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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

JÚNIUS 12-19.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

JÚNIUS 19-26.
Turul Patika (Piac tér)

JÚNIUS 26. – JÚLIUS 3.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Negyedszer volt pálin-
kaünnep           3. oldal
Olimpiai bajnok ülte-
tett fát            4. oldal
Gondolatok pedagó-
gus napon        7. oldal
Edzőcsere a BFKC-nél

8. oldal

Lapunk
tartalmából

USZODA NYITVA TARTÁSA:

– hétfô-péntek: 6-20 óra 
– szombat: 8-20 óra 
– vasárnap 8-18 óra

Az ünnepi beszédben a polgármes-
ter arról is beszélt, hogy a bűnös és
elfogadhatatlan trianoni döntés meg-

hozatalakor nem vették figyelembe azt
a tényt, hogy a Kárpát-medencét nem
természeti adottságai, hanem egy
nemzet tartotta egyben. Kifejtette,
hogy a magyarság kilencven éve nem
talált vissza önmagához, és az elmúlt
kilenc évtizedben sokaknak volt érde-
ke egy lelkületében is gyenge ország

fenntartása, a „merjünk kicsik lenni”
szlogen a közelmúltból is ismerősen
csenghet fülünkben. 

Izsó Gábor később beszélt arról a
törvényről, amelyet a közelmúltban
majdnem egyhangúlag szavazott meg
az országgyűlés, és amely kiterjeszti az
állampolgárságot a határon túli
magyarokra, amennyiben ezt igénylik. 

Az ünnepségen a városi színjátszók
működtek közre.  Folytatás a 4. oldalon

Felavatták a Trianoni
Emlékművet

Az egykori Nagy-Magyarország területét és a népességet meg-
csonkító Trianoni Békediktátum aláírásának 90. évfordulóján, a
Nemzeti Összefogás Napján, június 4-én, felavatták a
Honfoglalás téren az ennek a történelmi eseménynek emléket
állító alkotást. Izsó Gábor polgármester mások mellett arról
beszélt, hogy reményei szerint az emlékhely nem a fájdalomról,
hanem a jövőbe vetett buzgó hitről üzen majdani látogatóinak.

Sikerrel zajlott le Békésen is
a 81. Ünnepi Könyvhét és 9.
Gyermekkönyv Napok. Ta -
valy után másodszor hívta fel

a főtéren járókelők figyelmét
könyves sátor az olvasás fon-
tosságára, egyben a helyi
kiadványokra, könyvheti új -

donságokra. A megnyitón
Izsó Gábor polgármester és
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő leleplezte a Püski
Sándor Könyvtár januárba fel-
vett nevének tábláját. A pol-
gármester kifejtette, hogy a
magyar ünnepi könyvhét
egye dülálló anyanyelvi iroda-
lomra koncentráló kezdemé-
nyezés, melyet 1929 óta egy
kivétellel minden évben meg-
tartottak, még a háború évei-
ben is. Csak 1957-ben maradt
el, amikor bebörtönzött pá -
lyatársaik miatt sem az írók,
sem a kiadók nem kívántak
ünnepelni.

A könyvhét során az új
könyvek kedvezményes vásá-
ra mellett előadás, író-olvasó
találkozó, játszóház, és dedi-
kálás is számos érdeklődőt
vonzott.

Nyomdaillatú ünnep a főtéren

A szakadó eső ellenére is sokan elmentek az
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., az Electro-
Coord Magyarország Nonprofit Kft., és a
Békési Hulladékgyűjtő Kft. közös hulladék-
csere akciójára, élükön Czifra Anita békési
válogatott kézilabdázóval, aki maga is példát
mutatott a szelektív hulladékgyűjtésből. Őt
csoportokban érkező kisebb és nagyobb iskolá-
sok, családok, magánszemélyek követték, és
csak gyűlt a sok tévé, hűtőszekrény, valamint
más elektronikai hulladék, telt a Rákóczi utcai
szelektívgyűjtő sziget. A hozott műanyag-,
üveg- és papírhulladékért cserébe ajándéktár-
gyakat kaptak a szorgos, és környezettudatos
békésiek. A rendezvénnyel városunk bekap-
csolódott abba a hetedik éve tartó folyamatba,

amelynek lényege, hogy a környezetvédelmi
világnapon egyszerre tíz településen gyűjtőszi-
geteken népszerűsítik a szelektív hulladék-
gyűjtést. Az iskolák számára még egy külön,
üveggyűjtési verseny is folyt. A szelektálási
kedv hazánkban ebben az anyagfajtában a leg-
kisebb, csak 30 százalékos, de két-három éven
belül szeretnék elérni ennek a dupláját. Sz. K.

Ajándék járt a hulladékért
Műanyagból kb. 4,5 m3, papírból kb.
8 m3, üvegből pedig kb. 1,5 m3,
elektronikai hulladékból kb. 29,5 m3

gyűlt össze a környezetvédelmi vi -
lág napon megtartott hulladékgyűj-
tési akciónapon Békésen.

A ragyogó nyári időben szép szám-
ban gyűltek össze az emlékezők a
Rózsa temető bejáratánál, ahol sor ke -
rült a Lovag-vitéz Füredi Gábor népi
fafaragó által elkészített, a Szent
György Lovagrend támogatásával fel-
állított kopjafák felavatására. Az ese-
ményen részt vettek a Kolozsvár-
Hidelve Református Egyházközség
tagjai is, akik a hétvégén a református

gyülekezet vendégei voltak. A felszen-
telés szolgálatát Nagy József esperes-
plébános és Katona Gyula lelkipásztor
végezte. Füredi Gábor, az alkotó értel-
mezte is a kopjafa mondanivalóját. A
„V” alakot formázó két kopjafa azt fe -
jezi ki, hogy a háborúban tulajdon-
képpen győztünk, mert fennmaradt a
nemzetünk. Az emlékmű többi eleme
is mind-mind saját mondanivalót ta -
kar, amelynek ismeretét a művész Kós
Károly erdélyi alkotótól tanulta el. Az
alsó tulipán-motívum jelentése: itt
nem nyugszik senki, csupán emlékez-
tetni akar az alkotás. „Szívemből és
lelkemből dolgoztam, kérem, próbál-
ják megóvni. Ameddig élek és lehető-
sem lesz rá, én fogom ápolni a kopja-
fákat” – mondta Füredi Gábor.   M. A.

Kopjafát állítottak a temetőben 
A Békési Református Egy -
házközség, a Szent György
Lovagrend, valamint a Törté -
nelmi Vitézi rend június 6-án
kopjafát avatott a békési Ró -
zsa temetőben a világháborús
áldozatok emlékére. 

Június 19-túl július 4-ig harminc-
negyedik alkalommal rendezi meg a
város kulturális intézményein keresz-
tül a Békés-tarhosi Zenei Napokat.
A kulturális fesztivál újdonságai kö -
zött megtaláljuk az I. Békési Fúvós -
ze nekari Találkozót, amely a szabad-
téri rendezvényeket erősíti. Fontos
kiemelni, hogy a koncertek belépője-
gyeinek ötven százalékát a szervezők
az árvíz károsultjainak megsegítésére
ajánlják fel. 

A nyitónapon, június 19-én, szomba-
ton 16 órától I. Békési Fúvósze nekari
Találkozón a helyi zenekar mellett kun-
szentmártoni, hódmezővásárhelyi és
csorvási zenészek is fellépnek. A város
négy pontjáról (buszpályaudvar, Karacs
Teréz utca, Múzeum köz, Malom -
asszonykert – Zöldfa utca) elindulva
ze nélnek majd, hívogatva a békésieket.
Az útvonalak a Rendez vény téren talál-
koznak, ahol a négy rezesbanda együt-
tesen zenél.            Folytatás a 2. oldalon

34. alkalommal is 
Zenei Napok
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Folytatás a címoldalról
Az örömzenélés a Kirá lyok kapuja emlékműnél foly tatódik. 
A nyitóhangversenyen a kulturális központ színháztermében

a Békés Megyei Szim fonikus Zenekar ad koncertet. Az esten
közreműködik a békési Csökmei Margit trombitaművész, aki
tanulmányait mások mellett Salzburgban, a legendás Mo -
zarteum ban folytatta, és briliáns játékával a legjelentősebb kri-
tikusok elismerését is kivívta. 

Tavaly még egy szárnyát bontogató kezdeményezésként
bővült népzenével a Békés-tarhosi Zenei Napok, mára viszont
egy népzenei hagyományokra épülő, népszerű táncházakkal és
előadásokkal egybekötött, több na pos Nemzetközi Néptánc -
fesz tiválon is részt vehetünk. A békési Belencéres Néptánc -
együttes kapcsolataira építve, a tavaly vendégül látott „Klá sok”
és „Kunovjan” Néptánc együt teseket idén is városunkban kö -
szönt hetjük. A szlovák és cseh fiatalok négy napot töltenek
nálunk, és ez idő alatt nemcsak táncukat élvezhetjük, hanem
néhány alaplépést is megtanulhatunk tőlük. Bevezetésként júli-
us 1-jén, csütörtökön, 20:30 órai kezdettel a kulturális központ-
ban a Belencéres Néptánc együt tes tart bemutatót, majd táncház
lesz. Másnap délelőtt, azaz július 2-án, pénteken, a szlovák, a
cseh és a békési néptánccsoport rövid ízelítőt ad tánctudásáról 9

órai kezdettel a Piactéren. Majd a város fő utcáján táncolják
végig az utat, a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar tagjaival
kiegészülve. Este veszi kezdetét a Nemzetközi Fesztivál táncház,
ahol mindhárom nép tánccsoport tagjai fellépnek majd. 

Külföldi vendégeink Tarho son is táncba hívják az érdeklődőket
június 3-án, szombaton a IV. Körösök Völgye Folklórfesztiválon. 

34. alkalommal is 
Zenei Napok

A települési kisebbségi önkor-
mányzati képviselők választására
2010. őszén ismét sor kerül. A
választási előkészületek elkezdőd-
tek. A kisebbségi választói jegy-
zékbe való felvételt 2010. július 15.
napján 16 óráig lehet kérni a „A
kisebbségi választói jegyzékbe
vétel iránti kérelem” nyomtatvá-
nyon a település jegyzőjétől. A
nyomtatványokat május 31-ig
postai úton mindenki megkapta,
de letölthető a www.bekesvaros.hu
vagy a www.valasztas.hu honla-
pokról. 

A pontosan kitöltött kérelmet
(személyi azonosító=személyi
szám pontos kitöltése nagyon
fontos), a polgármesteri hivatal
portáján elhelyezett gyűjtőládá-
ba lehet bedobni hivatali ügyfél-
fogadási időben, vagy levél útján
eljuttatni – Békés Város Jegyzője

(5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.)
részére – fenti időpontig.  

A kérelem kitöltésével kapcso-
latosan felvilágosítás kérhető sze-
mélyesen az okmányiroda 20. sz.
irodájában vagy telefonon a 411-
011/143-as melléken. A választó-
polgár felvételét csak egy kisebb-
ség választói jegyzékére kérheti,
ellenkező esetben valamennyi
kérelme érvénytelen. A jegyző
július 15-ig dönt a kérelmező
kisebbségi választói jegyzékbe
vételéről. A kisebbségi önkor-
mányzati választást akkor tűzi ki
a helyi választási bizottság, ha a
településen az adott kisebbség
választói jegyzékében szereplő
kisebbségi választópolgárok
száma a választás kitűzésének
napján eléri a 30 főt. 

Jelöltet csak olyan – az egyesü-
lési jogról szóló törvény szerinti,

közhasznú vagy nem közhasznú
– társadalmi szervezet állíthat,
amelynek a választás évét meg-
előző legalább 3 éve alapszabá-
lyában rögzített célja az adott
kisebbség képviselete. Független
jelöltek indulására a törvény nem
biztosít lehetőséget. Jelölt csak a
lakóhelye szerinti kisebbségi
választói jegyzékben szereplő
választópolgár lehet. A kisebbsé-
gi választói jegyzék nem nyilvá-
nos, abba csak a választási iroda,
a választási bizottság és bíróság
tekinthet bele feladatainak vég-
rehajtása érdekében. A szavazás-
ra az e célra létrehozott, önálló
szavazókörben kerül sor, mely-
nek címéről és a szavazás idő-
pontjáról a jegyző külön értesí-
tést küld.
Békés, 2010. június 8.

Helyi Választási Iroda

Helyi választási iroda tájékoztatója
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BÉKÉSI ÚJSÁG 
– a békési családok lapja

Házasságot kötöttek: Dobi
Gábor és Szalkai Ildikó.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Valyuch György
(57 évesen, Bélmegyer),
Szűcs Lajos (86), özv. Lipcsei
Lászlóné (87), özv. Egeresi
Imréné (70), Fábián Imréné
(72), özv. Nagy Mihályné
(85), Pősze Jánosné (61),

Márton József (72), Váczi Já -
nos (71), Sajtos Mónika (37),
Toldi Istvánné (79), Dr.
Komáromi Sándor ügyvéd
(64), özv. Kiss Imréné (83),
Csapó Gábor (90).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Nagy dolgok vannak ké -
szülőben. Országban, ma -
gyarságban, világban, em -
be riségben gondolkodva
akár, ugyanezt mondhat-
juk. S ha – mint ezt a csík-
karcfalvi székely legény,
Barabási Albert László ál -
lítja – mindezt kicsit deter-
mináltan, világot átszövő
hálózat parányaként is
érezzük akár, akkor is
elmondhatjuk, hogy eze-
kért a „nagy időkért” érde-
mes élni. 

Igaz ugyan, hogy most
„csak” szekérderéknyi,
egyéb ként talajjavításra ki -
válóan alkalmas termék
alól kell kivakarni az orszá-
got, „csak” nemzettudatot
kell tetszhalálából felélesz-
teni, „csak” az újra egymás
felé nyúló magyar kezeket
kell kézfogássá nemesülé-
sükben segíteni. Csak ennyi
a dolgunk épp. 

No persze, közben ma -
gunk kisebb-nagyobb háza
táján is sepregetni illik „ha -
tártalan” lelkesedéssel. Ta ka -
rítgatni, csinosítgatni kéz-
 ügyben levő picinyebb dol-
gainkat is, mialatt a lényege-
sebbnek tekintett nagy
ügye kért szorítunk és te -
szünk. Olyan „kis” dolgokat,
mint tennen lelkünk példá-
ul. Kolbe atya beszélt a
hűségről a kis dolgok terén.
Azt mondta, legyünk hűek
ezekben az először talán
kevésbé fontos, mindenna-
pos, rutin ízű apróságokban,
mert a kis dolgok elhanya-
golása vagy akár azok elna-
gyolt, felületes teljesítése a
nagy dolgok el éréséhez is
szükséges fe gyel mezettség
elmulasztásához, a lelkesedés
lanyhulásához, magyarul
lazsáláshoz, lanyhasághoz
ve zet. El hanya golhatónak,
csekély ségek nek tűnnek
ezek első ránézésre, de ha
nem foglalkozunk velük ren-
díthetetlen szigorral, taka-
réklángon so sem tartott napi
önvizsgálattal, olyan állapo-
tot idézhetnek elő, amely ből
talpra állni csaknem lehetet-
len. Lelkünk karbantartása
esetében nincsenek kompro-
misszumok, nincsenek kis
dolgok. Ha céljainkat el
akar juk érni, ezen a téren

minden dolog egyaránt fon-
tos. Kicsinek látszó lazaság-
nak is beláthatatlan követ-
kezményei lehetnek. Az atya
szerint az az ember, aki eze-
ket a kis dolgokat elhanya-
golja, eleinte talán érez még
lelkifurdalást, de aztán, az
idő multával ez elmúlik,
elaltatjuk az önvád hangjait,
és mintegy hozzászokunk
saját hibáinkhoz. S bár hajla-
mosak vagyunk a világ sod-
rására, a körülményekre fog -
ni mindezeket valójában lel-
künk tudatos vétkéről, bű -
néről van szó. És bizony
tudva tudjuk, hogy a lejtőn
az első lépést nehéz csak
megtenni, a többi már ma -
gától jön.

Hogy miért emlegetem
épp most mindezeket, mi kor
épp miniszterelnökünk par-
lamenti 29 pontját hallgat-
tam végig? Mert kicsit biza-
kodóbb lettem, kicsit lelke-
sebb. Talán nem is tudjuk,
mennyi a valós tennivalónk,
vagy mekkora is a baj tulaj-
donképpen, de vég re mintha
látszana re mény arra, hogy
ismét lesz értelme a lelkese-
désnek. Hiszen tette eddig is
az emberfia a dolgát, néha
összeszorított foggal, néha
csak égre emelt tekintetünk
révén erőt merítvén, „menni
tovább mégis” lelkülettel,
ám most mégis jobb kedv-
vel, értve a célt fog hozzá a
szegény halandó a napi pen-
zumának. Hajlamosak va -
gyunk ilyenkor „nagyolni”,
haladjunk, mondanánk, sok
a tennivaló, ne totojázzunk,
ne foglalkozzunk a piszlicsá-
ri dolgokkal! De megállj!
Épp most kell igazán foglal-
koznunk velük. Mert lám,
épp imént mondá derék
Kolbe atyánk a példázatot,
mely szerint a nagy célunk
elérését éppen lelkünk min-
dennapi apró kenyereinek
meg szentelése szavatolja
csak. Teendőnk tehát mi le -
gyen? Este, elalvás előtt át -
gondolni a napot. Mit tet-
tünk jól, mit nem, hogyan
javítsuk ki a hibákat már
holnap? Reggel, eszméléskor,
tisztuló kobakkal újra
átgondolni őket és pár per-
ces, lelkünkre szánt „tisztál-
kodással” nekivágni a vég ső,
nagy dolog eléréséhez elen-
gedhetetlen kis napi téglá-
ink megalkotásához. És
mindezt mosolyogva, mert
az élet tényleg szép. Még éj -
szaka is. Hát még most, mi -
kor tán hajnalodni is fog...

Dolgok

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

A rendezvény majorettek,
fúvósok, pálinkalovagok és
pálinkapártoló hölgyek, szil-
va- és kosárjelmezesek veze-
tésével felvonulással kezdő-
dött, végig a városközponton
az Ady utca 1. szám alatti
leendő Békési Szilvapálinka
Centru mig, amelyben jelen-
leg a pince kialakítása van
folyamatban, és amely a ter-
vek szerint még idén meg-
nyitja kapuit. A több mint
100 éve zsinagógának épült
patinás épület történetét ki -
vetítés mellett Békési Zol tán,

a Bé kési Szilvapálinka Zrt.
vezérigazgatója ismertette.
Mint elmondta, az átalakítás
révén kialakuló pálinkaház-
ban mások mellett a pálinka-
főzést fogják bemutatni, lesz
pálinkamúzeum, kóstoló és
konferenciaterem, helyi ter-
mékek boltja, nemes pálin-
kák pincéje, de még pálin-
kásüveg alakú üveg látvány-
lift beépítését is tervezik. 

Később erről a helyszínről
indult el helyi és környékbeli
sportolók kíséretében Vasi
Csaba pálinkalovag, hogy futva

érje el a rendezvények további
helyszínét, a Gőz malom sori
főzdét. Itt ökörsütés, gyerekek-
nek és felnőtteknek szórakoz-
tató rendezvények, gasztronó-

miai élmények, nyitott pálin-
kafőzde, és nem utolsó sorban
fergeteges koncertek, végül
utcabál vár ta a vendégeket. 

Szegfű Katalin

Siker volt a pálinkaünnep
Az időjárás kedvezett idén a IV. Békési Szil va -
pálinka Ünnep szervezőinek, amelynek prog-
ram jaira helyieken kívül a megye más települése-
iről, sőt távolabbi országrészekről és külföldről is
jöttek lá togatók. 

Fontos helyszín volt az Ady utca 1. szám alatti leendő Békési
Szilvapálinka Centrum előtti terület, ahol Békési Zoltán vezérigazgató
ismertette a terveket. A látványterveket és a rendezvény fotóit
megtekinthetik honlapunkon, a www.bekesiujsag.hu címen is.

Az egyesület a polgármes-
teri hivatal támogatásával a
gyepmesteri telepen kennele-
ket tart fenn, ahol a begyűj-
tött kóbor állatok örökbefo-
gadókhoz kerülésükig ma -
radhatnak. Több esetben or -
vosi segítséget biztosítottak
az állatoknak. 2009-ben az
egyesület 229 kutyának és 32
cicának talált megfelelő gaz-
dát, emellett madarak és
egyéb apró állatok, gólya,
baglyok és sünök mentésé-
ben segítettek. 

A jelenleg mintegy ötven
tagot számláló egyesület leg-
főbb célja továbbra is egy
állatmenhely kialakítása.
Emel lett fontosnak tartják az
állatok védelmében kifejtett
felvilágosító munkát, vala-
mint a felelős állattartásban a
személyes példaadást. Kirívó
esetekben, állatkínzás gyanúja
esetén élnek a megfelelő ható-
ságok felé információ nyújtá-
sával, bejelentés vagy feljelen-
tés eszközével, és erre biztat-
nak minden állatbarátot. 

A közgyűlésen pénzügyek-
ről is szó volt – fejtette ki
lapunknak Kocsorné Szaba -
dos Erika elnök. A bevétel
legnagyobb részét a tagdíj és
az adomány teszi ki, emellett
önkormányzati támogatást is
kaptak (50 ezer Ft) és a
Nemzeti Civil Alapprogram -
 tól 100 ezer Ft-ot nyertek pá -

lyázaton. A kiadások legna-
gyobb része az orvosi költség
és az állateledel. Ezzel együtt
is sikerült növelni a megtaka-
rítást, így jelenleg 440 ezer Ft
van a nagy cél, az állatmen-
hely létrehozására. 

Az egyesület tagsága to vább -
ra is várja tagjai és pártolói
közé az állatbarát békésieket.
A tagdíj havonta 500 vagy
1000 Ft, választhatóan. Fontos,
hogy az „Esély” Állat- és Ter -
mészetvédő Közhasznú Egye -
sület adóegyszázalék fogadásá-
ra jogosult szervezet.

A közgyűlésen részt vett
Izsó Gábor polgármester is,
megköszönte az egyesület
eddigi munkáját, gratulált az
eredményeihez és támogatásá-
ról biztosította őket.

Évet értékelt az állatvédő egyesület
Éves közgyűlését tartotta az éppen két éve alakult
az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú
Egye sület, melynek elsődleges célja az utcákon
kóborló kivert, eldobott vagy elhagyott gazdátlan
kutyák és macskák sorsának humánus kezelése.

Békés Város Önkormány -
za ta idén is bekapcsolódott a
Szociális és Munkaügyi Mi -
niszter által meghirdetett
nyá ri gyermekétkeztetés
prog ramba, így június 21-től
augusztus 19-ig, folyamatosan
44 munkanapon keresztül
biztosít nyári étkezést a gyere-
keknek a helyi önkormányzat.  

A polgármesteri hivatal
konyhája 150 adag, a Békési
Kistérségi Iskola konyhája
200 adag meleg ételt készít

el naponta ebben az időszak-
ban. A Békés Városi Szociális
Szol gáltató Központ további
101 adag készétel megvásár-
lásról gondoskodik. Az étke-
zés megszervezése és lebo-
nyolítása idén is a gyermek-
védelmi szolgálat segítségé-
vel történik. 

A nyári gyermekétkeztetés-
re kapott normatíva összesen
7.342.280 Ft, melyből a három
in tézmény arányosan részesül.

�

Ismét lesz nyári 
gyermekétkeztetés 
451 ADAG MELEG ÉTEL 44 NAPON ÁT
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Június 6-án, vasárnap kora
reggeltől zajlott a Piacon az I.
Békési Kisállat és Díszmadár
Börze. Az eladók nagy szám-
ban kínálták a sokféle galam-

bot, papagájt, fürjet, kanárit,
kacagó gerlét, valamint nyu-
lat, kutyakölyköt, macskát,
hörcsögöt, tengeri malacot,
görényt és degut. Mindezek -

hez élelmet, odúkat. Érdeklő -
dők is szép számmal voltak, a
gyerekek kedvükre simogat-
hattak, a szülők vásárolhat-
tak. Jeneiné Lagzi Mária la -

punk nak elmondta, hogy a
sikeren is felbuzdulva és az
árusokkal egyetértésben, sze-
retné a börzét havonta-kétha-
vonta megrendezni. 

Megvolt az első kisállat
és díszmadár börze

Mészáros Erika olimpiai
bajnok kajakos és Csapó Gé za
olimpikon, hatszoros vi lág-
bajnok kajakos volt a díszven-
dége a 9. alkalommal megren-
dezett Élővíz-csatorna Em -
lék tú rá nak, amit a Zer ge
Ifjúsági Túrasport Köz hasznú
Egye sület szervez meg. A
romániai Kisjenőről induló
többnapos túrának, amely
Békést is érinti, az a célja,
hogy a környezetvédelemre,
az egészséges életmódra, és
megyebeli vízi turizmusra
hív ja fel a figyelmet. 

Mint a korábbi években,
idén is faültetési akció zajlott
városunkban. Ezúttal azon-

ban új hely  színen, a Piac tér 1.
számmal szemközti szakaszon

he lyez ték el a hárs- és kőrisfá-
kat, mintegy üzenetként az
utókor szá mára a környezet-
védelem fon tosságáról. A faül-
tetésen részt vett Izsó Gábor
polgármes  ter, Pankotai Gábor
vi lágbajnok békési kajakos, és
Kál mán Tibor városi sportre-
ferens is.  

A békési önkormányzat ter-
vei szerint a korábban a
Fábián híd lábánál hasonló
akció keretében a korábbi
években ültetett fákat is áthe-
lyeznék ősszel ugyanerre a
helyszínre, amely ked  vezőbb a
csemeték fejlődésének. 

Olimpiai bajnok is ültetett fát 
az Élővíz-csatorna mentén

A nyár közelgő beköszön-
tével ismét nagyon sokan
keresnek felüdülést a vizek
mellett, ami nagyszerű kikap-
csolódás, de veszélyes is. Alap -
szabály: természetes fürdővíz-
ben fürdőzni a kijelölt fürdő-
helyen, illetőleg ott le het, ahol
a fürdés nem esik tiltó rendel-
kezés hatálya alá.
Néhány jó tanács:
– Ne fürödjön teli gyomorral!
– Ügyeljen a víz hőmérsékle-

tére!
– Soha ne ugorjon felhevült

testel a vízbe!
– Soha ne ússzon egyedül!
– Figyelje a strand területét

jelző bójákat!

– Figyelje a viharjelzést$
– Ne fürödjön alkoholos álla-

potban!
– Ne fürödjön betegen vagy
gyógy szeres kezelés hatása alatt!

– Ha nem tud úszni, ne hasz-
 náljon gumimatracot!

– Azonnal menjen ki a vízből,
ha fázik!

– Törölközzön szárazra!

– Ismeretlen helyen ne ugor jon
vízbe!

Csónak és egyéb vízi eszköz
használata: 
– Csónakot csak a 14. életévét

betöltött, úszni tudó sze-
mély vezethet.

– Vízi biciklivel maradjon
partközelben, és figyelje a
viharjelzést!

– Vízi járművet ittas állapot-
ban vezetni TILOS!

– Menetben lévő csónakban
állva utazni TILOS!
Mindezen szabályok be -

tartásával elkerülhetők a
nyá ri szünetben sajnos gyak-
ran bekövetkező balesetek,
tragédiák. 

Fürdőzni szabadban, csak biztonságosan

A szervező FETA Ala -
pítványtól kapott tájékozta-
tás szerint július 22-25. között
rendezik meg az I. Békési
Kerékpáros Fesztivált. A ter-
vezett programok között sze-
repel a Közép-Európai Ke -
rékpáros Körverseny szakasz-
futama Békés és Gyoma -
endrőd között. Városunkban
alakul meg a Kerékpáros -
barát Települések Országos

Szövet sé ge, ehhez kapcsoló-
dóan kerékpáros-szakmai ke -
rekasztal-beszélgetésre is sor
kerül. Lesz továbbá kerékpár

szépségverseny, biciklis és
gyalogos városnéző túra, ter-
mészetjáró túra, veterán ke -
rékpárok országos találkozó-

ja, bringasuli, kerékpárszer-
viz, használt bringa börze.
Szeretnék megrendezni Ma -
gyar ország legnagyobb kerék-
páros élőláncát. Több prog-
ram érinti a tervek szerint a
kishajó-kikötőt, ahonnan bi -
cajtúra indul majd, sportve-
télkedőt is tartanak, és itt
lenne a Körösparti Vigada -
lom is tábortűzzel, szabadtéri
sütés-főzéssel és gitáresttel. 

Előzetes tudnivalók 
az I. Békési Kerékpáros Fesztiválról

I. BÉKÉSI KERÉKPÁROS-FESZTIVÁL
„KERÉKPÁRRAL A VILÁG” 

FOTÓPÁLYÁZAT és RAJZPÁLYÁZAT
További információ: 

www.feta.info.hu
E-mail: feta.bekes@gmail.com

Idén már hetedik alkalom-
mal rendezték meg Buda -
pesten a reformátusok nagy
nyári találkozóját, a Reformá -
tus Zenei Fesztivált június 4-
6-án. A fesztiválra az ország
különböző református gyüle-
kezeteiből érkeztek énekka-
rok, köztük a békési Szegedi
Kis István Református Gim -
ná zium Férfikara is, Gellénné
Körözsi Eszter vezetésével. A
kórusban a diákok mellett
pedagógusok is énekelnek. A
zenei fesztiválon nem pusztán
a zene kapott helyet, noha
szá mos népzenei, rock és jazz
együttes fellépett az egyház-
zenei énekkarok mellett,
hanem kerekasztal-beszélge-
tések is zajlottak a Teológián.
Nagy érdeklődés övezte Dr.
Kopp Mária magatartáskuta-
tó, Dr. Bogár László közgaz-

dász, és Dr. Bagoly Emőke
pszichológus előadásait a csa-
lád, az egyház és a civil társa-
dalom szerepéről. A június 6-i
vasárnapi ünnepi zenés isten-
tiszteleten pedig megemléke-
zést tartottal Trianonról, mint
azt sok helyen megtették or -
szágunk templomaiban, sőt
határainkon túl is az egész
Kárpát-medencében.

Örömhír a békési zenera-
jongók számára, hogy június
25-én lesz megrendezve a
Művészetek Palotájában a
Református Énekek IX. Kó -
rus találkozója, amelyen a 370
fős Kárpát-medencei Egyesí -
tett Református Kórus szere-
pel majd, és ebben az ének-
karban énekel majd ismét
városunk református gimnázi-
umának férfikara is. 

Zsombok Imre

Békésiek is részt vettek
a református fesztiválon

Folytatás a címoldalról
Vámos László képviselő, a

KÉSZ, a városvédők, és Csuta
György kezdeményezésére az
önkormányzat tá mogatása
mellett Minya Gá bor kőfara-
gó mester áldozatvállalásával
készült el az em lékmű, amely
Csonka-Ma gyar orszá got és az

elszakított részeket ábrázolja.
Még hiány zik róla egy tábla-
rész, amely a trianoni döntés
számait fogja bemutatni. Az
em lékművet ökumenikus
szertartás szerint megáldották
és megszentelték, majd a
mintegy 300 ünneplő helyezte
el gyertyáit, virágait.     Sz. K.

Felavatták a Trianoni
Emlékművet

Az 1992-ben négyesben olimpiai bajnok Mészáros Erika (balról) és
Pankotai Gábor békési világbajnok kajakos együtt ültetett emlékfát.
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A Békési Múzembarátok Köre tagjai a közelmúltban ta nulmá-
nyi kirándulás keretében ellátogattak hazánk egyik nagy történel-
mi múltú városába, Ka locsára. Elsőként a Ka locsai Érseki palotá-
ban található Fő székesegyházi Könyvtárat nézték meg, mely rend-
kívül gazdag kódexekben, ősnyomtatványokban. Meg néz ték a
barokk építésű, csodálatosan szép kéttornyú Főszékesegy házat is.
Útjuk következő állomása az Érseki Kincstár volt, melyben válto-
zatos tárgyanyag mutatja be az ezer éves Kalocsai Érsek ség törté-
netét. Folytatás ként a Paprika Mú zeumban a magyar fűszerpapri-
ka-termesztés történetét, és a munkafolyamatok során használt
legfontosabb eszközöket ismerhették meg. A ki rándulás befejezése-
ként a Por celánfestő Manufak túrában a porcelángyártás mesterfo-
gásaiba kaptak betekintést. A résztvevőknek felejthetetlen él -
ményt nyújtott a kirándulás.

Kalocsán jártak 
a múzeumbarátok

A közelmúltban a székely-
udvarhelyi Udvarhely Nép -
táncműhely előadását tekint-
hették meg az érdeklődők
városunk kulturális központjá-
ban. Az 1998-ben alakult tánc-
együttes a barokk kor nagy-
mesterétől, J. S. Bachtól köl-

csönözte a zenét, amelyet
párosított a kalotaszegi népze-
nével. Tehát ötvözte a klasszi-
kus zenét a népzenével. Kissé
szokatlannak tűnhetett és tűnt
e két zenei műfaj összeilleszté-
se, de érdekes volt, művészi, és
van létjogosultsága.         Zs. I.

Az Udvarhely
Néptáncműhely előadása

HÍREK, INTERJÚK, FOTÓK BÉKÉSRÔL 
www.bekesiujsag.hu



– Milyen út vezetett a
Juventusig?

– Még csak négyéves vol-
tam, amikor már mikrofon
volt a kezemben, kép is ké -
szült róla. A nagymamám
akkor mondta: nekem be mon-
dónak kell lennem, pe dig még
pici voltam. Mindig is szeret-
tem szerepelni, így a Karacs
iskola színjátszó szakköréből
(vezetői: Borbély Emese és Vér
Ferencné tanárnők) ki sem
maradhattam. Ötödik-hatodi-
kos koromban indult a keres-
kedelmi csatornákon a Fókusz,
Napló, Aktív, és engem rabul
ejtett a helyszíni tudósítások,
interjúk varázsa. Akkor eltö-
kéltem, hogy média szakon
fogok továbbtanulni. A neve-
lőim a jó tanulmányi eredmé-
nyemre gondolva másfelé pró-
báltak orientálni, de én meg-
makacsoltam magam és elha-
tároztam, bebizonyítom, itt is
megállom a helyem. A Farkas

Gyula Gimnáziumban folytat-
tam a tanulást média szakon,
így kerültem kapcsolatba
Szegfű Katalinnal, aki taná-
rom és mentorom is volt egy-
ben. Ő vitt el hangpróbára a
Torony Rádióba. Szép emléke-
im vannak az ott eltöltött öt
évről, itt kaptam bátorságot,
önbizalmat a mikrofon előtt
való megszólaláshoz. Érettségi
után Debrecenben kezdtem el
főiskolára járni és hétvégéken,
szünetekben to vább rádióz -
tam. Akkoriban történt, hogy
a Juventus Rá dió hírszerkesz-
tőket keresett és én is jelent-
keztem a meghallgatásra.
Végül is állást nem kaptam,
de lehetőséget adtak beleta-
nulni a szakmába, ahogy ott
csinálják. Egy évig az iskolai
szünetek ideje alatt helyettesí-
tettem az éppen hiányzó tudó-
sítót. Aztán ta valy június 1-től
állandó tu dó sító lettem, de
mellette, ha kell, híreket szer-

kesztek, ha kell, külső tudósí-
tó vagyok, vagy éppen sajtótá-
jékoztatóra megyek.

– Jelenleg mi a feladatod, a
munkád a rádióban?

– Feladatom az interjúké-
szítés a megye közéletéről,
kulturális eseményeiről vagy
bármiről, ami az embereket
érdekelheti. Ehhez természe-
tesen tisztában kell lennem az
országos eseményekkel is,
folytonosan követnem kell a
történéseket. Az évek során
sikerült jó kapcsolatokat kia -
lakítani az intézményekkel,
így akármiről időben kapok
tájékoztatást, ami fontos,
hogy naprakész legyek, és
riportot tudjak készíteni. Van
úgy, hogy telefonon ke resztül,
van úgy, hogy helyszínre me -
gyek, vagy az interjúalanyom
jön be a stúdióba. Leg több -
ször elfogadják a felkérést, de

előfordul, hogy nem akarnak
nyilatkozni. A rádiósok
rémálma is előfordult már
velem, hogy az utolsó percben
lemondták az interjút, és elő
kellett vennem a vésztartalé-
kot. Jól lehet egész embert kí -
ván ez a feladat, igyekszem
megőrizni az egyensúlyt a
munka és a magánélet között.
Persze ezt még könnyen meg-
tehetem, mert a szüleimmel
élek, és ők segítenek, amiben
tudnak.

– Milyen terveid vannak a
jövőre nézve?

– Ha adódna lehetőség egy
nagyobb városban, mondjuk
Budapesten vagy Debrecen -
ben, akkor élnék vele, elmen-
nék, és megpróbálnám, mire
vagyok még képes. Nem fut-
nék el a kihívás elől. Tisz tá -
ban vagyok vele, hogy még
nagyon sokat és keményen
kell tanulnom, hogy helytáll-
hassak és továbbléphessek,
mert nem lehet egy szinten
megragadni, hiszen mindig
jön egy jobb. Ám ha megtalál-
nám a közeljövőben az igazit,
akkor nem a karrier lenne az
első, hanem a család. 

Gugé

Következő lapunkban interjút
közlünk Kocsorné Szabados Eri -
ka állatvédővel.
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Szól a rádió
Szól a rádió, a Juventus, egy bársonyos női hang
szólal meg, s ha önök egy őszinteségtől tiszta, kék
szempárt, és egy az ifjúság minden báját magánhor-
dozó női arcot képzelnek el, hát picit sem tévedtek.
Interjúalanyom a 21 éves, törzsgyökeres békési
Veres Nikoletta valóban ilyen. Az ifjúság varázsát
csak növeli komoly gondolkozása az életről. Az
interjút olvasva biztosan egyet fognak érteni velem.

Néhány hónapja az a tévhír terjedt külföldi médiu-
mokban, hogy a vegetáriánusoknak rosszabbak a fogaik,
mint a vegyes étrenden élőknek. 

A nagy port felvert cikkek alapja egy német vizsgálat, amely
szerint a nyers étrenden élő embereknél gyakrabban megfi-
gyelhető a fogak eróziója, azaz a fogzománc károsodása, mint
a vegyes étrendet fogyasztóknál. Valójában azonban nem a
vegetáriánus vagy növényi étrend okozza a fogak károsodását,
hanem a magas savtartalmú és a fokozott savtermelést kiváltó
élelmiszerek fogyasztása, ami a szervezet kémhatását savas
irányba változtatja. Az erózió főképp akkor alakul ki, ha a száj-
üreg pH-értéke 5,5 alá esik. 

A citromsav és az almasav különösen erősen károsítják a
fogzománcot. A citromsav természetes formában sokféle élel-
miszerben előfordul, például citrusgyümölcsökben, bogyós
gyümölcsökben, paradicsomban, paprikában, burgonyában és
a fodros kelben. Almasav nem csak az almában található,
hanem a körtében és a sárgarépában is.    

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Az új polgári kormány egy akciótervet fogadott el, amely
29 intézkedést tartalmaz. Néhány a tervezett intézkedések
közül: (1) A cégek nyereségi adóját 10%-ra csökkenti. (2) Két
év alatt bevezeti az egykulcsos családi adót, 16 %-os lesz az
szja adókulcs. (3) Kis- és középvállalkozások adói közül tizet
eltöröl. (5) Az egyenes ági vagyonadózást megszünteti. (6) A
beruházásokra vonatkozó engedélyek harmadát eltörli. (7) Az
egyszerűsített foglalkoztatás feltételeit megteremti. (8) A bér-
beadáshoz nem kell vállalkozónak lenni. (9) Visszaadja az
embereknek a szabad gyümölcs-párlat készítését. (10) Az
adományozás áfa-mentes lesz. (11) Kistermelők élelmiszerter-
melési, feldolgozási lehetőségeit könnyíti. (13) Az uniós forrá-
sokat radikális átrendezi a kkv-k javára. (14) Költségstop az
állami intézményeknél. (15) A közszféra bérkiadását átalakít-
ja. (18) A költségvetési szférában 98%-os adókulcsot vezet be
a 60 napon túli végkielégítések esetében. (19) Havi bruttó
kétmillió forintos fizetési plafont vezet be az állami szférában.
(21) A pártok költségvetési támogatásának mértékét 15%-
kal csökkenti. (22) Felügyelőket küld a jelentős közpénzzel
gazdálkodó intézményekhez. (23) Bútor, telefon, gépkocsi
vásárlás, illetve csere stop a közszférában. (24) „Nemzeti esz-
közkezelő társaság” felállítása a bajba került lakáshitelesek
megsegítésére. (25) Bankadó bevezetése. (26) Csak forint ala-
pon lehet majd bejegyezni jelzáloghitelt. (28) Moratórium
elrendelése a közüzemi díjak emeléséről. (29) Kilakoltatási
moratórium elrendelése december 31-ig. 

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

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

„Esély” Állat- és Természetvédő 
Közhasznú Egyesület (Békés)

A 81. Ünnepi Könyvhét
békési programjai között
kiemelt figyelem kísérte azt
az előadói délutánt, melyen
a Püski Sándor Könyvtár
olvasótermében a Szegedi
Kis István Gimnázium két
nyelvtanára, Stefanovits Pé -
ter és Kecskeméti Nóra tar-
tott előadást arról, milyen a
megítélése a magyar iroda-
lomnak német és angol
nyelv területen. 

Ezt követően Norvégiáról
dióhéjban címmel két norvég
tanár, Ragnhild és Ingrid
Walaker beszélt saját országá-
ról, annak földrajzát, kultúr-
áját és oktatását bemutatva. A
közép-norvégiai kaupangeri
iskola volt és jelenlegi tanárai
a Comenius Program kereté-
ben létrejött kapcsolat révén
többedszer járnak Békésen, és
a Szegedi Kis István Refor -
mátus Gimnáziummal tarta-
nak fenn kapcsolatot. A vetí-
tettképes előadásnak az volt
az érdekessége, hogy a SZKI
gimnázium 10. osztályos
tanulói fordították az előadók
angol szavait Kecskeméti Nó -
ra tanárnő segítsége mellett. 

A Comenius Program célja,
hogy a különféle országban
élő, más-más kultúrájú diá-
kok jobban megismerjék egy-
mást, tanuljanak egymástól és
egymásról. Az itthon a Tem -
pus Közalapítvány által tá -
mogatott „Stepping forward”
elnevezésű projektben még
harmadikként egy angol,
leadgate-i iskola dolgozik
együtt két éven át. A fő téma-

kör a környezetvédelem, az
egészség és az egészséges élet-
mód. Az elkészített írott és
digitális munkákat egymás-
nak megmutatják a diákok,
akik jelenleg videó konferen-
ciák és e-mailek útján állnak
kapcsolatban egymással.
Ősszel várhatóan a református
gimnáziumban tanít egy hé -
ten át az angol partner iskola
igazgatója.                   Sz. K.

Norvég-magyar diákbarátság

A norvég előadók és Kecskeméti Nóra nyelvtanár.

Ifjú pár
jelentkezését

várják
A Nefelejcs Közhasznú

Egye sület olyan békési fiatal
párok jelentkezését várja, akik-
 nek a szüret után lesz az eskü-
vőjük, és hajlandók részt venni
az őszi V. Békési Tökmulatság
keretében sorra kerülő hagyo-
mányőrző lakodalmas játék-
ban. A kiválasztott jegyespár-
nak az egyesület vállalja az
éjféli mézeskalács ajándék biz-
tosítását. Jelentkezni lehet
szep tember 15-ig az egyesület
elnökénél, Balog Gábornénál a
30/9253-933-as számon.

Elismerések
Vöröskeresztes
önkénteseknek

A Magyar Vöröskereszt Bé -
kés Területi Szervezete javas-
latára több évtizedes kiemel-
kedő önkéntes munkájukért a
Vöröskeresztes Munkáért
Arany Fokozat kitüntetésben
részesült Sas Sándorné, Ezüst
Fokozat kitüntetésben része-
sült Savolt Györgyné.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
A Deák F. u. 66. alatti kertes ház eladó vagy
tömblakásra cserélhető. Békéscsabaira
is. 20/215-41-41.
Frekventált  helyen háromszobás, össz-
komfortos, felújított, egyedis lakás az Ady
u 10. I. em. 15. alatt eladó. Tel.: 30/23-90-
702, 66/643-170.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Városközpontban kétszobás, összkomfor-
tos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630.
Kétszobás összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: 70/524- 73-96.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el cse-
rélhető. Garázs is van. Tel.: 66/634-984.
Sürgősen eladó a Mezei u. 3. szám alatti
padlástér beépítéses családi ház. Érd.:
70/227-12-70.
Régi polgári ház eladó. Telefon: 30/370-
50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Kö -
rösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/923-
29-12.
Békéscsabán, a IV. kerületben kétszobás,
vegyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Szép környezetben, főtérhez, Fürdőhöz
egyforma távolságra, tetőtér beépítéses,
tehermentes családi ház új tulajdonost
keres. Tel.: 20/346-77-00.
Szélső u. 72. szám alatt eladó kétszobás,
összkomfortos, konvektoros parasztház.
Tel.: 20/619-33-57.
Békésen a Fáy utcán második emeleti
egyedi víz- és gázórás, másfélszobás la -
kás reálos áron eladó. Érd.: 20/452-35-97.
Az Attila utcában régi típusú ház felújítva
nagy portával eladó. 30/406-86-93.
Összkomfortos, kétszobás, nappalis tégla-
ház áron alul eladó. Érd.: 70/360-50-36.
Központhoz közel egy telken eladó há -
romszobás, nappalis családi ház + külön
egyszobás, összkomfortos kertes ház.
Érd.: 66/643-033, 70/778-47-72.
Békésen a Szarvasi 14-ben kétszobás, fel-
újított, 3. emeleti kilépős lakás eladó. Érd.:
30/252-33-90.
Szarvasi 12B-ben 2 + félszobás, földszin-
ti lakás eladó. Tel.: 20/94-72-933.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 33. szám alatt vagy telefonon a
20/59-99-102-es számon.
A Vásárszél u. 7/B. I. em. egyszobás lakás
sürgősen eladó. Érd.: 70/208-14-58,
30/314-94-22.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka-
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.

Földszinti, 1 + 2 félszobás lakás igényes-
nek eladó. Családi ház csere is érdekel.
Érd.: 30/518-07-28.
Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Békésen a Petőfi utcában, összkomfortos
kertes ház eladó vagy lakásra cserélhető.
Tel.: 70/616-46-84.
Békésen két utcára nyíló telken összkom-
fortos ház, másik utcára beépíthető telekkel
eladó. Érd.: 66/634-570, 30/55-66-020.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Eladó, cserélhető lakás családi házra, az
Adyn. Tel.: 70/365-03-43.
Kétszobás kertes ház eladó a Deák u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13. alatt vagy a 66/
634-029-es számon.
Eladó városközponti családi ház gáz és
vegyes tüzeléssel, parkosított udvarral.
Lakás beszámítok, az értéket egyeztetve.
Érd.: 70/310-88-07.
Kétszobás, fürdőszobás, felújításra szoru-
ló kisebb ház eladó a Keserű soron. Érd.:
66/414-087.
Az Árok utcában összkomfortos, tehermen-
tes családi ház eladó. Tel.: 20/98-30-794.
Egy + félszobás, félkomfortos ház eladó a
Csallóközi u. 80. szám alatt. Érd. a hely-
színen 16-18 óra között.
Ház nagy udvarral eladó Békésen, a
Lorántffy u. 5. alatt. Tel.: 66/634-214.
Felújításra szoruló ház eladó Békésen a
Kinizsi u. 51. sz. alatt. Tel.: 30/389-69-53.
Eladó Békésen a Szarvasi út 38. alatti ház.
Érd.: 66/643-370.
Békésen összkomfortos kertes ház eladó.
70/638-12-45.
Eladó vagy békési, muronyi kis házra,
dán foki nyaralóra cserélhető Borosgyán -
ban, Békéstől 3 km-re, kövesúthoz közel,
jó állapotú kemencés tanya, egy hold föld-
del. Érd.: 30/97-261-37.
Kétszobás, nappalis kertes ház eladó. Tel.:
70/513-82-82.
Központtól 800 m-re telek eladó, építési
engedéllyel. Tel.: 30/627-82-21.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kereszt u. 38. sz. alatti gázfűtéses, fürdő-
szobás ház eladó. Szobában nagyméretű
csempekályha, amely a másik helyiség-
ből fűthető. Tel.: 66/634-233.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehető-
séggel (tetőtér, zárt terasz) termő gyümöl-
csössel eladó. Villany és fúrt kút van, gép-
kocsival télen is megközelíthető. Irányár:
2,2 millió Ft. Tel.: 66/634-457.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Kétszobás családi ház csendes környezet-
ben sürgősen eladó. Fűtés: cserépkályha
+ gáz, telek: 1070 m2. irányár: 3,6 millió Ft.
Békés, Szabadkai u. 10. Tel.: 66/634-457.
Békésen a Táncsics utca 8. szám alatt
régi típusú háromszobás ház melléképü-
lettel eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.:
30/439-9262.
Eladó Békésen felújításra vagy lebontásra
parasztház 4,9 millió Ft-ért. 20/32-77-245.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó Békésen a Tóth utcában komfortos,
kétszobás, konyhás, fürdőszobás régi ház

760 m2 telken 5 millió Ft-ért. Tel.: 70/55-
83-434.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Eladó 900 m2 kertes ház. Gazdálkodásra,
jószágtartásra is alkalmas. Szép környezet-
ben. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 30/406-13-38.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/262-43-
57, 30/551-73-78.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 30/409-
83-39. Irányár: 6,4 millió Ft.
Békésen a Fáy A. u. III. E-ben 1 + félszobás,
51 m2-es, megkímélt állapotú, parkettás,
zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/30-65-304. 
Békésen elcserélném 2,5 szobás, 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat
hasonló értékű, normál belmagasságú  csa-
ládi házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges.
Irányár: 6,5 millió forint.  Tel.: 30/476-93-80.
A Zrínyi utcában kétszobás, összkomfor-
tos, felújított kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 70/215-45-77.
Háromszobás, nappalis, összkomfortos
gáz és vegyestüzelésű, felújított kertes
ház rendezett udvarral, melléképületekkel,
nagy garázzsal 7,5 millióért eladó. Érd.:
70/22-14-716.
Széchenyi téren háromszobás, 72 m2-es
harmadik emeleti, felújított, kéterkélyes,
nagykonyhás lakás eladó vagy másfélszo-
bás lakásra cserélhető egyeztetéssel.
Irányár: 7,7 millió Ft. Tel.: 70/536-45-32.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás,
má sodik emeleti, 65 m2-es lakás eladó.
Iro dának is alkalmas. 7,8 millió Ft. 70/234-
64-19.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a Karacson 2. emeleti, 58 m2-es
lakás eladó. 20/221-49-51.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Háromszobás családi ház nagy telekkel
eladó a Kispince u. 3. szám alatt. Irányár:
8,5 millió Ft. Érd.: 66/410-323.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.
Eladó a Fürdőhöz közel 1+2 fél szobás
összkomfortos családi ház. Lakás csere
is érdekel 1. emeletig. Érd.: Dózsa u. 41.
vagy 20/474-40-93. Irányár: 10 millió Ft.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Karacson földszinti, háromszobás lakás
eladó vagy kisebb lakásra cserélhető.
Irányár: 10,2 millió Ft. Tel.: 30/275-43-73.
Szegeden, közel a belvároshoz, egyetem-
hez, másfélszobás, tetőtéri lakás, 5 éve
épült társasházban eladó. Ár: 10,5 millió
Ft. Tel.: 30/438-00-10.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen négyszobás, nagy családi ház
eladó vagy elcserélhető, kétszobás csalá-
di házra, Békésen.  Ár. 12 millió Ft. Érd.:
30/26-05-421.
Kétszobás ház eladó Békésen az Előd u.
2. sz. alatt. Befejezésre váró bővítéssel.
Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 30/452-25-97.
Karacs 1-ben földszinti, 69 m2-es,. Nagy -
erkélyes, udvarra néző teraszos lakás eladó.
Irányár. 12,5 millió Ft. Érd.: 20/383-41-45.
Eladó vagy kisebbre cserélhető malomvé-
gesi, 3,5 szobás, nagy ebédlős, kétszintes

ház teljes közművel, két fürdőszobával,
nagy garázzsal, melléképületekkel. Irányár:
13 millió Ft. Érd.: 30/97-261-37.
Békésen kétszobás + ebédlős kertes ház
garázzsal eladó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
66/413-655.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Széchenyi téren 2,5 szobás II. emeleti
lakás kiadó. Érd.: 30/655-98-06.
Békéscsabán albérlet kiadó. 66/430-441.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.
Békés központjában háromszobás +
nap palis kertes ház lakásnak, irodának,
rendelőnek jó parkolási lehetőséggel
kiadó. 20/268-92-94.

INGATLANT KERES

Egyedülálló anya 3 gyermekkel kertes
hátat keres albérletbe, lehetőleg kaució
nélkül. Sürgős lenne, minden megoldás
érdekel. Tel.: 70/235-99-02.

KERT
Malomasszonykertben a járdás út mellett
3000 m2 kert fútt kúttal eladó. Tel.: 20/
596-12-01.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospin-
cével kedvező áron eladó. Érd.: 30/376-
69-16.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zárt
kert fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460.
Malomasszonykertben járda mellett kert
eladó. Faház, víz, villany van. Békés, Petőfi
u. 39.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Karambolos, bontásra váró autót vásárolnék
ingyenes elszállítással. Tel.: 20/553-03-09.
Daewoo Kalos 1,4es piros,2002 12.havi
eladó.Irányár:850.000Ft.06/20 212-44-11
Műanyag csónak 4 m x 1,7 m eladó vagy
elcserélhető segédmotorra. Tel.: 66/412-
356, 30/457-23-02.
Jó állapotú 125 cm3 MZ lejárt műszakival
egyben vagy alkatrésznek eladó. Tel.:
66/412-356, 30/457-23-02.
1200-es Lada 2 db pótkerékkel, több alkat-
résszel, 2011. decemberig érvényes műsza-
kival, áron alul eladó. Tel.: 66/643-713.
Opel Astra 1.4 személygépkocsi újszerű
állapotban, 125 MZ friss műszakival eladó.
Tel.: 30/452-39-38. Békés, Zöldfa u. 1.
Nagy Honda kerti traktor utánfutóval, rota-
kapával eladó. Érd.: 66/643-370.

ÁLLAT
Fekete és fehér puli kölykök eladók. Érd.:
70/77-92-811.
Friss fürjtojás folyamatosan kapható. Érd.:
20/323-12-43, 20/80-776-79.
Ingyen elvihető 1 db félperzsa kiscica.
Érd.: 20/240-38-20.
Malacok eladók Békésen. 30/433-79-89.
Mopsz és shih-tzu kannal fedeztetést vál-
lalok. 7 éves mopsz, 9 éves shih tzu  ku -
tya olcsón eladó. 30/260-54-21.
Eladó kétéves magyar félvér csődör csikó
vagy Wels fiatal kanca pónira cserélhető.
Érd.: 70/943-23-51, este 5 óra után.

Sürgősen eladó: 1 db póniló kocsival
együtt vagy külön is. Tel.: 70/222-10-48.
Eladó egy fehér tavalyi, elkotlós liba.
Békés, Petőfi u. 39.
Sertések hasítva eladók. 30/537-87-35.
3 kg fölötti piros jércék eladók. 30/413-73-17.
Malacok eladók a Munkácsy utca 5. alatt.
Tel.: 66/414-481.
Vásárolnék 80-110 kg-ig 3 db sertést.
70/395-35-28.

TÁRSKERESÉS
Független negyvenes férfi keres intelli-
gens, csinos hölgyet. 20/342-26-07.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Nyugdíjas GKV billencs, nyerges, négyten-
gelyes, és útépítő gyakorlattal A,B,C,E,T,
Páv-1 sofőri vagy bármilyen könnyű mun-
kát keres. Állandó, alkalmi, minden érde-
kel. 70/674-12-36.

Segédmunkát vagy állatgondozási munkát
keresek. 20/33-20-768.
Idősgondozási, betegápolási gyakorlattal,
referenciával rendelkező nyugdíjas ápoló-
nő munkát keres. 70/517-41-31.
Kereskedelmi végzettséggel pályakezdő
női eladót keresek ruházati boltba. Tel.:
30/49-49-824.

EGYÉB
Alumínium kis szerszámos halász felsze-
relés eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Zimmermann pianínó eladó. 70/315-18-39.
Kedvező áron eladó: fényterápiás nagy
bioptron lámpa, 120 l villanybojler, 120 l
gázbojler, gáz hősugárzó, Toyota Hiace
gallytörő. 30/39-49-555. 
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, polcos szekrény, ruhane-
műk, egyebek. 70/234-64-19.
2 db 15colos monitor eladó. 30/260-54-21.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalac-
kokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket tudnék adni. Érd:
30/603-18-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Régi bőrvarrógép, Neumann varrógép
eladó. Tel.: 66/634-214.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
fest mény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/467-
13-39.
Egy darab fürdőszoba ablak beüvegezve
eladó. 30/260-54-21.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Újszerű klasszikus akusztikus gitár
eladó13 ezer Ft-ért. Tel.: 70/771-54-24.
Vegyes tüzelésű kazánhoz hőfokmérő
eladó 3 ezer Ft. Érd.: 30/260-54-21.
Használt franciaágy eladó Bélmegyeren.
Irányár 8 ezer Ft. Érd.: 30/453-00-64.
Osztálytalálkozóra hívom az 1970-ben, a
Rákóczi utcai iskolában ballagó 8/a tanu-
lóit. 2010. július 10-én de. 10 órára.
Bővebben: Nyeste Edit 70/345-88-07, vagy
Pető Erzsike 70/214-95-44.
Műkörmös zselék, porcelánok olcsón
eladók. 20/240-38-20. slims@freemail.hu
Használt, de jó állapotú tojótyúk ketrecet
keresek megvételre, kb. 30 db tyúk részé-
re. Tel.: 30/433-79-89.
Háromégős gáztűzhely eladó. Érd.: 30/
260-54-21.

Besztercei szilvából készült házi szilvalek-
vár eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Régiségek, könyv, rádió, kisbíró dob,
öngyújtó Smena fényképezőgép  eladó.
30/260-54-21.
Beépíthető új Fagor típusú tűzhely eladó.
Alsórész villany, felsőrész gáz. Továbbá
eladó új szagelszívó filteres és egyben
kivezetőrésszel. Tel.: 70/562-74-93.
Faipari körfűrész, háromfázisú kompresz-
szor, komplett horgászfelszerelés eladó.
Érd.: 70/524-73-96. 
274 db újszerű állapotban lévő Salgó polc
(90x45 cm) eladó. Tel.: 20/553-03-09.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Elektromos bicikli eladó. 30/643-27-56.
Eladó megkímélt, újszerű állapotban lévő
egyszemélyes heverő (2 db), kanapé, író-
asztal. 20/92-04-704.
Bontott csempekályha eladó. 20/452-37-32.
Pókember, Bakugan és Harry Potter matricát
cserélek. Kopasz u. 23. Tel.: 70/23-03-086.
500 m2-es könnyűszerkezetű tüzihorgony-
zott szín eladó vadonatúj állapotban, csa-
varokkal és tartozékokkal együtt. Tel.:
20/553-03-09.
Jó állapotban lévő IKEA-s kétszemélyes he -
verő tízezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/553-03-09.
Tomos csónakmotor 4 LE, és Forel csónak-
motor 7LE eladó vagy cserélhető segédmo-
torra. Tel.: 66/412-356, 30/457-23-02.
Ház és 250 l-es fagyasztóláda eladó. 66/
643-307.
2,2-es tárcsa, 700-as szalagfűrész eladó.
30/413-73-13.
Eladó: vitrines szekrény, asztalok, dohány-
zó asztalok, felnőtt heverő, rekamié,
mosogatós szekrény, kétajtós szekrények,
tükör, gáztűzhely, kerékpár, kályhacsem-
pe, konyhaszekrény. Tel.: 20/32-77-245.
Almapálinka eladó. Békés, Kopasz u. 23.
tel.: 70/586-26-90.
Befont üvegek 10-25 l-ig. leánderek (ró -
zsaszínű, fehér, vajszínű) minden méret-
ben. Kisméretű virágzó kaktuszok is. Tel.:
66/416-144. Deák F. u. 39.
Erdélyi kiránduláshoz (június 25-29.)
úttársat keresek 2-3 személyt. Tel.: 30/
94-55-433.
Eladó egy régi típusú fadobozos rádió, és
sok régi bakelitlemez. Érd.: 20/622-81-10. 
Eladó: palackos gáztűzhely palackos
együtt eladó. 30/55-12-853.
Eladó: háromajtós ruhásszekrény, íróasztal,
dohányzóasztal, ebédlőszekrény, előszoba-
fal, heverő. 70/222-75-11, 66/738-640.
Eladó: háromfiókos alig használt, Electro -
lux fagyasztószekrény. Érd.: 70/215-45-77.
Légpuskát keresek megvételre maximum
5000 Ft-ig, javításra szoruló is érdekel.
Tel.: 20/62-92-838.
Új német és cseh légpuskák eladók
garanciával. Rosszat, régit beszámítok
megegyezés szerint. Tel.: 20/22-85-866.
Mozgáskorlátozottak részére új háromke-
rekű elektromos kerékpár garanciával
eladó. Tel.: 70/59-37-854.
Eladó: VW bogár karosszéria elemek, fa -
teknő, kézi káposztagyalu, tizes-gev láda,
szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.
Jó állapotú vegyes tüzelésű kazán eladó.
Tel.: 20/331-30-09.
Bontott tégla, cserép, kúpcserép, faanyag,
konvektorok, zöldséges M10-es rekeszek,
kerti zuhanyzó gömbtartály eladó. 20/
472-96-58.
Eladó: terménydaráló, szobabútorok, fote-
lek, kasok, zsíros bödönök, 19. századi fe -
nyőbútorok, cefrés hordó, kanapé, hagya-
tékok. Tel.: 20/983-07-94. 
80x80-as erős, jó állapotú, használt zu hany-
tálca eladó. Ár: 5000 Ft. 30/ 93-86-088.
Két darab szép, mintás fotelt keresek
megvételre. Érd.: 30/97-261-37.
Összecsukható sport babakocsi és fiú
ruhák olcsón eladók. 70/395-35-28.
Horgászcsónak és kacagó gerle eladó.
30/583-12-69.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, 1 db há -
romfiókos fagyasztó. Érd.: 20/47-79-440.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 22. KEDD 12 ÓRA.

Mentálhigiénés Mentálhigiénés 
EgyesületEgyesület

Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

Bontásból való téglát
átveszünk

Egyeztetés: 66/ 643-991

33 m2-es üzlethelyiség kiadó, vi zes -
blokkal, Békésen a Kossuth u. 22.
alatt, a buszpályaudvarral szemben.
Érd.: 30/851-25-31.

MEGBÍZHATÓ munkatársakat kere -
sünk a Békési Újság terítéséhez Bél -
megyer, Kamut, Murony és Tarhos
településeken HOSSZÚ TÁVRA.
Bővebb információ és jelentkezés a
30/432-20-30-as számon, munka -
napokon 14-16 óra között.
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Híres bűnözőt, divatbabát, showmant
valamennyien meg tudunk említeni – na de
híres tolmácsot? Egyáltalán: ki az a tolmács?
Ha vicces választ szeretnék adni: tolmács az,
aki a politikusok díszebédjén nem eszik sem-
mit… Maga a szó török eredetű, az a –cs fog-
lalkozásnév-képző található rajta, ami az ács,
szűcs, szatócs szavakon is, de az eredeti nyelv-
ben még egy –i követte, tehát a technikai
sportok kedvelői felismerhetik a Talmácsi
nevet. Magyarországon egyébként Tolmács
nevű település is van.

A leghíresebb magyar tolmács, Lomb Kató
ebben az évben lenne százesztendős. Az
egyébként fizika-kémia (!) szakos hölgy a
második világháború után felismerte: előnyös

dolog beszélni az elnyomók nyelvét – utána
pedig megtanult még néhányat, saját bevallá-
sa szerint tizenhat nyelv ismeretével keresett
pénzt. A magamfajta restek figyelmébe aján-
lom: számolják ki, hány éves is volt 1945
körül – ez az az életkor, amikor magyar
ember már semmi újat nem hajlandó tanulni,
pláne nyelvet nem. A módszere egyszerű volt:
keresni kell egy olyan könyvet, ami érdekel
bennünket, és a szótárt csak minimális mér-
tékig használva kiolvasni, majd ezen a nyel-
ven írni és gondolkodni. Leírva persze nem
hangzik bonyolultan…

Kis biztatásul: 1998-ban, halála előtt nem
sokkal ivritül tanult (ez a héber mai változata). 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
TOLMÁCS

Június 18. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubfog-
lalkozása. Téma: A mozgás szerepe a cukorbetegek
gondozásában. Előadó: Martin Mónika gyógytornász.
Nyugdíjasok Háza

Június 18. péntek 16 és 17 óra
Kis Anikó keramikus „Égetett dallamok” című
kiállításának megnyitója. Megnyitja: Dr. Pálmai
Tamás. Majd Hegedüs András, az Esztergomi
Prímási Levéltár igazgatója előadása „A történe-
lem, és annak valós megismerése” címmel.
Kulturális központ

Június 18. péntek 19 órától
Rock koncertek. A belépés ingyenes.
Dánfoki üdülőközpont

Június 19. – július 4. 
34. Békés-tarhosi Zenei Napok. Bővebben a 2.
oldalon.

Június 20. vasárnap
„Fuss a nyárba” utcai futóverseny. Bővebben
a 8. oldalon.
Erzsébet liget

Június 21-25. hétfő-péntek 9-16 óra
Játszó hét a Szivárvány családi Napköziben. Az
egyhetes foglalkozások ismétlődnek. Bővebben:
20/886-06-62. Cím: Hajnal u. 2/5.

Június 26. szombat 10-17 óra
Családi Nap a Hajnal István Idősek Ottho -
nában. Intézmény bemutatkozása, műsorok,
egészségmegőrző standok, ebéd, tombola.
Farkas Gyula u. 2.

Június 30. szerda 17 óra
A Békési Kertbarát Kör foglalkozása: a szőlő
növényvédelme, kacsozás, hajtásválogatás.
Előadó: Prorok Márton.
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 18-30. KÖZÖTT 
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HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Állategészségügyi Igazgatóság elrendelte
az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását. Felhívjuk
valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában
lévő, minden 3 hónaposnál idősebb ebet az alább felsorolt
napokon és időpontban szájkosárral ellátva pórázon 

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

céljából vezesse elő. Az oltás elmulasztása a veszettség ter-
jedését segíti elő, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdo-
nosai állategészségügyi szabálysértést követnek el, amely
büntetést von maga után.

Felvezetett eb oltási díja:       2700 Ft/eb
Kisállat egészségügyi könyv:   300 Ft/eb 
(2010. 01. 01.-től kötelező!)
Féregtelenítés:                          100 Ft/ 10 tt. kg

Híd utca 06. 16. szerda 11-13 óráig dr. Erdész Csaba 

Borosgyáni kocsma 06. 16. szerda 17-18 óráig dr. Szabó László 

Váradi u. 1. 06. 18. péntek 15-16 óráig dr. Erdész Csaba 

Vasúti mázsaház 06. 18. péntek 16-18 óráig dr. Szabó László 

PÓTOLTÁS: 

Vasúti mázsaház 06. 26. szombat 10-12 óráig dr. Szabó László 

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDEJE A KÖVETKEZŐ

„Engedjétek hozzám a kisde-
deket” – mondta egykor Jézus,
s mondta a pedagógus, midőn
ezt a hivatást választotta. A
pedagógus feladata so hasem
volt könnyű, de merem állítani,
mára „megszállottnak” kell
lenni ahhoz, hogy szívvel-lélek-
kel végezze munkáját az iskolá-
ban. Véle mé nyem szerint sem
anyagilag, sem erkölcsileg nem
kap ja meg e hivatás a neki
jogosan kijáró megbecsülést.
Már az országos közügyek, és a
Nem zeti Vágta is előnyt élvez a
pedagógusnappal szemben a
televízióban, a „hála” virágai is
megfogyatkoztak. Ez a ki ala-
kult helyzet még inkább emel-
te értékét a városi pedagógus-
napi rendezvénynek, mely
június 6-án, a kulturális köz-
pont színháztermében volt
megtartva. Köszönet érte Bé -

kés Város Képviselő-testületé-
nek, valamint a Pedagógus, a
Közgyűjteményi és a Köz -
művelődési Dolgozók Szak -
szervezetének.

Az ünnepi köszöntőt Izsó
Gábor, városunk polgármeste -
re mondta a szép számmal
megjelent pedagógusoknak,
melyben megemlékezett a pá -
lya nehézségeiről, szépségeiről
egyaránt. Majd az arra érdemes
pedagógusok vehették át mun-
kájuk elismeréseként ki tünte-

téseiket, és az elismerés virág-
ait. Az idén többen is átvehet-
ték színes diplomájukat: Ta -
kács Józsefné, Molnár Józsefné
és Juhász Jánosné arany,
Ladányi Lászlóné gyémánt,
Kállai Jenőné és Mé száros
Imréné vas diplomát kapott.
Szép számmal, összesen 44-en
vehették át virágu kat a 25, 30
vagy 40 éves mun kájukért.

A város gyermekei ünnepi
műsorral mondtak köszönetet
mindazért, amit kaptak, s
kapnak nevelőiktől. 

A rendezvény zárásán, a
kötetlen csevegés perceiből sem
maradhatott ki egészen a
munka, a nevelés, bizonyítva,
hogy ezen hivatás művelői so -
sem pihenhetnek, sosem áll hat-
nak meg igazán a siker, vagyis a
gyermek értékes em berré válása
érdekében.                      Gugé

Engedjétek hozzám…

A közelmúltban harmadik
alkalommal rendezték meg
Szegeden a Dél-alföldi Re -
gionális Ütőversenyt, melyen
három megye 28 ütőse mérte
össze tudását. Békés várost és
az Alapfokú Művészeti Iskolát
kilenc növendék képviselte. A
pörgős verseny szereplői közül
magasan kitűntek a békési

zeneiskola tanulói. Tehetsé -
gük, kitartó szorgalmuk és
gyö nyörű muzsikálásuk kivív-
ta a zsűri elismerő szavait. 

A következő helyezések szü-
 lettek: 1. korcsoportban Bo hus
András II., a 2. korcsoportban
Bondár Dóra II., Dávid
Marcell II., a 3. korcsoportban
Pap Gábor II., a 4. korcsoport-

ban D. Nagy Márton I., Békési
Gergely II., Hegedűs Csaba II.
Gratu lá lunk a szép előadáso-
kért Veté si Virágnak és Lipták
Ádám nak. Két tanári különdí-
jat szavazott meg a zsűri, az
egyiket Szőnyi Graciella felké-
szítő tanár, a másikat Bereczki
Julianna kapta, aki az ütősöket
zongorán kísérte.

Békési ütősök sikerei Szegeden

A Társadalmi Egyesülések
Szövetsége (TESZ) fennállá-
sának 20. évfordulója alkal-
má ból megrendezett ünnep-
ségen el nökségi elismerést
nyújtottak át Szűcs Gáborné
civil koor diná tornak, a békési
Civil Szer vezetek Háza és a
Nyug díjasok Háza vezetőjé-
nek. A kitüntetést Molnár
György a TESZ elnöke adta

át, kiemelve Szűcs Gábor -
nénak a szövetségben vég zett
kiemelkedő, több mint egy
évtizedes munkásságát,
amellyel maradandóan segí-
tette a helyi civil életet. 

A kitüntetést átnyújtó Tár -
sadalmi Egyesülések Szö vet -
sége célja a magyar nemzeti
ér tékek ápolása, a civilek segí-
tése he lyi és kistérségi szinten.

Kitüntették a civil koordinátort

Az APEH által meghirde-
tett „Te mit tudsz az adózás-
ról?” című gyermekrajzpályá-
zaton nagyszerű békési siker
született. A 6-10 évesek kö -
zött a zsűri a 10 éves békési

Gyöngyösi Zsuzsanna rajzát
találta a legjobbnak. Az adó-
zás világát személyes (családi)
élmény alapján vagy elképzelt
módon bemutató több mint
150 legjobb alkotásból összeál-

lított tárlat előbb a Művé sze -
tek Palotájában volt látható,
ezekben a hetekben országjá-
ró körútján a megyeszékhe-
lyeken tekinthető meg.

(Forrás: apeh.hu) 

Békési győztes az Apeh rajzversenyen

Békési Újság 
– 10 ezer

példányban 

5 település olvassa

Kállai Jenőné
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Általában a horgászok igen

leleményes emberek, a legle-

leményesebbek a legeredmé-

nyesebbek. A trükkök ered-

ményességét a gyakorlat mu -

tatja meg. Néhány tipp, ami

nálam már bevált. Jól válasz-

tott horgászállás. A mederfe-

nék feltérképezése, ha van rá

mód. Mindig, akár viharos

vagy szeles időben is kényel-

mesen tudjunk a kiszemelt

helyre dobni a szerelékünk.

Ha a fenék iszapos, olyan

súlyt válasszunk, hogy az ne

süllyedjen el az iszapban, és a

csalinkat is érdemes föllebeg-

tetni, mert nem minden hal a

fenékről táplálkozik. Meg -

határozó a csali mérete, színe,

formája. A kényelemre sose

bízzuk magunkat. Ha nincs

kapás, ne féljük változtatni

módszerünkön. 

Szekerczés Sándor
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ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 72 m2-es, 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Karacs Teréz utcában elsõ emeleti, 58 m2-es, 2 szo-
bás lakás ELADÓ. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szo-
bás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 70 m2-es családi ház eladó. Irányár: 3,0 millió. •
BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó. Irányár: 4,3 millió. •
BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt utcá-
ban 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában
120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,7 millió. • BÉKÉSEN, Csap utcában csalá-
di ház eladó. Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Petõfi utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház
ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125 m2-es,
2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5
szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház
eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 10,2 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 10,7 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petõfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó.
Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 2+1/2
szobás lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Ó-temetõ utcában 2 szobás, 80
m2-es családi ház eladó. Irányár: 12,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-
es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 13,0 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Hargita utcában felújított 3 szobás családi ház. Irányár: 15,9 millió. • BÉKÉSEN,
Csap utcában családi ház eladó. Irányár: 6,9 millió.

A közelmúltban Buda pes t -
en az UTE pályán rendezték
meg az idei Egyetemi és Fő -
iskolai Országos Bajnokságot.
Ez egyben a magyar élvonal
idénynyitója is volt. A Békési
DAC, Horváth Anikó beteg-
sége miatt hat versenyzővel
vett részt a versenyen. Balasi
Imre két bronzérmet gyűjtött
be. 400 méteren remek futás-
sal (48.69), mindössze 5 szá-
zaddal maradt le az ezüst-
éremről. 400 méteres gátfu-
tásnál vi szont hibázott, meg-
tört a ritmusa és így nem
tudta megfutni a benne rejlő
időt. Hor tobágyi Anikó élete

második legjobb hétpróbáját
mutatta be, amivel harmadik
helyet ért el és még sok pont
maradt benne. Felegyi Péter
100 mé teren egyéni csúccsal
(11.04), megnyerte a B dön-
tőt, majd 200 méteren is
megnyerte a B döntőt. Így
mind a két számban 7. lett.
Horto bá gyi János az erős fel-
nőtt me zőnyben, juniorként a
7. helyre dobta magát gerely-
hajításban. Szat mári Judit egy
éve versenyzett utoljára. Tá -
vol ug rásban 8., és hármasug-
rásban 7. hellyel tért vissza.
Sós Péter 100 méteren a 11.
helyen ért célba. 

Békési érmek 
az atlétikai OB-ról

A békési Szegedi Kis István
Református Gimnázium kosa-
rasai Kiskunhalason a Szilády
Áron Református Gimnázium
által szervezett IX. Szilády
Áron Streetball versenyen vet-
tek részt, ahol negyedik alka-
lommal sikerült kiemelkedő
módon szerepelni. Minden ka -
tegóriában, amelyben iskolánk
csapata részt vett, éremmel tér-
hetett haza. Tanulóink jó játék-
kal, látványos megoldásokkal
nyerték sorra a meccseket,
mondhatjuk, hogy szórakoztat-
tak is egyben. Az időjárás nem
kedvezett a csapatoknak, de
kitartóan jó hangulatban zaj-

lottak a küzdelmek.
A csapatok tagjai: 
Ifjúsági fiú III. hely: Bertalan

Szabolcs, Hardi Kálmán, Pász -
tor Mátyás, Bögre Tamás.

Kadett leány I. hely: Földesi
Boglárka, Kalogeropoulou
Konstantina, Domján Fanni,
Egeresi Zsóka.

Ifjúsági leány I. hely: Szilágyi
Mariann, Diós Magdolna,
Szá vold Erzsébet.

Ifjúsági fiú II. hely: Jankó
Ádám, Petneházi András, Má -
tyás Miklós.

Serdülő II. hely: Vámos Lász -
ló, Polcz Zoltán, Fajó Patrik.

Testnevelő-edző: Békési Rita.

Utcakosárlabda gálán
a református gimisek

– A dobogóról lecsúszott
férfi kézilabda csapatunk, elé-
gedett-e mégis az eredmény-
nyel Polgár Zoltán ügy vezető?

– A klub elvárása az volt,
hogy a tavalyihoz képest elő-
rébb végezzünk a bajnokság-
ban, ez megvalósult. Kis sze-
rencsével dobogóra állhattunk
volna. Összességében elége-
dettek vagyunk a csapat sze-
replésével.

– Melyek voltak a szezon
legszebb és legszomorúbb pil-
lanatai?

– A hazai Orosháza elleni
mérkőzést emelem ki, amivel
elveszítettük hazai pályán
való veretlenségünket, és le -
csúsztunk a dobogó harmadik
fokáról. De figyelemreméltó,
hogy a mérkőzés végén sokan
sírva jöttek le a pályáról. Ez
sokat elárul csapatunkról,
amely a győzelemért mindent
megtevő, alkudást soha meg
nem tűrő, és saját közönsége
előtt mindig is győzni vágyó
csapat. 

– Vége a szezonnak, elkez-
dődnek a szurkolói körökben
a találgatások az átigazoláso-
kat illetően. Milyen változá-
sok várhatóak?

– Változás történik vezető-
edzői „poszton”. Nem hosz-
szab bítottunk Gávai Ferivel
szerződést. Megköszöntük az
utóbbi két év munkáját, de a
jövőben Barna Károly eddigi
másodedzővel kívánunk to -
vább dolgozni, aki szakmailag
nagyon felkészült és a csapa-
tunkat is jól ismeri. A játéko-
sok közül Molnár Pisti, Mé -

száros Dani és Pánczél Zoltán
távozik a csapattól. A többiek
kinyilatkoztatták maradási
szándékukat, és zömében alá-
írták szerződéseiket. Kiskun -
fél egyházából érkezik Kocsis
László irányító, és Füleki Áron
átlövő. Szeretnénk még iga-
zolni egy szélsőt és beállót. 

– A szakemberek már évek
óta szisztematikus utánpótlás-
nevelést folytatnak. Az ered-
mények csordogálni kezdtek…

– Utánpótlás csapatokat
versenyeztetünk öt edzővel
óvódás csoporttól az érettségi
korosztályú csapatig. Ez több
mint 120 gyereket jelent.
Minden gyerek minden nap
edzésen vesz részt. A gyereke-
ket külön kapusedző és atléta-
edző is tréningezi. Szivacské -
ziseink az országos ADIDAS
bajnokság mindkét korcso-
portban az ország legjobb
nyolc csapata közé jutottak,
hasonlóan az 1999-ben szület-
tettek csapatához. Az 1999-
ben születettek az országos ne -
gyedik helyet szerezték meg,

míg a 2000-res korosztály
országos bajnok lett. A szülők
anyagi áldozata példaértékű, és
ezúton is megköszönjük.

– Milyen anyagi alapon áll
a klub?

– Alapcélunk közé tartozik,
hogy egy tartozásoktól men-
tes, szilárd kft-t építsünk ki.
Ez már tavaly is sikerült. A
felügyelő bizottság és könyv-
vizsgáló leellenőrzött minden
bizonylatunkat kiadás és be -
vétel oldalon egyaránt. Min -
dent rendben talált és a kép-
viselő testület el is fogadta a
kft 2009-es beszámolóját. Na -
gyon nehéz következő év elé
nézünk. Az önkormányzat 20
százalékkal csökkentette tá -
mogatásunkat, ezzel nagyjá-
ból az utánpótlásra fordított
összeg. Mivel kitűzött céljain-
kon nem változtattunk, ezért
komoly megszorítások várha-
tók. Köszönjük támogatóink-
nak segítségeit és továbbra is
számítunk rájuk, mert nélkü-
lük nem tartanánk a kitűzött
célok felénél sem.

Edzőváltás a Békési FKC-nél 

A Szociális Szolgáltató Központ idén is meg-
tartja a korábbi évekből ismert „Fuss a nyárba”
elnevezésű utcai futóversenyét, melynek időpont-
ja június 20-a, vasárnap. Reggel 8 órától fo lyama-
tosan lehet nevezni óvodáskortól a nyugdíjas kor-
osztályig az Erzsébet ligeti helyszínen az egyéni,
csapat és családos számokra. Lesz váltóverseny és
ügyességi vetélkedő is, külön viadal babakocsi-
soknak, görkorisoknak és rollereseknek. A helye-
zettek jutalmat kapnak, a nevezők kö  zött aján-
dékokat sorsolnak ki. A nevezés ingyenes.

Szünidőköszöntő futóverseny

BÉKÉS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

FELHÍVÁSA

Országos bajnok a 2000-es korosztályú csapat

A Békés Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő Vállalkozói Centrum – Békési Inkubátorház
iroda, műhely és raktárhelyiségeire még 2010.
június 30-ig várják az egyéni vállalkozók, gazda-
sági társaságok és gazdálkodó egységek szándék-
nyilatkozatait, igényeit!
Korlátozott számban igényelhetőek az irodaház-
ban és csarnokokban kedvezményes bérleti díjjal
ingatlan egységek. Kezdő vállalkozásoknak (1
éven belül indultak) egyedi ajánlat.
A megújuló energiával, klimatizált, akadálymen-
tesített, fekete/fehér öltözőkkel, külső-belső par-
kolóval, portaszolgálattal ellátott modern üzleti
környezetben elhelyezkedő épületkomplexum

helyi, régiós, országos viszonylatból, valamint a
gazdasági működés jellegétől, végzett gazdasági
tevékenységtől függetlenül várja a betelepülőket.
Vállalkozói Centrum – Békési Inkubátorház
Cím: 5630 Békés, Verseny u. 4.
Web: www.vallalkozoicentrum-bekes.hu

Érdeklődni lehet:
Krattinger Linda – Békés Város Polgármesteri
Hivatala
Telefon: 30/295-9997 • E-mail: krattinger.linda
@bekesvaros.hu
Méri Zoltán – LISZ Kft.
Telefon: 70/565-5651

VÁLLALKOZÓI CENTRUM – BÉKÉSI INKUBÁTORHÁZ BÉRLETI LEHETŐSÉGEK
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