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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Horváth Elek a KÉSZ
díjazottja
3. oldal
Vizek veszélyei 4. oldal
Elhunyt Nemes Dénes
5. oldal
Szeretetteljes Családi
Kör
7. oldal
USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁJUS 29-JÚNIUS 5.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
JÚNIUS 5-12.
Levendula Patika (Csabai u.)
JÚNIUS 12-19.
Jázmin Patika (Rákóczi 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

Modern mozgásszervi
központ létesül
Rövidesen megkezdik a munkát a Békés Kistérségi Komplex Járóbeteg-ellátó Központ
korszerűsítésére megnyert pályázat nyomán. A pályázatot
még 2008 júniusában nyújtotta
be az önkormányzat be az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
keretében meghirdetett Délalföldi Operatív Programhoz,
és 528,4 millió Ft-ot nyertek.
A sajáterő 119,6 millió Ft, de ennek
felét egy másik pályázaton nyerte el a
város, így a 648 milliós összes költségnek csak alig több mint tíz százaléka
terheli a költségvetést – ismertette az
adatokat Izsó Gábor polgármester,
miután aláírták a kivitelezői szerződést a közbeszerzésen győztes Strabag
Kft. képviselőjével, Koreck Ferenccel.
A munkák részeként átalakítják és
kibővítik a Fürdő meglévő épületét,
ahol orvosi rendelők, balneológiai egység és kiszolgáló helységek lesznek.
Egy új, kereszt alaprajzú szárnyban
nyer elhelyezést a fizio- és elektroterápiai egység, valamint a négyágyas nappali kórház. A munkákat idén júniusba
kezdik és a tervek szerint 2011 április
végén fejezik be.

– Közben is folyamatosan biztosítjuk, és zavartalanná tesszük a betegellátást – ígérte Dr. Gulyás Zsuzsanna
főorvos, a Rendelőintézet igazgatóhelyettese, hozzátéve, hogy ennek
menetéről és módjáról a helyi sajtóban
adnak információkat.
A tájékoztatón az is elhangzott,
hogy a pályázatnak csak fele része az
építkezés és átalakítás, a másik része

A gyerekek napja volt
Játék, játék, játék… és ajándékok
jellemezték az idei városi gyermeknapi programokat. A lapunkat kiadó
Családért Alapítvány, valamint roma
magánszemélyek és vállalkozók anyagi áldozatvállalásával és segítségével
hátrányos helyzetű, főleg roma gyerekeknek a Sportpályán volt nagyszabású sport és szabadidős rendezvény,
míg pár órával később a Rendezvénytéren és környékén a művelődési
központ koordinálásával helyi civil
szervezetek közreműködésével kínáltak sportra és ügyességi vetélkedőkre
épülő jókedvű szórakozást, némi jutalom nyalakodnivalóval. A két programmal több száz kisebb és nagyobb
gyermek élete lett legalább egy napra
gazdagabb.

Rákerült a pecsét a szerződésre.

modern orvosi műszerek és eszközök
beszerzése lesz, amellyel a térség
egyik legmodernebb szakrendelője
alakulhat ki. A pályázat része továbbá egy digitális röntgen készülék
beszerzése, amelyet a szakrendelésekkel összekötnek, valamint az is, hogy
a tüdőgondozó intézet a Kossuth
utcáról beköltözik a József Attila
utcai központi épületbe.
Sz. K.

Óriási érdeklődés övezte Békésen is
a kormány által tavaly augusztustól
idén április végéig adott úgynevezett
krízistámogatást. A helyi önkormányzaton keresztül 323 békési személy igényelte sikeresen a 20-50 ezer forintos
egyszeri támogatást, amely különösen
méltánylandó esetben 100 ezer forintig emelkedhetett. Az illetékes polgármesteri hivatali osztályvezetőtől kapott tájékoztatás szerint a sikeresen
igénylők gyakran indokolták támogatás iránti kérelmüket lakáscélú hitelük
törlesztő részletének megemelkedésével. Nem keveseknél ötven vagy akár

Javult a munkaügyi helyzet

A legnagyobb érdeklődés a
munkaügyi beszámolót övezte. Több képviselő is azt firtatta, hogy a statisztikák szerint egy-egy dolgozóra menynyi inaktív, azaz nem foglalkoztatott jut. Ez az arány a
békési térségben, amennyiben
a foglalkoztatottak számát a
teljes népességgel vetjük
össze, mintegy 3,4. Vagyis
minden kereső személy további három-négyet „cipel a
hátán”.

Sódar Attila, a Dél-alföldi
regionális Munkaügyi Központ békési kirendeltségének
vezetője kérdésre elmondta,
hogy a tavalyi mélypont után
hónapról-hónapra valamelyest javul a munkanélküliségi
helyzet, de még mindig
nagyon sokan nem tudnak
elhelyezkedni. Békésen 2010.
április végén 2099 regisztrált
munkanélkülit, köztük 153
pályakezdőt tartottak nyilván.
A munkaügyi igazgatás célja a

Népi játékok is voltak. Sok fotó mindkét
gyermeknapról: www.bekesiujsag.hu

323-an kaptak krízistámogatást

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁJUSI ÜLÉSÉRŐL

Az utóbbi idők legrövidebb testületi ülésén a
képviselők mások mellett a városi munkanélküliségi helyzetről kaptak tájékoztatást, emellett
napirendre került a Békési Férfi Kézilabda Kft.
2009. évi pénzügyi beszámolója és a május 6-i
szélvihar okozta kárhelyzet.
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Lapunk
tartalmából

foglalkoztatást ösztönző programokkal munkahelyek megtartása, és a képzések igazítása a munkaadói igényekhez.
Napirenden szerepelt a száz
százalékban önkormányzati
tulajdonú Békési Férfi Kézilabda Kft. tavalyi pénzügyi
beszámolója is, amelyről vita
alakult ki a képviselők között.
Abban egyetértettek, hogy a
klub példaértékű utánpótlásnevelő munkát folytat, és a
felnőtt csapat negyedik helyezése is jó eredmény a másodosztályban, de a gazdálkodás
részletkérdéseiben nem mindenki látott tisztán. Végül a
könyvvizsgálói és felügyelő
bizottsági jelentést is tartalmazó beszámolót minden
képviselő elfogadta.

A május 6-i viharkárok
beszámolójánál a polgármester a széleskörű társadalmi
összefogást emelte ki. Fakidőlések mellett lakóházakban
is károk keletkeztek. Az érintett ingatlantulajdonosok nem
mindegyike rendelkezik biztosítással. A legnagyobb kár a
Táncsics M. u. 31/1. szám
alatti társasházi épületet érte,
ahol 4 lakásból hármat az
Építéshatóság életveszélyessé
nyilvánított.
Végül a testület arról is döntött, hogy hozzájárul a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)
megalakulásához. Az alakuló
ülés városunkban lesz július 23án, az I. Békési Kerékpárfesztivált megelőző napon.

százszázalékos volt a devizaalapú hitel
törlesztési díjának növekedése. Mások
munkahelyük elvesztése miatt kerültek krízishelyzetbe és kérték a támogatást, köztük olyan fiatalok, akik korábban nem voltak a polgármesteri hivatal segélyezettjei. Félő, hogy munkát
azóta sem találtak, ellátásuk a munkaügyi kirendeltség mellett a Polgármesteri Hivatal feladata és gondja lett.
Negyven személy esetében elutasították a krízistámogatás iránti kérelmüket,
mert a szabad felhasználású hitelük volt,
vagy mert jövedelemcsökkenésük nem
érte el az előírt mértéket.
Sz. K.

Az egész suli
színpadra lépett
NAGY SIKER VOLT AZ ISKOLAI IGÁLA
Május 21-én este került sor
a Békési Kistérési Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat tagintézményeinek összevont Suligálájára a
kulturális központban. Így
szerepeltek a gyermekgálán a
Dr. Hepp Ferenc, a Karacs Teréz, az Eötvös József, a Tarhosi
Tagiskola diákjai, de felléptek
a műsorban a muronyi 1-2.
osztályosok is zenés produkciójukkal. Az alapfokú művészeti iskola hangszeres bemu-

tatójára és a néptánccsoport
fellépésére is sor került. A gálaműsorban látható-hallható
volt többek között majorett
bemutató, mesejátékok, akrobatikus torna, modern táncok, bécsi keringő, kórusmuzsika, vásári jelenet, bábjáték
és sok-sok vers.
A fináléban pedig az Eötvös, a Karacs és a Dr. Hepp
Ferenc Tagintézmények összesített kórusa adta elő az Európa című könnyűzenei szerzeményt.
Zs. I.

Számos fotó a rendezvényrôl:
www.bekesiujsag.hu
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Van még akadálymentesítésre
váró középület
ÚSZÓTANFOLYAM INDUL MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK

A jelenleg hatályos rendelkezések szerint
minden magyarországi közintézményt akadálymentesíteni kell, hogy a mozgás- vagy más
módon korlátozott személyek is bejussanak
oda, ügyeiket intézhessék, ugyanúgy, mint ép
társaik. A Mozgáskorlátozottak Békés Városi
Egyesülete (MBVE) kiadásában két kiadvány is
napvilágot látott pályázati pénzből, amelyek
igyekeztek összeszedni a már fizikailag akadálymentesített épületeket Békésen, illetve a
kistérség településein. Mindkét kiadvány ezer
példányban jelent meg és kiadásától a MBVE
azt várja, hogy ráirányítja a figyelmet a témá-

ra, egyben a város turisztikai vonzereje nőhet a
mozgáskorlátozottak között.
Szulovszky Gyula, a MBVE elnöke szerint
összességében viszonylag jól áll Békés a maga
34 akadálymentesített középületével (patikáktól az önkormányzati épületekig, boltoktól a
bankokig, foglalkoztatóktól az uszodáig),
melyeket a két kiadvány nemcsak felsorol,
hanem fotókon be is mutat. Persze azért még
vannak hiányosságok.
– A legégetőbb az iskolák és az óvodák épületeinek akadálymentesítése lenne, de fontos
volna a gyermekkönyvtár elérhetővé tétele is a
sérült gyermekeknek – sorolta.
Az elnök a Békési Újságnak elmondta
még, hogy a jelenleg 600 tagot számláló
egyesületben ezekben a hetekben egy úszótanfolyam és vízitorna tanfolyam megszervezése folyik. Mindkettő során kifejezetten a
mozgáskorlátozottak igényeit veszik majd
figyelembe, a helyszínt és a szakértelmet a
Békési Uszoda adja. Bővebb információt kaphatnak az érdeklődők a 70/772-53-96-os számon. Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatal
16. számú irodájában kedden, szerdán és pénteken 9-12 óra között.
Sz. K.

ÉLÕ BOLYGÓ
Kisgólyák tetemei a fűben
A szokatlanul hideg, szeles és esős időjárás
komoly nehézséget jelent a békési gólyapopulációnak. A közelmúltban a Sas és az Iskola
utca találkozásánál lévő gólyafészeknél az
egyik helyi gólyabarát, Sándor Margit jelzésére
találtunk egy mindössze pár hetes fióka tetemet. Később a fűben rábukkantunk testvéreinek tetemeire is. Az eset összefüggésben van a
kedvezőtlen időjárással, mert a hidegebb, csapadékosabb nyarakon a szülőmadarak kidobják fészkeikből a fiókáikat. Talán megfáztak a
fiókák, vagy nem volt elég táplálék, és emiatt
kénytelenek voltak megszabadulni a teljes
fészekaljtól. A szülők kegyetleneknek tűnhetnek, de ez a természet nagy rendjébe tartozik,
és csak egészséges, életképes példányok maradhatnak életben. Kérdéses, hogy idén új költésbe kezd-e a tojó madár, mivel a fiókák kikeléséhez közel egy teljes hónap, majd felnevelésükhöz az egész nyári időszak szükséges.
Remélhetőleg szárazabb, és tényleg nyári
idő jön el, mert félő, hogyha tovább folytató-

dik ez az őszies időjárás, akkor a későbbiekben lesznek olyan gólyafészkek, ahonnét hiányozni fognak a fiókák. Bezápulhatnak,
kihűlhetnek a tojások a hideg miatt, ha a

szülők nem eléggé gondosak. Talán a nagy
sikert arató új gólya pár, amely az Ady lakótelepnél költésbe kezdett, majd bepótolja a
hamarosan kikelő fiókáikkal ennek a párnak
a veszteségét.
Pap Zsolt

Később lesz a földrengési gyakorlat
Békési Újságban és a Városházi Krónikában beharangozott esemény előre láthatóan ez év szeptemberében lesz megtartva. A pontos időpontról
időben értesítjük önöket.


Egy öreg ház álmáról táncolt
a Belencéres
Május 22-én tartották a
Belencéres Néptáncegyüttes
Gálaműsorát a kulturális központban. A közönséget Barna
Zoltán, a Belencéres Alapítvány
titkára, és Izsó Gábor polgármester köszöntötte. Az idei
gálaműsor egy közel kétórás
egybefüggő, de több részből
álló tánckompozíció volt, elsősorban magyarországi táncokat
(rimóci, kalocsai táncok) bemutatja, de a Kárpát-medence
népeinek táncaiból is ízelítőt
adtak (moldvai táncok, szászcsávási cigánytáncok). A műsort a gyomaendrődi Suttyomba Zenekar kísérte, közreműködött a Vésztői Sárrét Zene-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy
Békésen, a Helyi Védelmi Bizottság „Földrengés
2010” elnevezésű katasztrófavédelmi gyakorlata
felsőbb utasításra elmarad. Az előzetesen a

kar. A rendező-koreográfus feladatokat Mahovicsné Ladányi
Anita és Mahovics Tamás, a Be-

lencéres Néptáncegyüttes vezetője vállalta. Művészeti asszisztens Gera Sára.
Zs. I.

Elnöki dicséret pedagógusnap alkalmából
Domokos László, Békés
Megye Képviselő-testületének elnöke a május 28-i Megyegyűlésen pedagógusnap

alkalmából elnöki dicséretben részesítette Szabóné Jantyik Erika gyógypedagógiai
tanárt, a békési székhelyű

Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény gyógypedagógiai
oktatási egységének helyettes
vezetőjét.
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Horváth Elek kapta a KÉSZ idei díját
Sorrendben ötödik alkalommal adta át a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési csoportja
azt a díjat, amellyel olyan helyi személy előtt fejezi ki elismerését, aki hosszú évtizedek óta, keresztény alázattal szolgálja a maga munkájában a
várost, az itt élőket.

méltatta barátja, Horváth Elek
munkásságát. Kiemelte, hogy
roma emberként, roma értelmiségiként neki és a díjazottnak a példaadás a dolguk. A
békési KÉSZ elismerése jelzi,
hogy a többségi magyar társadalom megbecsüli azokat, akik

A korábbi években a Fejes
házaspár, Vámos László, Cs.
Kiss Andor és Hégely László
vehette át a díjat. Ahogyan az
előző időkben, idén is titokban
tartották a díjazott kilétét, így
Horváth Elek „csak” zenélni
érkezett a Galéria nagytermébe, de meglepett díjazottként
távozott. A Jazzelek trió színvonalas muzsikájával melegített
be a közönség, majd KathyHorváth Lajos hegedűművész,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Akadémia tanára, egykor
Yehudi Menuhin tanársegédje

alázattal dolgoznak, tesznek a
maguk területén.
A Békés város zenei életében kifejtett kimagasló munkásságáért elismert Horváth
Elek tiszteletére ezután zenész
barátja egy parádés szóló darabot adott elő.
A rendezvényen jelen volt
Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke, aki a békési
csoport aktivitását ismerte el
szavaival. Dr. Pálmai Tamás, e
csoport vezetője végezetül
elmondta, hogy először díjaztak roma személyiséget (díja
egyébként egy Csuta György
festmény és díszoklevél volt).
– Magyarországon az teszi
most a legjobbat, aki a roma
üggyel mer foglalkozni – fejtette ki, utalva az új polgári
kormány egyik sürgető és elodázhatatlan feladatára.

Júniustól épül a termálmedence
Ünnepélyes körülmények között május 21-én Dr.
Csiby Miklós, a „Békési Fürdőért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke, valamint Bécsi Gábor, a
nyertes kivitelező Wiener Center Kft. ügyvezetője aláírta azt a kivitelezési szerződést, amellyel
végre valóra válhat a kültéri 10x10 méteres termálmedence felújítása.
A vállalkozás 9,75 millió forintból végzi el a munkát júniustól mintegy három hónapon
belül. Az összeg nagyobbik
részét fedezi a békési lakosok és
az innen elszármazottak adományaiból és adó egyszázalékos
felajánlásaiból befolyt több
mint hétmillió forint. A hiányzó összeget a város adja.
A sajtó nyilvánossága előtti
aláíráson a kuratórium elnöke
köszöntet mondott mindazoknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak a termálmedence
felújításához, és kijelentette,

hogy az ősz beköszönte előtt
mindenki kipróbálhatja majd
az új, hévízi termálvízzel egyenértékű, 100 négyzetméter felületű gyógymedencét, amely az
év egészében használható, és az
uszoda valamint a szintén most
épülő gyógyászati centrum
felöl is megközelíthető lesz
majd. Elmondta, hogy az adományozók neve egy díszkötésű
emlékkönyvben lesz megörökítve, melyet a Békés Városi
Püski Sándor Könyvtárban
fognak elhelyezni, ahol bárki
számára elérhető lesz. A tízezer

BÉKÉS

Ft feletti adományozók neve
pedig egy márványtáblára
kerül az adományozott összeg
nagyságának rendjében, mely
először a Városháza földszintjén lesz látható.
Az alapítvány továbbra is várja adományaikat, melyeket a

Fürdő további fejlesztésére
fordít.
„Békési Fürdőért” Közalapítvány
Adószáma: 18386169-1-04
Számlaszáma:
1199870706278340-10000001 Erste
Bank

VÁROS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGÁNAK FELHÍVÁSA
Felhívással fordul Békés Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága városunk általános-, és
középiskolai intézményeihez, illetve mindazon intézményekhez, melyeknek kiemelt feladata a gyermek és ifjúság nevelés.
A bizottság tagjai - mindannyian gyakorló orvosok –
vállalják, hogy előzetes egyeztetés után egészségnevelő, illetve szexuális felvilágosító előadásokat tartanak a fiatalok részére. A téma Békés Város Képviselőtestületének áprilisi testületi ülésén merült fel, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok elmúlt évi értékelésénél. A bizottság tagjai ezzel a kezdeményezéssel
hiánytevékenységet látnának el.
Érdeklődni illetve egyeztetni lehet Békés Város
Polgármesteri Hivatalának Jegyzői Titkárságán
Nagyné Vass Kamillánál személyesen vagy a 411011-es telefonszámon.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Fülöp
János és Tokaji Edit, Hegyesi
Gábor és Kovács Enikő,
Kolarovszki Ernő és Bujdosó
Zsuzsanna, Faragó István és
Zdolik Mária, Farkas Miklós
és Hőgye Erzsébet.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Tomiskó
Vilmosné (97 évesen), Berecz
Lászlóné (82), Kühn Zsuzsanna (57), Bereczki Eszter

(92), Domján László (78),
özv. Fábi Istvánné (87, Bélmegyer), Szabó János (81,
Kamut), özv. Szekerczés Jánosné (78, Bélmegyer), özv.
Kiss Józsefné (86), özv. Mucsi Sándorné (82).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Pünkösd
SZEMELVÉNYEK BÖJTE CSABA BESZÉDÉBŐL

Pálmai
Tamás

„Annak idején Csíkban
gyerekkoromban hallottam,
hogy a zarándoklásra sosincs
rossz idő, legfennebb gyenge
ember. Örvendek, hogy nem
lettünk táposok. Nem ijedünk
meg az esőtől, a széltől, a gondoktól, a bajtól. Mert sajnos
tudom, hogy van sok gond,
baj. De Anyánk, az egyház
összegyűjt bennünket, hogy
imádkozzunk és együtt közösen mondjuk, hogy: Most
segíts meg Mária, ó irgalmas
Szűzanya! Igen, testvéreim, a
keresztény ember a nehézségek közepette nem leül a földre, nem elkeseredik, nem elbújik az árnyékba, hanem
imádkozik, összeteszi a kezét
és kéri az élő Istent, aki azt
mondotta nekünk, hogy bármit kérünk az ő nevében,
megadja azt nekünk. A nehézségek, a gondok közepette ne
a korlátainkat nézzük csupán.
Az élő Isten teremtett bennünket, és arra hívott, hogy
legyőzzük a gondjainkat, nehézségeinket, összefogjunk.
Istennek az a vágya, hogy a
próféta elmenjen az ő nevében
és vigasztalja, erősítse meg az
ő népét. Ezt tette a mi Urunk,
Jézus Krisztus is, mindenütt
akivel találkozott. Olyan jó
látni, hogy ez a lelkület, ez a
szellem a mi drága népünk
nagy szentje, Szent István királyban is megvan. Nem nyafog, nem siránkozik, hogy
mennyi pogány ember van,
hanem nekiáll, hatalmas életerővel, munkával, imádkozó
szeretettel egy új világot teremt itt a Kárpát-medencében: a szeretet, a jóság, a másik befogadása, integrálása világát. Milyen jó lenne, ha mi is
a magunk feladatainkhoz, nehézségeihez ezzel a Szent István-i hozzáállással állnánk. Az
élő Isten aki ezt a világot
teremtette biztos, hogy közel
négy és fél milliárd éve a tudósok szerint vezeti az életet, biztos, hogy tovább fogja vinni!
Van jövő, van remény! Bízzunk az élő Istenben! Szent
Ferenc atyánk egyszerű kistestvér, és a Mennyei Atya azt
mondja neki: „Meg kéne erősíteni, konszolidálni kellene
ezt az egyházat!” És Szent
Ferenc atyánk a maga egyszerűségében, szeretetében elkezd imádkozni: „Uram, tégy
engem a te békéd eszközévé,
hogy vigasztalást tudjak vinni
oda, ahol szomorúság van,

hogy erőt tudjak vinni oda,
ahol csüggedés van.” És elindul, társakat gyűjt, és tényleg,
kora egyházát képes megerősíteni, talpra állítani.
Vannak nehéz pillanatok
minden ember életében, a
nép életében, a nemzet életében is. Talán legszörnyűbb
idők Trianon után jöttek népünkre itt az Erdélyi medencében, szörnyű napok voltak
azok: világháború lóg a levegőben, és Márton Áron püspök mégis elindult, mert
érezte, hogy az élő Isten hívja
és küldi az ő drága népéhez és
nem tehet mást, mint azt,
hogy megvívja a jó harcot.
Olyan nagy öröm mindanynyiunk számára hallani azt,
hogy anyanemzetünk, magyarországi testvéreink igenis
szeretettel kinyújtják felénk a
kettős állampolgársággal a
kezüket. Óriási dolog! Hiszem azt, hogy valamilyen
módon meg kell tudjuk értetni egymással azt, hogy elég
nagy ez a világ, elég nagy ez
a Kárpát-medence: ha összefogunk, ha bízunk egymásban, ha Istenre figyelünk,
akkor igenis felépül az, amiért
mindennap imádkozunk a
Miatyánkban, hogy jöjjön el
az Isten országa. Kell, hogy
bátorítsuk egymást ezen az
úton. Nem az ellenségeskedést, nem a háborúskodás
parancsát kaptuk sem a románokkal, sem a más velünk
együtt élő nemzetekkel, hanem azt, hogy együtt közösen
építsük fel Isten csodálatos
szép országát ezen a világon.
A II. Vatikáni Zsinat olyan
szépen mondja - én ezt a gondolatot papi jelmondatommá
is választottam -: Isten azt
akarja, hogy az emberiség egy
nagy családot alkosson, s mi
mindannyian egymásnak
testvérei legyünk.
Olyan jó hallani, hogy itt
kint a Nyeregben az elhelyezett perselyek összes bevételét felajánlják nagylelkűen
szeretettel a magyarországi
árvízkárosultak számára. Hiszem, hogy a szeretet, a jóság,
a szolidaritás útja mindannyiunkat boldoggá tud tenni.
Szívem minden melegével
bátorítom, biztatom drága
népemet, hogy ezen az úton
járjon. Arra kérlek benneteket, hogy erről a hegyről lemenve egymást vigasztaljátok, bátorítsátok. Családban
vagy munkahelyen merjétek
egymást lelkesíteni, bátorítani! Adná az Isten, hogy tényleg az erdélyi katolikus egyház, a Kárpát-medencei magyarság a vigasztalás, a bátorítás egyháza lenne! Ámen!„
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Ismét használható
a békési mázsaház
Békés Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a vasútállomás
mellett lévő mázsaház újból
használható. Üzemeltetése a
LISZ Kft. feladata. A mérlegelési igényeket Szabó Józsefnél

(Békés, Tárház u. 60.) lehet
bejelenteni a mérlegelés előtti
napon, a 70/367-2033-as telefonszámon. A mérleghasználatért sertésenként 300 Ft, szarvasmarhánként 500 Ft-ot kell
a helyszínen fizetni.


A nyár közelgő beköszöntével ismét nagyon sokan keresnek felüdülést a vizek mellett,
ami nagyszerű kikapcsolódás,
de veszélyes is. Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a vizek
veszélyeire. Magyarországon a
szabadvizek nem átláthatók,
ezért nagy veszélyt jelentenek
a víz felszíne alatt lévő cölöpök, fák, kövek. Ismeretlen
területen érdemes a fürdés
előtt kikérni a helyismerettel
rendelkezők véleményét.
Nagyon fontos szabály: szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket

a helyeket szakemberek jelölik
ki, hisz itt vannak meg a feltételek a gyors mentéshez.

TILOS FÜRDENI:
– hajóútban, kikötőkben,
vízisí pályákon,

– vízlépcsők, vízi munkák
300 méteres, komp és révátkelő helyek 100 méteres közelében,
– hidak 100 méteres körzetében,
– egészségre ártalmas vizekben,
– éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
– viharban,
– ahol azt tiltó tábla jelzi.
Általános szabály, hogy
természetes vízben fürdőzni
a kijelölt fürdőhelyen, illetve
ott lehet, ahol a fürdőzés
nem esik tiltó rendelkezés
hatálya alá.
Folytatjuk…

Ötvenéves osztálytalálkozó
Május 15-én az egykori 2.
számú általános iskola 1960ben végzett tanulói tartottak
osztálytalálkozót. Az ötvenéves találkozón a két lányosztályban tanult mintegy hatvan diák közül közel negyvenen megjelentek, rajtuk kívül
még öt meghívott pedagógus
emlékezett a régmúltra. Több
esetben az ország más részéről
érkeztek haza a mára nagymamává lett egykori nebulók.
Az iskolaépületben mindenki
elmesélhette élete alakulását,
majd a Dübögő étteremben
ülték körül a közös asztalt.
Azzal búcsúztak, hogy az ötven év távolából megtalált baráti kezeket a jövőben nem
fogják elengedni.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Régen nem látott nagyságú konfirmandus csoport tett fogadalmat Krisztus követésére, és kötelezte el magát a Református Egyház iránti hűségre május 16-án a Békési Református Egyházközségben. Katona Gyula lelkipásztor igehirdetésében utalt arra, hogy a konfirmálók életében lezárul valami, de egyúttal el is kezdődik valami új, Jézus Krisztussal való
személyes és mély kapcsolat, a vele való szeretetközösség.
A konfirmáció a református egyház fontos cselekménye,
ekkor lesznek a 12-13 éves ifjak a gyülekezet „felnőtt korú”,
úrvacsorázó tagjai. A tizenévesek számot adnak az elmúlt
hónapok során megszerzett tudásról, és maguk is megerősítik
azt a fogadalmat, amelyet gyermekkorukban helyettük szüleik és keresztszüleik tettek a keresztelés alkalmával.

Fürdőzni szabadban, csak biztonságosan

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Negyven új tag
a református egyházban

Hírek és fotók Békésrôl:
w w w. b e k e s i u j s a g . h u

HIRDETMÉNY

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE

A LÉLEK MEGGYÓGYÍTÁSA
A gutaütött ember meggyógyításának történetét Márk evangéliumában találjuk. Ez a gyógyítás különösen azok számára
jelenthet vigasztalást, akik maguk is tehetnek betegségükről, és
bár szenvednek döntéseik testi következményeitől, aggodalmaik
és félelmeik, valamint bűntudatuk súlyosbítják annak következményeit. Egy ilyen reményvesztett, magatehetetlen embert vittek
Jézushoz a barátai, miután minden más próbálkozásuk kudarcba
fulladt. A hittel teli, szerető gondoskodás minden akadályt
legyőz, csakhogy a beteg a Gyógyító elé kerülhessen. „Éhezőket
töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.” (Lk 1:53)
Jézus mindenkit, így őt is meggyógyítja. A farizeusok, a tanítók
azonban nem boldogok. Nem értik, amit Jézus lát és érzékel. A
testi szenvedéseken túl a lelki terhet veszi le betegünkről először,
akit mindennél jobban terhel a múltja. „Fiam, megbocsáttattak
néked a te bűneid”- szól Jézus hozzá és mindnyájunkhoz, akik
megfáradtan, megterhelten, egyedül vagy barátokkal körülvéve,
de mégis hozzá megyünk! Nem a hely, nem a Mester elfoglaltsága a döntő. A szükség azonnal cselekvésre késztette a nagy
Gyógyítót. Vajon mi olyan orvoshoz járunk-e, aki kész a mi
mélyebb szükségleteinket, fájdalmainkat is meglátni, orvosolni?
Melyik könnyebb? Mire vágyunk, ha betegek vagyunk? „Mi
könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek: Megbocsáttattak
néked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?” (Mk 2:9) Mi melyikre vágyunk?
Balog Tibor, lelkipásztor

A LISZ Kft. bérbeadásra meghirdeti a Békés, Petőfi u. 21.
sz. alatti 240 négyzetméteres műhelyépületét (volt nyomda
épülete) a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel együtt (iroda,
raktár, vizesblokk).
Érdeklődni a LISZ Kft. irodájában lehet személyesen a fenti
cím alatt, ahol egyúttal a bérbeadó helyiségeket is meg lehet
tekinteni.
Ajánlatokat a LISZ Kft.-hez kell eljuttatni. Postacím: LISZ
Kft., 5630 Békés, Pf.: 88.
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
- Békés, Karacs T. u. 7. II/8. szám (59 m2).
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
- Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2) üzlethelység
A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+ÁFA
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2., 36-os számú iroda).
Benyújtási határidő: 2010. június 9. (szerda) 16 óra.

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 terjedését segíti elő, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdonosai állategészségügyi szabálysértést követnek el, amely
büntetést von maga után.
Felvezetett eb oltási díja:
Kisállat egészségügyi könyv:
(2010. 01. 01.-től kötelező!)
Féregtelenítés:

2700 Ft/eb
300 Ft/eb
100 Ft/ 10 tt. kg

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDEJE A KÖVETKEZŐ
Vasúti mázsaház
Tátra utca vége
Gázcsere telep
(Körösi Csoma S. u.)
DÉMÁSZ parkoló
Híd utca
Borosgyáni kocsma
Váradi u. 1.
Vasúti mázsaház

06. 10. csütörtök
06. 11. péntek
06. 11. péntek

17-19 óráig
15-16 óráig
16-18 óráig

dr. Szabó László
dr. Erdész Csaba
dr. Szabó László

06. 12. szombat
06. 16. szerda
06. 16. szerda
06. 18. péntek
06. 18. péntek

10-12 óráig
11-13 óráig
17-18 óráig
15-16 óráig
16-18 óráig

dr. Erdész Csaba
dr. Erdész Csaba
dr. Szabó László
dr. Erdész Csaba
dr. Szabó László

PÓTOLTÁS:
Vasúti mázsaház

06. 26. szombat

10-12 óráig

dr. Szabó László
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Az embert emberré tenni
Kedélyes beszélgetést folytattam Szerencsiné Szabó
Annával barátságos otthonában. Az 55 éves pedagógusnő látszólag „egy a sok közül” és mégis más,
több. Nálamnál találóbban fogalmazta meg Comenius milyen is valójában a mosolygós tanárnő életfelfogása: „Az iskola nem lehet más, mint az emberség műhelye és az élet előjátéka, s itt mindennel foglalkozni kell, ami az embert emberré teszi.”
– Tagintézményvezető vagy
Tarhoson. Ez nagyon nagy felelősség, s egy nőnek még nehezebb. Hogyan éred el, hogy
tekintélyed legyen?
– Tagintézményvezető 3
éve lettem, mikor az elődöm
nyugdíjba ment. Szerettek
volna már korábban megbízni
vezetői feladattal, amit én
visszautasítottam, mert nekem mindenem a gyerekekkel
való foglalkozás, a tanítás. Az
irántuk érzett szeretetem egy
percig sem lankadt, pedig
már 32 éve vagyok pedagógus
a tarhosi iskolában. Most sem
igazán örülök ennek a megbízatásnak, mert így kevesebbet
taníthatok és több az adminisztratív teendő. Szinte nincs
olyan nap, hogy ne jönne egy
e-mail: „Azonnal jelentsd…”;
„Intézd el…”. Közben jönnek
a kollégák a napi gondokkal, a
gyerekek megszokták, hogy a
problémáikkal bármikor hozzám fordulnak, és ezen nem is
tudok, nem is akarok változtatni. Általában a női vezetőt

nehezebben fogadják el, több
energiát követel tőle a tekintély kivívása, de nekem ilyen
szempontból könnyebb volt a
helyzetem, mert a kollektívánk már összeforrt, a mi jelszavunk: „Egy mindenkiért,
mindenki egyért”.
– Összevont osztályokkal
dolgoztok. Ez ma már ritkaság. Előnye, hátránya, oka az
összevonásnak?
– Tarhos községben a 90-es
évektől drasztikusan csökkent
a gyermeklétszám. Mára már
csak 46 tanulónk van és ebből
is Békésről jár ki hozzánk hat,
mivel kevesebb tanuló van
egy-egy osztályban és fokozottabban tudunk rájuk
figyelni. A csökkenő gyereklétszám miatt vagy tíz éve
meg akarták szüntetni az
iskolánkat és azóta is állandó
küzdelmet folytatunk a megmaradásért a község lakosságával vállvetve. Szeptembertől
6. évfolyamig lesznek osztályok. A község lakossága elöregedik lassan, a volt tanítvá-

nyok nem jönnek vissza, mert
nincs munka, sokan inkább
külföldön keresik a megélhetést, és ennek következménye,
hogy lassan elfogy az iskolás
korosztály. Nem merek jóslatokba bocsátkozni, bár szeretnék innen nyugdíjba menni.
– Jónéhány kitüntetés
büszke tulajdonosa vagy. Például kaptál Belügyminiszteri, Polgárvédelmi Országos
parancsnoki dicséretet, Eötvös
József emlékérem ezüst és
arany fokozatát, de számomra a legmeglepőbb a legutóbbi, amit a községtől kaptál.
Miért is?
– Tavaly decemberben kaptam meg a „Tarhos Községért
Kitüntető Díjat.” Ezt évente
egy ember kaphatja meg. A
község vezetői úgy látták,
hogy évtizedeken át segítettem munkámmal a kulturális
felemelkedést, tettem „valamit” a felnövekvő nemzedékek szellemi fejlődéséért.
Tudtam, hogy szeretnek az ott
élő emberek, de azt nem gon-

doltam, hogy ennyire. Számomra még többet jelent ez,
mint másoknak, hiszen jómagam nem is vagyok tarhosi
lakos, bár többet vagyok ott,
mint itthon, Békésen. A meghatottságtól elakadt a szavam
és potyogtak a könnyeim. A
kollégáim velem együtt örültek. Sokan gratuláltak, volt
tanítványaim megkerestek
telefonon, interneten, ami
nagyon jól esett. Az életem
folyása alapvetően nem változott meg ettől, csak talán még
inkább igyekszem helytállni.
– Mondj néhány szót a családodról is!
– Két fiúgyermekem van,
akikre nagyon büszke vagyok.
István hivatásos katonatiszt,
szívvel-lélekkel, mint én a
pedagógusi pályán. A nyáron
családot alapított. A menyem
szintén pedagógusnak tanult,
de az országban kialakult
helyzet következtében 3 éve
hiába próbál elhelyezkedni a
pályán. A kisebbik fiam, Laci,
járja a világot, mint nemzetközi kamionos. A férjemnek
sokat köszönhetek, mert 9
évig odaadással ápolta a beteg
édesanyámat, és így tudtam
vállalni mindazt, amit nagyon
szerettem, a pedagógusi hivatásomat.
Gugé
Következő lapszámban interjút közlünk Veres Nikolettával,
a Juventus rádió riporterével..

Elhunyt Nemes Dénes
Nemes Dénes a békési Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója volt 1978-tól 1986-ig. Ezt
követően nyugalomba vonulásáig, 1991-ig, az Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző
Intézet tanára, igazgatóhelyettese. Mint a Múzeum igazgatója, példásan maradandót alkotott. A Békési Tájház létesítésének befejező szakasza az ő nevéhez fűződik. Megalapította, berendezte az Iskolamúzeumot.
Legjelentősebb sikere a Békési
Galéria létrehozása volt, mind
szakmailag, mind várostörténetileg. Tárlatain a Magyar Nemzeti Galéria, az Iparművészeti
Múzeum féltett, ritka kincsei
voltak láthatóak. A Galéria mel-

lett jelentős esemény volt a Veres Endre Emlékszoba megnyitása, amelynek relikviáit a családtól és más forrásokból kutatta fel, tette közkinccsé. Békés
Város Néprajza kötetben az ő

segítségével adták közre a kutató-szerzők a múzeum anyagából a fontos forrásanyagokat.
A 80-as években indította
el a Békési Téka múzeumi
füzetsorozatot, az első öt szám
szerzője is ő volt, amely máig
élő sorozat a 42 számmal.
Megírta Békés város történetét az idegenforgalmi igényeknek megfelelően.
Sokszínű egyéniség volt. A
város kulturális életének meghatározó formálója, együttműködő személyiség volt,
derűs, bölcsen ironikus, szerethető ember.
Tartotta a kapcsolatot, szeretett városával nyugalomba
vonulása után is, vissza-vissza-

látogatott győri otthonából. A
Békési Újság valamennyi száma eljutott hozzá a Polgármesteri Hivatal jóvoltából,
ismerte a város életét.
Hosszantartó súlyos betegsége következtében, május 10én távozott. 81 éves volt. Mély
részvéttel kísérték utolsó útjára Kőszeg temetőjében. Békés
város is képviseltette magát.
A búcsúztatón elhangzott
legkedvesebb verseinek egyike, idézzük ide két sorát:
„Látod-e drága, a képzelet
itt az is így szabadul csak,
Megtöretett testünket az
álom, a szép szabadító oldja
fel…”
Emlékét megőrizzük.

TANÁCSOK
FOGAINK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉHEZ
A savak hígítása érdekében és hogy az ételmaradékokat
eltüntessük a fogak felületéről, étkezés után a szájat öblítsük ki
vízzel. Az étkezések közötti hosszabb szünetek támogatják a
nyál savakat semlegesítő hatásait. Ha savakat tartalmazó ételeket eszünk, várjunk a fogmosással 30-60 percet. Ha ugyanis
a savak által frissen felpuhított fogzománcot súroljuk a fogkefével és a fogkrémmel, azzal erősebben károsítjuk, koptatjuk.
A fogak egészségének megőrzése érdekében ne fogyasszunk túl
gyakran savakat tartalmazó élelmiszereket. Szomjoltásra a legalkalmasabb a víz vagy az édesítetlen gyógyteák. A nyál képes
a keletkező savakat hígítani, ezért olyan ételeket együnk, amelyeket rágni kell, például teljes őrlésű kenyeret, barna rizst,
hüvelyeseket, ropogós zöldségeket és dió-, mogyoróféléket. A
teljes értékű ételek fogyasztásának előnye, hogy hosszan biztosítják a jóllakottság érzetét. Ennek köszönhetően hosszabb szüneteket iktathatunk két étkezés közé, aminek hatására a nyál
képes regenerálni a fogzománcot.
Széles mosolyt!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A Fidesz-KDNP benyújtotta a Nemzeti Összetartozásról
szóló törvényjavaslatot. A 90 évvel ezelőtt Trianonban történtek nem tudtak történelemmé sűrűsödni, hanem feldolgozhatatlan kollektív traumaként nehezednek a magyarság
és szomszéd népek közgondolkodására. A Trianon tabu
egyet jelentett egy negatív nemzetstratégiával, a tanuljunk
meg kicsik lenni szégyenteljes doktrínájával, a 2004. december 5-ét megelőző gyalázatos nemzetellenes uszítással. Új
nemzetpolitika kell, mert egy magyar világ, egy magyar
nemzet van, és minden magyar felelős minden magyarért.
Sikertelen volt a nemzeti célok elérése szempontjából a revizionizmus politikája, és sikertelen az elhallgatás, az önmegtagadás szoclib politikája is. A történelmi Magyarország él a
lelkekben, a kultúránkban, a nyelvünkben, az általunk épített templomokban, emberi kapcsolatainkban. Legyen június 4. gyásznap helyett a nemzeti összetartozás napja. A
magyarság nem mások ellenében kívánja megélni nemzeti
önazonosságát, de fenntartja a jogot, hogy a nemzet tagjai
bármely új állam fennhatósága alatt éljenek is, igényt formálhassanak mindarra ami nemzeti önazonosságuk és
közösségeik megtartását célozzák, ideértve az autonómiát is.

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)
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Mentálhigiénés
Egyesület
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Bontásból való téglát
átveszünk
Egyeztetés: 66/ 643-991

zTisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy utca 10. szám
mögötti garázssoron. Érd.: 66/412-227.
Békés, Szélső u. 72. szám alatt eladó kétszobás, összkomfortos, konvektoros parasztház. Tel.: 20/619-33-57.
Szép környezetben, főtérhez, Fürdőhöz
egyforma távolságra, tetőtér beépítéses,
tehermentes családi ház új tulajdonost
keres. Tel.: 20/46-77-00.
Fürdő közelében, zöldövezetben három és
félszobás összkomfortos családi ház
eladó. Hitel átvállalással kisebb emeleti
lakásra cserélném. Tel.: 70/677-44-90.
Békésen szép háromszobás kertes ház
garázzsal eladó. Érd.: 66/413-655.
Kétszobás kertes ház eladó a Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Lakás eladó vagy kiadó. 20/584-87-76.
Kétszobás, étkezős, gáz és vegyes tüzelésű, központi fűtéses, parkettás, redőnyös,
85 m2-es kertes családi ház áron alul sürgősen eladó. Békés, Kereszt u. 2. Tel.: 20/
55-96-314.
Békésen kétlakásos kertes ház eladó. Tel.:
20/331-69-82.
Földszinti, 1 + 2 félszobás, teljesen felújított lakás sürgősen eladó. Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.: 30/518-07-28.
Békésen a Fáy utcán második emeleti
egyedi víz- és gázórás, másfél szobás
lakás reális áron eladó. Érd.: 20/452-35-97.
Békésen az Attila utcában régi típusú ház
felújítva, nagy portával eladó. 30/406-86-93.
Békésen a Petőfi utcában kétszobás,
összkomfortos kertes ház eladó vagy
lakásra cserélhető. Tel.: 70/616-46-84.
Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Családi ház eladó a Tompa utcában. Tel.:
70/241-82-97.
A Jantyik utcában felújított, 80 m2-es társasházi házrész eladó. Kertes udvar, mellékhelyiség. Érd.: 30/86-10-769.
Összkomfortos családi ház áron alul
eladó. 70/360-50-36.

Háromszobás családi ház nagy telekkel
eladó. Békés, Kispince u. 3. Érd.: 66/410323.
A Vásárszél u. 7/B. I. em. egyszobás lakás
sürgősen eladó. Érd.: 70/208-14-58, 30/
314-94-22.
Eladó a Petőfi utcában emeletes családi
ház. Tel.: 20/88-68-704.
Békésen kétszobás téglaépítő kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Borosgyáni hármas tavon eladó. 30/3011-097.
Lakás eladó. Érd.: 20/56-46-419.
Eladó a belvárosi családi ház, teljes felújított, gáz és vegyestüzeléssel. Tömblakás
csere értékegyeztetéssel érdekel. Tel.:
70/310-88-07.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Városközpontban kétszobás, összkomfortos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 644-630.
Ház nagy udvarral eladó Békésen, a
Lorántffy u. 5. alatt. Tel.: 66/634-214.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. 634-984.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Régi polgári ház eladó. 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Olcsó társasházi házrész Békéscsabán, jó
helyen. Tel.: 30/48-63-178.

Apróhirdetések
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen a Fáy utcában rendezett I. emeleti egyszobás lakás eladó. Irányár: 5,9
millió Ft. Tel.: 30/696-78-98.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/262-4357, 30/551-73-78.
Ház eladó a Zsilip utca 14. szám alatt hatmillióért. 30/822-72-34, 20/32-55-104.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 30/40983-39. 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.
Ház eladó Békésen a Szarvasi u. 38. alatt
6,6 millió Ft-ért. Tel.: 30/312-59-78.
Sürgősen, áron alul eladó harmadik emeleti, 72 m2-es, háromszobás, nagykonyhás, kéterkélyes, felújított lakás. Irányár:
7,8 millió Ft. Tel.: 70/528-25-89.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás,
második emeleti, 65 m2-es lakás eladó.
Irodának is alkalmas. 7,8 millió Ft. 70/23464-19.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

INGATLAN 2 MILLIÓIG

Kamuton komfort nélküli kisebb ház nagy
portával eladó. Telephelynek is alkalmas.
Irányár: 1,6 millió Ft. Érd.: 66/428-011.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 66/643-553, 20/56-47-186.
Eladó egy másfél szobás, összkomfortos,
téglaépítésű családi ház. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 30/568-30-67.
Békésen a Táncsics M. u. 8. sz. alatt háromszobás, félkomfortos régi parasztház
eladó. Kínálati ár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/
439-92-62.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. sz. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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 8. KEDD 12 ÓRA.

Békésen a Körösi Cs. S. utca 23 alatti kétszobás, összkomfortos ház eladó 8,2 millió Ft-ért. 30/450-71-72.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

10,5 millió forintért eladó a Békés, Magyar
u. 5. szám alatti ház, 2,5 szoba, tetőtér
beépítési lehetőség. Érd.: 30/470-94-59
vagy a helyszínen.
Békésen a Fáy 6-ban első emeleti, 1 + 2
félszobás lakás garázzsal eladó. Irányár:
10,5 millió Ft. Érd.: 66/414-605.
Szegeden befektetésnek is kiváló másfélszobás tetőtéri lakás, háromszintes, ötéves társasházban közel a belvároshoz,
egyetemhez eladó. Á: 10,5 millió Ft. Érd.:
30/438-00-10.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

sürgősen eladó. Kétgenerációs, együttlakásra is alkalmas. Tel.: 30/628-60-60.
KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó. 30/214-75-81.
Békés központjában háromszobás +
nappalis kertes ház kiadó. 20/268-92-94.
INGATLANT KERES

Kis értésű házat keresek megvételre részletfizetési lehetőséggel. Tel.: 70/243-58-46.
Békésen családi házat keresek albérletbe
sürgősen. Tel.: 20/20-33-630.

KERT
Kert házzal, melléképületekkel eladó a
Nagykertben. 70/31-51-839.
Malomasszonykertben a járdás út mellett
3000 m2 kert fúrt kúttal eladó. Tel.: 20/
596-12-01.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/
376-69-16.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zárt
kert fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Jó állapotban lévő 1db Terra 152-es, rotával, gyári kocsival, kerékkel eladó. Érd.:
30/27-94-696.
Kitűnő állapotban lévő Simson Schwalbe
smk. eladó. Tel.: 30/265-66-08 vagy
70/519-29-14.
Polski Fiat 126-os, jó állapotBAN eladó.
Irányár: 45000 Ft. 20/92-50-980.
Jó állapotban lévő 50 cm3 kismotor eladó,
vagy jó állapotban lévő mountain bike férfi
kerékpárra cserélhető. 70/274-95-71.
Utánfutó, 2,5 q teherbírású, ponyvatartóval eladó. Tel.: 20/322-90-50.
Eladó egy Aprilia RS 49 cm3-es gyorsasági segédmotor, 1995-ös évjáratú. Érd.:
30/568-30-67.
Eladó egy Kymco Dink 150 cm3-es négyütemű robogó. Érd.: 30/568-30-67.
1999-es Ford KA, karbantartott, jó állapotú, kis költségű szgk. Tel.: 30/654-86-19.
1994-es évjáratú Suzuki Maruti eladó. Tel.:
70/505-35-60.
Eladó MTZ552, 2014-ig érvényes műszakival, háromfejes eke, 6 db nehéz fogas,
láncborona. Érd.: Libazug u. 38, Pálfi. Tel.:
20/491-76-56.
1200-as Lada két db pótkerékkel, több
alkatrésszel, 2011. decemberig érvényes
forgalmival eladó. Tel.: 66/643-713.
S50-es Simson betegség miatt eladó.
Irányár: 60 ezer Ft. Érd.: 70/229-02-05.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

ÁLLAT

Szeged, József A. sgt. 4-ben első emeleti,
83 m2-es lakás eladó vagy kiadó. 20/9261-694.
Békés központjában, emeletes kerti ház

Malacok eladók Békésen. 30/433-79-89.
Két kiscica ingyen, féregtelenítve elvihető.
Érd.: 70/39-261-70.
Galambok, tyúk és kakas, kanári és vad-

kacsa eladó. Békés, Petőfi u. 39.
Fehér és színes előnevelt csirke eladó.
20/39-80-159, 20/36-34-749.
Férgésző kölyökkutya ingyen elvihető.
Érd.: 66/634-829.
Házi cicák ingyen elvihetők. 30/30-11-097.
Kedves kis fehér házicicáim szerető gazdit
várnak. Ingyen elvihetők. 20/427-28-95.
Szerető gazdit keresek kétéves, újfundlandi
szuka kutyámnak költözködés miatt sürgősen. Gyermekszerető, békés, játékos. Jelképes összegért elvihető. Tel.: 20/55-96-314.
Eladó 2 db bárány (kos). Érd.: 70/29-01162, este.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Költőztetőt keresek Békésről Baranya
megyébe. Közepes mennyiségű a költöztetendő anyag. Ármegjelölést kérek. Tel.:
20/55-96-314.
Betegápolási, idősgondozási gyakorlattal
nyugdíjas ápolónő 4-6 órában munkát
keres. 70/517-41-31.
Segéd, vagy állatgondozói munkát keresek. 20/33-20-768.
Megbízható nyugdíjas ápolónő idősgondozási tapasztalattal munkát keres. Tel.:
70/677-44–90.
Korrepetálásban és pótvizsgára felkészítésben jártas egyetemista lány munkát
keres. Érd.: 20/211-26-69.

EGYÉB
Eladó egy négyéves 210 l-es Gorenje hűtőláda, gázkonvektorok, háromszárnyas ablakkeretek üveggel. Érd.: 30/449-45-83.
Használt, de jó állapotú tojótyúk ketrecet
keresek megvételre, kb. 30 db tyúk részére. Tel.: 30/433-79-89.
Tíz kg fehér száraz bab eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Száraz helyen tárolt, jó minőségű kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.
Beépíthető új Fagor típusú tűzhely eladó.
Alsó rész villany, felső gáz. Továbbá eladó
új szagelszívó filteres és egyben kivezető
résszel. Érd.: 70/562-74-93.
Eladó egy régi típusú rádió és lemezjátszó
sok bakelit lemezzel. Tel.: 20/622-81-10.
Eladó Graco bébikomp, kiságy baldachinnal,
és kókuszmatraccal. Érd.: 70/391-79-09.
Légpuskát keresek megvételre maximum
5000 Ft-ig. javításra szoruló is érdekel.
Tel.: 20/62-92-838.
Hegesztőtrafó, esztergapad és új félautomata mosógép eladó. Tel.: 30/487-82-24.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Eladó: 200 db hófogós cserép, 2 db 6
méteres mestergerenda, 2 db 3,7 m hoszszú U vas, 1 db Ikea számítógép asztal.
Érd.: 30/262-64-34.
Keveset használt vegyes tüzelésű kazán újszerű állapotban eladó. Tel.: 20/331-30-09.
7,5 kW-os villanymotor és 1 db nagyteljesítményű szivattyú eladó. Tel.: 30/406-60-67.
Konyhai sarokülő 15 ezerért, ágyazható
sarokülő garnitúra 38 ezerért eladó. Tel.:
70/536-45-32.
7 LE kerti traktor, műanyag csónak, Tomos csónakmotor 4LE, 125 m2 MZ motor
és Simson 51-es négysebességes eladó.

Érd.: 66/412-356, 30/457-23-02.
5 db 180x120 cm-es kovácsoltvas kerítés
eladó. 30/30-11-097.
Szekrénysor, közepes Bioptron lámpa
eladó. 20/331-69-82.
Eladó egy új szobavécé. Tel.: 20/622-81-10.
3x4 méteres szép állapotú gyapjúszőnyeg
eladó. 70/77-282-77.
Hálószobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 20/584-36-01.
4 db bontott, öntöttvas fürdőkád, 1 db
ötmázsáig mérő tolósúlyos mázsa, cirkolafűrész 500-as motorral eladó. Tel.:
30/293-27-51.
Új és használt Slavia légpuskák olcsón
eladók. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: hűtőszekrény, Hajdu mosógép,
gáztűzhely, táskavarrógép, televíziók, gépkocsira tetőcsomagtartó, üst házzal. Tel.:
30/592-30-19
Eladó: VW bogár karosszéria elemek, fateknő, kézi káposztagyalu, tizes-gev láda,
szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.
Új elektromos Bosch fűszegélynyíró eladó.
Érd.: 30/258-04-69.
Vadonatúj benzines fűkasza eladó. Érd.:
30/258-04-69.
Fűnyíró, olajkályha, sparhelt eladó. Tel.:
20/331-69-82.
Eladó: 2 db rekamié, 6 fotel, 1 db háromfiókos fagyasztó. Érd.: 20/47-79-440.
Fűnyíró traktor 350-es fűkasza eladó. Tel.:
30/508-88-08.
Diófa rönkök eladók. Érd.: 20/886-81-29.
Eladó: függesztett tárcsa, műtrágyaszóró,
vegyszerező, négysoros SPC, búzavetőgép, kultivátor. Érd.: Libazug u. 38, Pálfi.
Tel.: 20/49-176-56.
Eladó: 50 m 10/22 mm átmérőjű magasnyomású gumicső, 2 m3-es vastartály 5
mm-es lemezből, 1 pár 41-es bőr csizma,
villanymotoros szilvazúzó. Tel.: 66/411376, 20/33-270-28.
Szétnyitható kétszemélyes rekamié olcsón eladó. Tel.: 30/628-60-60.
Graco Serling babakocsi, Graco bébihordozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Érd.: 30/409-31-25.
1000 db bontott „csabai” cserép eladó.
Érd.. 20/98-08-097.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/46713-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Tel.: 30/387-90-31.
Zimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/31518-39.
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, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Régi bőrvarrógép, Neumann varrógép
eladó. Tel.: 66/634-214.
Alumínium kis szerszámos halász felszerelés eladó. Érdeklődni: 06-20/886-2781
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Szeretetteljes „Családi Kör”

Családi Kör induló, amit maguk a tagok énekeltek el (képünkön).
Az átalakítás egyébként akadálymentesítést
jelentett, így a ház befogadni képes mozgáskorlátozott, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossággal élőket is. A 46 tagból jelenleg 13-an
tartoznak ebbe a körbe, velük terápiás munkatárs is foglalkozik.
Sz. K.

Karacsos sikerek
a területi versmondó versenyen
A vésztői Szabó Pál Általános Iskola az idén 17. alkalommal rendezte meg területi versmondó versenyét a
Bartók Béla Nevelési Központban. A Karacs Teréz
Tagiskolát 14 fő képviselte
ezen a színvonalas rendezvényen. Minden tanuló egy kötelező és egy szabadon választott verset mondott el.
Diákjaink szép helyezéseket értek el: 1. évfolyam III.
helyezés Varga Krisztián (felkészítője: Pardi Lászlóné), 2.
évfolyam I. helyezés Varga Ist-

Varga István

ván (felkészítője: Fekete Józsefné), III. helyezés Brezina
Aletta Édua (felkészítője:

Fekete Józsefné), 4. évfolyam
II. helyezés Molnár Réka (felkészítője: Liszkainé Füsüs
Katalin).
Az elsősöknél Horváth Réka, a másodikosok között Balog Ákos, a harmadikos tanulóknál Hajdú szilárd, Kocsor
Bernadett, Lipták Tamás,
Oláh Gréta, Szabó Bianka és
Szilágyi Emma (felkészítőjük:
Csorba Jánosné), továbbá a
negyedikes Molnár Dóra és
Varga Ágnes szintén eredményesen szerepeltek, a mezőny
elején végeztek.

Levéltári óra
a Békési Fióklevéltárban
A Karacs Teréz Tagintézmény tanulói látogattak el a
Békési Fióklevéltárba május 17én, a „Körös partján” programsorozat kapcsán, amely ebben
az évben kezdődött el és hagyományteremtő
programnak
szánják az iskolában. A programok célja, hogy a gyerekek
megismerjék településük, Békés múltját, természeti és kul-

turális értékeit. Eme alkalom
kapcsán kérték fel a levéltárat
az intézmény bemutatására.
A fiatalok a levéltári ismertető után, az őrzött iratanyaggal is megismerkedhettek, többek között az 1848/1849. évi
forradalom és szabadságharc,
Govrik László békési mérnök,
valamint a II. világháborús iratok szemléltetésével az adott

Békésről írták
„Békés történetírása – Békés a történetírásban” címmel
S. Turcsányi Ildikó muzeológus
gyűjtéséből látható kiállítás a
Polgármesteri Hivatal
emeleti folyosóján. A
tárlat áttekinti, hogy
a különböző írásos
források,
kezdve a
kö zépkorral, miképpen foglalkoznak városunk történetével. A kiállítás
ötletét az adta, hogy 100 éve

hunyt el id. Somlyai Gábor
helyi történetíró, aki 1894-ben
adta ki „Emlékirat Békés városának a legelső megülésétől
kezdve az
18 9 3 - i k
esztendő
végéig” című egyszerű nyelvezetű népkönyvét,
melyet pár
éve civil
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS
összefogással hasonmás kiadásban ismét
megjelentettek, így sokan
ismerhetik.

korszak helytörténeti vonatkozásairól hallhattak. A levéltári
óra végén az osztály a Verseny
utca 3. szám alatti új fióklevéltári épületet nézte meg, ahol
családi adatokat böngészve, az
anyakönyvek és az anyakönyvi
kutatatás érdekes világával
barátkozhattak meg.
A levéltári órát Gurzó Klára és Nagy Ildikó tartotta.

HÉTVÉGE

Június 3. csütörtök 15:30-kor
81. Ünnepi Könyvhét békési rendezvényének
megnyitója, egyben a Püski Sándor Könyvtár új
névtáblájának felavatása.
Könyvtár előtti tér
Június 3-5. csütörtök-szombat
Ünnepi Könyvheti programok. Kedvezményes
könyvvásár a könyvsátorban, dedikálás, íróolvasó találkozó, játszóházak, előadások.
Könyvtár előtti tér és a könyvtár termei

Június 4. péntek 10-18 óra
Szelektív hulladékgyűjtési akció ajándékosztással egybekötve.
Kossuth utcai gyűjtősziget
Június 4. péntek 16:30-tól
Trianoni Emléknap – ünnepi megemlékezés és
trianoni emlékmű leleplezése, megáldása ökumenikus szertartás szerint.
Honfoglalás tér
Június 5. szombat egész nap
IV. Békési Szilvapálinka Ünnep. Részletesen a
2. oldalon.
Június 6. vasárnap 8-12 óra
I. Békési Kisállat és Díszmadár Börze a Piacon.
Június 6. vasárnap 9:15-től
Ünnepi istentisztelet a Trianoni Békediktátum 90. évfordulóján.
Református templom

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 3-18. KÖZÖTT

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Huszonhárom éve idősek klubja a Dózsa
György utca 36. számú épület, amely májustól fogyatékosok nappali intézményeként is
működik, jelenleg 46 taggal. A május 15-i
ünnepélyes „átadón” egyben nevet is adtak
az intézménynek.
A Családi Kör átadásán Izsó Gábor polgármester arról beszélt, hogy az ilyen intézmények célja a közösségépítés, amelyben a tagok
egymást erősítik, tartalmassá teszik egymás és
saját maguk mindennapjait.
A egység vezetője azt tette hozzá, hogy
reményei szerint a fiatalok és idősek, erősek és
gyengébbek ezután is harmóniában fogják itt
eltölteni mindennapjaikat.
Később műsor is elhangzott. Szavalatok és
zenés műsorszámok mellett kiemelendő a
Szegedi Kis István Általános Iskola 3/b. osztályosainak színvonalas fellépése, és az a dal, a

Június 6. vasárnap 11 órától
A II. Világháború áldozatainak emlékére
emlékhely avatása.
Rózsa temető
Június 6. vasárnap16 óra
Pedagógusnap.
Kulturális központ

Június 8. kedd 18 óra
Simó József: Trianon, Wass Albert fájdalma
című előadása.
Kulturális központ
Június 10. csütörtök 13:30-tól
Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző Egyesületének klubnapja, diabétesz nap.
Nyugdíjasok Háza
Június 15. kedd 12-14:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza.
Június 16. szerda 9 óra
I. Tanévzáró Kupa úszóverseny. Egyéni és csapat
verseny általános iskolásoknak.
Békési Uszoda
Június 18. péntek 19 órától
Rock koncertek. 19 óra: Végletek (Hódmezővásárhely), 21 óra. Hangfektus (Békés), 23 óra:
D.A.L.I. (Békéscsaba). A belépés ingyenes.
Dánfoki üdülőközpont

Egy nyelvet beszélünk
ADOK, HOGY ADJ
Jókait a fiatalabbak lassacskán szótárral
olvassák – bár volt olyan tanítványom, aki azt
mondta, most nem olvassa el, majd jó lesz
öreg napjaira. Két regényében is előfordul a
mondás: Do, ut des, facio, ut facias. A jelentése: Adok, hogy adj, teszek, hogy tégy. Nem
kell azonban messzire mennünk az értelmezéssel, hogy voltaképpen arra mutat ez: kéz
kezet mos, azaz egyik ember segít a másikon,
s ez egyúttal magának is hasznára válik.
A mondás a római jogból származik: olyan
üzletet jelent, amikor az „adós” szolgáltat
valamit egy bizonyos pénzösszegért cserébe,
tehát nem szorosabban vett adásvételről van
szó. Mivel a fordítók előtt folyamatos kihívást jelent az újabb és újabb értelmezések
előterjesztése, ezért akár a közelmúlt gazda-

sági bűncselekményeire tekintettel magyaríthatjuk így is (bocsánat!) – mutyi.
Ugyanehhez a két igéhez kapcsolódik az
adok-kapok kifejezés. Jelenthetne pozitívumokat is, ma már csak verekedés, vagy
még gyakrabban szóbeli asszó jelölésére
használjuk.
S végül, de nem utolsó sorban mindannyian ismerjük a mondást (főleg Karácsony előtt
szokott előkerülni): Jobb adni, mint kapni.
Ugyan beépült a nyelvünkbe is, eredete mégis
a Bibliára (az Apostolok cselekedeteire) megy
vissza. Kétségtelen, hogy nem kevés etikai
tartalma van, de ne hagyjunk ki egy kis rosszmájúságot: egész mást jelent egy hétköznapi
embernek, mint egy bokszolónak…
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Református gimnazisták
atlétika sikerei

Nemzetközi versenyen
a Békési TE bokszolói
A Szolnoki MÁV SE 100. évfordulója alkalmából
megrendezett versenyen Romániából 4 csapat,
Magyarországról 12 csapat küzdött több korosztályban.
A Békési TE négy versenyzővel utazott Szolnokra. Lakatos Gyula 11 éves előkészítős 29 kg-ban első mérkőzését
vívta, nagyon erősen és szépen
bokszolt a már a húszadik
mérkőzésén is túl levő ellenfelével szemben. A második
menetben sikerült megrogyasztania egy szép ütés kombinációban. Lovas Zoltán 11
éves szintén előkészítős 31
kg-ban versenyzett szintén jó
versenyszellemben küzdötte
végig a boksz versenyt. Mindkét mérkőzést az ilyenkor szo-

kásos döntetlennel zárták a
bírák. Lovas István junior 54
kg-ban a román Popita
Emánuel múlta felül a mérkőzés folyamán. Mucsi Imre
junior 57 kg-ban a szintén román származású Milák Róberttel bokszolt. Végül mindegyik a békési sportoló emlékéremmel tért haza.
– Jól szerepeltünk, és a
verseny jól szolgálta a felkészülésünket az elkövetkező
Bornemisza Gergely Emlékverseny előtt.
Maczik Pál, Békési TE edzője

Második
a békési páros
a kajak maraton OB-n
Május 21-23. között FaddDombori adott otthont a Kajak-Kenu Maraton Magyar
Bajnokságnak. A békésiek
nagyszerűen helytálltak az új
környezetben, hiszen a maraton bajnokságnak nagyon
régóta helyt adó győri Aranypart helyett idén először
adott otthont a faddi pálya. A
rendkívül nagy mezőnyök-

ben elért szép eredmények
közül kiemelkedik a Farkas
Áron – Kiss Zoltán páros
második helyezése a kölyök
III. kategória 10 kilométeres
versenyében, valamint K-1
férfi Ifjúsági 21 km síkvíz
csapatversenyben a Varga
Kristóf – Kulich Péter – Jánosi Gergely összetételű egység harmadik helye.

Horgász
szemmel
PVA TERMÉKEK
A bojlisok által használt
eszközök már az általános
fenekező horgászok körében
is igen népszerűek és elterjedtek. Nincs ez másképpen az
újdonságként bevezetésre kerülő pva termékeknél sem,
amik a Szeki horgászbolt polcain megtalálhatók. Ezek a
speciális etetéshez használatos
kiegészítők vízzel érintkezve
pillanatok alatt feloldódnak.
A különböző méretű hálókban, zacskókban más-más
méretű bojlit, pelletet, kukoricát vagy csontit és egyéb
szemes mixeket tölthetünk,
amit a horogra vagy az etetőkosár mellé akasztjuk. Az etetésünk mellé egy pár gombócot érdemes bejuttatni az
eredményesség érdekében.
Vigyázat! Esőben vagy vizes
kézzel érintkezve oldódik.
Száraz csalit ajánlott használni, lehet főtt magvat is, de
csak leszárított állapotban.
Szekerczés Sándor

Az elmúlt hetekben több
atlétikai versenyen indultak a
Szegedi Kis István Általános
Iskola és Gimnázium versenyzői. Az V-VI. korcsoportos
megyei döntőben Domján
Fanni a lányok magasugróversenyében harmadik lett.
A Református Iskolák Országos Találkozóján Mezőtúron Pankotai Kinga két versenyszámot is megnyert, így
az aranyérmet akaszthatták a
nyakába a 100 méteres síkfutás és a távolugrás után.
Második lett a fiúk súlylökő
versenyében Vámos László, és
600 m-es síkfutásban Gyöngyösi Terézia. Harmadik Okos

Pankotai Kinga

Vámos László

Péter súlylökésben és Kiss
Bettina magasugrásban.
A IV. korcsportos Megyei
Diákolimpia döntőjét Vámos
László súlylökésben meg-

nyerte, és az országos döntőbe jutott. Pankotai Kinga a
100 méteres síkfutásban ezúttal a második helyezést
szerezte meg.

Bajnok az Orosháza,
negyedik a Békési FKC
Komoly tétje volt az idény utolsó találkozónak,
amelyen a bajnoki címért küzdő megyei rivális
Orosházát fogadta a Békési FKC. Mindkét csapatnak minimum egy pontra volt szüksége célja eléréséhez, amely a vendégeknek a feljutás, nekünk
pedig a dobogó harmadik helyének megszerzése
volt. A lelátók csordultig megteltek, a mi drukkereink mellett 100 lelkes vendégszurkolóval.
A mérkőzés elején a túlzott lelkesedés technikai hibákban mutatkozott meg. A
kiegyenlített első félidő során szinte végig a mieink vezettek néhány góllal. Az
orosháziak a játékrész végére

azonban fordítani tudtak
(10-11). Mindkét csapat keményen védekezett, és a kapusok teljesítményét is dicsérni kell. A második félidőben kiegyensúlyozott volt a
játék, a vendégek az 1-2 gó-

los vezetésüket tartották,
csapatunk hibáit könyörtelenül kihasználták. Az 56. perc
környékén már érezni lehetett, hogy bajnokavatás lesz.
Lefújás után (24-26) nagy
ünneplés kezdődött: orosházi
játékos, szurkoló és vezető
együtt ünnepelt. 6 év elteltével újra NBI-ben szerepelhet
az OFKSE, amihez sok sikert
kívánunk. A BFKC tagjai
szintén megérdemlik a gratulációt egész éves munkájukért, ami negyedik helyet
eredményezett a 2009-2010es bajnokságban.

Megye I-ben
maradt a BFC
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, 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 harmadik emeleti, 58 m2-es,
1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 72 m2es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Karacs Teréz utcában elsõ emeleti, 58
m2-es, 2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 64 m2es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es,
2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Tündér utcában felújított 4 szobás
sorházi lakás. Irányár: 20 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 utcában 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, 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 m2es, 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 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Hargita utcában felújított 3
szobás családi ház. Irányár: 15,9 millió. • BÉKÉSEN, Teleki utcában új építésû 170 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 19,8 millió.

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Eldönt, hogy sikerült a
bennmaradás a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban
a Békési FC-nek, miután
Szarvas és Ladányi góljaival
2-0-ra verte hazai pályán a
Gyomaendrődöt. A szezon
utolsó meccsére június 5-én a
harmadik helyen álló Méhkerékre utazik a csapat.
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