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Csirkerendelés!
vörös, fehér
master, kakas

Pályázati önerő lesz a
képviselői tiszteletdíjakból

Február 23-án elfogadta a
képviselő-testület a város idei
költségvetését, amely 3 milliárd 943 millió 800 ezer forintos főösszeget mutat – adott
tájékoztatást Izsó Gábor. A
polgármester hozzátette: a
tervezéskor a céljuk a működőképesség megőrzése, az intézmények megtartása volt, és
ez elöregedő és csökkenő népességű településünkön nagy
kihívás. Izsó Gábor elmondta

még, hogy ez az év a gazdaságot lendítő és munkahelyeket
teremtő beruházások előkészítésének az időszaka. Most
kell felkészülni arra, hogy a
Területi Operatív Programtól minél több fejlesztési forrást hívjunk le. Ehhez komoly
önerőre van szükség, hiszen a
pályázatok 50%-os, jobb esetben 85%-os támogatottsá
gúak, így félő, hogy a jobb
anyagi helyzetben lévő tele-

Blues kedvelőknek játszott
a Pribojszki Mátyás Trió
Már a Pribojszki Mátyás
Trió előzenekara, a füzesgyarmati KIEZ együttes jó hangulatot teremtett, akik főleg Jimi
Hendrix és a legendás Radics
Béla-féle Tűzkerék zenekar
számait játszották, de elhangzott a koncerten a jazz-rockot
játszó híres Mini együttes
Gőzhajó című dala is, a február 28-i eseményen.
A Cseh Tamás Program támogatásával megvalósult rendezvény a nagysikerű Tavaszi
Zenei Vitaminbomba elnevezésű koncertsorozat harmadik
állomása volt. Pribojszki Mátyás csapata ezúttal trió for-

mációban lépett fel, a zenekarvezető szájharmonikás mellett,
billentyűs hangszeren Kovács
Erik, gitáron pedig Szász Ferenc játszott. Az együttes első

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A múlt század legmérgezőbb járványa

A hétköznapok hőseire emlékezünk, azokra, akik nem
hajtottak fejet a kommunizmus, az elvtársak önkénye
előtt – mondta beszédében a
Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján az ünnepi szónok. Vidáné Endrődy Ildikó
tanárnő hozzátette: a kommunista diktatúra sebeit szüleink
és nagyszüleink viselik, de erkölcsi rombolását mindannyian még ma is érezhetjük. Huszonöt évvel a rendszerváltozás
után is vannak, akik nosztalgiázva emlegetik a kommunista
időket, nem véve tudomást arról a világszerte mintegy 100
millió, Kelet-Európában egy-

pülések elhappolják előlünk a
forrásokat. A helyzet súlyosságát felismerve, hogy minél
több önerő álljon rendelkezésre, a Jobboldali Összefogás
Békésért Polgári Kör önkormányzati képviselői elhatározták, hogy fél éven át nem
veszik fel a tiszteletdíjukat,
hanem annak teljes összegét
a pályázati önerő biztosítására
ajánlják fel.
(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Mennyi vizet iszik
egy nap?

millió személyről, akiknek az
életét követelte a XX. század legmérgezőbb járványa, a

kommunizmus, nem beszélve
a lelkileg megnyomorított száz
és százmilliókról.
De ennek a diktatúrának
befellegzett és a történelem
lapjait immár mi írjuk. Méltónak kell lennünk elődeinkhez
– zárta beszédét Vidáné Endrődy Ildikó.
A Forradalmi Emlékműnél
tartott emlékezésen később koszorúzásra került sor. A városvezetés és a városlakók nevében Izsó Gábor polgármester
és dr. Pálmai Tamás alpolgármester helyezte el a kegyelet
virágait. A pártok közül kizárólag a Kereszténydemokrata
Néppárt koszorúzott.  Sz. K.

két számát a KIEZ együttessel
közösen adta elő, s egyik daluk
egy örökzöld Muddy Waters
szám volt. Az elsősorban jazzbluest, annak is a boogie-woogie ágát játszó trió azért néha
kirándult a rock and roll mezejére is.
Lelkes közönség fogadta Európa egyik legelismertebb kortárs magyar szájharmonikását,
aki sokak örömére végre ellátogatott csapatával Békésre is.
Még városunk polgármestere,
Izsó Gábor is jelen volt e színvonalas, nem mindennapi zenei eseményen.
Zsombok Imre

meghívó
Békés Város Képviselő-testülete tisztelettel
meghívja Békés város polgárait
az 1848–49-es Forradalom
és Szabadságharc 167. évfordulója
alkalmából tartandó ünnepségre.

Időpont:
2015. március 15. (vasárnap)
Helyszín:
Békés, Széchenyi tér, Forradalmi Emlékmű
Program:
9 óra
		
9:15
		
10 óra
		
		
		

Szentmise a Hazáért a Szentháromság
Plébániatemplomban
Ünnepi Istentisztelet
a Református Templomban
Térzene a Békés Városi Ifjúsági
Fúvószenekar előadásában a Forradalmi
Emlékmű előtt, a Széchenyi téren.
Vezényel: Bagoly László karnagy
Himnusz

Ünnepi beszédet mond: Koszecz Sándor,
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója
„Éljen a magyar szabadság…” című zenés, táncos,
irodalmi összeállítás
Közreműködik: Békés Városi Színjátszó Stúdió,
Belencéres Néptáncegyüttes,
Békési Szabadidős Lovas Klub
A műsort rendezte: Pocsaji Ildikó tanár, Csipei Judit
és Okányi Mihály, a Belencéres Néptáncegyüttes
tánckarvezetői
Koszorúzás a Forradalmi Emlékműnél
Koszorúzás Irányi Dániel, Kossuth Lajos
és Széchenyi István szobránál
Szózat
(Rossz idő esetén a lovas klub bemutatója elmarad,
az ünnepi műsor a koszorúzást követően
a kulturális központban tekinthető meg.)

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
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Élő fortélyaink
BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

A Csabai utca 7. számú ház
A kanyargós Csabai utca elején épületesztétikai szempontból kiemelkedik a 7. számú
polgárház. Az építményt idős Békési Zoltán szeszfőzde-tulajdonos állíttatta helyre a
családja segítségével.
Ezért a Városvédő és
-Szépítő Egyesülettől
emléktáblát is kapott.
„A ház homlokzatának megőrzéséért” feliratú tábla a homlok
zaton jól látható.
Az 1900-as évek
elején épült lakóházban sokáig élt Radecsics Mihály pékmester és
családja. Az íves szemöldökpárkányok alatti
lelógó köténydíszítések sajátságos hangulatot
adnak a háznak. Az ablakok alatt lépcsős vakolt könyöklőpárkányok húzódnak. Az utcai
homlokzat alul fehér színű lábazati párkány-

ban végződik. Az épített értékekre figyelők
örülünk, amiért Békési úr és fia megmentettek egy értékes polgárházat, sőt korábban az
1857-ben épült ipartörténeti jelentőségű egykori gőzmalmot /később olajütő malom,
majd rizshántoló/ is
eredeti formájában
állították helyre. Köszönet érte.
Bíró György,
városvédő
Megjegyzés:
Legutóbbi lapszámunkban a Daru utca 10. számú ház építészeti leírásakor felhasználtam, idéztem Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség által 1958-ban Békés nagyközségben felmért műemlékek, műemlék jellegű épületek, népi építészeti alkotások című kiadványt is. 
B. Gy.

Kevesebb közmunkás dolgozhat

Izsó Gábor polgármester tájékoztatása szerint jelentősen csökken a huzamosabb idejű közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak száma
Békésen. Míg tavaly 110 főt,
idén már csak 30 személyt
tudnak ilyen címen foglalkoztatni, ennyire kapott keretet a

város. Ráadásul a 90%-os támogatást is lecsökkentették
70%-ra, így sokkal többet
kell a városvezetésnek hozzátenni. Huzamosabban foglalkoztattak közmunkásokat
mások mellett a virágkertészetben, az utcák takarításában, a konyhán, ők adták a

dánfoki üdülőközpont ügyeletét és az iskolai buszkísérést.
A csökkentés miatt azonban
ezek nagy részét le kellett állítani. Azonban arra kaptak
halvány ígéretet, hogy a létszámot áprilistól bővíteni lehet majd – mondta el Izsó
Gábor.
Sz. K.

Tíz érv a vízfogyasztás mellett
Évek óta halljuk, hogy sok vizet kell innunk,
ha egészségesek és szépek szeretnénk lenni.
Tíz érv a víz - elsősorban a csapvíz - fogyasztása mellett:
1. A folyamatos vízivás segít, hogy bőrünk
megőrizze fiatalságát és rugalmasságát. Fogyasztásával bőrünk kisimult, feszes és bársonyosabb tapintású
lesz, eltűnnek a kisebb gödrök és
megszűnhetnek a bőrkeménykedések is.
2. Szervezetünknek a vér utánpótlása miatt is nagy szüksége van
a folyadékra, elsősorban a tiszta
vízre, ugyanis ez alkotja a vér 80%át. A helyes vérkeringés nem csak
azért felelős, hogy a tápanyagok
eljussanak a sejtekig, hanem egyben biztosítja
testünk állandó hőmérsékletét is.
3. Ha keveset iszunk, csökken szervezetünk nyirokkeringése. Ez különösen érezhető fájdalom esetén: a vízbevitel emelésével a
nyirokrendszer működése fokozódik, a fájdalom, például a fejfájás enyhül.
4. A vízfogyasztás a méregtelenítést, vagyis a szervezetben felszaporodott salakanyagok eltávolítását is fokozza éppen az előzőekben leírt nyirokrendszerre való hatása miatt.
Aki méregtelenítő kúrába kezd, muszáj, hogy
sok vizet igyon.
5. A vízfogyasztás az emésztést is gyorsítja: könnyebben és gyorsabban tudjuk a be-

vitt tápanyagot feldolgozni. Fogyókúrázóknak
ezért ajánlott sok vizet inni.
6. Meglepő, de csontjaink felét is víz alkotja. Különösen ajánlott emiatt a vízivás törött
vagy megrepedt csont esetén, hogy megfelelő mennyiségű csontsejt képződhessen.
7. A csont mintájára a víz segít
abban, hogy ízületi fájdalmaink
enyhüljenek. A víz egyben meg is
akadályozza a későbbi problémákat, vagyis véd a kopások ellen.
8. Dohányosoknak különösen
sok vizet kell inniuk, mert a dohányzás erősen szárítja a bőrt és
dehidratálja az egész szervezetet.
9. A vízivás megakadályozza
a másnaposságot. Ha valaki szórakozni megy, az itala mellé igyon vizet is,
így elkerülheti a fáradt, tompa, fejfájós másnapot. Reggel aztán folytatni kell a vízkúrát,
hogy a felgyülemlett méreganyagok mielőbb
távozzanak a szervezetből.
10. Sajnos civilizációs jelenség, hogy
sokszor összekeverjük az éhség érzetét
a szomjúsággal. Nem érezzük, mire is van
szüksége a szervezetnek. Tegyünk egy próbát: amikor éhesnek érezzük magunkat,
igyunk egy pohár vizet, ha néhány perc alatt
az éhségérzet nem szűnik meg, tényleg éhesek vagyunk. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy legtöbbször a vízivás megoldja a
problémát.

Kiadvány készült
a színjátszó rendezvényről
Mint megírtuk, tavaly novemberben hetedik alkalommal rendezte meg a Mentálhigiénés Egyesület a már hagyományosnak számító „Játék-Szín” Dél-alföldi Regionális Színjátszó Találkozót Békés
városában, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A
kulturális rendezvény különlegességét az adta, hogy a színjátszók pszichiátriai és szenvedélybetegségekkel küzdők, illetve fogyatékkal élők és idő-

sek közül kerültek ki. A nagy
múltú találkozó összegzésére
és az érdeklődők kíváncsiságának kielégítésére idén egy, a
„Játék-Szín” múltját és jelenét
összefoglaló, sok fényképpel
tarkított kiadványt készített
a szervező egyesület, amellyel
tisztelegni szeretnének azok
előtt a lelkes felkészítők és fel-

lépők előtt, akik szabadidőt,
fáradtságot nem kímélve több
hónapon keresztül készülnek a
bemutatókra. A kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatta komoly anyagi segítséggel, valamint a rendezvény a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatásával valósulhatott meg. 

3

2015. március 10.

Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár:
március 7-14.
Levendula Patika (Csabai u.),
március 14-21.
a Jázmin Patika (Rákóczi u.),
március 21-28.
a Turul Patika (Piac tér).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap
9-11 óra valamint 17-18 óra
között vehető igénybe.
Szombaton
a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságkötés nem
történt.
Elhunytak: özv. Földesi
Mihályné Hévízi Mária (69
évesen), özv. Nagy Mihályné Szabó Julianna Zsuzsanna (75), Bagi Sándor (72),
özv. Szalkai Mihályné Kis
Eszter (92), Jakucs László (87), Szűcs Sándor (56),
Csupász József (69, Bélmegyer), Kis Gábor (89),
id. Hajdú Sándor (89), özv.
Egeresi Lászlóné Paulcsik
Zsófia (81), Egeresi János
(87), Kalmár Gyula (83),
Kocsor László (57), özv.
Asztalos Ferencné Bordé
Rozália (88), özv. Molnár
Jánosné Szabó Eszter (90),
özv. Tóbi Istvánné Molnár
Julianna (85), Nyeste Lajos (86), Csökmei István
(62), Ilyés Sándor (55), Mucsi Sándorné Papp Katalin
(57), özv. Tasnádi Jánosné
Hagymási Julianna (85).
Nyugodjanak békében!

Pályázati önerő lesz a
képviselői tiszteletdíjakból
(Folytatás az 1. oldalról)
Izsó Gábor kérte a további
képviselőket és más gazdasági szereplőket – tekintve, hogy
ez mennyire kardinális kérdés
– csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
Milyen fejlesztési célokról
van szó? Ilyen például egy hűtőház építése. Szintén a Start
munkaprogramban megtermelt zöldség és gyümölcs felhasználása az alapja a városi
konyha fejlesztésének és bővítésének. Elkészülhet – Békéscsaba és Gyula közreműködésével – a Dánfokra megálmodott interaktív központ, továbbá a Békés-Murony és Békés-Kamut kerékpárút. A 470-

es út mellett az infrastruktúra
fejlesztése Békés elemi érdeke,
hogy ott békésieknek munkát
adó cégek telepedhessenek le.
Energetikai szempontokat figyelembe véve korszerűsítik a
Rendelőintézet épületét. Cél
még a gyógyfürdő fejlesztése
és a turizmus kibővítése.
- Legalább 7 milliárd forint
értékű fejlesztési forrást szeretnénk Békésre hozni a következő években – mondta el Izsó
Gábor.
A polgármester arról is tájékoztatást adott, hogy március
elsejével megkezdte munkáját
a szociális szövetkezet, amelyben jelenleg sporthálók kötése
folyik, valamint a felkészülés a

savanyító üzemrész beindítására. Piacképes áruk termelését fogják folytatni, ezzel a város maga is munkahelyeket teremt.
Izsó Gábor végül elmondta, hogy amint korábban a
Békési Újság megírta, a Szeged-Csanádi Római Katolikus
Egyházmegye át fogja venni a Tisza Kálmán Szakképző Iskolát és ott zavartalanul
folytatódhat a mezőgazdasági szakképzés. Ennek megvalósulásához összefogásra volt
szükség, sokan dolgoztak érte, mások mellett a térség országgyűlési képviselője, Dankó Béla is.
Szegfű Katalin

TÁJÉKOZTATÁS FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ
TÁMOGATÁS, GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS,
EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI TÁMOGATÁS ELLÁTÁSÁNAK
HATÁSKÖRI VÁLTOZÁSÁRÓL – 2015. március 1.
Tisztelt Ügyfeleink!

Békés, Piac tér 1.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 2015. március
1. napjától hatályos 25. § (3) bekezdése alapján az alábbi támogatások intézése önkormányzati hatáskörből járási hivatali hatáskörbe kerül át:
1. foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
2. egészségkárosodási támogatás,
3. gyermekfelügyeleti támogatás.
Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. március 1. napját követően az ügyfélfogadás az alábbi helyeken történik, a meghatározott ügyfélfogadási rend szerint:
 5630 Békés, Múzeum köz 1. szám alatt (Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége):
Hétfő
8:00 – 15:00
Kedd
8:00 – 15:00
Szerda
8:00 – 18:00
Csütörtök
8:00 – 12:00
Péntek
8:00 – 12:00
 5630 Mezőberény, Kossuth tér 1. szám alatt (Békési Járási Hivatal Mezőberényi
Kirendeltségen): hétfőn és pénteken 8-12 óra, szerdán 13-18 óra között, kedden és a
csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
A települési ügysegédi ügyfélfogadás változatlan formában marad, az alábbiak szerint, mindenhol a Polgármesteri Hivatalokban:
Bélmegyer Ügysegéd (5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2.)
Hétfő 12-16 óráig
Kamut Ügysegéd (5673 Kamut, Petőfi u. 106.)
Kedd 12-16 óráig
Köröstarcsa Ügysegéd (5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.)
Csütörtök 8-16 óráig
Murony Ügysegéd (5672 Murony, Földvári u. 1.)
Kedd 8-12 óráig
Tarhos Ügysegéd (5641 Tarhos, Petőfi u. 29.)
Hétfő 730-1130 óráig
A kérelmeket a fentiek alapján bármely ügyintézési helyen beadhatják az ügyfelek.
Dr. Csarnai Judit s.k.
Békési Járási Hivatal hivatalvezetője

Ajánlja adója 1%-át

AKCIÓ a Good Báj Biokozmetikában

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

a Békési Újságot kiadó

Családért
Alapítványnak!

Adószám: 18376287-1-04

Nincs könyvelője?
Teljes körű könyvelés
gazdasági társaságok,
alapítványok,
egyéni vállalkozók részére.
Adóbevallások készítése
magánszemélyeknek.
Időpont egyeztetés szükséges!

Békés, Hőzső u. 50.
Tel.: 30/522-47-13.

Ön is rengeteg pénzt kidobott

Akkor zárja le ezt a korszakot
testreszabott Belico „BőrÉbresztő
már feleslegesen kozmetikumokra
Programmal” és ismerje meg
és elege van a szépségipar
az egészséges, bőrépítő bőrápolásban rejlő
tégelybe zárt illúzióiból?
hihetetlen lehetőségeket!

A BőrÉbresztő Program értéke 8900 Ft, melyet április 30-ig
a Good Báj Biokozmetikában mindössze 5000 Ft-ért vehet igénybe!

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

Jegyzet

Ha vezetsz, ha követsz
Pálmai
Tamás

A KEVE körlevelében
olvastam minap azt a gondolatébresztő írást, melyből többször idézek, melyet
parafrazálok most. Érdekes,
ha valami régóta motoszkál az ember fejében, akkor előbb-utóbb találkozik
vele valahol, és rácsodálkozik, hogy más is hasonlóan,
vagy ugyanúgy látja a dolgokat, mint önmaga.
Lássuk a történetet: Egy
reggel a gazda kiengedte a
birkákat a pajtából. Ahogy
az első birka a kapuhoz
közeledett, egy kapanyelet tartott keresztbe és azt
várta, hogyan reagál az állat. A birka könnyedén átugrotta és elindult a legelő
felé. Ezután elvette az útból a kapanyelet, de ahogy
a birkák jöttek kifelé a pajtából, mindegyik megtorpant előtte, és nagyot ugrott ugyanúgy, ahogy az első birka tette. Nyilvánvaló,
hogy a birkák követik vezetőik példáját attól függetlenül, hogy van-e értelme
vagy nincs. Mi köze ennek
a „modern” világunkhoz?
Hihetetlenül sok. Hiszen
jól bevett szokás a vezető
vak követése, attól függetlenül, hogy értelmesnek tűnik-e vagy sem az, amit ő
tesz. Vagy elkezdjük használni a legfrissebb technológiai kütyüket is csupán
azért, mert másnak is van.
Sőt, egy üzletben szinte
automatikusan, gondolkodás nélkül vásároljuk meg
azt, ami után mások is kapkodnak. Hát nem vagyunk
eme viselkedésünkkel nagyon is hasonlatosak gyapjas barátainkhoz? A Biblia
ki is mondja: „mindnyájan
tévelyegtünk, mint a juhok”.
De azt is írja, hogy az
emberek és a bárányok
igen hasonlatosak, mivel
mindkettőjüknek alapvető szüksége van a jó pásztorra. Mély megfontolásra
és gondos mérlegelésre van
(volna) szükségünk akkor,
amikor arról döntünk, hogy
kiket követünk. Mert tévútra is vezethetnek, vagy
vesztünkbe is rohanhatunk
a botor, vak követésükkel.
Ugyanakkor fordítva is igaz
a dolog. Ha mi vagyunk a
vezetők, akkor mérhetetlen

józansággal kell mérlegelnünk és felelősen kell cselekednünk, hisz csak így tudjuk a legjobban tenni azt,
amire szegődtünk, vagy
amire választottak: hogy
megfelelően, és a jó, a helyes irányba vezethessük a
ránk bízott embereket.
Borzasztó nagy „szabadságunkban” - talán a szabadosság szó jobban illene
ide - szeretjük azt hinni,
hogy ebben a rettentő függetlenségünkben mások
segítsége vagy iránymutatása nélkül is jól működünk a mindennapokban.
De a birkákhoz hasonlóan mindenki félrevezethető helytelen eszmékkel,
késztetéssel vagy célokkal.
Sokszor egy rossz jelszó is
elég. Vigyázzunk tehát,
hogy mikor, melyik pásztort követjük. Bizonyos
emberek, ha felmásznak az
uborkafára - értsd: vezetői
pozícióba jutnak - nagyon
meggyőzőek tudnak lenni,
amikor arról biztosítanak,
hogy ők azok a legjobbak,
akik a mi érdekeinket a
legjobban képviselik. Nézzünk utána igen gondosan
tehát, hogy valóban arra
kell-e mennünk, amerre ők
vezetnek. „Pusztuló nyáj
volt népem: pásztorai félrevezették.”
A jó pásztor az tehát,
akiben bármikor megbízhatunk. Aki kiáll embereiért, közösséget vállal velük és vezet a legnehezebb,
a legfenyegetőbb időkben
is. Aki nem hagyja el népét
akkor sem, amikor kemény
idők járnak. Akinek van
véleménye, aki ki is meri
ezt mondani, és a sommás
gondolat nem változik a
politika, az önös érdek széljárása szerint. „Én vagyok a
jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én ismerem az enyéimet, és az
enyéim ismernek engem.”
Igen, ez lehet a jó vezető
választásának az alapja.
Olvasom egyik, az erdélyi magyarság kisebbségi léte vezetőjének számító vezír „véleményét”
a márciusi marosvásárhelyi felvonulás betiltásáról.
Belegondolok a helyi politikai életünk vezérszónokai hangadónak szánt szavaiba… Hát mit mondjak.
Beszéljenek. De kolomp
nem kéne tán a nyakukba. Vagy legalább a nyelvet akasszuk ki belőle, míg
nem késő. Mert van ugyan
Békés ma, de mi azt szeretnénk, ha lenne holnap is.
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Idén 508 rajz közül választotta ki a legjobbakat a Dávid
László középiskolai rajztanár
vezette szakmai zsűri a „Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel” című gyermekrajzpályázat helyi fordulójában. A
nagyszámú rajz a Békési Rendőrkapitányság illetékességi
területén lévő települések óvodásaitól és általános iskolásaitól érkezett. A rajzok sokszor
személyes élményekből táplálkoznak és nagyon kreatívak – mondta el a zsűri elnöke a Békési Gyermekkönyvtárban március 6-án tartott kiállítás-megnyitón. A könyvtár
falaira 170 rajz került, köztük
természetesen a díjazottak. A
korcsoportonkénti legjobbak
díjazását ezúttal is a Békés Me-

Az elmúlt napok, hetek eseményei során egyre többet jutottak
eszembe Berzsenyi Dániel sorai, amit Kodály Zoltán megzenésítésében magam is számos esetben énekeltem kórusokkal: „Forr
a világ bús tengere, ó magyar! Ádáz Erynnis lelke uralkodik, S a
föld lakóit vérbe mártott Tőre dühös viadalra készti.”
Nem elég a szomszéd Ukrajnában folyó háború, ami egyre
több ember életét követeli, köztük saját nemzetünk fiainak a vérét is, hanem a magát Iszlám Államnak nevező fanatikusok akciójaként keresztyének lefejezéséről, templomok felgyújtásáról is
egyre sűrűbben szólnak a hírek.
De forrong a hazai közélet is: folyamatos a politikai erők között az adok-kapok, nincs egy percnyi nyugalom sem, miközben
a brókerház 100 milliárdos sikkasztása miatt ismét a kisemberek
szenvednek hátratételt.
Ebben az egyre reménytelenebb helyzetben sajnos csak kevesen hallják meg azt a halk, szelíd hangot, ami ma is hívogatóan
szólít meg. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek!” (Máté evangéliuma 11,28.)
Böjti időszakban, húsvét felé haladva érdemes ezen újra elgondolkozni, s talán néha arra a Jézusra is hallgatni, aki nem fog soha ajtóstól berontani a házunkba, de ahová behívják, oda szívesen betér és megajándékoz javaival.
Katona Gyula, lelkipásztor

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

A felvételen a díjazottak. Hátsó sorban Dobi Attila, Baji Orsolya és
Lovas Léna, az első sorban Frey Tímea, Veress Hanna ás Bakurecz
Boglárka.

gyei Baleset-megelőzési Bizottság biztosította, emellett számos különdíj is gazdára talált.

A korcsoportok legjobbjai:
óvodásoknál I. helyezett Veress
Hanna (Fürkész Központi Óvo-

da), II. helyezett Bakurecz Boglárka (Fürkész Központi Óvoda),
III. helyezett Burai Románó (Epreskerti Óvoda); alsó tagozatos iskolások között I. helyezett Dihen
Milán (Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola), II. helyezett Frey Tímea (Mezőberényi Általános Iskola), III. helyezett Deme Dániel (Bélmegyeri Általános Iskola),
felső tagozatos iskolások között
I. helyezett Dobi Attila (Szegedi Kis István Református Általános Iskola), II. helyezett Baji
Orsolya (Szegedi Kis István Református Általános Iskola), III.
helyezett Lovas Léna (Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola). A Békési Újságot kiadó Családért
Alapítvány különdíját egy hat
éves békési óvodás kislány, Braun
Melinda kapta meg. 
Sz. K.

Március 7-én akusztikus nagykoncertjével a békési kulturális
központban kezdte meg az idei
szezont a helyi Palmetta zenekar,

amely hagyományőrző népi metált játszik. A fergetegesre sikerült, teltházas fellépésről következő lapunkban bővebben írunk.

Az Isten szerinti nő
a 21. században
Milyen szerepek várnak a
nőkre a gyorsan változó 21.
században, és hogyan tudják
ezeket keresztényien, derűsen
és másokat boldogítóan megélni – ezt a kérdést járta körül
a Körösvidéki Baptista Egyházkerület évenkénti női konferenciája, melynek idén Békés adott otthont. A február
28-i találkozóra mintegy 200
lány és asszony látogatott vá-

tista Gyülekezet lelkészének a
felesége, aki előadásában mindenekelőtt arról beszélt, hogy
a Szentírás milyen asszonysorsokat mutat be és milyen női
példákat állít a mai kor asszonyai elé. Kovácsné Ildikó szerint a Biblia a szelíd, csendes és
szolgalelkű nőt mutatja be Istennek tetszőként, és az olyanokat, akik a lelki épülésükre
is gondot fordítanak.

Dr. Kovács Gézáné (középen) a békési baptista női konferencián.

rosunkba. Elsősorban a megye
kisebb és nagyobb településeiről érkeztek, de távolabbról is
jöttek. A fő előadó a nap folyamán dr. Kovács Gézáné Ildikó
volt, a fővárosi Rózsakert Bap-

A Baptista Imaházban tartott konferencián hittapasztalataik megosztásával, közös
énekkel és imádsággal bátorították egymást a jelenlévő
nők. 
Sz. K.

Békés város képviselő-testülete a közelmúltban elfogadta
az új szociális rendeletét, melyről Izsó Gábor polgármester
adott áttekintést. Céljuk volt,
hogy az ellátásban részesülők
köre és az ellátások tartalma
megmaradjon, valamint hogy
az önkormányzat a lehetőségei
hez mért legmagasabb összeget
fordítsa a szociális ellátások biztosítására. Ezeknek megfelelően
a települési támogatás keretein
belül Békés Város Önkormány-

zata 2015. március hó 1. napjától a megszűnő lakásfenntartási
támogatás helyett önkormányzati lakásfenntartási támogatás,
a megszűnő méltányossági ápolási díj helyett önkormányzati ápolási díj, a megszűnő méltányossági közgyógyellátás helyett önkormányzati gyógyszerköltség támogatás, a megszűnő
adósságkezelési szolgáltatás helyett önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás jogcímen
hozott szabályozást.

Emlékezés Irányi Dánielre

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Teltházas Palmetta koncert Maradnak a szociális segélyek

Fotó: A szerző felvétele.

Beszél róla az ország
 Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédéből: Magyarország vezetőinek az a dolga, hogy Európa kérdéseire saját válaszokat adjanak, úgy, hogy elért eredményeinket megvédhessük. Magyarország gazdasági sikertörténet lett, amit
Európa is elismer. Több gyermek született, nőtt a házasságkötések, csökkent a válások, a terhesség megszakítások
száma, alacsony a halálozás, hála az adókedvezményeknek,
a gyed extrának, az otthonteremtési, a munkahelyvédelmi
kedvezményeknek. A magyarok bíznak a jövőben, megnőtt
az élet értéke. A devizaalapú jelzálog forintosításával megvédték félmillió család otthonát. A bérek értéke, a foglalkoztatás folyamatosan nő, a kedvezmények miatt 2014-ben 236
milliárd Ft maradt a családoknál. Alacsony az infláció, 19
%-kal nőttek a nyugdíjak. Végre nem adósságból növekszik
a magyar gazdaság. A magyar embert nem a duma érdekli,
hanem a tények, eredményeket, munkát, olcsó rezsit akar,
nem akar beilleszkedésre képtelen, más kultúrájú beözönlő embertömegeket látni hazájában. Most azoknak az embereknek kell segíteni, akik nemcsak szeretik Magyarországot,
de dolgozni is akarnak érte. Ha polgári Magyarországot akarunk, akkor ideje ismét együtt megharcolni érte, és nem egymás ellenében, mert egy a tábor, egy a zászló.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Csendesül... Lerajzolták a közlekedést a gyerekek

A Békési Városvédő és
-Szépítő Egyesület Irányi Dániel tiszteletére rendezett ünnepséget az államférfi születésnapján, február 24-én.
Az idei ünnepséget Serfecz
Dávid nyitotta meg a városvédők nevében, majd szavalatot
hallhattunk Varga Krisztinától, a Szegedi Kis István Református Gimnázium tanulójától. Az ünnepi megemlékezést Mucsi András önkormányzati képviselő, történelemtanár tartotta, beszédében
kiemelte Irányi Dániel életútja és tevékenysége főbb állomásait. Irányi a Negyven�nyolcas és Függetlenségi Párt
politikusa volt, a teljes vallásszabadságért és a polgári házasság bevezetéséért harcolt.
Mindenkor a közösséget, a ha-

zát szolgálta. 1872-től egészen
haláláig volt Békés országgyűlési képviselője.
A Békési Városvédő és
-Szépítő Egyesület kezdeményezésére 1998. március 15-én
helyezték el Irányi mellszobrát – Veres Kálmán bronz alkotását – a Városháza homlokzati fülkéjében. A megemlékezés folytatásában éppen ezt a
szobrot koszorúzták meg. Békés város nevében Izsó Gábor
polgármester és Deákné Domonkos Julianna képviselő, a
városvédő egyesület nevében
Miklós Lajos és Jenei Sándor
helyezte el koszorúját. Koszorúzott továbbá Tisza Kálmán
Szakképző Iskola és a Szegedi
Kis István Református Gimnázium is.
Fábián Judit, városvédő

5

2015. március 10.

Békési sorsok, békési arcok
Szívvel-lélekkel

san leépítették, ezért úgy döntöttem, helyben próbálok meg
munkát keresni. Hat hónapig
dolgoztam a békési idősek otthonában, majd egy újságban
megjelent hirdetésre jelentkeztem, melyben az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet keresett kirendeltség vezetőt.
- Mikortól látja el e munkakört?
- 2006 júliusában kezdtem
el a Takarékszövetkezetben
dolgozni.
- Érez-e előnyt vagy hátrányt, hogy nőként vezető?
- Hátrányát és előnyét sem
érzem. Ha valaki szívvel-lélekkel végzi a feladatát, ez nem
számít. Szeretek a számok világában dolgozni, és szívesen
meghallgatom az embereket.
Elítélem a közönyt és az udvariatlanságot, szeretem a precízséget és a kedvességet. Mot-

lése, de lehet séta, kerékpározás,
társasjáték, edzésen vagy mec�csen szurkolóként való részvétel, vagy éppen egy mindkettőnket érdeklő film együtt történő végignézése. A fontos az,
hogy együtt vagyunk.
- Ön szerint mi lehet a sikeres ember titka?

mal jelent egész napos elfoglaltságot. A fiam már 13 éves, ő
gondoskodik a munkaidő utáni
és a hétvégi aktív elfoglaltságomról. Reggelente együtt indulunk el otthonról, és az estéket is együtt töltjük. Ez lehet,
hogy csak a „mi történt ma a
suliban” események megbeszé-

- Legfontosabb az, hogy szeressük csinálni azt, amit csinálunk. A sikerhez elengedhetetlen a szorgalom, a kitartás,
a folyamatos tanulás, és persze
kell egy cseppnyi szerencse is.
Gugé
Következő
interjúalanyunk
Serfecz Dávid.

A D-vitaminról

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Hogyan mutatná be önmagát?
- Leánykori nevem Szántó
Hajnalka Mária. Békésen születtem, majd itt jártam általános iskolába. A középiskolát
Békéscsabán végeztem a Széchenyi Közgazdasági Szakközépiskolában, közismert nevén,
a Közgében. Majd Békéscsabán kezdtem el dolgozni, mikor is munka mellett elvégeztem a pénzügyi szakos közgazdász és párhuzamos képzésben
a személyügyi szervező szakot.
Mindkettőből 2005-ben tettem sikeres záróvizsgát. Közben megszületett a fiam, és 11
év munka után az ő ellátása lett
a legfontosabb feladatom. Miután letelt a gyesem, visszamehettem volna dolgozni, de a régi munkahelyemen központosítás miatt a megyei igazgatóság
adminisztratív részét fokozato-

tóm: a mosoly semmibe sem
kerül, mégis megfizethetetlen.
- Hogyan piheni ki a napi
stresszt?
- Szabadidőmben szívesen
végzek a köz érdekében önkéntes tevékenységet. Két egyesületben is vállaltam aktív tagságot, mely évente 8-10 alkalom-

Feltűzték
a szalagot

fotó: serfecz dávid

Interjúalanyom, Szilágyi Hajnalka mind megjelenésében,
mind megszólalásában rendkívüli jelenség. Kevés emberre jellemző manapság olyan nagyfokú empatikus készség,
mint reá. A fitt, bájos hölgy bársonyos, megnyugtató hanggal fordul az ügyfelek, s egyáltalán embertársai felé. Amit
csinál, azt valóban szívvel-lélekkel teszi. Győződjenek meg
önök is kedves olvasók, milyen értékes embert tisztelhetünk a személyében!

A végzősök büszkén viselhetik a
szalagot.

Gálaműsorral köszönte meg
tanárainak és szüleinek a középiskolás évek gondtalanságát a Tisza Kálmán Szakképző Iskola idei végzős hat osztályának összesen 112 tanulója. Ezúttal két gimnáziumi, két
szakközépiskolai és két szakiskolai osztálynak rendezték
meg a hagyományos szalagtűző ünnepséget. A gála során
a diákok elsősorban a táncos
produkciókban tűntek ki, de
versmondás, önvédelmi bemutató és paródia is látható volt.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban tartott ünnepség végén a záró közös dalt
követően a szülők, nagyszülők
gondoskodását 1-1 szál virággal köszönték meg az immár
érettségi és szakmai vizsgákra
készülő végzős tanulók. Sz. K.

Valójában ez egy hormonszerű anyag, így hormonként is viselkedik, és több belső elválasztású mirigy működéséért felelős. Így
tehát a jó hangulaton és a csontok egészségén kívül hatással van
a pajzsmirigy és a mellékvese működésére, sőt vizsgálatok kimutatták, hogy szoros összefüggés van a cukorbetegség és a D-vitamin szint között.
Magyarországon tél végére a lakosság D-vitamin-hiányossá válik, ezért érdemes szükség esetén pótolni!
Mennyi kell D-vitaminból?
Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet hivatalosan még mindig napi 200 nemzetközi egység D-vitamin bevitelét ajánlja. A szakmai társaságok által most megfogalmazott
állásfoglalás azonban 1500-2000 nemzetközi egység bevitelét fogja javasolni táplálékkiegészítő formájában felnőtt embernek a téli hónapokban. Túlsúlyosak esetében ez az érték még magasabb,
akár 3-4000 egység D-vitamin is indokolt lehet.
A D-vitamin hiánytünetei lehetnek:
 rossz közérzet
 indokolatlan elhízás
 cukorbetegség
 pajzsmirigy zavarok
 csontképződési zavarok
 gyakori fertőzések (influenza, légúti megbetegedések stb.)
Jó egészséget kívánunk!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Összefogás a hajléktalanokért
A mai társadalmi, gazdasági
helyzetben Békés város megőrizte segítőkészségét, a lakosság továbbra is érzékenyen
reagál a sérülékeny, hátrányos
helyzetű emberekre, csoportokra. A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ a hajléktalan személyeknek öt családias hangulatú ingatlanban fogadja és látja el emberhez méltóan a hajléktalan személyeket. Ezen a télen nem voltunk
extrém időjárási helyzetnek
kitéve. Mégis több olyan egyén
esetében volt szükséges azonnali jelleggel szállást biztosítanunk az elmúlt időszakban,
akik nem lakhatás céljára szolgáló épületben, kunyhóban,
fészerben, közterületen kívánták tölteni mindennapjaikat.

Továbbra is hangsúlyozzuk
az összefogást, kérjük önöket, hogy amennyiben az utcán látnak olyan akár ismeretlen egyént vagy netán ismernek olyan személyt, aki
magatehetetlennek tűnik, támogatásra szorul, azt jelezzék
azt a Családsegítő Szolgálatnál munkaidőben személyesen
a Jantyik Mátyás u. 1. szám
alatt, vagy telefonon a 66/414840-es vagy a 70/337-11-85ös számon, vagy e-mailben a
bvszszk@gmail.com címen.
Ne feledjük, a szenvedélybeteg is ember, aki nem biztos,
hogy maga tehet a sorsáról.
Ha valaki az utcán fekszik, hamar kihűlhet. Közös felelősségünk az embertársainkkal való
törődés.

Jól bicikliző iskolások versenye
A közeli napokban rendezték meg a Kerékpáros Iskola
Kupa megyei döntőjét, ahol a
Békési rendőrkapitánysághoz
tartozó településeket a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola képviselte, mert ők
nyerték a városi fordulót. A
Miklós Gábor tanár által felkészített kétfős csapat, a he-

tedikes Bátori Orsolya és Pap
Dávid a megyei döntőben
nem értek el dobogós helyezést, de a Pap Dávid a fiúk között egyéniben harmadik lett.
A békéscsabai versenyben az
indulók először közlekedési témájú tesztlapokat töltöttek ki,
majd kerékpáros ügyességi pályán haladtak végig.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért
szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhirdetéseket adunk
közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Horgásztórész eladó Békés és Csaba között a Millenniumi 4-es tavon. Irányár: 350
ezer Ft. 70/236-35-37.
Téglagyári tavon horgásztórész eladó.
Irányár: 450 ezer Ft. 30/262-43-57.
Szécsénykertben kétszobás, komfortos ház eladó. Irányár: 1,7 millió Ft. Tel.:
30/760-51-54.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Régi parasztház 2,2 millió Ft-ért eladó. Víz,
gáz, villany, szennyvízelvezetés van. Érd.:
30/95-22-466.
Egyszobás, vegyesfalazatú ház eladó Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 66/415-380.
Hajnal utcában ház eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Tel.: 70/771-12-34.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Békésen régi építésű, összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft.
30/590-69-38.
Bélmegyer központjában háromszobás
ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.:
30/621-66-20.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65.
szám alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás király u. 76. alatt.
A Malomvégen, a Dózsa György utca 15.
szám alatt kétszobás, összkomfortos
ház 4,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412070.
Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.:
30/667-45-84.
Tarhoson téglaépítésű, újszerű állapotú,
közművesített ház eladó. Irányár: 4,5 millió forint vagy megtekintés után megegyezés szerint. Érd.: 30/542-17-80.
Szarvasin IV. emeleti, 56 m2-es, másfélszobás lakás sürgősen eladó 4,6 millió Ftért. 70/450-43-42.
Békésen a Hargita utcában vegyes falazású ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft.
70/512-75-65.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Mátyás király utcában 110 m2-es ház eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. 20/92-69-764.
Háromszobás családi ház a Kispince utca
3. alatt eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.:
66/410-323.
Szarvasin IV. emeleti 68 m2-es, háromszobás lakás sürgősen eladó 5,4 millió Ft-ért.
70/450-43-42.
Háromszobás, összkomfortos beköltözhető ház 1040 m2-es telekkel a Fürdő közelében eladó. Irányár: 5,6 millió Ft. Érd.:
30/27-45-059, 30/95-27-364.
Dobozon a kövesút mellett háromszobás,
vegyes falazatú összkomfortos családi
ház kerttel, nagy konyhával, központi fűtéssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.:
20/55-96-430.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
2 + félszobás, komfortos kertes ház garázzsal 817 m2-es telken eladó 6 millió Ftért. Szélmalom u. 2/1.

Apróhirdetések
A Legelő u. 29/1. szám alatt kétszobás,
nappalis, komfortos családi ház sürgősen
6 millió Ft-ért eladó. Érdeklődi a helyszínen vagy telefonon: 30/863-86-76.
A Legelő utca 68. szám alatti ház eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.:
30/237-82-84, 20/20-60-161.
Eladó vagy földszinti, első emeleti lakásra cserélhető a Váradi u. 30. szám alatti
összkomfortos családi ház. 6,5 millió Ft.
Érd.: 20/770-73-40.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-6269.
A Széchenyi tér 11-ben 3. emeleti, 62
m2-es lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft.
30/567-99-39.
Tavasz utca 64. szám alatti ház 7 millió Ftért eladó. 30/431-77-08.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Karacson felújított 3. emeleti lakás és
garázs eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.:
20/273-62-62.
Igényesen felújított, 1 + félszobás lakás
a központban eladó. A lakás földszinti és
azonnal beköltözhető. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 66/743-121.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2es garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39528-17.
Eladó Gerlán kétszobás, összkomfortos
garázsos családi ház. Vegyes és gáz központi fűtés. 1,5 szobás 1. emeleti békési lakáscsere érdekel. Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
20/338-28-03.
Ingatlan 8-10 millió Ft között
2 + félszobás, gáz- és vegyes fűtésű,
összkomfortos családi ház ipari árammal,
garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.:
70/222-75-37.
Fürdő közelében, üdülőövezetben eladó
családi ház: három szoba, konyha, kamra, spájz, fürdő, WC, fűtött garázs, fásszín.
Rendezett udvarral 8,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/417-560.
Kamuton kétszobás kertes családi ház
melléképülettel eladó. Irányár: 8,5 millió
Ft. Érd.: 30/493-76-61.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Kétlakásos, különbejáratú kertes ház eladó 10 millió Ft-ért. Érd.: 20/331-69-82.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Karacs 2B-ben, első emeleti, fehér teraszkerítéses, szigetelt lakás felújítva, félig berendezve, beköltözhető állapotban eladó.
Irányár: 11 millió Ft. Tel.: 30/530-96-23,
66/739-890.
Gyulán, a Fürdő közelében összkomfortos,
rendezett, alkuképes, kis kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.:
30/799-50-50.
Fürdőhöz közeli, háromszobás kertes ház
garázzsal, melléképületekkel. Első emeletig lakást beszámítok. Irányár: 12,3 millió
Ft. Tel.: 70/775-02-34.
Tetőtér-beépítéses, 2,5 szobás, 90 m2-es,
két fürdőszobás, vegyestüzelésű fűtéses
ház a városközponthoz közel 13,2 millió
Ft-ért eladó. Kis kert, két kocsibeálló. Tel.:
30/578-31-81, 17-19 óra között.
Békésen a Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft.
70/512-74-65.
Asztalos u. 42. alatti négyszobás ház sok
melléképülettel eladó. Irányár: 14,8 millió
Ft. Érd.: 30/523-82-90.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, háromszobás, ebédlős családi ház eladó.
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16
millió Ft. 30/96-38-391.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (Piac tér), Fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben:
5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: március 17. kedd 12 óra

Asztalos kút közelében alacsony rezsivel
84 m2-es + tetőteres, újszerű, hőszigetelt ház eladó. Irányár:17 millió Ft. 70/2796-226.

Kiadó ingatlan
Békésen főtéri férfi fodrászatban
üzletrész eladó vagy kiadó. Telefon:70/554-94-24.

Ingatlant keres
Városközponthoz nem messze lévő, háromszobás téglaházat vennék. Tel.:
30/518-07-28.

Kert
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Malomasszonykertben 2 kvadrát kert eladó a járdás dűlőben. Tel.: 30/322-96-59.
Sebők-kertben 1059 m2-es rendezett kert
gyümölcsökkel, épülettel eladó, Kút, villany van. Érd.: 70/60-60-586.
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.

Jármű, alkatrész
Forgalomból kivont Mercedes kisbusz eladó. 30/94-55-433.
Használt, de jó MTZ alkatrészek eladók.
Tel.: 30/32-29-659.
Robi gyári utánfutó eladó. 66/643-416.
Volga, Latvija alkatrészek újak eladók: féltengely, fékdob 3 darab, spirál rugó 4 darab,
kormányösszekötő rúd 2 darab, lengéscsillapító 2 darab, kilométeróra spirál 212cmes, egy pár hátsó komplett lámpa. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/432-06-16.
Simson 51-es eladó. Tel.: 30/457-23-02.
50 cm3-es kerti traktor pótkocsival eladó.
70/597-60-61.
Eladó 5 ajtós 1-es Golf alkatrészek, karosszéria elemek, 1,6 D motor üzemképes. Tel.: 30/489-52-47.

Állat
Napos és előnevelt csirke eladó. 66/427105, 30/39-49-555.
Maximum 1 éves hófehér cicák keresek
örökbefogadásra. 20/250-84-06.
Jércék, tyúkok, kakasok, kecskék eladók.
20/472-96-58.
Japán tyúkot vagy bármilyen díszbaromfi
tyúkot keresek megvételre. Tel.: 30/43379-89.
150-160 kg-os hízó eladó. Érd.: 70/24058-71.
Herélt választási malacok eladók. 30/46388-11.
40-50 kg-os süldők eladók. 70/663-62-47.

Társkeresés
Magányos nő vagyok. Keresem társamat
40-től 50 évesig. Független és nem italozó
férfit. 20/42-72-974.
27 éves vak fiatalember társat keres. Tel.:
30/512-14-25.

Munkát keres, ajánl
Nyugdíjas férfi hétszemélyes gépkocsival
munkát keres. Nappali vagy éjszakai őrzést
vállalok. Tel.: 30/26-90-417.
Duguláselhárítás garanciával. Telefon: 30/939-77-20.
Munkát keresek: idős személy gondozását, nyugdíjasnak takarítást, bevásárlást,
házkörüli munkát. Tel.: 70/657-05-66.
Megbízható nő munkát keres: takarítást,
bevásárlást, idősgondozást, stb. 30/7344-849.
Takarítói munkát keresek. Tel.: 20/35767-41.

Egyéb
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda,
előszobafal, gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra, 2 db zsírosbödön, szobafenyő,
pálma. Érd.: 30/905-49-14.

Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt
állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Márciusi kiültetésre vennék 2 db kb. 4-5
éves szép, szürke, sűrűágú ezüstfenyőt az
előkertbe díszfának. Tel.: 66/414-007, este.
106 cm átmérőjű Samsung plazma tv eladó kitűnő képminőséggel, sérülés- és
karcmentesen. 30/27-94-760.
Olcsón eladó terménydaráló, kályha, nagy
asztal, zsírosbödön, 20 kg-os mérleg, ágy
valamint szekrények.30/28-82-613.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény világosszürke bútorlapból, modern kivitelben eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Édes és erős házi fűszerpaprika eladó termelői áron. 30/94-55-433.
Eladó: 20 l-es teljesen új kézi permetező,
új kézi kasza nyéllel, kézi kapák, ásók, gereblye, erős csákány, vaslapát, baltanyél.
70/236-35-37.
Erdélyi kiránduláshoz 2-3 fő útitársat keresek húsvétra. 30/94-55-433.
Felesleges dolgait ingyen elszállítom. Tel.:
30/835-53-24.
Használt és új paplanok, párnák eladók.
30/94-55-433.
Étkezési és vetésre alkalmas csicsóka eladó nagyobb tételben is. 30/66-88-978.
Eladó: 20 m2-es padlószőnyeg, hegesztő, kályha, gáztűzhely, rézüst, disznótoros
asztallap, rekamié, szekrény, morzsoló.
Tel.: 66/412-955.
Pucolt barna dió olcsón eladó, 6 kg. Farkas Gy. u. 1. csak szombaton és vasárnap.
Eladó: antik mérleg (250 kg-ig mér) súlyokkal, antik réztányéros mérleg súlyokkal, 3 db thonet szék, kis ruhásszekrény,
2 íróasztal, különböző méretű jó állapotú
szőnyegek, hősugárzó. Érd.: 30/95-22466.
Csúszásmenetes piros és szürke járólap
eladó. 30/94-55-433.
Garanciális digitális keltetőgép tojásforgatóval, 22-es húsdaráló, elektromos húsdaráló eladó. 20/472-96-58.
38 cm3-es gyerekmotor eladó. Érd.:
30/30-700-73.
380 voltos hosszabbító, dupla dugalj jobbos-balos eladó. Érd.: 30/30-700-73.
Bontásból eladó cserép, tégla, kúpcserép,
léc, deszka, gerenda, ajtók, ablakok, gázkémény, konvektorok, vízmelegítő, malmikocsi, targonca. 20/47-29-658.
Lomtalanítás. Tel.: 30/509-70-17.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Futópadot vásárolnék. 30/514-04-68.
Eladó 1 db fehér márványlap 43x40x3
cm-es, irányár: 7500 Ft. Tel.: 30/66-86503.
3 db karámhoz való vaskapu eladó. 5000
Ft/db. Tel.: 30/66-86-503.
Briggs motoros fűnyíró eladó. Javításra
szorul vagy alkatrésznek. Tavaly használtuk. Ár:12000 Ft, alkudható. Tel.: 30/6686-503.
Jó állapotban lévő kétajtós ruhásszekrény
eladó helyhiány miatt. Mérete: 195x80x50.
Ár: 14000 Ft. Tel.: 30/66-86-503.
Eladó 2 db forgó kerék 150/40-70-es 2500
Ft/ db. Tel.: 30/66-86-503.
Bolti berendezés eladó: új Crown Cool
370 literes vitrines hűtőszekrény 130.000
Ft. Belker mérleg 20.000Ft. Olasz fagylalthűtő 9 tégelyes 90.000 Ft. Salgó polcok 6
méter 18.000 Ft/m. Pult, falipolcok. Érd.:
70/43-20-616.
Eladó: üveges beltéri ajtó4 darab
202x77cm 8.000 Ft, dupla üveges ablak 110X80cm 5000 Ft, félig üveges ajtó
95x195 cm 2db tokkal együtt 10.000 Ft.
Érd.: 70/43-20-616.
Füstölt szalonna eladó, 1300 Ft/kg. Tel.:
20/331-30-09.
Eladó:
dohányzóasztal,
faliszőnyeg,
előszobaszekrény, konyhabútor. Érd.:
30/411-08-57.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-0726.
Satupad satuval együtt eladó. Érd.:
30/277-95-43.
Eladó: 28-as női kerékpár, 3 fiókos Zanussi Lehel fagyasztószekrény. Érd.: 66/410204.
Mindenféle lomját, üzemképtelen dolgát,
egyebeket ingyen elszállítom. Tel.: 20/94507-26.
Eladó: új szánkó, új gépek, szerszámok,
bakelit hanglemezek, video felvevő-lejátszó magnó, férfi és női eredeti bőrkabátok. Tel.: 30/272-43-50.
Górés kukorica eladó. 70/253-88-72.
Bélmegyeren 3 db-ból álló jó állapotú
szekrénysor eladó. Tel.: 30/621-66-20.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Eladó: 3,2x2,5 m-es perzsaszőnyeg két
összekötővel, füles ülőgarnitúra. Érd.:
20/958-63-38.

Isten éltesse Irma nénit!

Kis Lászlóné Valla Sára Irma a napokban ünnepelte 90.
születésnapját. Sokan ismerhetik, hiszen Irma néni 1951
óta lakik Békésen, és egykor
a mezőgazdasági iskolában
gazdasági vezetőként dolgozott. Éveken keresztül anya-

gi támogatással járult hozzá
a szegény sorsú diákok helyzetének javításához. Izsó Gábor, Békés polgármestere virágcsokorral köszöntötte őt.
További jó egészséget és hos�szú életet kívánunk Irma néninek!

sajtóközlemény
Végéhez közelednek
a rekonstrukciós
munkálatok
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint a
Hajlék a Házban elnevezésű TIOP 3.4.2-11/1-2012-0316
azonosítószámú projekt kedvezményezettje az öt telephelyének rekonstrukciós munkálatait ütemtervszerűen zajlottak. Utoljára a Farkas Gyula u. 4. (Veres
Péter tér 5.) felújítására került sor. Az épület komplex
energetikai felújítását követően befejeződött az infrastrukturális pillére a programnak.
A projekt keretein belül zajló humánerőforrás menedzselése azonban a pályázat fizikai befejezéséig
tart.

Kitüntetési javaslatokat
várnak
Április 15-én Békés a várossá nyilvánításának 42. évfordulóját ünnepli. Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja adni
kitüntetéseit: a „Békés Város
Díszpolgára” címet, a „Békés
Városért” kitüntetést az arra
érdemes személynek, valamint
a „Civilek a Városért” elismerő
címet a tevékenységükkel ki-

magasló érdemeket szerző civil
szervezeteknek.
Békés Város Képviselő-testülete március 10-ig várja a javaslatokat.
A kitüntetésre javaslatot tehetnek a képviselő-testület
tagjai, tisztségviselői, bizottságai mellett a gazdálkodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek.


Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központba

2015. március 27-én 17 órától kezdődő

Szeverényi Barnabás: Hold-keringő
című verseskötetének bemutatójára.
Köszöntőt mond Izsó Gábor polgármester.
A kötetet ajánlja Mucsi András, a Békés Városi
Önkormányzat oktatási és kulturális tanácsnoka
A verseket előadja a szerző.
Közreműködik:
Mohácsiné Szeverényi Ágnes (fuvola)
Alföldi Csaba (zongora)
A kötetet illusztrálta Szeverényi Mihály festőművész.
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Jól indult a kéziszezon
Remekül kezdte a tavaszi
szezont a Békési FKC. Jelenleg a négy forduló után még
veretlen a csapat, egy döntetlennel és három győzelemmel.

verték az Algyőt, illetve itthon
sikerült a hazai közönséget remek játékkal és győzelemmel
kiszolgálni. Ezekkel az eredményekkel egyelőre biztosan

Egy nyelvet beszélünk

Horgász
szemmel

fotó:békési FKC

ÍZANYAG NÉLKÜL
NEM MEGY

Sikerült visszavágni az őszi forduló elején elvesztett pontokért.
Ezek küzdelmes, nehéz
mérkőzések voltak, de a csapat mindent megtett a lehető legjobb eredmények eléréséért. A Lajosmizse otthonából sikerült 1 pontot elhozni a
fiúknak, míg idegenben meg-

áll a csapat a középmezőnyben (18 ponttal 7. a tabellán,
pontegyenlőségben a 5-6. helyezettel).
Jól összeállt a csapat a tavaszra, illetve Cifra Tibor is nagyon elkapta a fonalat, a Füzesabony ellen 17 találattal vezette győzelemre a csapatot.
Styop Barbara

Fekécs Sámuel
a Héraklész programban
Szegeden Csongrád megye
nyílt bajnokságán vettek részt
a Békési TE Súlyemelő Szakosztályának versenyzői. A Fekécs testvérek új évada jól indult. Sámuel a serdülők 56 kgos súlycsoportjában indult.
Nagyszerű egyéni csúccsal,
160 kg-os összteljesítménnyel
magabiztosan nyerte súlycsoportja versenyét.
Ervin szintén a serdülők
korcsoportjában, de a 62 kg-os
súlycsoportban indult. Egyéni
csúcsait megjavítva, 131 kgos összesített teljesítménnyel
végzett az első helyen.
Pár nappal később a regionális területi minősítő verse-

nyen, Békéscsabán álltak a tárcsák mögé a Fekécs testvérek.
Sámuel felkészülését ugyan kisebb sérülések akadályozták,
de szakításban így is sikerült
egyéni csúcsot emelnie és végül újfent az első helyen végzett. Ervin sem talált legyőzőre súlycsoportjában, lökésben
egyéni legjobbját 77 kg-ra javította.
Jó hír és a békési súlyemelősportág sikereit jelzi, hogy
Fekécs Sámuelt előző évi teljesítménye eredményeként beválasztották a legtehetségesebb magyar sportolók Héraklész programjába.
Lakatos Gyula

A békés halas horgászathoz nélkülözhetetlen az etetőanyag, ami jó minőségű kell
hogy legyen, hiszen a tavaszi
hideg vizekben a keszegek és
pontyok igen óvatosan táplálkoznak. Mivel a halak ekkor
még igen kevés táplálékot vesznek fel, ezért óva intenék mindenkit az olyan etetőanyagtól,
amiben sok a kukorica- vagy a
búzaszármazék, mert attól hamar eltelik a hal. Leghatékonyabb etetőkeverékek az apró
szemméretű, kekszben és olajos mag őrleményben bővelkedő keverékek. Ezek kiváló csalogatóhatással bírnak, serkentik a keresgélő halak kapókedvét. A jó minőségű etetőkeverékhez mindenképpen ajánlott
aromát használni, hiszen az illatfelhő olyan, mint egy jeladó.
Az erőteljesebb aromásítás általában plusz 15 fokos vízig ajánlott, vagyis a felmelegedő vizekben kimondottan van létjogosultságuk az aromáknak. Később is használható, sőt ajánlott
is, de csak módjával. Az aromáknak nagyon sok típusa létezik: folyékonyból többféle, alkoholos, cukros, olajos, melasz,
stb. Az aromák felhasználási
módja is vegyes, van amelyiket
vízhez kell adni, másokat töményen alkalmazni. Szintén hatékonyak még a poraromák, amiket a készre kevert etetőanyaghoz ajánlott adagolni.
Szekerczés Sándor

NYÍLT NAPJAIRA!
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az életvitelünkből adódóan viszonylag
gyakran megfordulok futóversenyeken, az
utóbbi években Gyulán megrendezett félmaratonok pedig különösen kedvelt célpontjaink. A legutóbbi alkalommal azonban különös bajnokkal találkoztam. Hogy futni jól
tud, az természetes, de az nem, ahogyan a
közönség „tapsolt” neki. A nézők magasra
emelt kezüket forgatták csuklóból – a kategória győztese, egy fiatal fiú ugyanis siket. Siket, így, í-vel, ez a hivatalos meghatározás, a
süket szót az érintettek elutasítják, hiszen a
köznyelvben a buta, ostoba szó is hozzátartozhat a jelentéséhez.
A siketek nyelve jelnyelv – távolról sem
igaz viszont az a hiedelem, miszerint egy
nemzetközi nyelvről lenne szó. Sőt, ami számomra megdöbbentő: hazánkban nem is

egyetlen jelnyelvet használnak, hanem kettőt: egyet maguk között (ezt tekinthetjük a
siketek anyanyelvének), egy másikat pedig,
ha hallók vannak a környezetükben. Mutogatásnak, jelbeszédnek pedig ne nevezzük a jelnyelvet, mert meg fognak bántódni, hasonló okokból a hallózást sem kedvelik. A jelelt
magyar követi nyelvünk szerkezetét, még a
névelőket is odateszik.
Még két tényt szeretnék megismertetni
Önökkel a siketekről: Petőfinek 18 éves korából maradtak meg rajzos jegyzetei, amelyen a
jelnyelv kézjeleit rajzolta le, feltehetően abból
a célból, hogy megtanulhassa. A másik tény
pedig: a siketek ma hazánkban nyelvi kisebbségnek számítanak, és a jelnyelv Magyarország egyik hivatalos nyelve.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Programajánlatok március 10-27. között
Március 11. szerda 17 órától

Március 18. szerda 16:30

Munkaadók fóruma a „Remény-Híd" Békésen
élő hátrányos csoportok felzárkóztatása program részeként.
Városháza nagyterme
Március 14. szombat 11 órától
Békési TE I. – Nyírbátor férfi extraligás és Békési
TE II. – Cegléd NBII-es asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok
Március 14. szombat 16:30-tól
Jótékonysági koncert Haczk Lídiáért. Bővebben
a 2. oldalon.
Kulturális központ
Március 15. vasárnap 10 óra
Megemlékezés a nemzeti ünnepen. Bővebben a
címoldalon.
Forradalmi emlékmű
Március 16. hétfő 19 óra
A Vérszipoly, avagy ki harap a végén? zenés vígjáték két részben a Hadart Művészeti Társulás
előadásában. Főszerepben: Háda János, Zakariás Éva. Jegyek: 2500, 3000, 3500 Ft/fő.
Kulturális központ

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk a kedves szülőket
a Békési Kistérségi óvoda és Bölcsőde
tagóvodáinak

Hallgatni Arany, (jel)beszélni Petőfi

Irodalmi svédasztal. Téma: Karinthy Frigyes:
Találkozás egy fiatalemberrel - és versek.
Könyvtár
Március 20. péntek 14 óra
IV. Kecskeméti Gábor Emlékkonferencia. Bővebben az 5. oldalon.
Kulturális központ
Március 21. szombat 18 óra
Békési FKC – Balassagyarmat bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
Március 23. hétfő 17:30
Közéleti fórum a „Remény-Híd” Békésen élő
hátrányos csoportok felzárkóztatása program
részeként.
Kulturális központ
Március 26. csütörtök 17 óra
Sursum Corda-díjátadó.
Kulturális központ
Március 27. péntek 17 óra
Szeverényi Barnabás verseskötetének bemutatója.
Kulturális központ

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
12. hét

2015. március 16-20.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tökleves

Gulyásleves

Csontleves

Tojásos
savanyúleves

Grízgaluska-leves

Zöldborsós
aprópecsenye
Párolt rizs

Sajtos-tejfölös
spagetti

Töltött
káposzta

Rántott
Felesborsó-főzelék
sertésszelet
Fasírt
Burgonya köret

Sütemény
13. hét

Befőtt

2015. március 23-27.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Zöldborsóleves

Hamis
gulyásleves

Vegyes
gyümölcsleves

Frankfurti
leves

Tárkonyos gombaleves

Debreceni
sertésszelet
Tészta köret

Rakott karfiol

Sült csirkecomb
burgonyapürével

Aranygaluska
vanília sodóval

Pirított csirkemáj
Sós burgonya

Káposztasaláta
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Savanyú uborka
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Hozd ki az internetből,
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

03 hónapig
Ft

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a
legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as telefonszámon!

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

150211-A

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.
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