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Hálásak a gyergyóiak 
a békésiek támogatásáért

Rendületlenül és kitartóan folytatja segítő 
munkáját az Öreg Gábor, Paulcsik János és He-
gyesi Gáborné által vezetett segítő kör. Ősszel 
már kétszer jártak Erdélyben. A gyergyószent-
miklósi Szent Anna Otthont évek óta szponzorálják. 

Az október 2-i útjukon vitték el a Testvérvá-
rosok Kenyere gyűjtésből megmaradt 14 mázsá-
nyi lisztet és a mintegy 900 eladott kenyér árusí-
tásából befolyt pénzből vásárolt két darab nagy 
teljesítményű mosógépet. A segítőkész békési-
ek jóvoltából ezek mellett feleslegessé vált, mű-
ködőképes elektronikai eszközöket, továbbá nagy 
mennyiségű gyermek és felnőtt ruhaneműt, cipőt 
préseltek a járművekbe. Új elemként jelent meg, 
hogy a gyergyói településvezetés kérésére a felnőt-

teknek való ruhát és cipőt a helyi családsegítő ellá-
tó rendszernek adták át és így az számos szegény 
családot gazdagított. (Folytatás a 7. oldalon)

Csökken jövőre a kommunális adó
Egységes rendbe foglalta a 

helyi adózásról szóló rendele-
teket az önkormányzat. En-
nek két döntése érinti egé-
szen közvetlenül a békésie-
ket – mondta el a sajtónak a 
legutóbbi képviselő-testületi 
ülés után Izsó Gábor. A pol-
gármester elmondta: 2016. 
január 1-jétől 20 ezerről 16 
ezer Ft-ra csökken a kommu-
nális adó éves mértéke a ma-
gánszemélyeknél, a zártkertek 
után 5000 Ft-ot kell majd fi-
zetni jövőre. Határoztak arról 

is, hogy az iparűzési adó meg-
fizetése alól mentesülhetnek 
a háziorvosok. E döntéstől a 
helyben maradásukat remélik. 
A mentességgel és a csökken-
téssel együttesen mintegy 26-
27 millió Ft helyi adóbevétel-
től esik el a város, ennyi marad 
a polgároknál. 

Izsó Gábor elmondta még, 
hogy megvizsgálták a kommu-
nális adó és a szemétszállítási 
díj kapcsolatát. Arra jutottak, 
hogy e jogcímeken egy-egy 
háztartás 3770 Ft-tól 23520 Ft-

ig fizet évente, vagyis megfele-
lően figyelembe veszik a lakos-
ság élethelyzetéből adódó te-
herbíró képességét – erről Ba-
lázs László képviselő beszélt. 
Izsó Gábor a téma kapcsán 
még hozzátette, hogy szociá-
lis támogatásról is döntöttek. 
Ennek határozata szerint min-
den egyes, szemétszállítási díj 
megfizetésére kötelezett béké-
si háztartás 2000 Ft-os támo-
gatást kap, melyet a következő 
időszak(ok) szemétszállítási dí-
jaiból fognak levonni.  Sz. K.

Grafikus és filmrendező 
a békési tehetség
Két éve szerzett tervezőgrafikusi diplomát a képzőművé-
szeti egyetemen a békési Kondacs András, akit nemrégi-
ben az 50 legtehetségesebb magyar fiatal közé válogattak 
be. Interjúnk ennek apropóján készült.

- Abban, hogy alkotómű-
vésszé válj, van-e a békési gyö-
kereidnek, életed itt eltöltött 
éveinek bármiféle szerepe?

- A válaszom egyértelműen 
igen. 12 éves koromban kezd-
tem el komolyabban érdeklőd-

ni a rajzolás iránt, az általá-
nos iskolai tanáraim ösztönöz-
tek arra, hogy mindenképpen 
folytassam. Édesanyám támo-
gatásával már a hetedik évfo-
lyamba lépésem előtt eljutot-
tam Békéscsabára a művészeti 

szakközépiskolába. Itt az első 
napon befogadtak az oktatók 
és nagyra értékelték a mun-
káimat, ami szintén nagy mo-
tivációt és ihletett nyújtott a 
folytatáshoz. Bár jelenleg már 
Budapesten folytatom a mun-
káimat, de több mint 7 évig 
itt Békésen alkottam és ezt az 
időszakomat tekintem mun-
kásságom bölcsőjének.

(Folytatás a 4. oldalon)

Jubilált a békési kajak-kenu klub
Neves sportvezetők és olimpiai bajnokok is eljöttek az ünnepélyes megemlékezésre

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség sokak által ismert elnöke, 
Baráth Etele, és jó néhány olimpiai és világbajnok sportoló 
díszvendég (köztük Hüttner Csaba és Wichmann Tamás) 
is részt vett a Békési Kajak-Kenu Klub 40 éves jubileumi 
vacsoráján.

A Sportcsarnokban tartott 
eseményen felidézték a klub 
alapításának történetét. 1974 
őszén az akkor ifjú és lelkes 
testnevelő tanár, Izsó Gábor 
vetette fel a gimnázium igaz-
gatójának a kajakozással kap-
csolatos ötletét, aki azt tá-
mogatta. A klubot hivatalo-
san 1975-ben alapították meg, 
négy évtizede. Izsó Gábor 
mellett az alapító edzők között 
tisztelhetjük Asbóth Ákost és 
Nagy Károlyt, akiket az ün-

nepségen külön is köszöntöt-
tek. A klub elnöke 1998 óta 
dr. Nagy György, aki az utóbbi 
idők fejlesztései közül büszkén 
kiemelte a hajdan társadal-
mi munkában felépített csó-
nakház teljes rekonstrukcióját 
és a kibővített csónakparkot. 
Szintén viszonylag új dolog a 
kenuoktatás, a jelenkori leg-
eredményesebb békési sporto-
ló, Laczó Dániel is ebben ér el 
kiugró korosztályos nemzetkö-
zi sikereket. Ha már a sporto-

lóknál tartunk: a békési kajak-
sport egyetlen felnőtt világbaj-
noka, a ma közkedvelt edző-
ként dolgozó Pankotai Gábor 

kapta a legnagyobb tapsot a 
mintegy 200 személy meg-
mozgató ünnepi eseményen. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Két nagyteljesítményű mosógépet szereztek be az 
ide Testvérvárosok Kenyere gyűjtésből. A gépek 
Gyergyószentmiklósra kerültek.
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A könyvbemutAtó ideje:
november 27. péntek 16:30 

Helye: 
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (Jantyik u. 23-25.)

Néhány a tartalomból:
 Házasságközvetítők a régi paraszti társadalmakban
 Békés és a millennium
 Kertészeti kalendárium
 A félévszázados békési zeneiskola ünnepére 
 A békési céhekről
 Öreg ételek
 Temetők és temetkezés Békésen
 Disznótor a régi időkben
 Petz Gyula, Békés egykori főmérnöke
  A „madzagvasút” építéséről 

és elbontásáról
  Kvízek, fejtörők, és keresztrejtvény 

nyereményjáték

Ára továbbra is mindössze 750 Ft!
Vásárolja meg az elsők között 
a 11. Békési Újság Kalendáriumot!

A békési kajakozás alapítói: Izsó Gábor, Asbóth Ákos és Nagy Károly. 

Fo
T

ó
: G

A
z

Só
 J

á
N

o
S 

(G
A

-P
Ix

  F
o

T
ó

).

Várjuk a 2016-os 
Békési Kalendárium bemutatójára!
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Mire jó a teafa olaj?
A levendula illóolaj mellett a teafa az egyetlen, amely 
mértékkel még akár közvetlenül a bőrre is kenhető. A 
kis üvegcsében hatalmas erő rejlik, ugyanis ez az olaj 
különféle gyógyító hatásokkal is rendelkezik. Erős illata 
a kámforra és az eukaliptuszra emlékeztet. 

Milyen hatásai vannak?
Immunerősítő, természetes gyulladáscsök-

kentő, baktérium-, gomba-, és vírusölő.  Min-
denféle fertőzés ellen ki-
válóan alkalmazható, sőt 
még egyes háztartási 
vegyszerek kiváltásában 
is számíthatunk rá. 

Hogyan használjuk?
- Különféle bőrproblé-

mák kezelésére: 15 ml 
tiszta aloe vera gélbe 2 
csepp teafa illóolajat te-
gyünk. Az aloe verát helyettesíthetjük valami-
lyen hidegen sajtolt olajjal is, pl. extra szűz olí-
vaolaj, mandulaolaj. Kenjük be a pattanást, ak-
nés bőrszakaszt. Mivel a teafa olajnak intenzív 
az illata, legjobb, ha éjszaka használjuk. Ekcéma 
vagy körömgomba esetén 1 evőkanálnyi extra 
szűz olívaolajban keverjük el 1-3 cseppnyi teafa 
olajat. Kenjük be a beteg részeket, akár napon-
ta többször is.

- Általános fertőtlenítőszerként: segíti a seb-
gyógyulást. Hígítsuk a teafa olajat kevés tisztí-
tott vízzel. 

- Szemölcsök kezelésére: egy csepp teafa ola-
jat tegyünk közvetlenül a szemölcsre, majd ra-
gasszuk le. 

- Korpásodás ellen: a (natúr) samponba vagy 
az öblítővízbe tegyünk 2-3 cseppnyi teafa olajat.

- Zsíros arcbőrre: két evőkanálnyi tisztított víz-
hez adjunk 2 csepp teafa olajat, és arctisztítás 
után vattapamaccsal töröljük át vele az arcot.

- Ajakherpeszre: 1 kávéskanálnyi mandulao-
lajba tegyünk 1 csepp teafa olajat, és ezzel ken-
jük a herpeszt.

- Égési sérülések, ro-
varcsípés: pár cseppet 
tegyünk egy vattacsomó-
ra, és kenjük be az érin-
tett területeket.

- Takarításhoz, fertőtle-
nítéshez: kb. ¼ liter víz-
ben keverjünk el 10 ml 
teafa olajat (a víz és az 
olaj nem keveredik, ezért 

használat előtt mindig alaposan fel kell rázni), 
tegyük szórófejes üvegbe. 

- Gyorssegítség a megfázásos időszakra: 
cseppentsünk a tenyerünkbe 1-2 cseppnyi teafa 
olajat, jól dörzsöljük össze, és lélegezzünk mé-
lyeket.

További felhasználási lehetőségek: fürdővíz-
be téve a fájó, feszes izmokat lazítja, csökkenti a 
megfázás, influenza tüneteit; immunstimulálás-
ként masszírozzuk a mellkasba, hátra, kezekbe, 
talpba (gyerekeknél ne alkalmazzuk!).

Fontos: belsőleg sose használjuk, és első al-
kalmazása előtt tegyünk bőrpróbát a csukló bel-
ső felén. Mindig 100 %-os tisztaságú, hígítatlan 
teafa olajat vegyünk.

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

Élő fortélyaink

Az IRányI utcA 2. Számú ház
Az Irányi utca 2. számú polgárházról nem-

csak azért szükséges írni, mert építészetileg 
értékes, jellegzetes kisvárosi építmény, hanem 
azért is, mert egy időben annyira lepusztult, 
hogy volt, aki elbon-
tásáról gondolkodott. 
Mégis volt egy házas-
pár, Takács József és 
felesége, akik jelen-
tős anyagi áldozatok 
árán, de megmentet-
ték, teljesen felújíttat-
ták a tönkrement há-
zat. Köszönet érte. 

A polgárházat dr. 
Garamvölgyi Gábor orvos építtette a múlt 
század fordulóján. A jó hírű orvosnak itt volt 
a rendelője is. Sokáig élt itt dr. Lehoczky Ist-
ván törvényhatósági útbiztos. róla a Békés 
vármegye című monográfia a 653-654. olda-
lon írt. Ebből megtudhatjuk, hogy Lehoczky 
úr 1935 óta volt a békési járás törvényhatósági 
útbiztosa. A ház lakója volt még Gaál Géza, 
az utóbbi időben pedig Baji István is. 

Az utcasorban lévő L-alakú építmény 4 
ablakkal néz az utcára. Az ablakokat va-

kolt keretelés veszi körül. Az ablakok fölötti 
erősen hangsúlyos íves díszítés, valamint a 
középen a barnára festett kiugró falsáv sa-
játságos hangulatot ad ez ódon hajléknak. 

Kis, lelógó kötény-
díszítéseket is meg-
figyelhetünk a falon. 
A kapu fölött is lát-
hatjuk a lelógó kö-
ténydíszítéseket. ol-
dalt a két padlásszel-
lőző ablakot barna 
színű vakolt keretelés 
veszi körül. Alul vö-
röses színű tégla lá-

bazati párkány húzódik. A kocsibejárón és 
az udvaron a kockakőburkolat az 1800-as 
évek hangulatát idézi. Ha belépünk a ka-
pun, zöld színű darufás oszlopokat látha-
tunk. Az utcáról jól olvasható „ A ház hom-
lokzatának megőrzéséért” mondatot tartal-
mazó tábla, ami a városvédő Egyesületünk 
ajándéka. 

Ez a polgárház is megérdemelné a helyi vé-
dettséget. vajon unokáink is látni fogják?

Bíró György, városvédő  

2015. november 17.
REMÉNYHÍR INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 
KÖZPONT

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

DAJKÁK FOGLALKOZTATÁSA 
A BÉKÉSI REMÉNYHÍR INTÉZMÉNYBEN

Az Európai Unió támogatásának köszönhetően a Reményhír Intézményfenn-
tartó Központ 5,47 millió forintos (100%) támogatottság mellett valósította meg 
2014. december 1. és 2015. november 30. között a ,,Dajkák foglalkoztatása a 
békési Reményhír Intézményben” című projektjét.

A „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszerben” pályázat keretében finanszírozott kezdeményezés célja a TÁ-
MOP- 1-11/1 kiemelt projektben végzettséget szerzett személyek támogatott foglal-
koztatása, a munkaerőpiacon való tartós elhelyezkedésük elősegítése érdekében. 

Az két fő óvodai dajka végzettségű személy a foglalkoztatás ideje alatt munkavég-
zésében és beilleszkedésében is folyamatos támogatást kapott, hozzájárulva a helyi 
roma közösség és az intézmény közötti kapcsolat megerősítéséhez. Alapvető célki-
tűzés volt továbbá, hogy biztosítva legyenek a munkavégzéshez szükséges feltéte-
lek (munkaruha, illetve foglalkozás- egészségügyi vizsgálat), a mentori tevékenység, 
a továbbképzés pedig munkahelyi beilleszkedését, a helyi sajátosságokhoz való al-
kalmazkodását segítette. A projekt eredményességét jelzi a program résztvevőinek, 
a foglalkoztatottak és a gyermekek elégedettsége. 

A tizenkét hónapon át tartó projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében valósult meg, hozzájárulva a társadalmi elő-
ítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma nők társadal-
mi befogadásának és foglakoztatásának javításához.

Cím: 5630 Békés, Csabai út 15.
Nyitva tartás: H-P: 7.30-18.00 Sz: 7.30-15.00 V: Z
Tel.: 06 66 411 134

Levendula Patika

LÚDTALP, SAROKFÁJÁS, SARKANTYÚ, 
TYÚKSZEM, KALAPÁCSÚJJ, BENŐTT 
KÖRÖM STB. 

A számítógépes talpvizsgálat és az ez alapján 
készült egyedi talpbetét, elengedhetetlen az 
egészséges testartás és a speciális terhelést 
jelentő, aktív sportolók számára. Ha futsz, focizol, 
biciklizel, akkor a Sport talpbetétünket Neked 
találták ki! A Podiart, egyedi készítésű talpbetéttel, 
csökkenthető a fájdalom, az elváltozás lassítható, 
sőt akár meg is állítható, különösen gyerekeknél, 
fiataloknál.

34 méretig 5890,-Ft, 35 mérettől 6890,-Ft, 
Sport talbetét 12.980,-Ft

A felvétel készítés, kiértékelés ingyenes!

Novemberi és decemberi akciós újságjainkból ötletet meríthet 
szerettei számára a karácsonyi ajándékozáshoz!

Minden cipőben, a „TALP ALÁ VALÓ” 
a legfontosabb!

Marsal_Almapatika_140.5x140.5mm.indd   1 2015.11.02.   9:23:55

Új vezetőség a Fidelitasban
Újjászerezték a békési Fi-

delitas csoportot – jelentették 
be november 5-én sajtótájé-
koztatón. A szervezet új elnö-
ke a 25 éves közgazdász rácz 
Attila riol lett, alelnökök var-
ga Péter és Bagyinka zoltán. 
A jelenleg 20 tagot számlá-

ló politikai szervezet új elnö-
ke közéleti aktivitást és nyitott 
közösségi életet ígért. 

A rendezvényen jelen volt 
Böröcz László, a Fidelitas or-
szágos elnöke is, aki elmond-
ta, hogy a jövőre 20 esztendős 
Fidelitas országosan mintegy 

200 aktív csoportjában közel 
10 ezer közélet iránt érdeklő-
dő fiatalt tömörít. Céljuk a fi-
atalok érdekeinek képviselete a 
„nagypolitikában”, egyben kö-
zel hozni a politikailag kevésbé 
aktív 18-35 éves korosztályt a 
közéleti kérdésekhez.  Sz. K.

A Good Báj Biokozmetika

  hivatalosan is 
orvosi eljárásnak minősül

  gyógymódnak tekinthető
   javallatok: mozgásszervi betegségek, cukorbetegség és szövődmé-

nyei, Sclerosis multiplex, szív- és érrendszeri betegségek, bőrproblé-
mák pl. pikkelysömör, gyermekgyógyászat

Kérjen időpontot a személyes Konzultációhoz!
dr. péter sándorné edit mesterkozmetikus   telefon: 30/477-17-29

cím: Békés, széchenyi tér 4/2., a posta mellett

FIgyelem!

új szolGáltAtásA…
…  a BEMER mágneses terápia, 

amely
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házasságot kötöttek: 
Kiss áron Imre és varga 
Andrea.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Farkas Ist-
vánné Szűcs Ilona (53 éve-
sen), Barabás László (67), 
Kovács Imre (63), Szűcs Ist-
ván (64, Kamut), Baji Ist-
vánné Nagy Anna (79, Ka-
mut), özv. Buzás Imréné 
Malmos Erzsébet Anna (65), 
Bihari Erzsébet (63), özv. 
Nagy Ferencné Berecz Má-
ria (88), Szilágyi László (71, 
Tarhos), özv. Balogh László-
né Kis Anna (91), özv. Sá-
pi Ferencné Fehér róza (81, 
Tarhos), Koszti Sándor (68), 
Bögre János (81, Bélme-
gyer), Szűcs Gábor (81).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

Testvérek

Magyar magyarnak test-
vére, és hogy mennyire él e 
szeretet, azt a következő tör-
ténet igazolja. Békés test-
vérvárosa Gyergyószentmik-
lós, melynek polgármeste-
rét, Mezei Jánost hónapok 
óta „vizsgálják” a román ha-
tóságok. A békési testület 
szeptember 22-én a követke-
ző határozatot hozta: „Békés 
város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Mezei 
János urat, testvérvárosának, 
Gyergyószentmiklósnak pol-
gármesterét becsületes ma-
gyar embernek ismeri, ezért 
életének e nehéz időszaká-
ban együttérzését és szolida-
ritását fejezi ki, számára és jó 
egészséget, kitartást kíván 
neki a továbbiakban is.”  

A kezdet: a testületi több-
ségét adó Jobboldali Összefo-
gás legutóbbi gyűlésén vá-
mos László javasolta, hogy a 
városvezetés írjon támogató 
levelet Mezei Jánosnak. Izsó 
polgármester úr kijelentette, 
hogy nem levelet írunk, ha-
nem határozatot hozunk er-
ről. Így történt, hogy a ta-
valyi választási ellenfelek túl 
tudtak lépni a politikai ellen-
téten, és közösen találták ki a 
jót, az emberit. Mert így kí-
vánta a magyarságuk. Az e 
sorok írója által fogalmazott 
határozat tehát megszüle-
tett és e válasz jött rá Erdély-
ből: Tisztelt Polgármester 
Úr, Tisztelt Önkormányzati 
Képviselők! Kedves Baráta-
im! Megilletődve olvastam a 
képviselő-testület szeptem-
ber 22-én, egyhangúan meg-
hozott határozatának kivona-
tát. Többször végigolvastam, 
és bevallom, eleinte valósze-
rűtlennek hatott, hogy egy 
ilyen mélyen emberi meg-
nyilvánulást közigazgatási 
úton is kifejeztek helyzetem 
iránt. Egyszerűen, egyenesen 
fogalmaztok, mindenféle szó-
szaporítást mellőzve. E hatá-
rozat néhány sora számom-
ra többet mond, mint hinné-
tek. Most, amikor lassan tíz 
hónapja annak, hogy az ak-
tív közösségi szerepvállalástól 
távol kell maradnom, mikor 
azoktól is tartózkodnom kell, 
akiket barátaimnak ismerek, 
amikor földrajzi mozgáste-
rem szűkre szabták és egy-
szerű látogatóként sem lép-
hetek át a határon, minden 
nap aktuálisnak érzem a Ko-

rinthusiakhoz írt II. levél 4. 
fejezete néhány sorát: „Min-
denütt nyomorgattatunk, de 
meg nem szoríttatunk; két-
ségeskedünk, de nem esünk 
kétségbe; üldöztetünk, de el 
nem hagyatunk; tiportatunk, 
de el nem veszünk.” Most ér-
zem azt igazán, hogy kik és 
hogyan állnak mellettem. Ez 
a helyzet tisztább képet ad 
arról, hogy kik az igaz baráta-
im, kik azok, akik nem csak a 
polgármestert, hanem az em-
bert is látják. Nem könnyű ez 
az időszak, de most van időm 
elcsendesedni, mérlegelni, a 
családommal több időt tölte-
ni. Kedves Barátaim, egyhan-
gú döntésetek számomra ma 
megerősítés hitemben, konok 
elszántságomban, hogy érde-
mes becsületes magyar em-
berként élni, erőt és energi-
át nem sajnálva tenni mind-
azért, ami legjobb tudásunk 
szerint a közösség javát szol-
gálja. Megerősítés abban is, 
hogy értékteremtő életet az 
igaz kapcsolatok megszilár-
dítása által élhetünk. Mindig 
hittem, hogy az igaz magyar 
ember arról ismerszik meg, 
hogy nehéz időben is lehető-
ségeihez mérten megingatha-
tatlanul helytáll, barátját ne-
hézségek között látván pedig 
kiáll érte. Kedves békési bará-
taim! A testvértelepülési kap-
csolat egy közigazgatási szö-
vetség lenne csupán, de tu-
dom és érzem azt, amit az ed-
digi városvezetőként eltöltött 
évek alatt is, hogy Békés vá-
rosával, a békési emberekkel 
nem adminisztratív, hanem 
emberi kapcsolatunk van. 
Hiszem, hogy ennek egyre 
erősödő szálait nemcsak tá-
volról, de aktív résztvevőként 
is megélhetem az elkövetke-
zőkben, legyen bár települé-
si képviseletben vagy magá-
nemberként. Bárhogyan is 
legyen, mindig örömmel ta-
lálkozom veletek. Elnézve ezt 
a zűrös világot, azt hiszem, 
tényleg két nagy erősségünk 
van: helytállni ott, ahová 
rendelt a Fennvaló és kiállni 
mindazokért, akik igaz em-
berként nehéz időket élnek. 
Ti most ez utóbbiról tettetek 
bizonyságot nem hétköznapi 
módon: határozatba foglal-
tátok az emberi együttérzést 
(keveseknek fordulna meg a 
fejében, hogy ez egy határo-
zat keretébe egyáltalán befér-
het.) Fogadjátok érte szívbéli, 
őszinte köszönetemet. A Jóis-
ten áldjon meg érte és adjon 
erőt, egészséget, hogy a ma-
gatok dolgában minden idő-
ben helyt tudjatok állni. Ba-
ráti köszönettel: Mezei János.

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: 
NovEMBEr 14-21. 

Levendula Patika (Csabai u.)
NovEMBEr 21-28. 

Jázmin Patika (rákóczi u.)
Nov. 28 – DECEMBEr 5. 

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.

Köszönő levelek  
a testvérvárosokból

Minapi sajtótájékoztatóján Izsó Gábor pol-
gármester ismertette, hogy a közelmúltban két 
köszönő levél érkezett a békési vezetéshez és így 
a békési lakosokhoz. A szerbiai Magyarittabé 
polgármestere, Petes Béla azért a 200 ezer fo-
rintos adományért mondott az ittabéiek nevé-
ben hálát, amelyet városunk a tavasszal ellopott 
köztéri Kossuth szobor pótlására ajánlott fel. 

Az erdélyi Gyergyószentmiklósról Mezei János 
írt levelet. A polgármesteri jogait minden bizony-
nyal koholt vádak miatt 10 hónapja nem gyako-
rolható Mezei Jánost meghatotta, hogy képvise-
lő-testületünk szeptember 22-i ülésén egyhan-
gúlag meghozott határozatában kiállt mellette, 
kifejezve az emberi együttérzést.  A levéllel fog-
lalkozik Pálmai Tamás jegyzete is.

Személyi változások 
képviselő-testületben

Több változás történt az 
utóbbi időkben Békés vá-
ros Képviselő-testületben és 
bizottságaiban. Szalai Lász-
ló, az MSzP listáról mandá-
tumot szerzett képviselőnek 
képviselői jogviszonya meg-
szűnt, ugyanis a bíróság hely-
ben hagyta a képviselő-testü-
let méltatlanságot kimondó 
határozatát. Szalai László nem 
szerepelt a köztartozásmentes 
adatbázisban, ezt igazolni nem 
tudta, ennek okán a képvise-

lő-testület még a 2015. február 
12-én megtartott ülésén hatá-
rozatban kimondta a képviselő 
méltatlanságát. Az MSzP Sza-
lai László helyére Dr. Gosztolya 
Ferencet jelölte, aki korábban 
több cikluson keresztül volt 
már tagja a grémiumnak. A je-
lölt a következő testületi ülésen 
teszi le a képviselői esküjét. 

A bizottságokban is sze-
mélycserék következtek be. 
varga Emília (FIDESz) le-
mondását követően Csur-

ka Péter került be az oktatá-
si, Kulturális és Sport Bizott-
ság nem képviselő tagjaként. 
ásós Géza is lemondott bizott-
sági tagként jogviszonyáról, a 
megüresedett helyre Hévízi 
Andrást választották a Pénz-
ügyi Bizottság nem képviselő 
tagjának. Ő korábban az Ügy-
rendi, Lakásügyi, Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság tag-
ja volt, helyét Kis-Kovács Ká-
roly tölti be a későbbiekben e 
bizottságban.  

 kabátok
 dzsekik
 pulóverek
 kesztyűk
 sapkák
 csizmák
 takarók
 plédek

Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023
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Csendesül...
tI vAGytoK A föld SójA

,,Ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. De ha a 
só elveszíti az izét, hogyan lehet azt helyreállítani? Bizony, akkor 
már semmire se jó, ezért az emberek kidobják és eltapossák. Ti 
vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épí-
tett várost sem lehet elrejteni.” Máté 5:13-14

Só vagyunk és világosság, Jézus ezt kéri tőlünk. A sónak akkor 
van hatása, amikor elolvad és megízesíti az ételt, láthatatlanná 
válik. A világosságnak viszont akkor van hatása, ha nem teszik a 
véka alá, hanem fölteszik a gyertyatartóba, tehát láthatóvá válik. 
van tehát, amiben el kell tűnni, és van, amiben ki kell tűnni. Az 
a baj, hogy mi azokban próbálunk kitűnni, amikben nem kelle-
ne, és abban nem tűnünk ki, amiben kellene.

Minden jó cselekedetet, kedvességet, a szeretetnek minden 
gesztusát tönkreteszi a dicsvágy, az öntetszelgés, a kivagyi-
ság. Tegyük hát úgy a jót, hogy minden dicsőség Istenre há-
ruljon, ne ránk! Hogyan lehet úgy élni, alkotni, hogy az jó le-
gyen? Mit tegyünk, amikor azt tapasztaljuk, hogy ízét veszíti 
az életünk?

Nem lehet addig a jót cselekedni, amíg meg nem ment az 
Isten. Azt olvassuk: ,,Dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat, aki a 
mennyben van .” Első lépés tehát: Atyámmá kell váljon az Isten.

Péter István, lelkipásztor

Az unió vezetői úgy döntöttek, hogy az illegális beván-
dorlókat kötelezően szétosztanák az európai országok kö-
zött. Ezeknek az embereknek azután a meghatározott or-
szágban kellene élniük. A kvóta értelmetlen, növeli a ter-
ror-fenyegetettséget, a bűnözést, ellentmond az országunk 
által aláírt nemzetközi egyezményeknek, nem jelent megol-
dást a modernkori invázióra. Nem az adott ország határoz-
za meg, hogy kiket telepítenek be, hanem egy európai kép-
let alapján valakik, akik erre nem is kaptak felhatalmazást 
az adott ország polgáraitól. Ez nemcsak a jogszabályoknak 
mond ellent, hanem ellenkezik a demokratikus felfogással 
is. Senkit nem kérdeztek meg arról egyetlen európai ország-
ban sem, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy kötelezően be-
telepítsenek embereket a saját hazájukba. A kötelező kvó-
ta meghívást jelentene további migránsok, további milliók 
számára. A Fidesz aláírásgyűjtést indít ez ellen. Megkérik a 
magyar polgárokat, hogy aláírásukkal tiltakozzanak a bete-
lepítési kvóta ellen. Aktivistákra támaszkodva közterülete-
ken, személyes megkeresésekkel gyűjtik az aláírásokat, Bé-
késen is, itt főként KDNP-s önkéntesek. Később interneten 
is lehet csatlakozni a kezdeményezéshez. Az eredményt el-
juttatják Brüsszelbe. 

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

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

Grafikus és filmrendező 
a békési tehetség

(Folytatás az 1. oldalról)
- Milyen gyakran áll módod-

ban hazalátogatni?
- Mindig nagy boldogsággal 

tölt el, amikor hazautazhatok, 
de ez sajnos csak 1-2 havon-
ta sikerül. Nagyon jó emlékek 
fűznek ide és mindig teljesen 
feltöltődök energiával, amikor 
Békésen vagyok. Sokkal több 
időt szeretnék később ismét itt 
eltölteni. Nagyon termékeny 
időszak az, amikor itthon dol-
gozhatok egy újabb munkán, 
terven és a környezet is nagyon 
inspiratív, csakhogy az a szak-
ma amit űzök, nagyon erősen 
köt Budapesthez. Terveimben 
szerepel még Békést és Békés-
csabát illetve azok környékeit 
bemutató rövidfilmeket készí-
teni, amely a két város termé-
szeti és kulturális értékeit hiva-
tottak bemutatni. A két telepü-
lés nem rendelkezik ilyen jel-
legű filmmel és úgy gondolom, 
hogy feltétlenül szükség len-
ne ahhoz, hogy minél szélesebb 
körben megismerjék az embe-
rek ezt a vidéket. Már el is ké-
szítettem a forgatókönyvet hoz-

zájuk, csak az anyagi fedezetre 
és a szponzorok támogatására 
kell még több időt szentelnem. 
A film mindig is egy költséges 
szakma volt, de úgy gondolom, 
hogy ha sikerül megszerezni a 
gyártásra elegendő összeget, 
akkor ezeknek a filmeknek a 
tartalmi és művészeti minősé-
gük nagyon magas szintű lenne 
és az ország élmezőnyében sze-
repelne, vetekedve a legfelka-
pottabb turisztikai helyszínek 
imázsfilmjeivel.

- Az 50 legtehetségesebb ma-
gyar fiatal egyike vagy és ani-
mációs grafikával foglalkozol, 
ami a grafika egyben a film-
művészet egyik újszerű ága. 
Hogyan találtál rá erre a mű-
vészeti irányra és mi a legvon-
zóbb benne? 

- A Képzőművészeti Egye-
temen tervezőgrafika szakon 
kezdtem meg a tanulmányai-
mat, de már az első évben sok-
kal inkább érdekelt az, hogy 
hogyan is lehetne a rajzot meg-
mozgatni. Az animáció és a 
film egy varázslat, és sokkal na-
gyobb erőt éreztem benne, mint 

az állóképben. Ezért kezdtem 
autodidakta módon elsajátíta-
ni a 3D-s és filmes programok 
használatát. Az egyetem utol-
só évében a diplomamunkám is 
egy négy filmből álló animáci-
ós sorozat lett. A grafikát emel-
lett folyamatosan űztem, emiatt 
én magamat filmrendezőként 
definiálnám grafikus szemlélet-
tel. Mára már szinte csak ani-
mációs filmeket készítek, de na-
gyon szerencsésnek érzem ma-
gam ebből a szempontból, hogy 
a munkáimba mindig bele tu-
dom csempészni a grafikai gon-
dolkodást és emiatt a végered-
ményben létrejövő alkotások az 
előbb említett két művészeti ág 
szimbiózisában élnek. 

- Reményeid szerint honnan 
és mikor fogja megismerni a vi-
lág Kondacs András nevét? 

- A középtávú terveimben a 
stúdióm létszámának növelése 
az elsődleges cél és folytatni a 
folyamatos munkát a rövidfil-
mek, reklámfilmek és a grafi-
kai tervezés területén. Úgy 
gondolom, hogy mára már na-
gyon sok munkánkat ismerik 

az emberek, mivel nagyon sok 
fontos díjat és kitüntetést sike-
rült elnyerni velük. A legbüsz-
kébb amiatt vagyok, hogy az 
internetre feltöltött munkákat 
már több millióan megtekin-
tették, illetve hogy beválasztot-
tak az 50 Tehetséges Magyar 
Fiatal programba. Az idei évben 
sikerült megnyerni 3 nívós szak-
mai díj első helyezését (ezek kö-
zött a honlapomat külön díjaz-
ták: http://kondacsandras.com) 
és egyre többet szerepelhetek 
a médiában, ami miatt nagyon 
sokan keresnek meg munka-
megbízásokkal. A hosszú távú 
célkitűzés pedig természetesen 
az egészestés filmek rendezé-
se. remélem, hogy ekkorra már 
sokkal szabadabban és kevésbé 
helyhez kötötten dolgozhatok 
majd, így több időt tölthetek el 
itthon, Békésen. 

Szegfű Katalin

WWW.ENDROD.TKSZ.HU

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül 
nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, azzal azonos 
mértékben módosulhat. 
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 forint 
hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a 
Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. 
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09% 
A  kamatok  meghatározása  2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték 
�gyelembevételével, a THM-ek meghatározása  az  aktuális  feltételek, valamint az akciós Kölcsön 
esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg 
�gyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a 
hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az adott Szövetkezeti 
Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a 
Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló 
helyiségeiben, és honlapján érhet el. 2015. szeptember

Akar* 9,9%
akcios indulo 

kamat

THM: 11,17-12,13%
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Szabadfelhasználásra,egyszeruen!

Endrod és Vidéke
Takarékszövetkezet

Javaslatokat várnak a fellépőkre
Legutóbbi ülésén tárgyalta a 

képviselőtestület a Madzagfal-
vi Napokról szóló igazgatói be-
számolót. A fesztivál a szűkös 
költségvetési lehetőségek miatt 
idén kétnapos volt, de így is kö-
zel 70 rendezvényelemet, közte 
több újat tartalmazott – mond-

ta el a sajtónak Deákné Do-
monkos Julianna önkormány-
zati képviselő. A kulturális bi-
zottság elnöke még hozzátet-
te, hogy a jövő évi rendezvény 
szervezését megkezdték, a fel-
lépőkre vonatkozó javaslatokat 
szívesen várnak a lakosoktól.

A képviselő asszony még két 
kultúrát érintő döntésről számolt 
be. Egyrészt határozatot hoztak 
arról, hogy emléktábla állítását 
természetes személyeknél a ha-
láltól számított 5 éven belül nem 
lehet kezdeményezni, másrészt 
pályázatot nyújtottak be az I. vi-

lágháborús emlékmű felújításá-
ra. A 91 esztendeje a reformá-
tus templom előtt álló Hőseink 
című alkotáson 707 békési áldo-
zat neve olvasható. Állaga lerom-
lott, ezért szükségessé vált a fel-
újítása, melyhez pályázati forrás-
ra lenne szükség.  Sz. K.

a KereszténydemoKrata néppárt BéKési szervezete sajtóKözleménye

Fogjunk össze a kötelező 
betelepítési kvóta ellen! 

 Soha nem látott bevándorlási hullámot indítottak el Európa 
irányába. A nemzeti konzultáció során az emberek döntöttek: 
meg kell védeni az országot. A konzultáció eredményei alapján 
Magyarország felvette a harcot a bevándorlási hullám ellen, kiállt 
magáért és megvédte határait. Európa népei még csak most kez-
denek felébredni, rájönni arra, hogy a bevándorlás kulturális kér-
dés: az identitásunk forog kockán. A bevándorlás teljesen meg 
fogja változtatni Európa arculatát. Magyarország nem kér ebből. 
Miután Magyarország megvédte határait, most az Európai Uni-
óval is fel kell vennie a harcot. Az EU valódi megoldás helyett 
arra készül, hogy kötelező kvótákkal akár bevándorlók tízezreit 
telepítse le, de ez ellentétes Magyarország érdekeivel. A kvóta ér-
telmetlen, mert az Európába illegálisan bevándorlók alapvetően 
Németországba, Dániába, Svédországba jöttek, ezért ezeket az 
embereket nem lehet itt tartani, csak akkor, ha valamilyen módon 
gondoskodunk az őrzésükről, ellenkező esetben mit sem törődve 
a jogszabályokkal, visszatérnek az eredeti célországukba. A kvóta 
jogtalan is, mert az érvényben lévő szerződések alapján Brüsszel-
nek nincs joga ránk kényszeríteni egy olyan megoldást, amit mi 
magyarok nem akarunk. A kvótának nincs demokratikus alapja, 
hiszen senki sem szavazott arról, hogy más földrészekről millió-
kat fogadjunk be.  Attól tartunk, hogy a kvóta meghívót jelent 
további millióknak, ráadásul növeli a bűnözést és a terrorveszélyt, 
veszélyezteti kultúránkat. Most meg kell védenünk Magyarország 
és Európa határait. A Kereszténydemokrata Néppárt kéri, hogy 
mindenki támogassa a kezdeményezést! 
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

KEll EGy KIS áRAmSzÜnEt…
Október 30-án egy egé-

szen különleges napot töltöt-
tek el időseink a Jantyik utcai 
Idősek Klubjában. Intézmé-
nyünk dolgozói az áramszü-
net adta lehetőséget igyekez-
tek kihasználni és a megfelelő 
hangulatról, valamint progra-
mokról gondoskodni. Gyer-
tyák gyúltak, töklámpás vár-
ta időseinket, valamint sült 
tök, sült gesztenye és sütőtö-
kös sütemény illata lengte be 
a klubbot. A hazai szokások 
szerint ünnepelt mindenszen-
tek mellett az időseket meg-

ismertettük a halloweeni rí-
tussal is. Munkatársaink ezen 
a rendkívüli napon is gondos-
kodtak róla, hogy a klubtag-
jaink jó hangulatban töltsék 
el idejüket, hiszen igyekszünk 
mindenből a legjobbat kihoz-
ni, a pozitívumot megtalálni, 
ezzel is követve intézményünk 
szemléletmódját. 

Amennyiben kedvet érez a tisz-
telt olvasó idősklubjaink megisme-
réséhez, keresse Körözsi Katalint a 
Jantyik u. 1. szám alatt személye-
sen, vagy a 66/414-840-es tele-
fonszámon.

A RoSSz lEhElEtRŐl
A kellemetlen lehelet szinte minden második embert 

érint, azonban a mai napig tabutémának számít. Pedig be-
szélni kell róla, mert a szájszag nemcsak kínos, hanem kü-
lönböző betegségek jele is lehet. A szájszagra a hétközna-
pokban csupán kellemetlenségként tekintünk, amelyet a 
leggyakrabban elintézünk egy mentolos rágógumival. Kü-
lönösen problémás, hogy az érintett az esetek nagy részében 
nem is veszik észre a problémát. 

A rossz leheletek többségénél gyakori kiváltó ok egy el-
avult vagy nem megfelelő fogtömés, korona, egy szuvas fog, 
fogínybetegség, vagy fogkő, amelyek kezelésével megszű-
nik a szájszag is. Mivel a krónikus szájszag közvetlen okai 
gyakran a szájüregben elszaporodó baktériumok és gom-
bák, ezért elsőként a helyes szájhigiéniát kell megteremte-
ni, amely magában foglalja a napi legalább kétszeri fogmo-
sást, a fogselyem rendszeres alkalmazását, és a nyelvtisztí-
tást is. Előfordulhat azonban, hogy nem fogproblémáról van 
szó, hanem az arcüreg vagy a garat betegségéről, amellyel 
fül-orr-gégész szakorvoshoz kell fordulni. oka lehet mások 
mellett a légutak, a hörgők vagy a tüdő betegsége is, vagy 
gyomor-, bélrendszeri megbetegedések, például a gyomor-
száj elégtelen záródása, reflux, rekeszizomsérv, vagy más bel-
ső szervet érintő baj.  Folytatjuk…

Kincs, ami van
Egy nemzet addig él, míg élnek a hagyományai, s él kultú-
rája. Mi magyarok méltán lehetünk büszkék népzenénk-
re, néptáncunkra, arra, amit megőrzünk belőle, és azokra 
az ifjakra, akik időről időre segítenek ebben. Mi békésiek 
pedig méltán mondhatjuk, hogy olyan kincs él köztünk, 
amilyen nem sok lehet kis hazánkban. A mi kincsünk egy 
mindössze 7 esztendős, teljesen átlagos külsejű, tágra nyílt 
szemű szöszi kisfiú, ifjabb Mahovics Tamás. Látszólag va-
lóban olyan, mint kortársai, mégis igazi kincs. Akiket már 
elvarázsolt táncával, azok tudják, mire is gondolok. Hát is-
merjék meg a kisfiút és szurkoljon neki minden békési egy 
emberként a Fölszállott a páva tehetségkutató középdön-
tőjében a Duna Televízió előtt, december 4-én. 

- Mióta táncolsz? 
- Igazából 12 hónaposan 

táncoltam először. Úgy, hogy 
törökülésben ültem a pró-
bateremben, mert még nem 
tudtam járni és ringatóztam 
a zenére. Szerettem amit lát-
tam, hallottam. Nem azért, 
mert apáék ott dolgoztak, ha-
nem mert én is élveztem az 
egészet.. (Az igazsághoz hozzá 
tartozik, hogy anyukája még 
viselős volt vele, amikor már a 
pocakban reagált a népzenére 
– a szerző.)

- Hogyan kerültél a Fölszál-
lott a páva vetélkedőbe?

- 2012-ben és 2014-ben lát-
tam okányi Misit táncolni eb-
ben a versenyben és akkor az a 
kívánság fogalmazódott ben-
nem, hogy én is eljuthassak 
egyszer oda. Először egyedül 
készültem, aztán a Facebook 

segítségével megismerkedtem 
a párommal, Busai Borival. 
Együtt neveztünk és így hív-
tak be a válogatóra. 

- Féltél, izgultál? Boriká-
val milyen a kapcsolatod?

- Sokat viccelődünk Borival. 
Mondok neki egy viccet, mire 
ő azt mondja, nem csak egyet 
tud, hanem még 999-et. Jó-
kat nevetünk, de próba alatt 
komolyan dolgozunk. Nagyon 
is jó vele táncolni. Azért jó, 
mert ő is izmos. Sőt még erő-
sebb is nálam, mert ő még tor-
názik is.

- Bejutottál az élő adásba, 
ahová úgy vágytál, most pe-
dig a középdöntőbe. Mit érzel, 
mit gondolsz, tovább juttok?

- Nagyon, nagyon, nagyon 
örülök neki. Nem baj, ha nem 
jutunk tovább, mert már így 
is sokat adott. Lett egy „páva-

családunk”: 2 nagymami, 2 
nagypapi, 2 pap, 1 anya, 1 apa 
és van 4 testvérem. Félig a tá-
borban, félig az élő adás alatt 
jött létre. Szóval a verseny, iga-
zából nem is verseny, mert 
egymásnak szurkolunk, egy-
más sikerének örülünk. Bo-
ri apukája, Norbi bácsi megí-
gérte, ha továbbjutunk, akkor 
bukfencezni fog és meg is csi-
nálta.

- Lehet, hogy megnyeritek a 
versenyt?

- A középdöntőben, decem-
ber 4-én somogyi táncot fo-

gunk táncolni mezítláb. Ha 
továbbjutunk, nagyon-nagyon 
fogok örülni. És ugrálni fogok, 
ahogy csak tudok. Norbi bácsi 
négyet, ötöt is fog bukfencezni 
és megtanul fejen állni is.

- Elsős vagy a Dr. Hepp Fe-
renc iskolában. A verseny mi-
att hiányzol is. Tánc és tanu-
lás. Nem nehéz együtt?

- Nem nehéz, mert Eszter 
néni (Borosné Korcsok Eszter) 
mindig segít pótolni a lema-
radást. Nem fáradok el, mert 
vékony és erős vagyok. Nem 
szeretem feladni, amit elkezd-
tem. 

- Mit csinálsz, ha nem tán-
colsz?

- Ülök és nézem az újságot 
vagy a mesét, vagy rajzolok. 
Kedvenc játékom a Stikeez, 
társasozok velük. Nézem a té-
vében Michael Jacksont és ta-
nulom a táncát. Legózni is sze-
retek. Autót, tehenet, lovacs-
kát, világító tornyot készítek, 
meg színpadot táncosokkal. 

Szóval kedves békésiek, de-
cember 4-én a televízió előtt a 
helyünk, hogy egyenként szur-
koljunk ennek a még aprócs-
ka, ám mégis hatalmas kincs-
nek!

Gugé
Következő interjúalanyunk 

Czinanó Malvina diákpolgár-
mester.

Egyszeri támogatás 
a technikai dolgozóknak

Az oktatási intézményekben 
dolgozó, nem pedagógus mun-
katársaknak egyszeri 50 ezer 
Ft-os támogatást ad a város – 
jelentette be Izsó Gábor. A ki-
egészítés 221 személyt érint, 

így 11 millió Ft-os kiadást je-
lent. Megítélése azért szüksé-
ges, mert ebben a dolgozói kör-
ben évek óta nem volt béreme-
lés és ez feszültségeket okoz – 
mondta el a polgármester.

2015. november 30.

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ 
ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ 
SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
SZOCIÁLIS GONDOZÓK FOGLALKOZTATÁSA 
A BÉKÉSI MPE OCM SEGÍTŐ SZOLGÁLATNÁL

Az Európai Unió támogatásának köszönhetően, a Magyar Pünkösdi Egy-
ház Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálata, 2014. december 1. és 
2015. november 30. között valósította meg a ,,Szociális gondozók foglal-
koztatása a békési MPE OCM Segítő Szolgálatnál” című projektjét 13,60 
millió forintos (100%) támogatással.

A projekt célja a TÁMOP- 1-11/1 kiemelt projekt keretében végzettséget szer-
zett személyek támogatott foglalkoztatása volt.  A projekt keretében foglalkozta-
tott, szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező négy személy mun-
kavégzése és beilleszkedése során folyamatos támogatásban részesült.
A projekt alapvető célkitűzése volt, hogy a foglalkoztatott személyek munka-
végzéséhez szükséges feltételeket (munkaruha, illetve foglalkozás- egészség-
ügyi vizsgálat), valamint a munkavégzésük kapcsán beilleszkedésüket, a helyi 
sajátosságokhoz való alkalmazkodásukat segítse mentori tevékenységgel, to-
vábbképzéssel.
A projekt eredményességét jelzi a program résztvevőinek, foglalkoztatottak és 
gondozottak elégedettsége, a támogatói szolgálatot igénylők számának növe-
kedése.

A tizenkét hónapon át tartó projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadal-
mi Megújulás Operatív Program keretében valósult meg.

Keresse lapunkat
a Facebook-on is!
Exkluzív hírek, játékok.

Karácsonyra 
hangolódás

Békési intézmények és civil 
szervezetek Békés Advent cím-
mel ünnepváró programot tar-
tanak november végétől. Pénte-
kenként 17 órai kezdéssel kézmű-
ves foglalkozások várják a kultu-
rális központba érkezőket, ahol 
adventi koszorút, Mikulás-váró 
dekorációt, mézeskalácsot és fe-
nyődíszeket lehet majd készíteni. 
vasárnaponként fél tizenegytől 
pedig a Széchenyi téren, a Bíró-
ság előtti szakaszon ünnepi mű-
sorral, meglepetésekkel, lelkészek 
áldásával és adventi kirakodóvá-
sárral kedveskednek a térre kilá-
togatóknak. A szervezők így kí-
vánják színesebbé és meghitteb-
bé tenni mindenki számára a vá-
rakozás idejét. Szervezők: kultu-
rális központ, Nefelejcs Egyesü-
let, Piacfelügyelet, KÉSz béké-
si csoportja. A rendezvény részletes 
plakátját a 3. oldalon közöljük.



6 2015. november 17.

Ingatlan 2 millió forintig

Békésen 1000 m2-es teljesen közművesí-
tett építési telek eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. 
Tel.: 20/347-23-95.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház 
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-
45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Tel.: 66/415-380.
Kis parasztház gázfűtéssel áron alul el-
adó. Ár: 2,5 millió Ft. Tel.: 30/327-68-79.
Hajnal u. 2/1. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 2,8 millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-
12-34.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
2,8 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Bükkszék főutcájában építési telek bon-
tandó házzal 3 millió Ft-ért eladó. Víz, gáz, 
villany van. Érd.: 30/63-60-336.
Békésen összkomfortos kis kertes ház el-
adó. Víz, villany, fürdőszoba, gáz. Irányár: 
3,2 millió Ft. 30/555-47-10.
Borosgyáni nagy tanya eladó vagy bé-
kési kis házra cserélhető 1 hold földdel. 
Víz, villany van. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 
66/411-543.
Ház eladó a Sas u. 7. alatt 3,5 millióért. 
Tel.: 66/414-919.
Összkomfortos családi ház eladó Békésen 
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Békésen egyszobás, összkomfortos ház 
3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/786-10-97.
Négyszobás parasztház a Drága utcá-
ban nagy portával eladó. Irányár: 4 millió 
Ft. Gáz, szennyvízvezetés, központi fűtés. 
Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Csendes helyen kétszobás, összkom-
fortos ház 4,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 
66/412-070, délután.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42. 
Adyn 45 m2-es III. emeleti, erkélyes, kö-
zépső garzonlakás eladó. Irányár: 4,7 mil-
lió Ft. CSOK igényelhető. Érd.: 20/47-39-
541. 
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös, 
középső lakás sürgősen eladó Békésen. 
CSOK igényelhető. Ár: 4,99 millió Ft. Érd.: 
30/448-44-02, 70/227-00-63.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Komfortos régi építésű családi ház köz-
ponthoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. 
Tel.: 66/410-323. 
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Békésen kétszobás téglaépítésű kocka 
ház eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 
5,8millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Karacs T. utcában III. emeleti, 58 m2-es, 
kétszobás, erkélyes, berendezett lakás el-
adó. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 30/22-82-
376 .
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.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben sze- 
     replõ adatok hiteles sé  géért 
szerkesztõségünk nEm vállal 
felelősséget. csak lakossági 
apróhir detéseket adunk közre.

INGATlAN 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

Négyszobás családi ház a Mezei utcában 
sürgősen eladó. Némi tatarozásra szorul. 
6 millió Ft. Érd.: 30/37-75-310.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított családi 
ház beköltözhetően eladó 6,2 millió Ft-ért. 
Tel.: 66/412-955.
Tárház u. 7. alatti ház eladó. Gazdálkodás-
ra, telephelynek is alkalmas. Irányár: 6,5 
millió Ft. 70/55-25-56.
Kétszobás, erkélyes, III. emeleti lakás el-
adó 6,5 millió Ft-ért vagy kertes házra cse-
rélhető. Tel.: 30/321-35-52.
Kétszobás, kockaház melléképülettel, ga-
rázzsal eladó vagy cserélhető első eme-
letire. CSOK igényelhető. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Érd.: 20/47-42-609.
Széchenyi téren 1 + 2 félszobás III. eme-
leti lakás eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 
30/567-99-39.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó 
egy felújításra szoruló 3 szobás nagyker-
tes családi ház, sok melléképülettel. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25. 
Váradi utca 30. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Epresköz utcában felújításra szoruló két-
szobás, 80 m2-es, téglaépítésű kocka-
ház eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.: 
30/95-52-247. Irányár: 6,9 millió Ft. 
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62. 
Békésen háromszobás, 66 m2-es, első 
emeleti lakás eladó az Ady Endre utcában. 
Irányár: 6.99 millió Ft.  70/607-22-54.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Széchenyi tér 8A-ban III. emeleti, 62 m2-
es, 2 + félszobás lakás eladó. Irányár: 7 
millió Ft. Érd.: 30/250-16-58. 
Vörösmarty utcában kétszobás, gáz + 
vegyes központi fűtésű ház eladó vagy III. 
emeletig 1 + 2 félszobás lakásra cserél-
hető. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 20/439-
05-49. 
Békésen csendes helyen háromszobás 
kertes ház eladó. Befejezési munkálatok 
szükségesek. Ár: 7,5 millió Ft. Tel.: 70/354-
89-40.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Gyulán összkomfortos, kétszobás kertes 
ház a fürdő közelében eladó. Befektetés-
nek, üdültetésnek is. Irányár: 7,5 millió Ft. 
Tel.: 30/799-50-50, 30/272-43-50.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos 
családi ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. 
Érd.: 30/36-54-828.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz- és 
vegyes tüzelésű, összkomfortos családi 
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irány-
ár: 8 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen 
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tető-
tér-beépítéses ház 361 m2-es szép telek-
kel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 
66/414-685.
Karacs 1B-ben 61 m2-es, háromszobás, 
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. 
Érd.: 70/516-52-25.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Békés, Fáy u. 6. alatti I. emeleti,1+2 fél 
szobás, erkélyes lakás garázzsal együtt 
eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 20/464-
10-32. 
Ady u. 12-ben 64 m2-es 1 + 2 félszobás, 
II. emeleti, erkélyes, téglaépítésű lakás el-
adó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 
8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Pásztor utcában háromszobás ház nagy 
portával vegyes tüzelési lehetőséggel el-
adó 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/293-27-51.
Hajnal utcában 2,5 szobás kertes ház el-
adó. Irányár: 9 millió Ft. 70/612-83-74, 
70/672-66-28.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás, 
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi 

fűtés, melléképületek. Irányár: 9,3 millió Ft. 
Érd.: 30/637-60-79. 
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Karacs 2B-ben világos, I. emeleti lakás sa-
ját tárolóval beköltözhetően eladó. Irányár: 
10,5 millió Ft. 66/739-890, 30/530-96-23.
Mátraszentimrén sípályához közel kőből 
épült, lakásként is használható szép nya-
raló 11 millió Ft-ért eladó. Érd.: 20/950-
70-83.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, 3 
szobás, ebédlős családi ház eladó. Fel-
újított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott, 
melléképületes, teraszos. Irányár: 16 millió. 
30/9638-391
Váradi utcában 2,5 szobás, gáz- és ve-
gyes tüzelésű, összkomfortos családi ház 
garázzsal eladó. Első emeletig tömblakást 
beszámítok. CSOK igényelhető. Irányár: 11 
millió Ft. Érd.: 20/47-42-609.

INGATlANT Keres
Békés központjában garázst bérelnék. 
30/655-46-02.
Részletfizetésre kisebb lakást vennék Bé-
késen. Havi 30 ezer Ft-tal tudnám törlesz-
teni. Minden megoldás érdekel. 20/387-
36-92.

KerT
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség. Érd.: 20/560-91-75.
Malomasszonykertben 3300 m2-es kert el-
adó vagy kiadó. Fúrt kút, villany, tároló he-
lyiség van. Érd.: 20/558-79-37.
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Békésen, III-as horgásztónál 1000 m2 zárt-
kert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany 
van. Érd.: 30/945-68-08.
Békésen a krisztinai határrészen 1 kat. 
hold föld közvetlenül az Élővíz-csatorna 
mellett eladó. Villany van. Irányár: 1,4 millió 
Ft. Tel.: 20/453-20-48.
Malomasszonykertben elején 3 kvadrát 
bekerített kert eladó. Víz, villany, faház, 
termő gyümölcsfák. Tel.: 30/822-47-88.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

JÁrmű, AlKATrész
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
4 db Peugeot lemezfelni eladó. Tel.: 20/97-
88-331.

ÁllAT
Aranyos, játékos kan keverék kisku-
tya szerető gazdit keres. Ingyen elvihető. 
20/950-70-83.
Nagysúlyú hízó eladó. 66/412-498.
6 db 50 kg-os húsjellegű süldő, 8 db man-
galicamalac eladó. Tel.: 30/46-388-11.

Házilag szemes kukoricával tömött ka-
csa élve, kopasztva, konyhakészen eladó. 
30/53-58-458.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Hagyományos takarmánnyal etetett kb. 
200 kilós hízó eladó. Érd.: 70/776-40-61. 
Vágni való növendék birkák, hagyomá-
nyos takarmányon nevelt hízó eladó. 
20/405-77-08.
Malacok eladók. Békés, Bocskai i. 81. Tel.: 
66/634-507.
Kétéves rottweiler oltott és chipelt kutya 
eladó. 70/222-86-60.
Kecskék, gidák, bakok eladók vagy hasz-
nos cserét beszámítok. 20/472-96-58.
150 kg-os hízó és süldők eladók. Boros-
gyáni út. 10. 70/284-56-62.

muNKÁT Keres, AJÁNl
Kocsmába pultost keresek. Érd.: 30/416-
59-22.
Lapostető és esőcsatorna tisztítására em-
bert keresek. 70/236-35-37.

KÖLTÖZTETÉST vállalunk, 
a távolság nem akadály!

+36-70/611-3717

Éjjeliőri vagy portás munkát keresek, hét-
végén és ünnepnap is. Érd.: 70/526-87-65.

eGyéB 
Egyedi, fából készült hálószobabútor el-
adó. Tel.: 30/293-27-51.

A Rákóczi utca 20. szám alatti 
cipőjavító műhely teljes 

berendezéssel, anyaggal ELADÓ. 
Érdeklődni: 66/412-070.

Olcsón eladó: ruhásszekrény, zuhanyka-
bin, konyhaszekrény, téliesített teli ajtó, 
gázkonvektor, ülőgarnitúra, olajsütő, cipős 
szekrény. Érd.: 66/411-543.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapot-
ban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Paprikadaráló, szőlőprés, rotációs kapa, 
300 l-es fagyasztóláda, villanyos varrógép 
eladó. Érd.: 70/221-96-65.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzu-
hannyal eredeti csomagolásban eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Háromfázisú cirkulafűrész vasvázzal el-
adó. Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszo-
bafal, hűtőláda, gázpalack, 2 db zsírosbö-
dön, 15 l új fazék, háromrészes ülőgarnitú-
ra. Érd.: 30/905-49-14.
Hat mázsa kiforrt szilvacefre eladó 90 Ft/
kg-os áron vagy hízóra cserélhető ráfize-
téssel is. Érd.: 66/411-543, 70/526-87-65.
Eladó: 200 l-es villanybojler, nagy fateknő, 
csavaros káposztáshordó, rézmozsár, an-
tik fatüzelésű vasaló, antik gyertyatartók, 
4 db antik szék. Érd.: 66/636-671.
Üres gázpalack eladó. Érd.: 20/560-91-
75.
Elektromos bicikli 10 ezer Ft-ért eladó. 
20/50-89-092.
Négyégős Zanussi gáztűzhely és beüve-
gezett ablakszárnyak eladók Békésen. Tel.: 
30/273-78-07.
Jó állapotú, jól felszerelt férfi MTB kerék-
pár eladó. 30/321-35-52.
Újszerű, olasz gyártmányú lila-bézs-na-
rancssárga színű babakocsi + mózesko-
sár + babatáska + pólya 22 ezer Ft-ért 
eladó. Érd.: 20/463-25-33.
Eladó: 2 db szobafenyő, pálma, yukka 
pál ma, rózsaszín és fehér leánder. 
30/905-49-14.
Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Eladó egy digitális kijelzésű szobabicikli 
príma állapotban, vagy elektromos bicik-
lire cserélhető értékkülönbözettel. Irányár: 
25 ezer Ft. Érd.: 66/411-543.
Eladó: 2db 171x139 cm-es üvegfal, fésül-
ködő asztal, kanapé, új oszlopos fúró, ágy-
neműtartós heverő. Érd.: 70/770-62-46.
Körrostás nagy teljesítményű daráló el-
adó. 3 fázis 2,2-es motorral 12 perc/vá-
szonzsák teljesítménnyel. Érd.: 70/32-
59-217. 

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: november 24. kedd 12 óra

INGyENES APróHIrDETÉS!

Apróhirdetések

BérelHeTŐ!

személygépkocsival 
vontatható, 

12 méteres emelők 
bérelhetők!

A reformáció Isten 
lehajlása az emberhez

Mozgalmas időszak volt október 31. és november 1. a refor-
mátusoknál: a halottak napja mellett nagy hangsúlyt kapott a 
reformáció ünnepe. Több istentisztelet volt a városban és a kör-
nyező falvakban is. 

október 31-én a református templomban a reformáció törté-
nelmi és teológiai jelentőségéről beszélt Molnár Máté református 
lelkész, másnap pedig a baptista imaházban Katona Gyula es-
peres hirdette Isten igéjét a református, baptista és pünkösdi fe-
lekezetek közös, hagyományosnak mondható istentiszteletén. A 
református esperes Ámósz próféta üzenete alapján arról beszélt, 
hogy a reformáció teljesen átalakította a középkori társadalmat, 
valamint a gazdaságra is nagy hatással volt. A reformáció viszont 
nem emberi teljesítmény volt, hanem Isten kegyelmes lehajlása 
az emberiséghez. Isten szándéka a reform: a felemelés, a javítás, a 
megújulás. Katona Gyula arra buzdított, hogy engedjük magun-
kat felemelni az Úrhoz, újítsuk meg az életünket.

Mint ismert, a xvI. században korabeli katolikus egyház-
ban megújulási igénnyel fellépő mozgalom fejlődött ki, amely-
nek legismertebb alakja Luther Márton német szerzetes volt. 
Ő 1517-ben lépett fel reformprogramjával. Szellemi utódai, 
a protestánsok (református, evangélikus, baptista, pünkösdi, 
adventista) ma is meghatározzák Békés megye és a város szel-
lemi arculatát.  mucsi András 

Köszönet a becsületes megtalálónak

Olvasói levél
A becsület mindennél többet ér, de a mi rohanó világban 

sajnos ritka, mint a fehér holló. Én egy 81 éves kisnyugdíjas 
vagyok, és így el tudják képzelni ijedtségemet, mikor novem-
ber 5-én 10 óra körül elhagytam a pénztárcámat. A Kisvasút 
sor mentén valaki megtalálta, leadta a rendőrségen és hiány-
talanul vissza is kaptam mindent, ami benne volt. Egy árva 
forint sem hiányzott! A becsületes megtaláló személye előt-
tem ismeretlen, így ezúton szeretnék neki hálás köszönetet 
mondani, remélve, hogy olvasni fogja soraimat. Nagyon kö-
szönöm, hálásan köszönöm a mai világban ritka becsületes-
ségét. Köszönöm.

Szűcs Imre, kisnyugdíjas

Digi parabola vevőfej + kábel 4000 Ft-ért 
eladó. 20/463-25-33.
7. és 8. osztályos és gimnáziumi tan-
könyvek újszerű állapotban eladók. Érd.: 
30/95-60-637. 
Csempekályha, valamint két darab köny-
vespolc és egy sarok íróasztal eladó. Érd.: 
20/572-31-59.
Libero Comfort 4-es pelenka eladó, két 
bontatlan csomag. 4750 Ft/db, 9000 Ft/2 
db. Tel.: 20/49-49-227.
Fehér márványlap 43x40x3 cm eladó, 
irányár: 7500Ft. Eladó egy felújított benzi-
nes láncfűrész 13000 Ft-ért. Tel.: 30/66-
86-503. 
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Friss, kertben termelt, étkezési mák eladó. 
Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: egyszemélyes heverő, Sohpia Lo-
ren szemüvegkeret, Orion húsdaráló, 
acélfelni, szénavágó. 30/26-05-421.
Eladó: terrárium teljes felszereléssel, 60 
db B 30-as egész és 20 B 30-as darab 
tégla, Renault19 javítási könyv, infra lám-
pa. 30/26-05-421.
Eladó: autó csomagtartó, BMW jobb első 
lámpa, 47-es gumicsizma, 2db ködlám-
pa, használt ablakok, elektromos írógép. 
30/26-05-421.
7 mázsa birsalma cefre eladó. Tel.: 
66/414-010.
Eladók: új hosszú női bunda, új férfi 3/3-
es irhabunda, új kézműves szánkó, füg-
gönytartók. Tel.: 30/272-43-50.
Építkezésből megmaradt új csúszásmen-
tes járólap eladó. 30/94-55-433.
Eladó: szekrénysor, dohányzóasztal, ülő-
garnitúra, hűtőszekrény, rekamié, szőnye-
gek, asztalok, Erzsébet hálószobaszek-
rény + asztal + éjjeli szekrények, székek, 
gázpalack, női kerékpár, kővályúk, új hal-
lókészülék. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Őrölt édes és erős fűszerpaprika termelői 
áron eladó. 30/94-55-433.
Gyulán szép, jelenleg termő citromfa hely-
hiány miatt eladó. Tel.: 30/799-50-50.
Új és használt paplanok és párnák eladók. 
30/94-55-433.

Eladók: kárpitozott ággyá alakítható sarok-
ülő, nagy gyerekágy, számítógép asztal, 
biciklivel vontatható kocsi. Érd.: 20/445-
73-48.
3 db 150-170 cm-es ablakszárny, hőszige-
telt dupla üveg eladó. 20/36-33-037.
Bontásból eladók: konvektorok, vízme-
legítő, kagylók, üvegfalak, hosszú létra, 
beépíthető csempekályha, tégla, faanyag, 
hullámpala, kéményajtók. 20/472-96-58.
KINZÓ Típusú magasnyomású mosó szóró-
fejhibával eladó 8000 Ft-ért. 30/457-54-56.
100 kg kiforrt veres szilvacefre 80 Ft/kg 
áron eladó. Tel.: 66/412-070.
3x2,4 méteres kitekerhető napellen-
ző ponyvahibával 10 ezer Ft-ért eladó. 
30/457-54-56.
Kamuton eladó: P10-es üzemképes blokk, 
kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő. 
70/27-10-532.
Eladó: benzines fűkasza + szivattyú, gye-
rekágy, BMX kerékpár, teakályha, zuhany-
tálca, rézkilincsek, kézipántok, csavar-
behajtó, talajszintező, pufajka. Érd.: 
30/82-75-997.
Veresszilvafa csemeték, aranyeső, nagyvi-
rágú labdarózsa, hibiszkusztövek eladók. 
20/355-77-26.
Beépíthető bontott kandalló eladó. Tel.: 
30/239-22-95.
Konyhaszekrényre való ajtólapok, fiók ele-
je, futószőnyegek eladók. 66/739-890.
Szekrénysor, kétajtós szekrény, hintaszék, 
kanapé, asztalok, székek, állólámpa, tük-
rök, csillárok, oszlopok, sínvasak eladók. 
20/472-96-58.
Eladó: újszerű gyapjú ágytakaró, morzso-
ló, hegesztő, gáztűzhely, rézüst, szekrény, 
heverők. Tel.: 66/412-955.

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

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

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, táncsics u. 29/1.
nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.



72015. november 17.

Hálásak a gyergyóiak 
a békésiek támogatásáért

(Folytatás az 1. oldalról)
Az október 26-i útjukon a kászoni árvaházat 

látogatták meg, ez szintén a Böjte Csaba nevé-
vel fémjelzett Szent Ferenc Alapítvány részeként 
működik. Ebben az otthonban 18 gyermeket ne-
velnek. Nekik 5 mázsa lisztet, bútorokat és ruha-
féléket gyűjtöttek.

Gyergyószentmiklósról október 19-i keltezéssel 
szép levelet kaptak a békési segítők. Nagy zol-
tán alpolgármester és Gereöffy Imola szociális 
osztályvezető aláírásával így fogalmaznak: „Nagy 
örömmel és meghatódottsággal tölt el bennün-
ket az az odaadó kitartás, amellyel testvérváro-
sunk segíteni akaró tagjait összefogják, lelkesítik 
s önzetlenségre bíztatják. valamint az a fáradtsá-
got nem ismerő munka, amellyel dolgoznak ér-
tünk, Gyergyószentmiklósiakért, a városunkban 
élő szükséget szenvedőkért. Szeretetük, önzetlen-
ségük, őszinteségük és melegségük minden egyes 
alkalommal tükröt tart elénk és mélyről jövő há-
lával tölt el bennünket.  Szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket az egész évben tartó munkájukért, 
amivel begyűjtik az érkező adományokat, a Test-
vérvárosok Kenyere ünnepéért, amelyet szó sze-
rint kétkezi munkával megszerveznek és azért, 
hogy ezt követően elutaznak hozzánk elhozni az 
összegyűlt adományokat, a Szent Anna otthon 
gyerekeinek és a városban éő rászorulóknak. Em-
berségük példaértékű mindenki számára és büsz-
keséggel tölt el bennünket, hogy testvéreinknek 
nevezhetjük önöket. Az ide érkezett felnőttruhá-
kat, valamint az elektronikai eszközöket az ön-

kormányzat szociális osztálya a helyi ápoló és 
Gondozóközpontba, valamint a Családi Elhelye-
ző Központba juttatta el, melyeknek lakói nagy 
örömmel fogadták azokat.”

Lapunknak a Hegyesi, az Öreg és a Paulcsik 
család nevében Öreg Gábor elmondta, hogy e 
megható köszönő szavak mindazokat az isme-
rős és ismeretlen adományozókat illetik, akik a 
sikeres adománygyűjtésekhez és útjaikhoz hoz-
zájárultak. Mint megtudtuk, idén még egyszer 
ellátogatnak erdélyi testvérvárosunkba, Szent 
Miklós napja környékén, és természetesen ezút-
tal sem üres kézzel. Böjte Csaba meghívására a 
Szent Anna otthonban részt vesznek egy disz-
nótorban, ahol a munka rájuk vár és a célja a 
kapcsolat erősítése. A tervek szerint elindulnak 
a gyergyói nagy fesztivál, a Miklós-napok főző-
versenyében is.  Szegfű Katalin

Hétköznapi tárgyak átértelmezve
A Békési Fotós Klub újabb 

kiállítása nyílt a napokban 
a kulturális központban. A 
Gazsó János és Apáti-Nagy 
Lajos által vezetett kör tagjai-
nak alkotásai a kápolnaterem-
ben december 4-ig várják az 
érdeklődő látogatókat.

A kiállítást Koszecz Sándor, 
a Kecskeméti Gábor Kulturá-
lis Központ igazgatója nyitotta 
meg. Kiemelte, hogy a bemu-
tatott fotók általában hétköz-
napi tárgyakat, élethelyhelyze-
teket mutatnak be, de a fény-
képészek olyan összefüggések-
re irányítják a figyelmünket, 
melyek átértelmezik a látvány-
világot és új jelentést adnak.  
A tárlat a klub elmúlt évének 
legsikerültebb alkotásait mu-

tatja be, egyben azokat a fo-
tókat is, melyek a nyári dán-
foki fotóstáborban készültek. 
Apáti-Nagy Lajos és Gazsó Já-
nos mellett kiállító volt még 

Sándor Margit, Szabó István, 
Kelemen Hanna, Kovács And-
rás, virág Éva, Czövek Boglár-
ka, Domokos Gábor, Czeglédi 
áron és rigler Ivett.  Sz. K.

Egy nyelvet beszélünk
FEKETELEvES

Ha mentegetni akarjuk magunkat bűnös 
élvezetünk miatt, akkor elég Johann Sebas-
tian Bachra hivatkoznunk, aki Kávékantáta 
címmel még egy rövid műben is megörökí-
tette a kedvenc italát. A négy-öt perces mű 
rövid foglalata a következő: egy apa próbál-
ja leszoktatni a lányát a kávéról – kerestem 
szinonimát, de hát nincs - , azt ígérve, hogy 
cserébe kellemes férjet szerez neki - ezt ne-
vezhetjük bátran terelésnek is… A lány rá is 
áll, ám egy feltétele van: a jövendőbelije nem 
korlátozhatja a kávéfogyasztását.

A címre térve: még magyar mondás is van 
a kávéval kapcsolatban: hátra van még a fe-
keteleves. A legtöbben idézni is tudják Tö-
rök Bálint, Majláth István vagy Thököly Im-
re nevéhez kapcsolva ezt a történetet, mely 
szerint az érintett főúr, megsejtvén, hogy el 
akarják fogni a törökök, idő előtt távozni 

akart a lakomáról, ám az egyik török ven-
déglátó visszahívta azzal, hogy hátra van 
még a feketeleves. A történetet még színe-
síti, hogy a feketeleves eredetileg nem a ká-
vé, hanem egy bizonyos mártás neve, ame-
lyet húsleves alapból készítettek, Misztótfa-
lusi Kis Miklós háromszáz éves szakácsköny-
vében a következő recepttel: Némellyek pe-
dig a’ fekete levet nem pirított kenyérrel fe-
ketítik-meg, hanem ha malatzot, vagy tyú-
kot ölnek, annak a’ véréből egy kitsínt vész-
nek egy serpenyőbe, etzettel összve-keverik, 
a’ vagdaltt almát, hagymát, abba tévén, jól 
megpergelik, és szép fekete lészen, és a’ többi 
szerszámokat hozzá tévén, megkészítik: te 
lássad a’ mint szereted, és a’ mire érkezhe-
tel, mindenképpen jó, ha megtudod készí-
teni, add fel.”

Szilágyiné Szabó Ágnes

PRoGRAmAjánlAtoK novEmBER 17-dEcEmBER 2. Között

november 18. szerda 16:30

Irodalmi Svédasztal. Téma: Költők, ide! (Békési 
költők bemutatkozása). Háziasszony Szilágyiné 
Szabó Ágnes. Könyvtár

november 19. csütörtök 19 óra

Női furcsa pár – színházi előadás.
Kulturális központ

november 20. péntek 14 óra

Békés Megyei Közgyűlésének ünnepi ülése a 
megye újjászervezésének 300. évfordulója tisz-
teletére. 

Kulturális központ nagyterme

november 20. péntek 17 óra

Bio-konyha Klub. Téma: a bio tej és tojás, vala-
mint a gluténmentes ételek. Ételkóstolók, ter-
mékvásárlási lehetőség. A részvétel ingyenes!

Kulturális központ

november 21. szombat 18 óra 

Békés-Drén KC – FTC bajnoki kézilabda-mér-
kőzés. Sportcsarnok

november 22. vasárnap 11óra 

Békési TE I. – Sopron extraligás asztalite-
nisz-mérkőzés. Sportcsarnok

november 24. kedd 18 óra

„Természetesen az egészség felé” szakkör. Téma: 
a környezetünkben jelenlevő elektroszmog káros 
hatásai. Gerincmasszázs bemutató. Házigazda: 
Kovács zoltán. A részvétel ingyenes!

Kulturális központ

november 25. szerda 17 óra
reumatológiai kerekasztal-beszélgetés. Téma: a 
csontritkulás. Előadók: dr. Gömöri Edina és dr. 
Nyeste Mónika főorvosok. A részvétel ingyenes!

Kulturális központ

november 27. péntek 16:30
2016-os Békési Kalendárium bemutató ünnep-
sége. Kulturális központ

november 30. hétfő 17:30
Mahovicsné Ladányi Anita és Mahovics Tamás 
viseletgyűjteményének „Nem messze van ide 
Kalocsa ...” címmel rendezett kiállítás-megnyi-
tója. Megnyitja: Mlinár Péter, népi viseletkészítő 
és tervező.  Galéria

december 2. szerda 15 óra
Békés város Önkormányzata Képviselő-testüle-
te közmeghallgatása a polgármester és az önkor-
mányzati képviselők részvételével.

Polgármesteri hivatal nagyterme

a Békési polgármesteri hivatal konyhájának ajánlata
 48. hét                                                                 2015. november 23-27.

hétfő Kedd szerda csütörtök péntek

zöldségleves Babgulyás tejfölös
karfiolleves Grízgaluska-leves zöldbableves

csikós tokány 
tészta köret almás lepény rántott halfilé 

Burgonya köret 
zöldborsófőzelék 

sertéssült rizses hús 

savanyú uborka sütemény savanyúság

  49. hét                                                          2015. november 30. –december 4.

hétfő Kedd szerda csütörtök péntek

májgaluskaleves   salátaleves csontleves Karalábéleves tarhonyaleves

milánói spagetti
Fokhagymás 
sertésszelet, 

Burgonyaköret
toroskáposzta sült csirkecomb, 

Burgonyapüré
lencsefőzelék, 

sertéssült

savanyúság sütemény Befőtt

jó étváGyat KÍvánunK!

A nyári kenyérvásárkor sokan segítettek vásár-
lásukkal, és számos egyéb adományt is adtak a 
békésiek. A segítség jó helyre került.
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Békési hobbifotósok alkotásai a kulturális központban.

Libát ettek, jót mulattak
November 8-án rendezték 

meg a békéserdei Libás tanyán 
a hagyományosnak nevezhe-
tő Márton-napi vigadalmat. A 
remek időben megtartott ese-
ményre kilátogatók változatos 
libás ételek közül választhattak, 
továbbá sok más látványosság 
mellett Bunyós Pityu és Csor-
dás ákos fellépését is élvezhet-
ték. Az eseményről élő kapcso-
lásban számolt be a Magyar Te-
levízió, amelynek a házigazda 
Molnár István adott interjút. Csordás Ákos a libás tanya egyik jószágával a márton-napi Vigadalmon. 
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RAGAdozóK 
cSEBuRASKávAl 
A ragadozó halak étvágya 

a hűlő vizek hatására megnő. 
A szélvizekből és a vízfelszín-
ről a kishalak nagy része visz-
szahúzódik a mederbe, a töré-
sekre, ahol kevesebb energiát 
kell fektetniük az áramlások-

kal szembeni úszásba. Ekkor a 
pergető horgászok a jól bevált 
plasztik csalikat, gumikat ve-
szik elő, hiszen a fenék körül 
leső süllőket ezekkel a jól be-
vált csalikkal kiváló eredmény-
nyel foghatjuk. A twistere-
zés és a gumihalas jigelés már 
jól ismert, de mindig vannak 
újabb módszerek is. Ilyen a ki-
mondhatatlan nevű csali kom-
bináció, a cseburaska. Jó fogá-
si eredményekről számolnak 
be. Ennek ellenére a hagyomá-
nyos jig fejes gumihalas perge-
tést azért nem kell elfelejteni. 
A cseburaska lazább mozgá-
sú halat utánoz, akár táplálé-
kot kereső vagy rángatózó ha-
lat, így könnyedén becsapha-
tók a kiszemelt ragadozók. A 
cseburaska összeállítása: min-
dig a jó méretű fejet kell kivá-
lasztani, aztán a gumihal vagy 
twister vagy minnow  méreté-
hez kell a jó horgot kiválaszta-
ni. Lehet hagyományos hosz-
szúszárú süllőző vagy bujtatott 
offset, ez utóbbi az akadós te-
repeken kiválóan alkalmazha-
tó. Bátran ajánlom a cseburas-
ka kipróbálását a békési hor-
gászoknak! 

Szekerczés Sándor

Az egykor Rákóczi-tulajdonban lévő vár műemléki hely-
reállításával és turisztikai funkcióbővítésével a fejlesztés 
a magyar történelem egy fontos időszakának is emlé-
ket állít. A projekt keretében felépítésre kerülő falubeli 
fogadóépületben kap helyet a „Gyermek a várfalak kö-
zött” című állandó kiállítás, amely II. Rákóczi Ferenc ké-
sőbbi fejedelem Regécen töltött gyermekkorát, családi 
kapcsolatait és a vár korabeli mindennapi életét mu-
tatja be. A visszatekintés I. Rákóczi György fejedelem 
korától a Rákóczi-szabadságharc időszakáig ismerteti 
meg a látogatót a család magánéletével.

Az egyedi installációk, a multimédiás eszközök, a lá-
togatómenedzsment rendszer és a korabeli tárgyi em-
lékek segítségével megalkotott kiállítás felnőttnek és 
gyermeknek egyaránt szórakoztató és egyben tanulsá-
gos program lesz. A történelmi eseményeket élmény-
szerű módon feldolgozó koncepció segítséget nyújt a 
történelemtanuláshoz és a nem-formális oktatáshoz a 
17–18. századi magyarországi viszonyok és a hatalmi 

„GyermeK a várFalaK Között 
– ii. ráKóczi Ferenc GyermeKKora”
Új kIállítás létesül 2015 véGéRe A ReGécI váR és látoGAtóközpontbAn

harcok felvázolásával, mindezek mellett a látogatóköz-
pontban tartandó múzeumpedagógiai foglalkozások 
további élménydús programot garantálnak. 
vármakett, korabeli gyerekjátékok másolatai és erede-
ti, a várbeli ásatások során előkerült tárgyak szemlél-
tetik a feldolgozott témát. A kiállítás teljes területe láto-
gatható lesz mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők 
számára is. 

Teljesítette a maratoni távot 
Miskolcon a békési atléta 

Október utolsó vasárnapján békésiek egy lel-
kes csoportja nekivágott a Miskolc Barátság 
Maraton futóversenynek, ahol különböző távo-
kon jó eredmények születtek. Az embert pró-
báló maratoni távot viszont a békésiek közül 
csak egy versenyző merte vállalni, nem is akár-
milyen eredménnyel. A békési Szilágyi István, 
élete formáját hozva ragyogó idővel 3 órán be-
lül -2:58:35 - teljesítette a 42,195 km-t. A Ba-
rátság Maraton nem éppen barátságos pályája, 
tele van emelkedőkkel, és ezért komoly küzde-
lem elé állította a versenyzőt. A verseny elejé-
től kezdve nagy iramot diktált István, aki erre a 
versenyre heti kb. 100-110 km futással készült. 
Ha valamelyik olvasó saját bőrén szeretné ta-
pasztalni a tempót, akkor 4 perc 13másodper-
ces 1 km-t, vagy 1 perc 41 másodpercet kell 
szaladni a 400 méteres sportpályán. Előbbiből 
mintegy 42 db-ot, utóbbiból 105 kört. Az ösz-

szetett 4. helyezett Pistát családján kívül futó-
társai is buzdították, akik mind „meghajolva” 
előtte, gratuláltak neki. További sikeres sport-
pályafutást kíván neki lapunk szerkesztősége.

Heti 100-110 kilométer futással készült a miskolci 
maratonra a tanárként dolgozó szilágyi István.

Jubilált a békési 
kajak-kenu klub

Neves sportvezetők és olimpiai bajnokok is eljöttek

(Folytatás az 1. oldalról)
A Magyar Kajak-Kenu Szö-

vetség elnöki posztját húsz éve 
betöltő sportvezető, Baráth 
Etele kiemelte, hogy a jövőre 
75 esztendős magyar kajak-ke-

nu sport legalább hatvan éve 
a világ élvonalában van, szá-
mos síkvizi Európai-, világ-, 
és olimpiai bajnokot adott ha-
zánknak. Mindennek alapja 
a jó utánpótlás-nevelés, a bé-

kési és hasonló klubokban fo-
lyó magas nívójú és tág bázisú 
edzői munka - mondta az el-
nök. Külön szólt a sportág leg-
nagyobb szponzorairól, a szü-
lőkről, akik tudják, hogy a ka-
jak-kenu nem pusztán jó erőn-
létet, testi kiválóságot ad a 
gyerekeknek, fiataloknak, ha-
nem életszemléletet is. 

A közösség erejéről beszélt 
Izsó Gábor is, alapítója volt a 
klubnak, ma pedig Békés pol-
gármestere. A csapatszellem 
mindig erős volt Békésen, így 
van ez ma is, amikor mintegy 
100 tagdíjat fizető gyerek, fi-
atal és felnőtt alkotja az aktív 
sportolói bázist a klubban. 

Az esten a vacsorát köve-
tően zenés-táncos mulatság 
zajlott, melyre sokan eljöttek 
azok közül is, akik az elmúlt 
évtizedekben távol kerültek 
Békéstől s a kajakozástól, de a 
szívük és a közösség ereje visz-
szahúzta őket erre a vissza nem 
térő jubileumi alkalomra. 

Szegfű Katalin

meleg szavakkal méltatta a bé-
kési kajakoktatást Baráth etele, 
a sportág szövetségének elnöke.
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Ismét rajtol a Vektor Kupa
November 29-tól vasárnaponként rendezik a vektor Kupa vá-

rosi kispályás labdarúgó bajnokság meccseit a Sportcsarnokban. 
A nevezéseket november 26-ig Kardos Imre fogadja személyesen 
a Sportcsarnokban vagy a 20/261-37-51-es számon. A nevezési 
díj nem változott tavalyhoz képest: 40 ezer Ft/csapat. Két kate-
gória lesz: „amatőr” és „öregfiúk”. A kategóriák első három he-
lyezett csapatait díjazzák, és különdíj jár a bajnokság legjobb ka-
pusának, mezőnyjátékosának és a gólkirálynak. 

INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés város önkormányzata pályázat útján 

történő bérbeadásra meghirdeti 
a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

•  Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/20) alatti üz-
lethelyiség (31 m²). Az induló bérleti díj: 17.500 Ft+áFa/hó.

•  Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti üz-
lethelyiség (122 m²). Az induló bérleti díj: 49.000 Ft+áFa/hó.

Békés város önkormányzata pályázat útján történő érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatla-
nokat:

•  Békés, Veres Péter tér 7/A 5/15. szám alatti 2 szobás, 
összkomfortos 54 m2-es lakás (hrsz.: 7032/4/A/15). Vé-
telár: 2.000.000 Ft.

•  Békés, Veres Péter tér 7/A 5/13. szám alatti 2 szobás, 
összkomfortos 54 m2-es lakás (hrsz.: 7032/4/A/13). Vé-
telár: 2.500.000 Ft.

•  Békés, Veres Péter tér 7/B 4/10. szám alatti 2 szobás, 54 
m2-es lakás (hrsz.: 7032/4/A/25). Vételár: 3.200.000 Ft

Részletes tájékoztatás kérhető a polgármesteri Hivatal 
Gazdasági osztályán (békés, petőfi u. 2. szám, 32-es iroda).

Benyújtási határidő: 
2015. november 20. (péntek) 12 óra.

nyitva tartás:
H–p: 7–12 és 13–17.00
szo: 8–12

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

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

lAmBérIA és HAJóPAdló AKCIó A KészleT ereJéIG!


