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Békés mindkét középiskolájában megtar-
tották a ballagási ünnepségeket. A végző-
sökre ezután a záróvizsgák várnak.  

Részletek a 3. oldalon

Békésen rendeztek Tücsöktalálkozót nem-
régiben, melyre 90, hangszeres zenét tanu-
ló gyermek érkezett a megyéből.

Bővebben az 5. oldalon

A lapszám üzenete
Anya, anya, édesanya/ Nem ölel úgy senki más,
Anyák nélkül mit sem érne/ ez a kerek nagyvilág.

(Bartos Erika)

Útaszfaltozás kezdődhet
Mintegy 310-320 millió forintos forrásból húsz-hu-
szonöt utca újulhat meg hamarosan Békésen – er-
ről Izsó Gábor polgármester beszélt a közelmúltban. 
Hozzátette, hogy a mögöttünk hagyott tél is sokat 
rontott a szakaszok állagán, így az utak állapota még 
inkább a figyelem fókuszába került. Önerőből ezt a 
problémát nem lehet megoldani, és pályázati forrás is 
alig van a célra. 

- Ezért a képviselőtestület 
úgy döntött, hogy 250 millió 
forintos fejlesztési hitel felvéte-
lét kezdeményezi, amihez a vá-
ros több mint 60 millió forin-
tos önereje fog társulni. A hi-
telhez a kormány engedélyé-
re is szükség van, éppen ezért 
először a kabinethez fordulnak 
– mondta Izsó Gábor. Kiemel-

te, hogy bíznak a kormány tá-
mogatásában. A hitelhez  kor-
mány engedélyére is szükség 
van. Ha ezt megkapják, ak-
kor versenyeztetési eljárás kere-
tében választják ki a fejleszté-
si hitelt folyósító bankot, majd 
közbeszerzéssel a beruházás ki-
vitelezőjét. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Átvette a megbízólevelet
A közeli napokban átvet-

te megbízólevelét térségünk 
régi-új országgyűlési képvi-
selője, Dankó Béla. A Fidesz-
KDNP-s politikus az április 
8-i szavazáson a leadott sza-
vazatok 52 százalékát szerezte 
meg, a Békés városban élők is 
hasonló arányban támogatták 
a megválasztását. A megbízó-
levelet Apáti-Nagy Lajos, az 
Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság 
elnöke adta át.

Dankó Béla elmondta, hogy 
eddig is nagy megtiszteltetés 
volt a választókerületért dol-
gozni, és a jövőben is alázat-

tal kívánja szolgálni az itt élő 
polgárokat. Az új országgyűlés 

éppen lapunk megjelenésekor, 
május 8-án alakul meg.

A munkakeresésben segít 
az integrációs projekt

Mint ismert, Békés Város 
Önkormányzata sikeres pá-
lyázatot nyújtott be az Euró-
pai Szociális Alap és a hazai 
központi költségvetés elő-
irányzatából megvalósuló ki-
írásra, melyből az „Együtt az 
integrációért Békésen” című 
projektet valósítja meg he-

lyi intézmények és szerve-
zetek összefogásával. A pro-
jekt célcsoportját a 2011. évi 
Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) adatok alapján 
kijelölt hatházi városrészi 
szegregátum aktív korú la-
kossága adja. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Térségünket a jövőben is Dankó Béla (balról) képviselheti a Parla-
mentben. 

Zengett a Tájház 
a Piroslábas Dínomdánomon

A ragyogó napsütésre sen-
ki sem panaszkodhatott, aki 
csak érdeklődőként részt vett 
Békés legújabb szabadté-
ri rendezvényén, a Nefelejcs 
Egyesület által életre hívott 
I. Piroslábas Dínomdánomon 

április 28-án. A Tájház udva-
rán a nap folyamán több száz 
személy jelent meg, hogy él-
vezze a fellépéseket, az ételek 
és italok finom ízét, a jó társa-
ságot és a nap sugarait. 

A hangulatot a Fürkész 

Tagóvodások meseelőadá-
sa alapozta meg. Ez a kor-
osztály vett részt a zománcos 
edényekkel folytatott ügyessé-
gi játékokon és az egész napos 
játszóházban is. 

A zenei élményt legelőbb 

az alapfokú művészeti iskola 
fúvósai adták, akik gyermek-
darabokat adtak elő, de úgy, 
hogy Bagoly László karnagy 
ezúttal zománcos fedők ösz-
szeütésével adta a ritmust. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Énekesek taroltak a Ki-mit-tudon
Huszonöt tehetséges előadó 

mutatkozott be a III. Békés 
Megyei Ki-Mit-Tud? tehetség-
kutató verseny döntőjében. A 
versenyre a május elsejei ma-
jálison került sor. A Dánfo-
ki Üdülőközpontban tartott 
megmérettetésen a zsűri el-
nöke Pocsai Ildikó zenetanár 
volt. A zsűriben mellette Izsó 
Gábor polgármester, Mucsi 
András tanácsnok, Mahovics 
Tamás néptáncpedagógus, 
Bagoly László zenepedagó-
gus, Petes Ili tanár és tévés 
foglalt helyet. Döntésük nyo-
mán a versenyt az énekes Mol-
nár Sándor nyerte meg, máso-

dik a szintén énekes Tasi Ka-
talin, míg harmadik a Csorvási 
Ütőegyüttes lett. 

A családi majális a Békésről 
indult Csordás Ákos koncertjé-
vel zárult.

A rendezvény megrendezé-
sét támogatta: Békés Megyei 
Önkormányzat, Békés Város 
Önkormányzata, Bayal Kft., 
Békési Gyógyászati Köz-
pont, Békési Húsfeldolgo-
zó Kft., Barta István Zoltán, 
Csaba Center, Csapó Pékség, 
Dánfoki Üdülőközpont, Dü-
bögő Pizzéria, Enter Center 
Apartmanház (Hajdúszobosz-
ló), Gemma Bt., Hot Drink 
Kft., Inter Turbo Kft., Nyír-
egyházi Állatpark, Mezőberé-
nyi Polgárőr Egyesület, Tün-
dérkert Játszóház, Zahoránné 
Ágnes. Médiapartner a Béké-
si Újság.A dánfoki családi majális sztárvendége Csordás Ákos énekes volt. 
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A zománcos edényekről
Az utóbbi időkben modernebbnél modernebb, űr-
technológiai újításokat sejtető anyagokból készülő 
főzőedények kerülnek forgalomba. Olyanok, amelyek 
nem tartalmaznak az emberi egészségre káros anya-
gokat, környezetbarátok, szépek, így a konyha díszé-
nek is tekinthetők. A sok új között az egyik állócsillag 
azonban még mindig a zománcos főzőedény. Erről 
még a legszigorúbb szakértők sem tudnak sok rosz-
szat elmondani. 

A zománc higiénikus, korrózióálló, savaknak és lú-
goknak ellenálló, esztétikus 
bevonat. A zománcréteg nem 
lép reakcióba az étellel, ugyan-
akkor addig, amíg sértetlen 
marad, megvédi az edény vas 
vagy acél alapanyagát a rozs-
dásodástól. A zománcfelület 
nem tapad, és ezt a jó tulaj-
donságát a használat során 
sem veszíti el.

Hátránya, hogy rideg, ütésállósága viszonylag ki-
csi, erős ütésre a fémről lepattanhat a zománc. Ha ez 
megtörténik, nem ajánlatos tovább használni.

Korábban egyes edények piros, sárga, narancs-

sárga festékanyagainak pigmentjei tartalmaztak 
kadmiumot, manapság viszont az edények belső fa-
lát közömbös, az egészségre ártalmatlan zománccal 
vonják be. A zománc és a színezőanyag összetételé-
nek ma már minden esetben szigorú előírásnak kell 
megfelelnie.

A zománcos edények: lábasok, fazekak, vájlingok, 
tálak, tepsik, serpenyők, palacsintasütők, zsíros bö-
dönök, csuprok, bögrék, tejeskannák, kiöntők, mély-
tányérok, üstök, sütőtálak, merőkanalak évtizedekig 

kiszolgálják gazdájukat.
Nagyanyáink pontosan 

tudták azt is, hogy kell soká-
ig kiváló állapotban tartani 
gyakori használat mellett is 
a zománcos főzőedényeket. 
A legegyszerűbb megoldás a 
megbarnult belsejű zomán-
cos edényeknél, ha krump-

lit főzünk benne, egy napig állni hagyjuk benne és 
aztán újra felforraljuk. Az edény belseje olyan lesz, 
mintha új lenne! A külsejét egyszerű konyhasóval 
tudjuk ragyogóvá tenni. A foltossá vált fémedények 
egyik leghatásosabb tisztítószere a citromlé. 

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

Élő fortélyaink

- Milyen út vezetett el oda, 
ahol most tartasz?

- Általános iskolás és közép-
iskolás tanulmányaimat Bé-
késen folytattam. Gyermek-
korom óta rendszeresen spor-
tolok, a Békési Kajak-Kenu 
Club versenyzője voltam. Szá-
mos eredményes versenyt tud-
hatok magam mögött, mind 
az egyéni, mind a csapatszá-
mokban. Az itt töltött évek 
és a sport szeretete miatt vá-
lasztottam a hivatásomat, és 
ez határozta meg tanulmánya-
imat. A Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképző Kar testnevelő-
edző, rekreációs egészségfej-
lesztő szakán szereztem dip-
lomát. Elvégeztem a nem-
zetközi vízi mentő képzést, 
2011-ben testépítő- és fit-
nesz edzői, 2012-ben szemé-
lyi edzői, Speed-fitness edzői 
és PowerPlate edzői, 2013-ban 
teniszedzői, 2014-ben pedig 
fitnesz-wellness instruktor ké-
pesítést szereztem. 

2008-ban nyitottam meg az 
edzőtermem, amely a Smith-
Fitt nevet viseli, majd ugyan-
ebben az évben vágtam bele a 
V-Smith sportruházatok gyár-
tásába és forgalmazásába. Az 
azóta eltelt tíz évben sikerült a 
vállalkozást fejleszteni, így bő-
víteni tudtuk. Az elmúlt évben 
megalapítottuk a Mozdulj Meg 
Alföld Egyesületet. Sportren-
dezvényeket szeretnénk szer-
vezni, amellyel célunk, hogy 
minél több emberrel szeretes-
sük meg a sportolást. Az első 
ilyen rendezvényünk az tavaly 
április utolsó hétvégéjén Béké-
sen megrendezett futóverseny 
volt. Idén ezt folytattuk.

- Mit tartasz az eddigi leg-
nagyobb sikerednek?

- Büszke vagyok a tanulmá-
nyaimra és sporteredménye-
imre. Legnagyobb sikerem-
nek mégis inkább azt tartom, 
hogy rengeteg emberrel sike-
rült megszerettetnem a spor-
tot és az egészséges életmódot. 
Emellett nagyon fontos szá-

momra, hogy olyan barátaim 
vannak, akikre bármikor szá-
míthatok.

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

- Legnagyobb tervem egy 
egészséggel foglalkozó háló-
zat kiépítése, valamint szeret-
ném elvégezni a sportpszicho-
lógus szakot. Mindenképpen 
a sporttal és emberekkel sze-
retnék foglalkozni. Idén lesz az 
esküvőnk a menyasszonyom-
mal, akivel Békésen szeret-
nénk letelepedni és családot 
alapítani.

A stafétát Szatmári Juditnak 
adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Kovács Attila
Foglalkozás: személyi edző
Kedvenc zene: Charlie
Kedvenc film: Kapj el ha tudsz
Kedvenc étel: pácolt, grillezett sajtos-mustáros csir-kemell párolt zöldséggel
Kedvenc ital: Szent Andrási meggysör
Kedvenc hely: Siófok
Kedvenc időtöltés: wakeboard

Staféta
Rovatgazda: 

Serfecz Dávid

PAZARLÁS

TV, internet és telefon,  
3700 Ft havidíjért, hűségidő nélkül.
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Ismert toxikológus orvos érkezik
Június 14-én, a II. Drogtükör Szakmai Nap 

keretében Békésen tart ingyenes előadást a 
közmédiában gyakran szereplő Dr. Zacher 
Gábor toxikológus. A Békési Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum és a Mentálhigiénés Egyesü-

let közös rendezvényének a Kecskeméti Gá-
bor Kulturális Központ ad helyet. Az előadás 
ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kö-
tött. Jelentkezni a www.bekesmenta.hu web-
oldalon lehet. 
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Zengett a Tájház a 
Piroslábas Dínomdánomon

(Folytatás az 1. oldalról)
A déli órákban a Csökmei 

testvérek nótaelőadása szólt. 
A délután is a zenék jegyé-
ben zajlott, csak néhány „pró-
zai” előadás szakította meg az 
operett és táncdal fellépése-
ket. Ilyen volt a fröccs megle-
pően színes történetét ismer-
tető beszámoló, Szegfű Ka-
talin média- és filmtanár ze-
nékkel színesített előadása a 
tragikus sorsú filmes nevette-
tőről, Kabos Gyula színmű-
vészről, valamint Kvasz Éva 
gyermekkönyvtáros ismer-
tetője a pöttyös regényekről, 
melyek generációk óta szeret-
tetik meg az olvasást a kislá-
nyokkal. A közönség nagy 
odaadással hallgatta Gábor 

Anita és Balázs Csongor, vala-
mint Komlósi Kata békéscsa-
bai színművészek operett slá-
gerekkel és táncdal sikerszá-
mokkal nosztalgiázó előadá-
sát. Gasztronómiailag nagy 
siker volt a bakacsupor (mar-

hahússal, zöldbabbal, krump-
lival készülő egytálétel), a sok-
féle ízesítéssel kínált kövér pa-
lacsinta és a limonádé is. A na-
pot a tombolasorsolást követő-
en felvonulás zárta a piros lá-
basokkal.  Sz. K.

Mi és mit

Így, választások után, jogos 
a kérdés, hogy mi következik, 
mit várhatunk. A KDNP-Fi-
desz szövetség egy keresztény 
világnézeti párt és egy keresz-
ténydemokrata ihletésű nagy 
néppárt értékrendi közössége 
- írja a Hetek. E lapnak adott 
interjút Semjén Zsolt, aki 
szerint új szakaszt kell nyit-
ni a kormányzásban, és a ne-
gyedik Orbán-kormánynak 
türelemre és az érdemi pár-
beszédre nyitottnak kell len-
nie a társadalommal. Tiszta 
beszéd. 

Folytatja: „Két szem-
pontból is változott a hely-
zet. 2010-ben, egy állam-
csőd szélén tántorgó or-
szágot vettünk át. Az el-
ső feladat ennek elkerülése 
volt, miközben megindult 
a nemzet közjogi egyesítése, 
az állampolgárság megadása 
minden magyarnak, bárhol 
él a világon. A kiindulópon-
tunk az volt, hogy Magyar-
országnak pontosan azt kell 
csinálnia, mint Izraelnek. 
Minden zsidó, bárhol él a 
világon, biztos lehet abban, 
hogy van egy ország, ahová, 
ha veszélyben van, hazame-
het.” Van egy állam tehát, 
amely ki fog állni mellettük. 
A mi esetünkben Magyaror-
szág ez. „Ezek a 2010-ben 
elindított folyamatok mesz-
sze nem fejeződtek be 2014-
re, azért folytattuk 2014 
után a kormányzást. Ma 
más a helyzet. Olyan újabb 
kihívások vannak, melyek 
gyökeresen különböznek a 
korábbiaktól. Akkor a gaz-
dasági válság volt az alap-
probléma, ma az új kihívás 
a migráció. Eddig inkább a 
gazdasági szuverenitást kel-
lett védeni, most az alkot-
mányos nemzeti szuvereni-
tást.” A gondolatsor folyta-
tódik: „2010-ben sem azért 
csináltunk unortodox gazda-
ságpolitikát, mert ehhez lett 
volna kedvünk, hanem be-
lekényszerültünk. Később a 
migráció körüli konfliktus-
ba is belekényszerültünk. 
Nem élvezzük a konfliktust. 
A brüsszeli propaganda azt 
mondja, hogy a migráció 
olyan, mint a természeti csa-
pás. El kell fogadni, hogy a 
keresztény civilizáció véget 
ért, el kell fogadni a mul-
tikulturalizmust, ellene le-
hetetlen védekezni. Erre itt 
van a kis Magyarország, ami 

bebizonyítja, hogy nem így 
van!” Saját keresztény civili-
zációnk védelméhez jogunk 
van, a saját nemzetünk vé-
delme kötelességünk. „A 
hagyományos keresztény ta-
nítás azt mondja, hogy az el-
sődleges kötelességem a sa-
ját családom felé van, utána 
jön a nemzet, és végül úgy 
általában az emberiség. Ab-
ból mindig tragédia volt, 
amikor ezeket a kötelezett-
ségeket felcserélték.”

„Mi nem azért harcolunk, 
mert ez nekünk jól esik, ha-
nem mert belekényszerí-
tettek minket. Ugyanez a 
helyzet belpolitikailag: nem 
akarjuk, és nem is érdekünk 
a konfrontáció.” Ám ma 
Magyarországon az ellenzék 
nem partner a nemzeti mini-
mumban való megegyezésre. 

A KÉSZ-ben gondolkod-
va épp a napokban fejte-
gettem, hogy ma a Fidesz-
KDNP pártszövetség kép-
viseli azt a politikát, amely 
egy magyar keresztény ér-
telmiségi számára elfogad-
ható. Orbán Viktor ma Ma-
gyarország egyetlen olyan 
vezetésre termett politiku-
sa, akinek emberi tartása, 
formátuma, jövőbe látása, 
nemzetben való gondolko-
dása, keresztény szellemi-
sége megoldást jelenthet 
nem csak az ország, hanem 
a nemzet, sőt, egész Euró-
pa előtt tornyosuló sarkala-
tos kérdésekre adandó vála-
szok megfogalmazásában. A 
miniszterelnök a KÉSZ-szel 
kapcsolatban így nyilatko-
zott nemrég: „Örülök, hogy 
van még az országért, a ma-
gyar nemzetért aggódó ér-
telmiség Magyarországon, 
aki hallatni meri a hangját.” 
A választások után elmond-
ta azt is, hogy: most kell sze-
rénynek lennünk! A maga 
nevében a KÉSZ továbbra 
is egy, a pártoktól független 
keresztény értelmiségi civil 
szervezet, mely folyamatos 
jogának és kötelességének 
tekinti a jövőben is azt, hogy 
tükröt tartson a mindenko-
ri hatalom számára, hogy 
nézeteiről beszéljen, nyíl-
tan megszólaljon, és közéle-
ti üzeneteket fogalmazzon 
meg. Mert nincs fontosabb 
egy vezetés számára, mint 
élvezni egy gondolatébresz-
tő, féltő, építő, keresztény 
erkölcsi iránytűként is fel-
fogható baráti szó támoga-
tását. Ezt tükrözi az „Új-
ra nevén nevezzük” című, 
KÉSZ által jegyzett kötet is.

Itt tartunk tehát. Nem 
egyszerű az ország helyzete. 
És nem könnyű. De nem is 
reménytelen.

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
május 5-12. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
május 12-19. 
Turul Patika (Piac tér)
május 19-26. 
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: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Nagy Sándor és Víg Katalin, 
Tóth Dániel Ferenc és Petneházi 
Bettina.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
Gyimesi Mihály (73 évesen), özv. 
Lakatos Jenőné Budai Valéria (58), 
Szatmári Lászlóné Szarka Margit 
Eszter (67), özv. Szatmári Mátyás-
né Horváth Mária (87), Kerepeczki 
Károly (67), Balázs Gáborné Hévizi 
Eszter (55), Szász Márton (96), özv. 
Pakucza Józsefné Koszti Terézia 
(92), özv. Szabó Lászlóné Szegfű 
Julianna (93), özv. Balog Mátyásné 
Csatári Mária (95),

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Különleges zenei élmény volt a fúvósok piros lábasokkal „színesített” 
fellépése.

Tóth Zoltán
temetési búcsúztató, 

társadalmi szónok

Békésen is 
állok 

rendelkezésükre! 

Telefon (a nap bármely órájában): 

+36-20/436-85-29

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

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

 utánfutó kölcsönzés
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.
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folyamatosan induló e-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Elballagtak a középiskolások

Békés mindkét középiskolájában május 
5-én tartották meg a ballagást. A Szegedi Kis 
István Református Gimnázium két osztályá-
ban 39, míg a katolikus oktatási egységként 
működő Gál Ferenc Főiskola Békési Szakkép-

ző Iskolájában 105 diák vett búcsút az iskolá-
jától. A végzősöknek a következő napokban-
hetekben az érettségiken, továbbá a szakmai 
képesítő vizsgákon kell számot adniuk a meg-
szerzett tudásukról.

FO
T

ó
: S

Z
EG

Fű
 K

A
TA

LI
N

.

FO
T

ó
: S

ER
FE

C
Z

 D
Á

V
ID

.

Dánfoki kedvezmények 
házasulandóknak

KeDVes fiatal házasulanDóK!
Ha már az esküvőt tervezitek, és a későbbiekben Békésen szeretnétek fészket rakni, 

figyelmetekbe ajánljuk a Dánfoki Üdülőközpont rátok szabott akcióit!
elszállásolnátok a nagy napra meghívott vendégsereget? 

Kedvezményes árakkal várunk benneteket. 
nálunk tartanátok az esküvőt? 

Az előre egyeztetett időpontra díjmentesen biztosítjuk számotokra 
gasztrokomplexumunkat. 

Keressetek minket az udulokozpont@gmail.com, 
vagy a +36-30/592-56-36-os telefonszámon!
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Csendesül...
Pünkösd ünnepe a történelem folyamán változott. Volt ara-

tási ünnep,  az első termés ünnepe, a hetek ünnepe. Később az 
első kéve felajánlása utáni 50. nap ünnepe lett. Jézus korában a 
Sínai-hegyen kapott Törvény kihirdetésének emléknapja, ami az 
Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon történt. Az Újszö-
vetségben a húsvét (Jézus feltámadása) utáni 50. nap, a Szentlé-
lek eljövetelének napja. „Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló 
erejét, és tanúim lesztek (...) egészen a föld végső határáig” – ol-
vashatjuk Jézus szavait az Apostolok Cselekedeteiről szóló bibliai 
könyvben. Amikor elérkezett pünkösd napja, „mind együtt vol-
tak ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, 
mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöl-
tötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik 
szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat el-
töltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, 
úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” Péter elmagyarázta, 
hogy amit látnak, az a próféciák beteljesedése: „Tudjátok meg 
hát (...), hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, 
Úrrá és Krisztussá tette! Térjetek meg, és keresztelkedjék meg 
mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. És 
megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” 

Dr. Pálmai Tamás

Végleges a negyedik Orbán-kormány minisztereinek név-
sora. Semjén Zsoltot nemzetpolitikáért, egyházügyekért és 
nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettesnek, Pintér 
Sándort belügyminiszternek, Varga Mihályt pénzügy-mi-
niszternek, Simicskó István helyett Benkő Tibort honvédel-
mi miniszternek, Seszták Miklós helyett Bártfai-Mager And-
reát a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli mi-
niszternek javasolja. A kormányfő felkérte Palkovics Lászlót, 
volt felsőoktatásért felelős államtitkárt nemzeti innovációs és 
technológiai miniszternek, Lázár János helyett Gulyás Ger-
gelyt a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, Rogán An-
talt a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek, 
Trócsányi Lászlót pedig igazságügyi miniszternek. Fazekas 
Sándor helyett Nagy Istvánt agrár- és vidékfejlesztési minisz-
ternek, Balog Zoltán helyett Kásler Miklóst emberi erőforrá-
sokért felelős miniszternek, Szijjártó Pétert külgazdasági és 
külügyminiszternek, Süli Jánost pedig a paksi atomerőmű 
bővítéséért felelős tárca nélküli miniszternek javasolja Orbán 
Viktor. Frakcióvezető Kocsis Máté lesz. Egészségügyi állam-
titkár pedig Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház 
főigazgató főorvosa lesz vélhetően.

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

A munkakeresésben segít 
az integrációs projekt

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ott élő leszakadó cso-

portok gazdasági, szociális fel-
zárkóztatása, munkaerőpiac-
ra történő beléptetése a fő cél, 
de szerepel a három éven át 
tartó célkitűzései és program-
elemei között életvezetési- és 
adósságkezelési tanácsadás, a 
lakókörnyezet szépítéséhez és 
a környezettudatosság erősíté-
séhez kapcsolódó program, kö-
zösségfejlesztés hagyományőr-
ző rendezvényekkel, valamint 
bizonyos egészségfejlesztés is. 

Az „Együtt az integrációért 
Békésen” projektben április 16-
án kezdték meg a pályaorientá-
ciós tanácsadást, együttműköd-
ve a Békési Járási Hivatal Mun-

kaügyi Központ Foglalkoztatá-
si Osztállyal. Olyanokat hívtak 
ide, akik korábbi munkatapasz-
talattal rendelkeznek, de a mun-

ka világából tartósan kiestek. A 
csoportos foglalkozás során min-
denekelőtt a munkaerőpiaci le-
hetőségek megismerésére ad-

nak lehetőséget. A résztvevők 
a foglalkozásokon segítséget 
kapnak saját helyzetük, nehéz-
ségeik meghatározásához, a le-
hetőségek mérlegeléséhez és a 
könnyen elsajátítható gyakorla-
ti megoldásokhoz. Összesen 12 
ilyen foglalkozás lesz. 

- A projekt teljes idősza-
kában biztosított a folyama-
tos szociális munka. A szociá-
lis munkát végző szakemberek 
feladata, hogy szakmai tevé-
kenységükkel hozzájáruljanak 
a projektbe bevont célcsoport 
képzések és a munka iránti 
motiváltságának megteremté-
séhez majd fenntartásához – 
tájékoztatott Almási Gyöngy-
vér projektmenedzser.

A munkakereséshez és vállaláshoz kaptak segítséget a résztvevők.

Időpont:  2018. május 12. szombat 
Helyszín: Békési tájház (durkó u. 8.)

Xii. nefelejcs 
Vigalom
Rendezvényünk díszvendége és sztárfellépője 
Kékkovács Mara,békési születésű operett énekesnő, 
a Budapesti Operettszínház művésze!

ízelítőül a 10-17 óra közötti folyamatos programokból:
 néprajzi előadás a pünkösdi népszokásokról
 májusfaállítás
 „A három kismalac” című bábelőadás
 iskolások és óvodások fellépései 
  ebédkínálatunk: szoljanka leves, csülökpörkölt, 

morcsos tészta
 az ebéd mellé nóta szól Horváth Ruditól
 a Belencéres Néptáncegyüttes fellépése
 táncház
 népszerű operettek Kékkovács Mara előadásában

MÉdIApARtneReK: 
Békési Újság, Békés tV, Békés Mátrix, Békés Megyei Hírlap

VAlAMennyI pRogRAM És A BelÉpÉs Ingyenes! 
A pRogRAMVáltoztAtás jogát fenntARtjuK. 

szeRVező:  
nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú egyesület.

KísÉRő RendezVÉnyeK:
 hagyományos kézműves vásár
 népi játszóház
 Kati néni Szörpintője 
 fafaragás bemutató

  pünkösdi virágkoszorú-készítés 
bemutató

 bodzás sütemények versenye
 malacbábkészítő kézműves pályázat

BüfÉ KínálAtunK:
 bodzaszörp
 fröccs
 házi sütemények
  mangalicazsíros kenyér lilahagymával
 malacpofa pogácsa
 óriás perec
 kenyérlángos

Tehetséggondozás az óvodákban: kipipálva
Mint ismert lehet az olvasók 

előtt, a Békési Újság is meg-
írta, a Békési Kistérségi óvo-
da és Bölcsőde Színes Lufik 
Tehetségpontja térségi szintű 
Akkreditált Kiváló Tehetség-
pont lett. A minősítést igazo-
ló oklevelet a közelmúltban a 
fővárosban vette át Bagolyné 

Szűcs Andrea óvodapedagó-
gus, a békési óvodák tehetség-
koordinátora. 

A cím elnyerése előny lehet 
bizonyos pályázatok elbírálá-
sánál, melyek gyakran egy-egy 
tehetségígéret kisgyermek tá-
mogatását jelenthetik – ismer-
tette lapunkkal Béres István-

né intézményvezető. A Ma-
gyar Tehetségsegítők Orszá-
gos Szövetsége  szakirodalom 
biztosításával, ingyenes képzé-
sekkel, előadásokkal, szakmai 
anyagokkal támogatja az akk-
reditált tehetségpontokat. 

- A kiválóság tábla jelzi 
tagóvodáink falán, hogy in-

tézményünk a tehetségígére-
tek gondozásában kiemelke-
dő munkát végez. A jövőben 
azon munkálkodunk, hogy in-
tézményünk az óvodai tehet-
séggondozás területén orszá-
gosan elismert, jelentős bázis 
legyen – mondta el Béres Ist-
vánné. Sz. K.
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Kisgép
ölcsönző

Kölcsönözzön nálunk kedvező áron!
építőipari gépek  takarítógépek  kertészeti gépek  kisgépek 

 barkács szerszámgépek  utánfutó 

széles válaszTékban, kifogásTalan állapoTban, 

Kedvező feltételeKKel KölcsönözhetőK.

megnyiToTTunk!

békés, Rákóczi u. 14.
nyitva tartás: Hétköznap: 7-12 óráig, 13–17 óráig, szombaton 7–13 óráig

Telefon: (66) 749-317, (30) 943-9831
e-mail: juhaszildiko03@gmail.com

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!
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Április 21-én a Táncsics ut-
cában villanyoszlopnak és 
egy lakóház kerítésének üt-
között egy személygépkocsi. 
A jármű vezetője és utasa 
könnyű sérülést szenvedett.

A Petőfi utca és a Múzeum 
köz kereszteződésében áp-
rilis 28-án személyautó el-
ütött egy kerékpáros férfit, 
aki a gyalogos-átkelőhelyen 
kerékpárral akart áthajta-
ni az úton. Súlyosan meg-
sérült. 

Április 28-án a Csabai utcá-
ban, egy kanyarban egy sze-
mélygépkocsi áttért a me-
netiránya szerinti baloldalra, 
ahol összeütközött egy neki 
szemből érkező személyau-
tóval. A balesetben az egyik 
kocsi utasa megsérült, sérü-
lése nem súlyos.







közlekedési 
balesetek
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

TévhiTeK a TáMogaTó SzolgálaTról
Az utóbbi időben jelentősen 

megnőtt a Békés Városi Szo-
ciális Szolgálat (köznyelven: 
Családsegítő Szolgálat) által 
fenntartott gépjárművekre in-
dokolatlanul benyújtott igé-
nyek száma, ezért szeretnénk 
tisztázni, hogy a szolgáltató 
központ három gépjárműve 
a Támogató Szolgálat, mint a 
fogyatékkal élők szolgáltatásá-
hoz való hozzáférését hivatott 
kiszolgálni. 

a Támogató Szolgálat 
szolgáltatásait azon kisko-
rú illetve felnőttkorú sike-
tek és nagyothallók, vakok 
és gyengén látók, értelmi 
fogyatékosok, mozgásszervi 
fogyatékosok, autisták, hal-
mozottan fogyatékosok ve-
hetik igénybe, akik fogyaté-
kossági támogatásban vagy 
emelt családi pótlékban ré-
szesülnek és erről orvosi 
igazolással is rendelkeznek. 

Szakmai munkánk célja te-
hát, hogy a súlyos fogyatékos-
sággal élő személy fogyaté-
kosságából, fizikai, szellemi, 
mentális állapotából szárma-
zó társadalmi hátránya csök-
kenjen, életminősége javuljon, 
minél hasznosabb tagja lehes-

sen a társadalomnak. Szolgál-
tatásaink: személyi segítő szol-
gálat, alapvető ápolási, gondo-
zási feladatok ellátása, otthoni 
felügyelet ellátása, közremű-
ködés a háztartás vezetésében, 
szállító szolgáltatáshoz való 
hozzájutás megszervezése, biz-
tosítása.

A fogyatékos személyeknek 
pontos, jól kiszámítható szol-
gáltatásra van igényük, ezért 
a saját életritmusuk figyelem-
be vételével biztosítjuk a szol-
gáltatásainkat. 

Az ellátások térítésdíj köte-
lesek, melyek a következőkép-
pen alakulnak: szociálisan 
rászorultak esetében a sze-
mélyi szállítás 100 Ft/km; a 
személyi segítés 150 Ft/óra. 
A szolgáltatásokat csak a Bé-
kés város közigazgatási terü-
letén élő személyek vehetik 
igénybe.

További információért for-
duljanak a Támogató Szolgá-
lat vezetőjéhez személyesen a 
Jantyik Mátyás u. 1. alatt hét-
főn, kedden és csütörtökön 
7:30-tól 16 óráig, szerdán 7:30-
tól 18 óráig, pénteken 7:30-tól 
13 óráig. Telefon: 66/414-840, 
0036-70/337-11-86. 

MedvehagyMa

Az enyhe tél és a szokatlanul erős 
felmelegedéssel érkező márciusi 
tavasz ideális körülményeket te-
remtett a medvehagyma számá-
ra. ez a jellegzetes fokhagymasza-
gú, sokoldalú gyógyhatással ren-
delkező növény az ország számos 
régiójában megterem. A nedves, árnyas, enyhén savanyú tala-
jú területeket kedveli. nem mindegy azonban, hogy mikor, ho-
gyan és főleg mekkora mennyiségben szedjük ezt az értékes 
növényt. felhívom azonban a figyelmet, hogy a medvehagymát 
hasonló levélformájuk miatt nagyon könnyű összetéveszteni a 
halálos mérget tartalmazó gyöngyvirággal! A legfőbb különb-
ség az illat: a növényt megdörzsölve éreznünk kell a könnyen 
felismerhető hagymaszagot. Árulkodó jellegzetesség a levelek 
szélessége is. A medvehagymáé keskenyebbek, legfeljebb 4 
cm szélesek, míg a gyöngyvirág legalább 6 centis leveleket nö-
veszt. Virágzás után még könnyebb a dolgunk: a gyöngyvirág 
illatos, harang alakú virágait nem lehet összekeverni a medve-
hagyma csillag alakú, hagymaszagú virágzatával.

Folytatjuk…

itt az írás, forgassátok
A címet Kölcsey Ferenctől kölcsönöztem. Mi fejezhetné ki 
jobban egy könyvtáros hitvallását?! Sokan gondolhatják, 
hogy milyen jó egy könyvtárosnak, hiszen könyvek veszik 
körül és egész nap csak olvas. Persze nem csak azt teszi, 
hanem gyűjt, rendszerez, beszerez, nyilvántart, tájékoztat, 
tanácsot ad, ajánl… Szóval rengeteg a feladata. Kíváncsi 
lettem, hogy ilyen mozgalmas napok után mit csinál egy 
nyugdíjas könyvtáros, így faggatni kezdtem Gyumbier Fe-
rencné Zsuzsát.

- Mi volt az indíttatásod a 
szakmaválasztáshoz?

- A könyvek szeretete ott-
honról ered. Mindig kéznél 
voltak a lexikonok, szótá-
rak, ha szükségem volt vala-
mire. Apukám fiatalkorában 
festegetett, ezért sok művé-
szeti albumunk volt, amiket 
szívesen lapozgattam. Lehet, 
hogy ezért szeretem a múze-
umokat, régi szép épületeket. 
Anyukám pedig biztosította a 
nyugodt hátteret a családnak. 
Tőle tanultam a kemény aka-
ratot, a következetességet, a 
kitartást, a szorgalmat. Sokat 
énekelt munka közben, hasz-
nálta a békési nyelvjárást és 
tájszavakat. Ebből sokra em-
lékszem a mai napig is. ,,Ti 
csak tanuljatok!” - mondo-
gatta, s ezt mi - Kati húgom-
mal együtt - meg is fogadtuk. 
Ő pedagógus lett, én pedig 
könyvtáros. A könyvtár ze-
nei részlegéből jöttem nyug-
díjba 40 év múltával. Nem 
mindenkinek adatik meg, 
hogy egy munkahelyen tölt-
hesse el az élete aktív korsza-

kát. Örömmel tölt el, hogy én 
azon szerencsések közé tarto-
zom, akik ezt elmondhatják 
magukról.

- Nefelejcs Díjat kaptál 
2010-ben. Tudtál róla?

- Egyáltalán nem. Nagy 
meglepetést volt számom-
ra, hogy én vagyok az egyik 
díjazott. A kollégáimnak 
az utolsó percig sikerült ti-
tokban tartaniuk, ami na-
gyon nehéz volt számukra. A 
könyvtár 2010 februárjában 
vette fel a Püski Sándor ne-
vet és a Nefelejcs Kulturális 
Közhasznú Egyesület díjki-
osztója is ekkor zajlott. Mi-
vel a két jeles eseményt egy-
szerre tartották a könyvtár-
ban, nagyszabású rendez-
vény volt, melynek lebonyo-
lításában én is aktívan részt 
vettem. A műsor kellékeinek 
biztosítása, koordinálása volt 
a feladatom, így nem nagyon 
értettem, miért nem látha-
tom a forgatókönyvet. Csak 
utólag jöttem rá mindenre, 
amikor az életrajzomat kezd-
ték el felolvasni.

- Hogy látod ezt az ese-
ményt így, nyolc év távlatá-
ból?

-  Még mindig nagyon szí-
vesen emlékszem rá vissza. A 
megható pillanatra, amikor 
bekonferálták a lányomat, Ti-
mit, aki a tiszteletemre zon-
gorázott, majd a vőlegényé-
vel, Dóczi Zoltánnal egy tuba-
zongora darabbal köszöntöt-
tek. Mai napig is figyelemmel 
kísérem a Nefelejcs Egyesület 
rendezvényeit.

- Nyugdíjas könyvtáros 
vagy könyvtáros nyugdíjas 
vagy?

- Is-is. A mai napig jó a 
kapcsolatom a volt kollégáim-
mal. Még aktív vagyok a szak-
szervezeti életükben és keze-
lem a könyvtár alapítványát 
is. A rendezvényeiket szívesen 
látogatom, és ha kell, segítek a 
szervezésben is.

- Mindig aktív közösségi 
ember voltál. Most mivel mú-
latod az időt?

- Tagja vagyok számos ci-
vil szervezetnek. A városvédő 
egyesületnek, a Békés-tarhosi 
Zenebarátok Körének, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesüle-
tének, a Békési Könyvtárért 
Alapítvány ügyvivője vagyok, 
de a Békési Múzeumbarátok 
Köre rendezvényeit is szívesen 
látogatom. Túra a családdal, 
hiszen már akkor is nagy túrá-
zók voltunk, amikor még csak 
a férjemmel kettesben jártuk 
a szebbnél szebb tájakat. Ezt a 
lányunk is örökölte, aki a fér-
jével és a pici unokánkkal jár-
ja a Budai-hegyeket. Állandó 
programom a múzeumlátoga-
tás, zenehallgatás, koncertekre 
járás és a kertészkedés. Egyál-
talán nem unatkozom.

- Szóval most is mozgalmas 
életet élsz, de azért biztosan 
vannak még megvalósításra 
váró álmaid, terveid…

- A válaszom három szóval 
elmondható. Család, szeretet, 
egészség. Minden vágyam az, 
hogy az unokánknak is boldog 
élete legyen, és „Fecó tatával” 
- így hívja kisunokánk, Sebes-
tyén - még sokáig figyelem-
mel kísérhessük a fejlődését, 
boldogulását az életben. 

gugé

Következő beszélgetőtárs: Juhos 
Balázsné Kati néni.

Ajándékozzon szeretteinek, 
gyermekének, unokájának értékálló 

arany ékszert BALLAgáSRA is! 
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

kövesse a Békési Újság híreit
a közösségi oldalon!

Címünk: www.facebook.com/bekesujsag

Rangos versenyben 
másodikak a zongoristák

Második helyezést értek el békési zeneiskolások a 
xI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Ver-
senyen. Bucsi Anita és Durkó Judit zongorista tanu-
lók a szegedi területi válogatóról magas pontszámmal 
kerültek be az országos döntőbe, amelyet Balassagyar-
maton rendeztek meg nemrégiben. Az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által meghirdetett verseny dön-
tőjében, nyolc korcsoportban, harmincnégy művésze-
ti iskola 79 zongorapárosa mérte össze zenei, technikai 
tudását, színpadi előadókészségét. A háromnapos ren-
dezvény végén neves szakmai zsűri értékelte az elhang-
zott produkciókat. A békésiek esetében a nehéz dara-
bok hangulatos előadása mellett a virtuóz játékot emel-
ték ki. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékeit Kovács Gabriella tanárnő 
készítette fel.
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Útaszfaltozás kezdődhet
(Folytatás az 1. oldalról)
A hitelt várhatóan 10-12 

éves időtartamra veszik fel, és 
a törlesztés forrásának jelentős 
részét is megtalálták már. 

A beruházásnak köszönhe-

tően mintegy 10 kilométernyi 
útalappal ellátott utcát asz-
faltozhatnak le. A fejlesztés a 
kormány döntése és banki hi-
telbírálat függvényében kez-
dődhet el.
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Ingatlan 2 millió forintig

Horgásztó tulajdonrész eladó Kamuton 
100 ezer Ft-ért. 70/304-16-10.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 450 ezer FT. Tel.: 
20/800-32-12.
Kamuton, a faluban, javításra szoruló kis 
tanya vízzel, villannyal eladó 1800 m2 tel-
ken. Irányár: 950 ezer Ft. Tel.: 70/36-66-
985.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Váradi utca 52. szám alatti kétszobás, 
összkomfortos ház eladó. Irányár: 4,2 mil-
lió Ft. Érd.: 30/304-69-38.
Köröspartra nyúló nagy telken ház eladó 
gyümölcsfákkal. Irányár: 4,4 millió Ft. Tel.: 
30/931-90-85.
A Penny mellett egyszobás, harmadik 
emeleti, erkélyes lakás eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/393-67-89.

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 téren II. emeleti, 55 m2-es, er-
kélyes, kétszobás, tehermentes lakás eladó. 
Irányár: 5,3 millió Ft. Tel.: 70/509-55-71.
Deák F. u. 61. szám alatti ház eladó 5,7 mil-
lió Ft-ért. Érd.: 70/36-25-107.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Muronyban, a Duna utcában kétszobás, 
gáz- és vegyestüzelésű ház eladó. Irányár: 
6 millió Ft. Érd.: 30/488-08-43.
Váradi u. 30. alatti összkomfortos családi 
ház eladó vagy első emeletig lakásra cse-
rélhető. Érd.: 20/770-73-40.
Kétszobás, III. emeleti lakás az Adyn eladó 
vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 
millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25.  
Komfortos, költözhető tanya eladó köves-
út mellett, melléképülettel, nagy kerttel 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. 
Kossuth 1-ben első emeleti, kétszobás, er-
kélyes lakás eladó. Irányár: 7, 2 millió Ft. 
Érd.: 30/618-56-56.
A Szabadkai utcában 1100 m2-es telken 
120 m2-es, háromszobás, kétkonyhás 
összkomfortos ház, garázzsal és mellék-
épülettel eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 
20/807-76-79.
Kossuth 23-ban földszinti, 59 m2-es, két 
és félszobás, erkélyes lakás eladó. Irány-
ár: 7,5 millió Ft. Tel.: 20/51-93-195. 
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó vagy első emeletig 
lakásra cserélhető 7,9 millió Ft-ért. Érd.: 
20/770-73-40. 

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. 

Csallóközi u. 25. szám alatti háromszo-
bás, duplafűtéses, redőnyös ház garázzsal 
1746 m2 telken eladó 8 millió Ft-ért. Tel.: 
66/415-469, 30/612-70-21.
Csendes helyen második emeleti, három-
szobás, jó állapotú, erkélyes, egyedis, te-
hermentes téglalakás eladó 8,5 millió 
F-ért. Tel.: 20/326-79-26.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
2,5 szobás, II. emeleti, felújított lakás a 
Széchenyi téren eladó. Irányár: 8,9 millió 
Ft. Tel.: 20/344-89-36.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Muronyban padlásteres családi ház nagy 
melléképületekkel, újszerű állapotban el-
adó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 30/488-
08-43.
A Petőfi utcában 55 m2-es, igényes tár-
sasházi lakás eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. 
Tel.: 20/454-16-81. 
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 11,99 millió Ft. Érd.: 70/51-
27-565. 
Mátraszentimrén lakásként is használható 
kétszintes, rendezett, szép nyaraló eladó. 
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 20/950-70-83.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy 
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.: 
70/77-44-751. 
Kertes ház eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 
20/95-15-391.
Teleki utcában 122 m2-es családi ház nagy 
műhellyel eladó 19,9 millió Ft-ért. Tel.: 
30/725-78-97.
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.  

KIADó INgATLAN
Egyszobás albérlet kiadó egy hölgy részé-
re bútorozatlanul. Fürdőszoba- és konyha-
használattal. Tel.: 30/667-45-84.
Garázs kiadó a Szarvasi u. 16. szám alatt. 
Érd.: 30/976-38-76.

INgATLANT KERES
Albérletet keresek Békésen. Tel.: 70/221-
27-82, 70/271-30-95.
Kiadó albérletet keresek Békésen egyhavi 
kaucióval. Tel.: 20/492-65-64.

KERT, SZÁNTóFöLD
Telekgerendáson 4 hektár szántóföld el-
adó. Érd.: 70/366-61-48.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen 
is lakható nyaralóval eladó. Fizetésköny-
nyítéssel, villannyal és fúrt kúttal. 20/800-
86-71.
Rosszerdőn termő gyümölcsöskert eladó 
kis kőházzal. Érd.: 66/634-372, este.

JÁRmű, ALKATRÉSZ
Nagyfülkés MTZ-80 traktor, sertésszállító 
kaloda, traktorra szerelhető fűrészgép el-
adó. Érd.: 66/413-195, este.
8LE, 4 ütemű rotakapa kocsival vagy anél-
kül eladó, vagy birkára, malacra, süldőre 
cserélhető. Tel.: 30/279-46-96.
Babetta 210 típusú segédmotorkp. eladó. 
Tel.: 30/368-52-91.
Felújításra szoruló, kétütemű Trabantok 
bontott alkatrészekkel, egyben eladók. 
Tel.: 30/609-15-42.
Simson segédmotort vennék 50 ezer Ft-ig. 
TS 125 MZ benzintank, Simson 50-es fő-
tengely eladó. Tel.: 20/495-21-73.
Üzemképes K-442 gyorsbálázó és szán-
tóföldi kultivátor eladó. Érd.: 66/413-195, 
este.
Eladó: 4 db 155×70×13 nyári gumi felni-
re szerelve, 2 db 165×70×14 nyári gumi, 
4 db 160x70x14 nyári gumi. Irányár: 3000 
Ft/db. Tel.: 70/306-31-52.

Idős tulajdonostól 2001. évj. 1400 cm3 Golf 
Edition személygk. eladó 1 millió Ft-ért. 
90 ezer km-rel, 2019-ig műszakival. Tel.: 
66/634-207.
Segédmotort és nagymotor keresek meg-
vételre, bontásra. Tel.: 30/513-19-56.

ÁLLAT
Eladó: 5 db anyakecske, 5 db anyabir-
ka továbbtartásra vagy vágásra. Érd.: 
66/643-658, 20/500-13-62.
Előnevelt csirke eladó. 30/48-48-044, 
30/410-40-12.
Hasas és vágnivaló nyúl, tojópulyka, kis-
nyuszik eladók. Raktár u. 24. 70/811-93-
00.
Előnevelt gazdasági fürj és fürjtojás eladó. 
30/85-81-911. 
Megvételre keresek 2 db 50-70 kg-os ser-
tést. 30/455-63-01.

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
Szarvasmarhafejésben jártas munkaerőt 
keresek. Érd.: 30/48-48-044.
Hölgyet felveszek piacozási munkára. Le-
het tanuló is. Tel.: 20/395-40-33.
Szobafestőt felveszek. 20/968-92-79.
Férfi idősgondozói munkát keres. 70/771-
12-34.
Ház körüli kisegítői vagy takarítói munkát 
keresek. 70/395-82-46.

EgYÉB 

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

Mobil állványos streetball kosárlabdapa-
lánk eladó. 20/93-51-683. 
Költözéshez, raktározáshoz új banános 
doboz eladó. Tel.: 20/ 92-92-773.
Eladó kerékpárok: női 28-as 7000 Ft-
ért, férfi 26-os 7000 Ft-ért, Fully Boss 
Schwinn Csepel 26-os összteleszkópos 
15000 Ft-ért. Érd.: 30/744-08-96.
Nagyteljesítményű terménydaráló eladó 
vagy birkára, malacra, süldőre cserélhető. 
Tel.: 30/279-46-96.
KD-160 típusú takarmánydaráló eladó. 
Tel.: 30/368-52-91.
Felújításból kimaradt új fürdőszoba-
csempe (13,5 m2) eladó. Tel.: 66/413-127, 
30/31-31-847.
Befőttes üvegek eladók. 30/258-04-69.
Konyhai ebédlő sarokpad és hatszemé-
lyes asztal eladó. Tel.: 70/774-98-86.
Alfa háztáji fejőgép eladó. 30/403-19-28.
Szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.: 
66/416-144.
Régi típusú Samsung monitor olcsón el-
adó. Tel.: 30/55-12-853.
Eladó: Bioptron lámpa lencsekészlettel, 
330 l fagyasztóláda, női kerékpár, 60 cm-
es hajasbaba, gáztűzhely, állványos papri-
kadaráló, 4 m-es 5 cm átmérőjű vascső. 
Tel.: 30/286-63-18.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, előszo-
bafal, vitrinszekrény, szódás üvegek, 37-
38-as bakancs, női bundák, rekamié, régi 
vasaló, szobafenyők, jukkapálma. Érd.: 
30/905-49-14.
Ezüstérmék, 10 db svéd 10 öre, 13 db svéd 
25 öre, 68-78-ig bélyeggyűjtemény, komp-
lett teljes sorok és blokkok, 2 db 10 l-es 
permetező. Érd.: 20/445-73-48.

Eladó 2 db (1 ill. 2 colos) üzemképes, ben-
zines szivattyú, és egy Farmer láncfűrész. 
Érd.: 70/279-39-73.
Benzines fűkasza, rotakapa kocsival, ka-
pákkal eladó. 30/858-19-11. 
200 l Lehet hűtőszekrény 9000 Ft-ért, há-
romkarikás gáztűzhely 16 ezer Ft-ért el-
adó. Tel.: 66/634-207.
Kamuton eladó: kukoricamorzsoló, fatü-
zeléses perzselő. 70/304-16-10.
410 l fagyasztóláda 10 ezer Ft-ért, hatfió-
kos fagyasztószekrény 20 ezer Ft-ért el-
adó. 30/448-30-29.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Tel.: 
20/49-521-73.
Szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.: 
66/416-144.
Gyári 10 t-s hasítógép 4 kW-os motorral 
(alig használt) eladó vagy tűzifára cserél-
hető értékegyeztetéssel. Érd.: 30/29-97-
907.
Eladó: 2 db fotel + 1 ágyazható kanapé 
garnitúra, 2 db fotel, ágyneműtartós heve-
rő. Tel.: 70/509-55-71.
Szekrénysor, három rekamié és 4 db fotel 
eladó. 70/343-76-76.
Eladó: AEG 120 l bojler, középszőnyegek, 
dohányzóasztalok, WC-kagyló tetővel, 
csaptelep, Lucznik lábbal hajtós varrógép. 
70/612-83-74.
Bontásból tégla, cserép, kúpcserép, mo-
zaiklap, esőcsatorna, redőny eladó. 
20/472-96-58.
10-14 m-es kötelek eladók. Farkas Gy. u. 1. 
20/585-82-61.
631-es Slavia légpuska eladó. Új légpuska 
olcsón eladó. Tel.: 30/513-19-56.
Eladó: szobakerékpár, gáztűzhely, heverő, 
3 és 5 l-es és 720 ml-es üvegek, Új Ma-
gyar Lexikon 8 kötet. Érd.: 70/410-62-32.
Szobabútorok, hűtőláda, mosogatós 
szekrény, heverő, vezetékes telefon, mo-
sógép, színestévé eladó. Érd.: 30/43-
42-297.
Eladó: Whirpool A+A mosógép, villany- 
és gázbojler, szagelszívó, étkezőasztal, 
26-os férfi mountain bike kerékpár. Érd.: 
70/410-62-32.

Apróhirdetések

Fülzúgás ellen lézerrel

A lézerkezelés a hosszú, klinikai és orvosi gyakorlati tesz-
telésen sikerrel vizsgázott. Tanulmányok sora igazolta hatá-
sosságát. A TinniTool gyógylézer a szükséges energiát kon-
centráltan és pontosan a beteg területre juttatja a bonyolult 
üvegszál kábel segítségével. Az eszköz kényelmesen illesz-
kedik a fejre és a lézersugár pontosan eléri a belső fület. Az 
optikai üvegszál biztonságosan és fájdalommentesen továb-
bítja a szükséges energiát a fülbe.

Folytatjuk…

Kérdései vannak? jöjjön el hozzánk!
A Harila plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben, 

a józsef Attila u. 5. szám alatt. 
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között. 

Bejelentkezés: +36-30/984-14-38
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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: május 15. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Népes családja is ünnepelte

A napokban köszöntötte 
Békési Sándorné Kovács Juli-
annát otthonában 90. szüle-
tésnapja alkalmából Izsó Gá-
bor polgármester. Julika né-
ni kereken 90 éve él Békésen. 
Háztartásbeliként kezdte dol-
gos mindennapjait, és a csalá-
di földeken dolgozott. Később 
aktív téesztagként, a békési 

Szabadság TSZ-ben folytatta 
munkáját. A hetvenes években 
az egykori Rutexnél takarító-
nőként, majd vasalóként dol-
gozott. Néhai férjével, Békési 
Sándorral 1945-ben kötöttek 
házasságot, házasságukból két 
fiú és két lány született. A né-
pes család immár 13 unokát és 
19 dédunokát számol.

MAGIX FATELEP 
tŰzifa 

áRusÍtás
(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizva 
és konyhakészen,
 kiszállítással Békésen.

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

Fess 
Rochilde

Nyári divatruhák,  
pólók, 

rövidnadrágok, 
nyári cipők, 

továbbá függönyök 
és sötétítők  

érkeztek! 
Csirkerendelést 

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

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

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

RÉTEgRAgASZToTT gERENDÁK ÉS ZSINDELYEK ÉRKEZTEK!

Öné a legszebb konyhakert? 
Akkor jelentkezzen a versenyre!

A Magyarország leg-
szebb konyhakertjei orszá-
gos programhoz csatlakozva 
Békés Város Önkormány-
zata idén is meghirdeti „A 
legszebb konyhakertek” 
versenyt, melyre a konyha-
kerttel rendelkező, kertmű-
velő személyek és közösségek jelentkezését várják.

Nevezési kategóriák: Balkon (erkélyen kialakított), Mini 
(10-50 m2), Normál (50 m2 fölött), Zárt 1. (zöldséges), Zárt 
2. (gyümölcsös), Zártkert 3. (vegyes: zöldség és gyümölcs), 
továbbá Közösség (óvodák, iskolák, szervezek által megmű-
velt kertek). 

a jelentkezés határideje: június 15. 
Jelentkezési lap kérhető és leadható a polgármesteri hiva-

tal portáján. 
A benevezett kertek megtekintésére két alkalommal kerül 

sor előzetes időpont-egyeztetés alapján. 
Eredményhirdetés szeptember 8-án lesz. 
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Ha azt mondom: szótár, a legtöbben a két-
nyelvű szótárakra gondolunk, bár egynyelvű-
ekből is van jócskán, köztük olyan érdekesek 
is, mint a Szóvégmutató Szótár vagy a Föld-
rajzi Nevek Etimológiai Szótára, amelyek ki-
válóan alkalmasak lennének arra, hogy az 
embert hosszasan elszórakoztassák egy la-
katlan szigeten. Nemrégiben azonban egy 
különösan aktuális szótár jelent meg – a Vi-
rágnévszótár, Rácz János tollából, a Tinta Ki-
adó gondozásában. De mit is tanulhat a ma-
gamfajta lelkes amatőr kertművelő ebből a 
kiadványból? Például azt, hogy sok növény-
név keletkezett a nyelvújítás idején, például 
a nőszirom, a cickafark és a gólyahír – eze-
ket Debrecen szülötte, Diószegi Sámuel al-
kotta meg. De ha kicsikét visszább megyünk 
az időben, akkor azt is megmutatja a szótár, 

honnan is vettük kölcsön ezeket a növény-
neveket: a bazsalikom a görög király szóból 
származik (mint a baziliszkusz – erről már 
egyszer jó régen írtam), a levendula a latin 
mosni, a mimóza a színész szóból származik. 
Talán mindenki számára nyilvánvaló, hogy 
a nárcisz a görögből ered, de azt kevesebben 
tudják, hogy az orgona perzsa, a sáfrány pe-
dig arab. A tulipán az alakja után nyert nevet 
(a törökök szerint a turbánra hasonlít). Egy-
egy olvasónk biztosan elgondolkodott már 
azon is, egyazon virágnak miért lehet több 
neve… Nos, a szótár egészen újszerűen köze-
líti meg ezt a kérdést: azoknak a növények-
nek van sok elnevezése, amelyeket nem vittek 
országos vásárokra – így nem kellett egymás-
sal megegyezni. 

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Virágnévszótár

BéKéSi PrograMajánlaToK MájuS 8-22. KözöTT

Május 9. szerda 16:30-tól

Filmklub. Műsoron a Testről és lélekről című 
magyar film. A belépés díjtalan. Könyvtár

Május 10. csütörtök 17 órától

Eötvös Suligála. Kulturális központ

Május 12. szombat 7:30-tól

Városi nagytakarítás a Dánfoki Üdülőközpont 
területén.

Május 12. szombat 10-17 óra között

xII. Nefelejcs Vigalom. Bővebben a 4. oldalon.

Május 12. szombat 18 órától

Békés-Drén KC - Törökszentmiklós bajnoki fér-
fi kézilabda-mérkőzés. Sportcsarnok

Május 15. kedd 9:30-tól és 16 órától

Baba-mama torna. Kulturális központ

Május 15. kedd 17 órától 

KÉSZ-díjátadó ünnepség. Galéria

Május 16. szerda 18 órától

Természetesen az egészség felé szakkör. A belé-
pés díjtalan. Kulturális központ

Két Fekécs fiú lett 
diákolimpiai bajnok

Magyar Súlyeme-
lő Szövetség az Or-
szágos Diákszövet-
séggel kötött szerző-
dés alapján a Pécstől 
30 kilométerre fek-
vő Vajszlón rendezte 
meg az idei Súlyeme-
lő Diákolimpia döntőit. A távoli 
versenyre a Békési TE súlyeme-
lői közül négyen utaztak el. Elő-
ször Fekécs Szilárd, a Dr. Hepp 
Ferenc Általános Iskola tanuló-
ja a serdülők 69 kg-os súlycso-
portjában állt dobogóra. Vala-
mennyi egyéni csúcsát megja-
vítva, 191 kg-os összeredmény-
nyel diákolimpiai bajnok lett. 
A serdülők +69 kg-os súly-
csoportjában versenyzett Fehér 
Zoltán, a Reményhír Általános 

Iskola tanulója, aki 
99 kg-os eredmény-
nyel a 9. helyen vég-
zett. Az ifik +69 
kg-os súlycsoport-
jában versenyzett 
Fekécs Ervin, a Gál 
Ferenc Szakképző Is-

kola tanulója. Magabiztos ver-
senyzéssel, 230 kg-os össztelje-
sítménnyel neki is aranyérmet 
akasztottak a nyakába. A juni-
orok korcsoportjában verseny-
zett Fekécs Sámuel, a békéscsa-
bai Andrássy Gyula Gimnázi-
um tanulója. Szakításban 108 
kg-ra javította legjobb eredmé-
nyét, de lökésben tenyérsérülé-
se miatt nem volt érvényes gya-
korlata, így kiesett a versenyből. 
Edzőjük: Balog János. 

Zöld Tündér díj a Mezgének
Tavalyi aktivitása alapján 

a Fenntarthatósági Témahét 
legsikeresebb programját meg-
valósító, vagyis legaktívabb is-
kolának választották a Gál Fe-
renc Főiskola Békési Szakkép-
ző Iskola, Gimnázium és Kol-
légiumot. A Zöld Tündér dí-
jat a Parlamentben a közel-
múltban adták át. A békési 
szakképző iskola igen tartal-
mas szakmai programot való-
sított meg, többek között ter-
mészetvédő szakember a ma-
dárgyűrűzésről, vidékfejleszté-
si szakember a helyi termékek-
ről tartott előadást, egy helyi 

kézműves pedig fafaragás-be-
mutatót tartott a gyerekeknek. 
Az egyik természetvédő szer-
vezet vándorkiállítása beköl-
tözött az iskola aulájába. Volt 
még a héten szelektív gyűjtés, 
kerékpártúra, tanösvény-láto-
gatás, madárgyűrűzés. Sajtkós-
toló, csalánsimogató és gyógy-
növény-felismerő verseny is 
– tájékoztatta a Békési Újsá-
got Moldován-Garas Helga. A 
megbízott igazgató hozzátette, 
hogy az idei Fenntarthatósági 
Témahét hasonlóan sokszínű 
és élvezetes programkínálatot 
rejteget a diáknak. 

A közös zenélés öröme 
A Dr. Hepp Ferenc Általá-

nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola április 28-án 
már másodszor rendezte meg 
a Tücsöktalálkozót, melyen 
Békéscsaba, Gyula, Gyoma, 
Szarvas, Kondoros, Vésztő és 
Békés zeneiskoláiból 90 gyer-
mek vett részt. Az elsősorban 
hegedülni tanuló gyerekek a 
nap során bemutatkozhattak 
egymásnak hangszeres pro-
dukciókkal, és megismerked-
hettek a Tarhosi Énekiskola 
történetével. A délutáni aka-
dályverseny állomásain a volt 
hegedűs, egyben tarhosi diák, 
Csukás István mesefigurái fo-
gadták őket, hogy próbára te-
gyék tudásukat és ügyességü-
ket. 

A találkozó sikeréért tör-
ténő összefogást jelképezte a 
zárókoncert elején felcsendü-
lő közös zenekari produkció. 
Önkormányzatok, alapítvá-

nyok, magánszemélyek, taná-
rok és szülők segítségével is-
mét meggyőződhettünk arról, 
hogy napjainkban is van értel-
me és célja a zenetanulásnak. 
Vendégművészeink jóvoltá-
ból egy ősbemutató részeseivé 
válhattunk. Szecsődi Ferenc, 
Benedekfi István és Benedekfi 
Tünde előadásában 10 rövid 
zenedarabot hallgathattunk 

meg, a hozzá kapcsolódó me-
sékkel. Közben megcsodálhat-
tuk Véber Noémi festőművész 
tanítványainak rajzait is. A 
zárókoncert a Tarhosi Zenepa-
vilonban zajlott.

Köszönjük ezt az össz-
művészeti élményt. 

Bohus andrásné 
hegedűtanár, 

a találkozó szervezője

Együtt próbáltak a hegedülni tanuló növendékek a zeneiskolában.
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Horgász
szemmel

SÜLLŐ  PERGETÉSE
Egyre több horgász figyel a 

ragadozó halakra, mivel a fo-
gásuk nagy kihívást jelent. A 
süllő ívási ideje és célzott fo-
gási tilalma nemrég járt le, 
vagyis most már célirányosan 
is horgászható. A süllő horgá-
szata a kora reggeli órákban 
vagy a késő délutáni-esti órák-
ban ajánlott. Legegyszerűbb a 
hagyományos csalihalas vagy 
a halfilés horgászati módszer. 
Én inkább a pergetés mellett 
döntök, ennek van a legjobb 
sportszerepe és egyben leg-
nagyobb kihívás is ez. Hiszen 
nem a süllő keres meg minket, 
hanem mi keressük meg őt a 
műcsalinkkal. A műcsalis per-
getésnek sokféle stílusa van és 
rengeteg műcsaliból válogat-
hatunk. A wobbleres horgászat 
talán az egyszerűbb része, en-
nek a típusát és a vontatási se-
bességét kell összhangba hoz-
ni. Ha minden stimmel, akkor 
már csak a süllőknek kell úgy 
gondolniuk, hogy megegyék a 
számukra felkínált wobblert. A 
másik remek műcsalis pergetés 
a gumihalazás. Ez a legfifiká-
sabb csali, sokszor mi keltjük 
életre és mi is bírjuk kapásra a 
süllőt. Összefoglalva: az ered-
ményes pergetéshez kitartás és 
kellő elszántság kell.

Szekerczés Sándor

Magánszemélyeknek, 
őstermelőknek 

adóBevallás 
elkészíTéséT 

vállalom. 
Pálfiné Salamon Anna

hőzső u. 50/1. 
Telefon: 30/522-47-13.

Szereti olvasni a Békési Újságot? 
Kiadását adója 1%-ával támogathatja!

Adószám: 18376287-1-04. 
Kedvezményezett: Családért Alapítvány

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

KeRessen minKet! 
Telefon: +36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com
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Ajánlja fel

adója 1+1%
-át!

2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY FEJBEN IS OTT LEHESSEN UTAZÁSÁN.

RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.
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