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

Ősszel Kínában vendégszerepel a Belencé
res Néptáncegyüttes. A művészeti csoport 
szponzorokat vár ázsiai fellépéséhez. 

Bővebben a 4. oldalon

Óvónő és egyben énekesnő Gyaraki Lívia, 
aki 17 éves kora óta foglalkozik komolyab
ban énekléssel. 

Vele készült interjúnk az 5. oldalon 

A lapszám üzenete
Soha ne sakkozzatok az Istennel! Az Isten mindig tud 

új figurákat teremteni a táblára, amikor azt hiszitek, 
hogy már megnyertétek a játszmát.

(Popper Péter)

Bővül, szépül a piac
12 darab nyitott árusító-

hellyel, ezzel együtt 48 asz-
tallal bővül a békési piac be-
fogadóképessége az egyko-
ri KRESZ pálya területén.  A 
250 millió forintos uniós beru-
házás során külön épületben 
kapnak még helyet a tej- és a 
húsárusítók, valamint térbur-
kolatot kap a terület egy része. 
A piacot körülvevő kerítés és 
a csapadékelvezetés felújításá-
ra is sor kerül, emellett a be-

ruházás során ivókutat és aka-
dálymentesített illemhelyet 
alakítanak ki. A piaci fejlesz-
tést érintő projektre elnyert 
pénzből hűtőházat is épít az 
önkormányzat a Csabai úton, 
ide a termelők beszállíthatják 
majd a megtermelt zöldsége-
ket, gyümölcsöket. Az épü-
lő pavilonok látványterve el-
készült, a kivitelezés sikeres 
közbeszerzési eljárást követő-
en veszi kezdetét.  

Finn szaunát adtak át a fürdőben
Átadták a Békési Fürdőért 

Közhasznú Közalapítvány által 
finanszírozott finn szaunát váro-
sunk gyógyfürdőjében.  Dr. Csiby 
Miklós, az alapítvány elnöke kö-
szöntőjében a békésiek és a tele-
pülésről elszármazottak összefo-
gását emelte ki, amely nagyban 
segíti a munkájukat – írta meg 
a beol.hu. A közalapítvány az el-
múlt évek során egyebek mellett 
részt vállalt a kültéri termálme-
dence létrejöttében, a gyógyfürdő 
épületében gőzkabint építtetett, 
majd támogatta a gőzgenerátor 
felújítását. A gyógyászati épület-
ben létesített finn szauna kivitele-
zésére 2 millió 691 millió forintot 

fordított a Békési Fürdőért Köz-
hasznú Közalapítvány, melynek 
nevében dr. Csiby Miklós továb-

bi üzemeltetésre ajándékozás cí-
mén átadta a szaunát az önkor-
mányzatnak. Izsó Gábor polgár-

mester a társadalmi összefogás je-
lentőségét méltatta, és kiemelte, 
hogy a Békési Gyógyfürdőben és 
Uszodában már két szauna és egy 
gőzkabin is szolgálja a vendégigé-
nyeket. Erdélyi Imola, a Békési 
Gyógyászati Központ és Gyógy-
fürdő igazgatója hozzátette, hogy 
a gőzkabinnal párhuzamosan 
szerdán, pénteken, szombaton és 
vasárnap várja az érdeklődőket a 
már üzembe is helyezett finn sza-
una, amely igen magas hőmér-
sékletével (fejmagasságban 75-90 
Celsius fok) különösen áldásos 
hatást vált ki a keringési rendszer-
re, az immunrendszerre, a bőrre és 
a hormonrendszerre.

Egészségfejlesztési 
Iroda nyílt

A Békési Járásban élő ál-
lampolgárok egészségnevelé-
sét megcélzó program vette 
kezdetét a napokban. A Bé-
kési Gyógyászati Központ és 
Gyógyfürdő a célra 90 mil-
lió forintot nyert el az Embe-
ri Erőforrás Fejlesztési Ope-
ratív Programtól. Először is 
felállítanak egy három főállá-
sú személyt alkalmazó Egész-
ségfejlesztési Irodát a gyógy-
fürdő első emeletén, amely-
nek munkatársai koordinál-
ják majd a teendőket – hang-
zott el a témában április 3-án 
rendezett bemutató rendez-
vényen. 

(Folytatás 3. oldalon)

A Békési Fürdőért Közhasznú Közalapítvány nevében dr. Csiby Miklós 
(középen) további üzemeltetésre ajándékozás címén átadta az új, 2,7 
millió forintból épített finn szaunát az önkormányzatnak. Balról Izsó 
Gábor polgármester, jobbról Erdélyi Imola intézményigazgató.
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Országosan a Fidesz-KDNP, helyben Dankó Béla győzött
Az április 8-i országgyűlé-

si választáson a várakozáso-
kat meghaladóan magas, het-
ven százalékot meghaladó volt 
a részvétel a Magyarországon 
szavazók között. Békés megyé-
ben a jogosult választók mint-
egy 66 %-a járult az urnákhoz, 
Békés városban 65,3 %-os ez a 
mutató.

A pártok listás szavazását a 
Magyarországon élő választópol-
gárok voksainak közel teljes fel-
dolgozásánál (lapunk nyomdába 
küldése idején) a Fidesz-KDnP 
nyerte meg. Pártlistájukra a sza-
vazók mintegy 49%-a voksolt. 
Vagyis a Fidesz-KDnP alakít-
hat kormányt Orbán Viktor mi-
niszterelnök vezetésével, még 

nem ismert, hogy mennyi or-
szággyűlési képviselővel. Listáról 
képviselőt küldhet a Parlament-
be még a Jobbik, az MSZP-
Párbeszéd, az LMP és a DK. Az 
egyéni képviselői mandátumok 
zömét a Fidesz-KDnP jelöltje 
szerezte meg.

A Békés megyei 2. számú vá-
lasztókerület egészében (amely 

magában rejti Békés, Békés-
szentandrás, Bucsa, Csabacsűd, 
Csárdaszálás, Dévaványa, Ecseg-
falva, Gyomaendrőd, Hunya, 
Kamut, Kardos, Kertészsziget, 
Körösladány, Köröstarcsa, Me-
zőberény, Murony, Örmény-
kút és Szarvas településeket) a 
pártok közül szintén a Fidesz-
KDnP volt a legnépszerűbb. 

Az egyéni országgyűlési kép-
viselőválasztáson a békési szék-
helyű Békés megyei 2. válasz-
tókerületben a legtöbb szava-
zatot a Fidesz-KDnP jelöltjére, 
Dankó Bélára adták le. Ő kap-
ta a voksok 53%-át. Második 
a Jobbik jelöltje, Samu tamás 
Gergő (28,6%), míg harmadik 
a Demokratikus Koalíció je-

löltje, dr. Kondé Gábor (8,8%) 
lett. A mandátum tehát Dan-
kó Béláé.

Békés városában a rendelke-
zésre álló adatok alapján a Fi-
desz-KDnP 55,3%-os támoga-
tást, míg Dankó Béla 54,6%-ot 
kapott a választóktól, városunk 
tehát továbbra is jobboldali fel-
legvár.
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A finn szauna egészséges hatásairól
A heti egyszeri szaunázást minden szakértő ajánl-
ja. De ne úgy tekintsünk a szaunázásra, mint holmi 
„melegedőhelyre”, ennél sokkal több rejlik a fából 
készült kabinokban.

A finn szaunában az ajánlott hőmérséklet fej-
magasságban 75-90 °C körül alakul. Erre a hőha-
tásra a szervezet a bőr vérereinek kitágulásával - 
bőrpírral - és izzadással reagál. Így próbálja elérni, 
hogy a belső hőmérséklet 37,5 °C maradjon. Ha 
elég ideig vagyunk bent a szaunában - egyhuzam-
ban 8-12 percig, illetve kezdő-
ként 4-8 percig -, a bőr hőmér-
séklete 30 °C-ról 40 °C-ra emel-
kedik, a szervezet belsejében 
pedig 38-38,5 °C-ig emelkedik 
a hőmérséklet. Ez a rövid ide-
ig tartó hőmérsékletemelkedés 
pozitív változásokkal jár. 

A keringési rendszerre
Sokáig nem javasolták a sza-

unázást szív- és érrendszeri betegségekben szen-
vedőknek. Ma már tudjuk, hogy a szaunázás edzi 
a vérereket, és a magasvérnyomás-betegségben 
szenvedőknél a kabinban való tartózkodás során 
átmeneti vérnyomáscsökkenés figyelhető meg. A 
szaunázás hosszútávon javítja a szívkoszorúerek 
keringését.

Az immunrendszerre
A rövid ideig tartó felmelegedés hatására olyan 

immunvédelmet segítő anyagok szabadulnak fel a 
szervezetben, melyek segítenek felvenni a harcot 
a fertőzésekkel szemben. 

A bőrre
A szaunázás élénkítő hatással van a szervezet-

re, fokozza az anyagcserét, segíti a méreg- és sa-
lakanyagok kiürülését. Mindez szépíti, tisztítja a 
bőrt, támogatja a sejtképződést. Ráadásul a sza-
unázás, illetve az azt követő hideg vizes zuhany ja-
vítja a bőr vérellátottságát, fokozza annak rugal-
masságát.

A hormonrendszerre
Már a kabinban ülve érezhetjük a szaunázás 

kellemes, testet-lelket ellazító hatását. Az azt kö-
vető hideg zuhany pedig az a vegetatív idegrend-

szerben és a hormonális szer-
vekben egyfajta pozitív stresszt 
vált ki. 

Szaunázási tippek
- Soha nem fogyasszon folya-

dékot szaunázás közben, kizá-
rólag előtte és utána! Ilyenkor 
ugyanis a szervezet a frissen el-
fogyasztott vizet izzadja ki a sa-
lakanyagok helyett.

- Jóval egészségesebb egy száraz lepedőben 
szaunázni, mint fürdőruhában. A fürdőruhával be-
takart testfelület alatt a bőr nem tud lélegezni, így 
a méregtelenítő folyamatok nem működnek meg-
felelően.

- Vizes testtel sem tanácsos szaunázni. Ez 
nemcsak azért fontos, hogy ne áztassa el a 
szaunapadokat, hanem azért is, mert így akadá-
lyozza az izzadást, nehezíti a méregtelenítést.

- Ne lépjen be papuccsal a szaunába, mivel a 
melegben szintetikus anyagok oldódhatnak ki be-
lőle, melyeket a szaunázók belélegeznek!

- A szaunában legfeljebb suttogva beszéljen, kü-
lönben zavarhat másokat a relaxálásban!

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

Élő fortélyaink

- Milyen út vezetett el oda, 
ahol most tartasz?

- Középiskolai tanulmányai-
mat követően három évet töl-
töttem a Szegedi tudomány-
egyetemen. A munkaügyi és 
társadalombiztosítási igazga-
tási alapszakára jártam, majd 
Budapesten, a nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem európai 
és nemzetközi igazgatás sza-
kán folytattam tanulmányi-
mat még két évig. Pár hóna-
pos kitérő után kerültem haza 
Békésre, ahol a Békési Járási 
Hivatal Kormányablak Osztá-
lyán kezdtem el dolgozni, mint 
kormányablak ügyintéző, és 
jelenleg is itt végzem munká-
mat. 2017 szeptemberétől új-
ból tanulmányokat folytatok 
Szegeden, így a magánélet és 

munka mellett most a tanulás 
tölti ki szabadidőm nagy ré-
szét.

- Mit tartasz az eddigi leg-
nagyobb sikerednek?

- Mindenképpen büszke va-
gyok eddigi tanulmányaimra, 
melyek során minden esetben 
nagy családi segítséget kaptam. 
Örülök annak, hogy a baráti 
társaságommal már kisiskolás 
korunk óta töretlen a viszony. 
Büszke vagyok rá, hogy több-
ször is lefutottam a félmaratont, 
és több jótékonysági futáson is 
részt vehettem már.

- Hogyan képzeled el az éle-
ted egy-két évtized múlva?

- A mostani egyetemi kép-
zés, amiben részt veszek, biz-
tosan új lehetőségeket nyit 
majd meg számomra. termé-

szetesen idővel szeretnék csa-
ládot alapítani, ez mindenkép-
pen szerepel a távlati céljaim 
között. Szeretek Békésen él-
ni, de Szeged városa is nagyon 
belopta magát a szívembe, így 
nem tartom elképzelhetetlen-
nek, hogy egyszer odaköltözök 
a családommal.

A stafétát Komoróczki 
Adélnak adom tovább.

NÉVJEGY
Név: : Nánási László
Foglalkozás: kormányablak ügyintéző
Kedvenc zene: minden, ami dallamos
Kedvenc film: A Védelmező
Kedvenc étel, ital: bármilyen tészta, víz, sörKedvenc hely: Párizs
Kedvenc időtöltés: sport, utazás

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid
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Szeretné, ha vállalkozásának több megrendelője vagy vásárlója lenne? 
Szeretné felpörgetni üzletét? Ha igen, akkor hirdesse meg a Békési Újságban! 

Lapunk kéthetente tízezer példányban jelenik meg és Békés valamennyi háztartásába eljut. 
A magyar Posta kézbesítői terjesztik.  

Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos lakosai is előszeretettel olvassák. 
Miért hagyná ezt ki? keressen Minket! 

Telefon: +3630/4322030. Email: bekesiujsag@gmail.com
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Egy pap a gáton

„Emberek! E lehető leg-
magasabb titulussal szólí-
tom meg önöket, mert az 
ember az Isten képmása, és 
ésszel, lelkiismerettel és fele-
lősséggel van felékesítve. Is-
mét veszélyben vagyunk, is-
mét nem akarjuk ezt tudato-
sítani. Azt mondjuk: béké-
ben élünk. Közben folyik a 
harc, az öldöklés. A migrán-
soktól azt várjuk, hogy el-
dobják az Istenüket. Azért, 
mert mi ezt megtettük. De 
ők ezt nem fogják megtenni, 
mert látják rajtunk, hogy ez 
hova vezet. Lassan kihalunk. 
Azt mondjuk: párbeszédet 
kell velük folytatnunk. De 
ők nem fognak bennünket 
meghallgatni, mert vallás-
ról akarnak beszélni, és ne-
künk vallásunk nincs. Mert 
végtelenül liberálisak va-
gyunk. Azt mondjuk, hogy 
tisztelnünk kell egymást. 
De ők minket nem tisztel-
hetnek, mert ők képesek a 
saját igazukért meghalni, 
ám mi csak hátrálunk, és 
megtámadjuk azt, aki kiáll 
Krisztus mellett. Azt mond-
ják, nem vagyunk tolerán-
sak velük szemben. Igazuk 
van, mert egymással szem-
ben sem vagyunk tolerán-
sak. És ne hagyjuk magun-
kat megtéveszteni: politiku-
sainkat végképp nem érdek-
li az iszlám, őket az olaj és a 
fegyvereladás érdekli. És mi 
ezt nem róhatjuk fel, mert 
bár rövidlátó butáknak tart-
juk őket, de mi választottuk 
meg őket. Érezzük, szót fo-
gadnak a háttérből utasítga-
tó arctalanoknak, akik fik-
tív pénzekkel rulettet játsza-
nak, és pénzek mögött a mi 
munkánk, életünk áll. Azt 
mondjuk, erőseknek kell 
lennünk, hogy megvédjük 
magunkat. De mit kezdünk 
a fegyverekkel, ha nincsenek 
férfijaink, akik megfognák 
azokat. És miért is tennénk 
ezt, ha nincsenek ideálja-
ink, amelyekért meg tud-
nánk halni. Hitehagyottak 
és nevetségesek vagyunk. 
Elveszítettük a kultúra ér-
tékét. Az emberi közössé-
gek egymással veszekedő 
egoisták hordájává változ-
nak. Elveszítettük az embe-
ri értéket és mértéket. Mert 
teljesen nyilvánvaló, ha el-
dobjuk kereszténységün-
ket, és megszabadulunk Is-
tentől, akkor megszabadu-

lunk az embertől is. többé 
nem fogjuk tudni, hogy kell 
kinéznie az embernek. Mi-
ért tiszteljenek bennünket a 
muzulmánok, ha nekik van 
istenük, nekünk meg sem-
milyen sincs. Miért kellene 
tisztességesen viselkedniük, 
ha látják, hogyan viselke-
dünk mi egymással. Béké-
ről beszélünk, meg akarjuk 
védeni, de nekünk magunk-
nak sincs. Sem bennünk, 
sem köztünk. Meg akarjuk 
védeni az igazságosságot, a 
békét (ezek a tisztességből 
nőnek ki), de csak a tiltá-
sokat szaporítjuk. A mi el-
lenségünk nem az arabok! 
Egyáltalán senki. Magunk 
győzzük le. Mert nem tisz-
teljük az élet törvényét. El-
felejtettük, hogy az élet: sze-
retet, és a szeretet bizony ál-
dozat. nélkülük az életnek 
nincs értelme. Ebbe fogunk 
belehalni. 

A kiutunk: visszatérés az 
ész fegyelmezettségéhez, és 
a következetes, hihető, mé-
lyen átélt kereszténységhez. 
Én vallom, hogy fehér em-
ber vagyok, elismerem az 
emberi fajok különbözősé-
gét, méltóságát, de elutasí-
tom, hogy feketére változ-
zak, vagy sárgára. Férfi va-
gyok, aki képes gyerme-
ket nemzeni, de nem képes 
megszülni. Ezért ragaszko-
dom a házassághoz. Ez a tár-
sadalom alapja, a nevelés le-
téteményese. Ragaszkodom 
ahhoz, hogy a férfinak és a 
nőnek különböző a testi fel-
építése, a biológiai funkció-
ik, hogy a nő gyengébb és ér-
tékesebb, mint a férfi, akinek 
őt védeni, szeretni, és tisztel-
ni kell. Egészséges vagyok, 
és segíteni fogom a betege-
ket, de elutasítom a színlelők 
nyafogását. Gazdag és sze-
gény vagyok. Kenyeremet 
megkeresem, és még meg is 
tudom osztani. De nem va-
gyok hajlandó lustákat eltar-
tani. Európai vagyok, cseh 
vagyok, komolyan veszem 
nemzetem nyomorát és di-
csőségét is. nem vagyok haj-
landó feloldódni a konzum 
multikultúra szellem nélkü-
li uniformitásában. Keresz-
tény vagyok. tisztelettel a 
más vallásokat, de ragaszko-
dom a saját Istenemhez, aki 
bölcs, igazságos, együttérző. 
Ember vagyok. Hálás va-
gyok ezért és büszke va-
gyok arcomra. Prágai kato-
likus püspök vagyok, nevem 
van: Petr Pit’ha, aki nem 
egy születési szám vagy PIn 
kód. Van lelkiismeretem, és 
felelősséget vállalok. Em-
ber vagyok, és emberként is 
akarok meghalni.”

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
április 714. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
április 1421. 
Turul Patika (Piac tér)
április 2128. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehető 
igénybe. Egyes patikák szomba-
ton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Szatmári Gergely és Varga Ani-
ta, Tar Zoltán és Pusoma Klau-
dia.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
Gurcsó András (90 évesen), özv. 
Nagy Jánosné Vetési Etelka (74, 
Murony), özv. Kónya Gáborné 
Pokorni Éva (84), Gulyás Imre 
(62), Bencsik Pálné Laczó Má-
ria (58, Kamut), Dr. Kocsis Im-
re (77), özv. Mucsi Gyuláné Cs, 
Varga Irén Eszter (80), Sós Péter 
Béla (55), Oláh Zoltán (53), özv. 
Nagy Mihályné Hajdu Éva (91), 
Zsiga János (92), özv. Benkő Já-
nosné Baricsa Julianna (89, Ka-
mut), özv. Varga Pálné Antóni 
Ibolya (70).

Nyugodjanak békében!

közérdekű információk

Legyen egy sikeres 
kiadvány társszerzője!

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány 
a 2019-es Békési Kalendáriumhoz 

pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

a páLyázat témája: 
„mesélnek a békési fák, ligetek, 

házak és utcák”
Pályázni lehet a témában elkészített novellákkal, visszaemlékezésekkel, 
költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon, továbbá fényképekkel (leg-
feljebb 8 db archív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 
6-10 darabból álló, egyetlen témában elkészített fotósorozattal. 

A pályázat beadásának határideje: július 20.
A legjobb írások, valamint fotók és fotósorozatok belekerülnek az ősszel 
megjelenő 2019-es Békési Kalendáriumba, készítőket 
a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

A PáLyAMuNKáK 
ELJuTTATHATóK:
  személyesen  

 a felnőtt könyvtárba 
  postán 

– a Családért Alapítványnak 
címezve 
(5630 Békés, Petőfi utca 20.) 

  elektronikusan 
– a bekesiujsag@gmail.com 
címre

Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik oldala mi-nimum 2000 pixel legyen. A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.

MegeMLékezés
„Elmentél, el sem jöttél,
hiába várunk, nem jössz

vissza többé”

kürti istván
halálának 

2. évfordulóján 
fájó szívvel emlékezik 

felesége, két fia 
és azok családjai.

Baj esetén karperec jelez
Békés megyébe száz, ezen belül Békésre 28 darab vészjel-
ző- és segélyhívó karperec került minisztériumi forrásból 
olyan idős, otthonában egyedül élő, elesett személyekhez, 
akiknek ez a 24 órás megfigyelés nagy biztonságérzetet 
nyújt a mindennapokban.

 A karon hordható, egysze-
rű felépítésű eszköz „másik 
oldalán” szakember figyeli a 
vészjelzést, és szükség esetén 
a nap bármely órájában 30 
percen belül az idős személy 
otthonába érkezik, hogy szak-
szerű segítséget nyújtson. A 
modern készülék kétirányú 
kommunikációt tesz lehető-
vé, és mozgásérzékelős, vagy-
is érzékeli az életfunkciókat, 
így azt is, ha csökken a kar-
perecet hordó aktivitása, ha 
hosszabb ideje nem mozdul, 
ha rosszul lesz. Ez esetben 
azonnal jelet küld a diszpé-
cserközpontnak, ahonnan te-

lefon vagy az idős lakásában 
elhelyezett bázisállomás se-

gítségével próbálják felvenni 
a kapcsolatot a rászorulóval. 
A kezdeményezés első köré-
ben kiválasztott 28 személy a 
Békési Városi Szociális Szol-
gáltató Központ munkatársai 
jelölték ki az igények előzetes 
felmérését követően.  Sz. K.

Egészségfejlesztési Iroda nyílt
(Folytatás az 1. oldalról)
A projekt két év alatt ösz-

szesen ötezer személyt sze-
retne megcélozni mindenféle 
korosztályból. Erdélyi Imola, 
a Békési Gyógyászati Köz-
pont és Gyógyfürdő igazgató-
ja elmondta, hogy nagy szere-
pet szánnak a kistérség hét te-
lepülésén (Békés, Mezőberény, 
Bélmegyer, Kamut, Köröstar-
csa, Murony, tarhos) dolgo-
zó 26 háziorvosnak. Segítsé-
gükkel fognak kiválasztani 
száz különösen veszélyeztetett 
személyt, akiknek a számára 
komplex egyéni egészségfej-
lesztési tervet dolgoznak ki, 
amit 6 hónapon át segítenek 
végigvinni. A program része 
még a szenvedélybetegek és 
mentálhigiénés problémákkal 
küzdők önsegítő csoportjának 
életre hívása, továbbá havon-
kénti klubfoglalkozások meg-
tartása szív-és érrendszeri be-
tegeknek, cukorbetegeknek, 
daganatos betegeknek, vala-

mint az egészséges táplálko-
zás és életmód iránt érdeklő-
dőknek. tervezik a járás tele-
pülésein a lakosság számára 
az egészséges táplálkozást és a 
testmozgást ösztönző gyakor-
latorientált programok meg-
szervezését. Kiemelten keze-
lik a 60 év feletti lakosságot, 
nekik olyan eseményeket va-
lósítanak meg, amikkel szel-
lemi és testi fittségüket, akti-
vitásukat sokáig meg tudják 
őrizni. Fontos része a két éven 

át tartó és aztán még három 
éven át fenntartandó projekt-
nek az OEP által nem támo-
gatott szűrések megvalósítá-
sa, és általában véve a szűrő-
vizsgálatok fontosságának tu-
datosítása a társadalom tag-
jaiban. Az idősek mellett ki-
emelt célcsoport a gyerekeké. 
A körzet általános és középis-
kolás tanulói számára kíván-
nak előadásokat tartani drog, 
alkohol, dohányzás, biztonsá-
gos szexuális élet, lelki egész-
ség, testi egészség, egészséges 
táplálkozás, testmozgás té-
májában. Végezetül bizonyos 
programelemek az egészség-
ügyi és szociális szakembere-
ket szólítják meg, nekik men-
tális egészségvédő és kiégést 
megelőző tréningeket tarta-
nak majd – ismertette a rész-
leteket dr. Kis Anita, szakmai 
vezető. A projekt megvalósítá-
sában számítanak a civil szer-
vezetek és az egyházak aktív 
együttműködésére.  Sz. K.

A lakosság egészségnevelését 
célzó pályázat részleteit dr. Kis 
Anita ismertette.

Dankó Béla országgyűlési képviselő (balról) adta át a készüléket bé-
kési otthonában az elsők között Hidvégi Andrásnénak. 

FO
t

ó
: G

A
Z

Só
 J

Á
n

O
S

FO
t

ó
: V

IR
Á

G
 I

St
V

Á
n

.

Lapterjesztéssel 
kapcsolatos reklamáció:

66/411-818
(Békési Postahivatal) 
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Csendesül...
„FEltámadott az Úr!” – „Bizonnyal 

FEltámadott!”

Ez az ősi keresztyén köszöntés a húsvét utáni bizonyosságot 
fogalmazta meg Krisztus mindenkori követői számára. Kifeje-
zi azt a reménységet, ami segít túltekinteni az elmúlás és a halál 
okozta veszteségen, ráirányítja tekintetünket a múlóról az örök-
kévalóra.

A húsvét utáni napokban vajon nekünk mivel van tele a szí-
vünk? Segített-e ez az ünnep lelkileg feltöltekezni, megerősödni? 
Vagy az egyre zajosabb, harsányabb politikai, választási kampány 
minden emberi jóérzést elfojtott bennünk?

Mire e sorok megjelennek, túl leszünk a választásokon. Elhall-
gatnak körülöttünk a harsogó politikai hirdetések. Jó lenne, ha 
ebben a csendben engednénk a szívünkig érni a Feltámadott Úr 
csendes, halk, de annál biztatóbb szavait: „Én élek, ti is élni fog-
tok!” Mert az igazi, a teljes életet nem valamelyik politikai párt 
biztosítja számunkra, hanem az, Aki saját életét adta azért, hogy 
nekünk életünk legyen. 

Katona Gyula, lelkipásztor

Lapzártakor elmondható, hogy kiemelkedően ma-
gas részvétellel zajlottak le az országgyűlési választások 
idén. Békés megye a szokásos módon erősen kezdett, hi-
szen hajnalban kelő, dolgos emberek lakják, majd a do-
bogó első fokára Budapest bizonyos kerületei léptek. A 
legek választása volt ez: a legtöbb külképviseleti szava-
zó, a legtöbb átjelentkező, a legtöbb első szavazó, a leg-
több határon túli szavazó, stb. Este hét órakor több he-
lyen még nem fejeződött be a voksolás, hiszen sok szava-
zókörben kilométeres sorok kígyóztak fegyelmezett sza-
vazni vágyókkal, akiket a helyi önkormányzatok vízzel 
láttak el. Ugyancsak ők vigyáztak arra, hogy a kisgye-
rekesek, az idősek, a mozgásukban korlátozottak soron 
kívül élhessenek állampolgári jogukkal. Amíg viszont 
az utolsó szavazóhelyiség be nem zárt, addig semmilyen 
eredményt nem tehettek közzé, utána viszont szinte 
azonnal özönleni kezdtek az adatok, hiszen a szavazatok 
számlálása elkezdődött az időben zárni tudó szavazókö-
rökben. tekintettel arra, hogy a külképviseleti és hatá-
ron túli szavazatok majd a következő napokban érkez-
nek meg, a végleges eredményre még várni kell. A kül-
képviseleti szavazatokat többek között az egyik békési 
szavazókör voksaival is összekeverik. 

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Kedves Békés megyeiek! Szeretnék kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik va-
lamilyen formában hozzájárultak a „talál-
kozásom az Alfölddel” című kötet megje-
lenéséhez. Elsőként Dr. Seres István szer-
kesztő úrnak szeretnék gratulálni, mivel 
hihetetlenül nagy és fárasztó kutatómun-
kát végzett. Hetvenéves, kézzel és ceru-
zával írt anyagot kellett nyomdaképes ál-
lapotba hoznia. Közben fáradságos mun-
kával utánanézni minden adatnak, amit a 
gyűjtés során a megkérdezettek még őse-
iktől tudtak, és amit továbbadtak nekem 
1947-ben. Köszönet illeti Mucsi And-
rás történészt és presbiter urat a nagyon 
színvonalas történelmi korrajzért, amit a 
könyv előszavaként olvasni lehet. 

A sors különös kegyének tartom, hogy 
azok az emlékek, visszaemlékezések, ami-
ket száz év után is megőrzött a békési la-
kosság az 1848-1849-es forradalom és sza-
badságharcról, könyv alakban is rögzül-
hettek. Ez mindenképpen Dr. Seres Ist-
vánnak köszönhető. Ez a gyűjtés elsősor-
ban nem az én érdemem, hanem a békési, 

kondorosi és mezőberényi parasztembe-
reknek köszönhetjük. A föld népének, az 
1947-ben élő földműveseknek. Magam is 
hozzájuk tartozónak érzem magam, őseim 
dunántúli parasztok voltak. 

Hiszem és tudom, hogy a föld népe tar-
totta meg a nemzetet évszázadokon át. A 
történelem kegyetlen csapásait ők véd-
ték ki a testükkel és életükkel. Az alföl-
di parasztfiúk hulltak el a doberdói szik-
lák hófedte csúcsain, ők véreztek el a két 
világháború pusztításaiban, őseiktől örö-
költ jogos tulajdonaikat tőlük rabolta el a 
kommunizmus átkos hatalma. 1947-ben, 
amikor elindultam alföldi néprajzi gyűjtő 
utamra, két sötét történelmi korszak kö-
zött éltünk. A második világháború pusz-
tításai még elevenen láthatóak voltak. Ro-
mos épületek, feldúlt, de már újraépülő 
tanyák, zárnélküli ajtók emlékeztettek a 
két évvel azelőtti ázsiai hordák látogatá-
sára. Ugyanakkor már bontogatta gyilkos 
szárnyait a kommunizmus pusztító szelle-
me. Már félt a nép. Okos és megfontolt 
dolog volt a bizalmatlanság minden ide-

gennel szemben. Ezért csodálatos és fel-
emelő az a kedvesség és szeretet, amit fe-
lém kimutatott a tanyák népe. Hála érte 
nekik, a már eltávozottaknak. És hála a 
ma élőknek, a leszármazottaknak, az új 
nemzedéknek, akiket érdekel még a múlt, 
a Haza sorsa. Akik átveszik és továbbad-
ják az ősök hitét és hazaszeretetét.

Köszönöm mindazoknak, akik hozzájá-
rultak múltunk egy kis szeletének a meg-
őrzéséhez. Akik tudják, hogy a jövő táp-
láló gyökere a múlt… Örülök, hogy gyűj-
tésemmel közvetíthetek a múlt és jelen, s 
ezzel a jövő között.

Isten áldását kérem további életükre, és 
szívem teljes melegével ölelem mindnyáju-
kat. 
lenhardné Bertalan Emma, Budapest 

a levelek szerkesztésének jogát 
fenntartjuk. Írjon nekünk! E-mail 
címünk: be kesiujsag@gmail.com. 
Levélcím: 5630 Békés, Petőfi Sán-
dor u. 20.

Olvasói levél

Támogassuk a Belencéres 
Néptáncegyüttes 
őszi kínai fellépését!

Mint korábban a Békési Új-
ság beszámolt róla, a Be len céres 
néptáncegyüttes ez év szept-
emberében Kínába utazik egy 
Sanghaiban megrendezendő gi-
gantikus művészeti fesztiválra. 
Ezzel kapcsolatban Mahovics 
tamás művészeti vezető kereste 
meg lapunkat, hogy bemutas-
sa, milyen módon lehet a nagy-
szabású vállalkozáshoz hozzájá-
rulni, hiszen máris számos ma-
gánszemély és cég jelezte, hogy 
anyagilag segítené az utazást. 
Kimondható, hogy a város és 
a megye máris megmozdult a 
táncos közösség érdekében. A 

sikeres lebonyolításhoz köszö-
nettel vesznek további felaján-
lásokat, melyre nagy szükség 
is van. A Belencéres néptánc-
együttes utazásának támoga-
tása banki utalással lehetséges. 
A támogatási összeg átutalha-
tó a Belencéres néptáncegyüt-
tesért Egyesület bankszámla-
számára: 53200077-11091075-
00000000. A megjegyzésbe 
kérik beírni, hogy „támogatás 
Kína”, illetve a támogató meg-
nevezését, amennyiben hozzá-
járul, hogy a sajtóban a nevét, 
mint támogatóét később köz-
zétegyék.  

Közlekedik a család
Április 14-én, szombaton 9 

órától rendezik meg a Közle-
kedik a család című vetélke-
dő megyei fordulóját, Békés-
csabán, a Szarvasi út 74. szám 
alatt. Jelentkezni lehet a ver-
seny napján, a helyszínen is. 
A jelentkezés feltétele, hogy 
az egyik szülő rendelkezzen 
érvényes „B” kategóriás veze-
tői engedéllyel, a gyermek(ek) 
életkora pedig 6-17 év közötti 
legyen. A versenyen a család 
tagjainak együtt kell KRESZ 
tesztlapot kitölteniük, majd a 
családok autós és kerékpáros 

ügyességi feladatok, műszaki 
ismeretek és elsősegélynyúj-
tás terén mérik össze majd 
felkészültségüket. A család 
egyik felnőtt tagjának au-
tóval, a gyermeknek vagy 
gyermekeknek pedig kerék-
párral kell az ügyességi pá-
lyát teljesítenie. A győztes 
család tovább jut az országos 
döntőbe, melynek fődíja egy 
Skoda Rapid személygépko-
csi és további értékes nyere-
mények is lesznek. Bővebb 
információ kérhető: +36-
30/418-82-29. 

Ajándékozzon szeretteinek értékálló arany 
ékszert, amely bearanyoz bármely 

családi alkalmat és ünnepet! 
ÓriáSi ArANy éKSzEr KíNáLATTAL 

éS KEdvEzŐ árAKKAL várjuK váSárLÓiNKAT!
Gyönyörű 

karikagyűrű 
kollekcióink 

3 napos 
határidővel 

rendelhetők.
törtarany 

beszámítás 
7000 Ft/g áron.

áTMENETiLEG péNzüGyi GoNdjA vAN? 
Akkor – záloghitel!

Arany ékszerekre a legmagasabb hitelt nyújtjuk 
csökkentett költségekkel.

Törtarany felvásárlás 6000 Ft/gramm áron!

szeretetteL Várjuk ügyfeLeinket! 
Berill Ékszer és zálogház 

Békés kossuth út 4-es pavilon. tel.: 0+36-70/551-4570

Berill Ékszer 
és Zálogház

Azonnal újraélesztett
Rendőr kezdte meg egy férfi újraélesztését április 4-én Mu-

ronyban. A 76 éves férfi napközben a Kossuth Lajos utcában lett 
rosszul, a járdán feküdt, amikor a járőröző körzeti megbízott 
meglátta. Eszméletlen volt, nem lélegzett és a pulzusát sem lehe-
tett tapintani. A törzsőrmester megkezdte az újraélesztést, köz-
ben odament három nő is, akik egészségügyi dolgozók és tudtak 
segíteni. Az elsősegélynyújtás után a mentők a helyszínen stabi-
lizálni tudták a férfi keringését és kórházba vitték.

A Belencéres Néptáncegyüttes eddigi legtávolabbi és legfontosabb 
fellépésére Kínába készül.
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Március 26-án kora reggel 
a Kossuth utcában az út-
padkára hajtott és felbo-
rult egy személygépkocsi. 
A balesetben az autó veze-
tője és utasa is megsérült, 
mindketten könnyű sérü-
lést szenvedtek. 

Bélmegyer külterületén 
március 27-én egy személy-
gépkocsi letért az útról és 
felborult. A balesetben ket-
ten megsérültek, egyikük 
állapota sem súlyos.

Békés külterületén március 
29-én egy személyautó le-
tért az útról, árokba hajtott 
és felborult. A balesetben 
az autó vezetője könnyeb-
ben megsérült, utasát pedig 
súlyos sérüléssel vitték kór-
házba a mentők.

A Szarvasi utcában ápri-
lis 3-án összeütközött egy 
személygépkocsi és egy 
kerékpárral közlekedő bi-
ciklist. A mentők a férfit 
könnyű sérüléssel vitték 
kórházba.

békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A társadalom egészében egyre nagyobb igény mutatkozik a 
hagyományok őrzésére, amely megmutatja a közösségben rejlő 
erőnket is. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ közös-
ségeiben is megünnepelték a húsvétot. Az idősek olyan emlé-
keket és tudásanyagot őriznek, amellyel a fiatalabbak is gazda-
godhatnak. Ilyen az egyszerű és olcsó tojásfestés, a tojáspatkolás, 
és a bensőséges, de mégis vidám locsolkodás népszokása. nem 
szükséges nekünk az internet világát bújni, skanzenekbe láto-
gatni, a magyar kultúra és népművészet körülvesz bennünket. 
Az idősek mellett a fogyatékkal élők illetve a gyerekek is részesei 
voltak a szociális szolgáltató programjainak. A gyermekek részé-
re négyalkalmas ünnepváró programsorozatot szerveztek, szin-
tén az értékközvetítésnek a jegyében – tájékoztatott a központ 
munkatársa, Guskáné Kiss Mónika.

Az év gyógynövénye: levendulA

A mediterrán vidékről 
származó levendula már 
több ezer éve ismert és 
alkalmazott gyógynövény. 
napjainkban európában 
a valódi vagy más néven 
keskenylevelű levendu-
lát termesztik gyógyásza-
ti célra, de a hagyomá-
nyos népi gyógyászatban 
egyéb fajokat is alkalmaz-
nak. A levendulát már az ókorban is alkalmaztak gyógyásza-
ti célból, sebek fertőtlenítésére, valamint álmatlanság kezelé-
sére. A valódi levendula Benedek-rendi szerzetesek révén ter-
jedt el európában. A XV. századtól dísz- és aromanövényként 
magyarországon is ültetik. A Pannonhalmi főapátság kertjé-
ben a 17. század óta terem a növény. A levendula hazai ipari 
célú termesztését franciaországból származó tövek telepíté-
sével 1920-ban Bittera Gyula indította el a tihanyi-félszigeten. 
A hatás szempontjából a legfontosabbnak a növény illóolaját 
tartják. mire használható a levendula? hatásosságát nyugta-
lanság, álmatlanság és emésztési panaszok kezelésében tu-
dományosan igazolták. nyugtató, elalvást segítő hatása nem 
csak az illóolaj inhalálásával érvényesül, teaként alkalmazva 
(1-2 kávéskanálnyi virágzatból készítsünk egy csésze forráza-
tot), illetve az ellenőrzött, gyógyszerkönyvi minőségű illóolajból 
1-4 csepp kockacukorra cseppentve fogyasztva hasonló ha-
tást vált ki. nyugtató fürdőhöz 20-100 gramm levendulavirág-
ból készítsünk két liter főzetet, majd adjuk a fürdővízhez. Az 
elalvást segítő, valamint molyriasztóként is felhasznált leven-
dulapárnák európa-szerte népszerűek. Jelenleg ígéretes vizs-
gálatok folynak a levendulavirág gyulladáscsökkentő és fájda-
lomcsillapító hatásával kapcsolatban is. 
A levendulát keresse a Levendula patikában!

Svédcsavar
A labdát kifordított tenyérrel hátrafelé lövik kapura, a vízi-
labdában ennyit tesz a svédcsavar kifejezés. talán furcsáll-
ják majd e címet, melyet a Gyaraki Líviával készült inter-
júmnak adtam, de elolvasása közben bizonyosan egyetérte-
nek majd velem, hogy ez fejezi ki leginkább az eddigi élet-
útját. Még egy valami jellemző rá: gyönyörű, olyan gyö-
nyörű. Ismerjék meg hát ezt a nem mindennapi, 31 éves 
hölgyet!

- Miért lett óvónő?
- Mindig is az volt bennem, 

hogy vagy művészpálya vagy 
pedagógushivatás. Mindkettő-
höz megvolt az indíttatásom. 
Pedagógus családból szárma-
zom, az édesanyám, Fazekas 
Anikó tanítónő, míg édes-
apám, Gyaraki Imre, szakta-
nár volt. Általánosba ének-
tagozatra jártam, és a zeneis-
kolába zongoraszakra. talán 
ezért is történt, hogy a Közgé 
befejezése után a Jókai Szín-
ház színész szakára jelentkez-
tem. Hamar rá kellett jönnöm, 
hogy az ének és a tánc közel 
áll hozzám, de a prózai szere-
pek nem. Így mégsem lettem 
színész. Míg kerestem az uta-
mat, többféle munkát meg-
próbáltam, és végül megtalál-
tam az igazit. Mivel mindig ez 
a korosztály állt hozzám leg-
közelebb, munka mellett elvé-
geztem a szarvasi óvónőképzőt 

és így lettem én 2014-ben óvó 
néni.

- A Mediterrán zenekar 
énekesnője is. Ez hogy kezdő-
dött?

- Énekelni mindig szeret-
tem. 17 éves korom óta komo-
lyan foglalkozom vele. Az isko-
lai alap adott volt és a nővérem 
unszolására kerestem egy ma-
gántanárt, hogy továbbléphes-
sek. Aztán sorra jöttek a zene-
karok többféle stílusban, sőt 
előfordult, hogy egyszerre több 
is. Igazából még a színházi évek 
alatt a zongoristánkkal együtt 
műsorokat készítettünk és fel-
lépni jártunk a színház falain 
kívül is. Énekeltem jazztrióban 
és bluesformációban. Az egyik 
ilyen blueszenekar zongoristá-
ja egyben a Mediterrán gitá-
rosa volt. Énekesnőt kerestek. 
Elmentem a próbára és 2016 
szilveszterén már velük lép-
tem fel.

- Mi szerepel a repertoár-
jukban és hol lépnek fel?

- Széles skálán mozog a kí-
nálat. Mivel az alapító tagok 
a Vajdaságból érkeztek és ma-
gukkal hozták az igényes lako-
dalmas zenét, így ilyet is ját-
szunk, de külföldi és magyar 
nagy slágerek, jazz standard-
ek is szerepelnek a műsoraink-
ban. Bálokon, lakodalmakban, 
fesztiválokon és egyéb rendez-
vényeken lépünk fel, ahova 
csak meghívnak minket.

- Mit szólnak hozzá a gyere-
kek szülei, ha találkoznak az 
óvó nénivel egy-egy fellépésen?

- Előfordult már ilyen, és 
mindig nagyon kedvesek vol-
tak velem. Pozitív kicsengése 
van. talán úgy vélik, a gyere-
kek zenei nevelése szempont-
jából ez előnyös. 

- A kolléganője, Bagolyné 
Andi úgy jellemezte önt, hogy 
hozzá hasonlóan halk és ked-
ves a gyerekekhez. Lelkes és te-
le van jó ötletekkel. Gyönyörű-
en énekel. Remekül kiegészítik 
egymást.  Ön mit mondana a 
munkahelyi kapcsolatairól?

- nagyon jól érzem magam 
a Fürkész tagóvodában, szere-
tem a kolléganőimet. A szak-
mai gyakorlatomat is itt vé-

geztem, a mentorom Bagolyné 
Andi volt és már akkor jelez-
tem, hogy szeretnék itt marad-
ni később is. Kis kitérővel ez 
sikerült, de azt még álmodni 
sem mertem volna, hogy An-
dival egy csoportban dolgoz-
hatunk. nagyon szeretek vele 
dolgozni.

- Óvónő és énekesnő? Éne-
kesnő és óvónő? Végül is mit 
mondana, ki is ön valójában?

- Ezt nem lehet így megfo-
galmazni, egy emberben na-
gyon sok minden lakozik. S ki 
tudja, még mi minden lehet… 
Szeretnék még sokat fejlődni, 
tanulni, tapasztalni mind szak-
mailag, mind zeneileg. 

Gugé

Következő beszélgetőtárs: Fajó 
Pál, a baptista gyülekezet gond-
noka.

VáLLaLJuk:
 Motorkerékpárok
 Személygépkocsik 
 Kistehergépkocsik 

 utánfutók
MűSzAKi

vizSGázTATáSáT.
Továbbá minden 

gépjármű 
eredetiségvizsgálatát 

helyben, akár azonnal!
Előzetes átvizsgálás. 

Műszeres 
diagnosztika.

Tárház u. 22/2.
Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat

+36 30 963-0861        +36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu

Ittasan vezetett, jogosítvány 
sem volt nála

Kamutról, a tavasz utcá-
ból április 4-én előállítottak a 
rendőrök a Békési Rendőrka-
pitányságra egy férfit. Segéd-
motor-kerékpárt vezetett és 
három légalkoholmérés ered-

ménye lett pozitív nála. A 
rendőrök büntető feljelentést 
tettek ellene és szabálysértési 
bírságot is kellett fizetnie, mert 
a vezetői engedélyét nem tar-
totta magánál.







Alsós gyerekek kalandos versenye
A dél-alföldi régióban 125 

alsó tagozatos csapat nevezett 
a kisújszállási Szalay Könyv-
kiadó által meghirdetett „Ka-
landos versenyre”. Szabó Zsolt: 
Rémes vendégek című könyvé-
nek elolvasása után hat fordu-
lón keresztül izgalmas feladvá-
nyokat oldottak meg a négyfős 
csapatok. A Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskola 2. c osztályá-
ból a Kódorgók nevű csapat 
(Durkó Szilárd, Juhász József, 
Kis norbert, tatár Máté) végül 
a rendkívül előkelő II. helyen 
végzett. Patronáló pedagógus: 
Gajdács-Pusztai Dalma. A 3. 

b osztályból az „Olvaslányok” 
(Braun Melinda, Holland Esz-
ter, Károlyi Laura, Szöllősi Dó-

ra), ötödik helyezést értek el. 
Őket Borosné Korcsok Eszter 
tanítónő készítette fel. 

közlekedési 
balesetek



FO
t

ó
: G

A
Z

Só
 J

Á
n

O
S.

A Hepp iskola diákjai második lettek az országos versenyben.



6 2018. április 10.

Ingatlan 2 millió forintig

Horgásztó tulajdonrész eladó Kamuton 
100 ezer Ft-ért. 70/27-10-532.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Bélmegyeren régi kisház nagy kerttel eladó. 
Irányár: 550 ezer Ft. Tel.: 30/48-42-408.
Kamuton, a faluban, javításra szoruló kis 
tanya vízzel, villannyal eladó. Irányár: 950 
ezer Ft. Tel.: 70/36-66-985.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Belvárosi, délre tájolt, összközműves, üres 
telek  eladó, óvodához közel. Irányár: 2,8 
millió Ft. Tel.: 70/940-18-69.
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen el-
adó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24. 
Csók zug 1. szám alatti kétszobás, össz-
komfortos ház 3 millió Ft-ért eladó. Tel.: 
20/323-88-74. 
Telekáron, ár alatt eladó ház a Hőzső u. 
3. szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
20/93-51-683.  
Muronyban, a Rákóczi utcában kétszobás, 
konvektoros ház eladó. Irányár: 4,5 millió 
Ft. Érd.: 66/427-072, 30/97-48-463.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Alsóépületek, két csempekály-
ha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-82. 
Veres Péter téri, II. emeleti, 55 m2-es te-
hermentes lakás eladó. Irányár: 5,3 millió 
Ft. Tel.: 70/509-55-71.
Belvárosban, lebontandó régi házzal, 
kétutcára nyíló építési telek eladó,  Irány-
ár: 5,8 millió Ft.  30/79-08-197.
Szendrei utcában két család részére alkal-
mas ház eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 
20/440-53-28.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25. 
Bocskai u. 57. szám alatti összkomfortos, 
kívül-belül felújított, beköltözhető kocka-
ház eladó 6,7 millió Ft. Tel.: 66/412-955, 
30/203-73-41. 
Tanya eladó kövesút mellett 6,9 millió Ft-
ért. Tel.: 30/961-87-65.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de 
nagy telekkel rendelkező házamat elcse-
rélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. 
Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776. 
100 m2-es családi ház a Csap utcában 
eladó 8,2 millió Ft-ért. Érd.: 66/630-599, 
este.
Második emeleti, háromszobás, jó állapo-
tú, erkélyes, egyedis, tehermentes tégla-
lakás eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-
79-26.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, 
redőnyös ház 1746 m2-es telken eladó 8,5 
millió Ft-ért. Tel.: 66/415-469, 30/612-70-21.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es 
telken háromszobás ház sok melléképü-
lettel eladó 8,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/973-
29-64.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz
tőségünk NEM vállal felelős
séget. 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. 

61 m2-es, háromszobás lakás eladó a 
Széchenyi téren 8,6 millió Ft-ért. 20/395-
40-33.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház nagy 
telekkel eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtar-
tásra kiválóan alkalmas. Tel.: 30/293-27-
51.
Tarhoson családi ház eladó. Irányár: 9,9 
millió Ft. Érd.: 70/946-49-59.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

90 m2-es, összkomfortos családi ház 1600 
m2-es alapterületen eladó. Irányár: 12,5 
millió Ft. Érd.: 66/416-109, 30/200-20-67.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy 
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.: 
70/77-44-751. 
Rendezett udvaron, háromszobás ház a 
Bethlen utcában eladó 13,5 millió Ft-ért. 
Háromfázis, fúrt kút, gáz + vegyeskazán. 
20/48-75-470.
Petőfi u. 14/6. számú kétszintes, 115 m2-es 
ház garázzsal eladó 21,9 millió Ft-ért. Érd.: 
30/531-05-30.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó a Malom-
végen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24.  

KERT, SZáNTóFöLD
Nagykertben 760 m2-es bekerített zártkert 
eladó. Rajta kis hétvégi ház, villannyal, fúrt 
kúttal. Érd.: 30/553-63-10.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert 
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre, pihenésre 
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Nagykertben 2000 m2-es zártkert eladó. 
Bekerítve, gyümölcsfákkal, fenyővel beül-
tetve. Érd.: 30/471-40-57.
Csatárkertben 4 kvadrát kert felszántva, 
veteményezésre készen eladó. Víz, villany. 
A régi kaszinóval szemben. Ár megegye-
zés szerint. Érd.: 66/413-902.
Muronyban, a murvahelyi zártkertben 1152 
m2-es kert eladó. Pince, villany és víz van. 
Irányár: 380 ezer Ft. Érd.: 30/97-48-463.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen 
is lakható nyaralóval eladó. Fizetésköny-
nyítéssel, villannyal és fúrt kúttal. 20/800-
86-71.

JáRMű, ALKATRÉSZ
1982-es 350-es piros Jawa motorkp. el-
adó. Tel.: 30/293-27-51.
Lofti elektromos kerékpár és Tornádó 
elektromos robogó eladó. Tel.: 70/94-87-
608.
8 LE négyütemű rotakapa kocsival vagy 
anélkül eladó vagy birkára, malacra, sül-
dőre cserélhető. Tel.: 30/279-46-96.
Simson segédmotort vennék 40 ezer Ft-ig. 
Tel.: 20/49-52-173.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok 
műszaki nélkül bontott alkatrészekkel egy-
ben eladók. Tel.: 30/609-15-42.
4 db 195/65R15 Continental, 1 db 195/65R15 
Goodyear nyári gumi acél felnivel eladó. 
Érd.: 30/54-44-009.
Suzuki Eko komplett első, hátsó kerék, 
hengerfej, és Simson 51-es hátsó tele-
szkóp (1 pár) eladó. Tel.: 20/49-52-173.
Simson Scwalbe és Simson 50-es eladó. 
Érd.: Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.

áLLAT
Csirke eladó. 30/578-66-76.
4 db anyabirka bárányával eladó. Érd.: 
70/77-34-340.
Eladó: hasas és vágnivaló nyúl eladó, 
konyhakészen is, kisnyuszik olcsón, tojó 
pulykák. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
5 db anyabirka továbbtartásra vagy vágás-
ra, 5 db anyakecske (közte egy hasas) el-
adó. Érd.: 66/643-658, 20/500-13-62.

Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.
Malacok eladók. 30/513-19-56.

SZoLGáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07.

MUNKáT KERES, AJáNL
Megbízható nyugdíjas férfi saját vagy a tu-
lajdonos gépkocsijával besegít a vezetés-
be. Érd.: 30/269-04-17.
Házkörüli kisegítői, idősgondozói, takarítói 
munkát keresek. Tel.: 70/246-74-98.
Takarítói, házkörüli kisegítői munkát kere-
sek szabadnapjaimra. Tel.: 70/395-82-46.

EGYÉB 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füs-
tölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, 
karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42. 

Eladó egy 2600 W-os még garanciás 
lombszívó-fúvó gép. Ára: 9 ezer Ft. Tel.: 
30/655-25-15.
Eladó kb. 6000  db Bohn cserép 50 Ft/db 
áron. Tel.: 70/21-89-532.
28-as szovjet női kerékpár új gumikkal el-
adó. Tel.: 20/440-53-28.
Üzemképes mikrohullámú sütő kis hibá-
val eladó. Irányár: 4 ezer Ft. Tel.: 30/822-
47-88.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, 
régi is érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Eladó: 220-as trafó, japán táskaperme-
tező tömlővel és pisztollyal együtt. Érd.: 
30/269-04-17.
Hagyatékból ágyneműtartós rekamiék és 
szőnyegek eladók. Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: Bioptron lámpa lencsekészlettel, 
40x70 cm olajfestmény (Boglári László), 
2 db gyerekasztal vesszőből. Tel.: 30/286-
63-18.
Eladó: rotakapa, keményfa háló rekamié, 
ágyneműtartó, ruhásszekrény, szobai 
rokkantkocsi, fűnyíró, festőszerszámok, 
horgászbotok, háromkerekű robogó. Tel.: 
66/412-955, 30/203-73-41.
Kasnak való zöld fűzfavessző eladó. Tel.: 
66/412-711.
Kisméretű bontott tégla, alig használt boj-
ler eladó. 70/275-34-65.
Nagyteljesítményű terménydaráló eladó 
vagy birkára, malacra, süldőre cserélhető. 
Tel.: 30/279-46-96.
300 literes régi, de jól működő fagyasztó-
láda, hármas bontott ablakkeret (jó üveg-
gel) eladó Bélmegyeren. Tel.: 30/48-42-
408.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, előszo-
bafal, vitrinszekrény, szódás üvegek, 37-
38-as bakancs, női bundák, rekamié, régi 
vasaló, szobafenyő, jukkapálma. Érd.: 
30/905-49-14.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.

Eladó: alig használt német masszázsfotel, 
fényképezőgép, új vízszűrő, munkaasztal 
székkel, fűrészek, 10-as húsdaráló, kétke-
rekű kézikocsi. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: női és férfi hosszú bőrkabátok, bő-
röndök, új gyapj takarók, gyapjú kanapé- 
és foteltakarók, katonaláda. Tel.: 30/272-
43-50.
Kerítéselemek fából, 720 ml-es befőttes 
üvegek lapkával olcsón nagy tételben is 
eladók Gyulán. Tel.: 30/648-39-12.
631-es Slavia légpuska eladó, új állapot-
ban. Tel.: 30/513-19-56.
Eladó: Textima Interlock, AEG 120 l bojler, 
dohányzóasztalok, ebédlőasztal, Erzsébet 
asztal, középszőnyeg, vécékagyló tetővel, 
csaptelep, Lucznik lábbal hajtós varrógép. 
Tel.: 70/612-83-74.
Ágyneműtartós kanapéágy fotelekkel, ci-
pőtartó, egyfázisú villanymotoros szivaty-
tyú. Érd.: 30/43-41-177.
Japán táskapermetező kocsira szerelve 2 
m-es hosszabbítóval eladó. Tel.: 70/224-
71-91.
Horgászbotok, kerékpárhoz első és hát-
só kerekek, villák, 28-as női bicikli, kézi-
kocsi, régi konyhaszekrény, gázfőző, régi 
rádiók, régi tányérok, olajfestmények el-
adók. Érd.: Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Virághenger váz eladó (35 cm átmérő, 150 
cm magasság). Tel.: 66/634-006.
Eladó: Briggs rotakapa négy kapataggal, 
MTD fűnyíró késsel, 28-as magyar női ke-
rékpár, láncfűrész. Érd.: 66/749-129, este.
Megkímélt ebédlő tálalószekrény, 2 db 
ágyneműtartós, megkímélt heverő eladó. 
66/651-472.
Boltilag csomagolt 3,5 kg NB méhviaszla-
pok eladók. Farkas Gy. u. 1. 20/585-82-61.
Eladó: tésztakészítőgép, olajsütő, elektro-
mos késélező, robotgép húsdarálóval, há-
romfázisú villanymotor, vízszivattyú fúrt 
kúthoz, 2 colos golyós csap, CD-DVD le-
játszó, videofelvevő-lejátszó, műsoros 
CD, DVD, videokazetták. Tel.: 66/748-744, 
20/388-90-34.
10 t-s gyári hasítógép (háromfázisú, új-
szerű) eladó vagy 160 ezer Ft értékben 
csere is érdekel jószágra, tűzifára. Érd.: 
30/29-97-907.
Eladó: ágyneműtartós heverő, szobabú-
torok, hűtőládák, mosógép, színestévé, 
átfolyós vízmelegítő, mosogatószekrény. 
Érd.: 30/43-42-297.
Megkímélt állapotú szekrénysor, ágyne-
műtartós heverők, fotelok, ülőgarnitúra 
kedvező áron eladó. Tel.: 70/509-55-71.
Masszív fonott ülőgarnitúra olcsón eladó: 
két fotel párnákkal és egy asztal. Akár er-
kélyre is. Tel.: 30/432-20-30, 16 óra után.
Kétméteres jukkapálma eladó. Vásárolnék 
2 méter hosszú, kimaradt nádszövetet. 
Tel.: 66/630-599, este.
Eladók: 28-as női kerékpár, kempingbi-
cikli, kézimunkafonalak, horgolt terítők, 
I. világháborús képek, fotók, 2 db 50 
l-es üvegballon kassal, zsíros bödönök, 
nagyméretű zománcozott fazekak. Tel.: 
66/630-599, este.

Apróhirdetések

TerápiA krónikus fülzúgásnál
Krónikus fülzúgás esetében (állandóan hallható zúgás több mint 
egy éven keresztül) a zúgás lassan rögzül a tudatban. A teljes 
gyógyulásra ilyenkor kisebb az esély, de nem lehetetlen. A belső 
fül lágylézer terápiája csökkentheti, illetve megszüntetheti a fül
zúgás tüneteit. Az agyban már rögzült hangfrekvenciák semlege
sítése a kiegészítő Hangterápia és a Meditáció vagy Alvásterápi
ája kombinációja javasolt. További ehetőség az életminőség javí
tására a természet hangjaival történő zajelfedés. Ez segít abban, 
hogy megfeledkezhessünk a fülzúgás hangjairól oly módon, hogy 
a környezetből vett természetes hangokkal elfedjük azokat. Ezek 
a természetes hangok elvonják figyelmüket a fülben lévő zajoktól 
és megakadályozzák azok rögzülését a tudatban.

Kérdései vannak? jöjjön el hozzánk!
A Harila plusz Kftt megtalálja a rendelőintézetben, 

a józsef Attila u. 5. szám alatt. 
rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 1417 óra között. 

Bejelentkezés: +3630/9841438
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iNGYeNes lakOssÁGi aPRÓHiRdetés leadÁsa  
a köVetkezŐ HelYeN leHetséGes: 

CeRka papírbolt (Piac tér), köNYVtÁR (széchenyi tér) 
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

MaxiMális tErjEdElEM 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
leadási és beküldési határidő: április 17. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Békésen március 24-én a rendőrök elfogtak egy békéscsabai fér-
fit.  A 27 éves D. Gyulát a Szeghalmi Rendőrkapitányság lopás 
miatt körözte. A férfit a rendőrök előállították és gyanúsított-
ként kihallgatták.

A Békési Rendőrkapitányság rendőrei március 29-én Mezőbe-
rényben elfogtak és előállítottak egy helyi férfit. A 31 éves R. Ri-
chárd ellen magánlaksértés bűntett megalapozott gyanúja miatt 
indult büntetőeljárás, mert előző nap bement egy családi ház 
udvarára és többszöri felszólítás ellenére sem távozott onnan. A 
Békési Rendőrkapitányság a férfit bűnügyi őrizetbe vette. 

Bélmegyeren, a Petőfi utcából április 2-án előállítottak a rend-
őrök egy eleki férfit. Személygépkocsit vezetett annak ellenére, 
hogy a rendőrség eltiltotta a járművezetéstől. A Békési Rendőr-
kapitányság a 40 éves férfit járművezetés az eltiltás hatálya alatt 
szabálysértés miatt őrizetbe vette.

ReNdŐRséGi 
HíRek







Fess 
Rochilde
 függöny, pléd
  bőrkabát, mellény
   sportruházat, 

melegítő
 párna, táska  

Csirkerendelést 
felveszünk!

Vörös (kettős)  146 Ft
Fehér (hús)  170 Ft
Master  160 Ft

Békés, Teleki u. 17. 
Tel.: 66/411-023

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ! 

kugLizVa 
Vagy 

konyhakészen  
tölgy, bükk, gyertyán 

vegyesen. 
Rendelésfelvétel: 

00 36-70/634-52-95, 
00 36-70/50-23-914. 

Legyen tél, legyen nyár, 
HA NáLUNK RENDEL, 

JóL JáR!

hÍzott kaCsa
konyha
készen, 

szép 
májjal

FoLyAMAToSAN 
rENdELHETŐ! 

Tel.: 00 3630/4668369.

Tegye próbára szerencséjét!
Emlékeztetjük tisztelt olvasóinkat, hogy a rekordpéldány-

számban kiadott 2018-as Békési Kalendáriumban közétet-
tünk egy keresztrejtvényt. Aki szeretné próbára tenni a sze-
rencséjét, a megfejtést a kiadványban közétett nyeremény-
szelvénnyel együtt április 30-ig elküldheti nyílt levelezőla-
pon vagy borítékban a Békés Újság 5630 Békés, Petőfi u. 
20. szám alá címezve, vagy még egyszerűbb, ha bedobják a 
Cerka Papírboltban és a felnőtt könyvtárban található gyűj-
tőládába. A helyes választ beküldők között 2 db, egyenként 
ötezer forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki, míg további 
5 szerencsés nyertesnek ingyenesen juttatjuk el a következő, 
2019-es Békési Kalendáriumot. Várjuk megfejtéseiket! 

Közlekedésben jeleskedtek
Második helyezést értek el 

békési középiskolások a Kö-
zépiskolás Közlekedésbiz-
tonsági Kupa Békés megyei 
döntőjében. A nemrégiben 
Orosházán rendezett verseny-
ben 24 háromfős csapat el-
méleti és gyakorlati feladato-
kat oldott meg. A csapatver-
senyben a Fodor József, Kiss 
Krisztián, és Ruzsa tibor ösz-

szeállítású békési egység má-
sodik lett. Mindhárman Gál 
Ferenc Főiskola Békési Szak-
képző Iskola diákjai. Egyé-
ni versenyszámban Fodor Jó-
zsef második, Kiss Krisztián 
a segédmotor-kerékpáros ver-
senyszámban harmadik, míg 
Ruzsa tibor a személygépko-
csival versenyzők között má-
sodik lett. 
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Kedves olvasóm kérésének teszek eleget 
azzal, hogy a „kötve hiszem” szólás eredeté-
ről írok. Ha valakit megkötöznek, biztosan 
el is hisz akármit, amit rá akarnak erőltetni. 
Akár körömszakadtáig is – már ha példá-
ul leszaggatják a körmeit. Vagy elmondja, 
ha harapófogóval akarnak kiszedni belőle 
valamit. Ezeknek a kínzásra utaló kifejezé-
seknek lehet a társa a kötve hisz, legalábbis 
ezt gondolhatnánk. A köt ige azonban gya-
núsan rövid, nagyon régi szava a magyar 
nyelvnek, a finnugor szókészlet elemei pe-
dig gyakran több, csak tüzetes megfigye-
lés után összefüggő jelentéssel is bírnak. Itt 
van mindjárt a köt sok-sok jelentése. Mit 
is kötünk? Például pulóvert (ennek bizto-

san nincs köze a hithez). Csomót – ennek 
sem. De minket is köt néha valami, példá-
ul ha betegek vagyunk, akkor ágyhoz vagy 
tolószékhez vagyunk (ha nem is szó szerint) 
kötve. Mi is kötünk ezt-azt, például a ha-
tóság engedélyhez egy cselekményt, vagy 
kötjük az ebet a karóhoz, esetleg mi ma-
gunk hozunk létre házasságot, szerződést: 
azaz kötünk. tovább nem is kell keresked-
nünk, ugyanis a kötve hiszem épp ez utób-
bi jelentéshez – figyelem! – köthető. Az-
az csak akkor kell valamit elhinni, ha arról 
szerződés készült, egyébként nyugodtan le-
het az ember gyanakvó. Egészen körömsza-
kadtáig.

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Kötve hiszem

BéKéSi proGramajánlatoK ápriliS 10-24. Között

április 12. csütörtök 17 órától

Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szövő népi ipar-
művész kiállításának megnyitója. Megtekinthe-
tő május 31-ig.

Kulturális központ

április 13. péntek 15:30tól

Ünnepi képviselő-testületi ülés a várossá nyilvá-
nítás 45. évfordulója alkalmából. Kulturális mű-
sor, díjátadások.

Kulturális központ

április 16. hétfő 17 órától

Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Em-
léknapja. Megemlékezés és előadás. A belépés 
ingyenes. 

Kulturális központ

április 18. szerda 17 órától

A békési KÉSZ és az önkormányzat Sursum 
Corda-díjának átadása az egészségügyi és szoci-
ális területen kiemelkedő teljesítményt nyújtók-
nak. Kulturális központ

Horgász
szemmel

HidEGVÍzi 
aromáK

tavasszal a halak többsé-
ge igen óvatosan táplálko-
zik, ez a víz hőmérsékletével 
függ össze. Hidegnek nevez-
zük a 16 fok alatti vízhőmér-
sékletet. Ilyen vizeken megfe-
lelő etetőanyagot és hozzáillő 
aromát kell bevetnünk. A hi-
degvízi aromák eltérnek a ha-
gyományos (melegebb vizek-
re beállított) aromáktól, álta-
lában alkoholosak és emiatt 
nagyon könnyen terjednek a 
vízben és gyorsan az etetésre 
csalják a pontyokat, keszege-
ket és kárászokat. Használa-
tuk nem bonyolult: az etető-
anyag kimért vizéhez kever-
jük hozzá a hidegvízi aromát, 
majd óvatosan adjuk az ete-
tőanyaghoz (egy kilogramm 
etetőanyag körülbelül fél li-
ter vizet vesz fel) és keverjük 
egyenletesre. Kicsit pihentet-
ni kell, végül ismét egy kis hi-
degvízi aromás vizet adjunk 
hozzá. 

Szekerczés Sándor

Elismerések 
a súlyemelőknek

Március 18-án, Békéscsabán 
diákolimpiai selejtezőn vet-
tek részt a Békési tE súlyeme-
lő szakosztályának ifjú spor-
tolói: Labancz Zoltán Manu-
el, Puporka Dominik és Fehér 
Zoltán. Valamennyien dicsére-
tesen versenyeztek, és súlycso-
portjukban az első helyen vé-
geztek. Edzőjük: Balog János.

A békési súlyemelők elisme-
réseket kaptak a közelmúlt-
ban. Békéscsabán, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ-

ban a Békés Megyei Diáksport 
szövetség képviselői köszön-
tötték a megyei diákolimpi-
ai bajnokokat, köztük Fekécs 
Sámuelt. A Magyar Súlyeme-
lő Szövetség éves rendes köz-
gyűlésén elismerésben része-
sült a Fekécs Sámuel, Fekécs 
Ervin, nagy norbert összeté-
telű békési csapat, amely ta-
valy az U15-17-es országos baj-
nokságon az ózd csapata mö-
gött a második helyezést sze-
rezte meg. 

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, közéleti és hirdetési újság

Megjelenik: 1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ: Szegfû Katalin 30/432-20-30

Postacím: 5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: bekesiujsag@gmail.com Web: www.bekesiujsag.hu

Kiadó: Családért Alapítvány

Nyomda: Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba) HU iSSn 1218-4241

Kapcsolja be a riasztás funkciót,
és kerülje el a sorozatos bírságokat!
További információ:
www.hu-go.hu
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MAGIX FATELEP 
tŰziFa 

árusÍtás
(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizvA 
éS konyhAkéSzen,
 kiszállítással Békésen.

Tel.: 06-70/281-09-41 
Magyar u. 54.

kövesse 
a Békési Újság 

híreit
a közösségi oldalon!
Címünk: www.facebook.

com/bekesujsag
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Ajánlja fel

adója 1+1%
-át!

2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY NYUGODTAN FOGLALKOZHASSON
LEGÚJABB HOBBIJAIVAL.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.

ADÓBEVALLÁS
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