
2011. július 13.  � XIX. évfolyam 14. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

JÚLIUS 9-16.

Jázmin Patika (Rákóczi u.)

JÚLIUS 16-23.

Turul Patika (Piac tér)

JÚLIUS 23-30.

Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

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

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

USZODA NYITVA TARTÁSA  
Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mit szeret a legjobban
a nyárban? 

13%
A strandolást,
vízi sportokat.

7%
A napfürdôzést.

36%
A nyári 
gyümölcsöket. 

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JÚNIUSI ÜLÉSÉRŐL

Az idei nyaralást hová tervezi,
Kubában vagy Kanári-szigete-
ken? Vagy inkább valahol köze-
lebb? A mi ajánlatunk verhetet-
len! Négytagú családjával ötezer
forintért az egész nyarat a
Dánfoki Üdülõközpont homokos
vízpartján töltheti, ugyanis egész
szezonra csupán ennyibe kerül a
családi bérlet.
Ez a recepciójánál vásárolható
meg, ára ötezer forint, és ezért
ajándékba egy Békés Kártyát is
kap! Aki már rendelkezik Békés Kártyával, az a kártya árát kapja ajándékba, azaz négyezer
forintért juthat a családi bérlethez. A bérlet az üdülõközpont nyitvatartási idejében ez évben
korlátlan látogatásra érvényes 2 felnõtt és két 14 év alatti gyermek részére. Természetesen
más variációban is igénybe vehetõ a kedvezmény, például egy felnõtt és egy vagy két gyerek-
kel, de legfeljebb két felnõtt és két gyerek mehet be egy bérlettel az üdülõközpontba. A bérlet
névre szól és nem átruházható.
További információt a Békés Városi Kulturális Központ telefonján: a 66/411-142-es számon kérhet.

Egy verhetetlen ajánlat! 
ÖTEZERÉRT CSALÁDI NYARALÁS!

15%
A családi 
grill partikat.

29%
A vakációt, 
szabadságot.

Az átadásra nagy számban
érkeztek a környező utcában
lakók mellett a kistérség tele-
püléseiről jött vendégek és a
rendelőintézet munkatársai is.
Izsó Gábor, Békés polgármes-
tere beszédében mások mellett
a rendszerváltásnak áldozatul
esett fürdőről és strandról
beszélt, melynek sebét a mos-
tani központ próbálja gyó gyí-
tani. Elmondta, hogy a 630
milliós beruházásból mind össze
60 milliót kellett a városnak
állnia, a többi európai uniós és
kormányzati támogatás. Ki -
bővítették a szakrendelés alap-
területét, az épület immár két-
szintes (a második emeleten
irodák vannak). Új donság,
hogy ide költözött a reu mato-
lógiai mellé az ortopédiai szak-
rendelés, továbbá négy ágyas
nappali kórház is várja a kistér-
ség betegeit. A fizioterápiás
kezelések is kibővültek: ezután
már súlyfürdő, iszapfürdő is
várja a betegeket, továbbá kor-
szerűsödött a galvánkád keze-
lés, a tangertor kezelés és a

szénsavkezelés. Sokan várták a
már korábban beharangozott
úgynevezett „Caracalla-kádat”,
egy hatmilliós masszázskádat,
amit mintegy 150 darab, integ-
rált fénypontból álló halogén-
lámpa színesfény-projektorral
szereltek fel. 

Az ünnepség során mikro-
fonhoz lépett Erdős Norbert
országgyűlési képviselő, kor-
mánymegbízott, Farkas Zol -
tán, a megyei közgyűlés elnö-
ke, valamint dr. Kovács József,
az országgyűlés Egészségügyi
Bizottságának elnöke, a gyulai
Pándy Kálmán Kórház főigaz-
gató-főorvosa is. Mind annyian
kiemelték, hogy a Csökmei
László főépítész által tervezett
és a Strabag Kft. ál tal kivitele-
zett épület és felsze relése a
modern kornak meg felelő,

lépést tart a 21. század egész-
ségügyi kihívásaival. Visszaté -
rő téma volt továbbá a kiváló
élettani hatású békési termál-
víz hasznosítása. 

Az épületbe az ökumenikus
szertartás szerinti felszentelést
és megáldást követően lehe-
tett belépni egy alapos körül-
járásra. A meghívott vendége-
ket az egyik belső medencé-
ben (!) felállított asztalok mel-
letti állófogadás várta. 

A korszerűsítést lehetővé
tevő nyertes DAOP pályázatból
valósult meg továbbá egy 110
mil lió forintból megvásárolt
kor szerű, digitális röntgenké-
szülék be szerzése, amit a József
Attila utcai központi telephely
épületében üzemeltek be. Ezen -
túl már nincs szükség röntgen-
filmek használatára, vegysze-
rekkel tör ténő előhívására. A
digitális felvételek az érintett
szakrendelések számítógépein

közvetlenül elérhetők. Ennek
informatikai fejlesztése szintén
ebből a pályázatból valósult
meg. A tüdőgyógyászat új hely-
 színe szintén a József Attila
utcai rendelőintézeti központ,
ahol a tüdőszűrés is folyik. 

Az orvosi ügyelet július 4-
én költözött új  he lyé re, a
Kossuth utca 4. szám alá (be -
járat a Jantyik Mátyás utca
felöl). A szám nem változott:
66/416-637.

Átadták az új járóbeteg centrumot
Június 30-án ünnepélyesen és nagy érdeklődés mel-
lett adták át a békésieknek és a környéken élőknek
a Kőrösi Csoma Sándor utcai Békési Kistérségi
Komp lex Járóbeteg-ellátó Központot, amelyet több
mint 630 millió forintból újítottak fel, és szereltek
fel modern gyógyító eszközökkel. 

Az átadott járóbeteg-
gyógyászati ellátó központ
a régi teleofnszámon érhe-
tő el: 66/411-455, ahol elő-
jegyzést kérhetnek a reu-
matológiai szakrendelésre.

A képviselő-testület leg-
utóbbi ülésének legfonto-
sabb döntése az volt, hogy
zárt ülésen megválasztották
a Békési Kistérségi Általá -
nos Iskola új igazgatóját, a
korábbi helyettes vezetőt,
Kis Esztert. 

A nyugdíjba vonuló Farkas
Lászlónét virággal búcsúztatta
Izsó Gábor polgármester, kie-
melve, hogy az intézményveze-
tő pedagógusként és köz életi
személyként is kiemelkedő
munkát végzett a városért, a
fiatalokért. Az újonnan meg-
 választott, posztját szeptember
elsejével elfoglaló, harmincéves
pedagógusi és vezetői múlttal
rendelkező igazgató a döntést
követően elmondta, hogy az új

oktatási törvény további válto-
zásokat jelenthet a jövőre
nézve, emiatt ma még sok a
bizonytalanság, mégis bízik a
további sikeres munkában. 

A képviselők megtárgyal-
ták, hogy az önkormányzat és
intézményei mennyire haté-
konyan tudják kihasználni a
pályázatok adta lehetősége-
ket. Ebben az évben két na -
gyobb, javarészt pályázatból
megvalósuló beruházás fejező-
dött be, az egyik a járóbeteg-
ellátó központ korszerűsítése,
a másik a Fábián utcai bölcső-
de építése. A szennyvíztisztító
telep fejlesztésének több mint
400 milliós összköltségű
beruházása várhatóan 2013-
ban fejeződik be, ehhez mind-

össze 18 százaléknyi önerőt
kell a városnak hozzátennie, a
többi pályázaton elnyert ösz-
szeg. Fi gyelem re méltó továb-
bá a kulturális központ mun-
kája, amelynek szakemberei
az elmúlt két évben több
mint százmillió forintnyi for-
rást nyertek el a különféle
pályázati kiírásokon. 

A képviselő-testület egy-
hangúlag támogatta a len-
gyel Myszków várossal kö -
tendő testvérvárosi kapcso-
latról szó ló szándéknyilatko-
zat aláírását. Várhatóan az
idei Madzag falvi Napokra
érkezik Lengyelországból egy
delegáció, hogy megismer-
kedjenek Békés értékeivel, és
tovább épüljön a kapcsolat.

Kis Eszter a kistérségi iskola új igazgatója
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Fogadja a betegeket az új gyógyító központ a Kőrösi Csoma Sándor utcában. 
Fotók az átadó ünnepségről honlapunkon, a www.bekesiujsag.hu-n.



A volt Fehér-Körös mellett húzódó
Jantyik utca zártsorú beépítésű épületeivel
sajátságos kisvárosi hangulatot áraszt, védett
utcaképet alkot. Az 5. számú ház falán kis
táblán a következő szöveg olvasható:
„Műemlék jellegű toszkán oszlopokkal és
lizénákkal XIX.
század közepe.”

A ház nem csak
építészeti értékei
miatt érdemel fi -
gyelmet, hanem
kultúrtörténeti
okok miatt is. Hi -
szen ebben az
épületben szüle-
tett híres festőmű-
vészünk, Jan tyik
Mátyás 1864-ben.
Az Aranybulla ki hirdetése és a Mária Terézia
a pozsonyi országgyűlésen című festményei-
ben a mai napig a Parlamentben lehet gyö-
nyörködni. A szülőház falára – gondolom –
csak azért nem került fel még emléktábla,
mert az építmény utcai homlokzata az erős
nedvesedés miatt tönkrement. Felújításra szo-
rul. A házról Sisa Béla Békés megye műemlé-
kei című könyvének 90. oldalán a következő-
eket írja: „A zártsorú beépítésű utcában lévő
klasszicista „L” alaprajzú épület a XIX. szá-
zad első felében a Jantyik család tulajdfoná-
ban volt. Utcai homlokzata 1 + kapu + 7
tengelyes. A keretelt ablakok tükrös mezőben
helyezkednek el. Fölöttük vállpárkányok,

illetve a pilaszterekről /négyszögletű falpillér,
oszlopfővel ellátott kiugró falrész – a szerző/
induló korásívsoros díszítés. A bejárati kapu
szegmensíves, a mögötte lévő folyosóról nyílik
a pincelejárat és a mennyezeten a felvonónyí-
lás. A hátsó udvari homlokzat kaputól jobbra

eső részén kör
keresztmetszetű,
felfelé sudarasodó
fejlemezes oszlopos
tornác. Az épület
több alkalommal
jelentősen átala-
kítva.”

A városképért és
az épített értéke-
kért aggódók bíz-
nak benne, hogy a
Jantyik-ház felújí-

tása a közeljövőben elkezdődik, sikerül erre is
pénzt találni. Így fennmaradhat az utókornak. 

Bíró György, városvédő

Pontosítás: Február 23-i lapszámunkban pon-
tatlanul írtuk, hogy a Mezey utcát Mezey János
főpostamesterről nevezték el. A Békés Város
Néprajza című kiadvány szerint az utca névadója
Mezey Lajos egykori békési főjegyző. A tévedésre
Dr. Patzkó Zoltánné, jelenleg Szentesen élő olva-
sónk is felhívta a figyelmünket. A 95 éves asszony
leveléből kiderül, hogy ő személyes ismerőse volt a
névadó fia, Dr. Mezey Lajos háziorvos valamint
annak családja, akik a doktor halálát követően, a
húszas évek legvégén költöztek el Békésről Pestre. 
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A JANTYIK-HÁZ

Még nem volt alkalma
számítógép közelébe kerül-
ni? Vagy nem merte bekap-
csolni, attól félt, hogy elront-
ja? Ezen a gondon segítheti
át a Békés Városi Kulturális
Központ 20 órás képzése,
amely tartós álláskeresők,
pályakezdő munkanélküliek,
hátrányos helyzetű középis-
kolás fiatalok, illetve gyes-
en, gyet-en és gyed-en lévő
kismamák részére ingyenes.
A képzésben meg  tanulhatja
a számítógép és az internet
használatának alapjait, és
erre építve a magasabb szin-

tű tudást már saját maga is
megszerezheti. 

Tapasztalta már, hogy a
mun kaadók nagy része az ön é-
letrajzot elektronikus levélben
kéri? A tanfolyam elvégzése
után már Ön sem lesz hátrány-
ban, ebben a formában is be
tudja nyújtani önéletrajzát. 

Tudta, hogy a tudás gazda-
gít? Most ingyen juthat 20 000
forintos képzéshez. A végzet-
tek között tíz Békés Kártyát
sorsolunk ki, illetve valameny-
nyi végzős húsz százalékos
ked vezménnyel vásárolhatja
meg a kártyát. A Békés Kár -

tyát harminc kereskedőnél,
szolgáltatónál használhatja föl,
ezzel évente több tízezer forin-
tot takaríthat meg. 

Ezért jelentkezzen a Békés
Városi Kulturális Központ -
ban (Jantyik Mátyás utca 23-
25.) személyesen Ilyés Anikó -
nál ügyfélfogadási időben:
hétfőn 9-12, kedden 9-12,
szer dán 13-16 és csütörtökön
9-12 óra között. Kérjük, hoz -
za magával az iskolai végzett-
ségét igazoló okiratokat, illet-
ve személyes iratait. Ha kér-
dése van, hívja a 66/411-142-
es telefonszámot. 

�

Most ingyen ismerheti meg
a számítógépet!

Ebben az évben végre átad-
ják az egykori békési fürdő
területén lévő kültéri 10 x 10
méteres termálmedencét. A
„Békési Fürdőért” Közala pít -
vány hamarosan rendelkezésre
bocsátja a gyógyulni, felüdül-
ni vágyó vendégek számára az
új medencét. A napokban az a
mintegy 350 támogató pró-

bálhatta ki a víz jótékony
hatását egy zártkörű rendez-
vény keretében, akik az ala-
pítvány fennállása óta adomá-
nyukkal hozzájárultak a célok
megvalósításához. A közel 10
millió forintos beruházást a
lakosok, a vállalkozók, a civil
szervezetek és a Békésről
elszármazottak anyagi hozzá-

járulásán túl Békés város
önkormányzatának kétmillió
forintos támogatásából valósí-
totta meg a közalapítvány. A
próbaüzemet követően a héví-
zivel azonos értékű gyógyvíz
áll a békési lakosok rendelke-
zésére, de a környező megyék
településeiről is várják a ven-
dégeket.

�

Hamarosan megnyitja kapuit 
a külső termálmedence

Hat héten keresztül csaknem kilencszáz
óvodás és iskolás zöldült és fordult a termé-
szetben a Körösök Völgye Natúrpark Egye -
sület által indított
KEOP 6.1.0/B/ 09-
2010-0063 szá mú,
„Zöldülj! For dulj! –
komplex szem lélet-
formáló program-
sorozat meg valósí-
tása a Kö rösök
Völgyé ben” cí mű
projektje keretében
tartott ingyenes
programsorozat se -
gítségével. Az óvo-
 dásoknak és kisiskolásoknak a békéscsabai
Széchenyi liget és a liget mellett található lep-
kebarát kert kínált érdekes és felfedezésre
váró természeti kincseket, továbbá kézműves
foglalkozás egészítette ki a programot. A
nagyobbakat, vagyis a felső tagozatosokat és

a középiskolásokat igazi ökoturisztikai
élmény várta: a Körösök vidékéről és a ter-
mészetben való helyes viselkedésről szóló

i smeretter jesztő
előadás után a cso-
portok életkoruk-
nak, érdeklődésük-
nek és kondíció-
juknak megfelelő-
en vá laszthattak a
kü lönböző hosszú-
ságú gyalogos, ke -
rékpáros vagy ke -
nus tú rák közül.
Ezen a programon
251 fő teljesített,

míg öszesen 523 fő vett részt az úgynevezett
„Ligeti sétán”. A program emellett lehetősé-
get biztosított pedagógusok számára is, hogy
megismerjék, hogyan lehet élvezetes, ismere-
teket gyarapító, ökotudatos és kedvező árú
osztálykirándulásokat szervezni.

�

Zöldültünk és fordultunk 
a természetben

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)

5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:30; Szombat: 8:30-12 óráig

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadása 2011. július 15-től az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 8-12 óra, 12.30-16 óra Kedd: szünetel az ügyfélfogadás
Szerda: 8-12 óra, 12.30-16 óra Csütörtök: szünetel az ügyfélfogadás

Péntek: 8-12 óra

Változott az ügyfélfogadás

Július 4-től augusztus 31-ig a Püski Sándor Könyvtár hétfőtől péntekig 
14-18 óra között tart nyitva, szombaton a könyvtári szolgáltatás szünetel.

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA TARTÁSA
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Az általam oly sokszor
emlegetett és lapozgatott
okos könyvekben ez áll: „A
nézet valamely dologról
való olyan felfogásunk,
melynek objektív igazságát
nem bizonyíthatjuk telje-
sen, de amelyet mi szubjek-
tív okoknál fogva igaznak
tartunk. Amit objektíve
igazságnak bizonyíthatunk,
arra nézve nem tűrhetünk
véleménykülönbségeket.
Itt az igazsággal a tévedés
áll szemben. De a nézet a
szubjektív fölfogásnak
egyik módja, a mi szemé-
lyes álláspontunkról való
nézése a dolgoknak. Itt más
álláspontok is lehetségesek,
melyeknek viszonyos igaz-
ságát el kell ismernünk.
Ilyenkor mondjuk: ez nézet
dolga, jelezvén, hogy a mi
szempontunk mellett má -
sok is lehetségesek.”

Nos, eddig az idézet, és
innen jöhetnek a magva-
sabb kérdések, hiszen, ha
belegondolunk történel-
münkbe, az mindig is a
nézetek ütközése során lé -
pett elébb. Ha észérvekkel
lehetett befolyásolni az üt -
közési frontok állását, akkor
csendben, kis zajjal és vérál-
dozat nélkül, ha a logikus
fejtegetés süket fülekre ta -
lált, vagy egyáltalán a véle-
mény kimondása is tiltva
volt, akkor diktatúra, forra-
dalom, háború „oldotta fel”
a társadalmi ellentmondást.
De talán ez sem ilyen egy-
szerű, hisz jó pár forrada-
lomról, háborúról kiderült,
hogy azokat jól felfogott és
gonoszul kitervelt önös gaz-
dasági és/vagy politikai
érdekből robbantották ki.
Ezen konfrontációk,  össze -
csa pások szenvedő alanyai
pedig mindig mi, kisembe-
rek, egyszerű ha landók vol-
tunk, akik vagy akiknek
ősei úgy vitték vásárra a
bőrüket, hogy tulajdonkép-
pen nem is akarták. A baj, a
kár, a szenvedés, a gyász lett
az övék, a profit a szörnyű-
ségek kiagyalóié.

Ma sem különb a világ,
egy cseppet sem, sőt, mára
– amellett, hogy megma-
radtak (pl. Ázsiában, Af -
rikában) a régi, „hagyomá-
nyos” háborúk prototípusai

– kialakult a globalizált
manipuláció egy olyan kifi-
nomult módozata, hogy
sokszor már a halandó,
mindennapi ember el is
hiszi, hogy amit tesz, azt
valóban ő akarja tenni, pe -
dig már régen nem erről
van szó. Már rég beférkőz-
tek gondolatába, élete
csaknem minden percébe
az emberi figurákkal ját-
szott dominójáték világ-
szintű művelői. A kezük-
ben levő média segítségével
naponta sulykolják belénk
saját akaratukat.

Mit lehet tenni ellene, mi
annak a módszere, hogy
környezetünk, világunk
ismét a normális emberi
hangon előadott józan, ér -
telmes érvek, gondolatok
csendes, a sorsunkat előre
vivő élvezetes vitájának le -
gyen a színtere? Csökkent -
sük le azt az időt, ami alatt
befolyásolhatnak minket.
Válogassuk meg, mit olva-
sunk (bulvár helyett érté-
kes, klasszikus irodalmi,
történelmi, művészeti, stb.
könyveket), mit hallgatunk
(vigyázat a kereskedelmi
rádiókkal!), mit nézünk (ne
tévét, inkább színházi elő-
adást!), és beszélgessünk.
Beszélgessünk a rokonnal, a
családdal, a barátokkal, a
szomszédokkal!

Élő szó = élő emberi
kap csolat. Kertészkedjünk,
tartsunk haszonállatot, ál -
lítsuk mi elő, amire szüksé-
günk van. Manapság parla-
gon heverő kerteket lát az
ember és egymást agyonta-
posó embereket a multik
bóvlis nagyboltjai előtt, ha
éppen „akció” van. Tanul -
juk ismét meg, hogy a répa
a kertünkben nő, és nem a
szupermarketben! Hogy
pár tyúkocska elkapirgál
tenyérnyi helyen is, és nem
tápot eszik, hanem kukori-
cát például. És akinek nincs
kis kertje sem, mert tömb-
ben lakik, vagy nem tudja
megművelni, az vegye meg
az őstermelőtől, mert amit
tőle vesz az tényleg „bio”!
Vagy cseréljen! Nekem van
káposztám, neked krump-
lid. Cseréljük el. Így min-
denki jól jár. És így valóban
hazait veszünk.

És cseréljünk eszmét is,
kom munikáljunk, szeres-
sünk, mosolyogjunk egymás-
ra. Keressük régi, elfojtott,
elkopott énünket, hi tünket.
Magyarul: maradjunk, le -
gyünk ismét emberek.

Nézet

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Dr.
Lokár Gábor Antal (Buda -
pest) és Kovács Anita (Do -
boz), Tüzes Sándor László
(Budapest) és Szepcsik Nó -
ra (Budapest), Rácz András
László (Békés) és Veres
Krisztina (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: özv. Túri Jó -
zsef né (97 évesen), Balogh

Tamás Attila (41), Szabados
István (59), dr. Kovács Im -
réné (69), özv. Szekerczés
Sándorné (85), Bimbó Imre
(61), özv. Balogh Gáborné
(90), özv. Nagy Mihályné
(57), özv. Szabados Mi -
hályné (99).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Újszerű kezdeményezéssel
állt elő a Békési Múzeumba -
rá tok Köre. Július 30-án,
szom baton 13-18 óra között a
Durkó utca 8. szám alatti
Békési Tájházban rendezik
meg az első Tarhonyanapot,
ahova a belépés ingyenes, de
mindenkitől várnak egy régi,

békési tarhonyás ételreceptet,
melyekből később kiadvány
készül. A programból: kiállí-
tás a „Régimódi élet” című
gyermektábor munkáiból, tar-
honyakészítés, tarhonyatotó,
öregtarhonya főzés. A rendez-
vényen fellép a Körös Ci te -
razenekar.

Tarhonyanap lesz 
a Tájházban

A Békési Újságot kiadó
Családért Alapítvány egyik
alapítójának, Barkász Sándor
cégvezetőnek ötlete nyomán
valósult meg az egész ország-
ban páratlan Dél-alföldi Ta -
lentum (Delta) Akadémia,
amelynek a lényege, hogy ki -
választott tehetséges, vezetői
képességekkel rendelkező fia-

taloknak nyújt esélyt képessé-
gük kibontakoztatására, se -
gít séget adottságaiknak meg-
felelő szakterületen való tanu-
lásban, a gyakorlati tapaszta-
latszerzésben. Mindezt Ma -
gyarország, és benne Békés
megye társadalmi és gazdasá-
gi fejlődésének előmozdítása
érdekében. A programban a

Családért Alapítvány mellett
a Békés Megyei Önkor mány -
zat és a Szeged-Csanádi Egy -
házmegye működik együtt. A
valamennyi megyei végzős
kö zépiskolás között elvégzett
személyiség kérdőív alapján
végül 63-an vettek részt a
közelmúltban Gyulán meg-
rendezett ötnapos Nyári Aka -

démián, ahol neves üzletem-
berek és egyéb szakemberek
tartottak előadásokat, képes-
ségfejlesztő és más foglalkozá-
sokat. A kiválasztott diákok
közül a nyolc békési illetőségű
nyilatkozott a Békési Új ság -
nak. Mindannyian egy-egy, a
témához kapcsolódó kérdést
válaszoltak meg. 

Békési fiatalok a legjobbak között
NYOLC DIÁKOT VÁLASZTOTT KI A DELTA AKADÉMIA TELEPÜLÉSÜNKRŐL

Hogyan magyaráznád el
rö viden, mi ennek a Delta
prog ramnak a lényege?

– Hasonló gondolkodású
fiatalokat gyûjtöttek össze,
hogy új jövõt teremtsenek
maguknak, és együtt a tár-
sadalomnak. Hogy legyenek
olyan kritikus gondolkodású
fiatalok, akik kreativitásuk-
kal, szókimondásukkal és
ere deti ötleteikkel elõrébb
tudják vinni a térséget, az
országot. Õket fogja össze
ez a program, segítve a pá -
lyaválasztásban, a tapaszta-
latszerzésben.

KOCSOR KATALIN
Érezted-e a nyári akadé-

mián, hogy valóban ha son -
ló gondolkodású fiatalok
közé kerültél?

– Igen, ez az elsõ beszél-
getésnél kiderült. Feltûnt,
hogy mennyire kreatívak, öt -
letgazdagok, dominánsak,
tü relmetlenek a terveik ke -
resztülvitelében, amilyennek
magamat is tartom. Szerin -
tem a világot elõbbre tudják
lendíteni azok, akik mernek
kockázatot vállalni, kezdemé-
nyezni, higgadtan és gyorsan
dönteni. Az elôadásokon eh -
hez hallottunk példákat.

WINKLER PÉTER

Mivel mozdíthatja elõre
életeteket ez az akadémiai
tagság?

– Tudatosítani tudja ben-
nünk értékeinket, képessé-
geinket, és ezzel tudatosab-
ban tervezhetjük jövendõ
életünket. Magunkat jobban
megismerve keressük útja-
inkat. Végsõ tanulsága az
volt, hogy ne álljunk be a
sorba, legyünk kreatívak,
egyediek, fegyelmezettek,
kri tikusak és egyben opti-
misták is. Ezt bármilyen
munkaterületen meg lehet
valósítani.

MÉSZÁROS MÁRK
Mit vársz a Delta prog-

ram folytatásaként?
– Folytatása a következõ

két évben a mostanihoz
hasonló nyári akadémia
lesz elõadásokkal, de úgy
ér zem, hogy ennek át kell
mennie egyfajta  önszer -
vezõ désbe, amit mi ma -
gunk tartunk életben. A
Gyulán hallottak mély ha -
tást gyakoroltak rám, el -
gon dolkodtatott az a kivé-
teles lehetõség, aminek ré -
szese lehetettem, ám a
gya korlati haszna és sike-
ressége rajtunk is múlik. 

BÉKÉSI GERGELY
Reális-e, hogy az akadé-

mia résztvevõi Békés me -
gyét fogják segíteni?

– Békés megye rengeteg
lehetõséget rejt, gondolha-
tunk a természeti kincsekre,
a turisztikára, a kihasználat-
lan erõforrásokra. Ezért van
szükség fiatalokra, akik a
versenytõl nem riadnak meg,
tettvágy hajtja õket, akik
sikeres cégeket tudnak elin-
dítani és mozgatni. Az ered-
ményes cégvezetõk tanulnak
a sikeres elõdöktõl és pél-
dákból, amilyeneket az aka-
démián is megismerhettünk. 

NÓGRÁDI TAMÁS GÁBOR
Meglepett-e, hogy téged

is kiválasztottak a Delta
programra?

– Amikor kitöltöttem a
tesztet, reménykedtem, hogy
bekerülök, mert jó lehetõ -
ségnek találtam. A nyári
akadémia eredményességét
majd az idõ dönti el,  min -
den esetre azt várom, hogy
valóban segítenek majd
gya korlati helyhez jutni,
problémákat megoldani. Én
ma gam cégvezetõ vagy
bró ker szeretnék lenni, és
ezért pénzügyi területen
fogok továbbtanulni.

VARGA MARCELL

Mi volt a legnagyobb él -
mé nyed a Delta Akadémián?

– Legnagyobb élmény
számomra a gyulai várban
tett látogatás volt, mert ott
még nem jártam. De ennél is
fontosabb a baráti társaság
kialakulása, amit most a
Facebook-on próbálunk erõ -
síteni, életben tartani. Annyi -
ra hasonló gondolkodásúak
voltunk jelen ezen a találko-
záson, hogy könnyen meg-
találtuk a közös hangot, és
máris visszavágyunk, akár
már ma visszamennénk. Re -
mélem, lesz folytatás.

MESTER GERGÔ
Melyik elõadást emel-

néd ki a hallottak közül?
– Alács Lajosét, aki a

MOL vállalattól jött. Egy -
részt az elõadásmódja eltért
a szokásostól, másrészt
nagyon életszagúan mutatta
be ezt az egész magyar üzle-
ti világot. Jó volt olyan szak-
embert hallgatni, aki maga-
biztos a szakterületén, nem
lehet zavarba hozni, és telje-
sen le tudja kötni a fiatalok
figyelmét. Magam is me -
nedzser szeretnék lenni, ez a
célom. A Delta program se -
gíthet ebben.

D. NAGY RÉKA

www.bekesiujsag.hu
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KI OLYAN, MINT ISTEN?
„És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te

néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt
attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az idő-
ben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyv-
ben. És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felser-
kennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és
örökkévaló utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az
égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a
csillagok örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket,
és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan,
és nagyobbá lesz a tudás.” Dániel 12: 1-4

A Biblia nagy próféciáit tartalmazó könyv utolsó fejezete olyan
eseményeket tár a bibliaolvasó ember elé, amelyeket olvasva talán
inkább tűnik úgy, hogy nem értjük, mint hogy értjük az isteni
kinyilatkoztatást. Az Ige szerint maga Dániel is vizsgálta Isten
szavát. Megérti, hogy a könyv egy különleges történelmi időben
válik ismertté és értelmezhetővé. 

Jézus a főpapi imájában erre a dilemmára utalt, hogy bár e
világban kell élnie tanítványainak, de nem e világból valók, aho-
gyan Ő sem e világból való! 

Mihály, azaz Jézus Krisztus, (héberül Mi-ká-él, jelentése: ki
olyan, mint Isten? )  az idézett szentírási szakasz szerint felkel,
kiáll és visszajön népe fiaiért, akik nem „földi” könyvek szerint
élték az életüket, hanem hitték, hogy neveik a mennyei könyvek-
be kerülnek kitörölhetetlenül.               Balog Tibor, lelkipásztor

A járóbeteg-szakrendeléseken a szakorvosok és a szakdolgo-
zók nyári szabadsága miatt idén is egyes szakrendeléseken a
rendelés szünetel – tájékoztatott Dr. Gulyás Zsu zsanna, a Békés
Városi Egye sített Egészségügyi Intéz mény és Rendelőintézet
igazgatója. A szakrendelések zöménél sikerült helyben biztosí-
tani a folyamatos működést: így a diagnosztika: röntgen, ultra-
hang, laboratórium, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, sebészet,
pszichiátria és a reumatológia-fizioterápia esetében. De az aláb-
biakban felsorolt szakrendeléseken az érintett szakterületek
hiányszakma-jellege miatt nyári szabadságok idejére nem sike-
rült helyben megoldani a helyettesítést, ezért szükséges a szak-
rendelés szüneteltetése. 

Belgyógyászati szakrendelés szünetel július 18-tól július 30-ig,
Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel az intézmény

Rendelőintézetbe költözéstől függően augusztus hónapban,
jelenleg meg nem határozható időpontig,

Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel július 18-tól augusz-
tus 13-ig,

Urológiai szakrendelés szünetel július 25-től augusztus 5-ig,
Neurológiai szakrendelés szünetel augusztus 15-től

augusztus 20-ig,
Szemészeti szakrendelés szünetel augusztus 1-től au gusz -

tus 27-ig.
A betegek sürgős szakorvosi ellátását a szabadságok ideje

alatt a gyulai Pándy Kálmán Kórház érintett am bulanciái elő-
zetes időpont egyeztetés alapján látják el, a szemészeti szakren-
delés ellátása pedig (kölcsönösségi alapon) Mező berény szemé-
szeti szakrendelésén történik. 

Szakrendelések nyáron

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Tel: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

Fogadjuk és továbbítjuk 
rászorult ügyfeleinknek a következőket:

jó állapotú használt ruha és cipő 
(bármely életkorú gyermek, férfi, nő), 

megunt gyermekjáték: 
plüss figura, labda, baba, 

autó, társasjáték.

A mesét Bagolyné Szűcs
Andrea óvónő írta, a Balog
Gáborné textilműves által
meg álmodott és kivitelezett
csodálatos bábokat a Baky
utcai tagóvoda óvónői moz-
gatták és játszották a szerepe-
ket. A zenés darabban közre-

működtek továbbá a zeneis-
kola tanárai és növendékei,
Hégely László citerás vala-
mint a Be lencéres Néptánc -
együttes. A hátteret, díszlete-
ket Horváth Hajnalka alkotó-
művész készítette el. A fotós
és filmes utómunkálatokat

Apáti-Nagy Lajos és István
Péter vállalta. 

Mint ismert, tavaly a zenei
napokon már bemutattak egy
hasonlóan példaértékű összefo-
gással életre hívott bábelőadást,
melyet a közönség nyomására
később még többször előadtak.

Ennek folytatása a mostani, a
korábbinál is összeszedettebb
produkció, aminek a nagy ér -
dek lődés miatt a kulturális köz-
pont színházterme adott ott-
hont. Az előadás célja, hogy a
gyermekekhez is el jusson a
zenei napok idején a tiszta for-
rású zene, a szép magyar beszéd
és a néphagyomány. A történet
egy Arany virág nevű királylány
és egy Feketevirág nevű boszor-
 kány „küzdelmét” mutatja be,
sok állatot és mesébe illő alakot
felvonultat, és persze a végén
minden jóra fordul. 

A produkciót perceken át
tartó vastapssal jutalmazta az
a szerencsés és hálás publi-
kum, amely a darab ősbemu-
tatójának ré szese lehetett. 

Szegfű Katalin 

Bábelőadás volt a zenei napok egyik csúcspontja
Kiemelkedő eseménye
volt a 35. Békés-tarhosi
Zenei Napoknak az
„Arany virág” című báb -
előadás. Kiemelkedő
volt a nézők, érdeklő-
dők számát illetően és
abban is, hogy a pro-
dukció teljes egészében
békésiek összefogásá-
ból született meg.

A Fenntartható Térségért
Alapítvány július 19-24. kö zött
Békés-Dánfokon rendezi meg a
41. Országos és Nem zetközi
Túrakerékpáros Talál kozót és
II. Békési Ke rék páros-
fesztivált. A túratalálkozó évti-
zedek óta járja az országot,
minden alkalommal egy-egy
turisztikailag kiemelt vagy

érdekes területét kívánja be mu-
tatni szép hazánknak. Bé kés
megye utoljára 30 éve adott
otthont a rendezvénynek. A
fesztivál célja, hogy a ke rékpá-
rosok, a kerékpáros természet-
járók és túrázók ta lálkozhassa-
nak, tapasztalatot cserélhesse-
nek, illetve kiemelten a
Körösök völgye és Békés

megye természeti, tu risz tikai,
kulturális értékeinek bemuta-
tása. A találkozón csillagtúra
rendszerben Dán fokról indulva
és oda érkezve naponta átlago-
san három túra indul, ahol
mindenki megtalálhatja a lehe-
tőségeihez illeszkedő kihívást.

A túraprogramok mellett
számos érdekes és tartalmas

program garantálja, hogy a
kerékpárosok fővárosába, Bé -
késre látogatók megannyi ta -
pasztalattal térjenek haza.
Né hány ezek közül: veterán
ke rékpárok forgataga, gaszt-
rotúra, közlekedésbiztonsági
roadshow, bringás és görkoris
felvonulás, spinning maraton,
használtbringa börze.

Kerékpár fesztivál Dánfokon
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Az élő zenét, néptáncot és bábművészetet ötvözte az Aranyvirág című
mese ősbemutatója. Fotók a www.bekesiujsag.hu oldalon.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének békési helyi csoportja kirán-
dulást szervez a Füzesgyarmati Gyógy -
fürdőbe július 21-én, csütörtökön. Indulás
7:30-kor a pályaudvarról. A részvétel költsé-

ge 1100 Ft, ebéddel 1600 Ft. Érdeklődni le -
het a polgármesteri hivatal (Petőfi u. 4.) 9.
számú irodájában kedden és pénteken 9-12
óra között. Telefon: 66/411-011/181-es mel-
lék, 30/97-53-202.

Gyógyfürdőzés Füzesgyarmaton Békés is 
bemutatkozott

A Békési Szlovák Kisebb -
ségi Önkormányzat tagjai is
részt vettek az Országos Szlo -
vák Napon Nagybánhe gye -
sen, ahol a küldöttségek népi
kultúrájukat: ételeiket, táncu-
kat, viseletüket mutatták be.
Békést a kosárfonás remekein
és ágyas pálinkán keresztül
ismerhették meg a résztvevők
– tájékoztatott Feledi János, a
helyi kisebbségi önkormány-
zat elnöke.



A Békési Pálinka Zrt.
értesíti 

a tisztelt lakosságot, 
hogy megkezdte 

a PÁLINKAFŐZÉS
ELŐJEGYZÉSÉT

Békésen, a Szent Pál sor 3.
alatti kereskedésben.
Telefon: 66/411-336.

– „Délelőtt dolgozok…”,
„Egész nap úton vagyok…”-
mondtad a telefonban, amikor
időpontot egyeztettünk erre az
interjúra. Mit takar ez?

– Tizenhat évvel ezelőtt
kezdődött, amikor a gyes le -
járt. Akkor kerestünk munkát.
A férjem gondolt egyet, és vett
egy tehenet. Arra gondolt,
hogy a szükségletünkön felüli
mennyiséget értékesíthetjük a
szomszédoknak. Nagy volt a
kereslet, ezért bővítettük az
állományt, én pedig elindul-
tam a városban piackutatásra.
Felajánlottam, van rá lehető-
ség, hogy házhoz hordanám a
tejet, akkor még flakonban.
Ezen kívül túrót, tejfölt készí-

tettünk. Ahogy nőtt a vásárló-
körünk, úgy bő vítettük az
állományt, saját tenyészetünk-
ből. Aztán az or szág belépett
az unióba, s mi oly módon
csatlakoztunk, hogy végre

sikerült üzembe ál lítanunk a
már rég megálmodott tasako-
ló gépet. Az áruválasztékot
pe dig sajtkészítményekkel bő -
vítettük. Ma ötvenféle termé-
ket forgalmazunk.

– Mi garantálja, hogy eze-
ket el is tudjátok adni?

– Áruinkat személyesen
adjuk a vásárlók kezébe. A si -
keres eladáshoz nem elég a ki -
váló minőség, fontos a jó meg-
jelenés és az emberismeret is.
Bármilyen nap is van mögöt-
tünk, mindig mosolygósnak,
kedvesnek kell lennünk. A
mai napig is házhoz járunk, és
állandóan nő a vevőkörünk,

mert szájról szájra terjed a ter-
mékeink jó híre. Ezen kívül
van szórólapunk is, mely tar-
talmazza a teljes árukínála-
tunkat, árainkkal és elérhető-
ségünkkel együtt. Minden

reklámnál többet ér azonban
az a minőség, amit a terméke-
inkkel biztosítunk: csakis ter-
mészetes alapanyagokból, tar-
tósítószermentesen készítjük
el őket. Jók között a legjobb-
nak kell lenni. Minden nap
készítünk sajtokat, túrót, va -
jat, vajkrémet, sajtkrémet,
go molyát, parenyicát… Új
termékeink is vannak: érlelt
natúr és füstölt sajtok, ca -
mambert jellegű sajtok. 

– Emőke. Nem hétköznapi
név…

– Ennek története van.
Negyedik gyermekként szü-
lettem, császármetszéssel és

mikor édesanyám felébredt az
altatásból, a kérdésre, hogy mi
legyen a kislány neve, azt vá -
laszolta: Emőke. Csak ez ju -
tott az eszébe, melyet A látha-
tatlan ember című regényből
vett, amit a nagyobb testvére-
imnek vetített előző este.

– Ennyi munka mellett
mire elég a szabadidő?

– Vállalkozásunkba a gyer-
mekeinket is bevonjuk. A csa-
ládi együttlét szorosan össze-
fonódik a munkával, de ezt
senki se veszi zokon. A kikap-
csolódás a mindennapos spor-
tolásban jelenik meg: felváltva
futás, kerékpározás, úszás, tor -
na. A barátnőmmel 19 éve ezt
csináljuk. A családi kikapcso-
lódást pedig a csodálatos er dé-
lyi túrázásaink jelentik. Ré gi
dédelgetett álmunk, hogy egy-
szer egy hetet eltölthessünk
valamely tengerparton, de ez
még várat magára, mert első a
vállalkozás és a vevők. Szak -
mai álmunk egy-két évente
mindig újabb termékekkel
megjelenni. Szere tettel várunk
mindenkit, akinek felkeltet-
tük az érdeklődését, a Drága
utca 54. szám alatt reggel hét-
től kilencig, es te négytől hétig.
Házhoz is szál lítunk, hívjanak
fel telefonon: 66/416-171,
20/886-06-66.               Gugé

Következő interjúalanyunk
Mester Péter, a Városvédő és 
- Szépítő Egyesület elnöke.
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Sajtból van a Hold…
Sajtból van a Hold…
énekelte egykor a Ber -
gendy együttes. Ha
Kun né Papp Emőke
sajtjaira gondolok, már
én sem bánnám, ha
sajt ból lenne valóban a
Hold. Ezen meggyőző-
dé semet csak megerősít
a bájos, 52 éves Emő -
kével való beszélgetés,
aki a férje szerint a vál-
lalkozás arca. Na meg
az ellenállhatatlan illa-
tokat s látványt su gárzó
sajtkóstoló is.

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

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.

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

A nemrég lezajlott XXVI. Fidesz kongresszus nyilvános
volt. Ám a média nem minden fontos részletet közölt. Ezek -
ből néhány lényeges gondolat következik most. Kövér László
mély hittel beszélt arról, hogy a Fidesz és a kormány munká-
ját a jövőben az óvatosság, a választókkal és Istennel szembe-
ni alázat és a saját elbizakodottsággal szembeni bizalmatlan-
ság kell hogy jellemezze. Pokorni Zoltán a mértéktartásra
helyezte a hangsúlyt, mert a kétharmados többség arra hajla-
mosíthat bárkit, hogy azt higgye, mindenhez ért, és ez na gyon
káros lehet az ország jövője szempontjából. Lázár János kie-
melte, hogy a jövőben sem lazítanak a tempón, sem az ország-
gyűlésben, sem a kormány szintjén, hiszen rengeteg az elvég-
zendő feladat. Kósa Lajos a pártot, a kormányt segítő önkén-
tesekre való fokozott odafigyelésre intett. Orbán Viktor az új
világrend kialakulásáról beszélt. Mint mondta, több hibát is
vétettünk mi, Európa és a világ: nem álltunk ki a ke resztény-
ség mellett, azt hittük, hogy munka nélkül is lehet jól élni,
márpedig nem vitatkozni, hanem dolgozni kell. A roma
kisebbség gyerekeinek iskolába kell járni, a felnőtteknek dol-
gozni, a törvényeket pedig mindenkinek be kell tarta ni. Végül
elmondta, hogy új szövetségeseket kell találni, lásd: Amerikai
Egyesült Államok, az arab világ, Kína, Európa.

Most már csak múlt időben
írhatunk a 35. Békési-tarhosi
Zenei Napokról, ugyanis az

július 3-án véget ért. Összeg -
zésképpen, a teljesség igénye

nélkül idézzük fel néhány ese-
ményét! A református temp-
lomban évről évre tartanak

hangversenyeket a zenei na -
pok idején. Ezúttal két ren-

dezvény kapott itt helyet,
Tóka Szabolcs orgonahangver-
senye, aki a Liszt-díjas Pitti
Katalin operaénekessel szere-
pelt; továbbá a hagyományos
kórustalálkozó, me lyet idén a
nyolcvanéves Szo kolay Sándor
Kossuth-díjas zeneszerző, egy-
 kori tarhosi énekiskolai diák
tiszteletére rendeztek meg. A
művész gyengélkedése miatt
személyesen nem tudott jelen
lenni a találkozón, de meleg
hangú baráti levelét tisztelői-
hez Ka tona Gyula református
lelkipásztor felolvasta. 

A szintén visszatérő hely-
szín a Békési Galéria, ahol a
budapesti Brass is the Five
rézfúvós kvintett koncerte-
zett, és reneszánsz táncos-ze -
nés estet is tartottak. 

Tarhoson az egykor oly
híres Zenepavilon sajnos több
éve nem funkcionál, ám a
településen is volt rendez-
vény, az ekkorra időzített
Körösök Völgye Folklórfesz -
tivál, me lyen békési hagyo-
mányőrző csoportok is fellép-
tek. Szín padra állt az a há -
rom  nép tánc együgttes is,
amely a ze nei napok utolsó
napján a kulturális központ
látogatói előtt is megmutatta
magát, azaz a Belencéres
Nép táncegyüttes, a csehor-
szági Kunovicei Gyer mek
Néptánccsoport és a lengyel-
országi „Hyrni” Felnőtt Nép -
tánccsoport. A néptáncfeszti-
vál társrendezője a Be len -
céres Alapítvány volt.

Zsombok Imre

Néptáncosok búcsúztatták a 35. Zenei Napokat

Különleges színfoltja volt a zenei napoknak a reneszánsz zenéket és
táncokat bemutató fellépés a Békési Galériában.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Ér -
dek lődni: 20/886-27-81
Összkomfortos ház eladó presszóval a fő -
útvonal mellett. Tetőtér beépíthetőségi le -
hetőség. Tel.: 30/83-29-850, 66/643-164.
Eladó Tarhoson az Arany J. u. 56. szám
alatti családi ház. Érd.: 30/369-44-62.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Ház eladó a Lánc u. 19. alatt. Ár mege-
gyezés szerint. Érd.: 30/999-78-77.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
Ház eladó nagy portával a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Az Ék utcában garázs eladó. Érd.: 30/320-
60-71.
A Mátrában, megélhetést biztosító ötszo -
bás ház gyógyfürdő és horgásztó köze -
lében eladó. Tel.: 36/371-006.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Elcserélném békési négyszobás pad -
lásteres házamat kétszobás tömblakásra
2. emeletig. Érd.: 30/58-71-806, 66/643-
853 (18 óra után). 
Nagycsaládnak alkalmas négyszobás ház
a Keserű sor 20. alatt eladó. Érd.: 30/225-
78-24.
Elcserélném kétszobás kertes házamat
lakásra, második emeletig. 20/47-39-541.
Városközpontban 126 m2-es, kétszintes
lakás eladó. Érd.: 30/273-84-16.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Háromszobás, nappalis, felújított, gáz és

központi fűtésű kertes ház nagy garázzsal,
rendezett udvarral, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/22-14-716.
Gyomaendrődön a strand mellett, a Kiss
La jos üdülőtelep 18. alatt nyaraló eladó.
Érd.: 66/219-558, 70/638-92-31, 18 óra
után.
A Fürdőhöz közel összkomfortos családi
ház garázzsal, nagy udvarral eladó. Érd.:
66/643-114.
Kétszobás családi ház eladó. Érd.: 30/55-
19-108, 66/634-103.
Kertes ház eladó vagy kiadó. Tel.: 70/651-
75-34.
Az Árok u. 16. alatti téglaépítésű, össz -
komfortos családi ház melléképületekkel
eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/98-
30-794.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás
+ étkezős családi ház eladó nagy mel-
léképülettel, kétállású garázzsal. Tel.:
20/521-95-04.
Első emeleti lakás a Fáy u. 11. alatt eladó.
Érd.: 30/29-97-907.
A Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Egyszobás, vegyes falazatú ház Békésen
eladó. Tel.: 70/235-97-29.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó
Békésen. Tel.: 20/20-60-161.
Földszinti lakás eladó, téglaházra cserél-
hető. Tel.: 30/518-07-28.
Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth
utca 9. alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Kertes házat tömblakásra cserélnék.
30/587-18-06.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó.
30/472-99-14.
Régi parasztház telekárban eladó. Tel.:
30/906-69-23.
Tarhoson szép állapotú családi ház eladó.
Tömblakásra csere érdekel. 66/429-003.
Városközpontban igényesen felújított
családi ház eladó. Értékegyeztetéssel
tömblakáscsere is lehetséges. Ár mege-
gyezés szerint. Tel.: 70/310-88-07.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125. 
Malomasszonykertben 40 m2-es, padlás -
teres ház garázzsal eladó. Víz, villany van,
minden helyiségben radiátor. 800 m2 kert
körbekerítve. Két nagykapuval. Irányár: 3,7
millió Ft. Érd.: 30/258-04-69.
A Táncsics utca 8. sz. alatt családi ház
eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-
92-62.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó Irányi 51. alatt. Ár: 5,5
millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Bethlen utcában felújított parasztház
eladó sürgősen. Fix ár: 5 millió Ft. Érd.:
70/290-11-54.
Áron alul hatmillióért a Veres Péter téren
egy 2,5 szobássá átalakított erkélyes,
egyedi gázkazános lakás. Házra is cserél-
hető hasonló értékben. Tel.: 30/476-93-80.
Kétszobás, összkomfortos, felújított kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,2 millió Ft
vagy megegyezés szerint. 70/215-45-77.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Földszinten, 57 m2-es, kétszobás lakás
eladó. Irányár: 7 millió Ft. 30/58-98-696.
A Karacson 58 m2-es, felújított, IV. emeleti
lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
30/49-86-518, 30/911-88-61.
Két utcára nyíló telken belül felújított
összkomfortos parasztház háromfázissal,
gyümölcsössel eladó. Irányár: 7,9 millió
Ft. Tel.: 66/634-570, 30/55-66-020.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás kertes ház a központhoz
közel eladó. Irányár: 8,4 millió Ft. Tel.:
66/410-323.
Városközpontban téglaépítésű, 64 m2-es,
háromszobás, 2. emeleti, erkélyes, te her -
men tes lakás csendes környezetben sür -
gősen eladó. Kertes házra csere érdekel.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Békéscsabán a piacnál téglaépítésű, fel -
újított, 55 m2-es, egyedi fűtésű, kétszobás,
erkélyes, tehermentes lakás eladó.
Irányár: 8,6 millió Ft. Tel.: 20/377-04-00.
A Lengyel Lajos utca 9. szám alatti
háromszobás kertes ház sürgősen eladó.
Érd.: 30/506-31-85. Irányár: 10 millió Ft.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ft-
ért. 20/416-91-17. 
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti há -
romszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra
cserélhető egy teljesen felújított téglaház
fűthető garázzsal a fürdő és Dánfok von -
záskörzetében. Irányár:12,8 millió Ft. Érd.:
70/67-83-155, csak hétvégén.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Bethlen utca 10. alatti modern, felújított,
háromszobás családi ház kulturált kör -
nyezetben eladó. Rendezett udvar, fúrt
kút, ipari áram. 16,5 millió Ft. 66/643-298.

KIADÓ INGATLAN

Egyszobás összkomfortos albérlet egye -
dülálló személynek hosszú távra kiadó.
Tel.: 30/83-29-850, 66/643-164.
Garázs kiadó. Tel.: 30/655-25-15.
Békésen, a Szarvasi úton 4. emeleti bú -
torozatlan lakás kiadó. 20/330-90-70.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.
Kertes ház albérletbe kiadó. 20/386-51-53.
Lakás kiadó. 30/214-75-81.

INGATLANT KERES

Kertes házat keresek albérletbe hosszú
távra 20 ezer Ft-ig és karbantartásért. Tel.:
70/252-42-49.

KERT
Malomasszonykertben 9000 m2-es kert a
part mellett eladó. 30/313-36-46.
Malomasszonykertben 2 kvadrát kert
eladó. Érd.: 30/242-89-24.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített  zárt -
kert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Kert eladó a Malomasszonykert elején.
30/744-08-96.
Nagykertben, kövesút mellett kerti ház 500
négyszögöl földdel együtt olcsón bérbe
kiadó. Érd.: 30/453-67-17, 70/578-19-09.
Sebők kertben kert eladó. Villany, víz,
faház van. Tel.: 70/235-97-29.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Yamaha DT 50 vízhűtéses enduró eladó.
Tel.: 30/655-25-15.
Seat Cordoba eladó 1 év műszakival.
Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: 20/240-38-20.
Honda Dio robogó eladó nagyon szép
állapotban. 20/240-38-20.
Eladó egy piros-fehér Simson robogó. Jó
állapotban, jó gumikkal. Érd.: 30/568-30-67.
Eladó: 2 db 3,5 t billenős pótkocsi, MTZ53
traktor, mind piros frsz-ú, SzK5 kombájn
adaptereivel, mg-i munkaeszközök, alkat -
részek. 30/366-31-82, 70/603-55-99.
3 mázsát szállító Lady utánfutó eladó.
30/66-88-978.
Eladó 1990-es évj. Skoda Favorit lejárt
műszakival 60 ezer Ft-ért. Érd.: 30/297-
89-90.
Simson motoros kerti traktor pótkocsival
eladó. Tel.: 70/356-36-55.
MTZ traktor után való alacsony állatszál-
lító pótkocsi príma állapotban eladó. Érd.:
66/411-857, este.
2005-ös Dacia Logan 1,4-es eladó. Érd.:
70/284-84-97.
Eladó: Terra pótkocsival és tartozékokkal.
30/313-36-36.

ÁLLAT
Fajtiszta labrador kiskutyák eladók.
30/456-98-83.

Előnevelt csirke, pulyka, vágni való csirke
eladó. Raktár sor 24. Tel.: 70/881-93-00.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra keresem társam. 40-
es férfiak előnyben. 30/558-71-26.
182/112/57 káros szenvedély nélküli, egye -
dül élő férfi saját lakással, biztos jö vede -
lemmel társát keresi hozzáillő, csinos,
igényes nő személyében. 30/366-31-82.
Hetvenes nő keresi hasonló korú férfi
társát. 66/410-419.
50 éves egyedül élő, magányos nő keresi
50-58 éves egyedül élő, magányos férfi
társaságát. Tel.: 70/36-06-247.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Állatgondozói állás keresek Békés me -
gyében. Tel.: 70/356-36-55.
Munkát keresek: takarítás, gyermekfelü-
gyelet, vasalás, konyhai kisegítés érdekel.
70/201-68-57.
Kőműves, udvaros, karbantartó vagy éjjeli -
őri munkát keresek. Akár részmunkai dő -
ben, minimálbérért is. 30/299-31-46.
Idősgondozási és gyermekfelügyeleti
munkát keresek. 70/776-49-34.

EGYÉB
LG NO FROST Hűtő és fagyasztó szekrény,
Hajdu keverőtárcsás mosógép, Hajdu
centrifuga eladó. Érd.: 20/886-06-50
120 és 200 literes használt műanyag cef -
rés hordók eladók zárható tetővel. Érd.:
66/412-070, délutánonként.
Eladó egy 180/52-es méretű új munkaruha
nadrág. Ára: 1500 Ft. Tel: 30/655-25-15. 
Háromfázisú cirkolafűrész eladó. 30/293-
27-51.
Eladó a Sporthorgász című újság 193
darab példánya. Tel: 30/655-25-15.
Új Lehel kombinált hűtőgép eladó. Tel:
30/655-25-15.
Eladó vagy jószágra cserélhető termény-
daráló. Tel.: 30/320-60-71.
Kisbálás búzaszalma eladó, akár tarlóról is,
előjegyzést fölveszek. Tel.: 30/433-79-89.
Békésen eladó: zöld színű komód, hűtő
apró hibával, szőnyeg, napernyő, működő
mosógép, íróasztal, tálalószekrény, színes
tévé. Tel.: 30/834-55-20.
Szalonna és bakkecske eladó. 66/413-327.
Eladó egy 41-es méretű  gumitalpú új
bakancs. Ára: 3000 Ft. Tel: 30/655-25-15.
Német öntöttvas örökégő kályha és
csőhajlító eladó. 30/313-36-46.
Model Home gőztisztító újszerű állapot-
ban féláron eladó. Tel.: 66/634-214.
Hálószobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 20/584-36-01.
Hálózati árammal üzemelő vízszivattyú 6
m-es szívócsővel eladó. Érd.: 66/411-857.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Rekamié + 4 fotel + asztal 17
ezer Ft-ért. Ruhásszekrény és vitrines
szekrény 8-8 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó: 4 db Rover 15-ös alu f. 4 x100
osztású 14-es csere érdekel, Technopoint
TC 10R mobil klíma 2007-es, máig
dobozában. Tel.: 20/319-62-82, egész nap.
3 db diófaderék eladó. 20/886-27-85.

Motoros láncfűrész újszerű állapotban,
125 MZ motorkerékpár üzemképesen
eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Eladó: 3 db 25 literes befont üveg és 2 db
50 literes kosaras üveg, szobapáfrányok,
leánderek. Békés, Deák F. u. 39. Tel.:
66/416-144.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek, há -
ló szobatükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, mosógép,
takarítógép. Érd.: 20/47-79-440.
Cefrének való hordókat vennék. Tel.:
20/228-58-66.
Gyermek mountain bike kerékpár eladó jó
állapotban nyolcezerért, Daewoo kistévé
tízezerért. Érd.: 70/22-14-716.
120 literes fagyasztószekrény, rekamié +
2 fotel, dohányzóasztal, hálószobabútor
eladó. Érd.: 66/410-323.
Eladó LG HB954SP-DD típusú házimozi
rendszer. Lejátszható fájlformák: DivX,
mp3, blu-ray, jpeg, iPod dokkolási
lehetőség, 5.1 erősítő. Érd.: 30/568-30-67.
Eladók: 185x65 teleajtó, 4 db 100-as vas-
bak, malterrosta, 2 db Robi járókerék,
kézi hajtású daráló, kézi kukoricamor -
zsoló, csempevágó, 220 W-os termény-
daráló, piaci mérleg, egykarikás villany -
rezsó, Zsuzsi kötőgép. Tel.: 30/381-37-27.
Eladó: 220 literes hűtőszekrény, 16 kala -
pácsos terménydaráló, kukoricamor -
zsoló, számítógépes asztal, íróasztal és
egyéb ingóságok. Tel.: 30/262-64-34.
Bontásból ajtó, ablak eladó. 30/66-88-978.
Atrix BMX kerékpár védőfelszereléssel
eladó. 20/584-36-01.
Eladó 106 cm-es Orion tévé, Orion házi-
mozi szett DivX-es, dobozában. Tel.: 20/
319-62-82, egész nap.
Eladó: új tömör beltéri ajtó ajtóféllel, cefrés
hordók, különböző méretű új kasok, kerti
szerszámok, lózablók, lóbéklyó,  csődör -
csendesítő zabla. Tel.: 20/98-30-794.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ért. Tel.: 20/629-28-38.
Eladó: 50 literes üvegballon, 20 db  kúp -
cse rép. Bocskai u. 19. Tel.: 30/262-64-34.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, alig használt
salgó tűzhely 35 ezer Ft-ért, üstház üsttel 8
ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó: bébihordós babakocsi, kiságy kó -
kuszmatraccal, pelenkázóval. Érd.: 70/
535-92-03.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, 4 db
VW bogár alufelni, tágulási tartályok,
vasvágó szalagfűrész, tizes-gev láda.
Érd.: 30/376-69-16.
Automata elöl és felültöltős, működőké -
pes mosógépek eladók. Száraz tűzifa
eladó. Tel.: 66/739-890, csak este.
700-as gyalu eladó. Tel.: 30/29-41-444,
66/415-106.
Elektromos rokkant kocsi (Otto Bock)
eladó. 20/268-51-60.
Kézi hajtású rokkant kocsi eladó. 20/327-
36-79.
RETRÓ csővázas ülőgarnitúra /kihúz ha tó
rekamié, 2 fotel, 2 szék/ továbbá 2 heverő
2 fotel, 4 szék eladó. Bontásból ajtó, tető -
cserép, vezetékes gáztűzhely eladó. Érd.:
20/886-06-50
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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: 2011. JÚLIUS 19. KEDD 12 ÓRA.

A békésiek kéthetente
meg jelenő újságját 2004 óta
adja ki Családért Alapítvány,
melyet H. Kovács Judit és
Barkász Sándor alapított. A
lap évek óta az igen tekinté-
lyesnek nevezhető tízezer pél-
dányban kerül a helyiek mel-
lett a kamuti, bélmegyei,
muronyi és tarhosi olvasók
elé. Jelenleg mintegy 30 em -
ber dolgozik azon, hogy két-
hetente mindenki megtalálja
postaládájában az újságot.
Ezeknek a munkatársaknak:
cikkszerzőknek, fotósoknak,
hirdetésszervezőknek, tördelő-
nek, korrektornak és persze a
terjesztőknek tartották a va -
csorát. Valamennyien in gye -
nesen vagy jelképes összegért

végzik munkájukat. 
A Békési Újságnál dolgozó-

kat nem a fizetés inspirálja,
hanem az, hogy alkossanak,
adjanak valamit az itt élőknek
– amint azt Barkász Sándor is
kiemelte a vacsorán, megkö-
szönve mindenkinek az előző
találkozás óta elvégzett mun-
káját. Az est folyamán a
2012-es Békési Újság Kalen -
dá riumról is szó esett, mely a
szokásoknak megfelelően
még idén ősszel meg fog je -
lenni, vezérgondolata ez lesz:
„Békés – az én városom”, és
készítésében a lapot jegyző
törzsgárda is munkálkodik.

A jegyzetíró Dr. Pálmai
Tamás gondoskodott a vacsora
lelkéről: az ételről. Erről csak

annyit, hogy nagyanyáink meg-
irigyelhették volna a hét tanya-
si tyúkból főtt levest és papri-

kást. Mondani sem kell, hogy az
est végére mindenki dagadó
bendővel távozott Dánfokról. 

A Békési Újság munkatársai
továbbra is azon dolgoznak,
hogy olvasóiknak a város életé -

nek átfogó kiadványát nyújt-
sák át minden kéthétben. 

Rucska Beáta

Köszönet a Békési Újságot készítőknek éves munkájukért
Finom ételek és családias hangulat jellemezte a
Békési Újság idei vacsoráját. Most először új he -
lyen, a megújulóban lévő Dánfoki Üdülő köz -
pontban gyűltek össze a lap munkatársai.
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Két kis történetet szeretnék most meg-
osztani kedves Olvasóimmal. Azt mondják,
az adomamesélés nem kifejezetten nyelvé-
szeti téma? Dehogynem – mindent meg
tudunk magyarázni. Az első egy módosító-
szó szokatlan magyarázata, a másik pedig
egy különleges kommunikációs helyzet.

Amikor Deák Ferenc egy alkalommal
hazafelé indult, a ruhatárban nem találta a
kalapját. A ruhatáros megjegyezte, hogy egy
ismeretlen, mitugrász fiatal politikus vitte el
a keresett tárgyat, a sajátját viszont ott
hagyta. A haza bölcse fedetlen fejjel távo-
zott, ám amikor legközelebb találkozott a
gondatlan fiatalemberrel, számon kérte tőle

tévedését. „Bocsánatát kérem, méltóságos
uram” – mentegetőzött amaz -, de körülbe-
lül egyforma a fejünk.” Mire Deák így vála-
szolt. „Körül igen, de belül nem.”

Hasonló eset történt a nagy ír drámaíró-
val, G. B. Shaw-val is: egy gerinctelen kri-
tikusa elmarasztalta zuglapjában. Shaw-
nak volt annyi esze, hogy ne vegye föl a
sértést, mindössze ennyit írt névjegyére,
amit aztán elküldött a névtelenségbe bur-
kolózó firkász lakására: „Én azt hittem
Önről, hogy korrekt úriember, maga vi -
szont gazembernek nevezett. Úgy látom,
mind a ketten tévedtünk.”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
KÖRÜL IGEN…

Július 19-24. kedd-vasárnap egész nap
II. Békési Kerékpárfesztivál. Bővebben lapunk a
4. oldalán.
Dánfoki Üdülőközpont

Július 19. kedd 8 óra-10:30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi művelődési ház

Július 23. szombat 8-12 óra
Jakab-napi Torkoskodás és Vásár a Piacté ren.
Bővebben lapunk 5. oldalán.

Július 26. kedd 8 óra-11:30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. Adjon vért
és mentsen meg 3 életet!
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 13-27. KÖZÖTT
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Maradandó élménnyel gaz-
dagodtak a TÁMOP 3.2.11/ 10-
1-2010-0055 -ös számú pályá-
zati projektben részt vevő, a
Békési Kistérségi Ál talános
Iskola Dr. Hepp Fe renc
Tagintézményében tanuló kis-
diákok. Elsőtől negyedik évfo-
lyamig, csoportonként 20 fő

tanuló látogatott el a közel-
múltban Békéscsabára, a helyi
bevásárlóközpont mozijába.
Nemcsak a Gru című 3D-s
animációs filmet élvezhették
végig, hanem betekinthettek a
kulisszák mögé is. A mozigé-
pész bemutatta, hogyan kerül a
film a filmvászonra. A gyere-

kek közül sokan életükben elő-
ször jártak moziban, és a tech-
nika háromdimenziós vi lágával
is most találkoztak testközel-
ben először. A tapasztaltak
mély hatást gyakoroltak rájuk,
még a hazafelé vezető úton is
boldogan beszélték meg egy-
mással élményeiket.

�

Mozilátogatás pályázati pénzből

Hónapok óta azon dolgoz-
nak a Táncsics utca – Török -
vész utca kereszteződése kör-
nyékén élők, hogy elbontsák az
oda szerintük illegálisan ki he-
lyezett kegyhelyet, amely H.
Zs.-nak, egy 24 évesen elhunyt
békési motorosnak állít emlé-
ket. A fiatalember, feltehetően
nagy sebességgel hajtott 2010.
június 15-én, amikor személy-
gépkocsival ütközött, és olyan
súlyos sérüléseket szenvedett,
hogy a kórházba szállítását
követően életét veszítette.
Családja a baleset helyszínéhez
közel, az árok mellett állított
előbb egy kopjafát, majd
emléktáblát, később díszkavi-
csot hozott ki, virágokkal és
mécsesekkel emlékeztek. A
környék lakói lapunk riporteré-
nek elmondták, ezt a fajta
megemlékezést nem tartják
helyénvalónak a város belterü-
letén, ez a kegyhely inkább ille-
nék a temetőbe. Ráadásul az
emlékhely sok motorost vonz
oda, akik csoportosan, motorja-
ik gázkarját húzva tisztelegnek,
amibe a szomszédos házak csil-

lárjai is beleremegnek, az ott
élő gyerekek félnek. Mint el -
mondták, a család gyászát tisz-
teletben tartják, az eset őket is
megviselte, többen szemtanúi
voltak, ezért nehéz nekik min-
den nap szembesülni a történ-
tekkel. A gyászév leteltével
azonban türelmük el fogyott,
ezért aláírásokat gyűj töttek, és
kérték Mucsi András képvise-
lőt, érje el, hogy a kegyhely
eltűnjön. A polgármester és a

jegyző is foglalkozott az üggyel,
felszólították az érintett csalá-
dot, bontsák el az emlékhelyet,
melyhez nem volt területfogla-
lási vagy más hatósági írásos
engedélyük. A június 24-ig
kapott türelmi időig csak annyi
történt, hogy az addig éjsza-
kánként tízesével világító
üvegmécseseket elvitték, de
riporterünk helyszínre érkezé-
sekor, július 6-án a kegyhely
még állt.                        Sz. K.

Zavarja a szomszédokat 
a motorosnak állított kegyeleti hely

Még áll a kegyhely a Táncsics-Törökvész utcák sarkán.
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A napokban három festőta-
nuló kifestette a Tárház utcán
élő Priskin család házát.

Priskinné Egeresi Andrea hiva-
tásos szülő, aki az elmúlt 11
évben 26 gyermek nevelését

segítette, jelenleg saját két
gyermekén kívül hét másik 1-
21 évesnek nevelőszülője. A
Békés Megyei Szociális, Gyer -
mekvédelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központ által
működtetett nevelőszülői háló-
zatban végzett munkájának
egyfajta elismerése, hogy éppen
náluk biztosítja a fenntartó a
nyári festési munkát – hangsú-
lyozta Farkas Zoltán, Békés
Megye Képviselő-testületének
elnöke, aki megtekintette a
munkálatokat, melyek egyéb-
ként városunk mellett más
településeken is elvégeznek. A
festőtanulók a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény déva-
ványai oktatási egységétől ér -
keztek, és az összes szoba kifes-
tését nyári gyakorlatuk része-
ként végezték el, szakoktató
felügyelete mellett. A megyei
gyermekvédelemben jelenleg
35 településen 139 nevelőszülő
411 gyermeket lát el.       Sz. K.

Kifestették a nevelőszülő otthonát

Augusztus 8-ával Kovács
Dániel a Szegedi Kis István
Református Gimnázium új
igazgatója. Erről a helyi egy-
házközség presbitériuma csak-
nem egyhangúlag döntött. A
Békés megyei születésű okta-
tási szakember la punknak
elmondta, legnagyobb felada-
tának azt tartja, hogy a város-
tól most átvett óvodát és álta-
lános iskolát integrálva homo-
gén szellemiségű, színvonalas
iskolát te remtsenek. Feladata
továbbá az iskola református
keresztény arculatának erősí-
tése, és a meglévő finanszíro-
zási kö rülmények közötti igaz-
gatása. A két oktatási egység

átvételével minden korábbinál
na gyobb létszámú, kb. 1100
ta nulóval működő református
is kola kezdi meg munkáját
szeptemberben, ahol az óvodá-

tól az érettségiig el lehet jutni.
Az igazgató a helyettesével és
öt intézményegység-ve zetővel
irányítja majd az iskolát, de
ezeket a személyeket még nem
nevezte meg. Lesznek tehát
személyi változások, ám mint
az új igazgató hangsúlyozta,
minden korábban itt dolgozó-
ra számít. 

Kovács Dániel a rendszer-
változás után néhány éven át
vezető vallástanárként már
dolgozott a Szegedi Kis István
Református Gimnáziumban.
1993-ban került Pápára, az
ottani református gimnázi-
umba, amelyet az utóbbi négy
évben igazgatott.           Sz. K.

Új igazgató a református iskola élén

Kovács Dániel.
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Farkas Zoltán érdeklődött Priskinnétől családjuk mindennapjairól.



Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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Horgász
szemmel

A közelmúltban rendezte
meg tagjainak a Borosgyán
Horgászegyesület saját taván 40
órás harcsafogó versenyét, mivel
nagyon elszaporodott ez a halfaj
a tóban. A 25 nevező horgász
harcsafogó felszereléssel és
iszap giliszta, lóbogár csalikkal
vágott neki a versenynek – tájé-
koztatta lapunkat Balogh Zol -
tán, az egyesület titkára. Össze -
sen több mint 61 kg harcsa ke -
rült a szákokba a verseny alatt,
mely változatos időjárási körül-
mények között zajlott.

Eredmények: I. Filó György
(19,13 kg), II. Balogh Zoltán
(18, 45 kg), III. Lukács József
(8,65 kg), IV. Tóth Antal (7,15
kg), V. Belleli Lajos (3,75 kg).
Ezen kívül több kisebb méretű
harcsát is kifogtak a horgászok. 

HORGÁSZVERSENY
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ITT A NYÁR, ITT AZ UTAZÁSOK IDEJE!
Amikor hosszabb útra indul az autós, érdemes sok mindent

ellenõrizni az autón: a fékeket, a futómû állapotát. Ezt egy álta-
lános szemrevételezéssel és padon történõ méréssel azonnal el
lehet végezni. Idõszakos szervizeket ilyenkor elõrébb lehet
hozni, így biztosra vehetjük, hogy a karbantartásnak eleget tet-
tünk. Már sokan el sem indulnak hosszabb útra klíma nélküli
jármûvel. Ellenõriztessük annak hûtõközeggel való feltöltöttsé-
gét, és fertõtleníttessük ki, az esetleges légúti megbetegedések
elkerülése érdekében.     

Errõl a témáról bõvebben olvashat ezen a címen:

www.botondauto.hu/cikkek.

Olvasói leveleket várunk az: info@botondauto.hu e-mail címre.

A közelmúltban rendezték
meg a hetedik alkalommal
életre hívott „Fuss a nyárba”
szünidőköszöntő utcai futó-
versenyt az Erzsébet-liget kör-
nyékén a Békés Városi Szo -

ciális Szolgáltató Központ
szer vezésében. A rendezvény
célja ráirányítani a figyelmet a
rendszeres sportolásra, az
egészséges életmód fontossá-
gára. A közös bemelegítést
ezúttal is a Linea Fittnes Klub
segítette, majd Vámos Lász -
lónak, önkormányzati tanács-
noknak startjelére megkezdő-
dött a verseny. Összesen 138
regisztrált futó indult a kü -
lön böző kategóriákban. A
rendezvény remek hétvégi
családi program egyben, hi -
szen a gyermekek és a felnőt-
tek egyaránt könnyedén telje-
síteni tudták a távot, közösen,
jó hangulatban sportolhattak.
A legjobbak nyereményekért
küzdöttek, továbbá a futónap
végén tombolasorolás is volt. 

A kategóriák legjobbjai:
óvodások között Csicsák Va -
len tina, 1-2. évfolyamos lá -
nyok Szebenyei Mariella, 1-2.

évfolyamos fiúk Körözsi Vencel,
3-4. évfolyamos lányok Gyön -
gyö si Zsuzsanna, 3-4. évfolya-
mos fiúk Kovács Ákos, 5-6.
évfolyamos lányok Gyöngyösi
Terézia, 5-6. évfolyamos fiúk

Földesi Henrik, 7-8. évfolyamos
lányok Nyeste Ágnes, 7-8. évfo-
lyamos fiúk Oláh Zoltán. 

További díjazott kategóri-
ák győztesei: moped verseny
Szabó Tünde, roller verseny
Molnár Attila, görkorcsolya
verseny Nyeste Ágnes. 

A felnőttek versenyében: 15-
35 éves lányok Rózsavölgyi Vi -
rág, 15-40 éves fiúk Botos Zsolt,
35 év feletti lányok Oláhné Ilyés
Mariann, 40 év feletti fiúk
Kolompár József, mama-tata
futam Baumann János. 

A családosok versnyét a
Reszelő család nyerte, a gyer-
mekváltóban a Reál Margit
fantázianevű team, míg a fel-
nőtt váltóban a DAC nyert.

A rendezvényt a város vál-
lalkozói és intézményei tá -
mogatták, melyért a szerve-
zők a mé dia támogató Békési
Újságon ke resztül mondanak
köszönetet.

Futással indult 
a vakáció

Ezen a nyáron is várja a spor-
tolni vágyókat a Sport nyár
program. A város a helyi sport-
szervezetekkel karöltve bizto-
sítja, hogy a fiatalok nyári
elfoglaltságként megismerhe-
tik, kipróbálhatják az adott
sportágakat, vagy ha esetleg
már próbálták régebben, akkor
föleleveníthetik az élményeiket.

A Békési Sportnyár prog-

ramjai között idén 14 sportág-
ból választhatnak az érdeklődő
gyerekek: sakk, atlétika, labda-
rúgás, ökölvívás, aerobik, lány/
fiú kézilabda, lovaglás, asztalite-
nisz, íjászat, lány/ fiú kosárlab-
da, súlyemelés és kajak-kenu.
Érdeklődni a polgármesteri
hivatal sportreferensénél, Kál -
mán Ti bor nál lehet a 66/411-
011-es telefonszámon. 

Jelentkezz a Sportnyárra!

– A harmadik hely kudarc
vagy siker?

– Egyértelműen siker,
ugyanis a tavaszi teljesítmény
alapján nem volt benne a csa-
patban a dobogós helyezés.
Igen kevés gólt rúgtunk, pe -
dig a megye legerősebb csatár-
sorával léphettünk pályára.
Rengeteg kidolgozott helyzet
maradt ki. Ennek az az oka,
hogy ősszel többen elmentek
a csapattól, és még tavasszal is
távoztak néhányan.

– Kikkel voltál elégedett?
– A két edzővel. A játéko-

sok értékelése az edzők dolga.
– Viszont remekül szerepel-

tek az utánpótlás csapatok…
– Igen. Az U14-es korosz-

tály Puskás Károly edző veze-
tésével az első helyen végzett
csoportjában. Az U16-os cso-
port (serdülők) ezüstérmet
harcoltak ki, őket én edzem.
És hosszú idő után ismét
békési ifjúsági csapat vehette
át az aranyérmeket. 

– Ezek szerint vannak te -
hetséges békési focisták…

– Eddig is voltak, és most is
vannak. Korábban nem tudtuk
őket Békésen tartani, így eliga-
zoltak Csabára, Gyulára, vagy
felhagytak a focizással. Most
viszont úgy tűnik, áttörés lesz.
Kidolgoztam egy középtávú
tervet annak érdekében, hogy a
békési foci a békésieké legyen.
Egyeztet tem a városi vezetéssel
és az elnökséggel is. A városve-
zetés támogatásával a terv
lényege a következő: az U17-es
és U19-es korosztály az NBII-
ben indul. Elfogadták a nevezé-

sünket, ami nagy sportdiplo-
máciai siker, alapszabályt és
versenykiírásokat módosított a
szövetség, így megtaláltuk a
kiskaput. Ezáltal lehetőség
nyílt arra, hogy Békésen tart-
suk a bajnok ifjúsági csapatun-

kat, és a serdülők versenyezte-
tését is biztosítani tudjuk.
Minden játékosukkal ne velési
szerződést kötünk, így a
„nagy” csapatok nem tudják
őket elvinni. Elképzelésünk,
hogy rövid időn belül az U13-as
és U14-es csapatunkat is az
NBII-ben versenyeztessük.
Megtettük az első lépéseket
egy utánpótlás-nevelő egyesü-
let létrehozására. Egyébként az
U19-es csapatunk meghatáro-
zó lesz az NBII-ben is. Ami
pedig a legfrissebb hír: a
napokban felkértek az U19-es
megyei válogatott edzésére, így
a válogatott békési központtal
fog majd működni, ami nagy
szakmai elismerés számunkra.

– A jövő érdekében ezek
szerint feláldozzátok a felnőtt
csapatot!

– Mondhatjuk így is, de vala-
mit lépni kellett. Terveink sze-
rint a felnőtt csapat csak békési
játékosokkal a megyei III. osz-
tályban indul. Az után pótlás-
csapatok költsége kilencven
százalékban rendelkezésre áll az
önkormányzati támogatásból.
A felnőtt csapat költségeire
most keresünk támogatókat.
Célunk a harmadosztályú
megyei bajnokság megnyerése,
hogy egy osztállyal feljebb lépve
elkezdhessük az NBII-ben
edződött fiatalok beépítését.

– Kik a segítőid?
– A szakmai munkát Szarvas

Jani ingyen segíti Kopárdi Im -
rével együtt. A pénzügyi támo-
gatói kör még alakulóban van. 

– Lesznek az elképzelésnek
ellenzői is!

– Bizonyára vannak, de
tenni kellett annak érdeké-
ben, hogy a békési emberek
végre magukénak érezhessék
a békési focit. A harmadik he -
lyet eldöntő mérkőzésen
mind össze 30 nézőnk volt,
ami azt jelenti számomra,
hogy változtatni kell az eddigi
„légiósokra” épülő felnőtt lab-
darúgáson. Remélem, hogy
ősszel a fiatalok NBII-es mér-
kőzéseire sok focit szerető
lokálpatrióta lesz kíváncsi,
mondjuk egy Békés-Debrecen
összecsapáson.  Takács János

Merre tovább, békési foci?
JELENTŐS ÁTALAKULÁSOK VÁRHATÓK A KLUBNÁL

Az első helyen várta a tavaszi idényt a Békési FC
a megyei I. osztályú bajnokságban. A tavasz
viszont gyengébbre sikeredett, így a bronzérmet
vehették át a fiúk. Csak néhány hete ért véget a
szezon, de máris sok minden történt. Ezekről is
beszélgettünk Bíró Péter szakmai vezetővel.

Bajnok ifi csapatunk. Balról jobbra elöl: Takács Máté, Maczkó Márk.
Guggolnak: Reszelő József, Fekete Szabolcs, Szalontai Mihály, László
Norbert, Római Jenő, Reszelő Rómeó, Horváth Pál. Állnak: Bíró Péter
edző, Antóni Zoltán, Tóth Norbert, Kocsis Tamás, Adamik Rajmond,
Reszelő Márk, Farkas Mihály, Megyeri Zsolt, Csikós István, Kopárdi
Imre technikai vezető.
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www.bekesiujsag.hu
HÍREK, INTERJÚK, RIPORTOK, KÉPGALÉRIÁK. 

Békésrôl minden, amit tudni érdemes.

Fotók a rendezvényről a www.bekesiujsag.hu oldalon.


