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Gyerekek a gyermekszegénység ellen
A Tisza Kálmán Szakképző Iskola dolgozói 

és diákjai figyelemfelhívó kampánysorozatot 
indítottak a mélyszegénységben élő békési di-
ákok megsegítésére. Céljuk, hogy társintézmé-
nyekkel, támogatókkal, civilekkel együtt moz-
gósítsák a téma iránt érzékeny fiatalokat, fel-
nőtteket az önkéntességre, az önzetlen segít-
ségnyújtásra. Városunkból a Békési Kistérségi 
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola vállalta a part-
nerséget, a békéscsabai tankerületből pedig a 
Békéscsabai Központi Szakképző Iskola. To-
vábbá még Békésről a Polgármesteri Hivatal, 
a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Tu-
risztika Központ, a Családsegítő Központ és a 
Civil Szervezetek Háza.

Április 24-én „Élőszobor-sétány” formájában 
igyekeztek felhívni a figyelmet a témára. 

Használt, de még használható ruhák, játé-

kok, íróeszközök gyűjtése folyamatosan, má-
jus 31-ig tart a partnerszerveknél. A kam-
pánysorozat zárása, egyben csúcsa május 31-
én Dánfokon lesz, ahová hatalmas Gyermek-
napot szerveznek a szegényebb sorsú diákok 
részére.

Megkérdeztük 
Mucsi András képviselőt…

…miért ajánlotta fel féléves tiszteletdíját a városnak?
A békési képviselők nagy 

részéről nem mondható el, 
hogy nem lenne adakozó. Én is 
rendszeresen olyan ügyek mel-
lé állok, ahol szükség van a se-
gítségre. Azt mondja a Szent-
írás, hogy egymás terhét hor-
dozzuk, és így töltsük be a 
Krisztus törvényét. Egy másik 
helyen: az erősek tartoznak a 
gyengéknek azzal, hogy lehe-

tőségeikhez mérten segítsenek 
nekik. Ha lehetőségünk van 
rá, segítenünk kell. Most a vá-
ros jövője szempontjából élet-
bevágó néhány év következik. 
A 2014-2020-as európai uniós 
ciklusban még lehetőségünk 
van gazdasági és kisebb mér-
tékben infrastrukturális fej-
lesztésekre. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Új nevet kapott 
a Rákóczi utcai bölcsőde

Április 21-én tartották a Bölcsődék Napját. 
E napon vette fel a Gólyafészek Bölcsőde ne-
vet a Rákóczi utcai intézmény, amely 1987-ben 
nyitotta meg kapuit. A névválasztást a bölcső-
de két sarkánál található gólyafészek is indokol-
ta. „Minden évben nyomon követjük gyerme-
keinkkel együtt a gólyák érkezését, a kisgólyák 
fejlődését, első szárnycsapásaik pedig gyerme-
keink első próbálkozásaira engednek asszociál-
ni” – mondta a névfelvételi ünnepségen a tag-
bölcsőde vezetője, Zseák Lászlóné Edit. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Középiskolai ballagások

Május 2-án városunk mind-
két középfokú iskolájából el-
ballagtak a végzős tanulók. A 
Szegedi Kis István Reformá-
tus Gimnázium három vég-

zős osztályában összesen 61 
diák vett búcsút az iskolától, 
melybe köztük nem kevesen 
12-13 éven át jártak. Az ünne-
pi istentiszteletet a református 

templomban volt.
A Tisza Kálmán Szakkép-

ző Iskola idén utoljára búcsúz-
tatott gimnazistákat, két osz-
tályban 45 tanulót, mellettük 

még összesen 68 szakiskolás és 
szakközépiskolás kezdheti meg 
ezekben a napokban az érett-
ségi és a szakmai képesítő vizs-
gákat.

A Gólyafészek nevet vette fel a Rákóczi utcai bölcsőde.
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Villámcsődület a Múzeum közben.

Régi szokás szerint még utoljára végigjárták a tantermeket a ballagó 
diákok a református gimnáziumban is.

A „mezgések" hagyományosan traktorokkal járták be a várost a bo-
londballagáson.
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Tavaszi virágok
Az aranyeső magyar nevét aranysár-

ga, csüngő fürtvirágzatáról kapta. Kerti  nö-
vényként általában a közönséges és a hava-
si  aranyeső  keresztezésével kapott hosszú 
fürtű  aranyesőt ültetik. 
Európa déli területein ős-
honos.

A nárcisz trópusi vagy 
szubtrópusi területe-
ken őshonos, hagymás-
növény. Nevét  Narcisz-
szosz  mitológiai alakról 
kapta. Napsütésben és fé-
lárnyékos helyeken egya-
ránt jól fejlődik. Leginkább 15-17°C-os hőmér-
séklet mellett érzi jól magát.

A krókusz hagymás, évelő növény. Levelei 
már jóval a virágzás előtt kifejlődnek. A mind-
össze 8-10 centi magas növény  virágainak 
színe nagyon élénk, lehet egyszínű, de erezett 
is. A kertekben tavasszal a fehér, az élénksár-
ga, valamint a lila krókusz jelenik meg.

Az ibolya szinte mindenhol megél, ahol 
elég vizet és talajt talál. A trópusi, szubtró-
pusi területeken, valamint az északi és a déli 
mérsékelt égövben is megtalálható növény le-
velei változatosak, gyakran levélrózsában áll-
nak. Virágai illatosok, de illóolajat a levele is 
tartalmaz.

A liliom elsősorban északon, Ázsiában, Eu-
rópában és Észak-Amerikában terjedt el. Éve-
lő, hagymás növény, váltakozó állású levelek-
kel. A  liliomot elsősorban színes és gyakran 
nagyon illatos virágáért kedvelik. Fajainak 

többsége egy méternél is magasabbra nő, ha-
talmas virágokkal a szárakon.

A tulipán a 17. század közepe táján terjedt 
el hazánkban. Eredetileg Perzsiából szárma-

zik, neve turbánt jelent. 
A legkedveltebb és a leg-
elterjedtebb tavaszi  vi-
rág mindenütt megterem, 
de leginkább a napos he-
lyeken, homokos vagy la-
za talajon érzi jól magát.

A tavaszi kankalin 
aranysárga  virágzattal 
rendelkezik, mely mézre 

emlékeztető, édes, kellemes illatot áraszt. A 
levélrózsa közepéből kiemelkedő  virágzata 
10-20 centi magas, virágai ernyőszerűen cso-
portosulnak. Elsősorban lomberdőkben, he-
gyi kaszálókon találkozni vele.

A kikericsnek Európában 23, hazánkban 
csupán három faja fordul elő: a rózsaszín őszi 
kikerics, a homoki kikerics, valamint a kora 
tavasszal virágzó magyar kikerics. Mindegyik 
fajta szigorúan védett. A  növény  hagymagu-
mója ellenáll a télnek, és akár 6-8 termetes vi-
rágot is hoz. A tavasszal virágzók jellegzetes-
sége a többiekénél kisebb virág.

A frézia az esküvői csokrok kedvelt kelléke, 
a  frézia  különleges szépségével gyűjti rajon-
góit. Ám amennyire szép, olyannyira érzékeny: 
ugyan tartható cserepes növényként, de véde-
ni kell a hidegtől, elegendő napfényt kell bizto-
sítani számára, és kora reggel rendszeresen 
permetezni kell, ha nagyon meleg van.

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

A Petőfi utcA 28. számú ház
A részben zárt soros beépítésű Petőfi utca 

házai közül városképi szempontból figyelem-
re méltó a 28. számú építmény. A házat – va-
lószínűleg az 1800-as 
évek végén – dr. Bor-
bély János ügyvéd 
építtette romantikus 
stílusban. Az ügyvédi 
iroda és a lakás is eb-
ben a házban volt. A 
Borbély család után 
ifjú Megyery Sándor 
földbirtokos és csa-
ládja költözött ide. Ő 
jelentős polgára volt 
Békésnek. Róla a Bé-
kés Vármegye című 
monográfia a 673. ol-
dalon megemlíti, hogy 
1929-ben ő igazgatta 
a békési Szeszgyárat. 
„Élénk közéleti tevé-
kenységet fejtett ki.” 
A békésföldvári /ma Murony/ olvasókör elnö-
ke is volt. „Terményeivel több mezőgazdasá-
gi kiállításon nyert oklevelet.” Gabonaterme-
lésen kívül cukorrépa-termeléssel is foglalko-
zott. Az államosítások után nagyon sok la-
kó élt itt. Közülük meg kell említeni Kutyik 
Gergely harangozót, aki festményeivel a régi 
békési népéletet is megörökítette. Itt élt Nagy 

Andor katonatiszt is. A nemrégen elhunyt 
Petrovszki Pál lakóként szintén sokat tett az 
épület homlokzatának helyreállításáért. 

A lakóház L-alap-
rajzú nyeregtetős 
építmény. A főhom-
lokzat egykor 6 ab-
lakos volt. Jelenleg a 
lizénák /kiugró fal-
sávok/ 3 falmezőre 
osztják a homlokza-
tot, 3 ablakos az ut-
cai homlokzat. Ré-
gen az ablakok fölött 
csillagmotívumos dí-
szítések voltak látha-
tók. A homlokzat va-
kolt lábazati párkány-
ban végződik. A pad-
lástérben, mely egy-
kor gabonatárolásra is 
szolgált, erős gerenda 
van. A dupla deszkák 

között nagyon erős a szarufa. A tetőtér díszes 
szellőzőnyílásán a B. J. monogram volt olvas-
ható. Az épület oszlopos-tornácos folyosója 
még részben nyitott.

A tömegében és arányaiban városképileg 
jelentős volt Borbély-ház szépen felújítva lát-
ható, így talán még unokáink is látni fogják.

Bíró György, városvédő

 

 
 

ADD TOVÁBB! 
(gyűjtési akció) 

A Tisza Kálmán Szakképző Iskola diákjai, az iskola dolgozói gyűjtőakciót szerveznek 
a szegényebb sorsú gyermekeknek, együttműködve társintézményekkel, civilekkel, 
a „Gyermekek a Gyermekszegénység Ellen” programsorozat keretében. 

Kérünk, amennyiben van otthon nem használt, de még használható ruhád, játékod, 
könyved, füzeted, ceruzád, akár egy kerékpárod, hozd be hozzánk, mi eljuttatjuk a 
rászoruló békési családok részére. 

Ne feledd, ami neked lom, másnak kincs lehet. 

Gyűjtőpontok: 

Tisza Kálmán Szakképző Iskola 
(Hőzső u. 39.) 

Békési Polgármesteri Hivatal 
(Petőfi u. 2.) 

Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
(József Attila u. 12.) 

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 
(Jantyik Mátyás u. 23-25.) 
A gyűjtési akció 2015. április 1. és 2015. május 31 között tart. 

További információ kérhető: Serfecz Dávid civil segítőtől a  
06 (70) 340-5177-es telefonszámon. 

Csatlakozzatok a közösségünkhöz: 

       /gyermekszegenysegellen 

Megkérdeztük 
Mucsi András képviselőt…

…miért ajánlotta fel 
féléves tiszteletdíját a városnak?

(Folytatás az 1. oldalról)
Ha elpotyázzuk a lehetősé-

get, még jobban lemaradunk. 
Azt látni kell, hogy ha nincs 
elég önerőnk a pályázatok-
hoz, be sem nyújthatjuk azo-
kat. A képviselők tiszteletdí-
ja egy kisebb beruházás ön-
erejéhez járulhat hozzá. Nem 
sok pénzről van szó, de példát 
szeretnénk mutatni másoknak 
is abban, hogy a pénztárcából 
nem csak kivenni kell, hanem 
néha érdemes bele is tenni. 
Gesztusnak számon ezt a fel-

ajánlást, de egyúttal emlékez-
tetek arra, hogy a városi ön-
kormányzatnak még nagyon 
sok pénzt kell összegyűjtenie 
önerőként. Számos pályázat-
hoz az összköltség felét kell le-
tenni önerőként, másoknál 10 
százalék is elég, de így is száz-
milliók kellenek a fejlesztések-
hez. Elmúlt az az idő, amikor 
„ingyen”, száz százalékos tá-
mogatással „vágták hozzá” a 
pályázati pénzeket az önkor-
mányzatokhoz, nagyon kevés 
az ilyen projekt.

Kérjük, Támogassa Ön is 
személyi jövedelemadója 

1%-nak felajánlásával 
az Alapítvány a Megújuló 

Tarhosért Alapítványt!
Alapítvány fő célja az egyko-
ri „Énekiskola” hagyományai-
nak őrzése, szellemiségének 
folytatása, népszerűsítése, 
nemzetközi szintre való ter-
jesztése, a vidék zenei, mű-
vészeti és kulturális életének 
fellendítése és kulturális prog-
ramjainak gazdagítása, a Bé-
kés-Tarhosi Zenei Napokban 
való részvétel, társadalmi sze-
repvállalás.

Adószám: 19060844-1-04
Bankszámlaszám:

53200077-11054364 
(Endrőd és Vidéke 

Takarékszövetkezet)

Napjainkban

Egykor
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házasságot kötöttek: 
Balázs Ferenc és Kiss Edit, 
Balogh Gábor és Rusznák 
Edina.

Sok boldogságot kívánunk!

elhunytak: László Ist-
vánné Csumpila Zsófia 
Mária ’osi’(58 évesen), Dr. 
Lipták Pál (81), Nyeste Ist-
ván (74), Kocsor Sándor 
(64), Szabó Imre (84, Bél-
megyer), Tímár Imre (77), 
Durkó Gergelyné Hidvé-
gi Mária (101), Pándi Já-
nosné Préda Magdolna (73, 
Murony), Szabó János (81), 
Gulyás István (59), Bor-
bély László Sándor ’Borisz’ 
(61).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

május 1. táján

Horváth István Sándor 
plébános Zalalövőn. Szá-
mos könyv szerzője és a Na-
pi Evangélium szerkesztője, 
küldője. Az egyik ilyen kül-
deményében találtam a kö-
vetkező gondolatot: „Nap-
jainkban sokan fellépnek a 
nép vezetésének és a köz-
vélemény alakításának igé-
nyével. Érdemes mindenkor 
megnéznünk, hogy kinek a 
megbízásából, kinek az ér-
dekében cselekszenek. Csak 
a maguk dicsőségét és fel-
emelkedését kívánják vagy 
valóban a népet akarják 
szolgálni?”

Azt hiszem, ezt a kijelen-
tést a világ bármely országá-
ban magukénak érezhetik a 
gondolkodó emberek, attól 
függetlenül, hogy kereszté-
nyek-e vagy sem. Érthető is, 
hiszen egyetemleges dolgot 
fogalmaz meg közérthető-
en, a gyakorlatból kiindulva, 
arra serkentve az elolvasót, 
hogy alkalmazza is a saját 
mindennapi életében, azaz a 
saját döntés előtti gyakorla-
tában fogózzon beléje, hasz-
nálja a józan ész mankója-
ként azt.

Szent György napjának és 
Szent József, a munkás ün-
nepének időszaka van. Előb-
bi római kori katona és ke-
resztény mártír. Amikor a 
császár a keresztényeket ül-
dözni kezdte, lemondott hi-
vataláról, és a császár ellen 
fordult.

Emiatt börtönbe vetet-
ték, és miután a legkegyet-
lenebb kínzásokkal sem 
bírták őt hitétől eltéríteni, 
303-ban kivégezték. Szent-
té avatását a legtöbb keresz-
tény egyház elismeri. Legin-
kább a sárkányt legyőző lo-
vag képében ismert, emel-
lett több ország és város vé-
dőszentjeként is tisztelik. 
Egyike a 14 segítőszentnek. 
A György-legenda azt a ke-
resztény meggyőződést feje-
zi ki, hogy a hit megszünte-
ti a démonok uralmát, és a 
gonoszt minden alakjában 
legyőzi. Sepsiszentgyörgy 
is az ő nevét viseli. Szent 
György napja Európa nagy 
részén ősi pásztorünnep, az 
állatok első kihajtásának 
a napja. Gonoszjáró nap, 
ezért a kerítésre, ajtókra 
tüskés ágakat tesznek, hogy 

a boszorkányokat távol tart-
sák. Talán, ha postaládánk-
ra tesszük e „riasztókat” az 
önjelölt politikus kandidá-
tusok önömlengését is távol 
tartja, kik „csak a maguk 
dicsőségét és felemelkedését 
kívánják”… 

Szent József, a munkás 
Mária jegyese. Igaz ember, 
aki nem akarta Máriát rossz 
hírbe hozni. Engedelmeske-
dett az angyalnak, gondos-
kodott családjáról, mentette 
őket a Heródesi veszély elől. 
Názáretben otthont terem-
tett számukra, majd észre-
vétlenül eltűnik látókörünk-
ből. Mindezt ismeretlenül, 
anélkül teszi, hogy a Biblia 
egyetlen szavát is megörökí-
tené. József a szolgálat em-
bere, a cselekedetekkel be-
szélő gondoskodás példája. 
ott van, ahol szükséges a 
jelenléte, nem magyarázko-
dik, nem okoskodik, egysze-
rűen csak jelen van, teszi a 
dolgát, teszi azt, amit kell. 
A munkások védőszentje, a 
jegyesek pártfogója. Példá-
ja így fogalmazható meg: 
Háttérben is, ismeretlenül 
is tedd a feladatod, légy igaz 
ember!

Pár napja Mariazellbe 
zarándokolt a már - hál’ Is-
tennek - Kárpát-meden-
cei kiterjedésű KÉSZ. So-
kan voltunk. Pontosan öt-
százharmincan. Megany-
nyi külön ember, egyéni-
ség. Együtt mégis közös 
lélek, közös akarás, közös 
kérés, óhaj: a magyarság 
egységéért volt a szentmi-
se, zengett a nemzeti imád-
ság, a Himnusz. A határta-
lan magyarságért, de leg-
főképpen azokért, akik, a 
helyükön maradtak, és tet-
ték a dolguk. Tették ezt 
akár úgy, mint a sárkányö-
lő mártír: az élen harcolva, 
életüket kockáztatva, nem 
vagyonka gyűjtésétől, ha-
nem a hazaszeretettől mo-
tiváltan. Vagy akár úgy, 
mint József, a munkás, a 
háttérben, névtelenül, sze-
rényen dolgozva. 

A mi békési, sepsiszent-
györgyi határtalanul magyar 
életünkben is ez kellene, 
hogy legyen a példa. Még 
érthetőbben: azok vállal-
jon politikai, vezető életet, 
aki meg is vívják csatáikat 
közösségük létéért, ám ha 
ilyen egyéniségeket, embe-
reket találtunk és választot-
tunk, akkor álljunk ki mel-
lettük és tegyük mi is olyan 
állhatatosan és alázatosan a 
háttérben a dolgunk, mint a 
munkások védőszentje tette 
anno. 

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 2-9. 

Levendula Patika (Csabai u.)
MÁJuS 9-16. 

Jázmin Patika (Rákóczi u.)
MÁJuS 16-23. 

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.

Készüljünk együtt az angol középfokú nyelvvizsgára!
Jelentkezz kiscsoportos (max. 4-6 fő) 

NyELVVizsgA ELőKÉszítő tANFoLyAMrA!
töltsd hasznosan a nyarat!

10 héten keresztül heti 2x2 óra intenzív angolozás vár rád.
Három típusú tanfolyamra lehet jelentkezni:
 szintrehozás, előkészítés a nyelvvizsga feladatok megoldására 
 nyelvvizsga feladatok megoldása (tELC)
 társalgás minden témakörben

A jelentkezés alapfeltétele  
A1-A2 szintű nyelvtudás szintfelmérés alapján.

FoNtos! 
A tanfolyam csak segítség, tudáshoz csak tanulás árán lehet jutni!!!

40 órás tanfolyam ára 47 600 Ft (4-6 fő/csoport), 
56 000 Ft (3 fő/csoport)

részletfizetés lehetséges!
A csoport indulása előtt, a szintfelmérés után lehetőséget biztosítok 
egy ingyenes próbaórán való részvételre a csoporttársakkal együtt. 

A csoport csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
Érdeklődni lehet: Jeneiné Drucker Judit angol nyelvtanárnál. 

tel.:30/2-398-167. Email: jdjudit67@gmail.com

Tiltakoztak az építményadó ellen
Nem állt meg az élet Bé-

késen arra a bő félórára, amíg 
egyes ellenzéki pártok és más 
szervezetek által meghirdetett 
építményadó elleni tiltakozás 
április 24-én a Forradalmi em-
lékműnél lezajlott. A rendez-
vényre egybehangzó becslések 
szerint 110-120 személy volt 
kíváncsi, akik csendben hall-
gatták a felszólalókat. 

A szónokok azt hangsú-
lyozták, hogy Izsó Gábor és a 
Jobboldali Összefogás válasz-
tási ígéreteiben nem szerepelt 
a helyi adók rendszerének át-
alakítása, így a kommunális 
adó megszüntetése, és helyet-

te egy újtípusú szemétszállí-
tási díj valamint az építmény-
adó bevezetése. A felszólalók 
állították továbbá, hogy a be-
vezetni tervezett építményadó 
elleni tiltakozó petíciót eddig 
közel ötezren írták alá. 

Dr. Seres István, a Jobbik 
önkormányzati képviselője (a 
párt neve nem szerepelt a tilta-
kozást meghirdető szervezetek 
között, ahogyan a Fideszé sem) 
kiemelte, hogy nem akarnak 
káoszt Békésen, mert az nem 
szolgálná a város érdekeit. Ők 
kizárólag az építményadó visz-
szavonását kérik a városveze-
téstől.

A többi szónok próbált a tilta-
kozók érzelmeire hatni, például 
Izsó Gábort és a mostani város-
vezetést okolták sok más mellett 
azért például, hogy munkavál-
lalás reményében az elmúlt 1-2 
évtizedben több ezren távolab-
bi országrészeken vagy külföl-
dön kerestek boldogulást, vagy 
azért, mert nyomottak a helyi 
ingatlanárak és még így is szin-
te lehetetlen eladni a házakat és 
lakásokat, de még azért is, mert 
sok idős özvegyasszony él kis-
nyugdíjasként településünkön. 

A tiltakozás végén a résztve-
vők petíciójukat a Városháza 
kapujára tűzték ki.  sz. K.

Az utca valódi hangja
A március 15-i első megjelenésük után újra ösz-

szeállt az MSZP - Jobbik - NÖBLE - Kárpátia 
tengely, melyből a helyi Fideszt - a hírek szerint 
- utolsó pillanatban letiltották Budapestről. Tet-
ték mindezt civil köntösbe rejtezve. Az április 24-i 
újabb tüntetésükön olyan kijelentések hangzottak 
el, amelyek valódisága megkérdőjelezhető. A petí-
ciójuk summázza mindezeket, mely sajnos ugyan-
csak valótlanságokkal és csúsztatá-
sokkal van tele. Egyáltalán, könnyű 
aláírást gyűjteni úgy, hogy azt kér-
dezem: ugye nem szeretnél adót fi-
zetni? Ki az, aki „de igen”-nel vála-
szol erre? A valóság közben az, hogy 
a város vezetése, konkrétabban a 
Jobboldali Összefogás, megszavazta 
az évi 20.000 forintos kommunális 
adó megszüntetését, és bevezette helyette az épít-
ményadót, mely egy átlagos 90 m2-es lakás esetén 
8550 forint éves terhet jelent lakásonként. 

Az önkormányzatoktól függetlenül a kormány 
a szemétszállítás hatósági árassá tételében gon-
dolkodik, de még nem döntött az díj mértékéről. 
Ez a díj tehát teljesen független az önkormányza-
toktól, nem az veti ki és szedi be, hanem egy er-
re szakosodott kft - Békésen a BRSZK - amely az 
így beszedett szemétdíjból biztosítja annak elszál-
lítását, semlegesítését.

A város vezetése, a Jobboldali Összefogás szív-
ügyének tekinti a munkahelyteremtést, a fiata-
lok itthon tartását, az idősek gondozását, a rájuk 
való odafigyelést. Ha tekintetbe vesszük az ön-
kormányzati intézményekben, a közmunkaprog-

ramban dolgozókat, de még inkább a kormány 
által a vállalkozók számára kedvezőbb szelet biz-
tosító intézkedések során az azoknál alkalmazot-
tak számának folyamatos növekedését, akkor az 
derül ki, hogy a városban egyre több olyan mun-
kahely van, ahol a dolgozói létszám meghalad-
ja a százat. Ami, bár nyilvánvalóan még mesz-
sze nem elég, de óriási dolog. Vannak a városban 

olyan szépen fejlődő vállalkozások, 
ahol kimondottan a pályakezdő fi-
atalokat alkalmazzák előszeretet-
tel. Jó tehát az út, amelyen a város 
halad, de rengeteg még a tenniva-
ló, viszont a feladat megoldható, ha 
széthúzás, lázítás helyett együtt te-
szünk érte. A város vezetése felelő-
sen gazdálkodik, minden fillérrel el 

tud számolni, és ezt a felelős gondolkodást, be-
szédet és cselekvést várja a más véleményen le-
vőktől is, ha valóban a város, a békésiek érdeke a 
fontos számukra is, és nem az indulatoktól gőzös 
uszítás és a saját pecsenyéjük sütögetése.

Egyébként az Izsó Gábor polgármester ál-
tal előterjesztett és a Jobboldali Összefogás által 
megszavazott kérésnek megfelelően Dankó Bála 
országgyűlési képviselő sikerrel járt a Parlament-
ben, ahol így elfogadták az üzletek nyitva tartá-
sát módosító rendeletet, mely szerint a kis bol-
tok reggel hat óra helyett 4:30-kor nyithatnak ki.

Az utca, a józan paraszti ésszel megáldott bé-
késiek utcája erről beszél, és rá sem hederít a 
hordószónokokra.

JÖBPK frakciójának tagjai

Bővebb tájékoztató:
Időpont: ovisoknak 2015. június 15-19.
                 alsósoknak 2015. június 22-26.
                 naponta 8 órától 12:30-ig

3 angol foglalkozás tízóraival (egészséges gyümölcstállal) 
+ 1 óra egyéb (torna, kézműveskedés)

Helye: Békés, Daru utca 7/1.
A tábor díja: Kids Clubosoknak 15000Ft, 
 új jelentkezőknek: 16500Ft
Érdeklődni: 
Jeneiné Drucker Judit (angoltanár, táborvezető)

30/23-98-167 telefonszámon 
vagy jdjudit67@gmail.com email címen.

...rengeteg még a 
tennivaló, viszont a 
feladat megoldha-
tó, ha széthúzás, lá-
zítás helyett együtt 
teszünk érte...
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Csendesül...
A reményséGBen ÖrvendezzeteK! 

Mindenki telve van reménységgel már gyermekkorától kezdve. 
Baj akkor van, amikor a remény közé beférkőzik az ámítás, az öná-
mítás. Érdekes lény az ember. Annyira nyomorultak vagyunk, hogy 
akkor is szükségünk van reményre, ha hazugság az egész. Addig állí-
tunk valamit, amíg mi is el hisszük. Remény nélkül nem tudunk élni. 

Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében arra biztat, hogy ör-
vendezzünk a reménységben. Tartósan örülni a reménységben 
csak akkor tudunk, ha nincs kétségünk afelől, hogy a remény-
ségünknek valós alapja van. Egy hazug reménységnek nem tu-
dunk tartósan örülni, mert bennünk van a félsz. ott van a szo-
rongás, hogy mégis el fog úszni az egész. Aki nem tud Istenbe 
kapaszkodni, a reménybe kapaszkodik. 

Mivé tesszük a reményt, amikor így kapaszkodunk belé? Iste-
nünkké. Nekünk a reménység nem istenünk. Mi nem a remény-
ségben bízunk, hanem a reménység Istenében, aki föltámasztot-
ta az Úr Jézust a halálból. Aki így hisz, annak új dimenzió kerül 
az életébe: az Isten lehetőségének dimenziója. Remélni annyi, 
mint Isten lehetőségével számolni. 

Reménységben élni azt jelenti, hogy nem csavargója vagyok en-
nek az életnek, akit hány-vet a sors szeszélye, hanem vándora, akit 
haza várnak. Kapaszkodjunk Isten ígéreteibe, számoljunk Ő lehető-
ségeivel, hogy a reménységben örvendező vándorlásunk legyen! 

Péter istván, lelkipásztor

Társadalmi támogatás kell a bevándorlás politikán való 
változtatáshoz, ezért a kormány 12 kérdést tesz fel a beván-
dorláshoz, megélhetési bevándorláshoz, és a terrorizmushoz 
kapcsolódó nemzeti konzultációban, amelyre július 1-jéig 
várják az állampolgárok válaszát. A több mint 8 millió kér-
dőívet május 1-től kezdik kézbesíteni. A kérdések kiterjed-
nek arra is, hogy az uniós tiltás ellenére tegyék-e lehetővé 
az illegális bevándorlók 24 óránál további őrizetben tartását, 
hogy azonnal vissza lehessen-e fordítani azokat, akikről bebi-
zonyosodik, hogy csak kihasználják az európai szabályokat. 
Az állampolgárok elmondhatják, egyetértenek-e azzal, hogy 
a Magyarországra érkező illegális bevándorlók vegyék-e ki a 
részüket költségeik előteremtéséből. A kormány is úgy gon-
dolja, hogy a problémát a gyökerénél kell orvosolni, vagy-
is lehetőleg a „kibocsátó országokban” kell megteremteni 
azokat a feltételeket, amelyekkel a „megélhetési bevándor-
lók” el sem indulnak. Magyarország azon országok között 
van, amelyre az átlagosnál nagyobb bevándorlási teher hárul, 
ezért azonnali lépésekre van szükség a Mediterráneumban, 
ahol növelni kell a katonai és humanitárius jelenlétet, meg-
hiúsítva az embercsempészek akcióit - mondta orbán Vik-
tor miniszterelnök.

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

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

Népszerű volt a Vigalom
Idén végre nagyszerű tavaszi 

időt fogott ki a Ix. Nefelejcs 
Vigalom szervezőgárdája, így 
a Tájházban rendezett hagyo-
mányőrző kulturális és gaszt-
ronómiai esemény zavartala-
nul és nagy érdeklődés mellett 
zajlott le.

A rendezvényt Béres István-
né, a Békési Kistérségi óvoda 
és Bölcsőde igazgatója nyitot-
ta meg, ajánlva az érdeklődők-
nek a programok közül a leg-
érdekesebbeket. Kiemelendő a 
Körösök Völgye Vitézi Bandé-
rium Hagyományőrző és Kul-
turális Egyesület pásztoréletet, 
vagy ahogyan fogalmaztak, 
magyar pásztor virtust bemu-
tató előadása. 

Az idei Vigalom a tavasz 
kellékei közül a papírsárkányt 
vette elő, sok is készült belő-
le – a gyerekek nagy örömé-
re – a játszóházban. Ebédre a 
vendégek üstönyt ehettek, ez 
az elfeledett elnevezés egy ősi 
magyar ételt, lényegében egy 
tejfölös-tárkonyos marhara-
gut takar, melyhez tarhonyát 
kínáltak. Akinek nem jutott, 
ehetett pásztortarhonyát vagy 

kóstolhatta a kolbásszal főzött 
répalevest. 

A Vigalomra idén három pá-
lyázatot írtak ki. A nyúlszép-
ségversenyre benevezett hat 
tapsifüles közül a legszebbnek 
a zsűri két oroszlánfejű faj-
tát, oriont és Tapsit választot-
ta. Tizenkilenc süteménnyel 
pályáztak a háziasszonyok a 
Nagyanyáink süteményei ver-
senyre. Itt a Duma Annamária 
gyulai mestercukrász vezette 
zsűri egy békebeli mézes-kré-
mest talált a legízletesebbnek 
és legvonzóbbnak. Iskolák, 
óvodák és magánszemélyek 
pályáztak a papírsárkány-ké-

szítő versenyre, munkáik a 
rendezvénynek helyet adó Táj-
ház udvarát ékesítették. A Vi-
galomra a békésiek mellett 
többen jöttek Csabáról, Gyu-
láról és Mezőberényből is. 

A rendezvény a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
által kiírt és a Dr. Hepp Fe-
renc Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola által 
megvalósított TÁMoP-3.1.4. 
B-13-0001 Köznevelés az is-
kolában „Partnerség és háló-
zatosodás” modul Fiatalok kö-
zösségi aktivitását előmozdí-
tó program megvalósítását is 
szolgálta.  sz. K.

A nyúl és a répa jegyében rendezett Vigalmat Béres Istvánné nyitot-
ta meg.

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

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

Új nevet kapott a Rákóczi utcai bölcsőde
(Folytatás az 1. oldalról)
Köszönetet mondott Kor-

csog Erzsébet grafikusnak, aki 
az új névtáblát megtervezte, 
Kürti Tibor asztalosnak, Sza-
bó István kézműves kovács-
nak, Kulich László kosárfo-
nónak, akik a tábla és a gó-
lyadekoráció kivitelezésében 
vettek részt. Az egyik szülő, 
Hegyesi János a bejáratnál új 
parkot készített, a virágokat a 
Baptista Szeretetszolgálattól 
kapott anyagi támogatás biz-
tosította. Varga Erika iparmű-
vész a belső udvaron álldogá-
ló élethű gólyát készítette el az 
intézmény számára.

A Bölcsődék Napja később 
szakmai találkozóval és díjá-
tadóval a kulturális központ-

ban folytatódott. A bölcsődei 
dolgozók ünnepén Károlyi Git-
ta pszicho pedagógus, mesete-
rapeuta Mesék a kisgyermekek 
és a felnőttek életében címmel 

tartott előadást, amit János 
Hajnalka népdalénekes me-
sélése és a Mahovics házaspár 
néptáncbemutatója követett.  

A Kocsor László által elké-

szített „Kezünkben a Jövő” Dí-
jat idén ketten vehették át a két 
bölcsőde kollektívájának dönté-
se alapján: Csökmeiné Kulcsár 
Márta csecsemő- és gyermek-
nevelő-gondozó, és Kerepeczki 
Istvánné technikai dolgozó. 

A Bölcsődék Napján még 
egy elismerés érkezett Békésre: 
Csökmei Gáborné a Bölcsődék 
Demokratikus Egyesületének 
konferenciáján, Nyíregyházán 
miniszteri elismerő oklevelet 
vehetett át. 

Az ünnepségen olyan gyere-
kek és ifjak léptek fel, akik ko-
rábban a Gólyafészek Bölcső-
de bölcsődései voltak, így 
Gyöngyösi Zsuzsanna, Fábián 
Lara, Mészáros Zóra és Petro-
vics Ferenc.  sz. K.

A bölcsődei dolgozók idei díjait idén Kerepeczki Istvánné és Csökmei
né Kulcsár Márta kapta.
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BÉRELHETŐ!

Személygépkocsival 
vontatható, 

12 méteres emelők 
bérelhetők!

 Vászonnadrág
 Rövid ujjú 

póló
 Ír divatáru
 Férfiöltöny 

érkezett!
CsIRKEREndELÉs!

vörös, fehér
master

Felhívás
A helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 11§ (1) be-
kezdése, valamint Békés Vá-
ros Képviselő-testületének az 
építményadóról szóló 32/2014 
(xI.24.) önkormányzati ren-
delet 1.§-a alapján adóköteles 
az önkormányzat illetékessé-
gi területén lévő építmények 
közül a lakás és a nem lakás 
céljára szolgáló épület, épület-
rész. 

Ezúton felhívjuk ismétel-
ten a tisztelt Lakosság fi-
gyelmét, hogy a lakáscélú 
építmények utáni építmény-
adó bevallási határideje: 
2015. július 31. 

Amennyiben a bevallás ki-
töltése továbbra is gondot, 
problémát jelent, úgy ügyfél-
fogadási időben készséggel ál-
lunk rendelkezésére telefonon 
vagy személyesen az alábbi el-
érhetőségeken. 

Cím: 
Békési Polgármesteri
Hivatal 
5630 Békés, Petőfi u. 2. 
(25, 26, 27-es iroda)
Telefonszám: (66) 411-011

Békés város 
Önkormányzata
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

huszonnéGy órás KLuB
A Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ Dózsa ut-
cai idősek klubja egy élettel te-
li, barátságos kis közösség. A 
klub a városban eddig egyedül-
álló 24 órás nyitva tartást szer-
vezett, ami színesítette a város-
ban élő idősek életét. Mind a 
dolgozók, mind az idősek iz-
gatottan várták a nagy napot. 
A programok között szerepelt 
ének- és tánctanítás, vetélke-
dő, tombola, hiphop bemuta-
tó, arcfestés, kézműves foglal-
kozás, előadások. Mindenki ta-
lálhatott kedvére való elfoglalt-

ságot. A napi menük között 
zenés reggeli, vattacukor, ötó-
rai tea, paprikás krumpli, va-
lamint éjféli lakoma szerepelt. 
Egész délutános egészségcent-
rum és kézműves foglalkozás 
működött, majd a színes prog-
ramokat reggeli torna és isten-
tisztelet zárta. Az ilyen progra-
mok fontosak a közösség és a 
generációk közötti összeková-
csolás érdekében, hogy az idős-
kori évek értékesek, emlékeze-
tesek maradjanak. Mindenki 
vidám, élményekkel teli napot 
tudhatott maga mögött. 

hA éG A „PoKoL”!
Tapasztalatom szerint nagyon sok embert érintő problé-

mát jelent az evés után, illetve akár napközben is jelentke-
ző gyomorégés. Ez nemcsak kellemetlen és fájdalommal jár, 
hanem kezeletlen esetekben, a szervezet elsavasodása miatt, 
akár súlyosabb betegséghez is vezethet. 

Emelkedett gyomorsav szintet több tényező is kiválthat. 
Az okok közé sorolható a stresszes életmód („gyomorideg”), 
a finomított ételek, az égetett szeszek, a túlzott húsfogyasz-
tás, a „vödör” kávé, valamint bizonyos gyógyszerek, főleg 
fájdalom- és lázcsillapítók túlzott alkalmazása. 

Ha a probléma ritkán fordul elő, akkor a legjobb megol-
dást a fentebb említett ételek, életvitel kerülése és savlekötő 
használata jelenti. 

Amennyiben a gyomorégés refluxal is párosul (gyomorvá-
ladék visszajutása a nyelőcsőbe, maró érzés főleg a garatban) 
savcsökkentő szuszpenzió alkalmazása javasolt. 

Másik megközelítési mód a gyomornyálkahártya védelme 
bevonatot képző anyaggal inkább azokban az esetekben ja-
vasolt, ha a probléma napközben is jelentkezik. 

Jelentős javulást érhetünk el a gyomorsav termelődését 
negatívan befolyásoló szerekkel, amelyek egy-két kivétel-
től eltekintve orvosi recepthez kötött gyógyszerek, szedésük 
előtt érdemes orvossal konzultálni. 

Bármelyik megoldást választjuk, legfontosabb a változta-
tás az életvitelünkön, étkezési szokásainkon, kerülni az indo-
kolatlan fájdalomcsillapító szedést.

 „Tűzoltás” változtatással!
dr. nagy ádám, gyógyszerész 

isten kezében maradni
„Ez az élet rengeteg kudarc és elesés árán tanult felállás és 
folytatás. Az élet vállalkozás: Isten kezében maradni.” Ezek 
interjúalanyom, H. Kovács Judit gondolatai. Hogy ponto-
san mire gondolt, azt megtudhatják a vele készült beszél-
getésből.

- Tözsgyökeres békési vagy, 
de voltak kitérők az életed-
ben…

- Békésen születtem. Szere-
tetteljes családban, közösség-
ben nőttem fel, majd az érett-
ségi után, a közgazdász diplo-
ma megszerzését követően Pé-
csen és Dunaföldváron éltem, 
marketing igazgatóként dol-
goztam. A rendszerváltás után 
egyre jobban lehetett látni az 
ország gazdasági szempontból 
történő „kettéválását”, a ke-
leti régió leszakadását. Akkor 
fontolóra vettem, hogy a tu-
dásomat, a munkaerőmet itt, 
a szülőföldemen kell használ-
nom. S amikor már egyre töb-
ben elhagyták ezt a keleti ré-
giót, rávettem a családomat, 
férjemet és fiamat, hogy költö-
zünk vissza Békésre. A korábbi 
profitorientált szektor helyett 
mindenképpen segítő szakmá-
ban szerettem volna elhelyez-
kedni. Isten vezetésének élem 
meg, hogy akkor, 1995-ben, 
egy Eu előcsatlakozási projekt 
révén a Szociális Forrásköz-
pontban kaptam munkalehe-

tőséget. Brüsszeltől több ezer 
kilométerre egy kis dél-ma-
gyarországi településen, ami a 
világ közepe: Békésen!

- A Családért Alapítvány 
egyik alapítója vagy. Mesélj!

- A Családért Alapítvány-
nyal hátrányos helyzetű fiata-
lok és családok megsegítésére 
dolgoztunk ki segítő, foglal-
koztatási és képzési projekte-
ket. Ma ez az alapítvány a Bé-
kési Újság kiadója, de az 1956-
os áldozatok emlékére elhelye-
zett tábla a Könyvtár épületé-
nek falán is az alapítványnak 
köszönhető. A békési egyhá-
zak összefogásával 2001-ben 
várostakarítási akciót szervez-
tünk, amely mellé az önkor-
mányzat is odaállt, intézmé-
nyeivel együtt. Azóta ezt a vá-
rosi akciót már évente több-
ször is megszervezik.

- A KEVE elnöke vagy. Ez 
mit takar?

- Hiszem, hogy a társadal-
mi problémák felismerésében 
és megoldásában a mindenko-
ri vezetőknek van felelőssége, 
ezért nem mindegy hogy mi-

lyen irányban és erkölcsi ala-
pon, fenntartható módon ve-
zetnek a vállalkozók, a politi-
kusok, az egyházi vezetők. Hi-
tem szerint Isten, aki terem-
tette a világot és benne az em-
bert, meg is adta ehhez a re-
ceptet, sőt elénk is élte azt Jé-
zus földre jövetelével. Az üze-
net megvan, csak értelmezni 
szükséges a xxI. századi élet-
formánkra is. Ezért léptem be 
1998-ben a Keresztény Veze-
tők és Üzletemberek Társasá-
gába, amelynek most ez elnö-
ke vagyok. Vezetőképzéseket, 
tréningeket szervezzünk, bará-
ti és üzleti találkozókon is kép-
viseljük a Biblia üzenetét. 

- Jelenleg milyen területen 
tevékenykedsz?

- Mostani munkám a Ci-
gány Módszertani és Kuta-
tó Központ (CIMoK) vezeté-
se, amely a Magyar Pünkösdi 
Egyház országos Cigánymisz-
sziójának intézménye. Az a 
célja, hogy a cigányság társa-
dalmi helyzetének megismer-
tetése által bátorítsunk minél 
többeket, magánszemélyeket, 
egyházakat, szociális, oktatá-
si, önkormányzati intézmé-
nyeket arra, hogy összefogás-
ban vegyünk részt a cigányság 
szociális integrációjában, min-
denféle erőszakos asszimiláció 

nélkül. Kutatási területünk fó-
kuszában egyértelműen az áll, 
hogy „Jézus teljes életváltozta-
tásra képes”, a cigányság éle-
tében is. 

- Hogyan kapcsolódsz ki?
- Azt tartom, hogy ha valaki 

azt csinálja, amit szeret, ami-
ben hisz, akkor az nem „gyöt-
relmes munka”, hanem az élet 
vállalkozása és igyekszem a 
családomat és a barátaimat is 
ebbe bevonni. Egyedül élek, a 
gyerekeim felnőttek. Egy fi-
am és három fogadott lányom 
van, s így két „unokám” is. So-
ha nem unatkozom… Emel-
lett még sport, biciklizés, gyü-
lekezet, közösségi élet töltik ki 
napjaimat. 

Gugé
Következő interjúalanyunk Ko-

vács Tamás érettségiző gimnazista.

Békésen koncertezett 
két magyar gitárvirtuóz

Az április 18-án, a kulturális 
központban megtartott nagy 
koncerten a hangulatot a kiváló 
szarvasi blues és folk gitáros és 
szájharmonikás, Illyés Joci ala-

pozta meg. Az est főszereplői 
persze a hírneves Tátrai Tibor 
és Szűcs Antal Gábor gitármű-
vészek voltak, akik instrumen-
tális latin zenét játszottak kon-
certjükön, és végül ráadásként 
egy country számot is előadtak. 

Tátrai Tibor 1969-ben a 
Radics Béla-féle Sakk-Matt 
együttesben kezdte pályafutá-
sát, majd a Generál, a Syrius, 
a Skorpió, a Hobo Blues Band 
együttes tagja volt. Alapítója 

a Tátrai Bandnek és a Magyar 
Atom nevű rock formációnak. 
Szűcs Antal Gábor szintén 
gimnazista korában kezdett 
gitározni. Két ismeretlenebb 

együttes után a Hungária gitá-
rosa lett, majd a Skorpió, a Di-
namit, az Ős-Bikini és a Boj-
torján zenekarokban játszott, 
de más kisebb együttesekben 
is. Elmondása szerint jelenleg 
hét formációban gitározik.

A rendezvény a Cseh Ta-
más program keretében való-
sult meg, és a Tavaszi Zenei 
Vitaminbomba Békésen kon-
certsorozat negyedik állomása 
volt. zsombok imre

Két világhírű gitárművész lépett fel a kulturális központban.

Szeretettel várom
régi és új vendégeimet
felújított fodrászüzletemben
Békésen, a Sas utcában.

Polgárné
Izsó Annamária
fodrász

NYITVA TARTÁS:
hétfő, kedd, csütörtök
8.00–14.00
szerda, péntek
12.00–18.00
szombat, vasárnap
zárva

ÚJ SZOLGGÁÁÁLLTAAATÁÁÁSSS!!
Roncsoltt,, sszzőőkkkíííttetttt, sszzzáááraazz hhajjak 
hajszerrkkkeeezzettt---jjjavííítóó kkkezeeléésse
(REBBUUIILLDDD)))
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avvvíííttóóó kkeezzeeléése

Kérjük, ajánlja fel személyi 
jövedelemadója 1%-át 
A „Békési Fürdőért” 

Közhasznú Közalapítvány javára! 
Adószám: 18386169-1-04

számlaszám:  
11998707-06278340-10000001 erste Bank

 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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A Békési Újság 
kéthetente 

10 ezer példányban 
jelenik meg. 

Keresse a postaládájában!
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári horgásztavon tórész eladó. 
irányár: 450 ezer Ft. 30/262-43-57.
Sarki porta kis házzal eladó 800 ezer Ft-
ért. Hegedűs u. 1. 20/405-77-08.
Eladó vagy kiadó 800 m2 terület gazdasági 
épülettel műút mellett. Villanyvezeték beépít-
ve. Irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/408-50-14.
Szécsény kertben kétszobás, komfor-
tos ház eladó. Irányár: 1,6 millió Ft. Tel.: 
30/760-51-54.
Régi parasztház eladó 671 m2 telken. Víz, 
villany, gáz van. Irányár: 2 millió Ft. Tel.: 
30/95-22-466.

Ingatlan 25 millió Ft között

Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház 
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Érd.: 66/415-380.
Hajnal u. 2/1. alatti ház eladó. Irányár: 3,2 
millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-12-34.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Tarhoson kétszobás, ebédlős, főzőfülkés, 
téglaház eladó. Központi + gázfűtés. Te-
tőtér-beépítés lehetséges. Irányár: 4 millió 
Ft. Érd.: 30/542-17-80.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42.
A Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó vagy békéscsabai 
házrészre cserélhető. Ár: 4,5 millió Ft. 
Tel.: 30/667-45-84.
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 utca 49. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 58 millió Ft között

Mátyás király utcában 3,5 szobás ház eladó. 
Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 20/92-69-764.
Háromszobás családi ház a Kispince utca 
3. alatt 1130 m2 telken eladó. Irányár: 5,2 
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Békésen 54 m2-es II. emeleti, erkélyes, 
redőnyös, középső lakás sürgősen el-
adó. Ár: 5,3 millió Ft. Érd.: 30/448-44-02, 
70/227-00-63.
Legelő utcában ház eladó. Villany, víz, be-
épített csempekályha. Alsó épületek jó-
szágnak, betonos udvar. Irányár: 5,5 millió 
Ft. Érd.: 70/527-90-82.
A Róna utca végén parasztház eladó. Gaz-
dálkodásra is alkalmas kerttel. Ár: 6 millió 
Ft. Érd.: 30/267-20-15.
Eladó vagy 1. emeleti békési lakásra cse-
rélhető a Váradi u. 30. szám alatti össz-
komfortos családi ház. Ár: 6 millió Ft. Érd.: 
20/770-73-40.
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. 

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. 

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.
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. 
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. 
Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/237-82-84, 
20/20-60-161.
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. 
Kossuth 23-ban fölszinti, másfélszobás, er-
kélyes lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/47-25-094, 30/77-97-465, 16 óra után.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2-
es lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Tel.: 
30/567-99-39.
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, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Ady utca 14/D-ben II. emeleti, 50 m2-es, 
kétszobás, egyedi központi fűtéses, klímás 
lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft. Tel.: 30/949-
99-18.
A Lengyel L. utcában tetőtér-beépítéses 
háromszobás kertes ház eladó. Irányár: 
7,4 millió Ft. Érd.: 20/537-31-77.
Eladó vagy békési földszinti, első emeleti 
lakásra cserélhető a Váradi u. 30/1. szám 
alatti összkomfortos családi ház. Ár: 7,5 
millió Ft. Érd.: 20/770-73-40.

Ingatlan 810 millió Ft között

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.
Fülöp u. 19. szám alatti padlásteres ház 
eladó. Irányár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/530-
27-93.
80 m2-es, hőszigetelt kertes családi ház 
rendezett udvarral eladó. Irányár: 8,7 mil-
lió Ft. Érd.: 20/566-81-07.
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.
A Karacs Teréz utcában 3. emeleti kétszo-
bás lakás, garázzsal együtt eladó. 9,5  mil-
lió Ft. 00-36-30-4824265
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 

Városközponthoz közeli, 2,5 szobás, tető-
tér-beépítéses, két fürdőszobás, kétvécés 
ház áron alul 10,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 
30/578-31-81, 17-19 óra között.
Tetőtér-beépítéses, 3,5 szobás ház eladó 
a Nyereg u. 14. alatt. Irányár: 11,5 millió Ft. 
Érd.: 20/94-22-154, 20/93-39-386.
Békésen a Cseresznye utcában kétgene-
rációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 
70/512-75-65.
Az Iskola utcában rendezett, háromszo-
bás, ebédlős családi ház eladó. Felújított, 
hőszigetelt, ipari árammal ellátott, mellé-
képületes, teraszos. Irányár: 16 millió Ft. 
30/96-38-391.
Asztalos kút közelében alacsony rezsivel 
84 m2+tetőteres újszerű hőszigetelt ház 
eladó. Irányár:17millió. 0036702796226
A Petőfi utcában eladó egy igényesen ki-
alakított 113 m2-es, háromszobás sorházi 
lakás saját kerttel, garázzsal. Az irányár: 
18,25 millió Ft. Érd.: 30/237-20-29.

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

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.
Borosgyánban nagy tanya 1 ha földdel el-
adó. Érd.: 70/77-11-380.
Sebők kertben 1195 m2 zártkert eladó. Víz, 
villany, nyaraló, pince, felette kamra, és 
termő gyümölcsös. 70/645-31-79.
Békésen, III-as horgásztónál 1000 m2 zárt-
kert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany 
van. Érd.: 30/945-68-08.
Sebők kertben 1059 m2 rendezett kert gyü-
mölcsössel, épülettel eladó. Kút, villany 
van. Érd.: 70/60-60-586.
3-5 hektár jó minőségű földet vásárolnék. 
Öntözhetőség előny. Tel.: 30/97-65-061, 
17-19 óra között.

JáRMű, ALKATRÉsz
Simson segédmotort vennék. Maximum 
20 ezer Ft-ért. Lehet felújításra szoruló is. 
Tel.: 20/94-507-26.
Két db Jawa Babetta egyben vagy bontás-
ra eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Lady típusú utánfutó (piros színű) magasí-
tóval eladó. Érd.: 66/414-928, 30/90-60-816.
1300-as Lada Samara, benzin-gázüzemű, 
2016. júliusig érvényes műszakival eladó. 
20/313-64-08.

áLLAT
Eladó 2014. augusztus végén született cső-
dör csikó, magyar félvér, szelíd, gyerek 
mellé is merem ajánlani. Tel.: 30/85-81-911.
Jerke bárányok eladók. Tel.: 30/27-94-696.
Birkák eladók. 20/62-43-134.
Növendék kosok és vágni való birka el-
adó. 20/405-77-08.
Választási malacok eladók. Tel.: 30/51-
31-956.
Keltetni való gyöngyös tojás eladó. Érd.: 
20/46-32-533.
Kecskék eladók. 30/67-52-575.
Kecskék, gidák, fiatal kakasok, pulykák el-
adók. 20/47-29-658.
Bárányok eladók. 30/48-599-16.
Belga óriás hasas nyúl és kisnyuszik el-
adók. Keltetni való kacsa-, liba-és pulyka-
tojás eladó. Raktár u. 24. 70/881-93-00.

TáRsKEREsÉs
27 éves őszinte vak fiatalember társat ke-
res. E-mail: suvinorbi@gmail.com.

MunKáT KEREs, AJánL
Képzett házi betegápoló munkát keres. 
Ápolást, takarítást, bevásárlást vállal hét-
köznap és hétvégén. 30/73-44-849.

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

Délután négytől munkát keresek: takarí-
tást, bevásárlást, csekkbefizetést, házkö-
rüli munkát. 20/359-80-18.

Műanyag és fa nyílászárók, redőnyök, 
párkányok forgalmazását, beépítését 
vállalom! Érd.: 06-30/742-48-57.

Hajnali munkát keresek, pl. újságkihor-
dást. Tel.: 30/509-70-17.

EGyÉB 
A Libás tanyán rendezett majálison el-
vesztettem a fülhallgatómat. Kérem a be-
csületes megtalálót, juttassa vissza hoz-
zám. Tel.: 30/277-95-43.
Dália hagyma kb. 100 db olcsón eladó. El-
adó még egy  javításra szoruló Whirlpool 
mosogatógép. Tel.: 30/428-51-37.
Briggs motoros fűnyíró eladó. Javítás-
ra szorul vagy alkatrésznek. Tavaly hasz-
náltuk. Ár: 7000 Ft. Eladó fehér márvány-
lap 43x40x3 cm. Irányár: 7500 Ft/db. Tel.: 
30/66-86-503.
Eladó vagy cserélhető műkőből készült 
ablakpárkány (3db, 180x23x9 cm, 1 db 
120x23x9 cm). Cserébe keresek 40x40 
cm-es járdalapot.  Tel.: 70/776-40-61.
Érett istállótrágya eladó, szállítással 
együtt. Tel.: 30/85-81-911.  
Utcai közlekedésre alkalmas négykerekű 
új elektromos szék eladó Békésen. Érd.: 
30/309-55-26.

Jó állapotú Komfort ST típusú gáztűzhely 
kiváló sütővel 7500 Ft-ért eladó. 20/463-
25-33.
3 db vaskapu karámhoz eladó. 5000 Ft/
db. Tel.: 30/66-86-503.
Eladó dió színű szekrénysor, két fotel, egy 
heverő. Tel.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Mindenféle lomjait, üzemképtelen dolgait, 
egyebeket ingyen elszállítom. Tel.: 20/94-
50-726.
28-as női kerékpár, háromfiókos fa-
gyasztószekrény és kukorica eladó. Érd.: 
66/410-204.
Kerti sörpad, Simson segédmotor eladó. 
70/65-33-287.
Tollat, hagyatékot, gépi gyalupadot veszek. 
Tel.: 30/294-39-99.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszoba-
fal, hűtőláda, gázpalack, 2 db zsírosbödön, 
ülőgarnitúra, szobafenyő, pálma, díszpár-
nába való szivacs. Érd.: 30/905-49-14.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel. 
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/94-50-726.
Honda rotakapa, 160 cm3-s, francia gyárt-
mány hat kapával, gumikerékkel vadonat-
újan eladó. 70/530-27-93.
Eladó: vegyestüzelésű kazán, Simson 
Schwalbe, 2 db babakocsi, kéziperme-
zető, Pannónia blokk és alkatrészek. Tel.: 
70/215-93-56.
Eladók: 20 m2 padlószőnyeg, hegesztő, 
gáztűzhely, konyhabútor, hálóbútor, heve-
rők, szekrény, morzsoló. Tel.: 66/412-955.
Négykerekű, 2 akkumulátoros elektromos 
kerekesszék eladó Békéscsabán. Irányár: 
130 ezer Ft. Tel.: 70/296-49-14.
Szekrények, asztalok, székek, hintaszé-
kek, tükrök, lámpák, elektromos fűnyíró 
olcsón eladók. 20/472-96-58.
Liliom- és ősziketövek több színben, pi-
rosló hunyor, cserjés szellőrózsa, szabad-
földi kaktuszok, cserepes növények el-
adók. 20/355-77-26.
Beépíthető bontott cserépkályha eladó. Ár 
megegyezés szerint. 30/239-22-95.
Morzsolt kukorica eladó. 20/490-23-77.
Alig használt olasz 1 C” robbanómotoros 
szivattyú, Ariston négyrózsás beépíthető 
gázfőzőlap eladó. 30/359-96-92.
Rossz háztartási gépeket, szerszámokat 
vásárolnék. 30/30-10-924.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, tégla, 
konvektorok, gázkémény, malmikocsi, fa-
anyag, deszka, léc, gerenda. 20/47-29-658.
Hagyatékot, régi bútorokat, tollat keresek 
megvételre. 30/30-10-924.
Eladó: szekrények, éjjeliszekrények, bőr 
kétüléses kanapé, fotel, heverők, aszta-
lok, székek, ágyneműtartó. Érd.: 30/36-
00-731.
Új satupad kis satuval eladó. Érd.: 30/277-
95-43.
Eladó régi tükör, réztányéros mérleg, 
mázsa, szúnyoghálós ajtó, szőnyegek, 
stelázsik, asztalok, zsíros bödönök, Phoe-
nix varrógép, 2 Thonett szék. Érd.: 30/95-
22-466.
Hordozható gyermek kiságy eladó vagy 
gyermekruhára cserélhető. 20/359-80-18.
Eladó szőlőzúzó, cefrés hordó, Brik moto-
ros, üzemképes 4 LE fűnyíró vagy rotaka-
pára cserélhető. 30/27-28-342.
Eladók: villanymotorok, benzines szivaty-
tyú, villamossági anyagok, épületanyagok, 
vas előtető, Lada alkatrészek, gumik. Tel.: 
66/412-862.
Trambulinra, utánfutóra, hintaágyra, kerti 
kiülőre ponyva eladó. 30/502-84-98.
Jutalom ellenében keresek az 1952-ben 
használatos I. osztályos olvasókönyvet. 
Visszahívom. Tel.: 30/341-24-44.
Szőlőprés, műanyag kannák, bútorok el-
adók. 30/95-90-783.
Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt 
állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Még lábon álló 4 m magas, 25-30 cm át-
mérőjű kiszáradt cseresznyefaderék el-
adó, nem tüzelőnek. Békés, Hidvégi u. 8. 
A déli, délutáni órákban.
Eladó egy Remington hajvasaló 2 év ga-
ranciával és egy bekeretezett 18x25 cm 
gobelin kép. 70/25-65-309.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény 
világosszürke bútorlapból eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Eladók: asztali fúró állvánnyal, tartályos 
ipari árammal működő kompresszor. 
70/39-10-442.
Jó állapotú 500 kg-os mázsa súlyokkal és 
sertésszállító kaloda eladó. 20/592-85-04.
Eladó: síngyalulógép, kosárfonáshoz való 
asztal, szék, szerszámok, elektromos ke-
rékpár. Érd.: 30/36-00-731.
Eladó: Babetta motorkp., kézi hegesz-
tőtrafó, elektromos fűnyíró, sorművelő 
toli kapa, régi favázas kukoricamorzsolók 
héji és áramról működő, 140 l hűtőszek-
rény, mosógépmotor kondenzátorral. Érd.: 
30/557-53-37.
Eladó: 20 l vadonatúj kézipermete-
ző 15000 Ft-ért, ásott kútba való vascső 
3000 Ft-ért. 70/236-35-37.

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 12. kedd 12 óra.

INGyENES APRóHIRDETÉS!

Apróhirdetések Hírek

KIÁLLÍTÁS „Kendőben felejtett lehelet” címmel nyílt folyo-
sótárlat a Városháza emeletén április 29-én, melyet a Jantyik 
Mátyás Múzeum néprajzos munkatársa, Nagyváradi-Domokos 
Anikó rendezett. A kiállítás 1870-1920 közötti női hagyomá-
nyos paraszti viselettörténettel foglalkozik, archív fényképeket 
és ruhadarabokat, köztük sokféle anyagú, méretű és funkciójú 
békési kendőt bemutatva. A tárlat októberig tekinthető meg.

BOTLÓKŐ Április 25-én új emlékművet avattak Békésen, az 
Ady utcai egykori zsinagóga előtt a békési zsidóság emlékére. 
Az utca burkolatába süllyesztett gránit emléktáblát a békési Hit 
Gyülekezete kezdeményezésére avatták fel. Az eseményen megje-
lent Izsó Gábor polgármester, Hajdú Sándor lelkipásztor, és Mos-
kovits Sándor, a Békéscsabai Izraelita Hitközség elnöke is. Az ava-
táson Mucsi András oktatási és kulturális tanácsnok, történelem 
szakos tanár a békési zsidóság történetéről beszélt. Hajdú Sándor 
lelkész arra hívta fel a figyelmet, a botlókő feladata, hogy lefele 
nézzenek az ott eljárók, és gondolkozzanak el a zsidóság tragédiá-
ján, hogy ne ismétlődhessen meg hasonló szörnyűség.

CIGÁNYMAJÁLIS A Más-Kép Egyesület, a MPE országos 
Cigánymissziója és a Szent Lázár Alapítvány összefogásával ren-
dezték meg május elsején az I. Békési Gyermek Roma Majálist. 
A nagyszámú gyermek kispályás fociban és kötélhúzásban mér-
te össze erejét. Emellett akadálypálya és arcfestés is várt rájuk a 
hagyományteremtő céllal rendezett eseményen, melynek végén 
a lelkes rendezőség bográcsos babgulyással vendégelte meg az 
összes résztvevőt.

Fo
T

ó
: G

A
Z

Só
 J

Á
N

o
S 

(G
A

-P
Ix

  F
o

T
ó

).
Fo

T
ó

: S
ER

FE
C

Z
 D

Á
V

ID
.

Fo
T

ó
: S

Z
EG

Fű
 K

A
TA

LI
N

.



72015. május 5.

Egy nyelvet beszélünk
A Jó LoVAG NEM NÉLKÜLÖZI A LÁNDZSÁT

Minden nemzet más és más logikával gon-
dolkodik, így aztán a fordítás különleges uta-
zás egy másik nyelv tizenhatosának a mélyé-
re. Itt vannak mindjárt az olasz közmondá-
sok… Ha – teszem azt – egy könyvben ol-
vasnánk, bizonyára magyar megfelelőiket ál-
lítanák a szövegbe az olvasmány tolmácsolói.  
Így aztán gondolkodhatunk azon, mit is ír-
nának a következő mondatok helyére. (Segít-
ségül: több mondatnak nincs magyar megfe-
lelője, egy másikat pedig néha mondunk, de 
nemigen írunk le, és van egy, amelyik olaszul 
ugyanaz, mint magyarul.) Tehát a megfejtés-
re váró olasz közmondások: (1) A reggelnek 
arany van a szájában.  (2) A szerelem vesze-

kedés nélkül megpenészedik. (3) Tűzzel, asz-
szonnyal és tengerrel nemigen lehet viccelni. 
(4) Más kezével könnyű a tűzbe nyúlni. (5) 
A világ egy lépcső: van, aki felmegy, van, aki 
le. (6) Aki bárányként viselkedik, azt megeszi 
a farkas. (7) Jobb ma egy tojás, mint holnap 
egy tyúk. (8) Lábon hal meg. (9) Ne mondd, 
hogy zsákban van a macska, ha nincs ott. (10) 
A közös baj fél öröm. (11) Cseppről csepp-
re jön létre a tenger. (12) Akit macska szült, 
az egeret fog. (13) A jó lovag nem nélkülözi 
a lándzsát. (14) Az én zsákom lisztje. (15) A 
szomszéd fűje mindig zöldebb. 

Jó szórakozást a fejtegetéshez…
szilágyiné szabó ágnes

BéKési ProGrAmAJánLAtoK máJus 5-19. KÖzÖtt

Május 9. szombat 20 óra

Petruska András gitárművész koncertje. Belé-
pés: 500 Ft/fő.

Kulturális központ 
 

Május 15. péntek 17 óra

Batizi Veronika alkotóművész kiállításának 
megnyitója. Megnyitja: Diószegi Eszter grafi-
kusművész.  Kulturális központ

Május 16. szombat 18 óra

Békési FKC – orosháza bajnoki kézilabda-mér-
kőzés.

Sportcsarnok

Május 18. hétfő 17 óra

„Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú 
Egyesület közgyűlése. 

Nyugdíjasok Háza (Hőzső u. 4.)

A Békési Polgármesteri hivatal konyhájának ajánlata
  20. hét                                              2015. május 11-15.

hétfő Kedd szerda Csütörtök Péntek

sertés 
raguleves

lebbencsleves Almaleves
grízgaluska-

leves
gombaleves

Burgonyás 
tészta

Zöldbabfőzelék 
sült kolbász

Rántott 
sertésszelet 

Burgonya köret
Rakott karfiol

Pirított csirkemáj 
sós burgonya

Alma Csöröge Uborkasaláta

 21. hét                                                2015. május 18-22.

hétfő Kedd szerda Csütörtök Péntek

  Tökleves gulyásleves
Köménymag-

leves
Reszelt 

tésztaleves
Zöldbableves

Zöldborsós
aprópecsenye 

Párolt rizs
Túrós bukta

Rántott hal 
burgonya-

pürével

Paradicsomos 
káposztafőzelék 

sertéssült

Parasztos borda 
Burgonya köret

Befőtt sütemény savanyú uborka

jÓ ÉTVÁgyAT KÍVÁNUNK!
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Kerékpáros 
teljesítménytúra

A Körös Régió Természet-
járó Egyesület május 9-én új-
ra megrendezi „békésen Béké-
sen” elnevezésű kerékpáros tel-
jesítménytúráját. A jelentkezők 
45, 70 és 100 kilométeres táv-
ok közül válogathatnak. A leg-
rövidebb túra Tarhoson és Do-
bozon át vezet, a közepes túra 
Mezőberényt, Köröstarcsát és 
Vésztőt érinti, míg a leghosz-
szabb túra hasonló útvona-
lon, de Doboz felé kitérve ha-
lad majd. Minden túra a Dán-
foki Üdülőközpont területéről 
indul és oda ér vissza. A túrák 

indítása reggel 7-10 óra között 
lesz. Nevezni a díj megfizetésé-
vel a helyszínen is lehetséges. 
Nevezési díjak, távtól függően: 
400-1000 Ft. Várják a jelentke-
zőket. 

Foci. Foci? FOCI!
Igen komoly dolog ma Békésen labdarúgásról beszélni, hi-
szen ehhez mindenki ért, csakhogy mindenki másképpen 
és másképpen. Értjük egymást? Nem egészen. A következő 
sorokban megpróbálom Bíró Péterrel értelmezni a kiala-
kult helyzetet.

Mezítlábas park az oviban
A Baky utcai Fürkész óvoda 

Föld Napi hagyományos ren-
dezvényének középpontjába 
idén a mezítlábas park és egy 
virág óra átadása került. A me-
zítlábas park egy olyan, több-
féle textúrájú anyaggal feltöl-
tött ösvény, amelyet a gyere-
kek meztelen lábbal végigjárva 
játékosan „gyógyulnak”. A ka-
vics, csutka, fakéreg, homok és 
más anyagú ösvényen járkálás 
serkenti a vérkeringést, mint 
a talpmasszázs, nyugtatja az 
idegrendszert, miközben kor-
rigálja a lúdtalpat.

A virágóra kialakítását egy 
pályázaton elnyert egynyári vi-
rágok tették lehetővé. Nyílásuk 
a napszakok szerinti sorrendben 
történik, amiből a gyerekek az 

idő múlását tanulhatják meg – 
mondta el a Békési Újságnak Fa-
zekas Klára. A vezető óvónő hoz-
zátette, hogy a Föld Napján az 
ökotudatos feladatpályát járták 
végig a vendég ovisok és kisisko-
lások, melynek állomásai a kom-
posztálást, hulladékszelektálást, 
újrahasznosítást ismertették meg 
velük, tudatosítva bennük, hogy 
a Föld jövőjéért már a kisgyerme-
keknek is össze kell fogniuk.

A Fürkész óvoda zöldprog-
ramja iránt immár békéscsabai 
és mezőberényi óvodák is ér-
deklődnek.  sz. K.Mezítlábas park a Fürkész oviban.

Kedves olvasóink! Tisztelt sportszerető békésiek!
Nem szoktam kommentárt írni az interjúk után, de most megte-

szem. A Bíró Péterrel folytatott beszélgetés során végig vibrált a le-
vegő. Éreztem rajta, hogy mindenre elszánt a békési fociért, minden 
szaván érződött e nagyszerű játék iránti alázat és szeretet, ugyanak-
kor a szemében láttam az elkeseredést, a tehetetlen dühöt is, és hogy 
talán fel is adja. Nem mondta ki. 

Sok mindenben összefogott már e város sikeresen. Segítünk bajba 
jutott embertársainknak, beteg, éhező gyerekeknek, családoknak. 
Most a békési foci szorul segítségre, most a FoCI kiált önöknek.

Kérem, fogjunk össze! Segítsünk!
Nem feltétlenül pénzzel. Elég annyi is, ha kimegyünk a mérkőzé-

sekre, ha sokan kimegyünk, hogy érezzék a békési gyerekek, hogy a 
város szíve együtt dobban velük, érezzék szeretetünket, amitől talán 
még a foci is jobban megy. 

hajrá gyerekek! hajrá Békés! hajrá foci!

- Jó döntés volt a megyei II. 
osztály 4. helyéről az első osz-
tályba nevezni és ki döntött er-
ről?

- Egyhangú szavazással a já-
tékosok döntöttek, hogy meg-
próbálják az első osztályt. A 
döntés mindenképpen pozitív 
volt, mert vesztenivalója nem 
volt a csapatnak, viszont nyer-
tünk egy évet. Ez volt az „előre 
menekülés” elve. 

- Ősszel voltak biztató jelek, 
aztán történt valami…

- Igen, a Szarvas elleni mérkő-
zés idegenben. Addig öt pontot 
szereztünk és Szarvason is győ-
zelemre álltunk, amikor Lász-
ló Norbi lábát csúnyán és szán-
dékosan megrúgták. Ma is még 
csak lábadozik. Nem lett meg 
az a 3 pont sem. Erről a játék-
vezető gondoskodott. Nem-
csak Norbi lába tört el, hanem 
az egész csapat. A következő 
meccsen Csikós Sanyit rúgták 
le. Nem tudtuk megállítani a 
lavinát. Egyik baj hozta a mási-
kat. A sorozatos sérülések mel-
lett jöttek kiállítások, eltiltá-
sok. Szabályosan megtizedelték 
a csapatot. 

- Nagy volt az egyetértés az 
induláskor, de aztán többen 
cserbenhagytak benneteket!

- A nyári vérveszteség után a 
télen többen elhagytak bennün-
ket. Nem azért, mert itt rosszul 
érezték magukat. Máshol jobb 
feltételeket ígértek és biztosí-
tottak. Most is többen játszanak 
a megye I-ben, II-ben. Eleken 

hárman, Vésztőn hárman, Gyo-
mán egy fő, Gyulán ketten. Az 
utánpótlás-csapatokból is elvit-
ték a tehetségeket. Csabára ha-
tan, Berénybe hatan és Gyulára 
ketten kerültek el. 

- Ez egy bő csapatra való já-
tékos…

- Igen. Erősíteni nem tudunk, 
nincs rá fedezetünk, de ezeket 
a játékosokat igyekszünk visz-
szahívni Békésre. Úgy megfo-

gyatkoztunk, hogy nem biztos, 
hogy be tudjuk fejezni a baj-
nokságot, mert nem tudunk ki-
állni. Így sajnos a megye III-ba 
sorolhatnak vissza. Megpróbá-
lunk néhány idősebb játékost 
visszahívni, akik szívesen fel-
ajánlották a segítségüket, mint 
például Nagy Gáspár Zoli vagy 

Jánosi Dénes. Szerencsére a fia-
talok is partnerek az Egyesület 
megmentésében, így még a ser-
dülőkorúak is segítik a felnőtt 
együttest. Ezeket a fiúkat, akik 
ma a békési foci létéért játsza-
nak, nem szidni, hanem dicsér-
ni kellene. Anyagi lehetőségeink 
a működéshez elegendőek, de 
erősítéshez kevés.  

- 2014-ben éppen ellentétes 
döntést hoztatok, mint pár év-
vel korábban, amikor az első 
osztályból visszaléptetek a me-
gye III-ba.

- Azt ma is vállalom. Elkezd-
tük az építkezést. A négyéves 
ciklus során sok tehetséges fiatal 
tűnt fel nálunk, de nem tudtuk 
őket megtartani. Velük ma egy 
jól szereplő megyei I. osztályú 
csapatunk lenne. Ehelyett most 
minden erőfeszítést megte-
szünk a megaláztatások ellenére 
is, hogy Békés fociját fenntart-
suk. Fantasztikus lenne végig-
játszani a szezont. Köszönöm 
az elnökség erkölcsi és anyagi 
támogatását. Köszönöm az ön-
kormányzatnak, mint fő támo-
gatónknak az anyagi segítségét. 
Köszönöm a szakmai stábnak, 
Puskás Károlynak, László Nor-
binak, Szarvas Robinak, Kopár-
di Imrének és Minya Pisti csa-
patkapitányunknak hogy hal-
latlan akarással munkálkodnak 
azon, hogy a kicsiktől a legna-
gyobbakig mindenki a legjobb 
tudását adja a békési fociért. A 
napi munka az övék, és az ő ér-
demük, hogy az a 140 fiatal, aki 
a Békési FC játékosa jelenleg, 
jól érezzék magukat a klubban 
és szeressék ezt a nagyszerű já-
tékot. 
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Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

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

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra 
előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli.  
A díjak az áfát tartalmazzák.

Invitel Pont: Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) Tel.: (06) 66 444 959
Értékesítőnk: Nagy László Tel.: +36 20 330 9070
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