
havonta megjelenő 
ingyenes közéleti 

folyóirat 

megjelenik: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken  

10 ezer példányban

A lapszám 
üzenete

Isten adja rád áldását!
Áldja meg a fölötted világító Napot,

az alattad elterülő földet,
a melletted lélegző testvért,

a szíved mélyén élő képmását,
az előtted álló mai napot.

2019. április 16.  XXVii. évfolyam 4. szám

Kevesebb balesetet 
okoztak a biciklisek

Folytatódott az évek óta megfi-
gyelhető tendencia: a közlekedé-
si balesetek számának csökkenése 
a Békési rendőrkapitányság ille-
tékességi területén. 2018-ban ösz-
szesen 63 baleset történt, melyből 
40 könnyű, 20 súlyos sérüléssel 
járt, három pedig halálos kimene-
telű volt. A legtöbb baleset gyors-
hajtás és az elsőbbségi szabályok be 
nem tartása miatt következett be, 

a kettő együtt a balesetek kéthar-
madáért felelős. Négy esetben ittas 
volt a sofőr. Egy év alatt jelentősen, 
közel a felére csökkent a kerékpá-
rosok által okozott balesetek szá-
ma (25-ről 13-ra). Mindezekről és 
a balesetek visszaszorításának lehe-
tőségeiről, a felvilágosító kampá-
nyokról legutóbbi ülésén a Békés 
Városi Baleset-megelőzési Bizott-
ság tárgyalt.  Sz. K.

A Bikini koncertezik a Majálison
Színes programok, sör, virsli, kirakodóvásár és ze-

nés fellépések lesznek az idei békési Majálison. Május 
1-jén, szerdán a színpadot a Madzagfalvi Napokhoz 
hasonlóan a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 
előtt állítják fel. 13 órától a IV. Békés Megyei „Ki-Mit-
Tud?” verseny döntője lesz látható és hallható, 16 órá-
tól rock slágerekkel a Feláldozhatók zenekar ad ferge-
teges koncertet. 18 órától pedig igazi sztárzenekar, a 
Bikini láp színpadra. A koncert és valamennyi rendez-
vény ingyenes.  (Bővebben a 13. oldalon)

Sikeres volt a szemétszedő 
és városszépítő nap

A TeSzedd szemétgyűjtési és te-
lepülésszépítő eseményt egy napon 
rendezték meg Békésen a városta-
karítással. Utóbbinak évek óta a 
Dánfoki Üdülőközpont a fő hely-
színe, melyet tizennegyedik éve 
az igen jelentős mennyiségű lomb 
összegereblyézésével és seprésével 
készítik fel a közelgő idegenfor-
galmi szezonra sportolók, civil- és 
egyházi szervezetek, közintézmé-
nyek önkéntesei. 

(Folytatás a 7. oldalon) A kajakosok kenuikból szedték a szemetet az Élővíz-csatornán.
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Minden olvasónknak 
békés húsvétot kíván

a Békési Újság 
szerkesztősége!

MEGHÍVÓ
Emlékülés az 1919-es román 

katonai vérengzés csatárkerti civil 
áldozataira emlékezve.

Időpont: április 26. péntek 15 óra
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központ (Békés, Jantyik M. u. 23-25.)
Előadók:
–  Dr. Erdész Ádám történész-levéltáros
– Szegfű Katalin újságíró

Koszorúzás a malomvégesi temetőben 
a 12 civil áldozat emlékére állított 

kopjafánál 16:30-tól.
Minden emlékezőt várnak a szervezők!

Este hattól lép fel 
a közkedvelt Bikini zenekar.
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Népszerű volt az állásbörze
Száz személy érdeklődésével és 

mintegy 15 munkáltató jelenlété-
ben tartottak állásbörzét az EFoP 
– 1.2.11-16-2017-00046 azonosító 
számú – „Esélyt a fiataloknak Bé-
kés város ifjúságsegítő program-
ja” című projekt keretében április 
8-án a kulturális központban. Első-
sorban a fiatal korosztály képvise-
lőit várták, akik megismerkedhet-
tek az állásokat kínáló vállalkozá-
sokkal, cégekkel, egyesületekkel, 
illetve a szakmai önéletrajz és mo-

tivációs levél írásának és magának 
az álláskeresésnek a fortélyait tud-
hatták meg. Előadások is színesítet-
ték a fiatalos, lendületes programot, 
melynek legfőbb hozadéka, hogy az 
álláskeresők közvetlen kontaktusba 
kerülhettek a mun-
káltatók-
kal.   
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Várja a 3D modellezőket és a 
barkácsolókat a közösségi műhely

Fél éve működik Békésen a Kö-
zösségi Műhely, melynek a Hőzső 
utca 4. szám alatti Civil Szerveze-
tek Háza ad otthont. A műhelyt az 
önkormányzat szerelte fel a „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése tér-
ségi szemléletben” című pályázat 

forrásából, mintegy 1,3 millió fo-
rintból faipari barkácsgépekkel és 
a barkácsoláshoz szükséges kiegé-
szítőkkel, továbbá működésbe állí-
tottak két darab3D nyomtatót is. 
A szakkör hétfőnként 17 és 20 óra 
között várja azokat, akik a 3D mo-
dellezéssel és nyomtatástechnoló-
giával meg akarnak ismerkedni. 

- A barkácsműhely lényege, hogy 
az általunk beszerzett szerszámo-
kat bárki használhatja helyben, 
például ha egy polcot, más hasz-
nálati vagy dísztárgyat akar elké-
szíteni, de ehhez otthonában nin-
csen megfelelő szerszáma vagy he-

lye. Nyitvatartási időben bárki dol-
gozhat nálunk, ám érdemes előze-
tesen időpontot egyeztetni a +36-
70/459-07-94-es telefonszámon. 
Fontos elmondanom, hogy faipari 
végzettségű személy nem áll ren-
delkezésre nálunk. A műhely hasz-

nálata ingyenes, de a szükséges fa-
anyagokat és más kellékeket min-
denki maga hozza. A felnőttek a 
3D nyomtatóval kapcsolatos fog-
lalkozásánál is csak a lebomló és 
nagy szakítószilárdságú műanyag 
nyomtatóanyag anyagköltségét kell 
kifizetni, maga a nyomtatási műve-
let ingyenes. 

Az érdeklődők kereshetnek minket 
az említett telefonszám mellett a kö-
zösségi médiában, a www.facebook.
com/BekesiKozossegiMuhely.hu ol-
dalon is – mondta el a Békési Újság-
nak a műhelyvezető, Kovács And-
rás.  Sz. K.

Kovács András mutatja be a 3D nyomtató működését a heppiskolás kisdiákoknak.

Elhunyt az ismert festő
A napokban, 79 éves korában elhunyt Bé-

kés közismert alakja, Török árpád. Békés 
régi, ma már nem létező épületeinek meg-
örökítője volt ő elsősorban, aki amatőr festő-
művészként és fotósként tette mindezt, míg 
egészsége megengedte. Jellegzetes alakja im-
már emlékeinkben él már csak tovább. Isten 
nyugtassa. P. T.
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Tájékoztatás az óvodai 
előjegyzésről

A Békési Kistérségi Intéz-
ményfenntartó Társulás érte-
síti az érintett szülőket, hogy a 
2019/2020-as nevelési évben az 
óvodai ellátást igénylő gyerme-
kek előjegyzésbe vétele a Béké-
si Kistérségi óvoda és Bölcsőde 
valamennyi tagóvodájába április 
24-én, szerdán és április 25-én, 
csütörtökön 8-16 óra között 
lesz. Helyszíne a Békési Kistér-
ségi óvoda és Bölcsőde Fürkész 
Központi óvodája, a Baky ut-
ca 4. szám alatt. Az előjegyzés-
hez szükséges iratok: a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata, a 
gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány, a gyer-

mek TAJ kártyája, a szülő szemé-
lyi igazolványa és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványa, valamint 
sajátos nevelési igényű gyermek 
esetén szakértői vélemény az óvo-
da kijelölésről. 

A gyermekek felvételéről a tag-
óvodákba a gyermek lakóhelyét, 
az esélyegyenlőségi szempontokat, 
valamint a szülő igényeit figye-
lembe véve az intézmény igazga-
tója dönt. Az összesített létszám 
ismeretében a fenntartó határoz 
az egyes tagóvodákban indítha-
tó csoportok számáról. A gyerme-
kek csoportba való besorolásáról 
a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményét kikérve a tagóvoda 
vezetője határoz.

Kettő helyett háromszor jár 
a fürdőbérlet

Békés Város Képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta azt a ja-
vaslatot, melynek értelmében a rekreációs támogatásként igénybe vehe-
tő fürdőbérletek száma az eddigi éves kettő helyett háromra nőtt. rekre-
ációs támogatás a 60. életévét betöltött, békési lakhelyű személyek szá-
mára adható, amennyiben a kérelmező jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 százalékát. A re-
kreációs támogatásként 20 alkalmas bérletet biztosított, amely a Békési 
Gyógyá szati Központ és Gyógyfürdőben a gyógyvizes gyógymedence 
használatára és a Békési Uszodában a medencék és a működő szolgálta-
tások használatára jogosít. A bérlet a kiállítástól számított hat hónapon 
belül használható fel és nem ruházható át. 

Zsákot ad az önkormányzat
Erre az évre is biztosít ingyen 

zsákokat a kerti zöldhulladék 
gyűjtésére Békés Város Önkor-
mányzata. Ingatlanonként 20 da-
rab zsák igényelhető. A zsákok 
március 18-tól május 31-ig ve-
hetők át kedden és csütörtökön 
8-16 óra között BKSZ Kft. ügy-
félszolgálatán, Békésen, a Ver-
seny utca 4. szám alatt.

A kukásautók a hulladékgyűj-
tőkből is elviszik a zöldhulladé-
kot, amennyiben megjelölik az 

edényzetet és így jól megállapítha-
tó, hogy az kizárólag zöldhulladé-
kot tartalmaz. A
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Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés: 
Hévízi Tamás és Kis Anita Erika.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: 
Hentes Ferenc (66 évesen), Püski Fe-
rencné Balogh Sára (85, Kamut), Lo-
vas László (43, Kamut), Polgár Gábor 
(76), özv. Vas Lászlóné (88), Kun Im-
réné Szalontai Eszter (79), Hégely 
Gáborné Pősze Mária (75), özv. Do-
mokos Gáborné Békési Rozália (95, 
Bélmegyer), özv. Nyárfádi Gáborné 
Juhász Erzsébet (74), Horváth Mar-
git (53), Török Géza (85), Samu Já-
nos (76), Kovács László (72, Kamut), 
özv. Domokos Mátyásé Marhás Mar-
git (81), Kugyelka György (75, Mu-
rony), Kovács Gábor (88), özv. Szabó 
Imréné Szabó Zsófia (71), özv. Ladá-
nyi Lászlóné Böschatt Angéla (90, 
Murony), Szabó András (88, Murony), 
Bukor Miklósné Mucsi Zsuzsanna 
(67), Kótai Béla János (56), Sándor 
Lászlóné Székely Katalin (69, Mu-
rony), Lipcsei András Antal (81).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Ügyeletes gyógyszertár
április 13-20. 
Turul Patika (Piac tér)
április 20-27. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
április 27-május 4. 
Levendula Patika (Csabai u.)
május 4-11. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
május 11-18. 
Turul Patika (Piac tér).

A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasár-
nap és ünnepnap 9-11 óra valamint 
17-18 óra között vehető igénybe. 
Egyes patikák szombaton is nyitva 
tartanak.

Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt 
Tüdőgondozó épületében) érhető el. 
Telefon: 66/414-514.

Jelentős változások a katolikus temetőnél
Ez év januárja óta a Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft. üzemelte-
ti a békési római katolikus temetőt. A társaságot a Szeged-Csanád 
Egyházmegye alapította és kifejezett célja, hogy javítson a temető 
állapotán, biztosítsa a temető rendjét és biztonságát. 

Gonda Ilona, a Szent Gellért 
Egyházi Kegyeleti Kft. ügyvezetője 
ismertette, hogy már az év első pár 
hónapjában sikerült változásokat 
elérni Békésen. rendezték a teme-
tőben keletkezett hulladék elszállí-
tását és áramvételezési lehetőséget 
alakítottak ki a temetőkápolnában. 
Folyamatban van a kápolna kegye-
lethez méltó állapotának orvoslása. 
E hónapban elkészül a gondnoki 
iroda, ahol a temetőgondnok ügy-
félfogadási időben folyamatosan el-
érhető lesz és tájékoztatást tud ad-
ni a temetőt látogatóknak, sírhely 
tulajdonosoknak és a temetőben 
munkát végső vállalkozásoknak. 
Ügyfélfogadási időn túl telefonon 
lesz elérhető. Gonda Ilona a hul-
ladék-elhelyezés, a temetőben való 
közlekedés és a rend betartásában 
kéri a látogatók segítségét. 

Nagy Tibor, római katolikus 
plébániai kormányzó a Békési Új-

ságnak elmondta, hogy kezdettől 
szívén viseli a temető állapotának 
kérdését, ezért már tavaly ősszel 
nekiálltak rendbe hozni. Sok segít-
séget kaptak a várostól is. 

- Az elmúlt időben megváltozott 
a temető kápolna belső tere és az 
előtte lévő tér kikövezése is folya-
matban van. rövid időn belül meg-

nyílik a Szarvasi úton, a felújított 
csőszházban egy új temetkezési vál-
lalat, amely szorosan együtt műkö-
dik a Szent Gellért Kegyeleti Kft-
vel. A sírhely befizetését is ott tud-
ják a lakosok intézni, hiszen a gond-
nokság szintén abban az épületben 
lesz – ismertette Nagy Tibor. A plé-
bániai kormányzó hozzátette, hogy 
a katolikus szertartású búcsúztatót 
továbbra is a plébánia hivatalban le-
het majd intézni. Ilyet bárki kérhet, 
függetlenül attól, hogy a elhunyt 
vallásgyakorló volt-e vagy sem. 

A római katolikus temető kápolnája az új üzemeltető kezei nyomán máris meg-
újult, méltóbb környezetet teremt az emlékezéshez – mutatja Nagy Tibor plébá-
niai kormányzó.
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Óvónő és tanárnő kapta a Nefelejcs Díjat
Gulyás Krisztina óvónő és Moldován-Garas Hel-

ga tanárnő kapta a 2019-es Nefelejcs Díjat. 
Az átadó ünnepséget március 30-án tartották a Bé-

kési Galériában. A rendezvényt Nagy Tibor római ka-
tolikus plébániai kormányzó nyitotta meg. Beszédében 

kiemelte a szervező kulturális egyesület közösségépítő 
és értékmentő munkáját. 

Gulyás Krisztina, a Szegedi Kis István református 
oktatási intézmény Jantyik utcai óvodájának helyettes 
vezetője több mint 33 éve dolgozik Békésen óvodape-
dagógusként, kreativitása, fantáziája és kézügyessége 
túlszárnyal mindenkit – hangzott el Ökrösné Baji Ka-
talin nyugalmazott óvodavezető méltatásában. A má-
sik díjazott, Moldován-Garas Helga tehetséges kajako-
zóként korán elkötelezte magát a sport mellett, test-
nevelő tanár lett. Huszonkét éve tanít a „Mezgében”. 
A mai nevén Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Is-
kolája megbízott igazgatójaként példaértékű elkötele-
zettséggel és szorgalommal dolgozik, szervezi a diákok 
értelmes és hasznos szabadidős tevékenységeit, amely 
a középiskolás diákság nevelésének eszköze. Méltatását 
Izsó Gábor polgármester olvasta fel. 

A kiemelkedően színvonalas kulturális élményt 
nyújtó ünnepi műsorban mások mellett a Békési óvó-
nők Kórusa, a Szegedi Kis István református óvo-
da Csicsergő Csoportja, az Alapfokú Művészeti Iskola 
hangszeres növendékei, Tierra Jimmy gitáros-énekes és 
a Belencéres Néptáncegyüttes lépett fel.  Sz. K.

A 2019-es Nefelejcs Díjasok: Moldován-Garas Helga tanár-
nő és Gulyás Krisztina óvónő.
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BABAVÁRÓ 
TÁMOGATÁST KAPNAK 

A FIATAL HÁZASOK

Családvédelmi Akcióterv
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Április
április bohókás hónap, hideg 

is, meleg is, amit ad. Idén sem 
hazudtolta meg magát. Költö-
zés a rendelőben, felújítás, sok 
szenvedő ember, délután négyig 
nyúló rendelések, takarítás, napi 
2-3 mentő, bakugrásos időjárá-
si frontok, választás „illatú” köz-
élet, szóval volt minden. Valójá-
ban már márciusban április volt 
ilyen szempontból.

Aztán ott volt és van még az 
idő. A múló idő. épp a napok-
ban mondtam nejemnek, hogy 
még a számban érzem a szilvesz-
teri vacsora ízét, s már a Húsvé-
tot várjuk. és ezt nem csak mi, 
aktív korúak érezzük így, hanem 
az idősebb korosztály is. Mi mú-
lik, már nem repül, hanem egye-
nesen szárnyal. Mégis, épp eb-
ben a nagy rohanásban mutat-
kozik meg a Jóisten gondoskodó 
kegyelme és késztet arra, hogy 
megálljunk pár pillanatra és el-
gondolkodjunk.

A napokban kétszer is így 
jártam. Az első alkalomról épp 
ezen írás megszületése előtti es-
tén beszélgettem Barkász Sa-
nyi barátommal, akivel lelkünk 
néha csodálatosan egyszerre és 
ugyanarra rezdül meg, és egy-
szerre és ugyanarra lesz homá-
lyos a tekintetünk. Most Török 
árpiról beszélgettünk épp. Tő-
lem tudta meg, hogy meghalt. 
láttam rajta, hogy a hír éppúgy 
megrázza, mit engem. Baráta-
im halála óta nem éreztem ha-
sonlót. Hasonlót, mert a bará-
tok elvesztése teljesen más ér-
zelmi mélység ugyan, de a bel-
sőm sajdulása árpi halála hí-
rére engem is meglepett. Az-
tán hamar rájöttem. Amellett, 
hogy hiányzik majd a hangja, 
ahogy hozzám szól: na, kedves 
doktor úr, amellett a lelkiisme-
retem is kérdez. és ezt érezte 
Sanyi is: nem tehettünk volna 
többet érte? Aztán hamar ki-
derült, hogy egymásnak sem 
szólva, de folyamatosan és pár-
huzamosan foglalkoztunk vele. 

Sanyi még szép autójába is be-
ültette, vett neki festőeszközt, 
hazavitte, sőt, menet még ku-
káztak is egy kicsit az Audival, 
mert árpi izgult, hogy megelő-
zik. Ezt lefotóztam volna. Ná-
lam meg - betegeim nagy ré-
mületére - visszatérő vendég 
volt a rendelőben. Nem én vol-
ta a háziorvosa, beszélgetni járt 
oda. Kivárta, mikor elfogynak 
épp, bekopogott, leült a csak 
neki fenntartott szocreál fehér 
fa székre és beszélt. Ha kérdez-
tem briliáns tudással minden-
re tudta a választ, de - beteg-
sége előrehaladtával - már egy-
re csak a magáét fújta. Nagyon 
nehéz élete lehetett, sok-sok 
megalázással teli, kevés boldog 
pillanattal. Amikor ezekről a 
ritka percekről mesélt arca ki-
simult, mosolygott, volt, hogy 
énekelt is ilyenkor. Boldog öreg 
gyermeket láttam benne. Ezt az 
arcot őrzöm meg magamban.

Egy nappal később, Mária-
radnán, a szentmisén ülve ar-
ra lettem figyelmes, hogy vala-
mi furcsa történik velem. Úgy 
éreztem, megállt az idő, már 
nagyon rég ott vagyok, a töb-
biek részt vesznek a misén, én 
meg kívülről látom magunkat 
és csak az én döntésem, mikor 
térek vissza közéjük. Pár pilla-
nat volt mindez csupán. Eddig 
nem tapasztalt érzés volt, nem 
rossz, de jó volt visszatérni is, 
csapattaggá lenni ismét. Mert 
az idő tényleg rohan, s egyre in-
kább nyilvánvaló, hogy az egész 
világ egy nagy április, amely-
ben szeretteinkkel, barátaink-
kal együtt élni jó csak. és túl-
élni is csak így lehet, remény-
kedni, dolgozni és építkezni is 
csak így.

Jegyzet

Pálmai Tamás

Képes hírek

Böjte Csaba ferences szerzetes váratlan megbetegedése miatt nem tudott el-
jönni a békési Szentháromság római katolikus templomba, a március 31-ére 
meghirdetett szentmisére, de a gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthon gyer-
mekei – akikkel ő is Békésen találkozott volna - itt voltak. A fiatalok nagy sikerrel 
mutatták be Márton Áron püspökről szóló összeállításukat. A taps mellett a mi-
se résztvevői tetemes összegű anyagi támogatással is díjazták a műsort, mely 
összeg az otthon lakóit segíti majd.

A Szegedi Kis István Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 
Kollégium hetedikesei közül 42 tanuló vehetett részt egy hatnapos erdélyi ki-
ránduláson a Határtalanul program részeként. Jártak Nagyszalontán, Nagyvá-
radon, a tordai hasadéknál, Korondon az aragonit múzeumban, Farkaslakán Ta-
mási Áron sírjánál, Prázsmáron az erődtemplomnál, Fehéregyházán, Gyergyó-
szentmiklóson, a Békás-szorosnál, a Gyilkos-tónál, Sepsiszentgyörgyön, Se-
gesváron a várnál, Gyulafehérváron, Vajdahunyadon, Aradon a tizenhárom vér-
tanú emlékhelyén. A csoport pedagógus vezetője Balog Vilmos volt.

Teljes teltház hallgatta a Balázs Klári–Korda György páros jubileumi koncert-
jét március 14-én a kulturális központban. A duó negyven éve áll együtt a szín-
padon, életműkoncertjük eme jubileum jegyében zajlott. Olyan slágerek is fel-
csendültek, mint a Reptér, a Találd ki gyorsan a gondolatom, vagy a Mamma 
Maria. 
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SzükSégünk van a köhögéSre

A köhögés egy természetes reflex, segítségével tudunk a légutakba ke-
rülő, nem kívánt anyagoktól megszabadulni. hurutos köhögés esetén ez 
az anyag a hörgők által termelt váladék, amelyben a gyulladást okozó 
baktériumok és vírusok melegágya lehet. Légúti betegség esetén azért 
termelődik több váladék, hogy védelmet nyújtson a gyulladás miatt sérü-
lékenyebb nyálkahártya számára, tehát a köhögés a természetes  gyó-
gyulási folyamat része. 
Mikor kell köptető? A köptető vagy hurutoldó a letapadt, esetenként sűrű 
váladékot hígítja, így segíti, a könnyebb felköhögést. hurutoldót és köhö-
géscsillapítót soha nem szabad egyszerre szedni, legfeljebb éjszakára, 
ha szeretnénk nyugodtan aludni. Ilyenkor délután vegyük be az utolsó 
adag hurutoldót, majd lefekvés előtt fél-egy órával a köhögéscsillapítót. 
A hurutoldó mellett nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás. Igyunk 
teát, vizet, fogyasszunk leveseket, cukortalan gyümölcslevet. A gyógyte-
ák közül a hagymatea vagy kakukkfűtea ajánlható, köhögési ingert csök-
kentő mézzel édesítve. Az inhalálás, a párás levegő belélegzése szintén 
nyákoldó hatású. Asztmásoknak kifejezetten árt a meleg pára.
orvoshoz kell fordulni, ha 2-3 napnál tovább tartó láz, rossz közérzet, levert-
ség, izom- vagy ízületi fájdalom, torok- és fülfájás jelentkezik. ha a hurutos 
köhögés fokozódik, nehézlégzés, mellkasi fájdalom társul hozzá, vagy a 
köpet színe megváltozik (véres vagy sárgás-zöldes árnyalatú lesz).

A fülzúgás oka gyakran mindössze a hallójáratban található idegen anyag, elsősorban a 
fülzsír vagy víz. Az esetek nagy részében a nagyothallásra és a fülzúgásra is megoldást 
nyújthat a fülzsír szakszerű eltávolítása. Míg a nem megfelelő fültisztítás inkább okozója 
a hallójáratban megrekedt fülzsírnak. Szintén nagyon gyakori ok az agyi vérellátási zavar 
főleg idősebb személyeknél, illetve a zajkárosodás okozta halláscsökkenés, a fülzúgás 
ennek kísérő tüneteként jelentkezik. zajkárosodás akár egyszeri, pl. koncerten ért vagy 
petárda által okozott zajterhelésből adódhat, vagy rendszeres, gyakran munkahelyen 
tapasztalható zaj okozza. A fület érintő fertőzések is a gyakori okok közé tartoznak, leg-
gyakrabban középfülgyulladás kapcsán jelentkezhet a panasz.  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

Véradással egybekötött 
egészségnap

Véradással egybekötött egész-
ségnapot tartottak nemrégiben a 
Dózsa utcai „Családi-Kör” Idősek 
Klubjában és Fogyatékosok Nap-
pali Intézményében, a mintegy 
ötven időst, mozgásában vagy ér-
zékszervileg akadályozottat, illetve 
enyhe fokban értelmi sérültet gon-
dozó klubban. Már tizedik eszten-
deje évente kétszer rendeznek ha-
sonlót – ismertette Dumáné Dur-
kó Anna klubvezető. A délelőtt 
rendszerint valamely aktuális té-
mában megtartott orvosi előadás-
sal vagy szűrővizsgálatokkal telik, 
és délután következik a véradás. 

Idén az Egészségfejlesztési Iro-
da szakembereivel karöltve or-
vosi szűrővizsgálatokon lehetett 
részt venni: vércukor-, vérnyomás-, 
testzsírmérés, a tüdőkapacitás fel-
mérése és hallásvizsgálat is zajlott. 
Közel negyven személy vett részt a 
szűréseken. Akiknél a normálistól 
való eltérést találtak, azt a megfe-
lelő szakorvoshoz vagy a háziorvo-
sához irányították. 

Délután a Vöröskereszt koordi-
nálásával zajlott a véradás. A vér-
adó állomás ideérkező munkatársa-
it mindig jó érzéssel tölti el az idő-
sek klubja tagjainak gondoskodá-

sa. A véradóknak és a szakembere-
it szakembereknek gondosan meg-
terítik a finomságoktól roskadozó 
asztalt és még ajándékot is adnak, 
hogy felejthetetlenebbé tegyék az 
alkalmat. Nagyon sok a visszatérő 
véradó, de mindig jönnek újak is. 
A klub munkatársai és gondozott-
jai közül is számosan véradók. Idén 
újdonság volt, hogy minden vér-
adónak felajánlották, hogy egész-
ségkockázati becslés során megis-
merjék aktuális fizikai állapotukat 
és a népbetegségektől való fenyege-
tettségük mértékét. Nagyon sokan 
éltek a lehetőséggel, hogy mindez 
megtudják. Összesen 45 személy 
adott vért ezen a délutánon. Sz. K.

45 személy vett részt a Dózsa utcai 
hagyományos tavaszi véradáson.
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95 évesen is kiváló 
egészségben

95. születésnapján köszöntöt-
te zahorán Istvánnét az önkor-
mányzat nevében Izsó Gábor pol-
gármester. róza néni Békésen szü-
letett, és a mai napig itt él. Nagy 

családban nevelkedett, kilencen 
voltak testvérek, neki pedig két 
gyermeke, öt unokája és öt déd-
unokája született. Negyed évszá-
zada, mióta férje meghalt, egye-
dül látja el magát, kis segítséggel 
lakását és kertjét is önállóan tartja 
fent a ma is mosolygós, rendkívül 
jó egészségnek örvendő róza néni. 
Tavasztól őszig, ahogyan egészsége 
engedi, kerékpárral jár a piacra, a 
boltba, és amikor szükséges, az or-
voshoz is. Nagy családi körben ün-
nepelte 95. születésnapját. lánya, 
fia, unokái és dédunokái szintén 
felköszöntötték. 
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békési sorsok, ékési arcokB
Beszél a csönd

Beszél a csönd, hiszen amikor elcsitul a világ összes zaja, akkor is 
hallani halk neszezést, a fák suttogását… Beszél a csönd. Előfor-
dulhat, hogy a csönd másról mesél nekünk, arról például, hogy 
megszűntek a hangok és teljes némaság ölel körül minket, vagy 
alig valami jut el az akusztika száz csodájából. Ismerjék meg inter-
júalanyomat, lipcseiné Szántó Ilonát, aki segíthet nekünk a baj-
ban!

- Hallásspecialista asszisztens? 
Mit értsünk ezen?

- Klinikai elektrofiziológiai szak-
asszisztens a végzettségem megne-
vezése. Egy sokrétű kiképzés ered-
ményeként váltunk olyan szakem-
berekké, akik képesek különféle 
fontos vizsgálatok elvégezni, mint 
például az EEG, műszeres hallás-
vizsgálat, szemészeti vizsgálat. A 
felsőfokú végzettségemet 2001-
ben szereztem meg, de akkor már 
a fül-, orr-, gégészeten dolgoztam 
asszisztensként, 1994 óta. A na-
pi nyolcórás szakrendelés mellett 
a hallásvizsgálatot, valamint az is-
kolai hallásszűréseket egyedül csi-
nálom. A Harila-Plusz Kft-nél má-
sodállásban vagyok. A munkám 
megköveteli, hogy kövessem a vál-
tozásokat, ezért folyamatosan részt 
veszek továbbképzéseken. 

- Kell fizetni a vizsgálatokért?  
- Az említett vállalkozás egy 

készülékforgalmazó cég. Teljesen 
független a szakrendeléstől. He-
lyi megoldást kínál a betegeknek a 
problémájukra. lehetőség a gond 
felderítésére és megoldására, hely-
ben, utazgatás nélkül. Hallásvizs-
gálatra, fülzúgás kezelésére, halló-
készülék megvételére, akár TB tá-
mogatással is, a meglévő készülék 
felülvizsgálatára, javítására, beál-
lítására. A vizsgálat természete-
sen ingyenes, nem beutaló köte-
les, bárki bármikor megkereshet a 
rendelési időben hétfőn és csütör-
tökön 14 és 17 óra között. A felesle-
ges várakozás elkerülése érdekében 
azért be kell jelentkezni. Ezt meg-
teheti bárki akár rendelési időben 
személyesen a rendelőintézetben, 

vagy telefonon (30/984-1438).
- Hogyan zajlik egy ilyen vizsgá-

lat?
- Először is kikérdezem a hoz-

zám fordulót a panaszairól. Ez-

után következik a fájdalommen-
tes vizsgálat. A beteget beültetem 
egy hangszigetelt fülkébe, kap egy 
fejhallgatót, amelyen át hangokat 
hall változó frekvenciával, erősség-
gel decibelben, és a kezével jelzi, 
ha hallja. én pedig kapok egy gör-
bét (audiogrammot) a vizsgálatról. 
Sajnos a legtöbben úgy gondolkoz-
nak, hogy akkor jön majd el, ha 
már nem hall, pedig érdemes idő-
ben, a legkisebb panasz esetén fel-
keresni a rendelést, akár csupán el-
lenőrző célzattal. Természetesen, 
ha nem tudok segíteni, mert olyan 
jellegű a baj, a megfelelő helyre irá-
nyítom a beteget.

- Mit szabad tudni rólad, mint 
magánszemélyről?

- A férjem asztalos és két fiunk 
van. A nagyobbik már önálló, hi-
szen 30 éves és többdiplomás. Szo-

ciológus, szociálpolitikai mene-
dzser, két felsőfokú nyelvvizsgá-
ja van, angol szakfordító és most 
fogja letenni a PhD-t. A kisebbik 
gyermekünk 15 éves gimnazista és 
még keresi a neki való lehetősége-
ket. Mivel sokat dolgozom, nagyon 
kevés a szabadidőm. olyankor ol-
vasgatok. A klasszikusokat épp-
úgy szeretem, mint a modern re-
gényeket, amolyan mindenevő va-
gyok. Ez igaz a zenei ízlésemre is. 
Ha tehetem, szívesen utazom Bu-

dapestre a nagyobbik fiamhoz és 
vele közösen színházba, múzeum-
ba megyek vagy kirándulni a budai 
hegyekbe. Imádok kerékpározni és 
nyaranta előfordul, hogy átkariká-
zok Csabára. Kedvenc színem a pi-
ros, mert az olyan vidám, és sajnos 
szeretem a süteményeket is. Szíve-
sen beszélgetek a barátaimmal, ha 
időm engedi. Alapvetően elégedett 
vagyok az életemmel, nincsenek 
nagy álmaim. Csupán azt szeret-
ném, ha a gyerekeim megtalálnák a 
helyüket, ha révbe érnének és sike-
resek lennének az életben. Magam-
nak csak azt kívánom, az egészsé-
gem még sokáig megengedje, hogy 
a munkámat jól, az ügyfelek meg-
elégedésére tudjam végezni, mert 
szeretem, amit csinálok.  Gugé

Következő beszélgetőtársak a „Más-
Kép” Egyesület segítői.
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ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Sikeres volt 
a szemétszedő 
és városszépítő nap

(Folytatás az 1. oldalról)
A városszépítés a központban is 

látható nyomokat hagyott: az Ady 
Endre lakótelepi játszótér, Veres 
Péter téri játszótér és a Fáy András 
utcai játszótér játékainak és utca-
bútorainak lefestése volt esedékes. 
Az önkéntesek egyben a játszóte-
rek környékét szintén megtisztí-
tották a hulladékoktól. A Fenn-
tartható Térségért Alapítvány két 
helyszínre szervezett szemétsze-
dést e napra. Dánfok mellett a Fáy 
András utcán a játszótértől az om-
niáig az általuk mozgósított ön-
kéntesek jóvoltából tisztult meg. 
A Békési Kajak-Kenu Klub közel 
30 sportolója kenuikból igyekezett 
az élővíz-csatorna főtéri szakaszán 
a vízpartot megtisztítani a szemét-
től. Összességében nagyjából 300 
személy vett részt a munkákban 
Békésen március 23-án. 

A mezőgazdasági szakképző is-
kola külön napon szedte a szeme-
tet Hőzső utcai és Szarvasi úti is-
kolaépületük környékén, ekkor 
mintegy 120 diák kapcsolódott 
be a munkákba. Még egy illegá-
lis hulladék-lerakóhelyet is felszá-
moltak. Összesen legalább 30 zsák 
szemét gyűlt össze munkájuk nyo-
mán.  Sz. K.
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RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából

ADÓBEVALLÁSÁT.  MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.

AKÁR ITT IS KIEGÉSZÍTHETI

Ajánlja fel

adója 1+1%-át!
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NÉVJEGY
Név: : Bunta Loránd
Foglalkozás: „Grebb-Burgerista” - egyéni 
vállalkozó
Kedvenc könyv: nagyon sok jó olvasmány van, mostanában az üzleti témájú könyveket preferálom, ha van időm rá
Kedvenc zene: a house műfaj jöhet minden mennyiségbenKedvenc film: Életrevalók
Kedvenc étel, ital: magyaros ételek, jó sörök, finom borokKedvenc hely: Magyarország és Olaszország mellett friss élmény miatt Izland
Kedvenc időtöltés: utazás

Staféta
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Rovatgazda: 
Serfecz Dávid

- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Tanulmányaim után hosszú és 
kalandos, izgalmakkal, nagy bu-
likkal teli út vezetett a mai „álla-
potig”. Több mint 10 éves disz-
kós időszakom alatt már nagyon 
sok embert megismerhettem, akik 
meghatározó hatással voltak rám. 
Igazából a családomon kívül min-
den fontos embert ehhez az idő-
szakhoz tudok kapcsolni. Azon 
szerencsések közé tartozom, akik 
maximálisan élvezhették a szülői 
és családi támogatást gyerekként 
majd fiatal felnőttként is. Ez na-
gyon sokat számít. De ezek mel-
lett minden téren szükség volt és 
van az alázatos és kitartó munkára. 
A sok-sok buli és munka közben 
nagyon sok barátra tettem szert, 

akiknek óriási szerepe volt és van 
is az életemben. Inspiráló környe-
zetet sikerült kialakítanom magam 
körül, ez is fontos az előrehaladás 
szempontjából.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- Eddigi legnagyobb sikeremnek 
mindenképp a Grebb üzlet 2017-es 
megszületését tartom, melyet ugye 
azóta is nevelgetek, mint egy gyer-
meket. Mindig is az alkotás moz-
gatott, az hogy valami maradan-
dót, valami élményt tudjak átadni 
embereknek. Örömet okozni, vala-
miféle minőséget csalni a minden-
napjaikba. Igaz ez a Grebb-es tevé-
kenységre ugyanúgy, mint a régeb-
bi lemezlovas pályafutásomra.

- Hogyan képzeled el az életed 
pár évtized múlva?

- 10-20 év múlva szeretném ha 
az országban már jó néhány Grebb-
ben tudnának az emberek nap mint 
nap friss marhahúst „grebbelni”, 
Békési göngyölt császárszalonna 
és Békési kolbász társaságában. Ez 
persze vonzza magával a sok mun-
kát is, de állok elébe. Addigra nagy 
sikernek könyvelném el, ha sikerül-
ne egy szép kis családot alapítani, 
ez szerintem minden ember életé-
ben egy alap. Na meg persze ahogy 
édesapám szokta mondani: „egész-
ség legyen”!

A stafétát Csányi Alexandrának 
adom tovább.

 A békési alkotó, Batizi Vera fest-
ményeiből nyílt kiállítás a Dó-
zsa utcai „Családi-kör” Idősek 
Klubja és Fogyatékosok Nappali 
Intézményében. A tárlat április 
végéig megtekinthető.

 Megnyerte a Középiskolás Köz-
lekedésbiztonsági Kupa megyei 
döntőjét a személygépkocsi ka-
tegóriában Erdős János, a Gál 
Ferenc Főiskola Békési Szakkép-
ző Iskolájának diákja, így ő kép-
viselheti Békés megyét az orszá-
gos döntőben. Csapatverseny-
ben az Erdős János, Bozó Péter, 
osztás Péter András trió a har-
madik lett. 

 Március 15-én kiemelkedő szín-
vonalú munkája elismeréseként 
Magyar Bronz érdemkereszt-
ben részesült a Pesti Vigadóban 
Szeverényi Barnabás, a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes szólistája. 

 305 rajzot bírált el a zsűri a 26. 
alkalommal megtartott „Bizton-
ságos közlekedés gyermekszem-
mel” című pályázaton a Békési 
rendőrkapitányság illetékessé-
gi területéről. óvodásoknál el-
ső lett Karácson Sanel (Fürkész 
óvoda), alsósoknál a legjobb 
Sánta Mónika, felsősök között 
Hegedűs Boglárka, mindketten 
a Dr. Hepp Ferenc általános Is-
kola tanulói. 

Hírek








Autizmus Világnapja Békésen is
Több megyei település mellett idén először városunk-

ban is megtartották az Autizmus Világnapját április 
2-án, a Dr. Illyés Sándor óvoda, általános Iskola, Szak-
iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban. Min-
denekelőtt Aléné Kucsera Andrea intézményvezető kö-
szöntötte a vendégeket. Ezt követően Szántó Tamás, a 
békéscsabai AUT-PoNT Autista Gyermekekért és Fi-
atalokért Alapítvány vezetője és érintett szülő nyitotta 
meg a rendezvényt. Az ezt követő műsorösszeállításban 
több autista gyermek szerepelt, mégpedig Kispetik 
Noémi és Tercsik Dániel, akik narrátorként szerepel-
tek az Autista dalban. Végvári orsolya (ének), Nagyéri 
zsolt (szintetizátor), Kovács Marcell (furulya) az ismert 
Tavaszi szél... című népdalt adták elő. Csizmadia Do-
minik és Váczi Viktor pedig a Forma-1 világáról tartot-
tak tájékoztatót. onodi Márk pedig egy modern tánc-
produkciót mutatott be a közönségnek. Később az in-
tézmény pedagógusai érzékenyítő játékokat mutattak 
be. Elhangzott, az intézmény pedagógusai az év 365 

napján azon dolgoznak, hogy az ép és sérült embereket 
közelebb vigyék egymáshoz, segítsék az elfogadást, a jó 
integrációt és szemléleti befogadást. Ez a rendezvény 
alkalmat adott ismét arra, hogy megtapasztaltassák a 
vendégekkel, milyen sérültként mozogni, tájékozódni, 
kommunikálni. Zsombok Imre

Az Autizmus Világnapján vidám kék sétára indultak a 
Szánthó utcáról a református templomhoz léggömbökkel és 
mécsesekkel az érdeklődők. A templom a közvilágítás be-
kapcsolódásával egyidejűleg vált kék színűvé, mely az au-
tizmus jelképes színe. A publikum közösen énekelt, végül 
sokan kék színű héliumos léggömböt engedtek a magasba.
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Japán tyúkokat keresek megvételre. Tel.: 
30/433-79-89.
Április végétől tanyasi rántani való csirke eladó. 
70/50-43-558. 
Bárányok eladók. 30/485-99-16.
Kecskék eladók. Tel.: 30/67-52-575.

TÁRSKeReSÉS
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 
26 éves békési fiatalember társat keres. Tel.: 
70/268-68-15.
Öreg napjaimra társamat keresem 73 év körüli 
férfi személyében. 68 éves, özvegy nő vagyok. 
70/20-40-112.

SzOlGÁlTATÁS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rova-
ta NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért 
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30. 
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.

Veszélyes beépített fák szakszerű kivágá-
sa, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák, 
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás. 
Tel.: 20/472-96-58.

THETA-HEALING konzulensi kezelés már 
Békésen is! Érd.: 0036-30/482-42-65.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javí-
tása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.

MuNKÁT KeReS, AJÁNl
Napi négy órára megbízható hölgy munkát ke-
res. Tel.: 30/667-45-84.
Gyermekfelügyeleti munkát keresek. Tel.: 
70/673-55-01.
Gallydarálóst keresek. 30/318-74-47.
Takarítói vagy házkörüli munkát keres megbíz-
ható hölgy. 20/408-70-98.

eGyÉB 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölniva-
ló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, desz-
ka. Tel.: 20/396-66-42. 

Eladó 2000 db  használt műanyag rekesz. Érd.: 
70/426-20-55.
Száraz helyen tárolt héjas dió eladó (300Ft/kg). 
Tel.: 20/25-28-774.
Kisbálás búzaszalma eladó. Ömlesztett széna 
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: Robi 55-ös rotakapa, 50-l es üvegballon 
tartókosárral együtt. Tel.: 20/20-60-161.
Négyfiókos fa-lambéria íróasztal eladó. Tel.: 
66/412-070.
Vezetékes gáztűzhely és motoros láncfűrész el-
adó. 30/-242-75-54.
Bontott esőcsatorna eladó, kb. 30 m. 66/643-
416.
Eladó: 28-as női kerékpár, Karancs négyégős 
gáztűzhely, konyhaszekrény az 50-es évekből. 
rengeteg tárolóhellyel. Érd.: 70/673-55-01.
Eladó: elektromos kávéfőző, kenyérsütő auto-
mata. Tel.: 70/310-83-53.
1,2 m magas duplavirágú leánder eladó. Érd.: 
66/746-257.
Garázsvásár a Tompa u. 13. alatt április 28-án 
15-18 óráig. Szerszámok, bútorok, aprócikkek. 
Eladó: betonkeverő, autóba való gyermekülé-
sek. Érd.: 20/560-91-75.
Májusi kiültetésre szálas fűszerpaprika- és pa-
radicsompalánta eladó. Tel.: 70/387-11-31.
Eladó: Szarvasi elektromos kávéfőző (sárga), 
kenyérsütő automata. Tel.: 20/961-46-33.
Jól felszerelt férfi kerékpár és egy ovális, nagy-
méretű 100 éves tükör eladó. Tel.: 30/321-35-52.
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tórész eladó. 
Irányár: 350 ezer Ft. 70/236-35-37.
Rosszerdőn lakható kisház gyümölcsössel el-
adó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 66/634-372, este.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békési közművesített telek fúrt kúttal, disznó-
óllal, kis házzal eladó 2,2 millió Ft-ért. Érd.: 
70/569-65-10.
A muronyi kövesút mellett tanya eladó, gyümöl-
csössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft. 
Érd.: 70/218-59-72.
Békésen 867 m2 építési telek eladó. Irányár: 2,2 
millió Ft. Érd.: 70/771-90-33. 
Bocskai utcában kis ház telekáron eladó. Irány-
ár: 2,6 millió Ft. 30/305-79-55.
Danzugon nyaraló eladó 3,2 millió Ft-ért. Érd.: 
30/232-03-32.
Váradi utca 52. szám alatti, kétszobás, össz-
komfortos parasztház eladó. Irányár: 3,6 millió 
Ft. Érd.: 30/304-69-38.
Összkomfortos, 62 m2-es társasházi lakás eladó 
4,2 millió Ft-ért a Hidvégi utcában. Érd.: 30/935-
17-70.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Komfortos tanya eladó sürgősen 6 millió Ft-ért 
kövesút mellett. Melléképülettel, nagy kerttel, 
költözhetően. Tel.: 30/96-18-765.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló három-
szobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. 
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Bocskai u. 57. alatti összkomfortos, felújított 
családi ház beköltözhetően eladó 6,6 millió Ft-
ért. CSOK-ra is. Érd.: 66/412-955, 30/203-73-
41.
Décseri utcában 1,5 szobás, 48 m2-es kertes 
ház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.

Tisztelt Olvasóink!
az apróhirdetésekben szereplő ada-
tok hiteles sé  géért szerkesztőségünk 
nEM vállal felelősséget. Csak lakossági 
apróhir detéseket adunk közre.

INGATlAN 

TIszTElT olvasóInK! 
lapunkban KIzárólaG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FElTÜnTETIK 

az In GaTlan IránYáráT is.  
Megértésüket köszönjük.

Pacsirta utcában 87 m2-es, nem felújított 
kockaház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/206-
20-18.
Családi ház eladó Békésen. Irányár: 7 millió Ft. 
Érd.: 70/335-94-46.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy te-
lekkel rendelkező házamat elcserélném tömbla-
kásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Kölcsey utca 44. szám alatti vendéglátóhely el-
adó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/945-18-33.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Má-
tyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/36-
13-776. 
70 m2-es, összkomfortos kertes ház nagy telek-
kel eladó a Mónus Illés utca 4. szám alatt. Irány-
ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 20/52-66-969.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház nagy telekkel 
eladó 9 millió Ft-ért. Háromfázis bekötve. Érd.: 
30/293-27-51.
Tarhoson 120 m2-es, összkomfortos családi ház 
eladó. Érd.: 70/946-49-59. Irányár: 9,9 millió Ft.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. 
Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.:70/512-75-65.
Kétszobás családi ház eladó 12 millió Ft-ért. 
Központi fűtés, kis udvar, garázs, háromfázis. 
Érd.: 30/434-22-97.
Arany J. u. 16/1. szám alatti összkomfortos ker-
tes családi ház melléképülettel eladó. Irányár: 
12,8 millió Ft. Érd.: 20/547-53-40.
Családi ház eladó a Dió u. 9/1. szám alatt 13,5 
millió Ft-ért. Érd.: 70/77-69-256.
Váradi u. 30. és Váradi utca 30/1. szám alatti 
összkomfortos családi ház eladó 14 millió Ft-
ért. Érd.: 20/770-73-40.
Rákóczi u. 18. alatti ház eladó, bútorozva is. 
Irányár: 17 millió Ft. Érdeklődni ott.

KIADÓ INGATlAN
Igényesen felújított, bútorozott, kétszobás la-
kás kiadó 1–2 személynek a Karacson. Érd.: 
nyikorandi@freemail.hu.
Garázs kiadó a Fáy utcában hosszú távra. Érd.: 
20/360-20-71.

INGATlANT KeReS
Békésen üres albérletet keresek első emeletig. 
Kertes ház is érdekel. 30/498-65-18.

KeRT, SzÁNTÓFölD
Telekgerendáson 4 hektár szántóföld eladó. Tel.: 
70/366-61-48. 
Sebők kertben zárt kert eladó villannyal, kúttal, 
faházzal. Tel.: 20/20-60-161.

A marói részen közel 2 hektár föld eladó kisebb 
épülettel, ásott kúttal. Érd.: 70/379-14-53.
Maróban 1400 m2 gyümölcsös, locsolásra alkal-
mas csatorna mellett eladó. Tel.: 66/631-556.
Csárdaszálláson 2 hektár (58,36 AK) termőföld 
eladó. 30/851-25-93.
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági 
épületekkel. 30/-242-75-54.
2000 m2-es lucernaföld éves használatra kiadó. 
Érd.: 66/411-026.

JÁRMű, AlKATRÉSz
Elektromos rokkantkocsi eladó Muronyban. 
70/620-19-48.
1982-es 350-es piros Jawa motorkerékpár el-
adó. Érd.: 30/293-27-51.
Robi pótkocsi jó állapotban eladó. Tel.: 30/461-
47-99.
250-es ETZ jó állapotban eladó. 70/36-29-051.
17 éves Opel Astra 1,4-es 167600 km-rel eladó. 
Érd.: 20/388-90-34.
Hyundai Accent eladó. Tel.: 70/335-94-46.
Kubuta 1600 kistraktor sok munkagéppel eladó. 
Érd.: 20/310-90-73.

Eladó TRAILER felépítménnyel. 1999-es 
évjáratú, kéttengelyes, 2 tonnás össztö-
megű. A felépítmény (750 kg) 8 db csavar 
eltávolítása után levehető. Érd.: 70/426-
20-55.

Veteránkorú Zastava megkímélt állapotban, 82 
ezer km-rel eladó. Tel.: 66/415-339.
MTZ-550E traktor új gumikkal, kevés üzemórá-
val, kifogástalan állapotban eladó. Tel.: 30/57-
33-469.
Eladó: komplett MTZ hátsókerék gumi+abroncs, 
vadonatúj MTZ alkatrészek és egy Hoffer trak-
torhoz való eredeti gyári melegítőlámpa. Tel.: 
66/411-857.
Robihoz gyári utánfutó eladó. 66/643-416.
Peugeot 307 1,4 benzines eladó első tulajdonos-
tól, 144 ezer km-rel, két év műszaki vizsgával. 
Irányár: 580 ezer Ft. Érd.: 30/601-40-50.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.: 
70/218-59-72.
Eladó: K–442-es gyorsbálázó, traktorra szerel-
hető sertésszállító kaloda, szántóföldi kultivátor, 
seprűnyél gömbölyítő. Tel.: 66/413-195.

Eladó IVECO 75E 14 típusú 1999/9-s évjá-
ratú tehergépjármű. Műszaki érvényesség 
ideje: 2019/6. Érd.: 70/426-20-55.

ÁllAT
Keverék kiskutyus ingyen elvihető. Tel: 30/496-
13-76.
Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.

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 7. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések

folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés tELEfoNoN:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

HÍZOTT KACSA
konyha-
készen, 

szép 
májjal

folyamatosan rendelhető! 
HúsvéTra Is. 

Tel.: 00 36-30/466-83-69.
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Eladó: előszobafal, gázpalack, ablakszárny, női 
bundák, kabátok, vastag pulóverek, 37-38-as 
munkásbakancs, női cipők, csizmák, szobafe-
nyők, jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.
Konyhaszekrény és ebédlőasztal eladó. Érd.: 
20/571-83-79.
Képcsöves LG színestévé 15 ezer Ft-ért eladó. 
Tel.: 30/240-48-34.
2 m-es, kültéri fajátékhoz való csúszda eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Cserép-téglatörmelék töltésnek ingyen elvihető. 
Tel.: 30/667-45-84.
Idared és Jonagold alma eladó 100 Ft/kg-ért. 
Tel.: 20/243-98-31.
Teraszra vagy temetőbe műkő virágváza párban 
eladó. Tel.: 30/813-03-94.
Kisbálás hereszéna eladó. 30/425-00-24.
Disznótoros asztalt, gyalupadot, satupadot, régi 
bútort, tollat, hagyatékot veszek. 30/828-77-27.
5LE Brigs rotakapa előre-hátra menettel és 4LE 
fűnyíró gyűjtővel eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Eladók: középszőnyeg, dohányzóasztalok, be-
főttes üvegek (720 ml, 1700 ml), csaptelep, 
Lucznik lábbal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-83-
74.
Perzsaszőnyegek eladók. Érd.: 30/293-27-51.
Szobapáfrány, többféle kaktusz eladó. Tel.: 
66/416-144. Deák F. u. 39.
Eladó: szobai kerekesszék, gázpalack, gáztűz-
hely, munkapad köszörűvel, Philips borotva, 
horgászbotok, 120 l-es hordók, ballonok, 25 l-es 
üveg demizsonok. Tel.: 66/412-955, 30/203-73-
41.
Eladó: 28-as női kerékpár, 26-os női kerékpár, 
rota járókerék, 12000 W fűnyíró, konyhai sarok-
ülő, gyermekülés kerékpárra. 30/27-28-342.
400 l-es hűtőláda, üst, üstház, terménydaráló. 
20/98-33-487.
Eladó: régi stílusú kis kerek asztal, 2x3 m-es kö-
zépszőnyeg. Érd.: 70/771-86-46.
Vascsövet vennék oszlopnak (76, 89, 108, 119-es 
átmérőjű, 7 m-es legyen). Tel.: 30/461-47-99.
Eladó egy MTD-700 típusú fűkasza 14 ezer Ft-
ért. Jó állapotú, keveset használt. Tel.: 30/655-
25-15.
Eladó: elektromos kerékpár, Csepel női kerékpár, 
26-os német kerékpár, befőttes üvegek kicsitől a 
nagyig. Érd.: 70/283-58-83.

Zanussi kombinált hűtő és háromfiókos fagyasz-
tószekrény eladó. 70/77-35-562.
Pedrolo olasz szivattyú eladó. Tel.: 20/923-04-
09.
Naiman varrógép, kézmosó kagyló, ajtólap, 
falicsempe (6 m2) eladó. Érd.: 66/634-207,
Eladó: férfi kerékpár, befőttes üvegek, lekvár, ét-
készlet, gáztűzhely, Mora villanysütő, szagelszí-
vó, 5 l villanybojler, szobakerékpár, 60x60-as 
mozaiklap, szilvapálinka, körtepálinka, hőtáro-
lós gázbojler. Érd.: 66/643-333, 70/410-62-32, 
18 óra után.
Eladó: 50 l-es üvegballon, fateknő, tolikapa, dió-
farönk, vasraklapok, káposztasavanyító kád or-
sója. Érd.: 70/379-14-53.
Eladó: hétcsillagkerekes rendsodró újszerű ál-
lapotban, háromfejes Vogel eke, háromtáblás 
könnyű fogas, takarmányletakaráshoz új pony-
va, kisbálás gyepszéna. Tel.: 30/277-95-43.
Eladó: Honda locsolómotor, rotakapa, tolikocsi, 
zöldséges ládák, bontott csempekályha, vas 
ekefogas, biciklik, jó mázsa, rácsos gyerekágy. 
Érd.: Rákóczi u. 18.
Eladó egy M-42 menetes Exakta 500 fix tele-
objektív. Újszerű állapotú. Ára: 25 ezer Ft. Tel.: 
30/655-25-15.
Pálinka eladó. Érd.: 70/410-62-32.
Szobanövények, leánderek eladók. Érd.: 
66/643-333.
RK-2 rotakapa jó állapotban eladó 4LE motorral 
35 ezer Ft-ért. Tel.: 20/275-97-25.
Bontásból eladó: tégla, cserép, mestergerenda, 
mozaiklapok, konvektorok, eternitcső, áteresz-
cső. 20/472-96-58.
12 sebességes MTB kerékpár eladó. Tel.: 
30/461-47-99.
40 mázsa tritikálé eladó, minimum ötmázsás té-
telekben vagy egyben. 30/492-49-40.
Eladó: falra szerelhető szagelszívó, kazettás 
magnó, lábmasszírozó olcsón, fehér játékböl-
cső, szobai villanybúra, utazó merevhátú háti-
zsák. Tel.: 70/771-86-46.
Építési törmelék vályog és tégla ingyen elvihető. 
Tel.: 20/775-06-51, 70/944-42-60.
Eladó: 2 db 1000 l-es vastartály, 30 m2-re elég 
vasfóliaváz, 600 m2-re elég vasfóliaváz. Érd.: 
66/411-026.
Makita 1300 W fűgyűjtős villanyfűnyíró jó álla-
potban 15 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/775-97-25.

Good Báj Biokozmetika

 
Keresd fel dr. Péter sándorné Edit mesterkozmetikust 

a Good Báj Biokozmetikában!  
Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29. 

Cím: Békés, széchenyi tér 4/2. (a Posta mellett)

Gyere és próbáld ki az új, fájdalommentes 
SZŐRTELENÍTÉST, a WAX:One-nal!

A WAX:ONE egy háromlépéses rendszer. 
Utána nincs többé benőtt 

szőrszál, gyulladás, és a fájdalom minimális. 
Az eredmény a gyors, grépfrút és kivi 
illatú, gyöngyházkék kezelést követően 
SIMA, PUHA és BÁRSONYOS BŐR. 

Ez a WAX:ONE élmény.

MEGÉRKEZTEK AZ AKCIÓS CSEMPÉK 
és PADLÓLAPOK!

 Csempe:  1390 Ft/m2-től
 Padlólap:  1690 Ft/m2-től
 Falburkoló (beltéri):  1790 Ft/m2

  Scholhoffeni terméskő 
(5-7 mm vastag): 2790 Ft/m2

Akciónk a készlet erejéig tart!
20 ÉVES  A RAVAK

Ebből az alkalomból fantasztikus 
JUBILEUMI akcióval kedveskedik 

a vásárlóknak április1-től május 15-ig. 
Akció részleteiről érdeklődjön 

üzletünkben! Ne maradjon le róla!
TELEPÜNKÖN TŰZIFA VÁLTOZATLAN 
ÁRON FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!

ÜZLETÜNK NYITVA TARTÁSA 
MEGVÁLTOZOTT: 

hétfő-péntek: 8-17 óra
szombat: 8-12 óra

Békés Kerámia, Békés, Tóth utca 1.
Telefon: 30/69-54-144

MAGIX FATELEP 
TŰZIFA

(tölgy, bükk, gyertyán)

ÁRUSÍTÁS
KuGLIZVA 

ÉS KONYHAKÉSZEN,
 kiszállítással Békésen.

Tel.: 06-70/28-10-941 
Magyar u. 54.

Telefon: +36-30/46-73-199 
+36-30/95-82-349

E-mail: gapixfoto@gmail.com 
Webcím: www.gapixfoto.hu

- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás

Esküvői fotózás 
- kreatívtól a lakodalomig!

 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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Apartman bérletek 
Békésen, 

családi és más rendezvények idejére!

Kossuth u. 2. 
(3 szoba, 7 férőhely)

Széchenyi tér 1. 
(3 szoba, 9 férőhely)

Felkeltettük az érdeklődését? Keressen minket!
Telefon: 70/366-43-71

E-mail: mesterandmester@invitel.hu, info@kissapartmanbekes.hu 
Web: www.kissapartmanbekes.hu 

Mindkét apartmanunk Békés város szívében, szép környezetben 
található. Teljes körűen, igényesen korszerűsített, kényelmesen 

kialakított. Jól felszerelt konyha, vasalási lehetőség, 
ágynemű, ingyenes Wifi. 

Ingyenes parkolási lehetőség az apartman mellett.

Berill Ékszer 
és Zálogház

ÓriáSi arany ékSzer kínálattal éS kedvező 
árakkal várjuk váSárlÓinkat. 

BallaGásra 
aJándéKozzon 

érTéKálló 
aranY éKszErT! 
Gyönyörű karikagyűrű 
kollekcióink 3 napos 

határidővel rendelhetők.
Törtarany beszámítás 7000 Ft/gramm áron.

új karikagyűrű modellek érkeztek és nagy választékban kaphatók! 
úJ áruK érKEzTEK, nézzEn BE HozzánK!

AzonnAli készpénzre vAn szüksége? 
arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!

(THM: 39,6%-39,7%)
Üzletünk a Békés Takarék szövetkezet kiemelt közvetítője.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket! 
Berill Ékszer és zálogház 

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

IDŐPONT: április 27. szombat
HELYSZÍN: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

Egész nap várja önöket tavaszváró rendezvényére a Nefelejcs Egyesület. 
Kapunyitás 10 órakor. 

Az első 50 látogató, aki piros pöttyös ruhában érkezik vagy Piroska a neve, ajándékot kap! 

MÉDIAPARTNEREK:
Békési Újság, GA-Pix Fotó, Békési TV,

Békés Mátrix, Békés Megyei Hírlap

www.bekesinefelejcs.hu

ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL:
 Kacagó Bábszínház fellépése
 népi ügyességi játékok
 töltött káposzta ebéd
 gyógy- és fűszernövény szimatoló
 csörögesütés bemutató és kóstoló
 Belencéres Néptáncegyüttes fellépése, táncház
 tombolasorsolás 15:30-kor

KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEK:
 falvédők és más konyhai textíliák kiállítása
 régi zománcos edények kiállítása
 piros lábas vásár 
 virág- és fűszernövényvásár
 Kati néni Limonádézója
 Jani bácsi Fröccsműhelye
 játszóház gyerekeknek
 a Tájház díjtalanul megtekinthető

BÜFÉ KÍNÁLATUNK: 
  házi sütemény, piros pöttyös minyon, perec, kolbászzsíros kenyér,

málnaszörp, meggyszörp

Valamennyi program
és a belépés ingyenes.
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Városi GyerMeKNap
A kulturális központ számos intézménnyel, civil- és sportszervezettel 

összefogva idén is nagy szeretettel készülődik arra, hogy május 26-án, va-
sárnap vidám és emlékezetes programmal várja az apróságokat a Dánfo-
ki Üdülőközpontba. lesz játékos ügyességi- és sportvetélkedő, kézműves 
foglalkozás, tombolasorsolás, szórakoztató gyermekműsor és a napot ba-
tyus táncházzal zárjuk.

sportolási leHetőséGeK
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban jelenleg 15-féle sportolási 
lehetőség közül válogathatnak a sportok szerelmesei. Mindenki meg-
találhatja a számára legmegfelelőbb mozgásformát kortól, nemtől és 
edzettségtől függően. Az edzések helyszíne: Jantyik M. u. 23-25.
Zumba felnőtteknek: hétfő, szerda, péntek  18:30-19:30
Zumba gyerekeknek: péntek  17:30-18:30
Aikido: szerda, péntek  17 óra-18:30
Giri-sport: kedd, csütörtök  16:15-17:15
Senior torna: kedd, csütörtök  17:30-18:30
Pilates: kedd  19:30-20:30, csütörtök  18:30-19:30
Gerinctorna: kedd  18-19 óra
Energy Dance Cool: hétfő  16:30-19:30, szerda  17 óra-18:30
Dolce Dance Salsa: hétfő  18-19 óra
Kezdő Bachata hétfő  19-20 óra
Középhaladó Bachata: hétfő  20-21 óra
Mazsorett: kedd  16:30-19:30
K1, MMA Küzdősportok: hétfő, szerda, péntek  18-21 óra
Step-Fitt aerobik: hétfő  19:30-20:30, szerda, péntek 18:30-19:30
Sakk: hétfő, csütörtök 16-19 óra
RTM hasizom regenerálás:   csütörtök  17-18 óra
Felnőtt néptáncoktatás (helyszín: Petőfi u. 21.):  hétfő  18.30-20 óra
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BéKési proGraMajáNlatoK 
április 16.–Május 16. KöZöTT

Április 18. csütörtök 17 óra

Húsvétváró kézműves játszóház. 
Ingyenes. Kulturális központ

Április 23. kedd 17 óra

Sursum Corda-díjátadó a város 
szociális és egészségügyi életében 
kiemelkedő személyiségeknek. 
zenés-irodalmi est, szeretetven-
dégség. Szervezi a KéSz.

Kulturális központ

Április 25. csütörtök 15:15 óra

„Vallási élet a 19. századi Békésen” 
című néprajzi kiállítás megnyitója.

Városháza emeleti folyosója

Április 26. péntek 15 óra

Centenáriumi emlékülés az 1919-
es román katonai vérengzés csa-
tárkerti civil áldozataira emlékez-
ve. Koszorúzás a malomvégesi te-
metőben 16:30-tól.

Kulturális központ

Április 27. szombat 10-16 óra

II. Piroslábas Dínomdánom.
Tájház (Durkó u. 8.)

Április 29. hétfő 9 óra

Bűnmegelőzési és pályaorientációs 
előadás diákoknak.

Kulturális központ

Május 1. szerda 13 órától

Békési Majális. IV. Békés Megyei 
Ki-Mit-Tud? döntője, Feláldozha-
tók zenekar és Bikini koncert.
Kulturális központ előtti rendezvénytér

Május 11. szombat 10-16 óra

xIII. Nefelejcs Vigalom.
Tájház (Durkó u. 8.)

Május 11. szombat 18 óra

Békés-Drén KC- Algyő bajnoki 
kézilabda-mérkőzés Sportcsarnok

Május 15. szerda 16:30 óra

Filmklub a könyvtárban. Műso-
ron az ének az esőben című zenés 
film. A belépés díjtalan.

Május 16. csütörtök 19 óra

zorán koncert. Jegyek elővételben 
4999 Ft-ért, májustól 5999 Ft-ért 
válthatók. Kulturális központ

Az előző századfordulótól csaknem a második világháborúig vizs-
gálták egy budapesti bérház cselédneveit. A szolgálólányok a kor 
leginkább használt keresztneveit kapták (sok a Mária, Erzsébet és 
Anna), míg munkaadóik sokkal változatosabb nevekkel rendelkez-
tek (egyebek között Friderika, Jozefa, Karolina is volt köztük). Sze-
rencsére azért a két névtípus között volt átjárás, tehát nem voltak 
„tipikusan” cselédnevek vagy gazdanevek. érdekes, hogy a jegyzék-
be sokszor nem is az anyakönyvi alakot, hanem a szolgálók becene-
vét jegyezték be, volt olyanra is példa, hogy a vezetéknév híján – ta-
lán a munkaadó és a házmester sem tudta, mi volt a „lány” rendes 
neve, és csak az 1930-as évektől kérték a cselédek születési adatait, 
így sokszor csak következtetni lehetett a korukra. érdekes az életko-
ri megoszlásuk is: gyereklányként az átlagosan 22 éves szolgálókat 
alkalmazták, míg a háztartási, mindenesi teendőkben a 35 éves kor 
volt a középérték (ami elég szomorú, hiszen ezek szerint vagy bizo-
nyos idő után leváltották őket, vagy meghaltak, hiszen az időskort 
nem ott élték le).

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
A szolgálólány

Nagyház Pince Borozó Békés
Vállaljuk rendezvények, lakodalmak, 
BALLAGÁSOK, családi összejövetelek 

lebonyolítását 100 főig.
ÉTELKISZÁLLÍTÁS!!!

Sültes- és hidegtálak készítése.
Hétköznap menüs étkeztetés 

hatféle választási lehetőséggel 880 Ft-ért!
Bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetési lehetőség.

TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS BÉKÉS, TARHOS, 
MURONY, KAMUT TERÜLETÉN!

Nagyház Pince Borozó 
Békés, 

Széchenyi tér 6.
Nyitva tartás: 

hétfőtől-csütörtökig 
11-15 óráig, 

pénteken 11-14 óráig.
Rendezvény esetén 

a nyitva tartás igény 
szerint változhat.

Telefonszám: 
0036-30/32-22-424.

lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Gyalult deszkák széles választékban kaphatók!
Nyitva tartás:
h–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

Basszusgitáros állítja ki 
rajzait, tetoválásterveit 

Az énekes-basszusgitáros Szűcs 
Márton ceruzarajzaiból nyílt ki-
állítás a kulturális központban. A 
KéSz által megszervezett tárlat-
megnyitón dr. Pálmai Tamás al-
polgármester arra biztatta a kiál-
lítót, hogy folytassa és bontakoz-
tassa ki alkotóművészi munkáját, 
melyet pár éve folytat komolyab-
ban. rendhagyó módon maga a 
művész adta a megnyitó körítését: 
Mártone Netwörk nevű zenekará-
val (Szűcs Gergővel és Szász Péter-
rel) léptek fel, saját dalokkal. A ze-

nekarban Szűcs Marci az énekes-
basszusgitáros. A kiállítás a kápol-
nateremben június 11-ig látogatha-
tó, díjtalanul.  Sz. K.

Fo
T

ó
: A

Pá
T

I-
N

A
G

y
 l

A
Jo

S.



Békési újság 15sport

Horgász
szemmel

A KöröSöK 
TAVASSZAl 

 Körösök mindegyike: a Sebes-, 
a Fekete- és a Fehér-Körös minden 
évszakban más és más arcát mutatja 
meg, és nincs két egyforma év sem. 
Idén igen szerény volt a csapadék a 
vízgyűjtők területén. Az aszály a fo-
lyók vizének minőségét is jelentő-
sen befolyásolja. Ez az év igen ked-
vezően indul a horgászoknak, ide-
ális a vízhozam, az áradások még 
idáig nem voltak jelentősek. A Kö-
rösök duzzasztásai is befejeződtek, 
szinte a maximális szintet tartják a 
duzzasztók, ezért a horgászok bát-
ran neki indulhatnak a horgászat-
nak. A Horgászegyesületek Szövet-
sége korábban tudott halat telepíte-
ni a Körösökbe, ami kedvező, mert 
a későbbi esetleges áradás nem ve-
szélyezteti a telepített tavi halakat. 
A korai tavasz halat hoz a horgá-
szoknak - tartja a mondás. A fogá-
sok eddig ezt igazolják, az előző évi-
vel összehasonlítva. reménykedünk 
egy kis tavaszi árban, ami mindig 
serkenti a halak étvágyát.

Szekerczés Sándor

Átadták a szabadtéri kondiparkot 
április 3-án ünnepélyesen át-

adták az Ady utca és a Baky ut-
ca sarkán kialakított szabadtéri 
kondiparkot. Izsó Gábor polgár-
mester köszöntése után Kálmán 
Tibor alpolgármester ismertet-
te, hogy a fejlesztés pályázati for-
rásból valósulhatott meg. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériumá-
nak pályázatán elnyert 17 millió 
forintos támogatásból készült el 
a150 négyzetméteres szabadté-
ri kondipark, ahol tizenöt, úgy-
nevezett „saját testsúlyos” sport-
eszköz kapott helyet. A Nemzeti 
Sportközpontok által kivitelezett 
létesítményhez önerőt nem kellett 
hozzátenni.

Kálmán Tibor elmondta, hogy 
az elmúlt években több sporttal 
kapcsolatos pályázatot nyújtott be 
az önkormányzat, hogy segítsék a 
lakosok testmozgását. A kézilab-

da-munkacsarnok engedélyeztetés-
re már a Miniszterelnökség előtt 
van, és a helyiek reményei szerint 
hamarosan leteszik az alapkövet. 
A Magyar labdarúgó Szövetség-
től elnyert pályázattal és városi ön-
erővel 200 fős mobillelátóval, mo-

bilkijelzővel és labdafogó hálókkal 
gazdagodik a Sportpálya. A Fáy ut-
cai játszótér szomszédságában egy 
másik kondipark épül, illetve egy 
800 méteres rekortán futópályát 
szintén kialakítanak az élővíz-csa-
torna partja mentén.  Sz. K.

A kondipark minden igényt kielégítő eszközeit a Békési Kajak-Kenu Club fiatal 
sportolói mutatták be Dobi István edző vezetésével. A sporteszközök baleset-
veszélyesek, így mindenki csakis saját felelősségére veheti igénybe.
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Közel 16 millió 
a sportszervezeteknek

Békés Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2019-ben 
összesen közelítően 16 millió fo-
rinttal támogatja a békési sport-
egyesületeket. Az első félévre eső 
támogatási összegekről a napok-
ban tárgyalt a testület, figyelembe 
véve a klubok idei versenyterveit és 
pénzügyi igényeit. 

A képviselőtestület egyhangúlag 
fogadta el az előterjesztést, melyben 
értelmében a támogatások sorrend-
jében a következő összegeket kapják 
a sportklubok: Békési Torna Egylet 
Asztalitenisz Szakosztály 1,6 millió 

Ft, Békési Futball Club 1,44 mil-
lió Ft, Békési Szabadidős és Spotjá-
ték Klub (férfi kosárlabda) 1,4 mil-
lió Ft, Békési Kajak-Kenu Club 1,4 
millió Ft, Békési Diákok Atlétikai 
Klubja 480 ezer Ft, Békési NKTE 
(női kézilabda) 400 ezer Ft, Békési 
áFéSz SE (női kosárlabda) 350 ezer 
Ft, Békési Torna Egylet Ökölví-
vó Szakosztály 250 ezer Ft, Surman 
Box Club 250 ezer Ft, Békési Tor-
na Egylet Sakk Szakosztály 160 ezer 
Ft, Békési Torna Egylet Súlyemelő 
Szakosztály 160 ezer Ft, Jóbarát Bi-
liárd Klub 30 ezer Ft.

Fess 
Rochilde
ÚJ KAmIOn 
éRKeZeTT!
  nyári cipők (női, férfi, 

gyermek, sport)
 pólók
 dzsekik
 táskák 

NAposcsibe vásár! 
Húscsibe, 

kettős hasznosítású, fehér.
Békés, Teleki u. 17. 

Tel.: 66/411-023

Enter, hogy működjön 
a rendszer!

AsztAli és HordozHAtó száMítógépek 
jAvításA, kArbAntArtásA, bontásA

Telefon: 06-66/748-858, 06-70/315-82-35
E-mail: enterpcszerviz@freemail.hu 
Cím: 5630 Békés, Csabai út 70.
(Bejárat a Szabadkai utca felől.)

ENTER
PC SZERVÍZ

Nyitva tartása:
Hétfő-csütörtök: 8:30–12 óra, 
 13 óra–16:30
Péntek:  8:30-14 óra

A könyvtár- 
jubileumot 
szponzorálják

A Békési Könyvtárért Alapít-
vány 2018-ban 113 dokumentu-
mot (könyveket, folyóiratokat) 
vá  sárolt a Békés Városi Püs-
ki Sándor Könyvtárnak összesen 
több mint 204 ezer forint érték-
ben, továbbá ott folyó rendezvé-
nyeket támogatott, mások mellett 
a Költészet Napját és az országos 
Könyvtári Napok rendezvényt. 

Az alapítvány bevételének je-
lentős részét a személyi jövede-
lemadó 1%-ának felajánlásai 
(194790 Ft) és az olvasóktól ka-
pott adományok (64360 Ft) je-
lentik. Békés Város Önkormány-
zatától pályázat útján 2018-ban 
85000 Ft támogatást kaptak. 

Az idei év kiemelt feladata 
az alapításának 70. évfordulóját 
ünnepelő, több mint 3000 re-
gisztrált olvasót számláló Békés 
Városi Püski Sándor Könyvtár 
rendezvényeinek támogatása. A 
Békési Könyvtárért Alapítvány 
adószáma: 19059480-1-04.  
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Nyakunkon az újabb poloskainvázió
Tavaly brutális poloskainvázió lepte 
el az országot, és a szakértők elő-
rejelzése szerint idén hasonlóval kell 
számolni. Érdemes már most felké-
szülni.

A meleg időjárás miatt idén még 
hamarabb felbukkanhat a kártevő, 
ráadásul nemcsak a földeken, ha-
nem a városi környezetben is aján-
lott felkészülni a megszállásra. Na-
gyon nehéz ellenük védekezni, mivel 
alig vannak természetes ellensége-
ik, akad azonban néhány praktika, 
amikkel távol tarthatjuk otthonunktól 
a kellemetlen szagú rovart.

A poloskák télen a résekbe, repe-
désekbe bújnak a hideg elől és az 
első napsugarakkal előbújnak. Jelen-
tősen lecsökkenhet a poloskák szá-
ma a lakásunkban, ha szúnyoghálót 
szerelünk az ablakokra. 

Ha találunk egy kósza példányt, 
akkor kapjuk el egy papírtörlővel 
és húzzuk le a WC-n. Humánusabb 
megoldás, ha a szabadban engedjük 
el, de érdemes észben tartani, hogy 
a poloska a kertekben hatalmas ká-
rokat okozhat. Ügyeljünk arra, hogy 
ne nyomjuk össze, mert akkor tüs-
tént elszabadul az a jól ismert orrfa-
csaró szag, ami a rovar természetes 
védekezési mechanizmusa.

Poloskaűző anyag a fokhagyma. 
Ha 4 teáskanálnyi fokhagymaport 
összekeverünk fél liter vízzel, és ké-
zi permetezővel körbespricceljük az 
ajtók, ablakok környékét, akkor haté-
konyan távol tudjuk tartani a büdös 
bogarakat. 

Szintén kellemetlen ezeknek a 
bogaraknak a borsmenta szaga (10 
csepp illóolaj fél liter vízben perme-
tezve). Hasonlóan hatékony a cit-
romlé-ecet keveréke. Keverjünk ösz-
sze 30 ml citromlevet 15 ml ecet-
tel és 2,5 dl vízzel, majd jól rázzuk 
össze. Permetezzük közvetlenül az 
ablakokra, falakra, repedésekre és 
egyéb területekre, ahol felbukkan-

hatnak. Hatékony a szappan és víz 
egyvelege. Töltsünk fel egy vödröt 
legalább 2 liter vízzel, és adjunk 
hozzá egy teáskanálnyi mosogató-
szert. Pöcköljük a bogarat a vödör-
be egy seprűvel vagy ecsettel, és 
garantáltan nem fognak tudni meg-
menekülni.

Az őszirózsafélék családjába tarto-
zó dalmát krizantém virágából készí-
tett rovarirtó szer, a piretrin nagyon 

mérgező a poloskákra. Roppant 
könnyű magról termeszteni, így ha 
elültetünk néhányat a kertbe, máris 
egyszerűbb dolgunk lesz a bogarak 
elleni védekezésben. Használat előtt 
sötét helyen függesszük fel a virágo-
kat fejjel lefelé. Ha már kiszáradtak, 
őröljük finom porrá egy mozsárban 
a virágokat. Adjunk kb. 10 gramm 
port, egy teáskanálnyi mosogató-
szert 2,5 liter vízhez, majd öntsük ké-
zi permetezőbe. Ez a megoldás nem-
csak távol tartja, hanem végez is bü-
dös bogarakkal.

Ha rengeteg a poloska a por-
tánkon, és nem tudjuk egyen-
ként kiirtani őket, érdemes lehet 
egy feromoncsapdába befektetni. 
A csapdák nem használnak vegyi 
anyagokat, de vonzzák a bogara-
kat azáltal, hogy egyfajta szintetikus 
feromont bocsátanak ki, ami rendkí-
vül hasonló a poloskák által előállított 
természetes feromonhoz. Ha a bogár 
bekerül a csapdába, onnantól nincs 
menekvés: a dehidratáltságtól fog-
nak elpusztulni.

Élő fortélyaink

miskeriek002@gmail.com
fb.me/helyivallalkozas.bekescsaba

következő lapszámunk 
május 14-én fog megjelenni.

Tegye próbára szerencséjét!
Emlékeztetjük tisztelt olvasóin-

kat, hogy a 2019-es Békési Kalen-
dáriumban közzétettünk egy ke-
resztrejtvényt. Aki szeretné pró-
bára tenni a szerencséjét, a meg-
fejtést a kiadványban közétett nye-
reményszelvénnyel együtt április 
30-ig elküldheti nyílt levelezőla-
pon vagy borítékban a Békés Új-

ság 5630 Békés, Petőfi u. 20. szám 
alá címezve, vagy még egyszerűbb, 
ha bedobják a Cerka Papírboltban 
és a felnőtt könyvtárban található 
gyűjtőládába. A helyes választ be-
küldők közül öt szerencsés nyertes-
hez ingyenesen juttatjuk el a kö-
vetkező, 2020-es Békési Kalendá-
riumot. Várjuk megfejtéseiket! 

Nagycsaládot alapított
A közelmúltban ünnepelte 

90. születésnapját Enyedi Gá-
borné. Ebből az alkalomból Ma-
gyarország miniszterelnöke nevé-
ben Izsó Gábor polgármester kö-
szöntötte. Eszter néni 1954-ben, 
amikor a gyermekei iskoláskorú-
ak lettek, Pecéről Békésre költö-
zött. Ebben az időszakban a csa-
ládi mezőgazdaságban dolgozott, 
majd nyugdíjazásáig a békéscsa-
bai konzervgyárnál állt alkalma-
zásban. Három gyermeke szüle-
tett. Nyugdíjas évei aktívan tel-
nek, a kertészkedés mellett hat 
unokájára és öt dédunokájára so-
kat vigyáz. Családja bízik benne, 

hogy születésnapjait még jó pár 
évig ilyen kiváló erőben ünnepel-
heti. Jó egészséget kívánunk! 
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