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Gondos és gondoskodó 
önkormányzat

Békés Város Önkormány-
zata ez év szeptember 30-ig - 
Békés megyében a települési 
önkormányzatok között a leg-
hosszabb ideig - vállalta, visel-
te a lakosság helyett a köte-
lezően igénybe veendő köz-
szolgáltatás, a hulladék-szállí-
tás (köznevén szemétszállítás) 
díjának megfizetését. Több-
szöri, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal 
részéről történt figyelemfelhí-
vást követően városunk önkor-
mányzatának döntenie kellett 
a lakossági szemétszállítási díj 
bevezetése mellett. Tekintet-
tel a lakosság anyagi tehervi-
selő képességeire, a szemétdíj 
jelentős részét továbbra is az 
önkormányzatunk viseli. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Őszinte kemény beszéd 
a „Mezgé” tanévnyitóján
Sokan felkapták a fejüket a Tisza Kálmán középiskola (a to-
vábbiakban Mezgé) átadó ünnepségén, amikor a köszöntők 
sorában Barkász Sándor képviselő került sorra és katasztró-
favédelmi akcióról beszélt. Mint köztudott, 2015. szeptem-
ber 1-jétől az iskolát a katolikus egyház működteti tovább, 
mint fenntartó, változatlan mezőgazdasági főprofillal.

- Tisztelt képviselő úr! Ho-
gyan értette azt, hogy az iskola 
megmentése katasztrófavédel-
mi akció volt?

- Pár évvel ezelőtt, amikor 
a város tudomást szerzett ar-
ról, hogy az 1902-ben alapított 

mezőgazdasági képzés meg 
fog szűnni, azt hittem, hogy 
valami tévedés történt. Hiszen 
hagyomány, szaktudás, kitű-
nő föld, öntözési lehetőségek 
mind-mind kézenfekvő dol-
gok a térségben, sőt az egész 

megyében is, és ezen kívül a 
legfontosabb, hogy a térségben 
felnövő fiatalok egy részének 
szakmaként a mezőgazdaság 
a legmegnyugtatóbb választás. 
„Bármi történjék, fiam enni 
mindig kell!” - mondták teljes 
joggal gyermekeiknek a szüle-
ik. De most megszűnt volna 
számukra az a biztonság, ami 
édesapjuk, nagyapjuk, déd-
nagyapjuk révén a vérükben 
van. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Országszerte ismerik a Szent 
Lázár Alapítvány sporthálóit
Már hetedik éve folytat hálókötő tevékenységet a Szent Lá-
zár Alapítvány. Kézi csomózású, magas minőséget jelentő 
sport- és labdafogó hálóik az egész országban keresettek.

A kezdetekkor, 2008-ban 
még csak 5-10 fő foglalkozott 
hálókötéssel, egy számukra új 
időszaki munkával, de mára a 
létszám jelentősen megnőtt, 
negyvenen élnek a Szent Lázár 
Alapítvány hálókötő műhelyé-
ben folytatott munkájuk kere-
setéből – mutatta meg lapunk-
nak a telepvezető, Római Tibor. 

- Alapítványunk a hatékony 
termelésről, magas minőségű 
termékek előállításáról és a ha-

táridők pontos betartásáról is-
mert - mondta. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Barkász Sándor
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Reformátustalálkozó lesz
Október 3-án közel ezer embert várnak Békésre a Tria-

non előtti Békés-Bánáti Református Egyházmegye utódme-
gyéinek harmadik találkozójára.

A nagyszabású rendezvényre a Magyarország területén lé-
vő békési és csongrádi, a szerbiai bánáti és a romániai aradi 
és temesvári református egyházmegyék gyülekezetei érkez-
nek, akik így élik meg a szétszakítottságban a református 
egységet. Mint ismert, 2009-ben Debrecenben jogilag is új-
ra létrejött az egységes Magyar Református egyház, amely-
nek az érintett egyházmegyék anyaegyházai is tagjai lettek. 
A rendezvényen megjelenik az öt egyházmegye esperese mel-
lett három püspök is. A program 10 órakor kezdődik a békési 
református templomban, bemutatkoznak az egyházmegyék, 
majd reformáció korabeli énekekből zenés műsort ad Diny-
nyés József előadóművész. Délután zenés-verses műsor és úr-
vacsorai istentisztelet lesz a templomban. Az istentiszteletet 
az összevont kórus szolgálata színesíti. A nap folyamán le-
hetőség lesz a Kontrasztkiállítás megtekintésére is a Békési 
Galériában - tájékoztatott Katona Gyula esperes.

Szavazzunk 
az öreg hársfára!

Az Év Fája lehet egy ősrégi 
békési hársfa, amennyiben in-
ternettel rendelkező olvasóink 
rászánják az időt, és szavaznak 
rá. Az Ökotárs Alapítvány ki-
írására pályázott a csabai utca 

30. alatti Újvárosi Tagóvoda, 
melynek udvarában mintegy 
nyolcvan évesre becsült, 14,5 
méter magas és 192 cm törzske-
rületű hársfa ad hűsítő árnyat. 

A fa történetét is elolvashat-
ják és szavazhatnak rá a http://
evfaja.okotars.hu/dontosfak ol-
dalon, hogy a 15 legjobb közé 
jutott békési hársfa valóban az 
Év Fája legyen. A fák felsorolá-
sában a jelzett honlapon az 5. 
számúként találják meg. Az ot-
tani rubrikába kell megadni az 
e-mail címet, amelyre érkezik 
egy visszaigazoló levél, az ebben 
található linkre kattintva lehet 
érvényesíteni a szavazatot. 

- A hársfának már egy ol-
dalt is készítettünk a legnép-
szerűbb közösségi oldalon, és 
nagyon reménykedünk a bé-
késiek segítségében, az össze-
fogás erejében. Aki csak tehe-
ti, kérjük, szavazzon a mi ős-
öreg hársfánkra – mondta el 
lapunknak Lipcseiné Jakucs 
Anikó, tagóvodavezető. 

Nemzetközi díjat kapott a békési fotós
A közelmúltban nemzetkö-

zi fotós pályázaton ért el ko-
moly eredményt Pusztai Gá-
bor amatőr fotós, a Szegedi Kis 
istván Református Gimnázi-
um, általános iskola és Gim-
názium munkatársa. 

Az európai szinten a leg-
több fényképet előhívó és ki-
dolgozó ceWe cég kétévente 
hirdet nemzetközi fotós pályá-
zatot, amelyre a 2014/2015-ös 
évadban 94 ezer pályamű ér-
kezett. Hat kategóriában lehe-
tett nevezni: épület, tájak, em-
berek, sport, természet, köz-
lekedés-infrastruktúra. Pusz-
tai Gábor a sport kategóriában 
nyújtott be nyertes pályamű-

vet, de más kategóriákban is 
indult. A győztes képet Bé-
késcsabán egy K1-mérkőzésen 
készítette. A díjjal 1500 eu-

rós fotóvásárlási utalvány, va-
lamint 1500 eurós utazás járt. 
Jutalmát szeptember 2-án 
Hamburgban vehette át. 

Pusztai Gábor békési amatőr fotós nemzetközi pályázatgyőztes al-
kotása. 
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Egye egészségessé magát! 2. rész
Szinte bármelyik utunkba kerülő növényre tekint-
hetünk úgy, mint nekünk rendelt orvosságra, vagy 
egészséges táplálékra. Nézzünk néhány újabbat:

Pitypang: Ásványi sókban, A- és C-vitamin-
ban gazdag leveleit salátaként eszik. Virágai-
ból bort készítenek, rügyeit savanyítják. A le-
velek erősen vízhajtók, de alkalmazásuk nem 
jár káliumvesztéssel. Teájuk-
kal húgyúti panaszokat, duz-
zanatot kezelnek. Vértisztító 
hatásuk miatt ekcéma ese-
tén is hatásosak. A hajtás fe-
hér tejnedvével szemölcsöt, 
tyúkszemet irtanak. 

Vörös lóhere: Kertekben, 
szántóföldön található, né-
ha takarmánynak termesztik 
is. Teája ízületi gyulladásokra jó, megelőzhe-
tő vele az érelmeszesedés, daganatok ellen 
is adják. Mivel hormonszerű anyagot is tartal-
maz, segíthet a változó kor tüneteinek csök-
kentésében. Egy csésze forró vízben 1-3 teás-
kanál szárított virágot főzzünk meg. Naponta 
legfeljebb 3 csészével fogyasszunk.

Zamatos turbolya: Kertekben, erdős része-
ken kora tavasszal elsőként kihajtó gyomnö-
vény. Tavaszi tisztítókúrák egyik fontos alko-
tórésze lehet. Levelét saláták, levesek, már-
tások, zöldségfélék, tojásételek ízesebbé té-
teléhez ajánljuk. A levelek és a párolt szár ki-
emeli a zöld saláták, az ecetek és a gyenge 
aromájú ételek ízét. Méregtelenítő, vértisztí-

tó, emésztést serkentő, keringésjavító teája 
hurutos állapotok, májpanaszok, ízületi bán-
talmak ellen jó. Összezúzott leveleiből tisztító, 
tápláló arcpakolás készül.

Csalán: Az egyik legtöbbet használt 
gyógynövény. Friss, fiatal hajtásait a kony-
hában felhasználhatjuk zöldségként, salátá-

ba, vagy lé készítésére is. A 
csalán legfontosabb tulaj-
donságai: a testnedvek és 
a vér tisztítása, vízhajtás, 
sejtműködés általános fo-
kozása. A babhüvelyhez ha-
sonlóan glukokinint tartal-
maz. A népi orvoslásban el-
sősorban reuma, köszvény, 
bőr- és hajbetegségek ese-

tén alkalmazzák. Gátolja a tejkiválasztást, 
ezért szoptató anyukáknak nem ajánlott. 
Kesztyűvel szedjük. Általában salátának is 
leforrázva adjuk.

Tyúkhúr: Kertjeinkben tömegesen tenyé-
szik. Leveles hajtásából salátát, főzeléket ké-
szíthetünk, bár magas szaponintartalma mi-
att egyesek nem ajánlják. Föld feletti részei 
nyugtató, összehúzó hatásúak. Külsőleg bőr-
gyulladást, bőrviszketegséget, pikkelysömört 
kezelnek vele, de enyhíti a reumás panaszo-
kat, gyorsítja a sebgyógyulást is. Vértisztító, 
élénkítő főzetüket legyengült betegeknek, il-
letve székrekedés, hólyaggyulladás ellen ad-
ják. A fehérvirágú fajtát szedjük.
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Élő fortélyaink

A vOlT göRögkElETi iskOlA
A csabai utca 2. szám alatti sarki épület 

főleg kultúrtörténeti okok miatt érdemel fi-
gyelmet. A házban az 1700-as évek végén a 
görögkeleti /ortodox/ egyház itt létesített is-
kolát. Az elemi isko-
lában osztatlan for-
mában folyt a tanítás, 
egy tanítóval. A taní-
tás nyelve román lehe-
tett. Az 1930-as évek 
végére megszűnt itt 
a tanítás, de az épü-
let sokáig a görögke-
leti egyház tulajdoná-
ban volt. Az L-alakú 
épület utcafronti részén volt egykor a tan-
terem, a tanítói lakás mögötte húzódott. Aki 
ide belép, még érezhet valamit az 1800-as 
évek hangulatából. A folyosó nyitott oldaltor-
náca megmaradt a faágasaival és apácarácsos 
díszítéseivel. A falak vályogból készültek, az 

utcafronti rész három ablakkal néz a csabai 
utcára. Az ablakok sima vakolt falmezőben 
helyezkednek el. A hófehérre meszelt falak a 
maguk egyszerűségével hívják fel magukra a 

figyelmet. 
csuta eszter lakás-

tulajdonost illesse di-
cséret és minden el-
ismerés, amiért ezt 
az ódon házat felújít-
tatta, ezzel is bebizo-
nyítva, hogy régi, de 
városképileg jelentős 
építményeket a mai 
kor követelményeinek 

megfelelően belül átalakítva meg lehet men-
teni. 

Kultúrtörténeti és épületesztétikai okok 
miatt a volt görögkeleti iskola védelme indo-
kolt.

Bíró györgy, városvédő

Országszerte ismerik  
a Szent Lázár Alapítvány sporthálóit

(Folytatás az 1. oldalról)
- ez pedig a jó csapatmun-

ka és a kollégák lelkiismeretes 
hozzáállása nélkül nem lenne 
lehetséges, ezért nekik ezúton 
is köszöntet mondok. Az évek 
alatt csiszolódó szakmai tu-
dásnak és a tapasztalatoknak 

köszönhetően az ebben a te-
vékenységben dolgozó embe-
rek akármilyen speciális mére-
tű és színösszeállítású kapuhá-
lót vagy védőhálót is képesek 
megkötni.

elsősorban polipropilén 
anyagból dolgoznak, főként a  

kedvező kültéri hatása miatt. 
ez ellenáll a napfény Uv-su-
gárzásának és vízálló is. vala-
mint a gépi kötéshez képest 
tartósabb, strapabíróbb há-
lókat lehet produkálni a kézi 
csomózású technikával. 

A Szent Lázár Alapítvány 
második éve saját fonalkötő 
gép parkkal rendelkezik. A gé-
pekkel 3-4-5 és 8 mm-es vas-
tagságban, hatféle színből tud-
nak fonalat előállítani úgyne-
vezett tűfonatolás technikával. 
A házon belüli fonal előállítás 
nagy biztonságot jelent a na-
pi termelésben és biztosítja, 
hogy a késztermékek verseny-
képes árúak legyenek. A meg-
rendelők: iskolák, intézmé-
nyek sportcsarnokok, sport-
szergyártók érdeklődése szer-
te az országból nem csökken, 
sőt újabb és újabb megkeresé-
sek érkeznek, ezért a dolgozói 

létszámot sikerült stabilizálni, 
egyben biztosabb jövőképet 
adni nekik.

A mostani termékpalettán 
kis- és nagypályás labdarúgó-
kapura, továbbá kézilabda ka-
pura való háló, röplabda- és ko-
sárlabdaháló, egyedi méretek-

ben készített védőhálók, szin-
tén igény szerinti kivitelezésű 
hordozható kapuhálók, függő-
ágy és függőszék szerepel. 

A közeljövő terveiről Római 
Tibor elmondta, hogy a sport 
területe mellett megcélozzák 
az egészségügyet. Továbbá tö-
rekednek arra, hogy a nemzet-
közi piacon is meg tudjanak 
jelenni. Amennyiben sikerül a 
tervezett ütemben bővíteni a 
kapacitást, azt a Békési Szo-
ciális Szövetkezet, illetve más 
foglalkoztatók együttműködé-
sével szeretnék teljesíteni.  

Mindenféle hálót megkötnek a Szent Lázár Alapítványnál.

Római Tibor a fonalkötőgépnél.

EléRhETőségEk:
szent lázár Alapítvány Békés, hunyadi tér 1/1. 

hálókötő üzem: Békés, Petőfi u. 33.
Telefon: 66/643-588, 66/646-017 (üzem)

E-mail: szentlazarbekes@t-online.hu
Web: www.szentlazar.hu

Napelemeket szeretnének 
pályázati pénzből a Fürdőre

Kedvező döntés esetén újabb 
fejlesztések valósulhatnak meg 
a Békési Fürdőben – ismertet-
te lapunkkal izsó Gábor pol-
gármester. Mint elmondta, a 
kormány határozata alapján a 
békési önkormányzat a „He-
lyi költségvetési szervek tulaj-
donában álló uszodák techno-
lógiai hő- és villamos energia 
igényének kielégítése megúju-
ló energiaforrások alkalmazá-
sával” kiemelt felhívás alapján 

jogosult pályázatot benyújtani. 
A beruházás során napelemes 
rendszert telepítenek az elekt-
romos költségek csökkentésére, 
illetve az uszoda technológiai 
hő szükségletét hőszivattyúk-
kal elégítik ki. Mindezeknek 
köszönhetően a város jelentős 
energia-megtakarítást érhet el.

izsó Gábor hangsúlyoz-
ta, egy évekkel ezelőtt elkez-
dett folyamat újabb fontos ál-
lomását jelentheti, ha szak-

mai anyagukat támogatják. 
A településvezető emlékezte-
tett arra, hogy az uszoda épí-
tése, a fürdő fejlesztése, a kül-
téri gyógy medencék építése, a 
gőzkabin kialakítása valósult 
meg az elmúlt években.

- Természetesen újabb 
attrakciókat is tervezünk. Az 
energetikai beruházás pedig az 
üzemeltetés hatékonyságát se-
gítené nagyban - fogalmazott 
izsó Gábor.

CSEREPESVIRÁG ÉS KERTINÖVÉNY 
VÁSÁR

50%-OS ENGEDMÉNNYEL 500-800 Ft-ért
- Télálló banán 900 Ft

 


SZEPTEMBER 28-ÁN HÉTFŐN 8-11 óra között BÉKÉSEN, 

a városi kulturális központban

IDŐSEK VILÁGNAPI
rendezvény 

a kulturális központban 

szeptember 30-án, 
szerdán 15 órától.

Mindenkit várnak!
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házasságot kötöttek: 
Lakatos Szabolcs (Békés) és 
Mohácsi Natália (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Kecskés 
zsófia (84 évesen), Mu-
csi imre (76, Murony), özv. 
csóti Sándorné Farkas esz-
ter (61, Bélmegyer), Baji 
Sándorné Szász Anna (78), 
Bakucz Mihályné Kovács 
Katalin ildikó (61), özv. 
áfra Gyuláné Új Rozá-
lia etelka (83), özv. László 
Sándorné Nagy Anna Bor-
bála (75), Nagy László (81), 
özv. Kelemen Lászlóné Kis 
erzsébet (91), özv. Fekete 
Jánosné Hüse ilona (80), 
Balogh Lajos (80).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

helyzet van

A The Times brit napi-
lap azt írta minap, hogy nem 
humanitárius menekültvál-
ságról, hanem politikai mig-
ránsválságról van szó, hatal-
mas, példátlan méretű nép-
vándorlásról, amely elöntés-
sel fenyegeti európát. A mig-
ránsok zöme nem felel meg 
a menekülti státusnak, mivel 
nem az életét féltve menekül. 
A cikk ugyanakkor érthető-
nek nevezi, hogy a migrán-
sok ott akarják hagyni hazá-
jukat, mert tudják, hogy ott 
nincs jövőjük. világuk káosz, 
háború és terror közepette 
esik szét darabjaira. A Nyu-
gat által exportált nemzet-
állami modellt törzsi hábo-
rúskodás söpri el és egy már-
már agonizáló kultúra for-
dult saját maga ellen, miköz-
ben egyidejűleg a világot is 
meg akarja hódítani. ebben 
a helyzetben látványos téve-
dés az, hogy Nagy-Britanni-
ának és európának erkölcsi 
kötelezettsége befogadni a 
konfliktustól érintett százez-
reket. „először is miért a mi 
felelősségünk ez, amikor az 
Öböl menti országok egyet-
len menekült befogadását 
sem vállalták?” - kérdi a The 
Times, és hozzáteszi: néhány 
kelet-európai ország kivéte-
lével Európa keresztény or-
szágai nem törődnek az isz-
lám terror elől menekülő ke-
resztényekkel, de megnyit-
ják határaikat több százezer 
musz lim előtt.

Eddig a pár kiragadott 
mondat, melyekhez hoz-
zá kell azonban tenni Bo-
gár László gondolatait is: Mi 
is okozza ezt a minden idők 
legnagyobb népvándorlá-
sát? egyik ok a Nyugat fel-
emelkedésének és világural-
mának öt évszázada, amely-
lyel kéretlenül beavatkozott 
más országok életébe: a fe-
hér ember a más földrészek-
re rabolni járt. ez a gátlásta-
lan éhség és pazarlás a többi 
földrész kirablásához vezetett 
(kőolaj, erdők, víz, élelem, 
stb.). Afrika bizonyult a leg-
sérülékenyebbnek, ott okoz-
ta az emberi beavatkozás a 
legnagyobb kárt. A mai nép-
vándorlás egyik oka, hogy a 
fehér ember szinte mindent 
szétroncsolt, ami a fejlődést 
lehetővé tette volna. Köz-
ben Afrika népességrobbanás 
előtt áll, lakossága a század 

végére megháromszorozó-
dik, miközben Európa lakos-
sága drámai mértékben fogy. 

egy másik ok az elmúlt 
tíz-tizenöt évben lezajlott 
folyamatok, amelyek során 
szétdúlták azt az övezetet, 
amely az Afrikából induló 
népvándorlást meg tudta fé-
kezni. Az Afganisztántól ira-
kon, Szírián, Líbián át Tuné-
ziáig húzódó sávban olyan 
országok találhatóak, ame-
lyekben korábban kemény 
diktatúra volt. A nyugatias 
demokrácia itt a teljes ká-
oszhoz vezetett. Az arab ta-
vasz nevű beavatkozás szét-
törte a gátakat. Ma válság-
övezetté váltak, és az ember 
nem tud szabadulni a gon-
dolattól, hogy e mögött a je-
lenség mögött tudatos szán-
dék húzódott meg. Miért? A 
világ birodalomváltás előtt 
áll. A cél: a két nagy konti-
nentális hatalom, Német-
ország és Oroszország egy-
másnak ugrasztása. Ameri-
ka számára nincs veszélye-
sebb fenyegetés, mint egy né-
met-orosz-kínai együttmű-
ködési rendszer, amelyhez Ja-
pán, india és az iszlám orszá-
gok jó része is csatlakozhat. 
Az amerikai birodalom ez-
zel elvesztené globális vezető 
szerepét. ezért neki jó, ami 
ma itt történik. egyre több 
dolog utal a hirtelen támadt 
menekültáradat „csináltsá-
gára”. idejutni több mint 
15.000 dollárba kerül. Hon-
nan van a menekülteknek 
ennyi pénzük? Mitől ennyire 
jól szervezett az utaztatásuk? 
Miért viselkednek úgy, mint-
ha épp nyaralnának? Ez meg-
rendezettségre utal. Ha való-
ban most érte el a kritikus 
határt a több évszázados krí-
zis, ami a fejlődő világ bru-
tális kizsákmányolásának kö-
vetkezménye, akkor itt a vég, 
mert ez a folyamat kezelhe-
tetlen lesz. De ha a folyama-
tok hiszterizált irányítása tu-
datos, ha a menekültárada-
tot készakarva zúdították rá 
európára, akkor a folyamat 
megállítható és visszafordít-
ható. ebben reménykedjünk, 
bár ma európának nincs kö-
zös nyelve, hiányzik az az 
őszinte beszéd, ami egymás 
kölcsönös megértésének az 
alapja. Pedig orbán viktor 
miniszterelnök öt éve hada-
kozik ezért, őt éve szidják, 
aztán érdekes módon mindig 
kiderül, hogy neki volt igaza. 

Brit lap írása, magyar em-
ber elméje ugyanott mozog. 
Mert helyzet van, melynek 
megoldása európai - vagy 
akár világszintű - összefogás-
ra vár.

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: 
SzePTeMBeR 19-26. 

Levendula Patika (csabai u.), 
SzePT. 26-oKTóBeR 3. 

Jázmin Patika (Rákóczi u.), 
oKTóBeR 3-10. 

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.

a Good Báj Biokozmetikában
Segítségért kiált a bőre a nyári melegek, a kíméletlen napsütés után?

Próbálja ki S.O.S. kezeléseimet!

Good Báj Biokozmetika
Békés, széchenyi tér 4/2., a posta mellett

Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus  Előzetes bejelentkezés: 30/477-17-29

SZEPTEMBERBEN és OKTÓBERBEN
a hámlasztó, a regeneráló,

és a mezoterápiás (kollagén indukciós) 
kezelésekre 

10%-OS KEDVEZMÉNY!
Legyen barátságban a bőrével! Keressen fel!

AKCIÓ

Őszinte kemény beszéd 
a „Mezgé” tanévnyitóján

(Folytatás az 1. oldalról)
- A megye mindig az ország 

éléskamrája volt, annak is kell 
maradnia! S ebben hagyomá-
nyai révén Békésnek fontos 
szerep kell, hogy jusson.

- Beszédében mindezt le-
rombolni akaró láthatatlan 
kezekről beszélt. Kik voltak 
ők?

- Azt vélelmezem, hogy va-
laki, valakik szándékosan - szá-
munkra érthetetlen okok miatt 
- ezt a képzést örökre el akar-
ták tüntetni Békésről. Hiszen 
például már az is felfoghatat-
lan volt, hogy amikor szóba 
jött az iskola megszűnése, az 
akkor és a ma is Brüsszelben 
mezőgazdasági vonalon dolgo-
zó képviselőnk, illetve annak 
meghosszabbított keze, beszé-
deinek, köszöntőinek tolmá-
csolója, a kisujjukat sem moz-
dították az iskola megmenté-
séért. vagy például, egy másik 
elgondolkodtató, megtörtént 
eset volt, amikor a „háztűzné-
ző” után az egyházmegye hely-
ben igent mondott az átvételre, 
és rá három napra a tanárok-
kal mégis azt közölték, hogy 
nem lesz agrárképzés Békésen. 
És számomra az is érthetetlen, 
hogy a politikával foglalkozók 
egy csoportja csak szóban van 
az emberek mellett, és csak vá-

lasztáskor, de tettekben ez még 
sohasem nyilvánult meg.

- Hogyan sikerült végül 
megvédeni az iskolát?

- Természetesen nem hagy-
hattuk a mezőgazdasági kép-
zés megszűnését, ezért széles-
körű összefogással nekiláttunk 
a kármentésnek - ezért is ne-
veztem katasztrófavédelmi ak-
ciónak a dolgot - és most már 
végre elmondhatjuk: sikerült. 
Nagyon rugalmas, megértő, 
ugyanakkor hozzáértő partner-
nek bizonyult a Szeged-csaná-
di Katolikus Egyházmegye (a 
DeLTA Akadémiában is ki-
próbált partner), amelynek 
profiljába illik a mezőgazda-
ság, ugyanis ilyen szakirányú 
főiskolát is akar majd működ-
tetni. Érdekes módon a mező-
gazdasági tárca Békést kihúzta 
az „étlapról”, és voltak állami 
intézmények, melyekben egyes 
dolgozók a miniszteri egyetér-
tés után is próbáltak kereszt-
be tenni. De az említett össze-
fogás, melynek részese volt a 
polgármester, alpolgármester, 
tanácsos, püspök, országgyű-
lési képviselő, rektor végül célt 
ért: nem egyházi, hanem egy-
házi fenntartású lett a Mezgé 
és így megmenekült a jövő és 
a Békés térségi emberek szá-
mára. 

- Az őszinte és kemény sza-
vakat szükségesnek érezte a be-
szédében?

- Természetesen ma is így 
tennék. Számomra fontos, 
hogy az iskolát megmentő csa-
patnak megköszönjem a közös 
munkát, illetve a sunyi látha-
tatlan kezek gazdáinak is üzen-
jek.

- Honnan önben ez a ma-
napság kihaló bátorság?

- Sosem szerettem futni. A 
testnevelő tanáromnak egyszer 
azt mondtam, a futás gyáva 
ember kedvtelése. Szerencsém-
re értette a viccet. De hát kitű-
nő példa áll előttem bátorság-
ból, hiszen miniszterelnökünk 
nem csak a magyar emberek-
nek, hanem egész Európának 
mintát ad nap mint nap éles-
látásról, felelős gondolkodásról, 
és szokatlan bátorságról. Az én 
bátorságom így is az övéhez ké-
pest csak egy porszem itt vidé-
ken. egyik helyi „Fideszes”-nek 
mondtam ösztönösen egyszer, 
hogy ti látszólag vele vagytok, 
de tetteitekben ellene.

- Köszönöm a választ, és egy-
ben tolmácsolom a gazdáknak 
lapunkhoz érkezett visszajel-
zését, melyben köszönetüket 
nyilvánítják ki önnek és csa-
patának a békési mezőgazda-
sági képzés megmentéséért.

BÉRELHETŐ!

Személygépkocsival 
vontatható, 

12 méteres emelők 
bérelhetők!

Gondos és gondoskodó önkormányzat
(Folytatás a címoldalról)
A lakosságot érintően megyei 

összehasonlításban is igen szerény 
mértékű díjtételről van szó, me-
lyet az alább látható táblázat is 
igazol. Békés város Önkormány-
zata a szemétszállítással kapcsola-

tosan az alábbi kedvezményeket 
vezeti be: 
 igazoltan üresen álló ingatla-

nok esetén lehetőség van a szolgál-
tatás szüneteltetésére, nem kell dí-
jat fizetni
 igazoltan egyedülállók a ki-

sebb 60 l-es kukát is választhatják, 
mely alapján a fizetendő közszol-
gáltatás éves díja: 3.770 Ft 
 a családok a 80 l-es kuka és 

a 120 l-es kuka között választhat-
nak, 80 l-es kuka éves ürítési díja: 
bruttó 5.026 Ft, a 120 l-es edény 
éves ürítési díja: 7.540 Ft.

A szemétszállítási díjról szó-
ló 2015. iv. negyedévére vonatko-
zó számlát 2016. január hónapban 
fogja a tisztelt lakosság kézhez 
kapni. Az önkormányzat, hogy 
a jövő évi költségvetés tervezése, 
előkészítése során szeretné csök-
kenteni a lakosság 2016-os adó-
terheit, így ha lehetőség nyílik rá, 
a kommunális adót is.  

Battonya 19 680 Ft
Békés 7 540 Ft
Békéscsaba 24 168 Ft
Csorvás 18 732 Ft
Dévaványa 16 246 Ft
Elek 16 609 Ft
Füzesgyarmat 14 820 Ft
Gyomaendrőd	 14	661	Ft
Gyula 22 908 Ft
Kondoros 14 400 Ft
Körösladány 17 368 Ft

Medgyesegyháza 11 088 Ft
Mezőberény	 13	500	Ft
Mezőhegyes	 16	312	Ft
Mezőkovácsháza	 15	132	Ft
Orosháza	 15	774	Ft
Sarkad 16 000 Ft
Szarvas	 15	336	Ft
Szeghalom 11 971 Ft
Tótkomlós	 14	058	Ft
Újkígyós	 12	758	Ft
Vésztő	 12	960	Ft

120 l-es kukára vonatkozó éves bruttó szemétszállítási díj
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Csendesül...
kOnTRAszTkiállíTás

vannak pillanatok az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy 
tehetetlenek vagyunk egy-egy olyan problémával szemben, ami-
nek a megoldása meghaladja képességünket. ilyenkor széttárjuk 
kezeinket, s megadóan ismerjük el vereségünket.

Az elkövetkező hetekben egy olyan kiállítást tekinthetünk 
meg a Békési Galériában, ahol számos megoldhatatlannak tűnő 
kérdésre kaphatnak feleletet az odalátogatók. Kiál(lí)tás a csalá-
dokért alcímmel Kontrasztkiállítás nyílik, ahol 7 téma fény- és 
árnyoldalait lehet megtekinteni kíméletlen őszinteséggel.

A kiállítás anyagát 5 évvel ezelőtt a Kisvárdai Református ifjú-
ság hívta életre, s az elmúlt évek során országszerte már több 
mint 60 ezren tekintették meg, jórészt fiatalok, hiszen az itt em-
lített területeken ők a legveszélyeztetettebb korosztály. A záró 
téma a megváltás csodájáról szól, ami egyben válasz is az előtte 
felvetett hat problémára.

A kiállítás a multimédia nyelvén közvetíti az üzeneteket, köz-
tük a legfontosabbat: „Úgy szerette isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen!”

katona gyula, lelkipásztor

Hatályba léptek a parlament által elfogadott új sza-
bályok, így lehetővé vált, hogy a kormány szükség ese-
tén kihirdesse a tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetet. Bűncselekménnyé vált a határzár megsértése, meg-
rongálása, építésének akadályozása. Fontos változás az is, 
hogy az embercsempészettel kapcsolatos bűncselekménye-
ket szigorúbb büntetéssel sújtják. A kormány lépéseinek 
következtében új helyzet állt elő a határon, le van zárva 
a zöldhatár, a hármas védelem felállt, és viszonylag ren-
dezett körülmények alakultak ki a magyar-szerb határon. 
Sok európai ország, mely korábban kritizálta hazánkat, 
most olyan lépésekre kényszerül, melyeket Magyarország 
korábban meghozott. eddig európa a szavakon túl más se-
gítséget nem nagyon nyújtott Magyarországnak. Körülbe-
lül 200 millió euróra lesz szükség a helyzet kezelésére, de 
ebből az unió mindössze 7 millió eurót áll. Magyarország 
szociális segítséget nyújt az érkezőknek, a kormány 200 
millió forinttal támogatja azokat a karitatív szervezeteket, 
melyek kiveszik a részüket a helyzet kezeléséből. A kor-
mány döntése: elsődlegesen a magyar határokat kell meg-
védeni, és csak ezután lehet beszélni európában minden 
más kérdésről.

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

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

A Polgármesteri 
Hivatal 
közleménye

Az adózás rendjéről szóló 
2003. évi Xcii. törvény 55/B. §-a 
szerint a jegyző, mint „önkor-
mányzati adóhatóság helyi adó 
és gépjárműadó vonatkozásában 
a százezer – magánszemélyek 
esetében az ötvenezer – forintot 
elérő, 90 napon keresztül folya-
matosan fennálló adótartozással 
rendelkező adózó nevét (elneve-
zését), lakóhelyét, székhelyét, te-
lephelyét, adóazonosító számát és 
az adótartozás összegét a helyben 
szokásos módon közzéteheti.”

Békés város Önkormányzat 
Adóhatósága tájékoztatja a la-
kosságot, hogy élve a jogszabá-
lyokban biztosított lehetőség-
gel, – az egyéb, törvény adta 
végrehajtási cselekmények fo-
ganatosítása mellett – 2015. 
október 1. napjától minden 
hónapban frissítve a Békési 
Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján közzéteszi a jelentő-
sebb adótartozással rendel-
kező adózók nevét, címét és 
az adótartozás összegét. A 
lista egy összegben tartalmaz-
za egy-egy adózó helyi adó és/
vagy gépjárműadó tartozását.

Az adóhatóság a folyamato-
san frissülő listából törli azt a 
hátralékost, aki az adótartozá-
sát befizeti és azt az adóhatóság-
nak igazolja, vagy a befizetése az 
adószámlára megérkezik. 

Hírek

A GYULAI HARRUCKERN–
WENCKHEIM–ALMÁSY-KASTÉLY 

TURISZTIKAI VONZERŐVÉ FEJLESZTÉSE,  
LÁTOGATÓKÖZPONT LÉTREHOZÁSA

A gyulai Harruckern–Wenckheim–Almásy-kas tély 
2012-ben Gyula Város Önkormányza ta a „Hétköz-
napok és ünnepek az alföldi kastélyokban – A gyu lai 
Almásy-kastély évszázadai” című, DAOP-2.1.1/G-
11-k-2012-0001 azonosító számon re   gisztrált ki-
e melt projektje megvalósításához 2 189 530 372 Ft 
támogatást nyert el.

A kastély leendő komplex turisztikai hasz nosí-
tá sá  nak fő elemei a korabeli főúri életforma be mu -
tatá sát célzó múzeumi/látogatóközponti fejlesz-
tés, ren dezvé nyek nek otthont adó közösségi te rek 
kialakítása, vala mint a kastélypark revitalizációja. 
A ki állítás temati ká ja a kas télyban egykor élt főúri 
csalá dok mindennapjainak, az őket kiszolgáló sze-
mélyzet életének, és a kor szokásai nak, életmódjá-
nak a bemutatása. 

Az élményt számos eredeti és rekonstruált tár-
gyi em lék, ruházat, gyermekjátékok, fényjáték teszi 

még teljesebbé. A kastélyban okos telefonos/visual 
guide-os vezetés segíti a vendégeket a látottak el-
mé  lyítésében.

ÍZELÍTŐ A VÁRHATÓ  
SZOLGÁLTATÁSOKbÓL

• Múzeumpedagógiai műhely 
és történelmi játszóház, 

• Cukrászda–kávézó,
• Ajándékbolt,
• Rendezvényi terek 
• Turisztikai információs pont,
• Integrált látogatómenedzsment rendszer,
• A kastély keleti víztornyának 

a tetején toronykilátó létesült,
• A rehabilitált kastélykert 

a kikapcsolódás ideális színtere lesz,
• Díszvilágítás kialakítása,

Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont
www.gyulaikastely.hu

Látogatóközpont

AlMásy-kAsTély

G ulai

bekesi_ujsag_projekt_allo.indd   1 2015.09.17.   11:52:55

- A református köznevelé-
si intézmény lapunk megje-
lenésekor, szeptember 21-24. 
között tartja a hagyományos 
diák önkormányzati hetet. A 
hét keretében diákigazgató vá-
lasztásra kerül sor. A megvá-
lasztott diákigazgató avatja fel 
az újonnan érkezett gólyákat, 
akiknek aznap vidám vetélke-
dőt szerveznek  a végzősök. 

- A Békési Rendőrkapitány-
ság rendőrei szeptember 10-én 
elfogtak és előállítottak egy fia-
talkorú fiút, két nappal koráb-
ban az egyik békési edzőterem 
öltözőjéből pénzt lopott. A ren-
dőrkapitányság munkatársai a 
szabálysértési őrizetbe vett 17 
éves fiatalt lopással elkövetett 
tulajdon elleni szabálysértés 
miatt bíróság elé állították.

- A Széchenyi téren nemré-
giben egy helyi férfi, a 34 éves 
v. Lajos szóváltásba keveredett 
volt élettársával és annak csa-
ládjával. A szóváltás dulako-
dásig fajult, a nő 8 napon be-
lül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedett. A Békési Rendőr-
kapitányság v. Lajos ellen ga-
rázdaság vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
indított büntetőeljárást. 

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

Továbbra is igényelhető 
a kommunális adó támogatás 

ismételten felhívjuk a tisztelt lakosság figyel-
mét arra, hogy békési képviselő-testület dönté-
se értelmében támogatás igényelhető a máso-
dik féléves kommunális adó összegére. A kérel-
meket 2015. október 15. napjáig lehet a Polgár-
mesteri Hivatal 36-os és 37-es irodájában be-
nyújtani. A támogatás feltétele, hogy az egy főre 
számított havi jövedelem nem haladhatja meg 
- család esetén - az öregségi nyugdíj mindenko-

ri legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő 
esetén pedig a 250%-át, valamint a kérelmező 
vagy családtagja nem rendelkezik az adóható-
ság nyilvántartása alapján hátralékkal. Ameny-
nyiben a második féléves kommunális adóját 
időközben rendezte, de a rendeletben foglalt 
feltételeknek megfelel, a kérelem akkor is be-
nyújtható. 

/önkormányzati hirdetmény/

Jubilál a Tökmulatság
Szeptember 26-án, szombaton tizedik alkalommal rendezi 

meg a Nefelejcs egyesület a Durkó utca 8. szám alatti Táj-
házban a Békési Tökmulatságot, a térség egyik legegyedibb 
gasztronómiai és a néphagyományokból építkező hagyo-
mányőrző fesztiválját. A rendezvény ezúttal a népi lakodal-
makat igyekszik feleleveníteni. Lesz menyasszonyviselet be-
mutató, lakodalmi csigapedrés, jegyajándék kiállítás, meny-
asszonycsokor- és vőlegénykitűző-készítés bemutató, vőfély-
rigmus verseny, grillázstorta és más lakodalmi sütemények 
kóstolója, menyasszonytánc a Suttyomba zenekar és a Belen-
céres Néptáncegyüttes vezetésével. Nem marad el a tökszép-
ségverseny, a Tökkirály megkoronázása és a töklámpásfara-
gás sem. A belépés díjtalan.

PÁLyÁzAtI fELhíVÁS
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet 

a 2015. évi költségvetésében tervezett 
Vállalkozói Alap felhasználására, egyéni vállalkozók, 

gazdasági társaságok, őstermelők részére.
A részletes pályázati kiírás letölthető a www.bekesvaros.hu 

honlapról, vagy átvehetők a polgármesteri Hivatal titkárságán.
A pályázatok beadásának határideje: 

2015. október 9. 12 óra.

Szent Mihály-napi 
forgatag

a kulturális központban 
szeptember 25-én, 

pénteken 14-22 óra között.
Program: játszóház gyerekeknek, 

helyi termékek vására, 
tűzzsonglőr bemutató, 

Hevesi Happy Band koncert. 
A belépés díjtalan.
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Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés városi Szociális Szolgáltató Központ rugalmasan re-
agál a társadalmi szükségletekre. Az egyre idősödő lakosság igé-
nyei alapján magas színvonalú, széles körű ellátást nyújtunk az 
aktív nyugdíjasok részére is. intézményünk öt idősek klubjában 
(csallóközi u. 40., Dózsa u. 36/1., Jantyik u. 1. és a Szarvasi u. 
40/1., valamint Tarhoson is) lehetőség van a mindennapi színes 
közösségi életen, beszélgetéseken túl:
  helyben istentiszteleten való részvételre 
  masszíroztatás igénylésére (szakember vagy masszírozó ágy 

által)
  meleg étel rendelésére, kulturált elfogyasztására
   tornán való részvételre 
  számítógépkezelés elsajátítására, ezáltal távoli rokonokkal, 

ismerősökkel való kapcsolatfelvételre
   hagyományőrzésre (lekvárfőzés, befőzés, biokultúra, 

lucázás, farsangolás)
   szabadidős programokon való részvételre (Régi Filmek 

Mozija, teadélutánok, mulatós napok, kirándulások, 
uszoda, színház- és múzeumlátogatások, bográcsozás, 
szalonnasütés, ünnepek, névnapok, születésnapok megtartása)

   tisztálkodásra.
Közvetlen kapcsolatban állunk a rendőrséggel, akik rendsze-

resen felmérik az idősek problémáit, tanácsokkal látják el őket, 
hogyan védjék meg önmagukat, környezetüket. 

Mind az öt idősek klubjában korszerű eszközök, megú-
jult környezet várja az érdeklődőket hétköznap 8 és 16 óra 
között. keressen minket!

REjTETT gyullAdásOk
A rejtett, krónikus gyulladások hosszabb idő alatt ala-

kulnak ki és nincsenek látványos tüneteik. viszont folya-
matosan roncsolják, pusztítják a sejtjeinket, és számos sú-
lyos betegségért felelősek, mint pl. a cukorbetegség, a szív- 
és érrendszeri problémák, az ízületi betegségek vagy a haj-
hullás, sőt bizonyos tanulmányok a magas várnyomás mö-
gött is ezt sejtik.

A rejtett, krónikus gyulladást szinte csak vérvizsgá-
lattal lehet megállapítani. van azonban néhány olyan tü-
net, amelyek esetén a rejtett krónikus gyulladást is számí-
tásba venni. A depresszió, hangulati zavarok, tartós érzel-
mi-kapcsolati konfliktus mind oka lehet egy rejtett, kró-
nikus gyulladás kialakulásának. Az állandó hasfájás, gyo-
morproblémák, magas gyomorsavszint, hasmenés vagy ép-
pen székrekedés, a hasi görcsök és a puffadás mind arra 
utalhatnak, hogy valami nagyon nincs rendben az emésztő-
rendszerünkkel. Az elsavasodott szervezetben folyamatosak 
a rejtett gyulladások, ami erősen érinti a veséket, az erek 
falát, az összes belső szervünket, a bélrendszert, mindezek 
pedig az egész szervezetünkre, az életminőségünkre kihat-
nak. Az állandó fáradékonyság is jóval többre utalhat, mint 
arra, hogy túlhajtottuk magunkat. Ha még akkor is fárad-
tak, kimerültek vagyunk ha egyébként eleget (legalább 7 
órát) aludtunk, elég folyadékot ittunk és kiegyensúlyozot-
tan táplálkoztunk, akkor a krónikus gyulladás is meghú-
zódhat a fáradtság hátterében.

Szóval figyeljük magunkat és hallgassunk Hippokratész 
szavaira!

„Ha beteg vagy, változtasd meg az ételeidet!
Ha még mindig beteg vagy, változtasd meg az életedet!
Ha ezután is beteg maradtál, menj el orvoshoz!”

Jó egészséget kívánok!
dr. jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Tisztán és becsületesen
„Próbáljunk meg tisztán és becsületesen élni, a többiekre, 
a világra nyitott szívvel” – írja könyvében esther G. Wood. 
Mintha csak interjúalanyomról, a 22 éves varga Tivadar-
ról szólnának ezek a sorok. ismerjék meg Önök is, ezt az 
ízig-vérig úriembert és életét!

- Emlékezetem szerint kb. 10 
éves lehetett, amikor meglepett 
zongorajátékával. Ígéretes te-
hetség volt. Mi történt azóta?

- Mint klasszikus zongoris-
ta tevékenykedtem már ak-
kor is. viszont az nagyon ben-
nem volt, hogy a tévében min-
den reggel jazz ment. Amint 
felkeltem, leültem a készülék 
elé. egy nagydarab néger zon-
gorista (oscar Peterson) vagy 
egy nagyon kisnövésű művész 
(Michel Petrucciani) játszott. 
Képes voltam napi nyolc órá-
ban jazzt hallgatni mindamel-
lett, hogy klasszikus zenét ját-
szottam. Tizennégy éves ko-
romban kerültem a csabai 
Bartók konziba, ahol zsig-
mond zoltán volt a tanárom, 
és tizenegyedikesként váltot-
tam jazzre. Így kerültem Pest-
re az egressy Béni zeneművé-
szeti Szakközépiskolába. ott 
tanultam meg a jazz zeneel-
méleti alapjait, majd 2011-
ben felvételiztem a Snétber-

ger zenei Központba, ahol az 
egyik legnagyobb álmom való-
sult meg, Szakcsi Lakatos Béla 
lett a tanárom. A kurzus vé-
gén nagyon nagy élmény volt 
számomra, hogy engem talált 
a legtehetségesebb tanítvá-
nyának. olyan kiváló tanára-
im voltak, mint Oláh Kálmán, 
László Attila, és a világszer-
te elismert bőgős Barcza Hor-
váth József. A sikeres érettsé-
git egy már elsőre sikeres felvé-
teli követte a zeneakadémiára.

- A Budapesti Zeneművé-
szeti Akadémia zongoraművé-
sze jelenleg is. 

- Sikerült megszereznem a 
kisdiplomát egy sikeres diplo-
makoncert után. A zeneaka-
démiai tanárom Oláh Kálmán 
volt, akiről el kell mondanom, 
hogy világszerte a legjobbak 
közt jegyzik. Mondhatni ő az 
egyik példaképem. Most még 
tanulok és reméljük, hogy a si-
keres nyelvvizsga után felvéte-
lizek a mesterszakra és remé-

nyeim szerint majd tanárként 
tevékenykedhetek. 

- Szakcsi Lakatos Béla ne-
vét említette. Ismer más híres-
ségeket is?

- A zeneakadémián töltött 
éveknek köszönhetően nagyon 
jó viszonyt ápolok például 
Binder Károllyal. Ő az Akadé-
mia jazz tanszakának a rekto-
ra. vele az idén májusban volt 
egy duókoncertem a Müpá-
ban. Talán nem is kell monda-
nom, hogy ez hatalmas meg-
tiszteltetés a számomra. László 
Attilával is volt közös koncer-
tem, ő mások mellett cserháti 
zsuzsa és charlie zenésztársa 
volt. A zenei élet pop részébe is 
bele-belekóstolok, játszottam 
már többször együtt például 

oláh Gergővel, vagy a Bonbon 
zenekar frontemberével, Szol-
noki Petivel is. Játszom egy 
party zenekarban is, neves cé-
gek rendezvényein vagy nívós 
esküvőkön zenélünk.

-  Mit tart még fontosnak 
magáról?

- Egy olyan személy vagyok, 
aki keresi önmagát, keresi a sa-
ját világát. Pont most szerve-
zek egy saját triót, ami ebben 
a keresésben nagyon sokat fog 
segíteni nekem. Már van egy 
út, amin tudom, hogy el fo-
gok indulni és ez az a stílus, 
amit gyerekkoromban hallga-
tott oscar Peterson képvisel. 
Önerőből az eddig sikereimet 
nem tudtam volna elérni. isten 
az, aki mindig mellettem van, 
s mindig az ő ígéretére gondo-
lok: „Gyönyörködjél az Úrban 
és megadja néked szíved kéré-
seit.” (37. zsoltár) erre a legna-
gyobb bizonyságom a meny-
asszonyom, Loretta. 

- Mit üzen a békési fiatalok-
nak?

- Ne ragadjanak le, akar-
janak minél többet elérni az 
életben!  gugé

Következő alanyunk Bercziné 
Vincze Eszter könyvtáros lesz.

Mosógép lesz a jótékony kenyérből
Tavalyhoz képest mintegy másfélszeres 

mennyiségű, nagyjából 30 mázsa búzát 
ajánlottak fel a gazdálkodók a Testvérvá-
rosok Kenyere mozgalomban. Az Öreg, a 
Hegyesi és a Paulcsik családok által pár 
éve indított kezdeményezés a gyergyó-
szentmiklósi Szent Anna Gyermekotthont 
támogatja. ide fogják október 2-án elvin-
ni a kenyérárusításból befolyt pénzből vá-
sárolt két nagyteljesítményű vadonatúj 
mosógépet, a maradék mintegy 20 mázsa 

lisztet, és a lakosoktól érkezett egyéb ado-
mányokat, például háztartási elektronikai 
gépeket és főleg tartós élelmiszert. 

A szervezők lapunkon keresztül monda-
nak köszönetet az adományozóknak: Szat-
mári Tamás, Szatmári János (Murony), 
Gellén János, Hegyesi Sándor, Hegyesi La-
jos, Samu istván, Bíró Ferenc, dr. Kocsis 
imre, Hégely László és családja, Pásztor 
János és családja, Berczi Sándor, Nagy Já-
nos, Pataki László, Fábián János, varga ist-

ván (csaviga), Bétak Kft., Hidasháti Mg. 
zrt., Gemma Agró Kft. (Békéscsaba). Kö-
szönetüket fejezik ki továbbá a követke-
zőknek a sikeres gyűjtésben való munká-
jukért: vágási Sándor, Molnár istván (Tar-
hos), Lipiliszt Kft. (Molnár Lajos, Murony), 
csapó imre pékmester, Szent Lázár Ala-
pítvány, Békési Piacfelügyelet, izsó Gábor 
polgármester, Békés Megyei Hírlap, Bé-
kési Újság, továbbá a város lakosságának, 
akik bármilyen támogatást adtak.

Könyvtári napok
október 5-10. között orszá-

gos Könyvtári Napok program-
jai a Békés városi Püski Sándor 
Könyvtárban. A hét folyamán 
egészség délután, előadások, 
mérések, meseterápiás foglalko-
zások lesznek. A lejárt könyvtá-
ri tagság ingyen megújítható, az 
internet használata térítésmen-
tes, késedelmi díjakat elengedik. 

október 10-én délután 7. 
könyvtári Süti-parti és recept-
csere, a Süti sütő verseny ered-
ményhirdetése, kóstolás. ebben 
az évben őszi gyümölccsel ké-
szült pitéket várnak. Jelentkezni 
lehet október 6-ig személyesen a 
könyvtár olvasótermében, vagy 
e-mailben az olvasoterem@be-
kesikonyvtar.hu címen.
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Szerencsi Imre 90 éves

A napokban ünnepelte 90. 
születésnapját Szerencsi imre, 
ez alkalomból személyesen ad-
ta át a miniszteri emléklapot 
izsó Gábor, Békés polgármes-
tere. imre bácsi évtizedeken ke-
resztül fizikai munkát végzett, 
talán ez is hozzájárulhatott ah-
hoz, hogy ma kiváló egészség-
nek örvend. Gazdasági cseléd-
ként kezdett dolgozni, majd a 
termelőszövetkezetben, később 

téglagyári dolgozóként keres-
te meg a családnak való kenye-
ret. Nyugalomba vonulásáig az 
építőiparban tevékenykedett. 
A köszöntéskor épp legifjabb 
dédunokája, a hamarosan 1 
éves Dávidka kúszott-mászott 
imre bácsi lábainál, aki öröm-
mel játszott a pici fiúval. csa-
ládja és Békés város lakossága 
ezúton kíván Szerencsi imré-
nek boldog születésnapot!

Ingatlan 2 millió forintig

Felújítandó parasztház áron alul 1,9 millió 
Ft-ért eladó. Víz, villany, gáz- és szenny-
vízvezeték van. Érd.: 30/95-22-466.

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.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
2,8 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Hajnal u. 2/1. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 3,2 millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-
12-34.
Hidvégi utcában kertes lakóház eladó. 
Irányár: 3 millió Ft. 20/547-53-40.
Összkomfortos, egyszobás kertes ház el-
adó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/786-10-97.
Téliesített, teljesen felújított nyaraló el-
adó Békésen. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 
70/513-35-34.
Összkomfortos családi ház Békésen eladó 
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Táncsics M. u. 8. szám alatti régi típusú 
családi ház eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. 
Tel.: 30/302-49-79.
Hosszú komfortos parasztház nagy te-
lekkel eladó, nagycsalád részére is alkal-
mas. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 66/643-342, 
706222-10-48.
Dobozon családi ház eladó négymillióért. 
Érd.: 30/304-28-98.
Csendes helyen, a Dózsa György utca 15. 
szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 
4,5 millió Ft-ért eladó. CSOK igénybe ve-
hető. Tel.: 66/412-070.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42. 
Bélmegyeren háromszobás ház eladó 4,7 
millió Ft-ért. 30/448-30-29.
Körösi Csoma S. utca 23. alatti ház eladó 
nagy telken. 4,8 millió Ft. Tel.: 30/450-71-72.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Szabadkai u. 9. alatti ház sürgősen eladó 5 
millió Ft-ért. Érdeklődni egész nap a hely-
színen.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Komfortos régi építésű családi ház köz-
ponthoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. 
Tel.: 66/410-323. 
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös, 
középső lakás sürgősen eladó, CSOK igé-
nyelhető. 5,3 millió Ft- Érd.: 30/448-44-
02, 70/227-00-63.
Legelő utca 68. sz. ház eladó. Jószágtar-
tásra alkalmas alsó épületekkel. Víz, vil-
lany, gáz van. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 
70/527-90-82.
Kossuth 1-ben I. emeleti, 59 m2-es lakás 
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 30/39-
411-51.
Összkomfortos családi ház eladó a Teleky 
utcában. Régi építésű, 2,5 szobás. Irányár: 
5,5 millió Ft. Érd.: 30/359-76-90, 70/941-
39-08.
Hunyadi utcában kertes ház eladó. Irányár: 
5,8 millió Ft. Tel.: 70/221-96-65.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó 
Békésen. Szocpol igénybe vehető. Irányár: 
5,8 millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.

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

InGATLAn 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

Békés város belvárosában, lebontandó régi 
házzal, 720 m2 építési telek eladó. Két ut-
cára nyílik, társasház építésére is alkalmas. 
Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.: 30/79-08-197.
Fáy utcában kétszobás, felújított, klímás, 
azonnal beköltözhető lakás eladó 5,95 
millió Ft-ért. 70/389-29-66. 
Szarvasi 14-ben, III. emeleti, 57 m2-es, két-
szobás, jó állapotú, nagy konyhás lakás 
saját tárolóval eladó. Irányár: 6 millió Ft. 
Érd.: 70/95-30-472.
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. 
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó 
egy felújításra szoruló 3 szobás nagyker-
tes családi ház, sok melléképülettel. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25. 
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti 62 m2-
es lakás eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.: 
30/56-79-939.
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 eladó. 
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62. 
Eladó vagy első emeleti békési lakásra 
cserélhető a Váradi u. 30. szám alatti össz-
komfortos családi ház. 7 millió Ft. Érd.: 
20/770-73-40.
Széchenyi tér 8A-ban III. emeleti, 62 m2-
es, 2+félszobás lakás eladó. Irányár: 7 
millió Ft. Érd.: 30/250-16-58.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Vörösmarty utcában kétszobás, gáz + 
vegyes központi fűtésű ház eladó vagy III. 
emeletig 1 + 2 félszobás lakásra cserélhe-
tő. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 20/439-05-49.
Munkácsy utcában ház eladó. Irányár: 7,5 
millió Ft. 30/324-60-58, 66/634-480.
Tárház utcában kétszobás, összkomfor-
tos családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. 
Tel.: 70/39-43-658.
Eladó Gerlán kétszobás összkomfortos 
rendezett kocka családi ház. Vegyes- és 
gázkazán központi fűtés. Nagy mellék-
épület, garázs. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 
20/338-28-03.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos 
családi ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. 
Érd.: 30/36-54-828.
Békés központjában 75 m2-es, háromszo-
bás földszinti lakás eladó. Irányár: 7,7 mil-
lió Ft. Tel.: 70/50-94-952.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen ki-
alakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-be-
építéses ház 361 m2-es szép telekkel 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.
Eladó vagy első emeleti békési lakásra 
cserélhető a Váradi u. 30/1. szám alatti 
összkomfortos családi ház. Nyolcmillió Ft. 
Érd.: 20/770-73-40.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Fáy u. 6-ban I. emeleti,1+2 félszobás, er-
kélyes lakás garázzsal együtt eladó. Irány-
ár: 8,2 millió Ft. Érd.: 20/464-10-32.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz- és 
vegyes tüzelésű, összkomfortos családi 
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irány-
ár: 8,5 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Kamuton kétszobás rendezett családi ház el-
adó. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/493-76-61.
Mátyás király u. 51. alatti háromszobás 61 
m2-es ház melléképülettel eladó. 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

Csendes helyen, belvárosban nagy csalá-
di ház eladó 1606 m2-es udvaron. Tömbla-
kást beszámítok. Irányár: 11 millió Ft. Tel: 
30/514-88-75.
Váradi utcában 2,5 szobás, gáz- és ve-
gyes tüzelésű, összkomfortos családi ház 
garázzsal eladó. Első emeletig tömbla-
kást beszámítok. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 
20/47-42-609.
Hajnal utcában 2,5 szobás kertes ház el-
adó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 70/612-83-
74, 70/672-66-28.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-65.
Mezőberény központjában, csendes he-
lyen, központi fűtéses, klímás 151 m2-es, 
karbantartott ház rendezett kis udvarral el-
adó. Irányár: 13,8 millió Ft. 30/919-28-86.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, 3 
szobás, ebédlős családi ház eladó. Fel-
újított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott, 
melléképületes, teraszos. Irányár: 16 millió 
Ft. 30/9638-391
Síp u. 6. szám alatti háromszobás ház el-
adó. Tömblakást beszámítok. 16 millió Ft. 
30/448-30-29.
Mezőberény központjában tágas, ötszo-
bás, két fürdőszobás lakás eladó. Buda-
pesti csere érdekel. Ár: 16,5 millió Ft. Érd.: 
30/636-50-66.
Eladó a Posta u. 31. szám alatti hőszigetelt, 
padlófűtéses, klimatizált, galériás ház. Két 
generáció együtt lakására is alkalmas. Irány-
ár: 23 millió Ft. 30/87-22-793,66/634-137.

KERT
Szécsénykertben 500 négyszögöl kert el-
adó. Rajta kőépület, szerszámos, fúrt kút. 
Irányár: 350 ezer Ft. Érd.: 66/634-398.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben a járdás dűlőnél 
1150 m2 bekerített zártkert és ezen téliesí-
tett, teljesen felújított nyaraló eladó. Irány-
ár: 3,5 millió Ft. Tel.: 70/513-35-34.
Malomasszonykertben elején 3 kvadrát 
bekerített kert eladó. Víz, villany, faház, 
termő gyümölcsfák. Tel.: 30/822-47-88.
Malomasszonykertben 4 kvadrát bekerí-
tett kert sürgősen eladó. Fúrt kút, villany, 
zárható szerszámos. Érd.: 20/39-29-469.
Nagykertben 4200 m2 művelt, bekerített 
zártkert 40 m2-es épülettel, öntözőrend-
szerrel, munkaeszközökkel együtt eladó. 
Tel.: 30/58-123-03.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható, Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

JáRMű, ALKATRÉSz
Kétsebességes Babetta túratáskákkal el-
adó Tarhoson. 30/26-16-303.
Honda VTZ 250-es motorkerékpár újszerű ál-
lapotban 14 ezer km-rel eladó. 100 ezer Ft-ig 
Simsont beszámítok. Tel.: 20/94-50-726.
Simson segédmotort vennék maximum 20 
ezer Ft-ig. Lehet felújításra szoruló is. Tel.: 
20/945-07-26.
Közlekedési navigáció 2014-es frissítés-
sel, hálózatról és szivartöltőről is megy, új-
szerű állapotban eladó. 30/229-09-74.
Oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül 
és P10-es üzemképes blokk eladó Kamu-
ton. 70/27-10-532.
SEL 500-as veteránkorú Mercedes eladó. 
30/94-55-433.
Ford Fiesta gyári tetőcsomagtartó, alig 
használt, 33 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 
70/940-18-69.
Maruti 800 eladó. Tel.: 30/906-12-67.

áLLAT
Kecskék, gidák és pulykák eladók. 
20/472-96-58.
Süldők eladók. Borosgyán u. 10. 70/284-56-62.
Előnevelt csirke, néma kacsa, vágni való 
csirke, hasas és vágni való nyúl, kisnyu-
szik. Békés, Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Fias kanca eladó. 70/282-79-82.
Kocsis, szelíd póniló eladó. Disznót, szé-
nát beszámítok. Tel.: 70/343-73-36.
20-25 kg-os malacok eladók kedvező 
áron. Tel.: 30/463-88-11.
Birkák eladók. Tel.: 30/67-52-575.
Szeptember 9-én délelőtt elröpült a fe-
hér némakacsám, a feje fekete foltos. Aki 
megtalálta, hívjon. 66/411-543.

TáRSKERESÉS
48 éves férfi élettársát keresi, 40-48 év 
közötti hölgyet. Rendezett körülmények. 
20/27-450-60.

MunKáT KERES, AJánL
Munkát keresek, idősnek bevásárlást, ta-
karítást, ebédhordást, csekkbefizetést. 
Tel.: 70/561-38-53.
Fahordást, hasogatást, kerti és házkörüli 
munkát keresek. Tel.: 70/236-73-57.

KÖLTÖZTETÉST vállalunk, 
a távolság nem akadály!

+36-70/611-3717 

26 éves háromgyerekes anyuka munkát 
keres bolti eladói és számítógépes pénz-
táros végzettséggel. De konyhai kisegítést, 
idősgondozást is. Érd.: 30/716-58-46, 
70/230-05-05.
Segédmunkát, kisebb kőműves munkát 
keresek. 20/33-20-768.

EgyéB 
6 kW-os Kaminó kandalló megkímélt álla-
potban eladó. 30/976-38-76, 30/405-55-73.
Jó állapotú ruhák eladók. 200 Ft/db. 
70/25-65-309.
Szilvacefre eladó. Érd.: 70/622-81-86.
Disznótoros asztal, sózóteknő, ablakszár-
nyak eladók. Érd.: 66/634-398.
Eladó: szőlőprés, paprikadaráló, cirkula, 
fűrészgép, 300 l-es fagyasztóláda. Tel.: 
70/221-96-65.
Eladó: 2 db szobafenyő, pálma és sok 
más szobanövény. Érd.: 30/905-49-14.
Hetra 100/160 hegesztő eladó. 70/646-
74-82.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
22-es gyerekbicikli eladó. 70/585-03-13.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda, 
gázpalack, előszobafal, 2 db zsírosbödön, 
új fazék, háromrészes ülőgarnitúra. Érd.: 
30/905-49-14.
2 db 220 l-es műanyag cefréshordó el-
adó. Légpuskára cserélhető. Tel.: 20/94-
50-726. 
Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
4 mázsa vilmoskörtecefre és két mázsa 
szilvacefre eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Rossz 
régi is érdekel. Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 
20/94-50-726.
70 kg veresszilva cefre, 28-as női kerék-
pár eladó. 66/410-204.
Kis hűtőszekrényt keresek megvételre. 
70/282-79-82.
Újszerű világos íróasztal, új műszaki rajz-
tábla, kézi kacsatömő tölcsér, 180x100-as 
teleajtó eladó. 70/236-35-37.
Újszerű, megkímélt olasz gyártmányú Ab-
dor-Piccolino típusú bézs-lila színű baba-
kocsi összes tartozékával 22 ezer Ft-ért el-
adó. Érd.: 20/463-25-33.
Friss, kertben termelt, étkezési mák eladó. 
Tel.: 30/433-79-89.
Eladók: asztalok, székek, mosdókagylók, 
régi fadézsa, piaci mérleg, piros mázas 
cserép, redőnyök, régi kanapé. 20/472-
96-58.
Eladó: íróasztal, dohányzóasztal, régi ruha-
fogas, hármas tükör, mázsa, mérleg, Tho-
net székek, Phonix varrógép, zsírosbödön, 
régi diófa asztal. Érd.: 30/95-22-466.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcse-
rép, léc, deszka, gerenda, sínvasak, csa-
tornák, csatornavasak, ácskapcsok, kon-
vektorok, gázkémények, vízmelegítő, 
hosszú falétra, üvegfalak, ablakok, redő-
nyök. 20/472-96-58.
Eladó: nyúlketrec, fejőgép, kis vaskapu, 
légpuska. Érd.: 66/410-906. 
Beépíthető konyhaszekrényt keresek meg-
vételre. 30/937-10-22. 
1 m3 termőföld ingyen elvihető. Érd: 
70/330-39-06.
Több száz könyv eladó Békésen. Már pár-
száz forinttól sokféle témában lehet válogat-
ni. Lista kérhető a fez@freemail.hu címen.
Jó állapotban lévő ágyneműs kanapé és 
szekrénysor valamint sarok íróasztal el-
adó. Érd.: 20/572-31-59.
80-100 db tápos zsákot keresek megvétel-
re. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó egy 15 kg-ig mérő hitelesített digi-
tális mérleg és egy tolósúlyos 200 kg-ig 
mérő mázsa. 30/87-22-793, 66/634-137.

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: szeptember 29. kedd 12 óra

iNGyeNeS APRóHiRDeTÉS!

Apróhirdetések

Szépkorú 
az egykori kutyás rendőr

A napokban köszöntötte izsó 
Gábor polgármester Bartók ist-
vánt 90. születésnapja alkalmá-
ból. Pista bácsi Kartalon szüle-
tett, majd Békésen vette felesé-
gül Marika nénit, akivel már 65 
éve élnek boldogan. Aktív korá-

ban köztiszteletben álló kutyás 
rendőrként dolgozott, munká-
jának elismeréséül még a béké-
si rendőrkapitány is személye-
sen köszöntötte fel. További jó 
egészséget és aktív időtöltést kí-
vánunk Pista bácsinak! 

Keresek kecskének olcsó takarmányt, 
szénát, kórót. 20/472-96-58.
Szilvapálinka, 80 l-es gázbojler, 50 l-es 
demizson, kis hűtő, franciaágy eladó. Tel.: 
30/30-57-955.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes já-
rólap eladó. Őrölt házi édes és erős fű-
szerpaprika termelői áron eladó. 30/94-
55-433.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Sürgősen törmelék ingyen elvihető: 
csempe, féltégla, virágcserép. Jutalmat 
adok annak, aki érte jön. Érd.: 66/411-543.
Hűtőszekrényt keresek. 70/282-79-82.
Háromfázisú vasvázas cirkulafűrész el-
adó. Érd.: 30/297-27-51.
Alig használt Indesit mosógép 15 ezer Ft-
ért eladó. Érd.: 30/533-80-08.
3 db cefréshordó fedővel, 2 db férfi ver-
senybicikli, 28-as női felszerelt bicikli, új hű-
tőláda, kompresszor eladó. 70/235-04-82.
Őszi kirándulásra Erdélybe útitársakat ke-
resek. 30/94-55-433.
Veresszilvafa csemeték és 10 mázsa búza 
eladó. 20/355-77-26.
Lemez kandalló és háromégős gáztűzhely 
eladó. Érd.: 66/634-758, 30/240-85-32.
7. és 8. osztályos és gimnáziumi tan-
könyvek újszerű állapotban eladók. Érd.: 
30/95-60-637.
Eladó: fém virágállvány, Naimann varró-
gép. Érd.: 66/634-207.

Beépíthető bontott cserépkályha eladó. 
30/239-29-95.
Eladó: konyhaszekrényhez ajtólapok, fiúk 
eleje fogantyúval, mosogatóhoz munkala-
pok, futószőnyegek. Tel.: 66/739-890, este.
Felfekvés elleni matrac és tévéhez is csat-
lakoztatható elektromos nagyító eladó. 
Érd.: 30/35-97-690, 70/941-39-08.
Üzemelő C21-es gázkazán és háromfázisú 
terménydaráló eladó. Tel.: 66/634-045.
Földiepertövek, pirosló hunyor, szabadföl-
di télálló kaktuszok, évelő virágtövek, cse-
repes virágok. 20/355-77-26.
Eladók: használt, jó állapotú női farmerek, 
pulóverek, lányka pólók, kislányra való 
papucs és téli kiscsizma. Érd.: 30/716-
58-46, 70/230-05-05.
6 db 200x100 cm-es kerítésbetét eladó. 
Tel.: 70/387-11-31.
Téli körte, piros és sárga dericsesz alma, 
birsalma szedéssel eladó. 20/355-77-26.
TZ4K-hoz kétfejes, egyfejes forgatható 
eke, 20-as gyermekkerékpár eladó. Érd.: 
66/643-730. 
Eladó: szekrénysor, dohányzóasztal, ülő-
garnitúra, tévé, hűtőszekrények, szőnye-
gek, mosógép, centrifuga, rekamié, Er-
zsébet háló + asztal, éjjeli szekrények, 
gázpalack, új hallókészülék. Tel.: 70/612-
83-74, 70/672-66-28.
2 mázsa vegyes- és 1,5 mázsa körtecefre 
eladó. Tel.: 70/387-11-31.
4 db 2 m-es rózsaszín és fehér duplavi-
rágú leánder olcsón eladó. Érd.: 70/553-
63-10.
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Egy nyelvet beszélünk
KÉReK KÉT MARTiNiT…

Hogyan bukik le a német kém, akit öt évig 
készítettek fel az angol hátországban végzendő 
aknamunkára? A tanulóidő letelte után, a má-
sodik világháború kellős közepén, hosszú bal-
lonkabátban besétál a szakadó esőről London-
ban egy kocsmába, és rendel: „Two Martini, 
please!” Mire a csapos visszakérdez: Dry (szá-
razat)? erre a német felháborodva: Nein! zwei!

No de hogyan rendel a latin kém ugyaneb-
ben a pubban? Természetesen Martinust ren-
del - hiszen a Martini már többes szám.

egy férfi fuldoklik a Balatonban, csapkod sze-
gény mindenfelé, már csak a feje bukkan ki né-
ha a vízből. Megpillant a közelben néhány csó-
nakot, összeszedi minden erejét, és odakiált: - 
Halászok! Mire az egyik ladikban megszólal egy 

mogorva hang: - Mi is, csak nem kiabálunk…
Amint látják, nyelvészeti viccekben nincs 

hiány (nem fogom elrontani a kedvüket, hogy 
megmagyarázzam őket), még a mássalhang-
zó-törvényszerűségekből kettőt, a rövidülést és 
a kiesést is meg lehet tanítani a következő kis 
történet előadásával: Bemegy a nyuszika a rö-
vidáruboltba, és odavágja az eladónak: - Kérek 
négy norvég gombot! A boltos nagyot néz, és 
közli, hogy bizony nemigen figyelnek a gombok 
származási országára, így aztán norvég gomb 
nincs. A nyuszika elkámpicsorodik, de másnap 
összeszedi minden optimizmusát, és visszatér. - 
Dán gomb van? – kérdezi reménykedve. Mire 
az eladó, mérgesen: - Finn gomb sincs!

szilágyiné szabó ágnes

Békési PROgRAMAjánlATOk szEPT. 22. – OkT. 6. közöTT

Szeptember 25. péntek 8-11 óra

véradás a vöröskereszt szervezésében. 
Kulturális központ

Szeptember 26. szombat 10 órától

X. Békési Tökmultaság a Tájházban (Durkó u. 
8.). Bővebben a 4. oldalon. 

Szeptember 30. szerda 14 óra

A Magyar Népmese Napja a gyerekkönyvtárban. 
Nagymamák és nagypapák mesélnek a gyerekek-
nek. Jelentkezni lehet a 66/411-171-es telefonon.

Október 3. szombat 15 óra 

Békési Fc – Gyomaendrőd bajnoki focimeccs.
Sportpálya

Október 3. szombat 18 óra 

Békés-Drén Kc – orosháza bajnoki férfi kézi-
labda-mérkőzés. Sportcsarnok

Október 6. kedd 17 óra

Találkozás Tóth Krisztina József Attila-díjas író, 
költővel. A szerzővel Szilágyiné Szabó ágnes ta-
nár beszélget.  Könyvtár

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
 40. hét                                       2015. szeptember 28. – október 2.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tojásos 
savanyúleves

Zöldségleves Gombaleves Gulyásleves Karfiolleves

Tarhonyás hús
Felesborsó-

főzelék 
Sült kolbász

Rántott 
csirkecomb 

Burgonya köret
Túrós lepény

Mexikói 
aprópecsenye 

Párolt rizs

Káposztasaláta Sütemény Vegyes saláta

41. hét                                                  2015. október 5-9.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

  Zöldborsóleves
Paradicsom-

leves
Meggyleves Tarhonyaleves Májgaluska-leves

Tejfölös
sertésszelet 
Tészta köret

Rakott 
burgonya

Sonkával töltött 
rántott szelet 

Rizi-bizi

Kelkáposzta-
főzelék 
Fasírt

Milánói spagetti

Alma Céklasaláta Meggyes rácsos

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Horgász
szemmel

válTOzÓ FROnTOk
Az időjárási frontok nagy-

ban befolyásolják-e a halak 
táplálkozását? A megfigyelé-
sek szerint igen, vagyis a lég-
nyomás emelkedés és süllye-
dése valóban hatással van a 
halak táplálkozására. Tavasz-
szal például, amikor a hirtelen 
ránk köszöntő meleg hatal-
mas légnyomás-változásokat 
okoz, sokszor napszakaszokon 
belül is hirtelen az emelkedés 
vagy a süllyedés. A hideg- és 
meleg frontok változása oka 
lehet a kapástalanságunknak. 
A gyors zivatarok és a hirte-
len melegedés nagyban meg-
határozzák egy adott víz gázo-
sodását, sokszor hirtelen nagy 
mennyiségű mocsárgáz szaba-
dul fel. Mivel a halak az oxi-
géndúsabb vízközeget keresik, 
amit a front elvonulása ered-
ményez. egy nap alatt a nap-
keltétől napnyugtáig terjedő 
időben a légköri nyomás nem 
változatlan, az 1009-1014 hPa 
a horgászok szempontjából jó-
nak mondható.

Az időjárás tehát nagyban 
befolyásolja a halak táplálko-
zását, de tudnunk kell, hogy 
nem csak ez, hanem például az 
Uv-sugárzás, a holdfázis, az al-
gavirágzás, az ár-apály körül-
mények is. 

szekerczés sándor
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Október 2. - Megvilágosodás Napja 
A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 

idén is megrendezi a Megvilágosodás Napját. 
célja, hogy a kerékpárral közlekedők figyelmét 
ráirányítsák a világítás használatának fontossá-
gára. A kerékpár kötelező felszerelései között 
szerepel az első és hátsó lámpa, és fontos, hogy a 
kerékpárosok valóban használják is ezeket. 

A rendezvényre október 2-án pénteken ke-
rül sor. Békésen ezúttal két kerékpár áruház és 
szerviz csatlakozott a mozgalomhoz, a Rákóczi 
utcai és a Piactéri szervizek. A „Ha egyet vesz 
rögtön kettő lesz!” akció lényege, hogy aki e na-
pon megvásárolja kerékpárja első világítását, 

ajándékba kapja a hátsó villogó lámpát (a kész-
let erejéig). A világítást díjtalanul szerelik fel.

Hagyomány továbbá, hogy példamutató és fi-
gyelemfelhívó célzattal esti kerékpározásra kerül 
sor.  Gyülekező 19 órától, indulás 19:30 órakor a 
Széchenyi téri műszaki áruház parkolójából. 

Aki az akció bármely programján részt vesz, 
sorsjegyet kap és ajándéksor-
soláson vesz részt, melyre 
Békésen a piactéren kerül 
sor a kerékpározást köve-
tően, kb. negyed kilenc-
kor.

Bronzérem a kenusok 
maraton világbajnokságról

idén Győrben rendezték 
meg a kajak - kenusok Mara-
ton világbajnokságát, ahol a 
Békési Kajak-Kenu club ver-
senyzője, Laczó Dániel is rajt-
hoz állt az ifik kenu egyes ver-
senyszámában. Seller László 
tanítványa még csak 17 éves, 
azaz elsőéves ifi korosztályú. 
Dani nagyszerűen helyt állt a 
nívós mezőnyben. Sem a rend-
kívül alacsony vízállás, sem a 
kalandos célba érkezés nem 
tudta megakadályozni, hogy 
az idei évben is dobogóra álljon 
a világbajnokságon, és a lelkes 
békési szurkolókkal együtt 
ünnepeljen. A versenyt emlé-
kezetessé teszi, hogy a célban 
egy lengyel fiú nekiütközött és 
kilökte a hajóból, de Dani sze-
rencsére a célvonal után esett 
bele a vízbe. 

ezzel még nincs vége a bé-
kési Szegedi Kis istván Refor-

mátus Gimnázium tanulója 
számára az idei versenyszezon-
nak, hiszen az eddigi eredmé-
nyeinek köszönhetően szep-
tember végén ő indulhat ke-
nu egyes 500 és 1000 m-en is a 
Lengyelországban sorra kerülő 
olimpiai Reménységek verse-
nyén, ami a 15-17 évesek nem 
hivatalos világbajnoksága.

Újra remekeltek 
a Fekécs testvérek

szeptember 12-én rendezték a súlyemelők junior orszá-
gos bajnokságát kecskeméten, ahol a Békési TE szakosztá-
lyát a Fekécs testvérek képviselték. 

A bajnokságon a versenykiírásnak megfelelően 13 évestől 20 
éves korig nevezhették az egyesületek versenyzőiket. A Békési 
Te színeiben versenyző Fekécs Sámuel éremesélyesként utazha-
tott Kecskemétre. ennek megfelelően szakításban legjobb ered-
ményét 80 kg-ra javította. Összetettben pedig beállította 180 
kg-os egyéni legjobbját. végül a 62 kg-os súlycsoportban a 2. 
helyen végzett. Testvére, ervin a 69 kg-os súlycsoportban indult 
a tisztes helyállás reményével. Szakításban 72 kg-ra, lökésben 92 
kg-ra javította egyéni legjobbját, így 164 kg-os összteljesítmény-
nyel a 3. helyen végzett.

lakatos gyula

A bronzérmes Laczó Dani.

 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.

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 üzlethelyiség (31 m²). Az induló bérleti díj: 17.500 
Ft+ÁFA/hó.
  Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alat-

ti üzlethelyiség (122 m²). Az induló bérleti díj: 49.000 
Ft+ÁFA/hó.

 

Békés Város Önkormányzata pályázat útján 
történő értékesítésre meghirdeti 
a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

  Békés, Veres Péter tér 7A. V. 15. szám alatti kétszobás, 
összkomfortos 54 m2-es lakás (hrsz: 7032/4/A/15). 
Vételár: 2.000.000 Ft.
  Békés, Veres P. tér 7B. IV. 10. szám alatti kétszo-

bás, 54 m2-es lakás (hrsz.: 7032/4/A/25.). Vételár: 
3.200.000 Ft.
  Békés, Szarvasi utcai 2843 m2-es beépítetlen terület 

(hrsz.: 2360.). Vételár: 24.600.000 Ft.
  Békés, Petőfi u. 35. szám alatti 1479 m2 kivett kollégi-

um (hrsz.: 812.). Vételár: 6.800.000 Ft
részletes tájékoztató kérhető a polgármesteri Hivatal 

Gazdasági osztályán (5630 Békés, petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2015. október 9. (péntek) 12 óra.



8 2015. szeptember 22.

Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott 
idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

  Fél évig
-50%

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig csak 
fél árat számlázunk. A fél év letelte után a csomaghoz tartozó teljes havi díj fizetendő. Az elérhető ajánlatokról érdeklődj 
a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

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

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt
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