
2010. május 5.  � XVIII. évfolyam 9. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

MÁJUS 1-8.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

MÁJUS 8-15.
Levendula Patika (Csabai u.)

MÁJUS 15-22.
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

Békési nyerte „Az én
hangom” versenyt  2. o.

Lakótömb kapta a vá -
rosvédők elismerését

4. oldal
Kádas: utánpótlás
bázis lehet a BFKC

8. oldal

Lapunk
tartalmából

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁPRILISI ÜLÉSÉRŐL

USZODA NYITVA TARTÁSA:

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

A Föld Napján, melyet az
egész világ április 22-én ünne-
pel, rendhagyó rendezvényre
került sor Békésen. A Békési
Kistérségi Általános Iskola
diákjai közül mintegy 150-en
kerékpáros felvonulást tartot-
tak. A várost keresztülszelő fel-
vonulással az itt élők figyelmét
a környezeti rombolásokra, a
Föld megváltozott helyzetére

akarták felhívni, de arra is,
hogy minden ember tehet a
bolygó védelméért. A gyere-
kek ilyen transzparenseket
emeltek magasba: „Tiszteld a
természetet!”, „Becsüld meg
csodálatos Földünket!”, „Föld
Napja – ne csak ünnepeljük,
tegyünk is a környezetért!”,
„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”

Gyerekek demonstráltak
a Föld mellett

Gyalogos átkelőhely létesül Bé ké -
sen az Ady és a Liliom utcák keresz-
teződésénél a már meglévő kerékpá-
ros átkelő mellett. Az átkelőhelyet
kellő megvilágítással és sárga villo-
góval tervezte ellátni a békési önkor-
mányzat. A kivitelező már meg-
kezdte a munkát és május 19-ig be is
fejezi. Minderre pályázati forrásból
4,2 millió Ft-ból, tízszázalékos
önerő mellett van lehetőség. 

Az Ady utca-Kossuth utca csomó-
pontjában körforgalom épül, ezzel Izsó

Gábor polgármester véleménye sze-
rint megoldottá válhat az Ady utca
felől érkező gyalogosok és kerékpáro-
sok biztonságos áthaladása a csomó-
ponton és a Csíkos utca irányába. A
csomópont közepén köztéri műalko-
tás elhelyezését tervezi a békési
önkormányzat, körülötte parkosítás
várható. Az összesen 60 millió forin-
tos beruházásból 18 millió terheli az
önkormányzatot, és a tervek szerint
idén június elején már átadhatják az
újjáépített részt. 

Gyalogos átkelő és körfor-
galom épül az Ady utcán

A május elsejei városi prog-
ramok közül kiemelkedett az
I. Békési Utcazene Fesztivál,
melynek végső célja az akusz-
tikus élő zene népszerűsítése.
A városközpont több helyszí-
nén zajlott már délután az
örömzenélés, egy szál gitárral,
vagy fúvós együttessel,
dobcsapattal, sokféle műfajjal.
Két kihangosított színpad is
volt a Ligetnél, melynek kör-
nyékére estefelé már sokan
összegyűltek. 

Sas Attila, az egyik szervező
a Békési Újságnak úgy nyilat-

kozott, hogy az első fesztivál
sikerén fellelkesülve, jövőre
ismét megszervezik azt, de
pályázatok révén immár
nagyobb költségvetésből, és
nemzetközivé, akár többna-
possá szeretnék tenni.

Április 30-án este a V-Tech
és a békési tagot is soraiban
tudó veszprémi P. U. B. koncer-
tezett. Bejelentették az is, hogy
a felsős általános iskolások sza-
vazatai nyomán Mucsi Ni ko -
lett, a Farkas Gyula Közokta -
tási Intézmény tanulója marad-
hat a diákpolgármester.

Biztatóan debütált az utcazene fesztivál

Számos fotó a rendezvényről: www.bekesiujsag.hu. 

A naptár szeszélyéből idén már
április utolsó napján elballagtak a
végzősök a megyei fenntartású Farkas
Gyula Közoktatási Intézményből.
Összesen 54 gimnazista, 78 szakkö-
zépiskolás és 42 szakiskolás intett bú -
csút a diákéveknek, és tett egy újabb
jelképes lépést a felnőtté válás útján.
Persze az érettségi és szakmai vizsgák
még hátravannak. 

A város másik középiskolájában, a
Szegedi Kis István Református Gim -
ná ziumban 64-en fejezik be tanulmá-
nyaikat, nekik hagyományosan a
református templomban ünnepi isten-
tiszteleten adott út ravalót a vizsgák
előtt az iskola vezetése.

Elballagtak

Fotók mindkét ballagásról a www.bekesi -
usag.hu oldalon. 

A képviselők megtárgyal-
ták és elfogadták a Békési
Rendőrkapitányság előző évi
beszámolóját is. Az adatokból
kiderül, hogy Békésen 2009-
ben 382 bűncselekmény vált
ismertté, ez 18 százalékkal ke -
vesebb, mint egy évvel ko ráb-
ban. A vagyon elleni bűncse-
lekmények teszik ki az összes-
nek a felét.

Mészáros Sándor képviselő
az elkapott bűnelkövetőkre
kirótt enyhe büntetéseket tet te
szóvá, mire Ladányi Zoltán

alezredes, kapitányságvezető
azzal válaszolt, hogy a rendőr-
ség törvényeket végrehajtó
szerv és az ítéletekhez kom-
mentárt nem fűznek. Kie melte
még a drogokkal kapcsolatos
bűncselekményekben elért jó
nyomozói munkát. Gyu ro so -
vics József dandártábornok,
megyei főkapitány bé kési kolle-
gáinak eredményes felderítési
mutatóit ecsetelte, mellyel a
megye élvonalába tartoznak.

Közel kétórás vita folyt a
köztestületi tűzoltók munká-

járól, és az önkéntes tűzoltó
egyesülettel való elmélyült
vitáról, amely hónapokkal ez -
előtt szakadáshoz is vezetett.
A meghívott szakértő vendé-
gek kijelentették, hogy a köz-
testülettel Békés (valamint a
területileg idetartozó Tarhos
és Bélmegyer) tűzvédelme
biztosított, a személyi és esz-
közbeli feltételek adottak.
Mészáros Sándor képviselő, az
önkéntes tűzoltó egyesület
elnöke hosszasan sorolta a vélt
szakmai és személyi gondo-
kat. Vágó Dénes parancsnok
ezekre nem reagálhatott, mert
éppen egy balesethez riasztot-
ták. Erdős Norbert képviselő,
a köztestületiek elnöke a
korábbi sérelmekre hivatkoz-
na elutasította az egyesülettel

való együttműködést. A köz-
testület beszámolóját a kellő-
nél kevesebb képviselő támo-
gatta, ezért újra napirendre
kell majd venni.

Az előző vita árnyékában
kevesebb szó eshetett a gyer-
mekvédelemről és gyermek-
jólétről, amely szintén napi-
renden szerepelt. A képvise-
lők megállapították, hogy
egyre több a szegény gyer-
mek a városban, magas a de -
viáns viselkedésű gyermekek
és szülők száma, a családok
széthullása ijesztő méretet
ölt. A város intézményeinek
fokozott munkát kell végez-
nie a szociális gondok, közte
az anyagi problémák és a
családi krízisek enyhítése
érdekében.                 Sz. K.

Csökkent a bűncselekmények száma
Dr. Rácz László, a rendelőintézet igazgató-főor-
vosa május végén távozik posztjáról, helyettese,
amíg utódát megválasztják, Dr. Gulyás Zsuzsan -
na belgyógyász főorvos lesz – döntött a békési
képviselő-testület legutóbbi ülésén.

Fotók: www.bekesiujsag.hu
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Kamara-kiállításokat is tartanak majd, továb-
bá bibliai és művészeti témájú előadások, főző-
körök, bibliatanulmányozó közösségek szerepel-
nek a tervekben. A helyiségekben lehetőség nyí-
lik a Szentírás valamint más, annak megértését
szolgáló könyvek tanulmányozására, ezek,
hasonlóan a bibliamagyarázó és életmóddal kap-
csolatos videó- és audio kazettákhoz, cd-leme-
zekhez megvásárolhatók, és kikölcsönözhetők is. 

A megnyitón Dr. Reisinger János irodalom-
történész mutatta be az első kamara-kiállítást,
Németh László fafaragó és Csűri Krisztina

fotós színvonalas alkotásait, melyek a követke-
ző negyedévben megtekinthetők. Egy másik
helyiségben Dr. Szúdy Nándor, egykor Béké -
sen szolgált református lelkész és festőművész
néhány alkotása nyert elhelyezést. 

A Bibliaház nyitva tart hétfőtől csütörtökig
14-18 óra között. Internetes oldal: www.bekes.
bibliahaz.hu.

Megnyílt a Bibliaház 
KIÁLLÍTÁSOK, ELŐADÁSOK ÉS FŐZŐKÖRÖK IS LESZNEK

Békésen, a Petőfi utca 29. szám alatt
megnyílt Békés megye első Bib lia há -
za. A működtető Keresztény  Ad v ent
Közösség és Oltalom Alapítvány célja,
hogy minél többen ismerjék meg és
forgassák a Könyvek Könyvét. 

Este hatkor kezdődött és
egész fél tizenkettőig eltartott
„Az én hangom” énekverseny
idén. A kilencedik versenynek
is a kulturális központ nagyter-
me adott otthont. A zsűri tagja
volt Pocsai Ildikó énektanár,
Molnár László, a Musical Szín -
ház igazgatója, Subosits Tamás
esztéta, Frankó Attila  mene -
dzser, Pély Barna és Romhányi
Áron, Tomi és Tóth Gabi, és új

arcként SP, valamint Brasch
Bence. A zsűri elnökségét idén
Erdős Norbert vállalta. 

A hatvan jelentkező közül
huszan kerültek a döntőbe, ahol
színvonalas verseny során dőlt
el a helyezések sorsa. A fiatalab-
bak korcsoportja (5-16 évesek) a
budapesti Szécsi Er zsébet győ-
zelmét hoz ta, második az oros-

házi Ba kos Bettina, harmadik
Var ga Zsófia Sze ged ről. Az idő-
sebbek versenyét a békési Sas
Attila László nyerte meg (kí sé -
rője Sas Zol tán), megelőzve a
debreceni Pusz tai Gábort, és a
szintén helybéli Rácz Renátát. 

Az Anett Tours utazási iro -
da mindkét győztesnek gö -
rög országi nyaralást ajánlott
fel, a másodikak Bada csony -
tomajba utazhatnak, a harma-
dik helyezettek a Quint Boksz
Pluss Kft. ajándékcsomagjait
vihették haza jutalomként. 

A hagyományokhoz híven
ezen a gálán is fellépett pro-
dukciójával néhány zsűritag.
Pély Barna és Romhányi Áron
mellett énekelt Tóth Gabi is,
de mint várható volt, a legna-
gyobb sikert SP és Brasch
Bence aratta.                Zs. I.

Helyi énekes nyerte
„Az én hangom” versenyt

A győztes Sas Attila. További fo -
tók: www.bekesiujsag.hu.

Békésen most először hirde-
tett a Piacfelügyelet baba- és
gyermekruha börzét anyukák-
nak, kismamáknak. Kinőtt ru -
haneműk, már szükségtelenné
vált babakocsik és más felszere-
lések, játékok találtak gazdára
az április 24-i rendezvényen.
Az átlagos szombat délelőttinél
kétszer-háromszor nagyobb
volt a piac, a fedett rész minden
asztalát elfoglalták az alkalmi
és állandó árusok, vevőből már
kevesebb volt. Az élelmesebb
anyukák csereberére is hajlan-
dóak voltak egymással, így
sokaknak hasznosan telt az első
békési babaruha és játék börze,

melynek folytatását ígérte a
helyszínen a Békési Újságnak a

Piacfelügyelet vezetője, Jeneiné
Lagzi Mária.                  Sz. K.

Először volt Bababörze

Május 15. szombat
10 óra MEGNYITÓ
10:15 Korona utcai Tagóvodások mûsora
10:30 Horváth Hajnalka alkotómûvész kiállítása
10:45 TYÚKSZÉPSÉGVERSENY
11 óra „PÜNKÖSDÖLÕ PÜNKÖSDELÕ” – Pünkösdi király és királyné

választása, más népi játékok, versenyek kicsik nek és nagyoknak 
Komlódi Anna vezetésével

11:45 TAVASZI NÉPDALCSOKOR – Kovács Csilla énekel
12 óra SONKA ÉS CSÜLÖKPARÁDÉ EREDMÉNYHIRDETÉSE

Kategóriák: – Sonkából vagy füstölt csülökbõl készült ételek
– Legfinomabb sonka vagy füstölt csülök

Nevezés 12 óráig a helyszínen. A zsûri a terítést is figyelembe veszi. 
A legjobbakat díjazzuk.

12 óra EBÉD. Laposborsóleves csülökkel és csöröge
12:30 „JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA” – Horváth Rudi és zenekara
12:30 NÉPI JÁTSZÓHÁZ
13 óra ÉTELSZOBRÁSZAT – Doktor Zoltán, szakácsmester
13:30 „ÉLDEGÉLT A BÍRÓÉKNAK UDVARÁN EGY TYÚKOCSKA...”

címû alkotópályázat eredményhirdetése
14 óra TELEKY UTCAI TAGÓVODÁSOK tavaszi ajándékmûsora
14:15 A PÜNKÖSD –  Merényi Zoltán elõadása
14:30 „PÜNKÖSDKÖSZÖNTÕ” – a Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény mûsora
15 óra BARANTA BEMUTATÓ – Tradicionális magyar harcmûvészet
16 óra KÁDÁR FERENC TÁROGATÓN JÁTSZIK
16:30 BELENCÉRES NÉPTÁNCEGYÜTTES BEMUTATÓJA
kb. 17 órától ZENÉS-TÁNCOS FELVONULÁS A VÁROSBAN

a Belencéres Néptáncegyüttes és Kádár Ferenc vezetésével

Kísérõ rendezvények: hagyományõrzõ ruhák bemutatója • hagyományos,
kézmûves vásár • büfé kínálatunk: bodzaszörp, zsíros kenyér lilahagymával,
fröccs, meggyszörp, minyon, perec

Szervezõ: Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület.
Minden program és a belépés ingyenes. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Támogatók: Békés Város Önkormányzata, Békés Megye Önkormányzata, Endrõd és
Vidéke Takarékszövetkezet, Hot-Drink Kft., Juhos Bútor

Médiatámogatók: Békési Újság, Békés TV, BékésMátrix, Torony Rádió

IV. Nefelejcs
Vigalom 
Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

�

Május elsején megnyílt a Bé -
kési Uszoda terasza, így a víz és
a napozás szerelemesei a zu -
hanyzóval, napágyakkal, il letve
asztalokkal benépesült kültéri
napozót is birtokba vehetik. 

Újdonság még a közel-
múltban átadott intézmény
háza táján, hogy egy nyári és
téli büfé üzemeltetését készí-
tik elő. Bővebb felvilágosítást
az uszoda vezetőjétől szemé-

lyesen vagy telefonon a
20/400-23-3-en1 kaphatnak.

Természetesen az öltözők-
ben és az uszodatérben nem
lehet élelmiszert fogyasztani a
jövőben sem. 

�

Van már terasza az uszodának

�

Kérjük adója 1 %-át ajánlja
fel a Békési Városvédő és
Szépítő Egyesület számára. 
Az elmúlt évi felajánlásokat
ezúton is köszönjük. 

Adószámunk: 
19052861-1-04.
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Magánszemélyek adóbevallásuk elkészítésekor
személyi jövedelemadójuk 1%-át

„A Békési Fürdőért” Közalapítvány részére 
ajánlhatják fel.

Adószáma: 18386169-1-04

Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek 
a közalapítvány számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.

Az alapítvány számlaszáma: 
11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)

AJÁNLJA FEL ADÓJA 1%-ÁT!

Április 23-án már a
kilencedik alkalommal
rendezte meg a kulturá-
lis központ, társszerve-
zeteivel „Az én hangom”
elnevezésű énekver-
senyt, amely mára orszá-
gos hatókörű tehetség-
kutatóvá nőtte ki magát.

Fotók: www.bekesiujsag.hu
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Házasságot kötöttek:  Árko -
si Gyula és Ordodí Erika,
Czinanó Tamás és Darócz
Ilona.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: özv. Füsüs Fe -
rencné (91 évesen), Rigler
János (60, Kamut), özv.
Szalkai Istvánné (87), Om -

bo di Miklós (64, Tarhos),
Kis László (47), Nagy László
(79), Nagy Sándorné (77),
özv. Varga Lászlóné (68).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Vörösmarty Mihályt ket-
tős törekvés jellemezte: köl-
tészete előterében a polgári
haladás ügye és nemzeti
függetlenség állt. A szabad-
ságharc minden eseményére
reagált. Bukása után annak
elsiratójává lett, aki mégis
tud reménykedni: „lesz még
egyszer ün nep a világon.” A
szabadságharc leverését
nemcsak a nemzet tragédi-
ájaként, hanem az egyete-
mes emberiség bukásaként
éli meg. Költészete mégsem
a reménytelenséget, hanem
a kétségeken és kudarcokon
felülemelkedő bizakodást
mutatják.

Fenti sorokat azért keres-
tem meg és idéztem ide
őket az érettségi tételek
közül, mert április 25-én es -
te Budapest nagy költőnk-
ről elnevezett tere (Miénk
itt a tér... Ismerős a dal), az
azt belepő ünneplő önfeledt
tömeg, a mosolygó, boldog
emberek re ménykedő arca
ezt követelte, ezt az  asszo -
ciá ciót indukálta, gerjesztet-
te bennem. Az emeleti ab -
lakból nézve, majd közéjük
keveredve és a rövid értéke-
lőt, ünnepi köszöntőt hall-
gatva egyetértettem a szó-
nokkal ab ban, hogy legalább
ez az egy kurta este legyen a
boldog ünneplésé, hisz csu-
pán ez a pár gondtalan perc
adatik meg egyelőre min-
denki számára. Mindenkié -
re, nemcsak a vezetést válla-
lókra, hanem ránk, kisem-
be rekre is, hisz most való-
ban a három harmadra van
szükség, a legnagyobb
össze fogásra, ahhoz, hogy
ezt az irdatlan testi, lelki,
erkölcsi és anyagi nyomorú-
ságot, szennyet lemossuk
magunkról valahogy. Rövid
ünneplés és sok tennivaló.
Ez a mi munkánk, és való-
ban nem kevés.

Mint Vörösmarty eseté-
ben is, mi is elveszített forra-
dalom és szabadságharc,
jelesen 1956 után vagyunk,

és egy meg nem valósult
rendszerváltás után. S való-
ban, ezt a húsz évvel ezelőtti
kutyakomédiát sem le nyel ni,
sem kiköpni nem tudta
Magyarország lakossága.
Hasonló lelki mélységből,
vagy talán még mélyebből
kell felébrednünk, feltámad-
nunk ne künk is. Mé lyebből,
biztosan mélyebből. Akkor
egy levert, de ezt megelőző-
en a nemzetet egyként meg-
mozgató, felemelő, összefo-
gó szabadságharc után volt
az ország, míg ma egy olyan
lassan hetvenévnyi érát felö-
lelő korszak után, amelyben
anyagilag ellehetetlenítet-
ték, testileg sa nyar gatták,
irtották, lelkileg, erkölcsileg
pedig a megsemmisülés ha -
tárára sodorták a szűk hatá-
ron belül s kívül rekedteket
egyaránt. Sőt, mondhatni itt
belül még nagyobb volt a
kártétel. Relatív jólét, vidám
barakk, Gorenje, NDK,
Tra bant alamizsna látszat
szabadságért. Lélekvásárlás
harminc álezüstért, hamis,
talmi gyönyörért. Innen
ered a plázák és a „valóság-
sók” népe, innen gyökerezik
minden bajunk, mely ma a
kihalás, a kiszáradás szélére
sodorta a nemzetünk kollek-
tív lelkét.

Utolsó órában jött a
remény, s tán utolsó lehető-
ség is ez. Törékeny már-
vány piétaként kell vigyáz-
nunk rá. Ebben az igazság -
órában nincs mód félrelé-
pésre és javításra. Itt hibát-
lanul teljesíteni kell. Köte -
lesség. Ennyi.

Zárásként pedig ismét
érettségi: „Vörösmarty szen-
 vedélyes lelke lázadni és két-
ségbeesni tud, de megnyu-
godni a rosszban egy pilla-
natra sem, újra és újra felvil-
lan benne leküzdhetetlen
remény. Vörösmarty, akinek
sorsa és költészete évtizedek
óta összeforrt a nemzet, a
haza sorsával, a szabadság-
harc leverése után az egész
nemzet fájdalmát fejezte ki
műveiben. Költői pályáját a
kétségeken, fájdalmakon,
csüggedésen túl mégis az
em beriség és a haza jobb
jövőbe vetett hitének szár-
nyaló szava zárta le.”

A tér

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Izsó Gábor polgármester
fo gadta a vendégeket a Nagy -
te remben, ahol, mint mond-
ta, a vá ros legfontosabb dön-
tései szü letnek. Ott ülésezik
ha von ta a képviselő-testület,
de ott zajlik a polgári házas-
ságkötés is. A diákok kérdé-
seket is megfogalmaztak.
Arra kérdésre, hogy mi a leg-
nehezebb a munkájában, azt
mondta, hogy a legnehezebb
a város irányításához rendel-
kezésre álló keveset beosztani
a sok feladatra, úgy, hogy
min  denkinek jusson és elosz-
tása igazságos legyen. A láto-
gatás a pol gármesteri irodá-
ban ért véget.

Szollárné Lovas Györgyi
tanárnő, projektvezető a Bé -
kési Újságnak a helyszínen
elmondta, hogy Békési Kis -
térségi Általános Iskola
TÁMOP 3.1.4.-es kompeten-
ciao ktatásról szóló pályázata
részeként az Eötvös Tagintéz -
ményben az életpálya modul-
hoz kapcsolódott a látogatás.
Az iskolában ugyanis egyhe-
tes témahetet tartottak még
ka rácsony előtt ádventről,
míg most három héten át
„La  kó helyünk: Békés” cím-
mel kapnak élményszerű ok -
tatást a hatodikosok. Délu -
tánon ként látogatások zajla-
nak, a Püski Sándor Könyv -

tártól a munka ügyi hiva talig,
a kulturális központtól egy
pékségig. A szerzett él mé-
nyek a délelőtti órákba is beé-
pülnek. Az órák maguk is
élményforrások. Például rajz -
órán korongoztak Kis Anikó
fazekas vezetésével, énekórára
Hégely Laci bácsi látogatott el
citerázni, természetismeret
órán a tanösvényt járták vé -
gig, ma gyarórán a békési

utcanevek helyesírását tanul-
ták meg. A három hét a végé-
hez közeledik, de hátravan
még egy igazi békési étel, a
kőttes közös elkészítése és
elfogyasztása, valamint egy
kerékpártúra. A 45 érintett
gyermek ki lenc csoportban
dolgozik együtt, de egyéni
„verseny” is zajlik, a legjob-
bak jutalomkiránduláson ve -
hetnek majd részt.     Sz. K.

Hatodikosok ismerkedtek 
az önkormányzat működésével

Egy Európai Uniós pályázati lehetőség folytán a
napokban kétosztálynyi Eötvös iskolás hatodikos
diák látogatott el a Polgármesteri Hivatalba, hogy
az ott folyó munkáról, a rendeletalkotás folyama-
táról, és a polgármester teendőiről szerezzen
benyomást.

Emlékfalat állít a békési ön -
kormányzat a békési téglagyár
emlékére a most épülő in kubá-
torház irodaházában. A 2008
tavaszán lebontott egykori tég-
lagyárból mintegy 70-80 da -
rab Békés feliratú téglát tettek
félre, azzal az elképzeléssel,
hogy az egyfajta vállalkozói
cent rumként működő inkubá-
torházban mementóként szol-
gáljon. Mint azt Izsó Gábor
polgármester elmondta, így
kapcsolná össze a békési város-
vezetés a régit az újjal, a város

múltját és jövőjét. Az életve-
szélyessé váló és menthetetlen
téglagyár egy darabja így
tovább élhet a mai kor szelle-
mét tükröző épületben. A már
egyeztetett elképzelés szerint,
a már meglévő fal előtt helyez-
nének el egy téglafa lat, melyen
koracélból ki vág nák a tégla-
gyár kontúrjait. A másik meg-
oldás szerint a téglafal köze-
pén, egy kőlapon szerepelne a
téglagyár rajza. Előreláthatóan
az inkubátorház átadásáig
meg valósul az elképzelés. 

�

Téglagyári mementó
az inkubátorháznál

Mint a korábbi években,
idén is szervez a Filharmónia
Kht. hangversenyeket a béké-
si Zeneiskolában. Az első
koncert április 14-én volt,
amelyen a jelenleg Buda -
pesten élő Horváth Péter kla-
rinétművész és a Duna ke -
sziről érkezett Pribelszki Vik -
tor zongoraművész adtak elő

többek között Verdi, Mozart,
Chopin, Rossini műveket,
nagy sikert aratva. 

A következő, második
hangversenyen, május 12-én
este hattól Lajkó István zon-
goraművész vendégszerepel a
békési közönség előtt. A zene-
iskola szeretettel várja a zene-
barátokat a koncertre. 

A komolyzene 
barátait várják

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es,
1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti
61 m2-es, 3 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti,
72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Karacs Teréz utcában elsõ eme-
leti, 58 m2-es, 2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harma-
dik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcá-
ban harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN,
Széchenyi téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉ-
SEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, 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: 3,5 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, Felújított 90 m2-es, 2
szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 220 m2-es, 4 szobás csalá-
di ház eladó. Irányár: 7,8 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, Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi
ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Jókai utcában felújított 2 szobás családi ház. Irányár:
8,9 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 mil-
lió. • 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, Mátyás
király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,8 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, Szélsõ utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió.

A polgármesteri hivatal ille-
tés munkatársaitól kapott ada-
tok szerint 2009-ben összesen
186 gyermek született Békésre
(ennyinek volt édesanyja béké-
si lakos). A lakosság összesített
lélekszáma december 31-én
21.013 fő volt. A jelenlegi ten-

denciák szerint, mivel többen
halnak meg, mint születnek, és
jelentős az elvándorlás is,
tavaly emiatt 196-tal csökkent
a lélekszám, jövőre 21 ezer alá
csökkenhet a város lakóinak
száma a megye negyedik leg-
nagyobb településén.

Jövőre 21 ezer alá mehet
a város lélekszáma
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XVI. Benedek pápa első enciklikája, a „Deus caritas est” (Az
Isten: szeretet). Az enciklika első része a nő és a férfi közötti
szeretettel, majd azt követően Isten szeretetével foglalkozik,
ezután pedig a keresztény felebaráti szeretet gondolatkörét
járja körül. Megállapítja, hogy a Szentírásban a szeretet fogal-
ma elmélyül, az éroszt felváltja, kiegészíti az agapé, amely hit-
ben gyökerező és formálódó, feltétel nélküli, önzetlen, önfelál-
dozó szeretetet jelöli. Kiemeli, hogy a szeretet teljességét a
másik iránti kizárólagos szeretet adja. (Rusznák Tamás)

Mahatma Gandhi pedig ezt mondja: „Aki szemtől szemben
kívánja látni az Igazság egyetemes és mindent átható Szellemét,
annak meg kell tanulnia, hogy a leghitványabb teremtményt is
ugyanúgy szeresse, mint önmagát. Aki erre törekszik, annak az
élet egyetlen területéről sem szabad kivonulnia. Így sodorhatott
engem is az Igazság rajongó szeretete a politika mezejére, és habo-
zás nélkül, noha a legmélyebb alázattal állíthatom, hogy aki szerint
a vallásnak semmi köze a politikához, az nem tudja, mi a vallás.” 

Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig böl-
csesség jár együtt. Szeretet, szerénység, alázat, politika.
Összeférhető kifejezések? Egy fiatal, de már politikában jártas
polgármester és képviselő mondta minap, hogy szerinte az új kor-
mány irdatlanul nehéz feladata csak akkor teljesíthető, ha a fenti
három jellemvonást egy pillanatra sem felejtik el annak tagjai és
a „mögöttes haderők” sem. Úgy legyen. Ámen.

Dr. Pálmai Tamás

Néhány hete rendezték
Kö röstarcsán, a „Hétmérföl -
des csizma” mesemondóver-
senyt, ahol a Békési Kistérsé -

gi Is kola Dr. Hepp Ferenc
Tag intéz mény tanulói na gyon
szép eredménnyel képviselték
városunkat. A 3. osztályosok
kö zött 1. helyezést ért el Hé -
gely Balázs (képünkön), 2.
helyezett lett Kovács Barnabás,
3. he lyezést szerzett Kelemen
Kitti (ők mindhárman 3.b
osztályosok, tanító nénijük
Bo rosné Korcsok Eszter). Az
5. osztályos csoportban 3.
helyezett lett Karsai Dóra (5.b
osztályos, Ráczné Erdei Krisz -
tina tanítványa). 

Hégely Balázs 
a legjobb mesemondó

Az ülés kezdetén Szabó
Márta a Karacs utca 1. számú
tömb közös képviselője léphe-
tett előre, hogy átvegye Mester
Pétertől, a városvédők elnöké-
től a háztömb felújításáért
adományozott márványtáblát.
A házbizalmi lapunknak
elmondta, hogy az 1975-ben
átadott tömbben 65 család él,
melyek egyöntetű akarattól
vezérelve, önerőből, az elmúlt
években apró lépésekben az
egész tömböt felújították. El -
készült a tetőszigetelés, az ud -

var és az utca felöli front tata-
rozása és festése. Mint mondta,
az elismerésnek nagyon örül-
nek, és természetesen méltó
helyre fogják feltenni.

A közgyűlésen Mester Pé ter
értékelte az előző év munkáját.
2009-ből mások mellett a
Honfoglalás téri történelmi
kettős kereszt állítását emelte
ki, melyhez a szervezet anyagi-
lag járult hozzá, valamint a Dr.
Hepp Ferenc jubileumot,
melyből szintén ki vette a részét
a városvédő egye sület. Az idei

tervekben egyebek között egy
kiállítás megszervezése is szere-
pel, amellyel a 30 évvel ezelőtti
gát szakadásra emlékeznek
majd. Az egyesület továbbra is

igyekszik fenntartani és mé lyí -
teni a kapcsolatokat Ma -
gyarittabéval és Gyergyószen -

miklóssal, két testvértelepülé-
sünkkel, valamint a Bihar mel-
 letti Hegyközkovácsival, ahova
egy évszázada békésiek vándo-
roltak ki.

A városvédő egyesület ta -
valy kiegyensúlyozott gazdál-
kodást folytatott.           Sz. K.

Lakótömb kapta a városvédők elismerését
A Karacs lakótelep 1.számú tömbjét jutalmazta a
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület márvány-
táblájával, amit évente a homlokzat megőrzésé-
ért, házfelújításért ad át. Az egyesület közgyűlése
emellett idei programterveiről is döntött.

Április 24-én került sor a
Szegedi Kis István Refor má -
tus Általános Iskola, Gimná -
zium és Kollégium jótékony-
sági gálájára. A közel 460
éves oktatási intézmény igaz-
gatónője, Szabó Endréné, és
városunk polgármestere, Izsó
Gábor köszöntötte a nagy-
számban megjelent szülőket,
nagyszülőket, gyermekeket,
pedagógusokat, valamint
városunk és a református egy-
ház vezetőit. 

A hagyományokhoz híven
a gála első részében az alsó
tagozatos általános iskolások
adták elő produkciójukat,
mű sorukat, amelyben volt
kó rusmuzsika, hangszeres
klasszikus zene, modern tán-
cok, versek, és természetesen
me se játék is. A második rész-
ben a felsősök és a gimnazis-
ták lép tek fel. Kiemelendő,
hogy Horváth Elek zenész,
zenepedagógus tanítványai-
val játszott egy mexikói dal-

lamot, Ke nyeres Csaba tánc-
pedagógus három csoportja
is táncolt. A műsor sokszínű-
ségére példa, hogy fitnesz
tánc mellett Mozart zene,
Zorán dal, de székely népme-
se is volt. 

A legnagyobb sikert a gim-
názium színjátszó köre aratta
a jól ismert Hofi-Koós „Macs -
ka duettel”, főszerepekben
Nagy Noémivel és Szeverényi
Balázzsal. Az i-re a pontot a
fantasztikus finálé tette fel.
Az iskola összevont 250 tagú
kórusa adta elő, Pocsai Ildikó
énektanár vezényletével, Sel -
meczi György (szövegíró:
Szőcs Géza) híres „Millenniu -
mi Ódáját”, amelyet a szerző a
2000. augusztus 20-ai Kos -
suth téri millenniumi ünnep-
ségre komponált. 

A gála végén megtartott
tom bolasorsoláson a szpon-
zorok által felajánlott sok ér -
tékes ajándéktárgy talált
gazdára.                     Zs. I.

A finálé tette fel 
az i-re a pontot

A REFORMÁTUS ISKOLA JÓTÉKONYSÁGI
GÁLAMŰSORÁRÓL

A békési kötődésű fiatal
régész-történész, Bollók
Ádám a régészet eredményeit
bemutatva beszélt a honfogla-
lás koráról. A honfoglalás
korában a magyarok egy olyan
vallást követtek, amelyben az
Ég Urát tisztelték. Ez az isten-
ség ismert volt a többi pusztai
nép körében is. A magyarok a
10. században még nem voltak
keresztények, de minden bi -
zonnyal hittek a lélek halha-
tatlanságában, a túlvilágban.
A keresztények száma folya-
matosan nőtt. Az előadó vég-
következtetése az volt, hogy a
10. század közepén-végén  a
kereszténység már jelen volt a
magyarok között, de a keresz-
tény vallási szimbólumok mel-
lett a régi hitvilág amulettjei,
jelképei is megtalálhatók. Így
érkezünk el a 10. század végé-
hez, amikor Géza és Szent
István elkezdi kiépíteni a nyu-

gati rítusú (római) katolikus
egyházat. 

Erről már Tóth Endre ré -
gész, a Nemzeti Múzeum
Könyvtárának igazgatója be -
szélt. Elmondta, a 10. század
végi, 11. század eleji Euró pá nak
két vezetője volt: az egyház feje
a pápa, és világi feje, a német-
római császár. Az előadó külön
szólt a király felkenésének
jelentőségéről. A szentelt olajjal
felkenés fontosabb gesztus volt,
mint a ko ronázás. Ritka ese-
mény volt, Európában kevés
király esetében került rá sor.
Szent István királyt körülbelül
1001 húsvétja és ősze között
kenték fel. Az előadás legna-
gyobb érdeklődéssel kísért
részében a ma gyar koronázási
ékszerekről beszélt, ezzel kap-
csolatban ké sőbb számos kér-
dést is kapott. A magyar koro-
na, jo gar és palást Európa legré-
gebbi koronázási együttese. 

Ismeretterjesztő előadások
magyar múltunkból

Az elmúlt hetekben folytatták a Keresztény Ér tel -
miségiek Szövetsége (KÉSZ) országos „Ke resz -
tény gyökerek és a boldog magyar élet” című elő-
adás-sorozatát. 
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– Piacfelügyelőként mi a
feladatod? 

– Elsősorban a piac ügyeit
intézem: asztalbérlet, terület-
bérletek megkötése, a piac
tisztaságának ellenőrzése, a
működéséhez szükséges tisztí-
tószerek beszerzése, helyje-
gyek elszámoltatása, kapcso-
lattartás a piaci pavilonokkal,
az állati hulladékelszállítással
kapcsolatos adminisztrációs
munka, a környezetvédelmi
hatóság felé jelentés írása, stb. 

– Hogy kerültél a jelenlegi
posztodra?

– Huszonegy éve lesz szep-
temberben, hogy a polgár-
mesteri hivatalnál (akkoriban
még tanács) dolgozom. Ezen
idő alatt több munkaterületen
is helyt kellett állnom (pl.
gyámügy, népjóléti osztály,
lakásügyek, stb.) Agrármér -
nö ki diplomám van. Két éve
egy belső átszervezés miatt
kaptam ezt a megbízatást. 

– Máris rengeteg dolgot
megreformáltál. 

– Úgy éreztem a piac na -
gyon jó, központi helyen van,
és jobban ki lehetne használni
az adottságait. Szerettem
volna és szeretném is segíteni

az őstermelőket, a helyi vállal-
kozókat és egyben a vásárló-
kat is minél nagyobb, színvo-

nalasabb kínálattal. Ennek
érdekében korszerűsítettük a
nyilvános WC-t, kerékpártá-
rolókat állítottunk fel, járdá-
kat újítottunk fel, a kulturált
vásárlás érdekében kitiltottuk
a kerékpárokat a piac belterü-
letéről. Még mindig nem
megoldott a csapadékvíz elve-
zetése a fedett részen, ezt még
szeretnénk megoldani, de
mint minden, ez is pénzfüg-
gő. Az árusok megsegítését és
a városi élet felpezsdítését

szolgálják a különböző vásá-
rok, börzék. 

– Milyen tapasztalataid
vannak ezekről? 

– A visszajelzésekből úgy
ítéltem meg valamennyi ren-
dezvényünk sikeres volt, még
az időjárás is kegyeibe foga-
dott minket. Persze a sikert
rengeteg munka előzte meg,
és mivel nekem ebben még

nem volt tapasztalatom, külső
segítséget kértem és kaptam
is a helyi kulturális központ-
tól, a Nefelejcs Egyesület veze-
tőjétől, Balog Gábornétól, és
a kollégáimtól. Bárkit kértem
fel szereplésre, szívesen elfo-
gadta a meghívásunkat, me -
lyet ezúton is köszönünk és a
jövőben is számítunk a közre-
működésükre. Június 6-án
kis  állatvásár lesz, melyen a
hobbiállatok bemutatása, cse-
reberéje, értékesítése a cél.

Meg lehet majd csodálni a
díszmadarakat, galambokat,
cicákat, kutyusokat és remél-
hetőleg sok jelenleg gazdátlan
állat talál majd szerető gazdi-
ra. Augusztus végén pedig a
hagyományos Bolhapiac kerül
megrendezésre, mellyel az
iskolakezdés gondjain szeret-
nénk enyhíteni. Előrelátha -
tóan október 3-án pedig szü-
reti vásár lesz szőlőlopással,
sző lőpréseléssel, hagyomá-
nyőrző játékokkal.

– Ez hát a piacfelügyelő, de
milyen a magánember?

– Három gyermek édesany-
ja vagyok. Manyi 30 éves és
önálló életet él, Brigi 24 éves és
szintén önálló, Michel 14 éves,
most fog ballagni. Na gyon
egyszerűen, szerényen élek egy
jó kis közösségben, tömblakás-
ban. A családom a munkám-
ban teljesen támogat. Külö -
nösebb hobbim nincs. A sütés-
főzés szükséglet, és hobbi is
egyben. Nagy természetbarát
vagyok, imádom a virágokat,
állatokat. Ezért a balkonomon
leginkább díszlik valamilyen
virág. Néhány kiskedvenc a
csicsergésével teszi szebbé nap-
jaimat: papagáj, kanári, pinty.
Alapvetően, úgy érzem, elége-
dett vagyok az életemmel, csak
azt bánom egy kicsit, hogy a
családom keveset tud együtt
nyaralni, utazni az anyagi lehe-
tőségeink miatt.             Gugé

Következő alanyunk Berta
György biokertész.

52010. május 5.

Jöttem, láttam, cselekedtem
Ez lehetne a mottója Jeneiné Lagzi Mária piacfel-
ügyelőnek, hiszen jött, mikor az elődje nyugdíjba
ment a jól megérdemelt pihenést élvezni. Látott,
látta a piac helyzetét, problémáit és cselekedett.
Mit, miért és hogyan? A csöppnyi irodájában
készült interjúból mindez kiderül. Az Európai Bizottság adatai szerint az elmúlt öt évben közel

nyolcszorosára nőtt az Unió határain lefoglalt hamis gyógysze-
rek aránya. De ez is csak a jéghegy csúcsa. Az internetes piac
miatt a hamisítók immár közvetlenül is el tudják érni a fogyasz-
tókat. A hamis gyógyszerek kilencven százaléka a világhálón
talál gazdára. A többi piacokon, utcán vagy klubokban. A leg-
több vásárló nem is sejti, milyen veszélynek teszi ki ezzel magát.
A bizonytalan eredetű, nem legális forrásból származó gyógy-
szerek súlyos egészségkárosodást, sőt akár halált is okozhatnak. 

Tisztelt olvasóim! A Levendula Patika weboldalain rendelt
termékek megegyeznek a Csabai u. 15. szám alatti gyógyszer-
tárban kapható, ellenőrzött helyről származó, előírt körülmé-
nyek között tárolt és kiszolgált termékekkel. A rendelés telje-
sítésekor fokozottan ügyelünk a gyógyszerkiadás szabályainak
betartására, és a vonatkozó törvényi előírásokra.

...éljen a „biztos” lehetőséggel!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A Fidesz-KDNP a parlamenti mandátumok 68 százalékát
szerezte meg. Világsiker a szövetség választási győzelme.
Semjén Zsolt szerint Európa politikai történetének legstabi-
labb és legsikeresebb pártszövetsége a Fidesz-KDNP-é.
Innentől Magyarországon a magyar emberek érdeke az első.
Forradalom történt a szavazófülkékben. „Demokratikus
keretek között olyan nagy horderejű változást tudtunk vég-
hezvinni, amelyet csak korábban forradalommal tudtak” –
mondta Orbán Viktor. Beteljesedett a rendszerváltás tanulsá-
ga: rendszert csak megdönteni lehet. A magyarok megbuk-
tatták a hatalommal visszaélőket és helyette a nemzeti
együttműködés rendszerét alapították. Ebben tilos a politiká-
nak a magánérdekeket szolgálnia. A mögöttünk levő korszak
romjait el kell takarítani, a felelősséget megállapítani, az újjá-
építést elkezdeni. Szerényen és alázattal üzenik: megértették
és diadalra vitték a magyarok történelmi álmát.
„Győzedelmeskedjék a te akaratod”- fogalmazott. Cser-
Palkovics András szerint „Óriási öröm, megtiszteltetés, fel-
adat és felelősség a képviselőség.” Első feladat a gazdaság és a
közbiztonság, az önkormányzati rendszer átalakítása ezután
jön. Nemzeti konzultációkat tart az új kormány öt nagy
nemzeti ügyben: a rend, a gazdaság, az egészségügy, a szoci-
ális biztonság és a demokrácia területén.

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 Békés és Környéke Bio -
kultúra Egyesület és a Men -
tálhigiénés Egyesület közös
szervezésében Egészség nap zaj-
lott a minap az Agrárinno vációs
Központban. A rendezvény
számos érdeklődőt vonzott,
akiknek módjuk volt szűrővizs-

gálatokon részt ven ni, vagyis
megmérettetni a vérnyomásu-
kat, vércukrukat, testzsírjukat,
de stressztűrő képességüket és
depressziós szintjüket is. 

Ezek mellett előadások vol-

tak. Koszecz Sándor kultúr-
ház-igazgató Egészség és a
közösség összetartó ereje cím-
mel szólt, Szicsek Margit kli-
nikai szakpszichológus a bol-
dogság lélektanáról, míg
Csep regi Beáta homeopátiás
szakgyógyszerész a Schüssler

sókról beszélt. Mindezeket a
biokultúra egyesület tagjainak
kóstolója zárta. A rendezvényt
támogatta: Jázmin Pa tika, Bé -
kés Város Önkor mány zata,
Zep ter, BioHáló2003 Kft.

Egy nap az egészségért HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Állategészségügyi Igazgatóság elrendelte
az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását. Felhívjuk
valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában
lévő, minden 3 hónaposnál idősebb ebet az alább felsorolt
napokon és időpontban szájkosárral ellátva pórázon 

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

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

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

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDELYE A KÖVETKEZŐ 

Vasúti mázsaház 06. 10. csütörtök 17-19 óráig dr. Szabó László 

Tátra utca vége 06. 11. péntek 15-16 óráig dr. Erdész Csaba 

Gázcsere telep  

(Körösi Csoma S. u.) 

06. 11. péntek 16-18 óráig dr. Szabó László 

DÉMÁSZ parkoló 06. 12. szombat 10-12 óráig dr. Erdész Csaba 

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

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

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

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

PÓTOLTÁS: 

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



zTisztelt 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.
Magyarbánhegyesen a központban igé-
nyesen megépített háromszobás családi
ház eladó, vagy csabai, gyulai tömblakás-
ra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.:
70/39-13-198.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy u. 10. szám
háta mögötti garázssoron. Érd.: 66/412-227.
Kétszobás, fürdőszobás kisebb ház eladó
a Keresű soron. Felújításra szorul. Érd.:
66/414-087.
Békésen, földszinti, 1 + 2 félszobás, tel-
jesen felújított lakás igényesnek eladó.
Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.:
30/518-07-28.
Békésen 85 m2-es, kétszobás, étkezős,
gáz és vegyes fűtéses, parkettás, kertes
családi ház főútvonal mellett áron alul sür-
gősen eladó. Tel.: 20/55-96-314.
Békésen a Fáy 2-ben 1. emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Összkomfortos téglaház áron alul eladó.
Érd.: 70/360-50-36.
Háromszobás lakóház nagy telekkel
eladó. Békés, Kispince u. 3. Érd.: 66/410-
323, 12:30-14 óra között.
Békésen a Fáy utcán második emeleti,
egyedi víz és gázórás, légkondis, másfél
szobás lakás eladó. Érd.: 20/45-23-597.
A Vásárszél u. 7/B-ben 3. emeleti, 36 m2-
es lakás eladó. Érd.: 70/22-80-606.
Kecskeméti utca 43. számú nagyon ren-
dezett ház igényesnek eladó. Tel.: 70/38-
64-120.
Dánfokon kétszobás, felújított ház eladó.
20/95-84-167.
Hőszigetelt ház mellék- és gazdasági épü-
letekkel eladó vagy tömblakásra cserélhe-
tő. Tel.: 30/320-60-71.
Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Tel.: 30/320-60-71.
Eladó Békésen egy háromszobás, konyhás,
jó állapotban lévő ház. Tel.: 30/55-34-956.
Ház nagy udvarral eladó Békésen, a
Lorántffy u. 5. alatt. Tel.: 66/634-214.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó.
30/22-98-377.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Bélmegyeren tanya eladó, gazdálkodásra
alkalmas. Érdeklődni Domokos Bélánál a
Völgy u. 2. szám alatt. 

Belvárosi családi ház eladó. Igényesen
felújítva, parkosított udvarral, garázs, mel-
léképület, háromfajta fűtésrendszer. La -
káscsere értékegyeztetéssel érdekel. Érd.:
70/310-88-07.
Békésen régi típusú ház igényesen felújít-
va nagy portával családi okok miatt sür-
gősen eladó. Érd.: 30/406-86-93.
Három és félszobás összkomfortos családi
ház az uszoda közelében sürgősen eladó
vagy tömblakásra cserélhető. Ha hitel van a
tömblakáson, nem probléma. Ár megegye-
zés szerint. Érd.: 70/677-44-90.
Békésen négyszobás, nappalis, a házba
beépített fűtött garázzsal, melléképülettel,
kövesút mellett családi ház eladó vagy
értékkülönbözettel kisebb kertes házra
cserélhető. Érd.: 70/576-91-44.
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.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 66/411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el cse -
rélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
Doboz „Görgében” 1270 m2-es kert eladó
(hrsz: 2586) 12 m2-es tartózkodó, 6 m2-
es raktár téglaépületekkel, fúrt kúttal. Érd.:
30/264-14-36.
Sürgősen eladó a Mezei 3. szám alatti
pad lástér-beépítéses családi ház. Érd.:
70/227-12-70.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Kö -
rösre nyúló udvarral eladó. 20/923-29-12.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás, vegyes falazatú tár-
sasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Békés Deák F. 66. alatt kertes ház eladó
vagy tömblakásra cserélhető. Békéscsa -
baira is. 20/215-41-41.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Olcsó telek eladó a városban, a London
utca 19. szám alatt, 369 m2. Érd.: 30/236-
49-00. Irányár: 400 ezer Ft.
Komfort nélküli ház eladó nagy telekkel.
Irányár: 1,6 millió Ft. Békés, Dankó u. 17.
Tel.: 20/215-09-79.

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.
Komfort nélküli ház eladó a Kastély zug 1.
sz. alatt. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: a Gőzma -
lom u. 7/1. alatt, vagy a 30/457-77-78-on.
Építési telekként családi ház eladó a
Dózsa György utcában. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 70/39-47-953.
A Fürdőhöz közel, a Dózsa u. 26. sz. alatt
egyszobás családi ház eladó. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 30/21-41-229.

Eladó egy téglaépítésű, másfél szobás,
összkomfortos családi ház. Irányár: 4,5
millió Ft. Tel.: 30/568-30-67.
Parasztház eladó a Csallóközi utcában.
Érd.: 70/406-26-61. Irányár: 4,5 millió Ft.
Békésen a Táncsics M. u. 8. sz. alatt
háromszobás, félkomfortos régi paraszt-
ház eladó. Kínálati ár: 4,6 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.
Békésen a Tóth utcán összkomfortos két-
szobás, konyhás, fürdőszobás ház mel-
léképületekkel, nagy kerttel eladó 4,9 mil-
lió Ft-ért. Tel: 20/32-77-245.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó a Kereszt u. 8. sz. alatt,
Irányár: 5,3 millió Ft. Tel.: 30/911-19-29.
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.
Kétszobás vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky u. 99. sz. alatt.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Békésen a Fáy A. u. III. E-ben 1 + félszo-
bás, 51 m2-es, megkímélt állapotú, parket-
tás, 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 lakáso -
mat hasonló értékű, normál belmagassá-
gú családi házra. Fürdőszoba, fűtés
szük séges.  Irányár: 6,5 millió forint. Tel.:
30/476-93-80.
Békésen kétszobás, összkomfortos, felújí-
tott kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 6,8
millió Ft. Érd.: 70/215-45-77. 
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falaza-
tú, összkomfortos családi ház. Mel lék -
épü le tek vannak, a ház kívülről felújítás-
ra szorul. Érd.: 30/409-8-339, este.
Irányár: 6,9 millió Ft.
Békésen a Kölcsey utcában egyszobás,
összkomfortos családi ház parkosított
udvarral és gyümölcsös kerttel, teljes
berendezéssel eladó. Ár: 7 millió Ft. Tel.:
30/31-33-044.
Békés központjában kétszobás, kéterké-
lyes, nagy konyhás, első emeleti lakás
sür gősen eladó. Irányár: 7,5 millió Ft.
Teljes berendezéssel is lehet. Tel.: 66/
414-791.
Háromszobás, összkomfortos, gáz- és
vegyes tüzelésű, felújított ház rendezett
udvarral, melléképületekkel, nagy garázzsal
eladó 7,5 millióért. Érd.: 70/22-14-716. 
Harmadik emeleti, 72 m2-es, háromszobás
lakás sürgősen eladó a Széchenyi téren.
Irányár: 7,7 millió Ft. Tel.: 70/528-25-89.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás,
má sodik emeleti, 65 m2-es lakás eladó.
Iro dá nak is alkalmas. 7,8 millió Ft.
70/234-64-19.
A Széchenyi téren háromszobás, kéter-
kélyes, felújított, sarokkádas, nagy
konyhás lakás eladó vagy kisebbre cse-
rélhető. Irányár: 7,9 millió Ft. Tel.:
70/53-64-532.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó Békésen, Hargita u. 28. sz. alatt.
Érd.: 70/57-24-649, 30/38-26-797.
A Körösi Csoma Sándor utca 23. sz. alatt
(Fürdő utcája) kétszobás, összkomfortos
kockaház eladó 8,2 millió Ft-ért. Tel.:
30/450-71-72.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Háromszobás, 77 m2-es, harmadik emele-
ti lakás eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. 70/
659-08-97.
Békésen a Kalász utcában összkomfor-
tos, kétszobás családi ház, nagy parkosí-
tott udvarral, teljes berendezéssel eladó.
Ár: 9 millió Ft. Tel.: 30/313-30-44.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Fáy 6-ban első emeleti, 1 + 2
félszobás lakás garázzsal eladó 10,5 millió
Ft-ért. Érd.: 66/414-605.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Fáy-n, felújított, 1+2 félszobás lakás sze-
relőaknás garázzsal eladó vagy cserélhető
békési, központ közeli lakásra vagy házra.
Ár: 11,5 millió Ft. Érd.: 70/230-66-33. 
Négyszobás nagy családi ház eladó vagy el -
cserélhető, kétszobás családi házra, Bé -
késen. Ár: 12 millió Ft. Érd.: 30/260-54-21.
Négyszobás ház eladó Békésen a Síp u.
4. szám alatt. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.:
20/264-34-39.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Szerelőaknás garázs kiadó a Fáy 3 alatt.
Érd.: 70/230-66-33.
Kertes ház Békés központjában, 3 szoba
+ nappalis, irodának, lakásnak kiadó.
Érd.: 20/268-92-94.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.
Teleky u. 7. sz. alatt kedvező áron garázs
kiadó. Tel.: 30/327-21-39.

KERT
A Nagykertben 3 kvadrát jó termőföld
eladó kis faházzal és gyümölcsfákkal.
Irányár: 80 ezer Ft. Érd.: 20/622-81-10.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zárt
kert fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospin-
cével eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.: 30/
376-69-16.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Forgalomból kivont Lisz 220 típusú után-
futó eladó. 30/9-586-896.

ROBY- 56 rotációs (Briggs motoros) kapa
fűnyíró adapterrel töltögető ekével eladó.
30/9-586-896.
Daewoo Kalos 1.4 piros, 2002. 12. havi
eladó. Irányár: 850 ezer Ft. 20/212-44-11.
1200-as Lada 4 db pótkerékkel, több
alkatrésszel eladó. Érd.: Karacs T. u. 1/B.
Fsz. 6. Tel.: 66/643-713.
Eladó 1999-es Ford KA karbantartott, jó
állapotú, kis költségű szgk. Tel.: 30/654-
86-19.
Eladó egy Aprilia RS 49 cm3-es gyorsasá-
gi segédmotor. 1995-ös évjáratú. Érd.:
30/568-30-67.
Eladó egy Kymco Dink 150 cm3-s, négyü-
temű robogó. Érd.: 30/568-30-67.
1961-es oldalkocsis Pannónia motorke-
rékpár alkatrésznek eladó. 66/417-166.

ÁLLAT
Választási malac eladó. Érd: 30/433-79-89.
Eladók: előhasú üszők, pónikanca, angol
telivér sportló, hobbi célra is kiválóan
alkalmas. Tel.: 30/246-96-79.
Shih tzu 6 hetes, nagyon szép arany fehér
kiskutya eladó. Érd.: 30/26-05-421.
Mopsz és Shih-tzu kannal fedeztetést vál-
lalok. 30/260-54-21.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Csökkent munkaképességű férfi fuvaro-
zással kapcsolatos munkát keres, vala-
mint megfelelő végzettséggel, gyakorlattal
biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.:
30/246-96-79.
Felsőfokú német nyelvtudással, mindkét
nyelven  gépírói gyakorlattal, nyelvoktatás -
ban sokéves tapasztalattal munkát kere-
sek. Tel.: 30/476-93-80.
Vagyonőr, B-kategóriás jogosítvánnyal
munkát keres. 30/382-67-96.
Betegápolási, idősgondozási gyakorlattal
rendelkező nyugdíjas ápolónő munkát
keres. 70/517-41-31.

EGYÉB
Búza, árpa, kukorica eladó. 20/49-80-921.
Zimmermann pianínó eladó. 70/315-18-39.
Kedvező áron eladó: fényterápiás nagy
Bioptron lámpa, 120 l villanybojler, 120 l
gázbojler, gáz hősugárzó, Toyota Hiace
gallytörő. 30/39-49-555. 
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, polcos szekrény, ruhane-
műk, egyebek. 70/234-64-19.
Megkímélt állapotú pelenkázós szekrényt
vásárolnék. Tel.: 30/59-00-729.
Rossz akkumulátorokat veszek. 30/230-
58-53.
Új egy- és kétcserepes makramé virágtar-
tó olcsón eladó. Tel.: 30/476-93-80.
Graco Serling babakocsi, Graco bébihor-
dozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Érd.: 06-30-409-31-25
Eladó szövőszék, vízcsapok, terményda-
ráló, mosdókagyló, vaskerítés kapuval,
vízszivattyú. Tel.: 30/246-96-79.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
és 40 cm átmérőjű 130 cm hosszú diófa-
rönk eladó. Érd.: 30/433-79-89.
Takarmány búza és kukorica eladó
Békésen. Érd.: 30/433-79-89.
Régiségek, könyv, rádió, kisbíró dob,
öngyújtó, óratartó, őz agancsok, alpakka
merőkanál eladó. 30/260-54-21. 
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22-
ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.

Páncéltőkés, közepes méretű barna zon-
gora eladó. Irányár: 80 ezer Ft. Tel.: 643-
553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/467-
13-39. 
3 db PB gázpalack eladó. Érd.: 70/524-
73-96.
Eladó: 3+2+1 ülőgarnitúra ágyneműtar-
tós és ágyazható, mályva színű 75 ezer Ft.
Érd.: 70/389-12-68.
Jó állapotban lévő 1db LE-ös benzinmo-
toros fűnyíró és 1db Terra 152-es, rotával,
gyári kocsival, kerékkel eladó. Érd.:
30/27-94-696.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Tel.: 30/387-90-31.
12 kalapácsos terménydaráló, 15 és 50 l-
es demizson, kukoricamorzsoló, 50 l-es
tejeskanna, műhelybe való vaskályha
(dob-kályha) eladó. Ár szintén megegye-
zés szerint. Érd.: 70/677-44-90.
Egy szép nagy csavart pálma eladó. Érd.:
20/622-81-10.
Beépíthető új Fagor tűzhely eladó, alsó-
rész villany, felsőrész gáz. Eladó még új
filteres szagelszívó kivezető résszel. Érd.:
70/562-74-93.
Eladó: egy összecsukható sport babako-
csi, fiú ruhák olcsón. 70/395-35-28.
Kilenc férőhelyes nyúlketrec eladó. Érd.:
30/583-12-69.
Eladó: WV bogár karosszéria elemek, fa -
teknő, kézi káposztagyalu, tizes-gev láda,
szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.
Eladók: befont üvegek 10-25 literesig,
leán derek (rózsaszínű, fehér, vajszínű)
minden méretben. Virágzó kisméretű
kaktuszok. Érd.: Békés, Deák F. u. 39.
Tel.: 66/416-144.
Eladó: régi bőrvarrógép, Newmann varró-
gép, 70 l-es újszerű állapotú üst. Tel.: 66/
634-234.
Eladó: háromfiókos, alig használt Electro lux
fagyasztószekrény, valamint négyégős,
elektromos szikragyújtású, inoxos, grillezős,
vezetékes gáztűzhely. Érd.: 70/215-45-77.
Ágyazható sarokülő garnitúra eladó 40 ezer
Ft-ért. Tel.: 70/528-25-89, 70/536-45-32.
Eladó: 150 l-es, háromfiókos fagyasztólá-
da, 2 fotel, 2 rekamié. Érd.: 20/47-79-440.
Háromkerekű új kerékpár, lábbal hajtós
eladó. Tel.: 30/249-70-78.
Rossz akkumulátort veszek. 30/301-09-24.
Eladó: 2-3 ajtós szekrények, asztalok, do -
hányzó asztalok, régi konyhabútor, heve-
rők, vitrines szekrény, hordozható csem-
pekályha, gáztűzhely, gázpalack, mosoga-
tós szekrény. 20/32-77-245.
Háromfunkciós babakocsi sürgősen
eladó. Tel.: 70/77-93-716.
Rendsodró, 7 csillagos eladó. 66/410-204.
Háza eladó valamint egy 250 l fagyasztó-
láda is. Érd.: 66/643-257.
Fodrász hajszárító búra jó állapotban
eladó. 70/252-61-90.
Gorenje hűtőszekrény, rádiók, ventilátor,
televízió, tévéállvány, dohányzóasztal, szek-
rénysor, heverő, 2 fotel, középszőnyeg, 2
ruhásszekrény, ebédlőszekrény, 2 ágy, éjje-
liszekrény eladó. Érd.: 66/413-655.
Eladó vagy jószágra cserélhető: kisipari
betonkeverő, terménydaráló. Tel.: 30/320-
60-71.
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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: MÁJUS 11. 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
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Keresték-e már idegen helyen a tiszta víz-
zel csörgedező helyet, avagy a legkisebb
helyiséget? Bizony, előfordul ez velünk, s
ilyenkor szemérmesen a mosdót, toalettet
emlegetjük, akárhogy is nevezzük ezt
magunk között. Ezt hívja a stilisztika eufé-
mizmusnak, szépítésnek, aminek külön kul-
túrája van kialakulóban. 

Manapság nincs már munkanélküli, csak
álláskereső (s ebből következőleg: munka-
nélküliség sem lehet!), a takarító felületke-
zelő lett, a portás meg input-output mana-
ger. Honnan is érkezhetne máshonnan a szé-
pítésnek e tudománya, mint az Egyesült
Államokból? A négerből színes bőrű, majd
fekete, végül afro-amerikai lett; akik koráb-
ban bénák vagy nyomorékok voltak, később

testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak let-
tek – legújabban mozgásukban korlátozot-
tak. Amerikában már teret hódított a fizika-
ilag korlátozott és a „más módon képes”.
Szép dolog ez.

Találunk azért mulatságos példákat is a szé-
pítésre, szépítgetésre. A dundi ember nem kö -
vér, csak a testsúlya terén kihívásokkal küsz-
 ködik. Az Államok anyanyelv-tanárai már
nem beszélnek évismétlésről (én sem mertem
bukást írni!), csak késleltetett sikerről.

S végül egy példa a szépítésre a komoly-
zene világából, egy sértett művész levele
kegyetlen kritikusához: „Lakásom legkisebb
helyiségében ülök. Az Ön bírálata előttem
van. De nemsokára mögöttem lesz.”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
KIHÍVÁSOKKAL KÜSZKÖDÖM

Május 7. péntek 9:30
„Születés nap” – előadások anyukáknak és kis-
mamáknak.
Kulturális központ

Május 7-8. péntek-szombat
Nagy Sportágválasztó sztárvendégekkel. 
Bőveb ben a 8. oldalon.
Sportcsarnok

Május 8. szombat 17 óra
Békési FC – Szabadkígyósi SzSC bajnoki lab-
darúgó mérkőzés.
Sportpálya

Május 11. kedd 18 óra
Természetgyógyászati témájú előadás és gyakor-
lati bemutató: faszénterápia. A belépés díjtalan.
Békési Galéria

Május 12. szerda 18 óra
Tavaszi filharmóniai bérleti sorozat – Lajkó
István, Annie-ösztöndíjas zongoraművész kon-
certje. Belépés: 1000 Ft, nyugdíjasoknak, diá-
koknak 400 Ft.
Zeneiskola

Május 13. csütörtök 14 óra
„Színházban jártunk” gyermekrajz pályázati
eredményhirdetése. Június 7-ig látogatható.
Kulturális központ

Május 14. péntek 14-18 óra
Tájékozódási Sport Fesztivál. Díszvendég:
Monspart Sarolta tájékozódási futó világbajnok.
Bővebben a 8. oldalon.
Liget

Május 15. szombat 10-17 óra
IV. Nefelejcs Vigalom. 
Részletek a 2. oldalon.
Tájház

Május 18. kedd 18 óra
Természetgyógyászati témájú előadás és gyakor-
lati bemutató: orosz fürdő, gőzpakolás. A belé-
pés díjtalan.
Békési Galéria

Május 19. szerda
Véradások. 8-10:30-ig bélmegyeri művelődési
házban, 12-14:30-ig tarhosi művelődési házban.

Május 20. csütörtök 13 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyes -
ülete Férfiak és Apák Napja szalonnasütéssel.
Tájház

Május 20. csütörtök 17 óra
KÉSZ-díj átadása. Fellép Horváth Elek és a
Jazzelek, Laudációt mond Kathy-Horváth Lajos.
Vendég: Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke.
Békési Galéria

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁJUS 7-20. KÖZÖTT 
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Ha az első Pillanatok kiállí-
tás a Békési Galériában nagy-
részt biblikus témákból érke-
zett, akkor a mostani Pilla -
natok II. a kulturális központ
kápolnatermében a csend
varázsát hozza, a bölcsesség
mosolyát, valami mindennél
sokkal többet, ahová a művé-
szet, ezúttal a képzőművészet
és Csuta György festőművész
kalauzol bennünket. Másfél
tucat kép: kamarakiállításnak
mondható leginkább, csak
éppen felér egy nagy tárlattal
is a hatás és az üzenet, amit
hordoz, a kérdések sokasága is,
és a gondolatokat teremtő
sugallat a színek és a formák
nyelvén. Míg az előző kiállítá-
son téglavörös volt Csuta
képeinek alaptónusa, ezen a
mostanin kétségtelenül az át -
tetsző kékek, okkerek, zöldek
dominálnak. Míg amazok erő-
 teljesen földiek voltak, itt
inkább ezoterikus (titkos, rej-
tett) világba vezeti vendégeit.

Érdekes, hogy a főhelyre mé gis
a Királykislány című kép
került, melyen egy kedves
leányarc a földi szépségek leg-
szebb pillanataira figyelmezte-
ti azt, aki szomorú. Mellette a
Vizitündér ébresztése mintha
az egy év előtti téglavörös kor-
szakot idézné, hogy aztán két
groteszk tréfával (Idegen tol-
lakkal és a Puszipajtások) át -
vezessen a szürrealista álmok
és a bölcs töprengések tájaira.

Csuta György álmai meg-
hökkentő álmok, mégis érthe-
tőek (ami változatlanul a leg-
fontosabb kritérium az érté-
kek minősítésekor a sorok
írója szerint), mert ha megfes-
ti és odaírja címnek egy kép
alá, hogy Kilépek a fejemből,
a furcsa színközegből „kilépő”
arc kutató tekintete meg-
nyugtat: a festő ura a helyzet-
nek, a festő a látomások
mezején is a megértés, a szere-
tet, a tiszta örömök forrásait
keresi. Közben jót mosolyog

Don Juan égi és földi szágul-
dozásain női arcok bűvöleté-
ben, és a Vízöntő bo londériá-
ján, aki azt hiszi, hogy egyedül
termőre fordíthatja a világot.
Egy másik képsor pedig a
bölcs összegzések alkalmait
(ha úgy tetszik pillanatait)
rögzíti, a Kincsesláda kutató-
kereső fő alakja elszántságot
sugároz, Az iránymutató vi -
szont szinte leszól a képről és
kérdezi: „Tudod-e, hogy mer -
re mégy?” Jó irányba-e, és
van-e elég aka ratod hozzá?
Közöttük ott a Piéta, ahogy
Csuta megálmodta: bánatban
őszült asszony siratja az ifjú-
ság hullását...

Kiállítónk évről-évre újabb
és újabb tájakra, sőt dimenzi-
ókba indul, most arra járt,
ahol a szépség az igazsággal
találkozik. Mert ez a kettő
együtt örök téma nála. Ha
majd újabb pillanatokat kreál,
ott leszünk vele akkor is. 

Sass Ervin

Csuta György újabb pillanatai

A korábbi évek hagyomá-
nyait követve a tanév számuk-
ra utolsó tanítási napján a
Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény végzős diákjai az
iskola feldíszített régi és új
mezőgazdasági gépein utazva
vettek vidám búcsút a város-
lakóktól és attól a település-
től, ahol legszebb diákéveiket
töltötték. A menet a Hőzső
utcai iskolaépületnél indult,
és a forgalmasabb belvárosi
utcákat érintette. 

A Városházánál Izsó Gábor
polgármester üdvözölte a vic-
ces jelmezekbe, álarcokba
öltözött diákokat, valamint
kísérő tanáraikat. 

Amíg a végzősök felvonul-
tak, az alsóbb évesek diákna-

pot tartottak, melynek közép-
pontjában a szabadtéri főzés
állt. Ekkor jelentették be azt
is, hogy a következő tanévben

is Mucsi Nikolett, a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
tanulója lesz a város diákpol-
gármestere. 

Traktoron vonultak fel a végzősök

Április 9-én Békéscsabán, a
Szabó Pál Téri Általános
Iskolában rendezték meg a
NyelvÉsz anyanyelvi verseny
megyei fordulóját, melyre a
Dr. Hepp Tagintézményből,
az első forduló eredményei
alapján, 29 tanulót hívtak be.
Liszkai Imre a 3. osztályosok
között első lett, felkészítője

Nagy Ibolya. További ered-
 mények: 1. osztályban Csi  szár
Kata 6., Nagy Gábor 7. helye-
zés (felkészítőjük Barna Zol -
tán), 2. osztályban Kiszel Pál
6. helyezés (felkészítőjük
Budainé Baji Ibolya), 3. osz-
tályban Krista Emese 2. helye-
zés, Hégely Balázs 3-4. helye-
zés (felkészítőjük Borosné
Korcsok Eszter), 5. osztályban
Berecz Anikó 6. helyezés (fel-
ké szítője Ráczné Erdei Krisz -
tina), 7. osztályban Nyes te Adél
7. helyezés (felkészítője Ki -
rályné Fehér Ág nes), 8. osz-
tályban Durkó Péter 2. helye-
zés, Duma Lilla 3. helyezés
(felkészítőjük Rácz né Erdei
Krisztina). Az alsósokat 7
tanuló képviselte. 

Liszkai Imre nyerte
a NyelvÉsz versenyt

További fotók: www.bekesiujsag.hu



A pelletes feeder horgászat
forradalmasította a finomhor-
gászatot. Pellettel lényegében
minden békés halra horgász-
hatunk, csak a megfelelő hor-
gászeszközt kell összeszedni.
Ha feederrel szeretnénk na -
gyobb testű halakat fogni,
hasonló szereléket kell össze-
állítani, mint az önakasztós
bojlis felszerelés, csak kissé
finomabbat. Ajánlott szerelé-
künk lehet csúszó, illetve fix.
Én a fix szereléket részesítem
előnyben, mert ennek a lé -
nyege a biztosabb akadás és
lényegesebb kevesebb halvesz-
tés. A szerelékünk lead core
ólombetétes fekvő gubanc-
gátló zsinór, hossza kb. 60-
100 cm, ebbe csatlakozik a
fixre az ólom és végül az elő -
ke, amire a fúrt pellet a horog
alatt van felkínálva. Az előke
hossza kb. 15-25 cm, ajánlott
vastagság 0,10-0,18, a horog
mérete a pellet nagyságától
függ. A kiszemelt etetési
helyre a pelletből 30-50 sze-
met lőjünk a vízbe. A szerelé-
künkre a hatás fokozása céljá-
ból érdemes PVA hálóban pár
szem pelletet a horog mellé
akasztani, a kapások ennél a
fajta szereléknél a féderboton
igen erőteljes és határozott,
ezért kapáskor az akasztás
lágyabb legyen, ne hogy kitép-
jük a hal szájából a horgot.

Szekerczés Sándor
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FEEDERRE PELLETET

Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.

– Milyen célokkal indult
újra az utánpótlás? 

– Az ügyvezetőnk, Polgár
Zoltán egyik alapvető célja
volt az utánpótlás új alapokra
helyezése és kiszélesítése. Ezt
szem előtt tartva az én felada-
tom minél több gyermekkel
megszerettetni ezt a szép
sportágat. Békésen jelenleg
120 utánpótláskorú fiú kézi-
labdázik, összesen tíz csapatot
versenyeztetünk, ami nem kis
feladat elé állítja a klubbot.
Az edzők és gyerekek is igen
lelkesek, a két év alatt egyet-
len edzés sem maradt el.
Minden gyermek minden nap
edzésen vesz részt. Ez már túl-
lépi a tömegsport színvonalát.
Nem is titkoljuk, mi a leendő
felnőtt csapat tagjait és leen-
dő NBI-es játékosokat szeret-
nénk kinevelni. A szülők
együttműködése nélkül ez a
munka szinte elképzelhetetlen
lenne. Ezúton is szeretném
nekik megköszönni önzetlen
segítségüket.  

– Ezek szerint a klub és az
ön elképzelései azonosak. Mik
valósultak meg eddig a ter-
vekből?

– Ahogy mondtam, egyre
több gyerek kezdett el kézi-
labdázni. Környező települé-
sekről és környező megyékből
keresnek meg minket szülők,
hogy szeretnének a gyerekek

hozzánk járni edzésre. Termé -
szetesen mi is nyitva tartjuk
szemeinket, és tehetséges gye-
rekeket próbálunk idecsábíta-
ni. Ez csak akkor lehetséges,
ha látják, itt következetes
munka folyik. Múlt év szep-
temberében megkezdtük az
óvodások kézilabdáztatását,
nekik hetente egy foglalkozást
tartunk. Várunk ide is min-
den most nagycsoportos fiú-
gyermeket, a Rákóczi utcai
tornaterembe csütörtökön-
ként 15 órától.

– A sportiskolai osztály
nagy segítség lehet?

– Szeptemberben a Békési
Kistérségi Általános Iskolá -
ban sportosztály indul az első-
söknél és az ötödikeseknél.
Régi álmunk valósul meg ez -
zel, kicsúcsosodik az utánpót-
lás-nevelő munkánk. Öröm
számunkra, hogy lehetőség
lett a jó sportoló és jó tanuló
gyerekeket egy osztályba írat-
ni. Voltak, akik kételkedve
fogadták és most is így tart-
ják, de az idő bizonyítani fog -
ja, hogy a békési sportágak-
nak, mindegyiknek, ez egy
óriási lehetőség. 

– Győrött az utóbbi idők
legnagyobb békési sikere szü-
letett a napokban.

– Az ország egyik legna-
gyobb kézilabda kupája a
Balázs Kupa, melyen az

ország vezető utánpótlás bázi-
sai és nemzetközi csapatok
képviseltetik magukat. Há -
rom korosztállyal vettünk
részt a tornán. Nagyon jól
szolgálta a felkészülésünket az
országos elődöntőkhöz. Csa -
pa taink kitűnően szerepeltek.
A szivacs csapattal és a serdü-
lő csapattal a dobogó tetejére
állhatunk, a 99-es csapat vé -
gül a 7. helyen zárt.

– Közeli és távolabbi célok?
– Közeli célunk mindhá-

rom csapattal, amelyek a kor-
osztályos országos elődöntőbe
jutottak, bekerülni a fináléba.
Ha sikerül, mi leszünk az
egyetlen klub, amely három
korosztályban is döntős lenne.
A három csapatunk közül a
2001-es korosztály Békésen
küzdhet az országos döntőbe
jutásért május 15-én a városi
sportcsarnokban. Távolabbi
célunk az elmondottakból
egyértelmű: Békés újra a férfi
kézilabdázás utánpótlás fel-
legvára legyen.

Kádas: utánpótlás bázis lehet 
a Békési FKC 

Két éve tért vissza a kézilabda utánpótlás egyko-
ri és talán leendő fellegvárába Kádas László, a
BFKC utánpótlás szakágvezetője. 

Tovább folytatódik a békési
kajak-kenusok felkészülése. A
Békés Megyei Önkormányzat
pályázati támogatásának hat-
hatós segítségével a négy me -
gyei kajak-kenu klub (Békés,
Békésszentandrás, Gyomaend -
rőd, Szarvas) fiataljai március
29. és április 4. között Szarva -
son egy közös edzőtáborban

tudtak részt venni. Békésről 16
fő utazott el Szarvasra Dobi
István edző irányításával.

Jó időjárási körülmények
között, nagyszerű környezet-
ben zajlott le az edzőtábor. A
szakemberek szerint rendkí-
vül hasznos volt az ott elvég-
zett munka, sokat segített a
felkészülésben.

Együtt edzettek

Idén 89 páros jelentkezett az
immár harmadik alkalommal
megrendezett Fregolina Kupá -
ra, amit versenykönyvvel nem
rendelkező táncosoknak írtak
ki. A versenyzők az ország szá-
mos pontjáról jöttek, például
Vácról, Szeged ről, Szolnokról,
Szentesről és természetesen
Békés megye több településé-
ről. Az öttagú zsűrit Pálinkó
Lujza, a magyar versenytánc

többszörös bajnoka vezette. A
versenyt a városban, több gene-
ráció által jól ismert Kenyeres
Csaba táncpedagógus szervezte. 

A versenyzők két táncstí-
lusban, így standard táncok-
ban (angol keringő, tangó,
bécsi keringő, quickstep) és
latin táncokban (szamba, csa-
csacsa, rumba, jive) mutatták
be tudásukat. 

Végül két békési dobogós

eredmény is született. A Fre -
golina Társastánc Klub tagjai,
Békési Gergely és Bíró Emese
másodikak lettek mind az if -
júsági standard, mind a fel-
nőtt standard táncokban. Fel -
készítőjük Kenyeres Csaba. 

Az évről évre színvonala-
sabb, egész napos program
megszervezéséért a kulturális
központ vezetésének is köszö-
net jár.                         Zs. I.

Békésiek is dobogóra álltak 
a Fregolina táncversenyen

A sport népszerűsítését, és
egymás jobb megismerését, a
közösség építését szolgálta a

Békés Városi Szociális szolgál-
tató Központ, a Derűs Ház és
a Fogyatékkal Élők Békés
Megyei Sportszövetsége által
megrendezett a II. Derűs
Kupa. A sportvetélkedésre hat
település közel 130 fogyaték-
kal élő fiatalja nevezett. A ver-
senyzők mások mellett futás-
ban, helyből távolugrásban,

rollerezésben és kötélhúzás-
ban mérték össze erejüket,
ügyességüket a Rendezvény -

té ren és környékén. A csapat-
versenyt végül a békéscsabai
Degré utca együttese nyerte
megelőzve a békési Derűs Ház
lelkes tagjait, és a szintén
békési Végvári klubot, amely
a tarhosi klubbal együtt ver-
senyzett. További sorrend:
Kétegyháza, Pusztaföldvár,
Sarkad. 

Fogyatékkal élők
sportnapja

Sportban is élen


