ja. Akik nem képesek fizetni, azoknak a KDNP javasolta 
magáncsőd segíthet. A kormány nem hagyja, hogy bárki-
nek a híd alá kelljen költöznie családjával.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/9473504, 30/9817654. 

Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607104.

Hatásos a békési kislány 
hormonkezelése
Az első négy hónap tapasztalatai szerint eredményes Bíró 
Ágika növekedési hormonkezelése. Ő az a 11 éves, fejlődés-
ben lemaradt békési kislány, akinek a szülei lapunkon ke-
resztül kerestek támogatókat a méregdrága gyógyszer be-
szerzéséhez ez év elején.

Az 5. osztályba járó lány 
négy hónap alatt 4 kilogram-
mot gyarapodott és másfél 
centit nőt, és ezzel orvosai, va-
lamint szülei is rendkívül elé-
gedettek. Megjött az étvágya: 
otthon és az iskolai menzán is 
többet eszik. Van már kedvenc 
étele is, az édesanyja által ké-
szített törtburgonya és a család 
specialitása, az úgynevezett 
hamis hamburger. 

A család örömét tovább nö-
veli, sikerül elintézni, hogy már-
ciustól már ne kelljen fizetni a 
hormoninjekciókért. Szemé-
lyesen köszönték meg Kopp-
né dr. Hajdu Anikó fogorvos-
nak és Bodonyi Zsuzsannának, 
a békéscsabai egészségpénztár 
munkatársának, hogy a Béké-
si újságban a családról írott ri-
portunk nyomán beindították a 

gyógyszert ingyenessé tévő fo-
lyamatot. De legalább ennyire 
hálásak azoknak a magánsze-
mélyeknek, intézményeknek, 

művészeti csoportoknak, civil 
és segély szervezeteknek, akik 
és amelyek első szóra melléjük 

álltak. Nélkülük a Bíró család 
nem tudta volna előteremteni 
az első három hónapban az ösz-
szesen több mint 300 ezer fo-
rintnyi költséget. 

 Nem gondoltam volna, 
hogy ilyen erős ez a békési kö-
zösség, ennyire segítőkészek 
az emberek. Sokan nem pénzt 
adtak, hanem élelmiszert, ru-

haneműt, egyebet, vagy ép-
pen a barátságukat. Többek-
kel egészen szoros kapcsolat 

alakult ki, szóval új barátokat 
is szereztünk – nyilatkozta la-
punknak Bíróné Laukó Ani-
ta, édesanya. Ágika is éppen is 
ilyen boldog.

A családot mindezek mellett 
mégiscsak nagyon megviselték 
a nehézségek, a bizonytalanság, 
és hogy a gyógyszer mellékha-
tásaként a kislányt időnként 
erős görcsroham gyötri, amit 
az asztmája tovább ront. A hor-
monterápiát ennek ellenére 23 
éven keresztül kell folytatni. 

A Bíró család minden tag-
ja meleg szívvel köszöni vala-
mennyi adakozó segítségét. 
Kiemelten a következőknek: 
Szegedi Kis István Református 
Általános Iskola (volt Karacs 
iskola), Békési Református 
Egyházközség, Baptista Sze-
retetszolgálat, Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége béké-
si szervezete, Belencéres Nép-
táncegyüttes, továbbá a Bíró, a 
Szegedi, a Laukó, a mezőberé-
nyi Bíró, a Somlyai és a Matza 
családnak.  szegfű k.

A Bíró család tagjai, középen Ágika.
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Petruska András és Temesvári 
Bence fergeteges koncertje

Május 9én este, a Cseh Ta-
más program keretében már 
hetedik alkalommal robbant a 
Tavaszi Zenei Vitaminbomba.

Az akusztikus esten első-
ként a sarkadi Szilágyi Attila 
gitározott és énekelt, főleg sa-
ját dalokat. Petruska András 

már nem egyedül koncertezik, 
hanem a hegedűs Temesvári 
Bencével alakított együttest, s 
így járják az országot egy ide-
je. Repertoárjuk nagyon szí-
nes, gazdag, moldvai csángó és 
magyar népdalok mellett Cseh 
Tamás dalokat, amerikai folk 

és country rockot, rock and 
rollt játszanak, de otthono-
san mozognak szinte minden 
könnyűzenei műfajban. Pet-
ruska András az utóbbi évek-
ben egyre több saját dalt is írt, 
s ezekből jó néhányat elő is ad-
tak koncertjükön.  zs. i.

2015. 05. 11.
Békés Város Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 34,5 MILLIÓ FORINTOS 
TÁMOGATÁST NYERT NAPELEMES RENDSZEREK KIALAKÍTÁSÁRA 

2014. 07. 23-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint 
Támogató, pályázati felhívást hirdetett meg „Fotovoltaikus rendszerek kialakí-
tása” címmel. Békés Város Önkormányzata 2014 augusztusában a meghirde-
tett felhívásra „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Békés városban” címmel 
pályázatot nyújtott be, mely a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0272 azonosító számot 
kapta. A Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, és a 2015. ja-
nuár 21-i támogatói döntés alapján Békés Város Önkormányzata 34.495.579 Ft 
támogatásra jogosult a projekt megvalósításához. 
A pályázat az önkormányzati épületek energiatakarékosságának, megújuló energia-
felhasználásának fokozására irányul. A projekt megvalósításával az önkormányzati 
középületek villamos energia igényének egy részét kiváltja a kiépítésre kerülő meg-
újuló energiaforrás hasznosító berendezés.
A háztartási méretű napelemes kiserőműveket az alábbi közintézményen fogják el-
helyezni:
- Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5630 Békés, Jó-
zsef Attila utca 12.)
A Támogatói Okirat 2015. május 12-én lépett hatályba, így a napelemek telepítése 
rövid határidőn belül elkezdődhet, de a Támogatói Okiratban foglaltak szerint leg-
később 2015. augusztus 12-én el kell kezdeni a projekt megvalósítási munkáit. A 
projekt fizikai megvalósításának végső határideje: 2015. augusztus 31.
A pályázat a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) kerül finanszírozásra, a támogatási intenzi-
tása: 100%. 

Befejeződött 
a projekt

A közelmúltban véget ért a 
békéscsabai Béthel Alapítvány 
projektje, amely közösségi fel-
adatokhoz kapcsolódó munka-
erőpiaci programot valósított 
meg a Békési Kistérségben. A 
közel 72 millió forintból majd-
nem két éven át tartó projekt 
során 30 munkavállalóval ke-
rültek kapcsolatba, közülük 
27en vettek részt a munkavál-
lalásra felkészítő programban 
és huszonöten az OKJs tisz-
títástechnológiai szakmunkás 
képzésben. Tizenöt fő szerzett 
munkagyakorlatot. 12en vet-
tek részt a támogatott hathó-
napos foglalkoztatásban, majd 
a hathónapos támogatás nél-
küli továbbfoglalkoztatásban 
és 3 fő helyezkedett el mun-
káltatóknál a nyílt munkaerő-
piacon. A projekt a munkálta-
tókat is megszólította és a szer-
vezők együttműködtek a helyi 
önkormányzattal valamint an-
nak intézményeivel – tájékoz-
tatta lapunkat Kovács Edina, 
alapítványi képviselő.  

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

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

Lehoczki autómosó és autókozmetika

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

szombaton 8-12 óráig.
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

nyári nApközis tábor
Közeledik a nyár és vele a 

táborozások ideje, mely a szó-
rakozás és pihenés időszaka. A 
Békés Városi Szociális Szolgál-
tató Központ június 22től jú-
lius 31ig nyári napközis tá-
bort szervez hat héten keresz-
tül, a városban élő kisiskolások 
számára. Idén nyáron is a Bé-
késDánfoki Üdülőközpontban 
kerül megrendezésre, ahová el-
sősorban 712 év közötti gyer-
mekek jelentkezését várjuk. Az 
előző évekhez hasonlóan színes 
programokat és érdekes szabad
idős tevékenységeket tudunk 

biztosítani. A gyermekek év-
rőlévre felejthetetlen élmé-
nyekkel térhetnek haza, öröm-
mel gondolnak vissza és min-
dig visszavágynak. Jelentkezni a 
Békés Városi Szociális Szolgál-
tató Központban, a Jantyik ut-
cán lehet személyesen május 11
től. A felvétel jelentkezési sor-
rendben történik. A térítési díj 
összege megegyezik az évköz-
ben fizetett napi étkezési térí-
tési díjjal. Ha felkeltette érdek-
lődését, keresse ügyintézőnket, 
aki egyéb kérdésekben is kész-
ségesen ad felvilágosítást. 

székrekedés, hA nem meGy Az elenGedés!

Napi 3, vagy 3 naponta 1, normális folyamatnak tekinthető.
Székrekedésről akkor beszélünk, ha heti kettőnél ritkább széke-

lés fordul elő, vagy közben erőlködni kell és nincs kiürülés érzés.
Gyakori hiba, hogy az emberek indokolatlanul és túlzott mér-

tékben fogyasztanak hashajtókat, alkalmazásuk esetén felborul az 
egészséges székelési folyamat, renyhe bélműködés alakulhat ki, 
mely emésztési zavarral és puffadással is járhat.

A székrekedés oka leggyakrabban életvitelünkben keresendő. 
Az alacsony rosttartalmú étrend, mozgásszegény életvitel, a szé-
kelési inger tartós elnyomása. A terápiát is ezeknek a tényezőknek 
a felszámolásával kezdhetjük, ajánlott a zab, a rozs, a teljes kiőrlé-
sű kenyér, a sárgarépa, az alma, a brokkoli, a cékla fogyasztása, he-
ti kétszer intenzív testmozgás, bőséges folyadékfogyasztás. 

Hashajtó hatású készítményeket 3 székletmentes nap után ja-
vasolt elkezdeni, ezek közül is ozmotikus hashajtókat, amelyek-
nek köszönhetően kevesebb víz szívódik vissza. Székletpuhításra 
paraffinolaj javasolt, míg a bélfalizgató hashajtók hatására foko-
zódnak a bélmozgások, így gyakoribb az ürítés. Azonban alhasi 
görcsöket okozhatnak, emiatt terhességben ellenjavallt!

Orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek egy hétnél régebben állnak 
fenn, váltakozva fordul elő hasmenés és székrekedés, vagy jelentős 
súlycsökkenéssel párosul.

dr. nagy ádám gyógyszerész

Varázsceruza
Talán rajtam kívül mások is emlékeznek a bűbájos lengyel 
rajzfilm sorozatra, a Varázsceruzára. Nos, a 19 éves gimna-
zista, Kovács Tamás rajzait szemlélve, szinte vártam, hogy 
megmozduljanak, életre keljenek az emberek, akár a me-
sében. Kíváncsi lettem az alkotó személyére, és most meg-
osztom önökkel e nem hétköznapi gimnazistával készült 
interjúmat. 

- Osztályfőnököd, Bagi-
ta Attila tanár úr csupa jót 
mondott rólad. Rendes, jólel-
kű, humoros, szerény, jó tanu-
ló, hogy őt idézzem. Te, hogy 
látod önmagad?

 Tősgyökeres békési va-
gyok. Egyszerű családból szár-
mazom, édesanyám takarító-
nő, édesapám karbantartó a 
Szegediben. Hárman vagyunk 
testvérek. Nővérem, Adrienn 
a Szegedi Tudományegyetem 
anglisztikai karán most har-
madéves, míg húgom, Niko-
lett 16 éves és az iskolánk ta-
nulója, jómagam pedig most 
érettségizek a Szegedi Kis Ist-
ván Református Gimnázium-
ban. Szeretem a társasági éle-
tet, de éppúgy szeretek ma-
gamban elmélkedni is. Sze-
rintem könnyen barátkozom, 
jól kijövök az emberekkel. Ha 
mégis falba ütközöm, inkább 
kitérek. Maximálisan igyek-
szem helytállni a tanulás front-
ján, mert tudom, ez nekem 
fontos. Szeretem a vidámságot, 
szeretem megmosolyogtatni az 

embereket, s ettől én is boldo-
gabb vagyok.

- Túl vagy az érettségi írás-
beli részén. Mit érzel ezzel 
kapcsolatban?

 Nagyon nehéznek talá-
lom a feladatokat, de úgy ér-
zem, sikerült helyt állnom. A 
matematika érettségi jelen-
tette számomra a legnagyobb 
kihívást. Az elején jócskán iz-
gultam, meg tudome olda-
ni, de aztán a „munkaláz” el-
nyomta a kezdeti feszültséget, 
a végén pedig csalódottság ön-
tött el, mert jobb teljesítményt 
vártam magamtól. A szóbeli-
ken majd mindenképpen sze-
retném ellensúlyozni azokat a 
hibákat, amiket az írásbeli ne-
hézsége miatt elkövettem.

- Hamarosan kilépsz a nagy-
betűs életbe. Hogy gondolsz 
vissza az itt eltöltött 4 évre?

 Boldogan emlékszem visz-
sza az eltelt évekre. Csodálatos 
volt megélni a barátaimmal. 
Együtt vészeltük át az oly-
korolykor adódó nehéz idő-
szakokat és együtt ünnepeltük 

meg a sikereket. Különösen az 
idei év állított minket kihívá-
sok elé, a tanulásban, az isko-
lai programszervezésben egya-
ránt. Életre szóló barátságok 
köttettek, amit az idő sem fog 
megtépázni. Az osztálykirán-
dulások, az iskolán kívüli ösz-
szejövetelek, a bulik szoros ka-
poccsal kötöttek össze min-
ket. Bár az élet szétsodor ben-
nünket, a barátságunk marad 
és találkozni fogunk, ahogy az 
időnk, a lekötöttségünk enge-
di majd.

- Érettségi után merre to-
vább?

 Ha minden jól sikerül, ak-
kor a Szegedi Tudományegye-
tem gépészmérnöki karának a 
hallgatója leszek. Ha nem jön 
össze, akkor…

- A rajzolás?
 Ha nem sikerül bejutnom, 

akkor a rajzolással szeretnék 
foglalkozni továbbra is. Szí-
vesen lennék grafikus. Elein-
te csak kedvtelésből rajzolgat-
tam, a magam szórakoztatá-
sára, s kezdetben csak a szü-
leimnek mutattam meg őket. 
Látva lelkesedésüket, bátor-
ságot merítve ebből, és már a 
barátaim és a tanáraim lettek 
a kritikusaim. A sok pozitív 
reakció arra sarkallt, hogy van 
értelme annak amit csinálok, 
és érdemes folytatni. A nega-

tív véleményekből pedig épít-
kezhetek. Reményeim szerint 
jó grafikus lehetnék, de per-
sze ahhoz még sokat kell ta-
nulnom. Korábban is gondol-
tam erre a pályára, de lebe-
széltek róla, mondván, hogy 
ebből nehéz megélni. Azóta 
már meggyőztek az ellenke-
zőjéről és újra reménykedem. 
Persze ehhez segítségre lenne 
szükségem, hogy már meglé-
vő tudásomat továbbfejleszt-
hessem. Sajnos ilyen ismeret-
ségem nincs jelenleg. Örülnék, 
ha valaki felkarolna, foglal-
kozna velem, hogy elérhessem 
céljaimat.  

Gugé

Következő interjúalanyunk dr. 
Csarnai Judit, a Békési Járási 
Hivatal vezetője lesz. 

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.

Berill Ékszer 
és Zálogház

Békési tanárnő rendezett a börtönszínházban 
Április 24én Gyulán, ápri-

lis 27én Békéscsabán, a Jókai 
Színház Vigadójában láthatták 
az érdeklődők azt a kulturális 
programot, amelynek közép-
pontjában a Gyulán fogvatar-
tottak által bemutatott „Lónak 
vélt menyasszony” című vígjá-
ték állt. A műsort Pocsaji Ildi-

kó tanárnő tanította be és ren-
dezte, a békési képviselőtestü-
let oktatási, kulturális és sport 
bizottságának tagja. 

A rendező elmondta, hogy az 
előadás a Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács kulturális esemény 
megvalósítására kiírt pályáza-
tának köszönhetően jött lét-

re azzal a céllal, hogy a fogva-
tartottak társadalomba történő 
visszaillesztésének elősegítését 
szolgálja. A műsorra két hóna-
pig készültek hatan, akik nagy 
lelkesedéssel vetették bele ma-
gukat a munkába. A börtönpa-
rancsnok a színjátszó csoport to-
vábbi működtetését kezdemé-

nyezte. A darabot már többször 
is bemutatták nyugdíjasok és fi-
atal színjátszó körösök Békésen. 

A békéscsabai előadás sike-
rében a Balassi Táncegyüttes, 
Galambos Hajnalka énekmű-
vész és Ormándy M. Keve szí-
nész működött közre. 

mucsi András

Pályázat civilek támogatására
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a békési székhe-

lyű, Békésen tagszervezettel rendelkező, a városban működő civil 
szervezetek számára vissza nem térítendő támogatás igénylésére.

A támogatás célja:
–  a működéshez szükséges költségek támogatására,
–  a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, ren-

dezvények költségeinek támogatása,
–  más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészének 

biztosítása.
A pályázat feltételeit tartalmazó felhívás, továbbá a pályázat 

benyújtásának űrlapjai Békés város honlapján letölthető formá-
ban megtalálhatók. A Civil Szervezetek Háza szükség esetén a 
kitöltésben is segítséget nyújt.

A benyújtási határidő: 2015. június 1. 12 óráig történő beér-
kezés. Legkésőbb eddig az időpontig el kell számolnia a tavalyi 
felhasználással minden olyan szervezetnek, amelyik a 2014. év-
ben támogatást kapott. 
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Nyár eleji vásár 
a Békés Kerámiában!

Május 18-tól június 30-ig 
50-féle csempe, 100-féle padló, teraszlapok, 

fahatású járólapok 300-500-1000 Ft/m2 
kedvezménnyel vásárolhatók!

Fürdőszobabútorok most kedvező áron, 
akár 10000-20000 Ft-tal olcsóbban kaphatók!

Zuhanykabin (90x90 cm-es) már 29.900 Ft-ért!

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. 

Békésen 
békési árakon!
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Ingatlan 2 millió forintig

Békés, Szécsénykertben kétszobás, kom-
fortos ház eladó. Irányár: 1,6 millió Ft. Tel.: 
30/760-51-54.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Egyszobás, vegyes falazatú ház eladó Bé-
késen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Érd.: 66/415-380.
Békés, Lánc u. 19. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: 20/546-78-99.
Régi parasztház eladó. Irányár: 3 millió Ft. 
Víz, villany, gáz van. Tel.: 30/496-70-11.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Hajnal u. 2/1. alatti ház eladó. Irányár: 3,2 
millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-12-34.
Békésen egyszobás, összkomfortos kertes 
ház eladó 3,5 millió Ft-ért. 30/78-61-097.
Tarhoson téglaépítésű, kétszobás, össz-
komfortos ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. 
Érd.: 30/542-17-80.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65. 
alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás ki-
rály u. 76. 
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó vagy békéscsa-
bai házrészre cserélhető. Ár: 4,5 millió Ft. 
Tel.: 30/667-45-84.
Oláh Mihály u. 3. sz. alatt kétszobás, kom-
fortos, vegyesfalazású polgári ház 790 m2 
telken eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. 30/684-
10-01.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42. 
Hajnal u. 47. alatt egyszobás, összkomfor-
tos társasházi házrész eladó 4,8 millió Ft-
ért vagy másfél szobás lakásra cserélhe-
tő. Tel.: 70/500-67-17.
Békésen a Hargita utcában vegyes fa-
lazású ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. 
70/512-75-65.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Másfélszobás, téglaépítésű kertes családi 
ház a Teleky utcában eladó 5 millió Ft-ért. 
Csere érdekel. 70/398-40-19.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Háromszobás családi ház a Kispince utca 
3. alatt 1130 m2 telken eladó. Irányár: 5,2 
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Családi ház eladó a Teleki utcában. 2,5 
szobás, összkomfortos. Irányár: 5,5 mil-
lió Ft. Érd.: 70/941-39-08, 30/35-97-690.
Dobozon a kövesút mellett háromszobás, 
vegyes falazatú összkomfortos családi 
ház kerttel, nagy konyhával, központi fű-
téssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 
20/55-96-430. 
A Róna utca végén parasztház eladó. Gaz-
dálkodásra, építésre alkalmas nagy terü-
lettel. Ár: 6 millió Ft. Érd.: 30/267-20-15.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. eme-
leten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. 
Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/237-82-84, 
20/20-60-161.

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

IngaTlan 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

A Legelő u. 29/1. szám alatt kétszobás, 
nappalis, komfortos családi ház sürgősen 
6 millió Ft-ért eladó. Érdeklődi a helyszí-
nen vagy telefonon: 30/863-86-76. 
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-
69.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó 
egy felújításra szoruló 3 szobás nagyker-
tes családi ház, sok melléképülettel. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Békésen a Mátra utcában, az uszoda 
szomszédságában háromszobás össz-
komfortos családi ház eladó. Irányár: 6,5 
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Kétszobás, III. emeleti lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Irányár: 6,6 millió 
Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Két és félszobás kertes ház a Tél utca 
17. alatt eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 
20/23-77-613.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62. 
120 m2-es téglaépítésű kertes családi ház 
a Darányi utcában eladó 7 millió Ft-ért. Ki-
sebbre csere érdekel. 70/411-85-93.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Békésen, az Ady utca 14/D-ben II. emeleti 
50 m2-es kétszobás egyedi központi fűté-
ses, klímás lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft. 
Tel.: 30/949-99-18.
Karacs T. utcában I. emeleti, kétszobás, 
felújított lakás eladó 7,5 millió Ft-ért. Érd.: 
30/335-85-50, délután.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval. 
Irányár: 8 millió Ft. Garázs is van. Tel.: 
70/39-528-17. 
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen 
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tető-
tér-beépítéses ház 360 m2-es szép telek-
kel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 
414-685.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Békésen a X. kerületben (Borosgyán) 
nagy tanya eladó 1 hektár földdel. Irányár: 
8,5 millió Ft. Érd.: 70/77-11-380.
Ady 12-ben téglaépítésű, II. emeleti, 64 
m2-es, erkélyes lakás sürgősen eladó 
vagy azonos árban békéscsabai lakás-
ra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 
20/326-79-26.
Békéscsaba belvárosában 60 m2-es, két 
és félszobás, téglablokkos, konvektoros, 3. 
emeleti, felújított lakás eladó 8,5 millió Ft-
ért. 20/553-04-93.
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. Irány-
ár: 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.
Kertvárosban, főiskola mellett kétszintes 
ház eladó 22,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/97-
25-902.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Békésen a Cseresznye utcában kétgene-
rációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 
70/512-75-65.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, há-
romszobás, ebédlős családi ház eladó. 
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellá-
tott, teraszos. Irányár: 16 millió. 30/9638-
391
Síp u. 6. szám alatti ház eladó. Nappali + 
3 szoba, két fürdőszoba, két garázs, 50 
m2-es fedett terasz kemencével, parkosí-
tott udvar, termő gyümölcsfákkal. 17 millió 
Ft. 30/448-30-29.
Kertvárosban, főiskola mellett kétszintes 
ház eladó 22,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/97-
25-902.

KIadó IngaTlan
A benzinkút mellett (Kossuth utca 26. 
alatt) üzlethelyiség kiadó vagy eladó. 
30/528-61-41. 
Garázs hosszútávra kiadó a Lidl bejáratá-
nál. 30/239-22-95.

IngaTlanT KereS
Kiadó lakást keresek 2 megbízható sze-
mély részére. Minden megoldást meghall-
gatok. 30/89-62-157.
Kiadó garázst bérelnék hosszú távra. Vá-
rom a hívását. 30/43-42-297.

KerT
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Békésen 760 m2-es kert fűthető tégla ház-
zal eladó. Villany, fúrt kút, vezetékes ivó-
víz (az épületben is), WC, szerszámos van. 
Érd.: 20/80-77-679.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Békésen, III-as horgásztónál 1000 m2 zárt-
kert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany 
van. Érd.: 30/945-68-08.
Sebős kertben zártkert eladó gyümöl-
csössel, épülettel. Víz, villany van. Érd.: 
70/645-31-79.
Sebők kertben zártkert eladó kövesúthoz 
közel. Téglaház, villany, ásott kút, szerszá-
mos és pince van. Érd.: 66/416-747.

JÁrmű, AlKAtrész
Üzemképes RS traktor Weinmar keverék 
V4-es motorral, csiptető, polip és árok-
ásó kanalakkal eladó. Irányár: 330 ezer Ft. 
30/561-87-41.
Simson segédmotort vennék maximum 
20 ezer Ft-ért. Lehet felújításra szoruló is. 
Tel.: 20/945-07-26.
DT turbós motor kiszerelve eladó. MTZ 
után való átalakított 3 fejes eke eladó meg-
egyezés alapján. Tel.: 20/530-77-19.
Forgalomból kivont mini buszok eladók. 
30/94-55-433.
240 D Mercedesből kiszerelt motor + 
bontott tartozékok és kiegészítők el-
adók. Tel.: 20/530-77-19. Ár megegye-
zés szerint. 
SR 50-es Simson moped 1990-es eladó. 
Tel.: 70/65-33-287.
Megkímélt Suzuki Swift 1.3 GL 93-as évj. 
piros eladó. Érd.: 20/80-77-679.
Renault Express személy- és kisteherautó 
eladó. Tel.: 30/456-12-91.
50 cm3-s traktor pótkocsival eladó. 
70/597-60-61.
Suzuki Eko segédmotorkp. eladó. Érd.: 
30/457-23-02.

ÁllAt
Malacok eladók. Tel.: 30/437-03-61.
Előnevelt csirke és kacsa kapható, elője-
gyezhető. Kispince u. 47. Tel.: 66/416-291, 
30/484-80-44.
Eladó 2014. augusztus végén született 
csődör csikó, magyar félvér szelíd, gye-
rek mellé is merem ajánlani. Tel.: 30/85-
81-911. 
Nagyfajta hasas anyakecske eladó, el-
lés ideje: e hó 18-a. Ára: 25.000 Ft. Tel.: 
30/85-81-911. 
Vágnivaló nyuszik, előnevelt kacsa, liba, 
pulyka. Raktár u. 24. 70/881-93-00.

tÁrsKeresés
48 éves, rendezett körülmények között élő 
férfi társát keresi: 40-48 éves nőt. Érd.: 
20/274-50-60.

munKÁt Keres, AJÁnl

Női, férfi és gyermekcipők javítása.  
Békés, Rákóczi u. 20. Nyitva: hétfőtől 
péntekig 7-9 óra között.

Házi, házkörüli munkára női segítőt keres-
nék. 30/232-29-89.
Nyugdíjas férfi hétszemélyes gépkocsival 
munkát keres. Nappali vagy éjszakai őrzést 
vállal. Tel.: 30/26-90-417.
Munkát keresek: takarítást, bevásárlást, 
ebédhordást, csekkbefizetést, stb. Hétvé-
gén is. 70/561-38-53.

Munkát keresek. Fahasogatást, fűnyírást, 
veteményezést, vagy más házkörüli mun-
kát. 70/236-73-57.

Műanyag és fa nyílászárók, redő-
nyök, párkányok forgalmazását, be-
építését vállalom! Érd.: 06-30/742-
48-57.

egyÉb 
Eladó kitűnő állapotú fenyő franciaágy 
matraccal (160 x 200 cm), ülőgarnitúra 
3-2-1. Tel.: 70/28-66-170.
Jó állapotú 500 kg-os mázsa súlyokkal és 
sertésszállító kaloda eladó. 20/592-85-04.
Magic Bullet Big Shot turmixgép olcsón el-
adó. Mindent csinálhat vele. Érd.: 30/357-
18-43.
Leánderek (piros, rózsaszín, fehér, sárga) 
eladók. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Cefrés hordó, zsírosbödön, fonott üveg el-
adó. 70/578-06-55.
Egyedi készítésű fa hálószobabútor eladó. 
Érd.: 30/293-27-51.
Tollat, régi bútort veszek. Tel.: 30/542-35-
62.
Tollat, hagyatékot, régi bútort veszek. Ház-
hoz megyek. Tel.: 30/828-77-27.
Háromfázisú, vasvázas cirkulafűrész el-
adó. Érd.: 30/293-27-51.
Mobil álló fűrészgép eladó. Ár megegye-
zés szerint.  30/676-24-06.
Két db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény, 
világosszürke bútorlapból eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Beépíthető bontott cserépkályha eladó. 
30/239-22-95.
Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt 
állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Légpuskát vennék, maximum 10 ezer fo-
rintig. Rossz, régi is érdekel. Tel.: 20/94-
50-726.
Négyzet alakú kerti asztal egybeépített 
paddal eladó. Tel.: 70/65-33-287.
Új 20 l-es hátipermetező 10000 Ft-ért, vi-
lágos íróasztal 5000 Ft-ért, Rubina alig 
használt szekrényes, többfunkciós varró-
gép 25000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Üzemképtelen dolgait, mindenféle lomjait, 
egyebeket ingyen elszállítom. Tel.: 20/945-
07-26.
Eladó: Melódia16 típusú rádió, lemezek, 
játékok a hetvenes évekből, gyári szőlő-
prések, csillárok, 50-52-es méretű új-
szerű zakók, nadrágok (300 Ft/db). Tel.: 
20/375-06-89.
Házi édes és erős fűszerpaprika termelői 
áron eladó. 30/94-55-433.
Pótkocsinyi mennyiségű törmelék ingyen 
elvihető. Szabó D u. 27/1. 66/643-971.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes já-
rólap eladó. 30/94-55-433.
Kirándulás a csíksomlyói búcsúba és Er-
dély nevezetes helyeire. Érd.: 30/94-55-
433.
Érett istállótrágya eladó, szállítással 
együtt. Tel.: 30/85-81-911. 
Ingyen elvihető kb. 1 m3 szalmás ba-
romfitrágya. Kisgéppel lehet megközelíte-
ni. Tel.: 70/776-40-61.
Búza, kukorica eladó. Dózsa Gy. u. 5/1. 
Tel.: 66/412-070.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszo-
bafal, hűtőláda, gázpalack, 2 db zsíros-
bödön, ülőgarnitúra, szobafenyő. Érd.: 
30/905-49-14.
Famázsa súlyokkal eladó. 30/448-30-39.
Liliomtövek, ősziketövek, pirosló hunyor, 
szabadföldi kaktuszok, cserepes növé-
nyek és kaktuszok eladók. 20/355-77-26.
Dohányzóasztal, 2 db puff, 80x80 cm-s 
zuhanykabin, 140-es sarokkád féláron 
eladó, elcserélhető építési anyagokra. 
66/739-890.
Megvételre keresek jó állapotban lévő zo-
máncos öntött vaslábast, 5 vagy 10 lite-
rest. Tel.: 66/412-646.
Eladó egy jó állapotú, jól felszerelt férfi bi-
cikli és egy X-lábú faasztal, disznótoros-
nak is. Tel.: 30/321-35-52.
Csempekályha, ajtók, platni, csempe, kis-
méretű samott tégla kb. 100 db eladó. 
30/448-30-29.
Szemes kukorica eladó. 20/490-23-77.
Jó állapotú rotakapa tartozékokkal, fű-
nyíróval 50 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 70/553-
99-19.
Eladó: 20 m2 új csempe, álló konyhaszek-
rény, csillárok, szódás üvegek, 5 l-es be-
főttes üvegek. Érd.: 66/416-747.
Fekvenyomópad súlykészlettel, két régi 
gyerek íróasztal eladó. Tel.: 70/360-61-73.
Eladó: 3fázisú terménydaráló ládával, 3fá-
zisú pajzsos villanymotorok, cirkula, rönk-
hasító, kerti pad asztallal. 30/448-30-29.

inGyenes lAkossáGi AprÓhirdetés leAdásA 
A következő helyen lehetséGes: 

cerkA pApírbolt (piac tér), Fa-kuckó játékbolt (széchenyi tér).
valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 békés pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
maximális terjedelem 15 szó.

mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
leadási és beküldési határidő: május 26. kedd 12 óra

INGyENES APRóHIRDETÉS!

Apróhirdetések
Isten éltesse Rózsika nénit

90. születésnapja alkalmából 
otthonában köszöntötte Ká-
das Istvánné, Rózsika nénit Izsó 
Gábor, Békés város polgármes-
tere. A szépkorú hölgy büszkén 
mesélt négy unokájáról és öt dé-

dunokájáról, akik hétköznapja-
it mindig bearanyozzák. Rózsi-
ka néni energiáját, memóriáját 
még a húszévesek is megirigyel-
nék. Ezúton kívánunk neki to-
vábbi boldog és hosszú életet!

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

lipcsei imre, bútorasztalos
Békés, móricz Zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Közlekedési nap 
a Teleky utcai Óvodában

A hagyományos Közleke-
dési napot idén április 22én 
tartottuk meg óvodánkban. A 
közlekedés témakörhöz kap-
csolódva a szárazföldi közleke-
dést a közutakon, a vízi köz-
lekedést a Körösparton ta-
nulmányoztuk. Idén az egyik 
szülő jóvoltából lehetőségünk 
volt ellátogatni a Békéscsabai 
Repülőtérre, ahol a légi köz-
lekedésről is ismereteket gyűj-
töttünk. Megfigyeltük a fel és 
leszálló repülőgépeket, az irá-
nyító toronyból pedig a repü-
lőgépek útját követhettük.

Már óvodás korban is na-
gyon fontosnak tartjuk környe-
zetünk védelmét, előnyben ré-
szesítjük a kerékpáros és a gya-
logos közlekedést. Ezen a na-
pon óvoda Méhecske csoportja 
(nagycsoport) és a Dr. Hepp Fe-
renc Általános Iskola első osztá-
lya négy csapatban hat állomá-
son adott számot ismereteiről.

A gyalogos közlekedés gya-
korlására szolgáló rajzos fela-
datot egy rövid verssel kisér-
ték, melyben átismételték a 

gyalogátkelő helyen való át-
haladás szabályait. Különle-
gesnek bizonyult az interaktív 
táblán megoldandó kerékpáros 
KRESZ és a motoros szimulá-
tor. A betonozott területen ki-
alakított szlalom pályát bobo-
carral kellett bejárni. A kerék-
pár kötelező felszereléseinek is-
meretében, a szabályok betar-
tásával kerékpároztak a gyere-
kek az óvodai KRESZpályán. 
Majd rendőr tájékoztatta őket, 
hogyan kell balesetmentesen 
közlekedni, milyen veszélyfor-
rások leselkednek a gyerekekre. 
Végül megnézhették a tűzol-
tóautót és a tűzoltók beszéltek 
munkájukról, megmutatták a 
tűzoltó autó felszereléseit.

óvodánk többi csoportja is a 
nap szellemiségéhez igazodott. 
A Pillangó csoportosok lovas ko-
csival kirándultak a városban, a 
Katica csoportosok pedig Dán-
fokra utaztak autóbusszal és él-
vezték a természet szépségeit.

Liptákné Öreg Anikó, 
a Teleky utcai tagóvoda 

megbízott vezetője

Használatban a városban egyedülálló óvodai KreSZ-pálya.

Stégnek való vörösfenyő deszka érkezett!
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Egy nyelvet beszélünk
HŐREBÖGRE

új szavak ütötték meg, ha nem is a fülemet, 
hanem a szememet. Az egyik volt kollégám 
megritkította ismerőseit a Facebookon, úgy ma-
gyarázta, azért, mert nem többek, mind kon-
zumidióták. Én rendkívül örültem neki, mert 
sosem hallottam még ezt a kifejezést, valami 
olyasmit jelent, mint „a vásárlás megszállott-
ja”, boltkóros – ez is elég új szó, de azért már 
öregnek számít a konzumidióta mellett. Üdí-
tően szép viszont a hőrebögre – tudják, ez az 
a csésze, amely a beletöltött forró italtól átme-
legedve megváltoztatja a mintáját. A motoros 
vér adásban szavanként nincsen semmi külön-
leges, éppen csak így együtt keltenek bizarr ha-

tást. Az etnobiznisz szó jelentését az Önök fan-
táziájára bíznám, jelzem, nekem alá sem húzza 
már a Word. újdonság számomra a kapunyitási 
pánik – sőt, mint hallottam, van már életközepi 
válság is. A bugyit már korábbról ismertem, de 
nem „nejlonborító” jelentésben. A fizetőkapu-
ról nem tudom, mi, és az adathalászatról is csak 
homályos fogalmaim vannak. Egészen biztos 
vagyok abban, hogy mi az a trójai vírus (hja, a 
klasszikus műveltség…) Nem tudom, mi az az 
elliptikus tréner, viszont sejtem, mi az adósság-
spirál. És ha végül valamivel mégsem boldogu-
lok, akkor megkérdezem majd a coachomat. 

szilágyiné szabó ágnes

a Békési Polgármesteri hivatal konyhájának ajánlata
  22. hét                                               2015.  május 26-29.

Kedd szerda Csütörtök Péntek

hamis gulyásleves Karfiolleves
Burgonyaleves 

füstölt kolbásszal
Paradicsomleves

Tökfőzelék 
sertéspörkölt

sertésborda 
rácosan

mákos metélt Zöldséges rakott hús 

alma

23. hét                                                  2015.  június 1-5.

hétfő Kedd szerda Csütörtök Péntek

  májgaluska-
leves

almaleves Karalábéleves Csontleves salátaleves

milánói spagetti
Paprikás 
burgonya 
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jÓ ÉTVÁgyaT KÍVÁNUNK!

Rock ’n’ Rollt játszott 
a Zorall együttes

Május 2án este a Cseh Ta-
más program keretében már 
hatodik alkalommal valósult 
meg rockzenei esemény váro-
sunkban.

Az est fő szenzációja a Zo-
rall együttes volt, de előt-
tük még négy zenekar lé-
pett fel a megyéből. A Dra-
matic Morals Köröstarcsá-
ról érkezett, a Dark Revenge, 
a Vida család együttese, a Vida 
Rock Band Roll és az Anatole 
zenekar pedig Békéscsabáról.

A 2002ben alakult Zo-
rall együttesről azt kell tudni, 

hogy régi magyar slágerek és 
rock klasszikusok összegyú-
rásával, valamint régebbi ma-
gyar popslágerek rockosításá-
val készít új számokat. Ezen a 
koncerten mások mellett Zol-
tán Erika, a Bonanza Banzáj, 
az Első Emelet, Máté Péter, 
Lerch István, Ihász Gábor, 
Charlie, a Piramis és a Gene-
rál együttesek dalait játszot-
ták. úgy látszik, városunk-
ban sokan ismerik őket, mert 
rengetegen részt vettek, sőt, 
táncoltak, énekeltek a kon-
certjükön.  zs. i.

Néptáncosaink 
a Mezőségre látogattak

A Dr. Hepp Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola művészeti iskolás 
csoportja 34 fővel négynapos 
szakmai úton járt Erdély szívé-
ben, Szék településen, mely a 
románok lakta vidéken szinte 
szín tiszta magyar szigetként 
bújik meg a dombok között 
évszázadok óta.

A Belencéres Néptánc-
együttes kis táncosai a néhány 
felejthetetlen napot az eredeti 
helyszínen történő tánctanu-
lással töltötték. A szakmai fel-
készülést és a táncok gyakorlá-
sát az iskola tánctanárai Csipei 
Judit és Mahovics Tamás nép-
táncpedagógusok irányították. 
A gyerekek a táncok gyakorlá-
sa mellett megismerhették a 
helyi szokásokat, népi hagyo-
mányokat, a széki népművé-
szetet. Találkozhattak helyi 
kortársaikkal és az esti tánchá-
zakban táncolhattak és barát-
kozhattak egymással. Az utol-

só táncesten élő zenét szolgál-
tatva egy széki prímás és ban-
dája húzta a talpalávalót.

Kirándulásokra is jutott idő. 
Így jutott el a csoport a Tor-
daihasadékba, a Szék környé-
kén fellelhető régi sóbányához 
és a sófolyamhoz, Válaszútra a 
Kallós Zoltán Múzeum és Nép-
művészeti Központba, ahol a 
jeles néprajzkutató népművé-

szeti gyűjteményét tekinthet-
ték meg, Bonchidára a romosan 
is impozáns Bánffy kastélyhoz. 
Hazafelé Kalotaszegen, Körös-
főn ismerkedtek a gyerekek a 
népi díszítőművészettel.

A csoportot elkísérte az út-
ra szülőként Barkász Sándor 
önkormányzati képviselő és 
Barna Zoltán intézményveze-
tőhelyettes.

Békési néptáncosok jártak erdély szívében.

békési proGrAmAJánlAtok máJus 19. – Június 2. között

május 20. szerda 16:30

Irodalmi Svédasztal, a téma: Örkény István egy-
percesei. A klub háziasszonya: Szilágyiné Szabó 
Ágnes. Könyvtár

május 23-25. szombat-hétfő

Körösök Völgye Fesztivál a Dánfoki Üdülőköz-
pontban. Bővebben az 1. és 2. oldalon.

május 28. csütörtök 17:30

Fregolina Társastánc Klub évzáró bemutatója. 
Belépődíj: 700 Ft/fő (6 év alatt ingyenes).

Kulturális központ

május 31. vasárnap 9 órától

Városi Gyermeknap a Dánfoki Üdülőközpont-
ban. Bővebben a 3. oldalon.

BérelHetŐ!

személygépkocsival 
vontatható, 

12 méteres emelők 
bérelhetők!

A Békési Újság 
kéthetente 

10 ezer példányban 
jelenik meg. 

Keresse a postaládájában!

Elkapták a biciklitolvajt
A Békési Rendőrkapitányság 

május 6án őrizetbe vett egy 
békési férfit. A 30 éves L. Béla 
a nyomozás eddigi adatai alap-
ján május 1jén eltulajdonított 
egy kerékpárt az egyik békési 

vendéglő udvaráról. A férfi el-
len a rendőrség lopás vétség el-
követésének megalapozott gya-
núja miatt indított büntetőeljá-
rást  jelentette a Békés Megyei 
Rendőrfőkapitányság.
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Horgász
szemmel
AprÓ kellékek 

A mAtch 
szerelékhez

A match botos wagler sze-
reléknek van egykét ap-
ró nélkülözhetetlen kelléke, 
melyek nélkül nem működik 
tökéletesen a szerelékünk. 
Nagyon fontos az úszónk rög-
zítése. Ha 3,5 méternél seké-
lyebb vízben horgászunk, az 
úszó rögzítését fix úszórög-
zítővel végezzük, de aki mé-
lyebb szakaszon próbálkozik, 
annak csúszó karabineres for-
góra kell rögzíteni az úszót 
és cérna ütközőt, vagy pedig 
damilból házilag köthető csú-
szós szereléken fog rögzülni 
az úszónk. 

Az ólmozás is nagyon 
fontos, hiszen ezen mú-
lik az úszónk érzékenysége. 
Én például ha 8+2 gramm
os úszót használok, akkor a 
fő ólmozásom 1,8 gramm és a 
jelzőólom 0,2 gramm, így jön 
ki a 2gramm. Ez kellően érzé-
keny úszót jelent. Az ólmozás 
lényege, hogy mindig azonos 
méretű sörét ólmokat hasz-
náljunk. Ha nem így tesszük, 
akkor gubancolódni fog a sze-
relékünk.

Nagyon fontos kellék még a 
mini forgó. Ez küszöböli ki az 
előke zsinórunk pödrődését. 
Szerelési javaslat: a főólom és 
a jelzőólom közötti távolság 
legalább 10 cmrel nagyobb 
legyen, mint az előkénk, mert 
különben a szerelékünk gu-
bancolódni fog. A match botos 
horgászat az orsós botos hor-
gászat csúcsát képezi, hiszen 
aki ezt a módszert elsajátítja, 
az igen kiváló fogásokban re-
ménykedhet.

Szekerczés Sándor

Korosztályos 
magyar bajnok súlyemelő 

A Magyar Súlyemelő Szövetség nemrégiben Budapesten ren-
dezte meg az utánpótlás korú súlyemelők egyik legrangosabb 
versenyét, az iskolások országos bajnokságát.

A Békési TE Súlyemelő Szakosztályát a serdülőkorú Fekécs 
testvérek képviselték. Mindketten a 62 kgos súlycsoportban in-
dultak. Sámuel az összetett eredményét 15 kgmal javította meg. 
Ezzel már hatodik alkalommal javított egyéni csúcsot, és korcso-
portja legjobb teljesítményét is ő produkálta. 

Ervin az előzetesben összeállított ranglistán az 5. helyen állt. 
De ő sem akart Sámueltől lemaradni, és nagyszerűen verseny-
zett. 14 kgot javított egyéni csúcsán. Teljesítményére azzal 
tette fel a koronát, hogy felküzdötte magát a dobogó máso-
dik helyére. 

Az országos bajnokságot a serdülők korcsoport 62 kilogramm-
jában tehát Fekécs Sámuel nyerte, második helyezett Fekécs Er-
vin. Edzőjük: Balog János.

Lakatos Gyula

Bronzérmek a sportgáláról
A közelmúltban rendezték meg Békéscsabán 

a 20 kilométeres felnőtt gyalogló országos baj-
nokságot és az ehhez kapcsolódó fiatalok hosz-
szú távú gyalogló országos bajnokságát. A ha-
gyományosan jól rendezett és immáron már 36. 
Nemzetközi Sportgálán a gyaloglás mellett ut-
cai futóverseny és számos kiegészítő program 
várta a sport és a tartalmas kikapcsolódás ked-
velőit. Az ország összes gyaloglója mellett, szlo-
vák, román, olasz és francia versenyzők tették 
nemzetközivé a küzdelmeket.

A Békési DAC két atlétával képviseltette ma-
gát, és mind a ketten országos bajnoki érmet is 
nyertek. Szilágyi Emma a serdülők 5 kilométe-
res távján, magabiztosan szerezte meg a bronz
érmet. Ezzel idén már a második országos baj-
noki medálját szerezte. Veres Barnabás az újon-
cok 5 kilométeres távján szintén harmadik lett. 

Neki ez volt élete első gyalogló versenye, így re-
mekül sikerült a bemutatkozás. R. A.

Veres barnabás és Szilágyi emma is bronzérmes a 
csabai gyaloglóversenyen.

Bajnok a junior kézicsapat
A tavasz meghozta a felüdü-

lést, nem csak a természetben, 
hanem a Békési FKC csapatainál 
is. Az utánpótlás csapatok sorra 
veszik az akadályokat, kitaposott 
úton haladva az országos döntők 
felé. Az NBI/Bs junior csapa-
tunk pedig már matematikailag 
megvédte bajnoki címét. Nagy 

az átfedés az NBI/Bs felnőtt és 
junior csapat között. Több fiatal 
is oszlopos tagja a felnőtt csapat-
nak, mondhatni a fele még juni-
or korú játékos. 

Az ősz nyögvenyelősen kez-
dődött a felnőtt csapatnál, de a 
téli szünetre kiegyensúlyozot-

tabb lett a teljesítmény. A ta-
vaszi szezont remek, lendületes 
formával indították a békési-
ek. A két döntetlen és két vere-
ség mellett a többi mérkőzésen 
győztesen került ki a csapat.

Nemrégiben a már bajnok 
Eger csapatát fogadták a fiúk 
és egy szoros, küzdelmes, kö-

zönségszórakoztató mérkőzé-
sen sikerült ellopni egy pon-
tot a bajnoktól. Ez egy nagyon 
értékes pont a csapat számá-
ra, ugyanis ezzel a ponttal si-
került felkúszni a tabella 5. fo-
kára, megelőzve a Kecskemé-
tet. Az előző fordulóban pe-

dig Nyíregyházán sikerült két 
pontot szerezni egy kiélezett, 
küzdelmes mérkőzésen. Az 
ezüstérmes nyírségiek ellen jól 
kezdtek a fiúk, a félidő végé-
re azonban az egygólos előny 
náluk volt. Viszont a második 
játékrészben sikerült több gó-
los előnyre is szert tennie a Bé-

késnek, és ebből egyet a legvé-
géig megtartottak. 

A Békési FKC utánpótlás 
csapatai bekerültek az országos 
döntőkbe. A serdülők Sziget-
szentmiklóson küzdenek, mel-
lettük döntős az u14es és u12
es csapatunk is. Styop B.

Bajnok a Békési FKC junior csapata.
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Megkezdődött a kajakszezon
Elindult a versenyszezon a 

békési kajakosoknál, kenusok-
nál, sárkányhajósoknál is. A 
Békési KajakKenu Club ver-

senyzői először a szegedi EDF 
DÉMÁSZ Kupa Hanzók Őrs 
Emlékversenyen indultak. A 
békési fiatalok jól teljesítettek, 
minden versenyszámban dobo-
gós, pontszerző helyeken értek 
célba. Május 3án Bécsben vett 
részt egy kis békési különít-
mény az Osztrák Nyílt Mara-
ton Bajnokságon. Itt a legjobb 

eredményt Laczó Dániel érte el, 
aki a junior kenusok 21 kilomé-
teres távján győzött, megelőzve 
a szintén békési Papp Gábort.

A békési sárkányhajó csapat 
gyakorlottabb része a szarvasi 
sárkányhajósokkal összefogva 
május 10én a Baján rendezett  
Hosszú Távú Sárkányhajó Ma-
gyar Bajnokságon indult, ahol 
a 8 kmes felnőtt nyílt kategó-
riában 2. helyezést, a 4 kmes 
szabadidős kategóriában 4. he-
lyezést értek el.




