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

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

JÚLIUS 3-10.
Levendula Patika (Csabai u.)

JÚLIUS 10-17.
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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Családi nap az idősek
otthonában       2. oldal

Kis Anikó keramikus
kiállítása         4. oldal

Nyolcvan iskolás ki -
rándult a fővárosba

7. oldal

Lapunk
tartalmából

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JÚNIUSI ÜLÉSÉRŐL

USZODA NYITVA TARTÁSA:

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

Az I. Békési Fúvószenekari
Találkozóval startolt a 34. Bé -
kés-tarhosi Zenei Napok. A bé -
késiek mellett kunszentmárto-
ni, csorvási és hódmezővásárhe-
lyi zenészek örömzenéltek a
város több pontján, felvonultak
a főtéren, majd együtt a Ki -
rályok kapuja emlékműnél, a
liget kezdeténél lévő téren
muzsikáltak mazsorettek kísé-
retében, végül a kulturális köz-
pontban koncerteztek külön-
külön és együtt. 

A nyitóhangversenyen az
1959-ben alakult Békés Me gyei
Szimfonikus Zenekar kon  cer-
tezett, Somogyi-Tóth Dániel

kar nagy és orgonaművész ve -
zetésével. A zenekar megemlé-
kezett a 200 éve született Erkel
Fe rencről is, a Bánk bán opera
Előjátékát ad ták elő. Legvégül
pedig Arutjunjan Trombita -
ver se nyé nek szólóját a Bé -
késről indult, jelenleg Svédor -
szág ban muzsikáló Csökmei
Margit mű vésznő játszotta óri-
ási kö zönségsikert aratva. A
koncerten jelen volt Gulyás
Györgyné Éva né ni, a Tarhosi
Énekiskola alapító-igazgatójá-
nak özvegye is.

A jelentősebb rendezvények ről a
további oldalakon fényképes tudó-
sításokat ol vas hatnak.

Úton-útfélen zene, tánc, irodalom

Arról is döntött a testület,
hogy milyen rendben történ-
jen a nyáron az Egyesített
Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet járóbeteg
szak rendelésein a szakorvo-
sok, és a szakdolgozók nyári
szabadsága miatti munkame-
net. A szakrendelések zömé-
nél (röntgen, ultrahang, labo-
ratórium, nőgyógyászat, fül-
orr-gégészet, sebészet, pszi-
chiátria, reumatológia-fiziote-

rápia) sikerült helyben bizto-
sítani a folyamatos működést.
Azon ban bizonyos esetekben
nem tudták helyben megol-
dani a helyettesítést, ezért a
rendelés szüneteltetése szük-
séges a kö vetkező rendben:
belgyógyászati szakrendelés
szünetel jú lius 12-től július
30-ig, tü dőgyógyászati szak-
rendelés szünetel július 26-tól
augusztus 13-ig, bőrgyógyá-
szati szak rendelés szünetel

július 19-tól augusztus 6-ig,
urológiai szakrendelés szüne-
tel jú lius 26-tól augusztus 7-
ig, neurológiai szakrendelés
szünetel augusztus 9-től au -
gusztus 19-ig, szemészeti
szak rendelés szünetel au gusz -
tus 16-tól szeptember 3-ig. A
betegek sürgős szakorvosi
ellátását a szabadságok ideje
alatt a gyulai Békés Me gyei
Pándy Kálmán Kór ház érin-
tett am bulanciái előzetes idő-
pont egyeztetés alapján látják
el, a szemészeti szak rendelés
ellátása pedig Me ző berény
szemészeti szakrendelésén
tör ténik.

Határoztak a képviselők ar -
ról is, hogy az egykori Kim Ir
Szen utca nevét, amely a

Földhivatali nyilvántartásban
a mai napig így szerepel,
Maloméri utcának nevezik el.
Az utcán házszám nincsen, ott
fekvő házak hátsó kertjének
oldalhatára néz rá. Lesz
immár B. Szabó Istvánról el -
nevezett közterülete is a vá -
rosnak, ugyanis Mucsi András
képviselő javaslatára a Fábián
utca – Élővíz-csatorna – Név -
telen utca által határolt terü-
letet, ahol most az új bölcsőde
épül, az egykori békési képvi-
selőről és államminiszterről
nevezik el B. Szabó István
sétánynak, a szükséges földhi-
vatali eljárások lefolytatása és
tereprendezési munkálatok
elvégzését követően. 

Szegfű Katalin

Békés is segít a dél-békési viharkárosodottaknak
NEM MINDEN SZAKRENDELÉS MEGY ZAVARTALANUL A NYÁRON 

Nyári szünet előtti utolsó, villámgyors ülésén a
békési képviselőtestület úgy döntött, hogy félmil-
lió forintot juttat a Dél-Békés Mezőgazdasági
Termelőiért Közhasznú Alapítványon keresztül a
Mezőhegyest, Dombegyházát és Battonyát sújtó
jégverés károsultjainak. 

Régi probléma, hogy a va -
káció hetei alatt sok gyer-
meknek a szülei nem tudják
meg oldani a felügyeletet,
ezek a gyerekek jó esetben
otthon a lakásban gubbasz-
tanak, rosszabb esetben az
utcákon lógnak, még rosz-
szabb esetben olyan szórako-

zó helyeken, me lyek nem
nekik valók – folytatta.

Nekik állították össze azt a
sorozatot, amely tartalmas idő-
töltést kínál, és nem utolsó sor-
ban felnőtt felügyeletet ad. A
diákokkal még iskolaidőben
kérdőívet töltettek ki arról,
mit szeretnének csinálni a nyá-

ron. A válaszok közül a három
leggyakoribb ez volt: sportolni,
internetezni, strandolni. Ennek
ismeretében a vá rosvezetés 21
szervezet (köz tük iskolák, kul-
tu rális központ, uszoda, a
men tálhigiénés szolgálat,
rend őrség, polgárőrség, civil
szervezetek) együttműködésé-
vel tervet dolgozott ki. 

A legfontosabb intézke-
dések: 

– július elsejétől 300 Ft lesz
az uszodajegy diákigazolvány-
nyal rendelkezőknek

– a Sportnyár programban 16
városi szakosztály vagy sport-
klub közreműködésével lehet
ki próbálni 1-1 hétig a sportokat

– két ideiglenes grundot
alakítanak ki, egyiket a
cigánytelepen

– a Rendezvénytéri grun-
don kedden és csütörtökön
délutánonként foci- és grund-
kosárlabda bajnokságot ren-
deznek, és szakemberek fog-
lalkoznak a gyerekekkel

– Internetkuckó a kulturá-
lis központban, a 10 gépes

terem ingyenesen a gyerekek
rendelkezésére áll, emellett
felnőtt, szakmai felügyeletet
is biztosítanak.

Izsó Gábor elmondta még,
hogy a tapasztalatok alapján a
tanévre még komolyabb és
összetettebb akciótervet fog-
nak összeállítani, mert az
utóbbi években sajnos nem
javult, inkább romlott a gyer-
mekek helyzete a városban,
amit a gyermekvédelmi szer-
vek önmagukban már nem
tudnak kezelni.

Átfogó nyári programsorozat csellengés ellen
– A nyári szünetre kidolgoztunk egy olyan program-
sorozatot, amely a csellengő gyerekek gondjaira ad
választ – kezdte a minap sajtótájékoztatóját Izsó
Gábor polgármester.

A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar a szökőkútnál lépett fel.
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Elkészült az Ady utca-Kos -
suth utca csomópontjában
épült körforgalom, amely az
el múlt hetekben közlekedési
gondokat és komoly zajterhe-
lést okozott a környéken. A vá -
rosvezetés véleménye szerint
ezzel a beruházással biztonsá-
gosabbá válik az Ady ut ca felől
érkező gyalogosok és kerékpá-
rosok áthaladása a csomópon-
ton és a Csíkos utca irányába.
A csomópont közepén köztéri
műalkotás elhelyezését terve-
zik, ennek részleteit egyelőre
titokban tartják, körülötte par-
kosítás várható. Az összesen 60

millió forintos beruházásból 18
millió terheli az önkormányza-

tot. A körforgalom ünnepélyes
átadása a napokban esedékes.

Elkészült a körforgalom

Javában gyűjti az ötleteket
az V. Békési Tökmulatságra a
Nefelejcs Közhasznú Egye sü -
let. Az október 9-10-én sorra
ke rülő, „mini jubileumos” ren-
 dezvényen új színfoltként jele-
nik meg a „Szüret után lesz az
esküvő” elnevezésű program,
amely mások mellett jegyken-
dő kiállítást, vőfélyversenyt,
szó dásüveg és fröccstörténeti
kiállítást, hagyományőrző la -
kodalmas viseletek bemutatá-
sát, valamint játékokat je lent
majd. Utóbbihoz szüret kör-
 nyékén házasodó párok je lent-
kezését várják a szervezők.

A programban emellett a
tökkel kapcsolatos játékok, így
a tökfaragás, azzal felvonu lás,
sorversenyek is megjelennek.
Ismét előtérbe kerül a tök-

magolaj kiváló élettani ha tása.
A gyomrok sem maradnak
üresen: mesterszakács látvány-

főzése mellett az egyesület is
elkészíti a maga ínycsiklando-
zó főztjét, a rekeszizmokat pe -

dig a humorista „dolgozza
meg”. Lesz kacsaszépség ver -
seny és sok más, nem csak a

gye rekeknek szóló játék is a
tökmulatságon, melynek hely-
színe a Durkó utcai Tájház.

Készül a Tökmulatságra a Nefelejcs

Táblás társasjáték készítõ és irodalmi pályázat
A Nefelejcs Közhasznú Egyesület az V. Tökmulatságra táblás

társasjáték készítõ pályázatot ír ki. Életkortól függetlenül bárki
pályázhat egyénileg vagy csoportosan, kizárólag természetes
anyagból készülõ társasjátékkal, amelynél a tök, a kacsa, a szõlõ
és a nefelejcs motívumokat vagy ezek közül bármelyiket kell fel-
használni. Az elkészített játékhoz csatolni kell a játékleírást is. 

Szintén a Tökmulatságra irodalmi pályamunkák is beküld-
hetõk. Rímbe szedett meséket várunk tök és/vagy kacsa, szõlõ,
nefelejcs motívumokkal. Életkori és terjedelmi megkötés nin-
csen. Mindkét pályázatra a munkák leadhatók a Tájházban, an -
nak nyitvatartási idejében szeptember 30-ig. A legjobb pályáza-
tok készítõit a rendezvény keretében jutalmazzák, a rímes mesé-
ket felolvassák, míg a társasjátékokat ki is lehet majd próbálni.

Június 15-én a Táncsics
utca és a Törökvész utca ke -
reszteződésénél személygép-
kocsi és motorkerékpár ütkö-
zött össze. A baleset következ-
tében egy 24 éves békési lakos
motoros olyan súlyos sérülése-
ket szenvedett, hogy a kórház-
ba szállítását követően életét

vesztette. A tragikus balesetre
pár nappal később a dánfoki
motoros hétvége résztvevői is
emlékeztek, akik nagy szám-
ban mentek el a helyszínre,
gyászszalaggal fejezték ki
együttérzésüket a hozzátarto-
zóknak. Többen jelen voltak a
fiatalember temetésén is.

A baleset körülményei
mind eddig nem tisztázottak,
azt szakértő vizsgálja, de tény,
hogy a motorosok, a jármű fel-
 építése folytán nagyobb koc-
 kázatot vállalnak a közu ta kon,
mint egy gépkocsiban ülő sze-
mély. A balesetek oka legtöbb-
ször a gyorshajtás.

24 éves motoros halt meg

A Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum békési
székhelyén, immár hagyomá-
nyosan, Családi Napon látták
vendégül az idős, gondozásra
szoruló 305 ott lakó hozzátar-
tozóit. A komoly munkával

előkészített, nagyszabású,
sok önkéntest is megmozgató

rendezvény célja a családi
értékek hangsúlyozása, a hoz-
zátartozók és az intézmény
kapcsolatának mélyítése. A
közel 300 vendég együtt
étkezett az idősek otthoná-
ban élő hozzátartozójukkal,

és a beszélgetésen túl progra-
mokon vehettek részt. A fel-

nőttek egészségnevelő szol-
gáltatások (mérések, kósto-
lók, masszázs, diétás tanácsa-
dás), míg a gyerekek játékos,
kreatív foglalkozások közül
választhattak. Színfoltja volt
a rendezvénynek a „Régi
idők tárgyai” című kiállítás. 

A Családi Napon megjelent
Farkas Zoltán, Békés Megye
Önkormányzatának alelnöke,
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő, Izsó Gábor polgár-
mester is. Köszöntőikben azt
hangsúlyozták, hogy amint
ezen a napon sok mosolygós
arcot látnak, úgy kell lennie a
szürke hétköznapokon is az
intézmény falai között. A
gondozott idősek is pódiumra
léptek: verssel, dallal, és más
vidám produkciókkal örven-
deztették meg egymást és a
vendégeket.                  Sz. K.

A családi értékek mentén

A rendezvényt Maczik Éva Anna igazgató nyitotta meg.

Színvonalas, látványos,
nagyszerű bábjáték volt látha-
tó a Békés-tarhosi Zenei Na -
pok részeként június 26-án,
melyre szinte teljesen megtelt,
csaknem kicsinek bizonyult a
Békési Galéria nagyterme. A
mesejátékot Bagoly né Szűcs
Andrea helyi óvónő írta, az
előadás az Alapfokú Mű vé -
szeti Iskola, a Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyo mányőrző
Közhasznú Egye sület és a
Kistérségi Óvoda Központi
Tagóvodája közös produkciója
volt. Az ötlet Ba log Gáborné
kézművestől szár mazik, de a
mese megírásától még hosszú
út vezetett az előadás megva-
ló sításáig, amely végered-

mény ben annak kö szön hető,
hogy helyi vállalkozók, köztük
asztalosok és kárpitosok, vala-
mint a bábkészítést és díszlet-
festést vállaló iparművészek
dolgoztak össze. A me sejáték
főszerepeit, azaz a bá bok moz-
gatását és hangját óvónők ala-

kították, a főszerepet Balogné
Szabó Éva játszot ta, a nagypa-
pa szerepét Hé gely Laci bácsi
vállalta. Az élő muzsikával
kísért ősbemutató hatalmas
siker volt, méltán kapott
helyet a zenei na pok rendez-
vénysorozatában.            Zs. I.

Magasra szállt a Léghajó
Izsó Gábor polgármester

meghívására Békést választot-
ta előzetes tanácskozásának
színhelyéül a Virágos Magyar -
országért Dél-Alföldi Régió -
jának Bíráló Bizottsága, ezzel
is elismerve a város virágosítá-
si törekvéseit. 

A bírálati munka megkez-
dése előtti hagyományos tájé-
koztató összejövetelnek első
ízben volt a helyszíne Békés
június 29-én. A résztvevő
mintegy húsz fő a technikai
megbeszélés mellett megis-
merhette a Virágos Békés
elnevezésű helyi környezetszé-
pítő verseny eddigi eredmé-
nyeit is, majd a megbeszélés
után, séta keretében Békés

környezeti, kulturális, építé-
szeti értékeit fedezhették fel. 

A Virágos Magyaror szág -
ért verseny abszolút tisztasá-
gát mutatja, hogy a Békésen
tanácskozó bírálók egyike

sem a város köztereit fogja
véleményezni. A három éve
kiemelkedően aktív helyi
környezetszépítés már az
országos hírű szakemberek is
értékelik.                      

�

Békésen tanácskoztak 
a Virágos Magyarország bírálói

Békés ismét virágba borul 
A polgármesteri hivatal által idén is meghirdetett „Virágos

Békés” környezetszépítõ versenyre a következõ kategóriákban
még várják a nevezéseket: Virágos udvar-ház, Virágos balkon-
veranda, Vi  rágos kerítés, Virágos tanya, Virágos közintézmény,
Ingatlan elõtti közterület, Bokorszobrászat. Egy személy több
kategóriában is nevezhet augusztus 10-ig írásban a jelentkezési
lap kitöltésével, amely a Polgármesteri Hivatal portáján átvehetõ,
vagy elektronikusan. A pályázatok elbírálása augusztusban vár-
ható. A gyõzteseket a XII. Madzagfalvi Napokon jutalmazzák.
Bõvebben olvashatnak a ki írásról a Békési Újság honlapján és a
www.bekesvaros.hu címen. 

További fotók: www.bekesiujsag.hu.
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Házasságot kötöttek: Bodor
Csaba és Kertész Julianna. 
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Domokos Gá bor
(82 évesen), Hajdú Sán dorné
(73), Tachseherer György
(83), Molnár József né (77),
Mártos Lajos (69), Fű sűs
András (75), Turi Gá bor
(72), Tóth László (58), Szabó

Istvánné (62), Bartyik Má -
tyás (69), Nagy Sándor (44),
Máté József (82, Ka mut),
Hé gely Zsolt (24), özv. Haj -
dák Jánosné (92).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Fenti névvel működött
jóapám fiatalkorában egy
kisvendéglő Maros-vásárhe-
lyen, ahová kispénzű egye-
temisták is be-betértek,
hajnalban hazatérő zené-
szek, munkába induló ko -
rán kelők, s a mindenkori
kocsmafigurák mellett
meg adták a lokál jellegze-
tes hangulatát, miliőjét.

Rettenetesen tetszett ez
az elnevezés, gyerekkori,
majd ifjúkori fantáziámat is
egyaránt megmozgatta. Azt
a „becsületsüllyesztőt” talál-
tam meg benne, amely ről
mindig is álmodtam, ahol
békében megfér egymással
minden olyan társadalmi
réteg eminens képviselője,
aki nem rongyrázás végett
tér be, hanem azért, mert
egyedül van, mert éhes egy
olcsó, de kiadós és házias
egytálételre, egy forró reg-
geli kávéra, egy pár tormás
virslire és krigli sörre, mely-
nél nincsen finomabb a
megviselt, nyugodni vágyó
korhely gyomor számára.
Vagy egy pacallevesre, egy
flekkenre, egy „miccsre”,
vagy egyszerűen csak körül-
nézni akár, hátha kerül egy
jó dumapartner, egy isme-
rős, akit le lehet nyúlni jobb
esetben egy gulyáslevesre,
egy fröccsre, rosszabbik vál-
tozat szerint legalább egy
szál cigire.

Olykor cigány is akadt,
régi ismerős, aki egy pofa
sörért, borért, kis aprópén-
zért bárkinek elhúzta nótá-
ját, s ha nem tudta véletle-
nül, akkor is szépen és vi -
gyorogva elkísérgette a da -
nolászó vendéget. Maga az
egész „vendéglátó-ipari
egy ség” kis szobánál alig
nagyobb helyiség volt egy
vártemplom oldali házban,
ahová egyetlen, mindig
tisztára sikált, tehát súrlott,
évtizedek alatt lábak által
is fényesre koptatott grádi-
cson, azaz lépcsőfokon lehe-
tett lelépni. Igen, nem fel-,
nem be-, hanem lelépni,
ugyanis a kocsma mélyeb-
ben volt a járda szintjénél.

Hogy mindez miért is
jutott épp most eszembe?
Már sokszor emlegettem,

hogy naponta előfordul ve -
lem, hogy elmondom a ma -
gam kis imasorát, közöttük
a Miatyánkot is. Mikor a
megbocsátandó vétkeimhez
érek – a keresztút hetedik
stációja szerint, amikor is
Jézus a mi visszatérő, rög-
zült, már-már jellemünk
részévé vált, már-már csak-
nem szervült hibáink súlya
alatt másodszor esik el –
megállok és elismétlem,
elsorolom őket, mert le sze-
retnék számolni velük, meg
szeretnék szabadulni tőlük.
Ezek után az ellenünk vét-
kezőknek való megbocsátás
következik, mert ha ezt
nem tesszük, akkor az előb-
bi próbálkozásunk is siker-
telen marad. Itt is megál-
lok, és tételesen, arcukat
felidézve gondolok rájuk, és
addig nem megyek tovább
amíg magam számára is
hihetően nem mondom el
hangosan, hogy szeretem
őket. Nem könnyű. Moso -
lyogni kell közben és sugá-
rozni az igaz szeretet. A
minap pedig az tudatosult
bennem, hogy ez sem elég.
Nem elég szeretni őket,
hanem közben azt is kell
kí vánni, hogy ne essen raj-
tuk sérelem, még ha gyarló
lelkünknek jól is esne netán
(ó mi „megbocsátó keresz-
tények”...), hogy szenvedni
látjuk őket, hanem azt kell
akarni, kérni, azért kell
imád kozni és tenni (!!), hogy
megváltozzanak, meg javul-
janak, jó emberek legyenek,
maradjanak eredeti funkció-
jukban akár, de már mint
szerető, ármánykodástól,
rosszindulattó, gonoszságtól
mentes em berek. Még ak -
kor is, ha elöl járóink, főnö-
keink is akár.

Nos, e dolog felismerése
egy újabb lépcsőfok saját
lelki fejlődésünk során. Egy
újabb, szeretetünkkel tisz-
tára mosott, súrlott grádics
azon a végtelen úton,
amely mindig előre vezet,
mindig nehéz és éppen
ezért mindig szép is.

Utópia? Balfékség? Meg -
valósíthatatlan? Lehet. De
akkor is megpróbálandó. S
e porszívós, agyontehcnici-
zált világban ne feledjük a
jó régi surlókefét. Egyál ta -
lán, próbáljunk meg testi-
leg és lelkileg is néha Ro -
bin sonok lenni. Csak mi
ma gunk és a csend. Szép
idő töltést, kitartást hozzá!

Súrlott grádics

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

A nyári vakáció idején hat
héten keresztül tart Dánfo -
kon, az ifjúsági táborban a
már több évtizedes hagyomá-
nyokra visszatekintő napközis
tábor, melynek szervezője
idén is a családsegítő szolgá-
lat. Hetente 40 gyermeknek
szerveznek a szabadidő hasz-
nos eltöltését szolgáló rendez-
vényeket, melyeket mindig
egy-egy témára fűznek fel.

Lapunkat Nagy György Mik -
lósné, a Szociális Szolgáltató
Központ igazgatója arról is
tá jékoztatta, hogy a nagyszá-
mú igény miatt egy-egy gyer-
mek legfeljebb kéthetes tábor-
ban vehet részt, és természete-
sen a naponta háromszori ét -
kezést fizetni kell. Mint el -
mondta, sok az új igénylő,
kü lönösen a kisebb, 6-7 éves
gyermekek között.

Napközis tábor
Dánfokon

A „Nem hunyhat ki a láng”
című alkotásban egykori Tar -
hosi Énekiskolai növendékek,
köztük Sebestyénné Mona
néni, Rozgonyi Piroska, Szo -
kolay Sándor, Mező Imre és
Csukás István idézi fel emlé-
keit az intézményben töltött
éveiről. Beszélnek a pedagó-
gusokról, diáktársaikról, a ze -
ne mindent elsöprő szereteté-
ről, az alapító Gulyás György -
ről, és arról is, mi oka lehetett
az or szág irányításának, hogy
alig nyolcéves működés után,
1954-ben, egyik napról a má -
sikra meg szüntette a mintain-
tézményként működő, Euró -
pá ban egyedülálló iskolát. Az
al kotó Péhl Gabriella a vetí-
tést kö vető beszélgetésen el -

mondta, hogy filmjéhez álla-
mi tá mo gatást nem kapott,
ezért azt gimnazista diákok
közreműködésével készítette
el. Aki sze retné megnézni,
nem ma radt le róla, mert
augusztus 1-jén, az M2 műso-
rára tűzi.                    Sz. K.

A lángot őrizni kell
A zenei napok idején sokat emlegetett „Tarhosi
Szellem” a főszereplője annak a filmnek, amelyet
az újságíróként, rádiósként dolgozó Péhl Gabri -
ella készített, és amelyet nyilvános vetítésen mu -
tattak be a békési könyvtárban.

Békésen, a Rákóczi utcai
jár da felújítási munkálatai
közben egy régi híd boltívére
bukkantak a szakemberek. Az
egykori Fekete-Körösön átíve-
lő híd maradványa a most
megépülő járda és kerékpárút
közötti zöldterületen lesz fel-

tárva. A macskaköves úton ez
a híd biztosította egykor az
átkelés lehetőségét, így az
utókor számára most látható-
vá válik majd ez az érték. A
feltárást követően akár mű -
emlékké is nyilváníthatják a
régi hidat.

Régi híd maradványaira
bukkantak 

Nyilatkozat
A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör (közis-

merten: Jobboldali Összefogás), melynek tagjai tízből
tíz helyet nyertek a legutolsó önkormányzati választáson
és a városvezetés meghatározó többségét adják jelenleg
is, az elmúlt négy év nehéz körülmények között megva-
lósított eredményeire alapozva kinyilvánítják, hogy az
idei helyhatósági választásokon is indítják jelöltjeiket.

Teszik mindezt a városért érzett felelősségtudat által
vezérelve, hiszen csak ez és az összefogás, az egység
megőrzése az, ami a Békés számára a kedvező országos
vezetést kihasználva a további fejlődést biztosíthatja.

Az eddigi megvalósítások (uszodaépítés, iskolafejlesz-
tés, buszvárók építése, járóbeteg-központ felújítása)
mellett még rengeteg a megoldandó probléma (munka-
helyteremtés, az utak, járdák rendbetétele, a peremke-
rületek sokkal hangsúlyosabb fejlesztése), amely csak
így oldható meg a város lakosainak megelégedésére.

A létminimum közelében
élők, kisnyugdíjasok, hátrá-
nyos szociális helyzetű gyer-
mekek kaptak tartós élelmi-
szerekből összeállított csoma-
got június végén az önkor-
mányzat EU-s pályázata
jóvoltából. Összesen 8800 kg
lisztet, 14.400 kg szarvacska
tésztát és 2352 kg gabonás

omlós kekszet osztottak ki
közel kétezer családban élő
hatezer rászoruló részére. A
jogosultak névsorát a polgár-
mesteri hivatal a szociális szol-
gáltató központ, nyugdíjas és
civil szerveztek, egyházak
bevonásával állította össze a
rászorultsági szempontokat
figyelembe véve. 

�

Élelmiszersegélyt osztott
az önkormányzat

Péhl Gabriella
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100 ÉVES AZ ÖKUMENÉ
A napokban volt száz éve annak, hogy a skóciai Edinburgh-ben

Világmissziói konferenciát tartottak, ami a modernkori ökumeni-
kus mozgalom első állomása volt. A konferencián 1200 hivatalos
egyházi delegáció vett részt, az ülések jegyzőkönyvei 9 kötetben
kerültek kiadásra. Jóllehet ez az összejövetel nem hozott minden-
kire érvényes döntéseket, mégis maradandót alkotott azzal, hogy
kialakította a közös missziói lelkületet. Ez komoly hatással volt a
20. század keresztyén közösségeinek az egységtörekvésére.

A Békési Református Gyülekezet az immáron 3. alkalommal
megrendezendő „Magvetés” Református Konferencia idei alkal-
mán, június 25-én erre az eseményre emlékezett. Neves előadók
mutattak rá annak fontosságára, hogy az évszázadok során sokfé-
le módon tagolt keresztyén/keresztény egyházak akkor lehetnek
igazán hitelesek a világ előtt, ha mindent megtesznek annak
érdekében, hogy együtt végezzék a rájuk bízott missziói munkát,
Jézus Krisztus evangéliumának a hirdetését és megélését.

Katona Gyula, lelkipásztor

Kis Anikó békési kerami-
kus második önálló kiállítása
nyílt meg a közelmúltban a
kulturális központban. Az
„Ége tett dallamok” elnevezé-
sű tárlat megnyitásakor Dr.
Pálmai Ta más, a KÉSZ helyi

elnöke azt hangsúlyozta,
hogy az alkotó merít a békési
fazekasság ősi motívumaiból
és színvilágából, ugyanakkor
mo dern használati tárgyakat
készít, összetéveszthetetlenül
egyedi stílusában.

A KÉSZ elnöke kiemelte
továbbá, hogy alkotónak kedv-

 telése a munkája, pár hónapja
szabadúszó keramikus, de már
15 éve van a pályán. A teljes
alkotói szabadság híve. Furcsa
kettősség jellemzi: szereti az
alkotó magányt, de lételeme a
közösség is.

A kulturális központ kápol-
natermének tárlóiba csuprok,
tálak, bögrék, ízléses készletek
mellett az „Égetett dallamok”
címhez szorosabban köt hető
gyönyörű alkotások is kerül-
tek. A kiállítás a Békés-tarhosi
Zenei Napok ideje alatt, július
5-ig várja a látogatókat.

Helyi keramikus
kiállítása nyílt A lapot kiadó Családért

Alapítvány idén is vendéglátás
mellett mondott köszönetet
azoknak a személyeknek, akik
a Békési Újság megjelenését
munkájukkal bármi mó don
segítik. A cikkszerzők és a fo -
tósok mellett a hirdetésszerve-
zés, a terjesztés, a könyvelés,
az internetes megjelenés fel-
adatait magukra vállalók egy
jó hangulatú va csorán, a
Nyug díjasok Há zá ban házias
ízek mellett kötetlenül beszél-
gethettek, erőt merítve a kö -
vetkező évre. A lapnál szinte
mindenki térítés nélkül végzi
önként vállalt munkáját.

Harmincan a Békési Újság vacsoráján

Zsibrita János 39 éves, há -
romgyermekes, mezőgazdasá-
gi vállalkozó négy éve a helyi
képviselő-testületnek is tagja.
Sajtótájékoztatóján az is el -
hangzott, hogy a faluban a
KDNP támogatni fogja az
őszi helyhatósági választáso-
kon a jelenlegi független pol-
gármestert, Fekete Ferencet. 

A KDNP már készül az
őszi választásokra más telepü-
léseken is – erősítette meg dr.
Pálmai Tamás, a párt megyei

elnöke. Lapunk kérdésére a
közelmúltban Orbán Viktor
miniszterelnök által bejelen-
tett 29 pontos akciótervről el -
mondta, hogy a párton belül
is feszültséget okozott az egy-
kulcsos szja rendszer. Pálmai
Tamás szerint ezt kétéves be -
vezetése, és a családi jellegű
adó változtatások, a gyerekek
után járó kedvezmények rend-
szere teszi majd igazságossá,
bár kétségkívül inkább a tűz-
oltás lehetett a célja. 

KDNP szervezet
alakult Muronyban

Zsibrita János helyi vállalkozó vezetésével, tíz fővel
megalakult a muronyi KDNP pártszervezet. Az
elmúlt időszakban ez már a negyedik hasonló szer-
veződés a megyében, ahol egyébként hatvan tagjá-
val a békési a legnagyobb kereszténydemokrata
alapszervezet, és a keresztény érzelmű, ilyen értéke-
ket valló személyek politikai otthonaként működik.

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, Dánfok - Révhajó
utcában 313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,3 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. • TARHO-
SON, Lakótelep utcában 50 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 1,8 millió.
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A fenntartó békési önkor-
mányzat úgy döntött, hogy
július elsejétől két hónapon
keresztül, azaz a nyári szü-
netben, minden diákigazol-

vánnyal rendelkező 300 fo -
rintért mehet be az uszodá-
ba. A rendelkezés része a
csel lengés elleni városi össze-
fogásnak.

Diákigazolvánnyal
nyáron olcsóbb 
az uszodajegy
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A Békési Kistérségi Tár su -
lás az ÁROP-1.1.5/C projekt
segítségével növelhette a kis-
térség fejlesztési hatékonysá-
gát. A projekt által fejlesztett
területek a következők: Tér -
ségfejlesztés szervezése, Rész -
vételi alapú tervezés elterjesz-
tése, Térségfejlesztési tervezé-
si ismeretek elterjesztése,
Program alapú fejlesztés meg-
honosítása, Fejlesztések össze-
hangolása és monitoringja.

A projekt keretében meg-
alakult a kistérségi fejlesztési
bizottság, melynek tagjait a
kistérség települései delegál-
ták az önkormányzati, civil és
vállalkozó szférából. A bizott-
ság tagjai oktatáson valamint

gyakorlati és szakmai konzul-
tációkon vettek részt, melynek
keretében programalkotási,
pro jekttervezési ismereteket és
módszertanokat ismerhettek
meg. Ezen ismeretek felhasz-
nálásával a bizottság a kistér-
ségben meglévő, de kü lön futó
fejlesztési elképzelések össze-
hangolásán dolgozott a jobb
pályázati eredmények elérése
érdekében. Az így megalkotott
projektelképzelések felhaszná-
lásával az elkövetkező fejlesz-
tések érdekében a kistérség
fejlesztési programjai is aktua-
lizálva lettek. Az aktualizált
kistérségi programokat a Kis -
térségi Fej lesz tési Bizottság
véleményezte és elfogadta.   

� 

Kapacitásfejlesztés 
a kistérségben



– Erika, hogy kerültél az
állatvédő egyesületbe, és mit
csináltok ti?

– Az állatok iránti szerete-
tem már gyermekkoromban
kezdődött, a szülői házban
mindig voltak kutyáim és ci -
cáim, sőt teknőseim is. Apu -
kám és anyukám is na gyon
szerették az állatokat. Később
az utcán találtunk egy nagyon
beteg, csontsovány cicát. Lett
neki két gyönyörű kicsinye, de
nem tudtuk senkinek odaadni
őket, mert annyira hozzánk
nőttek. Ezért nálunk marad-
tak és ma már családtagnak
számítanak. Minden szabad-
időmet az állatok védelmével
töltöm. Persze erre a feladatra
kevés lennék egyedül, hiszen a
rengeteg kidobott, megkínzott
állat társadalmi probléma. Az
„Esély” Állat- és Természet -
védő Közhasznú Egyesület
2008. május 15-én alakult meg
Izsó Gábor polgármester úr
városunk lakosságához in té-
zett felhívása nyomán. Egye -
sületünk elsősorban az önkor-
mányzat által üzemeltetett
gyepmesteri telepre bekerült
kutyák gazdához juttatásával,
továbbá városunkban bajba
került állatok orvosi ellátásá-
val, illetve etetésével foglalko-
zik. Legfontosabb célunk az

állatok életének megkímélé-
sén túl, hogy a gondozásunkba
került kutyák a gyakran hosz-
szú ideig tartó gyepmester
telepi raboskodás vagy utcai
kóborlás után egészségesen,

lelkiekben épen és ivartalanít-
va kerüljenek gazdához. 

– Miért van szükség rátok
Békésen? 

– Felelőtlenek az emberek.
Úgy vesznek maguknak kisál-
latot, hogy nem mérik fel előre
az állattartással kapcsolatos
kötelezettségeiket és általában
az a vége, hogy az kikerül a
gyepmesteri telepre. Sajnos
Békésen sem jobb ez a helyzet,
mint más városban. Most lép

életbe az a törvény, mely sze-
rint a kutyát tulajdonosváltás-
kor azonosító chippel kell ellát-
ni. Úgy gondolom, 15 év múl -
va talán kevesebb lesz a kitett
jószág, mert azonosítható lesz a
tulajdonosa. Ez az egyetlen
reményünk. Nagyon sok szo-
morú és szívfájdító esetünk
van. Az állatok sorsát nyomon
követjük, és ennek az eredmé-
nyeként kevesebb a kóbor
állat, mint korábban. De még
mindig vannak ke gyetlen em -
berek. Rengeteg az állatkínzás:

félméteres lánc, víz és enniva-
lóhiány. Lakossági bejelentés
alapján minden esetet kivizs-
gálunk, és felkérjük a megfele-
lő szakhatóságot az intézkedés-
re. Az állatkínzás akár két év
letöltendő börtönbüntetéssel is
járhat. Tovább ra is kérnénk a
lakosságot, ha állatkínzást ész-
lel környezetében, értesítsen
bennünket vagy – akár névte-
lenül is – azonnal megteheti
bejelentését a rendőrkapitány-

ságon. Sze retnénk kérni min-
denkit, hogy ha elszökik ked-
vencük, illetve szeretnének egy
hűséges kutyát vagy cicát
örökbe fogadni, és ezzel adni
nekik is egy esélyt az életre,
hívjanak bennünket! 

– Amit itt elmondtál, egész
embert kíván. A munkáddal
hogy tudod egyeztetni?

– A Nagy Lajos Cukrász -
dában dolgozom több mint 10
éve. Szeretem a munkámat és
szerencsére olyan a beosztá-
som, hogy összeegyeztethető
az állatvédelmi feladatokkal.
Magánéletem a hétköznapi
értelemben nincs, mert a fő
hobbim az egyesületben vég-
zett tevékenységem és más
nem is kell, nem is hiányzik.
Ez teljesen kielégít. Leányom,
Niki, követ ezen az úton, ő
most 20 éves és az egészség-
ügyiben tanul, így a profiljába
is vág a téma valahol. Fon -
tosnak tartom megemlíteni,
hogy ha egy kóbor kutyát
vagy cicát látnak, ne az legyen
az első, hogy belerúgnak,
hiszen nem ő tehet róla, hogy
az utcán él, hanem az ember,
aki kirakta oda. Ha tehetik,
adjanak neki egy falat enniva-
lót vagy egy korty vizet. Vé -
gezetül kérek minden jó szán-
dékú, tenni tudó vagy akaró
polgárt és gazdasági társasá-
got, hogy csatlakozzon egye-
sületünkhöz vagy támogassa
munkánkat. Tegyünk együtt
egy élhetőbb, büszkén vállal-
ható szebb jövőért!       Gugé

Következő interjúalanyunk:
Bí  ró Péter fociedző.
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Segíts nekik!
„…segíts nekik, mondd ki helyettük…” – írja ver-

sében Rónay György, s bizonyosan mélységesen
egyetért vele Kocsorné Szabados Erika, a békési
állatvédők elnőke is. Az egyébként barátságos,
beszédes fiatalasszonyt elönti a harci láz, ha véde-
lemre szoruló állatról van szó. Mit lehet itt tenni?
Mondja el ő maga!

ALLERGIA: A LÉLEK BETEGSÉGE?
Orrfolyás, tüsszögés, viszkető szemek, nehézlégzés. Az

allergiás tünetekkel vívott harcban sokszor feladjuk a küzdel-
met. Beletörődünk, hogy közérzetünk időszakosan, vagy
akár egész évben gyógyszeres kezeléssel sem lesz tökéletes.

Az allergiás tünetek többsége reagál a gyógyszeres keze-
lésre, azonban a beteg panaszai a kezelés ellenére sem szűn-
nek meg. Ezért felvetődik a kérdés, hogy az állapotromlás
hátterében lelki problémák állnak. Tapasztalataim alapján a
már kezelt betegeknél az új, súlyosabb tünetek megjelenésé-
nek hátterében gyakran munkahelyi, magánéleti konfliktus
áll. Megfigyelték, hogy olyan konfliktus helyzetekben,
melyek során a betegek érzelmeiket magukba fojtják, az
allergiás tünetek felerősödnek.

A folyamatos stressz és a lelkünket nyomasztó terhek ellen
úgy vehetjük fel a harcot, ha megtanuljuk saját érzelmeinket
és testünk működését kontrollálni. A különböző meditációs
gyakorlatok (thai-chi, jóga, csi-kung stb) a rendszeres test-
mozgás (úszás, kerékpár, séta stb.) és a helyes táplálkozás erő-
sítik a test természetes, öngyógyító folyamatait. Legyünk fon-
tosak saját magunk számára és ügyeljünk embertársainkra.

Könnymentes nyarat kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A Fidesz szerint a választók döntő többsége és az érde-
keltek is alapvetően pozitívan fogadták az Orbán Viktor
által bejelentett 29 pontos gazdasági akciótervet és annak
szinte minden elemét. A javaslatcsomag támogatottsága
meghaladja a Fidesz választási támogatottságát (néhány
pontban több mint 90 százalékos a támogatottság). E sze-
rint nemcsak a párt választóinak szimpátiáját nyerte el a
29 pont. Annak egy pontja, az egykulcsos, 16 százalékos
személyi jövedelemadóról (szja) szóló elképzelés a csomag
legkevésbé értett eleme. Az egykulcsos, 16 százalékos szja-
rendszerrel mindenki jól jár majd, azt két év alatt vezetik
be teljes egészében. Azért jár jól vele minden réteg, mert -
bár megszűnik minden más adókedvezmény - a családi
adókedvezménynek kizárólagosságot adnak, illetve foly-
nak a számítások arról, hogy miként tudják ellensúlyozni
a minimálbér esetleges növelésével annak megadóztatásá-
nak veszteségeit. Az MSZP egykulcsos adóról szóló értel-
mezése valamelyest megzavarta e pont fogadtatását, bár
annak is messze 60 százalék feletti a pozitív fogadtatása.
A 29 pont legtöbb elemét a tervek szerint novemberig elő-
terjesztik. A gazdasági akciótervről kapcsolatos bejelentés
megnyugtatta a magyar választópolgárokat.

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 körforgalom építésekor
felmart aszfalttörmelék egy
részét sikerült megszerezni, azt

tették a közmunkások a Vad -
virág, a Tanács és a Dankó Pista
utcák, esővíz által kimosott

kátyúiba, ezzel jelentősen javult
a közlekedés ezekben az utcák-
ban. Különben még egy men -
tő, de akár a szemétszállító sem
tudott könnyedén közlekedni,
főleg esős-belvizes időszakban –
tette hozzá Budai János.

– Az alpolgármester úr fel-
kért, hogy keressen a Lungo
Drom egy megfelelő helyszínt
a cigánytelepen egy grund
kialakításához. Mi az utolsó, a
Bihari János utca melletti ter-
ültet találtuk meg, ahol szá-
mításaink szerint akár két

kis pálya is kialakítható, pa -
dokkal, parkolóhelyekkel. A
vá ros vezetése ígérte, hogy se -
gít helyrehozni a gazos részt,
kiegyengetik a földet, és kez-
dődhet a játék, felnőtt fel-
ügye lettel. Ez lehet akár a ké -
sőbbi cigány rendezvénytér is,
mert a jelenleginek elhanya-
golt az állapota, nem alkal-
mas közösségi rendezvények-
re – ismertette álláspontját
lapunk ri por terének a cigány-
telepen Budai János és Lungo
Dromos társai.              Sz. K.

Aszfalttörmelék jutott a cigánytelepre
Az utóbbi évek egy helyben toporgása után végre
valaminek történnie kell a békési cigánytelepen –
mondta el lapunknak a helyszínen Budai János, a
helyi Lungo Drom vezetője. A gyökeres változás
egyelőre még várat magára, de annyi már meg-
történt, hogy három utcában feltöltötték vagy
éppen töltik a közel tízéve letett útalap lyukait, és
a tervek szerint heteken belül elkészül egy spor-
tolásra alkalmas grund is.

Békés Megye Képviselő-
testületének júniusi ülésén
Izsó Gábor polgármester Bé -
kés-tarhosért Emlékplakettet
adott át Domokos László
közgyűlési elnöknek, elis-
merve a megye egyik legje-

lentősebb komolyzenei ren-
dezvényét támogató, segítő
hozzáállását.

Domokos László azt hang-
súlyozta, hogy a plakettben
megtestesülő elismerés a tes-
tület minden tagjának kijár.

Emlékplakett az elnöknek



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.
Másfélszobás összkomfortos családi ház
a Décseri utcában áron alul eladó. Érd.:
30/87-17-437.
Békésen a Fáy utcán második emeleti la -
kás reális áron eladó. Érd.: 20/452-35-97.
Kétlakásos, különbejáratú kertes ház
Békésen eladó. Tel.: 20/33-16-982.
Békésen kétszintes, négyszobás, két für-
dőszobás rendezett családi ház csendes
környezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka-
ház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen eladó háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Régi kis ház eladó a Kopasz utca 10. alatt.
Érd.: a Gagarin u. 32. alatt du. 3 óra után.
A Szarvasi 14-ben kétszobás, felújított, 3.
eme leti kilépős lakás eladó. 30/252-33-90.
Családi ház sürgősen eladó áron alul.
70/946-57-72.
A Szigetvári u. 22. alatt ház eladó. Érd..
20/36-29-690.
A Vásárszél u. 7/B. I. emeleti egyszobás
lakás sürgősen eladó. Érd.: 70/208-14-58,
30/314-94-22.
Eladó vagy az értéket egyeztetve tömbla-
kásra cserélhető egy belvárosi családi ház.
Minden megoldás érdekel. 70/ 310-88-07.
A Vásárszél 7-ben III. emeleti egyszobás
lakás eladó. Érd.: 70/228-06-06.
A Bakyn 70 m2-es, 2. emeleti, 1 + 2 fél-
szobás, nagy konyhás, nagy fürdőszobás,
klímás lakás eladó. Tel.: 30/367-97-87.
Földszinti 1 + 2 félszobás lakás igényes-
nek eladó. Családi ház csere is érdekel.
Érd.: 30/518-07-28.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. szám alatt. Érd. a Gát utca
33. alatt vagy telefonon: 20/59-99-102.
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.
Szép környezetben, Fürdőtől, központtól
nem messze, tehermentes, tetőtér beépí-
téses családi ház új tulajdonost keres.
Tel.: 20/346-77-00.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -
cse rélhető. Garázs is van. Telefon: 66/
634-984.

Sürgősen eladó Békésen a 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, Kö -
rösre nyúló udvarral eladó. 20/923-29-12.
Békésen régi típusú ház Attila utcában fel-
újítva, nagy portával, családi okok miatt, sür-
 gősen, ár alatt eladó. Érd.: 30/406-86-93.
Békésen a Szélső u. 72. szám alatt eladó
kétszobás, összkomfortos, konvektoros
parasztház. Tel.: 20/619-33-57.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás, vegyes falazatú tár-
sasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Békésen, négyszobás + nappalis, a ház -
ba beépített garázzsal, melléképülettel,
kövesút mellett családi ház eladó vagy ér -
tékkülönbözettel kisebb kertes házra cse-
rélhető. Érd.: 70/576-91-44.
Fürdő közelében, zöld övezetben három
és félszobás összkomfortos családi ház
eladó. Hitel átvállalással kisebb emeleti la -
kásra cserélném. Tel:. 70/677-44-90.
Kétszobás összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: 70/524-73-96.
Bélmegyer központjában 1200 m2-es telken
régi építésű ház 40 m2-es üzlettel, két szo ba,
konyha, melléképülettel, gázfűtéssel, teljes
berendezéssel eladó. Tel.: 20/ 80-71-357.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Kamuton kisebb ház nagy porával eladó.
Irányár: 1,6 millió Ft. Tel.: 66/428-011. 
Bélmegyeren ház eladó. Irányár: 1,7 millió
Ft. Érd.: 66/630-130, 20/583-45-11.

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.: 643-553, 20/56-47-186.
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16. Irányár:
4 millió Ft. Érd.: 66/416-642.
Eladó egy 1,5 szobás, téglaépítésű, össz-
komfortos családi ház 4,5 millióért. Tel.:
30/568-30-61.
Békésen a Táncsics utca 8. szám alatt
régi típusú parasztház eladó. Irányár: 4,6
millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-43-
57, 30/551-73-78.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
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. eme-
leti egyszobás lakás eladó. Irányár: 5,9
millió Ft. Tel.: 30/696-78-98.
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.
Sürgősen eladó Békésen a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 30/69-
21-934. Irányár: 6,8 millió Ft.
Békésen a Zrínyi utcában kétszobás,
össz komfortos kertes ház sürgősen
eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. 70/215-45-77.
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

Vásárszélen 3. emeleti, másfélszobás la -
kás eladó. Irányár. 8,2 millió Ft. Tel.: 70/
775-04-60.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Kertes ház eladó a Nyár utca 17. szám
alatt. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 20/995-
93-98.
Háromszobás családi ház kerttel és nagy
udvarral, központhoz közel eladó. Irányár:
8,5 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Lakás sürgősen eladó a Kossuth 7. III/39.
alatt. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 70/65-90-897.
Háromszobás nagy erkélyes konvektoros
lakás sürgősen eladó. Irányár: 8,5 millió
Ft. Tel.: 70/26-14-742.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
lék épülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Vásárszél u. 7/B. II. em. 1,5 szobás, 58 m2-
es, teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 10,5
millió Ft. Tel.: 20/446-28-46, 70/324-62-79.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igé-
nyesen kialakított – berendezett – zsalu-
gáteres, tetőtérbeépítéses épület szép
telekkel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért.
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen a Malomasszonykertben 3 szo-
bás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos családi
ház ela dó. Lakás csere érdekel. Irányár:
17,5 millió Ft. Érd.: 30/552-43-77.

KIADÓ INGATLAN

Békésen lakás kiadó a Piac tér 1. szám
alatt első emeleten. Érd.: 30/430-12-73.
Szegeden központhoz közel kétszobás
lakás kiadó. Érd.: 30/239-80-72.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy utca 10.
szám háta mögötti garázssoron. Érd.:
66/412-227.

INGATLANT KERES

Békésen háromszobás  kiadó lakást kere-
sek. Tel.: 30/406-86-93.

KERT
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospin-
cével kedvező áron eladó. 30/376-69-16.
Eladó 63,71 AK föld az Egyetértés TSZ-
ben a tápüzemmel szemben. Tel.: 30/478-
88-57, este vagy hétvégén.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
2005.05. Suzuki Ignis hitelátvállalással
sür gősen eladó. Érd.: 30/406-86-93.
Karambolos, bontásra váró autót vásárol-
nék ingyenes elszállítással. 20/553-03-09.
Eladó egy nagyon jó állapotban lévő négy-
sebességes piros-fehér Simson robogó.
Tel.: 30/568-30-67.
Eladó egy Kymco Dink 4T nagytestű robo-
gó. 2002-es évjárat. Tel.: 30/568-30-67.
S50B Simson robogó eladó. 70/215-93-56.
Kétsebességes Jawa Babetta (automata-
váltós) jó állapotban eladó. Bontásra való
nagy motort beszámítok. 20/228-58-66.
Jó állapotú Simson 51-es, négysebessé-
ges eladó. Tel.: 66/412-356, 30/457-23-02.
Eladó egy Aprilia RS 50 cm3-es, gyorsa-
sági segédmotor, 1995-ös évjárat. Tel.:
30/568-30-67.
Üzemképes 125 cm3-es TS MZ egyben
vagy bontásra eladó. Csere is érdekel.
Tel.: 66/412-356, 30/457-23-02.
Jó állapotban lévő, műszaki vizsgával ren-
delkező moped kisautó eladó. Irányár:
400 ezer Ft. Érd.: 20/995-93-98, vagy a
Nyár utca 19. alatt, az esti órákban.
3 q-ig szállító Lady utánfutó, érvényes
mű szakival eladó. 30/66-88-978.
Négysebességes kerti traktor Robix típusú
rotával, ekével, futóval, nagy járókerékkel
eladó. Tel.: 66/412-356, 30/457-2302.

ÁLLAT
Méhrajok eladók. Érd.: 66/413-859, este.
Házicicák ingyen elvihetők. 20/39-97-809.
Póni kanca kocsival együtt vagy külön is
sürgősen eladó. 70/222-10-48.
Hízó hasítva eladó. 30/537-87-35.
Választási malacok eladók Békésen. Tel.:
70/580-05-20.
Előnevelt csirke, pulyka, kacsa, liba eladó.
Raktár sor 24.
MT tehén és MT választási üszőborjak el -
adók. Tel.: 30/246-96-79.
Friss fürj tojás kapható Érd.: 20/323-12-
43, 20/80-776-79.
Törzskönyves Bernáthegyi kan fedez.
Érd.: 30/559-10-70.

TÁRSKERESÉS
57 éves komoly, házias hölgy társat keres.
30/211-82-89.
25-40 éves hölgyek figyelem! Egy árva fiú
még mindig nőtlen. Tel. 70/500-76-69.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Sofőr A, B, C, E, T, Páv-1 jogosítvánnyal, bár-
milyen alkalmi munkát keres. 70/674-12-36.
Húszéves diák fiú nyári munkát keres.
Érd.: 20/217-44-29.

Informatikushallgató számítógép javítás,
weboldalkészítés területén nagy gyakorlat-
tal munkát keres. Tel.: 30/242-1282
Felsőfokú német nyelvtudással, mindkét
nyelven gépírói gyakorlattal, nyelvoktatás-
ban sokéves tapasztalattal munkát kere-
sek. Tel.: 30/476-93-80.
Megbízható nyugdíjas ápolónő idősgon-
dozási tapasztalattal munkát keres. Tel.:
70/677-44-90.
Pótvizsgára való felkészítésben és korre-
petálásban jártas tapasztalt pedagógus
munkát keres. Érd.: 70/309-66-95.
Leszázalékolt kőműves férfi karbantartói
munkát keres vagy portásként, éjjeliőrként
elhelyezkedne. Tel.: 30/299-31-46.
Tizenhét éves diákfiú nyári munkát keres.
Érd.: 20/518-90-24.
Beteggondozási vagy takarítási munkát
keresek. 30/211-82-89.
Parkgondozási, udvaros munkát keresek
Békésen vagy környékén. 70/356-36-55.

EGYÉB
Gyermekheverő eladó 14 ezer Ft-ért. Érd.:
30/323-79-22.
Bontott csempekályha eladó. 30/537-87-35.
Új Oral-B Braun Professional Care 855
elektromos fogkefe eladó 14 ezer Ft-ért.
Érd.: 20/325-12-17.
Eladó egy háromfiókos, alig használt
Electrolux fagyasztószekrény. Érd.: 70/
215-45-77.
Eladó: szekrénysor, közepes, keveset hasz-
 nált Bioptron lámpa, sparhelt. Tel.: 20/33-
16-982.
Eladó: utánfutós elektromos rokkant kocsi
lejárt műszakival, ajtó redőnnyel, 120 lite-
res villanybojler. Békés, Rét u. 4. Tel.:
70/571-06-02.
16 kalapácsos háromfázisos (380 V) ter-
ménydaráló + 3,5 kW-os motor eladó.
Érd.: 70/286-76-53.
Jó állapotban lévő fényezett szekrénysor
eladó. Érd.: 30/563-01-30.
Bonanza étkezőgarnitúra eladó. Irányár:
95 ezer Ft. 30/32-72-144.
Rossz akkumulátort veszek. 30/301-09-24.
Vegyestüzelésű kazán, újszerű radiátorok,
C-21-es gázkazán, keringető szivattyú,
Ba betta és Pannónia friss műszakival
eladó. 70/215-93-56.
Nagyon jó állapotban lévő elöl töltős mo -
sógép sürgősen eladó. Ár: 50 ezer Ft.
Érd.: 66/643-661. 
Kétszemélyes ölő-fekvő kanapé eladó 12
ezer Ft-ért. 30/32-72-144.
Fedőző varrógép eladó. 30/32-42-111.
9 méteres építési állvány eladó. 70/405-
08-89.
Új préselt vályog eladó. 20/459-75-62.
Nagyon jó állapotban lévő nem kihúzhatós
ülő sürgősen eladó húszezerért. Érd.:
30/676-68-61.
Eladó egy új AL-KO 1800/40 elektromos
láncfűrész 1 év garanciával 20000 Ft-ért.
Érd.: 30/696-78-98.
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22-
ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.
Benzines permetező eladó. Irányár: 30
ezer Ft. Érd.: 70/589-99-12.
Eladó egy Textima ipari varrógép, irányár:
30 ezer Ft. Érd.: 70/589-99-12.
Szétnyitható kétszemélyes rekamié ol -
csón eladó. 30/628-60-60.
Eladó: 2 db 180x110-es Szilvia kerítésbe-
tét, egy pár kombinált kapu Szilvia 250
cm, 200x90 cm-es parkettás ajtó. Érd.:
London u. 12. Tel.: 70/236-83-25.

Eladó egy Textima varrógép 36 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Légpuskát keresek megvételre maximum
5000 Ft-ig, javításra szoruló is érdekel.
Tel.: 20/62-92-838.
Új német és cseh légpuskák garanciával
eladók. Rosszat, régit beszámítok (lég-
pisztolyt is) megegyezés szerint. Tel.:
20/22-85-866.
Használt masszázságyat vennék. 70/25-
04-505.
Eladó: hangfal + erősítő + deck. Érd.:
20/36-29-690.
Központi fűtéshez acél csövek és radiáto-
rok eladók. 70/385-18-40.
Horgászcsónak és kacagó gerle eladó.
30/583-12-69.
Fiú ruhák 3 éves korig olcsón eladók. 70/
395-35-28.
Eladó: VW bogár karosszéria elemek, fa -
teknő, vasvágó szalagfűrész, tizes-gev lá -
da, szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.
Zimmermann pianínó eladó. 70/315-18-39.
Kedvező áron eladó: fényterápiás nagy
Bioptron lámpa, 120 literes villanybojler,
120 literes 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.
Mozgáskorlátozottak részére új háromke-
rekű elektromos kerékpár garanciával
eladó. Tel.: 70/59-37-854.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/467-
13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/387-90-31.
IKEA-ból vásárolt szétszerelhető emeletes
ágy eladó. Irányár: 15 ezer Ft. Tel.: 70/457-
05-46.
Építkezésből kimaradt új tető faanyagok, 6
m szarufák, bontott cserepek  sürgősen
eladók. Érd.: 30/406-86-93.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zon-
gora eladó. Bútordarabnak is mutatós.
Irány ár: 80 ezer Ft. Tel.: 66/643-553, 20/
56-47-186.
Vezetékes, üzemképes gáztűzhely eladó.
Ára: 5 000 Ft. Tel.: 30/467-13-39.
500 m2 könnyűszerkezetű tüzihorganyzott
szín eladó vadonatúj állapotban, csavarok-
kal és tartozékokkal együtt. 274 db újsze-
rű állapotban lévő Salgó polc /90 cm x 45
cm/ ladó. Tel.: 20/553-03-09.
Jó állapotban lévő IKEA-s kétszemélyes
heverő 10 ezer Ft-ért eladó. 20/553-03-09.
Tíz hektár búzaszalma rendről eladó, akár
kisebb tételben is. Tel.: 30/433-79-89.
Házi készítésű vastag kolbász eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Besztecei szilvából készült házi szilvalek-
vár eladó. 800 Ft/üveg. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó 120 l-es villanybojler, tárcsás mosó-
gép, centrifuga, 220-as terménydaráló,
víz szivattyú, szövőszék, vaskerítésbetét,
vízcsapok. Tel.: 30/246-96-79.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es
ülő garnitúra új állapotban családi okok
miatt eladó. Irányár: 180 ezer Ft (új ára
230 ezer).  Tel. 30/533-36-53.
Elektromos kerékpárt 2 akkuval, töltővel
elad nám, vagy cserélném elektromos csó-
nak motorra. Tel.: 20/34-51-978.
Faipari körfűrész, háromfázisú kompresz-
szor, komplett horgászfelszerelés eladó.
Érd.: 70/524-73-96.
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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: JÚLIUS 6. 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

Néhány szóban az uborkáról.
Őshazája India, már több mint
3000 éve termelik. Egyike a
leg nagyobb területen nevelt
növényeknek. Nem annyira a
tápanyagtartalma, hanem ked-
vező élettani hatása miatt, meg-
felelően fűszerezve, savanyítva
jó íze miatt fogyasztjuk. Rövid
tenyészidejű zöldségnövény, elő
és utó veteménynek egyaránt
alkalmas. Fedett térben, fóliasá-
torban, üvegházakban is ter-
mesztik. Legtöbb meleget kívá-
nó növényünk. Jó fényviszo-
nyo kat kíván, az árnyékoltabb
helyeken kevesebb a termés. Jól
társul a kukoricával, a kedvező
páratartalmat biztosítja számá-

ra. Az uborka vízigényes nö -
vény, gyakran kell öntözni,
hogy kellő mennyiségű termést
kössön. Tápanyagban gazdag,
mély rétegű humuszos, levegős,
jó vízgazdálkodású talajt igé-
nyel. Az uborka fajtáját a ter-
mesztés céljának megfelelően
kell megválasztani. Van saláta
uborka, a kígyó uborkák, és a
fürtös, vagy berakó uborkák.
Az uborka közvetlenül a trá-
gyázott földbe kerülhet. Vala -
mennyi korán lekerülő zöldség-
növény után jó másod vete-
mény. Ápolása: kapálás, gyom-
lálás. Hetenként kétszer érde-
mes szedni, méret szerint válo-
gatni.                        Dacziné

Kerti kalendárium
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Négyszer váltott vallást, nevet többször is,
volt titkár, szótárszerző, titokzatos utazó, sze-
mélyesen ismerte II. Abdul-Hamid szultánt,
fogadta Viktória királynő és III. Napóleon,
sőt: köze lehetett volna az új Izrael megalapí-
tásához - valamint róla mintázták Abraham
Van Helsing, a démonvadász alakját… ki az?

A rovat jellegéből kitalálhatják: egy magyar
nyelvész. Huszonöt nyelven beszélt, Eötvös
József, az Akadémia akkori elnökének pártfo-
gásával ifjúként Konstantinápolyban vállalt
titkári állást, majd kétszer is betekintést nyer-
hetett Közép-Ázsia és Perzsia számunkra már
megismerhetetlen világába. Utazása idején
szűnt meg a Török Birodalom befolyása eze-
ken a területeken, s olyan szerencséje volt,
hogy az iszlám kultúrát még az elhatalmaso-
dó orosz hatás előtt figyelhette meg. Ne gon-

dolják, hogy Rasid Effendi (a Becsületes
Úriember) luxuskörülmények között vagy
akár csak biztonságban vándorolhatott: az
éjszakai pihenés órái alatt nem csak a nyelve-
ket, hanem a gesztusokat, kézmozdulatokat
gyakorolta, mert ha leleplezték volna, köny-
nyen érhette volna „ólommérgezés”.

Hazatérte után tanárkodott, több nyelven
is megjelentette emlékiratait, utazgatott –
most már Nyugat felé, ekkor számolt be egy
angol írónak Vlad Tepes (azaz Drakula) tevé-
kenységéről. S mit tesz Isten, egy 2005-ös
angol titkosszolgálati adatszolgáltatásból az
is kiderült, hogy éves fizetést és nyugdíjat
alkudott ki - kémkedésért. S hogy ki volt ő?
Viktóriának így köszönhetett:

„A nevem Vámbéry. Vámbéry Ármin.”
Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
VAN HELSING, A BECSÜLETES ÚRIEMBER

Július 1. csütörtök 19 óra
Anyám balladát táncol – válogatás Sinka István
balladáiból. Szeverényi Barnabás és Horváth
Elek zenés irodalmi estje.
Galéria

Július 2. péntek 9 óra és 19 óra
A Nemzetközi Néptáncfesztivál bemutatója a
Piactéren, majd menettánc a Városházától. Este
Nemzetközi Fesztiváltáncház szlovák, cseh és
magyar táncokkal a kulturális központban.

Július 3. szombat 9:30-19 óra
IV. Körösök Völgye Folklórfesztivál.
Tarhos

Július 3. szombat 19 óra
Nemzetközi Vonószenekari Tábor záróhang-
versenye. 
Kulturális központ

Július 4. vasárnap 19 óra
A Nemzetközi Néptánfesztivál gálaműsora.
Kulturális központ

Július 4. vasárnap 8-12 óra
Kisállatbörze: bemutató, simogató és vásár.
Az előző sikeres rendezvény után közkívá-
natra havonta megtartják.
Piac

Július 8. csütörtök 13.30
Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző
Egyesületének klubnapja.
Nyugdíjasok Háza

Július 10. szombat 9 órától
X. Aratónap a Békési Kisgazdakör szervezé-
sében. 
Nagy György tanya, Pándi kert

Július 12. hétfő 8-10:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi művelődési ház

Július 16. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klub-
napján Dr. Wagner Erzsébet neurológus előadása.
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 1-16. KÖZÖTT 
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A Reál Hungária Élelmi -
szer Kft. pályázatot hirdetett
általános iskolás osztályok
részére, osztálykirándulások
finanszírozására, illetve a költ-
ségekhez való hozzájárulásra.
A pályázaton az ország bár-
melyik általános iskolai osz-
tálya indulhatott, a cél minél
több, a Reál által forgalmazott
sajátmárkás termékek csoma-
golásáról származó cégszöveg
összegyűjtése volt. Békésen a
Karacs Teréz Tagiskola 2/b.
osz tálya is benevezett a ver-
senyre. A megyében a legtöbb
cégszöveget sikerült össze-
gyűjteni, melynek jutalma-

képpen 300 000 Ft-ot kapott
az iskola alapítványa. A nyert
összegből két-háromnapos ki -

rándulást tervezünk Eger-Szil -
vásvárad környékére. 
Ádámné Koi Csilla, osztályfőnök

Pénzt nyert a Karacs Tagiskola
osztálykirándulásra

Ma már csak emlék, de jú ni-
us 3-án valóság volt, amikor 80
gyermek 8 kísérő pe dagógus-
sal, a Békési Kistérségi Iskola
valamennyi általános is kolájá-
ból, két autóbusszal indult
útnak Bu dapestre. A kirándu-
lást a TÁMOP 3.3.2 pá lyázat
tette le hetővé számunkra. A
szervezők mindenre pontosan
ügyelve irányították az utazást,
és vittek el bennünket csodála-
tosabb nál csodálatosabb
helyekre. Első ként a Szent
István Ba zilikát látogattuk
meg. Idegen vezető kalauzolt
bennünket, mesélt a történel-
mi múltról, bemutatta a bazili-
kát. Meg éltük a lent és fent
érzését: az altemplomból a kör-
kilátóba vezetett az utunk,
ahonnan gyönyörű ki látás nyí-
lik fővárosunkra. Dél utáni
programunkat a Planetárium -
ban folytattuk, majd a Ter -

mészet tudo mányi Múzeum
lenyűgöző ki ál lító termei kö -
vetkeztek. Va csora előtt a 3D-s
moziban a dinoszauruszok élet-
ébe nyertünk betekintést.

Kissé fáradtan érkeztünk a
szálláshelyünkre, Csillebércre.
Reggel ko rán éb redtünk, mert
előttünk állt még két terjedel-
mes, izgalmas program. Reg -
geli után a Cso dák Palotájába
mentünk. A gyermekek önfe-

ledt játéka ne künk, felnőttek-
nek az egyik legszebb élmény
volt. Saj nos folytatni kellett
utunkat, mert várt ránk már az
ebéd, utána pedig a ráják, ha -

lak, pókok, hüllők csodálatos
világa a Tro pikáriumban. Sze -
rettünk vol na még időzni, de
indulnunk kellett haza. A gyer-
mekeknek és felnőtteknek
egyaránt ma radandó élményt
nyújtott ez a két nap.

� 

Csillebércen járt 80 gyermek 
a kistérségi iskolából

A művészetek testvériségét szemlélteti
az a kiállítás, amely a Békési Galéria nagy-
termében, a 34. Békés-tarhosi Zenei Na -
pok részeként nyílt meg. A Békéstáji
Művészeti Tár saság Zene és Kép ző mű vé -
szet című tárlatmegnyitóján Banner Zol -
tán művészettörténész a zenei napokat,
mint a megye legfontosabb komolyzenei
rendezvényét is méltatta. 

– Talán ekkora kivonulása a megyei művé-
szeknek a zene ünnepére még nem volt –
mondta, és a falakra került alkotások közül
mások mellett a békési Kállai Júlia grafikus-
művésznek a BÉTAZEN-re korábban elké-
szített, most modernizált plakátterveit emel-

te ki. Az alkotások másik része elvontan vagy
groteszk módon próbálja megjeleníteni a
festő- vagy szobrászművészek zenei benyo-
másait, ihletettségét. A kiállítás július 17-ig
tekinthető meg.

Megfestették a zenét

A X. Békési Aratónapot
rendezik meg a Békési Kis -
gazdakör szervezésében július
10-én, szombaton. A helyszín-
re 9 órától a Spar áruház par-
kolójából fogatok indulnak (a
program végén haza is szállít-

ják a vendégeket). Várják há -
romfős aratócsapatok jelentke-
zését is: Pásztor János 70/286-
89-63.

Nagy György tanyáján, a
Pándi kertben büfé, tombola,
kulturális műsor, zene, tánc és

1000 Ft/fő áron birkapörkölt
és marhalábszár pörkölt várja
az érdeklődőket. 

Ebédjegyek előrendelé-
se: Hegyesi Sándor 30/900-
58-19, Hégely László 30/
252-85-50. 

Meghívó a tizedik Aratónapra



A horgásznak a nevében is
benne van, hogy a horog
segítségével fog halat. A
horog egy ősi eszköz, a mi
vidékünkön, a körösi lápvidé-
ken kb. hatezer évesre becsült
csont horgokat leltek külön-
féle ásatások alkalmával.
Azóta persze sokat változott,
de a mai napig nélkülözhetet-
len a horgászathoz. A mai
modern horgokat rozsdamen-
tes acélból gyártják, különbö-
ző finomipari kovácsolt, vegyi
és lézeres élezéssel alakítják a
hegyét. Kialakítását a hor-
gász módszerekhez igazítják.
A csúcshorgászatokat követve
a horoggyártók olyan horgo-
kat fejlesztettek, amire nem is
mertünk gondolni. Azonos
méretű horgokkal összeha-
sonlítva a súlyuk a felére esett
és a felülete teflonbevonattal
van ellátva. Mindez a jobb
akadást célozza, és az óvato-
sabb halak megfogását segíti.

Szekerczés Sándor
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A HOROG

Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.

Békés város történetének
első hivatalos amatőr úszóverse-
nye zajlott a nyári szünidő első
napján az Uszodában. Az álta-

lános iskolás diákoknak tetszés
szerinti úszásnemben kellett 25
métert megtenniük saját kor-
osztályukban. A versenyt meg-
tisztelte jelenlétével Kovács
Ottó egykori versenyző, jelenle-
gi edző is, aki mások mellett az

elmúlt évtized legsikeresebb
megyei úszó jának, Sza bados
Bélának is trénere volt. La -
punk nak a helyszínen Ko vács

Ottó, valamint Izsó Gábor pol-
gármester megerősítette, hogy
szerepel a céljaik és terveik kö -
zött egy úszószakosztály vagy
klub megalakítása Béké sen,
amely a legtehetségesebb fiata-
lok gyűjtőbázisa lehetne. Sz. K.

A város első 
úszóversenye zajlott

Fotók a rendezvényről a www.bekesiujsag.hu oldalon.
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Hatodik alkalommal rendezte meg a Békés Város Szociális
Szolgáltató Központ a „Fuss a nyárba!” elnevezésű családi
futóversenyét a nyári vakáció első vasárnapján. Vá mos
László városi képviselő, a kulturális és sportbizottság elnöke
megnyitójában azt emelte ki, hogy ezzel a rendezvénnyel egy
egész nyáron át tartó sport sorozat veszi a kezdetét. A ver-
seny során futó és ügyességi számok követték egy mást, a
programot a Linea Aerobik Klub bemutatói színesítették.
Bölcsis korúaktól a nyugdíjas korúakig vettek részt a jó han-
gulatú rendezvényen. A fu tamok első három helyezettjei
ajándékot kaptak, de minden résztvevő tombolasorsoláson
pró bálhatta ki szerencséjét. 

A Békés Városi Szociális Szol gáltató Központ ezúton köszönetet
mond a „Fuss a nyárba” utcai futóverseny támogatóinak:

Gerhalt Stengel Gyula édesség, Dübögő étterem és Pizzéria,
Tasnádi Ágnes manikűrös, Szeki horgászbolt, Szfinx esküvői ruha-
kölcsönző, Papírbolt Erzsébet liget pavilonsor, Ezüsttoll papírbolt,
Kardhal, Hamburgerbár, Írisz virágbolt, Sanella 97. Bt., Lerner Tibor
órás, Akció shop - Tóth és Társa Kft., Vitamin Porta – Hégely Fülöp
Renáta, Ódium Lottozó, Szekeres István - Picurka Vegyesbolt, Sipaki
Cukrászda, Lagzi Cukrászda, Nagy Lajos Cukrászda, Juhász
Cukrászda, Rehabil Kft., Lazarus Kft., Kisfaló Büfé, Endrőd és
Vidéke Taka rékszövetkezet, Libresszó, Foto brille OPTIKA – Czeglédi
Zsu zsanna, Photo Hall, Berényi-Color Papír Kereskedelmi Kft.,
Mosoly Virágüzlet, Gábor Kertészet, Tóth Lajosné masszőr - Szépség
Varázs Stúdió, Napraforgó Játék bolt és Fagyizó, Igrosz ABC –
Rákóczi út, Abonyi Könyvesbolt, Klári Virágbolt, Varázskalács
Pékség Boltja, Nagyné Varga Szilvia masszőr, Fakuckó Játék bolt,
Gyöngy-Ház Játékbolt, Szat mári György – Generali Biztosító –
Életvonal Békéscsabai Kiren delt ség, Kiszely Ilona Eszter egyéni vál-
lalkozó, Csapó Pékség, Oxigás Kft. Békéscsaba, Vajda Tímea fodrász,
„Fő téri” Reál ABC Áruház.

�

Szünidőköszöntő
utcai futóverseny

A verseny részletes eredményei és további fotók a www.bekesiujsag.hu
oldalon.

– Miben látjátok a siker
titkát?

Guti I.: – A szakmai mun-
kában, a megfelelő játékosál-
lományban, és a stáb teljes
egyet akarásában.

Bíró P.: – A biztos anyagi
háttérben. Köszönet a gazda-
sági vezetőnek és azoknak az
embereknek, akik segítettek.

– Mi az a plusz, amivel a
mezőny fölé nőttetek tavasszal?

Guti I.: – Szemléletváltáson
ment keresztül a békési foci,
nagyobb a csapatszellem, a
hozzáértés, és több a munka.

Bíró P.: – A csapategység
mellett az összetartást és a
szurkolók bizalmát emelem ki.

– Ahogy jöttek az eredmé-
nyek, egyre nőtt a nézőszám!

Guti I.: – Minden elismeré-
sünk a szurkolóké. Nélkülük ez
a siker nem jöhetett volna létre,
hiszen hazai környezetben egy-
szer sem kaptunk ki. A 300
körüli mérkőzésenkénti néző-
szám önmagáért be szél.
Köszönjük. Ígérjük, hogy ősszel
hasonló élményben lesz részük.

Bíró P.: – A színvonal emel-
kedése kicsalogatta a nézőket
a pályára, mert jó a sikerben
jó osztozni. Szereti a közönség
a kulturált csapatot. 

– Kik voltak a húzóembe-
rek?

Guti I.: – Senkit sem lehet
külön kiemelni, éppen a csa-
pat egysége a lényeg, ahol
mindenki egyet akar, és a
maximumot hozza ki magából
a csapat érdekében. 

Bíró P.: – Önmagáért be -
szél, hogy a Békés Megyei
Hírlap négy mérkőzésünkről
készített kiemelt tudósítást. 

– Már tervezitek a jövőt.
Néhány szót a célkitűzésekről!

Guti I.: – Célunk együtt
tar tani a csapatot, újabb tá -
mogatókat megnyerni, minél
több helyi játékost hosszabb
távon beépíteni a felnőtt, csa-
patba és az utánpótlást olyan
szintre hozni, hogy a helyi
lakosság büszke legyen csapa-
tunkra.

– Ejtsünk néhány monda-
tot akkor az utánpótlásról!

Guti I.: – Hihetetlenül büsz-
 kék vagyunk az utánpótlás
csa pataink által elért eredmé-
nyekre.

Bíró P.: – Ifjúsági csapatunk
a 3. helyen végzett, úgy hogy
a legkevesebb gólt mi kaptuk
(24 gól 30 mérkőzésen). Az
ifiből öten játszottak a felnőtt
csapatban: Guti Attila, László
Norbert, Reszelő Zoltán, Re -
szelő Márk és Reszelő József.
Az U14-es, U11-es, U9-es s
U7-es csapatok is remekül

szerepeltek, amiért köszönet-
tel tartozunk Puskás Károly
kollegánknak.   Takács János

A Békési FC köszönetet mond

a legnagyobb támogatóknak: Bé -

kés Város Önkor mány zata, Bé kés

Drén Kft., Hot-Drink Kft., Csikós

Bútor (Vésztő), Kovács Húsfel -

dolgozó, Szegedi Kis István Refor -

mátus Gimná zium, Általá nos Is -

kola és Kollé gium, Nagyház Pince

Borozó, Csaba Autóház. Valamint

köszönet mindazoknak, akik ki -

sebb ado mányokkal támogatták a

klubot.

Jó volt a Békési FC tavasszal
Márciusi beharangozónkban azt írtuk, hogy
„érdemes lesz tavasszal focimeccsre járni”.
Igazunk lett, hiszen a Békési FC hazai pályán a
bajnok elleni döntetlent leszámítva mindenkit
legyőzött és biztosan őrizte meg megyei I. osztá-
lyú tagságát. A szezonzárón beszélgettünk Bíró
Péter szakmai, és Guti Imre gazdasági vezetővel.

ŐK ÍGY LÁTTÁK

Kiss János, Szarvas Já -
nos edzők:
– A számok önmagukért

beszélnek: 13 mérkő-
zés, 26 pont, 21:16-os
gólarány.

Czinanó Béla játékos:
– Mindenki kiesést várt,

de megtörtént a csoda.
A lehetetlent megol-
dottuk néhány nap
alatt, de a csodára 13
fordulót várni kellett.

Minya István játékos,
aki sokszor volt a csapat
legjobbja:
– Örülök, hogy ilyen jó

tár saságban játszhat-
tam.

Kopárdi Imre technikai
vezető:
– Ötven évet töltöttek a

békési fociban, ezalatt
megjártam a mennyet
és a poklot, most a
mennybe kerültem!

Szarvason rendezték meg a
Sárkányhajó Roadshow regio-
nális (Békés, Csongrád, Bács-
Kiskun megye) selejtezőjét.
Több kategóriában mérhették
össze az erejüket az összegyűlt
csapatok, ahonnan a kategória
első három helyezettje tovább-
jutott az augusztus 27-29.

között Szegeden sorra kerülő
Sárkányhajó Világbajnok ság -
ra. Itt a profi versenyszámok
között lehetősége lesz a to -
vábbjutott egységeknek össze-
mérni az erejüket az ország
minden részéről bejutott el -
lenfelekkel. Békést két csapat
is képviselte a céges/vállalati

kategóriában. Hatalmas küz-
delmekben maguk mögé uta-
sítottak mindenkit, a Bagoly
vendéglő csapata minimális
különbséggel győzni tudott a
Csaba Autóház és egy szegedi
cég hajója előtt. Így mindkét
békési csapat jogot szerzett a
szegedi indulásra. 

Sárkányhajóban is jók a békésiek

A város vezetése a békési
sportszervezetekkel karöltve
ezen a nyáron is olyan elfog-
laltságot szeretne biztosítani a
város fiataljainak, ahol megis-
merhetik, kipróbálhatják az
adott sportágakat, vagy ha
esetleg már próbálták régeb-
ben, akkor föleleveníthetik az
élményeiket. A cél, hogy a
gyerekek ne az utcákon csel-
lengjenek, hanem értelmesen,
felnőtt felügyelet mellett, tag-
jaikat megmozgatva töltsék a
vakáció heteit. 

A kipróbálható sportágak:
július 5-9. ökölvívás, július 12-

16. aerobik és ökölvívás, július
19-23. lány kézilabda és lovag-
lás, július 26-30. asztalitenisz,
íjászat, fiú kézilabda, augusz-
tus 2-6. lány kosárlabda,
augusztus 9-13. fiú kosárlabda,
augusztus 16-20. súlyemelés,
augusztus 23-27. kajak-kenu.

A programokról, és a je -
lentkezésről bővebben olvas-
hatnak a Békési Újság vala-
mint Békés Város honlapja-
in, és a plakátokon. Felvilá -
go sítással szolgál Kálmán Ti -
bor sportreferens a 411-011-
es számon.
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Egész nyáron lehet sportolni 


