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megjelenIk: Békés, Bélmegyer, kamut, murony, Tarhos településeken

•  Jótékonysági est Lídiáért 
 2. oldal

•  Emlékezés Irányi Dánielre 
 4. oldal

Tartalomból...

Mennyi vizet iszik 
egy nap?

Szavazzon Ön is!
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50%
2–3 litert.

12%
1–2 litert.

26%
3 liternél is 

többet.

12%
1 liternél 
kevesebbet.

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 Szentmise a Hazáért a Szentháromság 
  Plébániatemplomban
       9:15 Ünnepi Istentisztelet 
  a Református Templomban
 10 óra 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!

A múlt század legmérgezőbb járványa 
A hétköznapok hőseire em-

lékezünk, azokra, akik nem 
hajtottak fejet a kommuniz-
mus, az elvtársak önkénye 
előtt – mondta beszédében a 
Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapján az ünnepi szó-
nok. Vidáné Endrődy Ildikó 
tanárnő hozzátette: a kommu-
nista diktatúra sebeit szüleink 
és nagyszüleink viselik, de er-
kölcsi rombolását mindannyi-
an még ma is érezhetjük. Hu-
szonöt évvel a rendszerváltozás 
után is vannak, akik nosztalgi-
ázva emlegetik a kommunista 
időket, nem véve tudomást ar-
ról a világszerte mintegy 100 
millió, Kelet-Európában egy-

millió személyről, akiknek az 
életét követelte a XX. szá-
zad legmérgezőbb járványa, a 

kommunizmus, nem beszélve 
a lelkileg megnyomorított száz 
és százmilliókról.

De ennek a diktatúrának 
befellegzett és a történelem 
lapjait immár mi írjuk. Méltó-
nak kell lennünk elődeinkhez 
– zárta beszédét Vidáné End-
rődy Ildikó. 

A Forradalmi Emlékműnél 
tartott emlékezésen később ko-
szorúzásra került sor. A város-
vezetés és a városlakók nevé-
ben Izsó Gábor polgármester 
és dr. Pálmai Tamás alpolgár-
mester helyezte el a kegyelet 
virágait. A pártok közül kizá-
rólag a Kereszténydemokrata 
Néppárt koszorúzott.  Sz. K.
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Blues kedvelőknek játszott 
a Pribojszki Mátyás Trió

Már a Pribojszki Mátyás 
Trió előzenekara, a füzesgyar-
mati KIEz együttes jó hangu-
latot teremtett, akik főleg Jimi 
Hendrix és a legendás Radics 
Béla-féle Tűzkerék zenekar 
számait játszották, de elhang-
zott a koncerten a jazz-rock ot 
játszó híres Mini együttes 
Gőzhajó című dala is, a febru-
ár 28-i eseményen.

A Cseh Tamás Program tá-
mogatásával megvalósult ren-
dezvény a nagysikerű Tavaszi 
zenei Vitaminbomba elneve-
zésű koncertsorozat harmadik 
állomása volt. Pribojszki Má-
tyás csapata ezúttal trió for-

mációban lépett fel, a zenekar-
vezető szájharmonikás mellett, 
billentyűs hangszeren Kovács 
Erik, gitáron pedig szász Fe-
renc játszott. Az együttes első 

két számát a KIEz együttessel 
közösen adta elő, s egyik daluk 
egy örökzöld Muddy Waters 
szám volt. Az elsősorban jazz-
bluest, annak is a boogie-woo-
gie ágát játszó trió azért néha 
kirándult a rock and roll me-
zejére is.

Lelkes közönség fogadta Eu-
rópa egyik legelismertebb kor-
társ magyar szájharmonikását, 
aki sokak örömére végre ellá-
togatott csapatával Békésre is. 
Még városunk polgármestere, 
Izsó Gábor is jelen volt e szín-
vonalas, nem mindennapi ze-
nei eseményen. 

Zsombok Imre

Pályázati önerő lesz a 
képviselői tiszteletdíjakból

Február 23-án elfogadta a 
képviselő-testület a város idei 
költségvetését, amely 3 milli-
árd 943 millió 800 ezer forin-
tos főösszeget mutat – adott 
tájékoztatást Izsó Gábor.  A 
polgármester hozzátette: a 
tervezéskor a céljuk a műkö-
dőképesség megőrzése, az in-
tézmények megtartása volt, és 
ez elöregedő és csökkenő né-
pességű településünkön nagy 
kihívás. Izsó Gábor elmondta 

még, hogy ez az év a gazdasá-
got lendítő és munkahelyeket 
teremtő beruházások előké-
szítésének az időszaka. Most 
kell felkészülni arra, hogy a 
Területi operatív Program-
tól minél több fejlesztési for-
rást hívjunk le. Ehhez komoly 
önerőre van szükség, hiszen a 
pályázatok 50%-os, jobb eset-
ben 85%-os támogatottsá-
gúak, így félő, hogy a jobb 
anyagi helyzetben lévő tele-

pülések elhappolják előlünk a 
forrásokat. A helyzet súlyos-
ságát felismerve, hogy minél 
több önerő álljon rendelke-
zésre, a Jobboldali Összefogás 
Békésért Polgári Kör önkor-
mányzati képviselői elhatá-
rozták, hogy fél éven át nem 
veszik fel a tiszteletdíjukat, 
hanem annak teljes összegét 
a pályázati önerő biztosítására 
ajánlják fel. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Tavaszi áruk 
érkezTek:

-  női-férfi-gyermek 
lábbelik

-  átmeneti  
kabátok

- angol divatáru
-  függöny, sötétítő

Csirkerendelés!
vörös, fehér

master, kakas
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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 - fogyasz-
tása mellett:

1. A folyamatos vízivás segít, hogy bőrünk 
megőrizze fiatalságát és rugalmasságát. Fo-
gyasztásával bőrünk kisimult, fe-
szes és bársonyosabb tapintású 
lesz, eltűnnek a kisebb gödrök és 
megszűnhetnek a bőrkeményke-
dések is.

2. Szervezetünknek a vér után-
pótlása 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 táp anyagok 
eljussanak a sejtekig, hanem egyben biztosítja 
testünk állandó hőmérsékletét is.

3. Ha keveset iszunk, csökken szerveze-
tünk nyirokkeringése. Ez különösen érezhe-
tő fájdalom esetén: a vízbevitel emelésével a 
nyirokrendszer működése fokozódik, a fájda-
lom, például a fejfájás enyhül.

4. A vízfogyasztás a méregtelenítést, vagy-
is a szervezetben felszaporodott salakanya-
gok eltávolítását is fokozza éppen az előzőek-
ben leírt nyirokrendszerre való hatása miatt. 
Aki méregtelenítő kúrába kezd, muszáj, hogy 
sok vizet igyon.

5. A vízfogyasztás az emésztést is gyorsít-
ja: könnyebben és gyorsabban tudjuk a be-

vitt tápanyagot feldolgozni. Fogyókúrázóknak 
ezért ajánlott sok vizet inni. 

6. Meglepő, de csontjaink felét is víz alkot-
ja. Különösen ajánlott emiatt a vízivás törött 
vagy megrepedt csont esetén, hogy megfele-
lő mennyiségű csontsejt képződhessen.

7. A csont mintájára a víz segít 
abban, hogy ízületi fájdalmaink 
enyhüljenek. A víz egyben meg is 
akadályozza a későbbi problémá-
kat, vagyis véd a kopások ellen.

8. Dohányosoknak különösen 
sok vizet kell inniuk, mert a do-
hányzás erősen szárítja a bőrt és 
dehidratálja az egész szervezetet. 

9. A vízivás megakadályozza 
a másnaposságot. Ha valaki szó-

rakozni megy, az itala mellé igyon vizet is, 
így elkerülheti a fáradt, tompa, fejfájós más-
napot. 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 pró-
bát: amikor éhesnek érezzük magunkat, 
igyunk egy pohár vizet, ha néhány perc alatt 
az éhségérzet nem szűnik meg, tényleg éhe-
sek vagyunk. A tapasztalat azonban azt mu-
tatja, hogy legtöbbször a vízivás megoldja a 
problémát.

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

Élő fortélyaink

a CSabaI uTCa 7. SZámú háZ
A kanyargós Csabai utca elején épületesz-

tétikai szempontból kiemelkedik a 7. számú 
polgárház. Az építményt idős Békési zol-
tán szeszfőzde-tulajdonos állíttatta helyre a 
családja segítségével. 
Ezért a Városvédő és 
-szépítő Egyesülettől 
emléktáblát is kapott. 
„A ház homlokzatá-
nak megőrzéséért” fel-
iratú tábla a homlok-
zaton jól látható.

Az 1900-as évek 
elején épült lakóház-
ban sokáig élt Radecsics Mihály pékmester és 
családja. Az íves szemöldökpárkányok alatti 
lelógó köténydíszítések sajátságos hangulatot 
adnak a háznak. Az ablakok alatt lépcsős va-
kolt könyöklőpárkányok húzódnak. Az utcai 
homlokzat alul fehér színű lábazati párkány-

ban végződik.  Az épített értékekre figyelők 
örülünk, amiért Békési úr és fia megmentet-
tek egy értékes polgárházat, sőt korábban az 
1857-ben épült ipartörténeti jelentőségű egy-

kori gőzmalmot /ké-
sőbb olajütő malom, 
majd rizshántoló/ is 
eredeti formájában 
állították helyre. Kö-
szönet érte.

bíró györgy, 
városvédő

Megjegyzés:
Legutóbbi lapszámunkban a Daru utca 10. szá-

mú ház építészeti leírásakor felhasználtam, idéz-
tem Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség ál-
tal 1958-ban Békés nagyközségben felmért műem-
lékek, műemlék jellegű épületek, népi építészeti al-
kotások című kiadványt is.  B. Gy.

Kiadvány készült 
a színjátszó rendezvényről

Mint megírtuk, tavaly no-
vemberben hetedik alkalom-
mal rendezte meg a Mentál-
higiénés Egyesület a már ha-
gyományosnak számító „Já-
ték-szín” Dél-alföldi Regioná-
lis színjátszó Találkozót Békés 
városában, a Kecskeméti Gá-
bor Kulturális Központban. A 
kulturális rendezvény különle-
gességét az adta, hogy a szín-
játszók pszichiátriai és szenve-
délybetegségekkel küzdők, il-
letve fogyatékkal élők és idő-

sek közül kerültek ki. A nagy 
múltú találkozó összegzésére  
és az érdeklődők kíváncsisá-
gának 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 meg-
jelenését az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatta ko-
moly anyagi segítséggel, vala-
mint a rendezvény a Nemzeti 
Együttműködési Alap támoga-
tásával valósulhatott meg. 

Kevesebb közmunkás dolgozhat
Izsó Gábor polgármes-

ter tájékoztatása szerint je-
lentősen csökken a huzamo-
sabb idejű közfoglalkoztatás-
ban foglalkoztatottak száma 
Békésen. Míg tavaly 110 főt, 
idén már csak 30 személyt 
tudnak ilyen címen foglalkoz-
tatni, ennyire kapott keretet a 

város. Ráadásul a 90%-os tá-
mogatást is lecsökkentették 
70%-ra, így sokkal többet 
kell a városvezetésnek hoz-
zátenni. Huzamosabban fog-
lalkoztattak közmunkásokat 
mások mellett a virágkerté-
szetben, az utcák takarításá-
ban, a konyhán, ők adták a 

dánfoki üdülőközpont ügye-
letét és az iskolai buszkísérést. 
A csökkentés miatt azonban 
ezek nagy részét le kellett ál-
lítani. Azonban arra kaptak 
halvány ígéretet, hogy a lét-
számot áprilistól bővíteni le-
het majd – mondta el Izsó 
Gábor. Sz. K.
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házasságkötés nem 
történt.

elhunytak: özv. Földesi 
Mihályné Hévízi Mária (69 
évesen), özv. Nagy Mihály-
né szabó Julianna zsuzsan-
na (75), Bagi sándor (72), 
özv. szalkai Mihályné Kis 
Eszter (92), Jakucs Lász-
ló (87), szűcs sándor (56), 
Csupász József (69, Bél-
megyer), 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 La-
jos (86), Csökmei István 
(62), Ilyés sándor (55), Mu-
csi sándorné Papp Katalin 
(57), özv. Tasnádi Jánosné 
Hagymási Julianna (85).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

ha vezetsz, ha követsz

A KEVE körlevelében 
olvastam minap azt a gon-
dolatébresztő írást, mely-
ből többször idézek, melyet 
parafrazálok most. Érdekes, 
ha valami régóta motosz-
kál az ember fejében, ak-
kor előbb-utóbb találkozik 
vele valahol, és rácsodálko-
zik, hogy más is hasonlóan, 
vagy ugyanúgy látja a dol-
gokat, mint önmaga. 

Lássuk a történetet: Egy 
reggel a gazda kiengedte a 
birkákat a pajtából. Ahogy 
az első birka a kapuhoz 
közeledett, egy kapanye-
let tartott keresztbe és azt 
várta, hogyan reagál az ál-
lat. A birka könnyedén át-
ugrotta és elindult a legelő 
felé. Ezután elvette az út-
ból a kapanyelet, de ahogy 
a birkák jöttek kifelé a paj-
tából, mindegyik megtor-
pant előtte, és nagyot ug-
rott ugyanúgy, ahogy az el-
ső birka tette. Nyilvánvaló, 
hogy a birkák követik veze-
tőik példáját attól függet-
lenül, hogy van-e értelme 
vagy nincs. Mi köze ennek 
a „modern” világunkhoz? 
Hihetetlenül sok. Hiszen 
jól bevett szokás a vezető 
vak követése, attól függet-
lenül, hogy értelmesnek tű-
nik-e vagy sem az, amit ő 
tesz. Vagy elkezdjük hasz-
nálni a legfrissebb techno-
lógiai kütyüket is csupán 
azért, mert másnak is van. 
sőt, egy üzletben szinte 
automatikusan, gondolko-
dás nélkül vásároljuk meg 
azt, ami után mások is kap-
kodnak. Hát nem vagyunk 
eme viselkedésünkkel na-
gyon is hasonlatosak gyap-
jas barátainkhoz? A Biblia 
ki is mondja: „mindnyájan 
tévelyegtünk, mint a ju-
hok”. 

De azt is írja, hogy az 
emberek és a bárányok 
igen hasonlatosak, mivel 
mindkettőjüknek alapve-
tő szüksége van a jó pász-
torra. Mély megfontolásra 
és gondos mérlegelésre van 
(volna) szükségünk akkor, 
amikor arról döntünk, hogy 
kiket követünk. Mert tév-
útra 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 mérlegel-
nünk és felelősen kell csele-
kednünk, hisz csak így tud-
juk a legjobban tenni azt, 
amire szegődtünk, vagy 
amire választottak: hogy 
megfelelően, és a jó, a he-
lyes irányba vezethessük a 
ránk bízott embereket. 

Borzasztó nagy „szabad-
ságunkban” - talán a sza-
badosság szó jobban illene 
ide - szeretjük azt hinni, 
hogy ebben a rettentő füg-
getlenségünkben mások 
segítsége vagy iránymu-
tatása nélkül is jól műkö-
dünk a mindennapokban. 
De a birkákhoz hasonló-
an mindenki félrevezet-
hető helytelen eszmékkel, 
késztetéssel vagy célokkal. 
sokszor egy rossz jelszó is 
elég. Vigyázzunk tehát, 
hogy mikor, melyik pász-
tort 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. Néz-
zünk utána igen gondosan 
tehát, hogy valóban arra 
kell-e mennünk, amerre ők 
vezetnek. „Pusztuló nyáj 
volt népem: pásztorai fél-
revezették.”  

A jó pásztor az tehát, 
akiben bármikor megbíz-
hatunk. Aki kiáll embere-
iért, közösséget vállal ve-
lük 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 szél-
járása szerint. „Én vagyok a 
jó pásztor. A jó pásztor éle-
tét adja a juhokért. Én is-
merem az enyéimet, és az 
enyéim ismernek engem.” 
Igen, ez lehet a jó vezető 
választásának az alapja.

olvasom egyik, az er-
délyi magyarság kisebb-
ségi léte vezetőjének szá-
mító vezír „véleményét” 
a márciusi marosvásárhe-
lyi felvonulás betiltásáról. 
Belegondolok a helyi po-
litikai életünk vezérszóno-
kai hangadónak szánt sza-
vaiba… Hát mit mondjak. 
Beszéljenek. De kolomp 
nem kéne tán a nyakuk-
ba. Vagy legalább a nyel-
vet akasszuk ki belőle, míg 
nem késő. Mert van ugyan 
Békés ma, de mi azt szeret-
nénk, ha lenne holnap is.

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: 
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.

TÁJÉKOZTATÁS FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ 
TÁMOGATÁS, GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS, 

EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI TÁMOGATÁS ELLÁTÁSÁNAK 
HATÁSKÖRI VÁLTOZÁSÁRÓL – 2015. március 1.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 2015. március 
1. napjától hatályos 25. § (3) bekezdése alapján az alábbi támogatások intézése önkor-
mányzati 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 he-
lyeken 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 sze-
rint, 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

a Good Báj Biokozmetikában

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

Ön is rengeteg pénzt kidobott 

már feleslegesen kozmetikumokra 

és elege van a szépségipar 

tégelybe zárt illúzióiból?

Akkor zárja le ezt a korszakot 
testreszabott Belico „BőrÉbresztő 

Programmal” és ismerje meg 
az egészséges, bőrépítő bőrápolásban rejlő 

hihetetlen lehetőségeket!

Pályázati önerő lesz a 
képviselői tiszteletdíjakból

(Folytatás az 1. oldalról)
Izsó Gábor kérte a további 

képviselőket és más gazdasá-
gi szereplőket – tekintve, hogy 
ez mennyire kardinális kérdés 
– csatlakozzanak a kezdemé-
nyezéshez. 

Milyen fejlesztési célokról 
van szó? Ilyen például egy hű-
tőház építése. szintén a start 
munkaprogramban megter-
melt zöldség és gyümölcs fel-
használása az alapja a városi 
konyha fejlesztésének és bőví-
tésének. Elkészülhet – Békés-
csaba és Gyula közreműködé-
sével – a Dánfokra megálmo-
dott interaktív központ, to-
vábbá a Békés-Murony és Bé-
kés-Kamut kerékpárút. A 470-

es út mellett az infrastruktúra 
fejlesztése Békés elemi érdeke, 
hogy ott békésieknek munkát 
adó cégek telepedhessenek le. 
Energetikai szempontokat fi-
gyelembe véve korszerűsítik a 
Rendelőintézet épületét. Cél 
még a gyógyfürdő fejlesztése 
és a turizmus kibővítése. 

- Legalább 7 milliárd forint 
értékű fejlesztési forrást szeret-
nénk Békésre hozni a követke-
ző években – mondta el Izsó 
Gábor.

A polgármester arról is tájé-
koztatást adott, hogy március 
elsejével megkezdte munkáját 
a szociális szövetkezet, amely-
ben jelenleg sporthálók kötése 
folyik, valamint a felkészülés a 

savanyító üzemrész beindítá-
sára. Piacképes áruk termelé-
sét fogják folytatni, ezzel a vá-
ros maga is munkahelyeket te-
remt. 

Izsó Gábor végül elmond-
ta, hogy amint korábban a 
Békési Újság megírta, a sze-
ged-Csanádi Római Katolikus 
Egyházmegye át fogja ven-
ni a Tisza Kálmán szakkép-
ző Iskolát és ott zavartalanul 
folytatódhat a mezőgazdasá-
gi szakképzés.  Ennek megva-
lósulásához összefogásra volt 
szükség, sokan dolgoztak ér-
te, mások mellett a térség or-
szággyűlési képviselője, Dan-
kó Béla is. 

Szegfű Katalin

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.

AjánljA AdójA 1%-át 
a Békési Újságot kiadó 

CsAládérT 
AlAPíTványnAk!

Adószám: 18376287-1-04

AKCIÓ
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Csendesül...
Az elmúlt napok, hetek eseményei során egyre többet jutottak 

eszembe Berzsenyi Dániel sorai, amit Kodály zoltán megzenésí-
tésében 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 vé-
rét is, hanem a magát Iszlám Államnak nevező fanatikusok ak-
ciójaként keresztyének lefejezéséről, templomok felgyújtásáról is 
egyre sűrűbben szólnak a hírek.

De forrong a hazai közélet is: folyamatos a politikai erők kö-
zött 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 keve-
sen 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!” (Má-
té evangéliuma 11,28.)

Böjti időszakban, húsvét felé haladva érdemes ezen újra elgon-
dolkozni, s talán néha arra a Jézusra is hallgatni, aki nem fog so-
ha ajtóstól berontani a házunkba, de ahová behívják, oda szíve-
sen betér és megajándékoz javaival.

Katona gyula, lelkipásztor

beSZél róla aZ orSZág
 orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédéből: Ma-

gyarország vezetőinek az a dolga, hogy Európa kérdéseire sa-
ját válaszokat adjanak, úgy, hogy elért eredményeinket meg-
védhessük. Magyarország gazdasági sikertörténet lett, amit 
Európa is elismer. Több gyermek született, nőtt a házas-
ságkötések, 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 meg-
védték félmillió család otthonát. A bérek értéke, a foglalkoz-
tatás 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 beözön-
lő embertömegeket látni hazájában. Most azoknak az embe-
reknek kell segíteni, akik nemcsak szeretik Magyarországot, 
de dolgozni is akarnak érte. Ha polgári Magyarországot aka-
runk, akkor ideje ismét együtt megharcolni érte, és nem egy-
más ellenében, mert egy a tábor, egy a zászló.

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

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

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 meg-
élni – ezt a kérdést járta körül 
a Körösvidéki Baptista Egy-
házkerület évenkénti női kon-
ferenciája, melynek idén Bé-
kés adott otthont. A február 
28-i találkozóra mintegy 200 
lány és asszony látogatott vá-

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

tista Gyülekezet lelkészének a 
felesége, aki előadásában min-
denekelőtt arról beszélt, hogy 
a szentírás milyen asszonysor-
sokat mutat be és milyen női 
példákat állít a mai kor asszo-
nyai elé. Kovácsné Ildikó sze-
rint a Biblia a szelíd, csendes és 
szolgalelkű nőt mutatja be Is-
tennek tetszőként, és az olya-
nokat, akik a lelki épülésükre 
is gondot fordítanak. 

A Baptista Imaházban tar-
tott konferencián hittapasz-
talataik megosztásával, közös 
énekkel és imádsággal báto-
rították egymást a jelenlévő 
nők.  Sz. K.

Emlékezés Irányi Dánielre

A Békési Városvédő és 
-szépítő Egyesület Irányi Dá-
niel tiszteletére rendezett ün-
nepséget az államférfi szüle-
tésnapján, február 24-én.

Az idei ünnepséget serfecz 
Dávid nyitotta meg a városvé-
dők nevében, majd szavalatot 
hallhattunk Varga Krisztiná-
tól, a szegedi Kis István Re-
formátus Gimnázium tanu-
lójától. Az ünnepi megemlé-
kezést Mucsi András önkor-
mányzati képviselő, történe-
lemtanár tartotta, beszédében 
kiemelte Irányi Dániel élet-
útja és tevékenysége főbb ál-
lomásait. Irányi a Negyveny-
nyolcas és Függetlenségi Párt 
politikusa volt, a teljes vallás-
szabadságért és a polgári há-
zasság bevezetéséért harcolt. 
Mindenkor a közösséget, a ha-

zát szolgálta. 1872-től egészen 
haláláig volt Békés országgyű-
lési képviselője.

A Békési Városvédő és 
-szépítő Egyesület kezdemé-
nyezésére 1998. március 15-én 
helyezték el Irányi mellszob-
rát – Veres Kálmán bronz al-
kotását – a Városháza homlok-
zati fülkéjében. A megemléke-
zés folytatásában éppen ezt a 
szobrot koszorúzták meg. Bé-
kés város nevében Izsó Gábor 
polgármester és Deákné Do-
monkos Julianna képviselő, a 
városvédő egyesület nevében 
Miklós Lajos és Jenei sándor 
helyezte el koszorúját. Koszo-
rúzott továbbá Tisza Kálmán 
szakképző Iskola és a szegedi 
Kis István Református Gim-
názium is. 

Fábián Judit, városvédő

Dr. Kovács Gézáné (középen) a békési baptista női konferencián.
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Lerajzolták a közlekedést a gyerekek
Idén 508 rajz közül válasz-

totta ki a legjobbakat a Dávid 
László középiskolai rajztanár 
vezette szakmai zsűri a „Köz-
lekedésbiztonság gyermek-
szemmel” című gyermekrajz-
pályázat helyi fordulójában. A 
nagyszámú rajz a Békési Ren-
dőrkapitányság illetékességi 
területén lévő települések óvo-
dásaitól és általános iskolásai-
tól érkezett. A rajzok sokszor 
személyes élményekből táp-
lálkoznak és nagyon kreatí-
vak – mondta el a zsűri elnö-
ke a Békési Gyermekkönyvtár-
ban március 6-án tartott kiál-
lítás-megnyitón. A könyvtár 
falaira 170 rajz került, köztük 
természetesen a díjazottak. A 
korcsoportonkénti legjobbak 
díjazását ezúttal is a Békés Me-

gyei Baleset-megelőzési Bizott-
ság biztosította, emellett szá-
mos különdíj is gazdára talált. 

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

da), II. helyezett Bakurecz Bog-
lárka (Fürkész Központi óvoda), 
III. helyezett Burai Románó (Ep-
reskerti óvoda); alsó tagozatos is-
kolások között I. helyezett Dihen 
Milán (Dr. Hepp Ferenc Általá-
nos Iskola), II. helyezett Frey Tí-
mea (Mezőberényi Általános Is-
kola), III. helyezett Deme Dáni-
el (Bélmegyeri Általános Iskola), 
felső tagozatos iskolások között 
I. helyezett Dobi Attila (szege-
di Kis István Református Álta-
lános Iskola), II. helyezett Baji 
orsolya (szegedi Kis István Re-
formátus Általános Iskola), III. 
helyezett Lovas Léna (Dr. Hepp 
Ferenc Általános Iskola). A Bé-
kési Újságot kiadó Családért 
Alapítvány különdíját egy hat-
éves békési óvodás kislány, Braun 
Melinda kapta meg.  Sz. K.

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

Teltházas Palmetta koncert

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

amely hagyományőrző népi me-
tált játszik. A fergetegesre sike-
rült, teltházas fellépésről követ-
kező lapunkban bővebben írunk. 

Maradnak a szociális segélyek
Békés város képviselő-testü-

lete a közelmúltban elfogadta 
az új szociális rendeletét, mely-
ről 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 biz-
tosítására. Ezeknek megfelelően 
a települési támogatás keretein 
belül Békés Város Önkormány-

zata 2015. március hó 1. napjá-
tól a megszűnő lakásfenntartási 
támogatás helyett önkormány-
zati lakásfenntartási támogatás, 
a megszűnő méltányossági ápo-
lási díj helyett önkormányza-
ti ápolási díj, a megszűnő mél-
tányossági közgyógyellátás he-
lyett önkormányzati gyógyszer-
költség támogatás, a megszűnő 
adósságkezelési szolgáltatás he-
lyett önkormányzati adósság-
kezelési szolgáltatás jogcímen 
hozott szabályozást. 
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

ÖSSZefogáS a hajléKTalaNoKérT
A mai társadalmi, gazdasági 

helyzetben Békés város meg-
őrizte segítőkészségét, a la-
kosság továbbra is érzékenyen 
reagál a sérülékeny, hátrányos 
helyzetű emberekre, csopor-
tokra. A Békés Városi szociális 
szolgáltató Központ a hajlék-
talan személyeknek öt családi-
as hangulatú ingatlanban fo-
gadja és látja el emberhez mél-
tóan a hajléktalan személye-
ket. Ezen a télen nem voltunk 
extrém időjárási helyzetnek 
kitéve. Mégis több olyan egyén 
esetében volt szükséges azon-
nali jelleggel szállást biztosí-
tanunk az elmúlt időszakban, 
akik nem lakhatás céljára szol-
gáló épületben, kunyhóban, 
fészerben, közterületen kíván-
ták tölteni mindennapjai kat. 

Továbbra is hangsúlyozzuk 
az összefogást, kérjük önö-
ket, hogy amennyiben az ut-
cán látnak olyan akár isme-
retlen egyént vagy netán is-
mernek olyan személyt, aki 
magatehetetlennek tűnik, tá-
mogatásra szorul, azt jelezzék 
azt a Családsegítő szolgálat-
nál munkaidőben személyesen 
a Jantyik Mátyás u. 1. szám 
alatt, vagy telefonon a 66/414-
840-es vagy a 70/337-11-85-
ös számon, vagy e-mail ben a 
bvszszk@gmail.com címen. 

Ne feledjük, a szenvedélybe-
teg is ember, aki nem biztos, 
hogy maga tehet a sorsáról. 
Ha valaki az utcán fekszik, ha-
mar kihűlhet. Közös felelőssé-
günk az embertársainkkal való 
törődés.

a D-vITamINról
Valójában ez egy hormonszerű anyag, így hormonként is visel-

kedik, 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 kimu-
tatták, hogy szoros összefüggés van a cukorbetegség és a D-vita-
min szint között. 

Magyarországon tél végére a lakosság D-vitamin-hiányossá vá-
lik, ezért érdemes szükség esetén pótolni!

mennyi kell D-vitaminból? 
Az országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet hiva-

talosan még mindig napi 200 nemzetközi egység D-vitamin be-
vitelét ajánlja. A szakmai társaságok által most megfogalmazott 
állásfoglalás azonban 1500-2000 nemzetközi egység bevitelét fog-
ja javasolni táplálékkiegészítő formájában felnőtt embernek a té-
li 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

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

- Hogyan mutatná be ön-
magát?

- Leánykori nevem szántó 
Hajnalka Mária. Békésen szü-
lettem, majd itt jártam álta-
lános iskolába. A középiskolát 
Békéscsabán végeztem a szé-
chenyi Közgazdasági szakkö-
zépiskolában, közismert nevén, 
a Közgében. Majd Békéscsa-
bán kezdtem el dolgozni, mi-
kor is munka mellett elvégez-
tem a pénzügyi szakos közgaz-
dász és párhuzamos képzésben 
a személyügyi szervező szakot. 
Mindkettőből 2005-ben tet-
tem sikeres záróvizsgát. Köz-
ben megszületett a fiam, és 11 
év munka után az ő ellátása lett 
a legfontosabb feladatom. Miu-
tán letelt a gyesem, visszame-
hettem volna dolgozni, de a ré-
gi munkahelyemen központosí-
tás miatt a megyei igazgatóság 
adminisztratív részét fokozato-

san leépítették, ezért úgy dön-
töttem, helyben próbálok meg 
munkát keresni. Hat hónapig 
dolgoztam a békési idősek ott-
honában, majd egy újságban 
megjelent hirdetésre jelentkez-
tem, melyben az Endrőd és Vi-
déke Takarékszövetkezet kere-
sett kirendeltség vezetőt. 

- Mikortól látja el e mun-
kakört?

- 2006 júliusában kezdtem 
el a Takarékszövetkezetben 
dolgozni.

- Érez-e előnyt vagy hát-
rányt, hogy nőként vezető?

- Hátrányát és előnyét sem 
érzem. Ha valaki szívvel-lélek-
kel végzi a feladatát, ez nem 
számít. szeretek a számok vi-
lágában dolgozni, és szívesen 
meghallgatom az embereket. 
Elítélem a közönyt és az ud-
variatlanságot, szeretem a pre-
cízséget és a kedvességet. Mot-

tóm: a mosoly semmibe sem 
kerül, mégis megfizethetetlen.

- Hogyan piheni ki a napi 
stresszt?

- szabadidőmben szívesen 
végzek a köz érdekében önkén-
tes tevékenységet. Két egyesü-
letben is vállaltam aktív tagsá-
got, mely évente 8-10 alkalom-

mal jelent egész napos elfog-
laltságot. A fiam már 13 éves, ő 
gondoskodik a munkaidő utáni 
és a hétvégi aktív elfoglaltsá-
gomról. Reggelente együtt in-
dulunk el otthonról, és az esté-
ket is együtt töltjük. Ez lehet, 
hogy csak a „mi történt ma a 
suliban” események megbeszé-

lése, de lehet séta, kerékpározás, 
társasjáték, edzésen vagy mecs-
csen szurkolóként való részvé-
tel, vagy éppen egy mindket-
tőnket érdeklő film együtt tör-
ténő végignézése. A fontos az, 
hogy együtt vagyunk.

- Ön szerint mi lehet a sike-
res ember titka?

- Legfontosabb az, hogy sze-
ressük csinálni azt, amit csiná-
lunk. A sikerhez elengedhe-
tetlen a szorgalom, a kitartás, 
a folyamatos tanulás, és persze 
kell egy cseppnyi szerencse is. 

gugé
Következő interjúalanyunk 

Serfecz Dávid.
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Jól bicikliző iskolások versenye
A közeli napokban rendez-

ték meg a Kerékpáros Iskola 
Kupa megyei döntőjét, ahol a 
Békési rendőrkapitánysághoz 
tartozó településeket a Körös-
tarcsai Arany Gusztáv Általá-
nos Iskola képviselte, mert ők 
nyerték a városi fordulót. A 
Miklós Gábor tanár által fel-
készített kétfős csapat, a he-

tedikes Bátori orsolya és Pap 
Dávid a megyei döntőben 
nem értek el dobogós helye-
zést, de a Pap Dávid a fiúk kö-
zött egyéniben harmadik lett. 
A békéscsabai versenyben az 
indulók először közlekedési té-
májú tesztlapokat töltöttek ki, 
majd kerékpáros ügyességi pá-
lyán haladtak végig. 

Feltűzték 
a szalagot

Gálaműsorral köszönte meg 
tanárainak és szüleinek a kö-
zépiskolás évek gondtalansá-
gát a Tisza Kálmán szakkép-
ző Iskola idei végzős hat osz-
tályának összesen 112 tanuló-
ja. Ezúttal két gimnáziumi, két 
szakközépiskolai és két szak-
iskolai osztálynak rendezték 
meg a hagyományos szalag-
tűző ünnepséget. A gála során 
a diákok elsősorban a táncos 
produkciókban tűntek ki, de 
versmondás, önvédelmi bemu-
tató és paródia is látható volt. 
A Kecskeméti Gábor Kultu-
rális Központban tartott ün-
nepség végén a záró közös dalt 
követően a szülők, nagyszülők 
gondoskodását 1-1 szál virág-
gal köszönték meg az immár 
érettségi és szakmai vizsgákra 
készülő végzős tanulók.  Sz. K. 

A végzősök büszkén viselhetik a 
szalagot.
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ingatlan 2 millió forintig

Horgásztórész eladó Békés és Csaba kö-
zött 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, komfor-
tos 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 Bé-
késen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Érd.: 66/415-380.
Hajnal utcában ház eladó. Irányár: 3,2 mil-
lió Ft. Tel.: 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.
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.: Má-
tyás király u. 76. alatt.
A Malomvégen, a Dózsa György utca 15. 
szám alatt kétszobás, összkomfortos 
ház 4,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-
070.
Szendrei utcában kétszobás, összkomfor-
tos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 
30/667-45-84.
Tarhoson téglaépítésű, újszerű állapotú, 
közművesített ház eladó. Irányár: 4,5 mil-
lió forint vagy megtekintés után megegye-
zés szerint. Érd.: 30/542-17-80.
Szarvasin IV. emeleti, 56 m2-es, másfél-
szobás lakás sürgősen eladó 4,6 millió Ft-
ért. 70/450-43-42.
Békésen a Hargita utcában vegyes fa-
lazású ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. 
70/512-75-65.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt. Irány-
ár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Mátyás király utcában 110 m2-es ház el-
adó. 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, háromszo-
bás lakás sürgősen eladó 5,4 millió Ft-ért. 
70/450-43-42.
Háromszobás, összkomfortos beköltöz-
hető ház 1040 m2-es telekkel a Fürdő kö-
zelében 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 fű-
téssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 
20/55-96-430. 
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.
2 + félszobás, komfortos kertes ház ga-
rázzsal 817 m2-es telken eladó 6 millió Ft-
ért. Szélmalom u. 2/1.

Tisztelt Olvasóink!
az apróhirdetésekben sze- 
     replõ adatok hiteles sé  géért 
szerkesztõségünk Nem vál-
lal felelősséget. Csak lakos-
sági apróhir detéseket adunk 
közre.

ingATlAn 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

A Legelő u. 29/1. szám alatt kétszobás, 
nappalis, komfortos családi ház sürgősen 
6 millió Ft-ért eladó. Érdeklődi a helyszí-
nen vagy telefonon: 30/863-86-76. 
A Legelő utca 68. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Békésen kétszobás, téglaépítésű koc-
kaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 
30/237-82-84, 20/20-60-161.
Eladó vagy földszinti, első emeleti lakás-
ra 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, 30/739-62-
69.
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 Ft-
ért eladó. 30/431-77-08.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos 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 m2-
es garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-
528-17. 
Eladó Gerlán kétszobás, összkomfortos 
garázsos családi ház. Vegyes és gáz köz-
ponti fűtés. 1,5 szobás 1. emeleti békési la-
káscsere 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, kam-
ra, 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 el-
adó 10 millió Ft-ért. Érd.: 20/331-69-82.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Karacs 2B-ben, első emeleti, fehér terasz-
kerítéses, szigetelt lakás felújítva, félig be-
rendezve, 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 sür-
gősen eladó. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.: 
30/799-50-50.
Fürdőhöz közeli, háromszobás kertes ház 
garázzsal, melléképületekkel. Első emele-
tig 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 kétgene-
rációs 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, há-
romszobás, ebédlős családi ház eladó. 
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellá-
tott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16 
millió Ft. 30/96-38-391.

Asztalos kút közelében alacsony rezsivel 
84 m2-es + tetőteres, újszerű, hőszige-
telt ház eladó. Irányár:17 millió Ft. 70/27-
96-226.

kiAdó ingATlAn

Békésen főtéri férfi fodrászatban 
üzletrész eladó vagy kiadó. Tele-
fon:70/554-94-24.

ingATlAnT keres
Városközponthoz nem messze lévő, há-
romszobás 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 gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Malomasszonykertben 2 kvadrát kert el-
adó a járdás dűlőben. Tel.: 30/322-96-59.
Sebők-kertben 1059 m2-es rendezett kert 
gyümölcsökkel, épülettel eladó, Kút, vil-
lany van. Érd.: 70/60-60-586.
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2 
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.

Jármű, ALKATrész
Forgalomból kivont Mercedes kisbusz el-
adó. 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: fél-
tengely, fékdob 3 darab, spirál rugó 4 darab, 
kormányösszekötő rúd 2 darab, lengéscsil-
lapító 2 darab, kilométeróra spirál 212cm-
es, egy pár hátsó komplett lámpa. Ár meg-
egyezés 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, ka-
rosszéria  elemek, 1,6 D motor üzemké-
pes. Tel.: 30/489-52-47.

állAT
Napos és előnevelt csirke eladó. 66/427-
105, 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.: 30/433-
79-89.
150-160 kg-os hízó eladó. Érd.: 70/240-
58-71.
Herélt választási malacok eladók. 30/463-
88-11.
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. Tele-
fon: 30/939-77-20.

Munkát keresek: idős személy gondozá-
sát, nyugdíjasnak takarítást, bevásárlást, 
házkörüli munkát. Tel.: 70/657-05-66.
Megbízható nő munkát keres: takarítást, 
bevásárlást, idősgondozást, stb. 30/73-
44-849.
Takarítói munkát keresek. Tel.: 20/357-
67-41.

egyéB 
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda, 
előszobafal, gázpalack, háromrészes ülő-
garnitúra, 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 el-
adó 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 vi-
lágosszürke bútorlapból, modern kivitel-
ben eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Édes és erős házi fűszerpaprika eladó ter-
melői áron. 30/94-55-433.
Eladó: 20 l-es teljesen új kézi permetező, 
új kézi kasza nyéllel, kézi kapák, ásók, ge-
reblye, erős csákány, vaslapát, baltanyél. 
70/236-35-37.
Erdélyi kiránduláshoz 2-3 fő útitársat kere-
sek 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 el-
adó nagyobb tételben is. 30/66-88-978.
Eladó: 20 m2-es padlószőnyeg, hegesz-
tő, kályha, gáztűzhely, rézüst, disznótoros 
asztallap, rekamié, szekrény, morzsoló. 
Tel.: 66/412-955.
Pucolt barna dió olcsón eladó, 6 kg. Far-
kas Gy. u. 1. csak szombaton és vasárnap. 
Eladó: antik mérleg (250 kg-ig mér) sú-
lyokkal, antik réztányéros mérleg súlyok-
kal, 3 db thonet szék, kis ruhásszekrény, 
2 íróasztal, különböző méretű jó állapotú 
szőnyegek, hősugárzó. Érd.: 30/95-22-
466.
Csúszásmenetes piros és szürke járólap 
eladó. 30/94-55-433.
Garanciális digitális keltetőgép tojásforga-
tóval, 22-es húsdaráló, elektromos húsda-
ráló eladó. 20/472-96-58.
38 cm3-es gyerekmotor eladó. Érd.: 
30/30-700-73.
380 voltos hosszabbító, dupla dugalj job-
bos-balos eladó. Érd.: 30/30-700-73.
Bontásból eladó cserép, tégla, kúpcserép, 
léc, deszka, gerenda, ajtók, ablakok, gáz-
kémény, konvektorok, vízmelegítő, malmi-
kocsi, 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.: 30/66-86-
503.
3 db karámhoz való vaskapu eladó. 5000 
Ft/db. Tel.: 30/66-86-503.
Briggs motoros fűnyíró eladó. Javításra 
szorul vagy alkatrésznek. Tavaly használ-
tuk. Ár:12000 Ft, alkudható. Tel.: 30/66-
86-503.
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 fagylalt-
hűtő 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 ab-
lak 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.: 20/945-07-
26.
Satupad satuval együtt eladó. Érd.: 
30/277-95-43.
Eladó: 28-as női kerékpár, 3 fiókos Zanus-
si Lehel fagyasztószekrény. Érd.: 66/410-
204.
Mindenféle lomját, üzemképtelen dolgát, 
egyebeket ingyen elszállítom. Tel.: 20/945-
07-26.
Eladó: új szánkó, új gépek, szerszámok, 
bakelit hanglemezek, video felvevő-leját-
szó magnó, férfi és női eredeti bőrkabá-
tok. 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.

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

INGyENEs APRóHIRDETÉs!

Apróhirdetések

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 te-
lephelyének rekonstrukciós munkálatait ütemterv-
szerűen zajlottak. Utoljára a Farkas Gyula u. 4. (Veres 
Péter tér 5.) felújítására került sor. Az épület komplex 
energetikai felújítását követően befejeződött az infra-
strukturális pillére a programnak. 

A projekt keretein belül zajló humánerőforrás me-
nedzselése azonban a pályázat fizikai befejezéséig 
tart.

Isten éltesse Irma nénit!

Kis Lászlóné Valla sára Ir-
ma a napokban ünnepelte 90. 
születésnapját. sokan ismer-
hetik, hiszen Irma néni 1951 
óta lakik Békésen, és egykor 
a mezőgazdasági iskolában 
gazdasági vezetőként dolgo-
zott. Éveken keresztül anya-

gi támogatással járult hozzá 
a szegény sorsú diákok hely-
zetének javításához. Izsó Gá-
bor, Békés polgármestere vi-
rágcsokorral köszöntötte őt. 
További jó egészséget és hosz-
szú életet kívánunk Irma né-
ninek! 

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.

Kitüntetési javaslatokat 
várnak

Április 15-én Békés a vá-
rossá nyilvánításának 42. év-
fordulóját ünnepli. Békés Vá-
ros Önkormányzata ez alka-
lomból 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-tes-
tülete március 10-ig várja a ja-
vaslatokat. 

A kitüntetésre javaslatot te-
hetnek a képviselő-testület 
tagjai, tisztségviselői, bizottsá-
gai mellett a gazdálkodó szer-
vezetek, intézmények és társa-
dalmi szervezetek. 
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Egy nyelvet beszélünk
HALLGATNI ARANy, (JEL)BEszÉLNI PETőFI

Az életvitelünkből adódóan viszonylag 
gyakran megfordulok futóversenyeken, az 
utóbbi években Gyulán megrendezett félma-
ratonok pedig különösen kedvelt célpontja-
ink. A legutóbbi alkalommal azonban kü-
lönös bajnokkal találkoztam. Hogy futni jól 
tud, az természetes, de az nem, ahogyan a 
közönség „tapsolt” neki. A nézők magasra 
emelt kezüket forgatták csuklóból – a kate-
gória győztese, egy fiatal fiú ugyanis siket. si-
ket, így, í-vel, ez a hivatalos meghatározás, a 
süket szót az érintettek elutasítják, hiszen a 
köznyelvben a buta, ostoba szó is hozzátar-
tozhat a jelentéséhez.

A siketek nyelve jelnyelv – távolról sem 
igaz viszont az a hiedelem, miszerint egy 
nemzetközi nyelvről lenne szó. sőt, ami szá-
momra megdöbbentő: hazánkban nem is 

egyetlen jelnyelvet használnak, hanem ket-
tőt: egyet maguk között (ezt tekinthetjük a 
siketek anyanyelvének), egy másikat pedig, 
ha hallók vannak a környezetükben. Mutoga-
tásnak, jelbeszédnek pedig ne nevezzük a jel-
nyelvet, mert meg fognak bántódni, hason-
ló 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 korá-
ból 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 kisebb-
ségnek számítanak, és a jelnyelv Magyaror-
szág egyik hivatalos nyelve.

Szilágyiné Szabó ágnes

ProgrAmAJánLAToK márCiuS 10-27. KÖZÖTT

Március 11. szerda 17 órától

Munkaadók fóruma a „Remény-Híd" Békésen 
élő hátrányos csoportok felzárkóztatása prog-
ram 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 víg-
játék két részben a Hadart Művészeti Társulás 
előadásában. Főszerepben: Háda János, zakari-
ás Éva. Jegyek: 2500, 3000, 3500 Ft/fő.

Kulturális központ

Március 18. szerda 16:30

Irodalmi svédasztal. Téma: Karinthy Frigyes: 
Találkozás egy fiatalemberrel - és versek.

Könyvtár

Március 20. péntek 14 óra
IV. Kecskeméti Gábor Emlékkonferencia. Bő-
vebben az 5. oldalon.

Kulturális központ

Március 21. szombat 18 óra
Békési FKC – Balassagyarmat bajnoki kézilab-
da-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 bemuta-
tója. 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
sertésszelet 

Burgonya köret

Felesborsó-főzelék 
Fasírt

Sütemény Befőtt

 13. hét                                                  2015. március 23-27.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

  Zöldborsóleves
Hamis 

gulyásleves
Vegyes

gyümölcsleves
Frankfurti 

leves
Tárkonyos gom-

baleves

Debreceni 
sertésszelet 
Tészta köret

Rakott karfiol
Sült csirkecomb 

burgonya-
pürével

Aranygaluska 
vanília sodóval

Pirított csirkemáj 
Sós burgonya

Káposztasaláta Savanyú uborka

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, 

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
szegfû Katalin 30/432-20-30

Postacím: 
5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 
bekesiujsag@gmail.com

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: 
Családért Alapítvány

Nyomda: 
Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba)

Hu iSSn 1218-4241

Horgász
szemmel

íZaNyag NélKÜl 
Nem megy

A békés halas horgászat-
hoz nélkülözhetetlen az ete-
tőanyag, ami jó minőségű kell 
hogy legyen, hiszen a tavaszi 
hideg vizekben a keszegek és 
pontyok igen óvatosan táplál-
koznak. Mivel a halak ekkor 
még igen kevés táplálékot vesz-
nek fel, ezért óva intenék min-
denkit az olyan etetőanyagtól, 
amiben sok a kukorica- vagy a 
búzaszármazék, mert attól ha-
mar eltelik a hal. Leghatéko-
nyabb etetőkeverékek az apró 
szemméretű, kekszben és ola-
jos mag őrleményben bővelke-
dő keverékek. Ezek kiváló csa-
logatóhatással bírnak, serken-
tik a keresgélő halak kapóked-
vét. A jó minőségű etetőkeve-
rékhez mindenképpen ajánlott 
aromát használni, hiszen az il-
latfelhő olyan, mint egy jeladó. 
Az erőteljesebb aromásítás álta-
lában plusz 15 fokos vízig aján-
lott, vagyis a felmelegedő vizek-
ben kimondottan van létjogo-
sultságuk az aromáknak. Ké-
sőbb is használható, sőt ajánlott 
is, de csak módjával. Az aro-
máknak nagyon sok típusa lé-
tezik: folyékonyból többféle, al-
koholos, cukros, olajos, melasz, 
stb. Az aromák felhasználási 
módja is vegyes, van amelyiket 
vízhez kell adni, másokat tömé-
nyen alkalmazni. szintén haté-
konyak még a poraromák, ami-
ket a készre kevert etetőanyag-
hoz ajánlott adagolni.

Szekerczés Sándor

Jól indult a kéziszezon
Remekül kezdte a tavaszi 

szezont a Békési FKC. Jelen-
leg a négy forduló után még 
veretlen a csapat, egy döntet-
lennel és három győzelemmel. 

sikerült visszavágni az őszi for-
duló elején elvesztett ponto-
kért. 

Ezek küzdelmes, nehéz 
mérkőzések voltak, de a csa-
pat mindent megtett a lehe-
tő legjobb eredmények eléré-
séért. A Lajosmizse otthoná-
ból sikerült 1 pontot elhozni a 
fiúknak, míg idegenben meg-

verték az Algyőt, illetve itthon 
sikerült a hazai közönséget re-
mek játékkal és győzelemmel 
kiszolgálni. Ezekkel az ered-
ményekkel egyelőre biztosan 

áll a csapat a középmezőny-
ben (18 ponttal 7. a tabellán, 
pontegyenlőségben a 5-6. he-
lyezettel). 

Jól összeállt a csapat a ta-
vaszra, illetve Cifra Tibor is na-
gyon elkapta a fonalat, a Fü-
zesabony ellen 17 találattal ve-
zette győzelemre a csapatot.  

Styop barbara

Fekécs Sámuel 
a Héraklész programban

szegeden Csongrád megye 
nyílt bajnokságán vettek részt 
a Békési TE súlyemelő szak-
osztályának versenyzői. A Fe-
kécs testvérek új évada jól in-
dult. sámuel a serdülők 56 kg-
os súlycsoportjában indult. 
Nagyszerű egyéni csúccsal, 
160 kg-os összteljesítménnyel 
magabiztosan nyerte súlycso-
portja versenyét.

Ervin szintén a serdülők 
korcsoportjában, de a 62 kg-os 
súlycsoportban indult. Egyéni 
csúcsait megjavítva, 131 kg-
os összesített teljesítménnyel 
végzett az első helyen.

Pár nappal később a regio-
nális területi minősítő verse-

nyen, Békéscsabán álltak a tár-
csák mögé a Fekécs testvérek. 
sámuel felkészülését ugyan ki-
sebb sérülések akadályozták, 
de szakításban így is sikerült 
egyéni csúcsot emelnie és vé-
gül újfent az első helyen vég-
zett. Ervin sem talált legyőző-
re súlycsoportjában, lökésben 
egyéni legjobbját 77 kg-ra ja-
vította. 

Jó hír és a békési súlyeme-
lősportág sikereit jelzi, hogy 
Fekécs sámuelt előző évi tel-
jesítménye eredményeként be-
választották a legtehetsége-
sebb magyar sportolók Hérak-
lész programjába.

lakatos gyula

MeGHÍvÓ
Szeretettel várjuk a kedves szülőket 

a Békési Kistérségi óvoda és Bölcsőde 
tagóvodáinak 

NYÍLT NaPJaira!
Időpont minden tagóvodában: 9 – 12 óráig

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TAGÓVODA

Fürkész Központi Óvoda 
Békés, Baky utca 4.

Bóbita Integrált Tagóvoda 
Békés, Ótemető utca 2.

Hunyadi téri Tagóvoda 
Békés, Hunyadi tér 1/1.

Újvárosi Tagóvoda 
Békés, Csabai utca 30.

Tarhosi Tagóvoda 
Tarhos, Kossuth utca 52.

Korona utcai Tagóvoda 
Békés, Korona utca 1.

Teleki utcai Tagóvoda 
Békés, Teleki utca 26.

IDŐPONT

március 24. (kedd)

március 26. (csütörtök)

március 27. (péntek)

március 30. (hétfő)

március 31 (kedd)

április 2. (csütörtök)
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Hozd ki az internetből,  
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

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.

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
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