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

10%

Nem jogos,
másnak is
alacsony a fizetése.

Nem kellene
kezdôként
máris
követelôzniük.

34%

43%

Aki külföldre megy,
Jogos, mert
fizesse vissza a képzése rendkívül alacsony
költségét az államnak. a kezdô orvos bére.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JÚNIUS 11-18.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
JÚNIUS 18-25.
Turul Patika (Piac tér)
JÚNIUS 25-JÚLIUS 1.
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

A Honfoglalás tér fái alatt
kerestek menedéket a késő
délután is tűző napsütés elől
az idei trianoni gyásznapról
szóló megemlékezés résztvevői. A június 3-án megtartott ünnepségen dr. Csiby
Miklós mondott beszédet.
A főorvos mások mellett
arról beszélt, hogy az 1920.
június 4-én aláírt dokumentum diktátum volt, azaz parancs, amit a kényszerítő körülmények miatt el kellett
fogadni, tehát trianoni békeszerződésről senkinek sem
érdemes beszélnie. Később

ismertette „az ország megbecstelenítéséhez” vezető történelmi, politikai eseményeket,
összefüggéseket. Trianonnak
külpolitikai és belső okai voltak. A külső okok között a
vesztes első világháborút és a
környező országok területéhségét kell megemlíteni, míg a
belső tényezők közül a nemzetidegen hangok felerősödését
és a Tanácsköztársaságot.
– Nemzetidegen hangokat
ma is hallunk. Bizonyos liberális körök széltében-hosszában
terjesztenek ilyen külföldön –
tette hozzá Csiby Miklós meg-
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Emlékezés a trianoni gyásznapra
állapítva, hogy Trianon hatása
jelenleg is érezhető. Nemzettudatunk és hazaszeretetünk
csorbult meg, hasonlóan a csonkává vált országhoz. Mindehhez a kommunista évtizedek
is hozzájárultak.
Később „Siratunk valamit,
amit nem ismertünk” címmel
emlékműsor hangzott el,
amelyben Pocsaji Ildikó, Soós
Enikő és Csordás Ákos működött közre. Végül az emlékezés mécseseit helyezték el a
Nemzeti Összetartozás Napján megemlékezők a Trianon
emlékműnél.
Sz. K.

Megnyílt a Békési Szilvapálinka Centrum
Az idei Békési Szilvapálinka Ünnep központi
eseménye az Ady utca 1. szám alatti egykori zsinagógaépületben kialakított Békési Szil vapálinka Centrum átadása volt. A kétéves felújítási munkával megvalósult, a turisztika céljait is szolgáló pálinkaházra sokan voltak
kíváncsiak.
A június 3-4-ei rendezvény
első napján üzletember-találkozót tartottak, melyen Birinyi
József, a Parlament Hungaricum Munkacsoportjának
vezetője a közös magyar kincseinket felsoroló, jelenleg is
készülő Hungaricum-törvényről tartott előadást. Mint

elmondta, a pálinkát, amely
sajátosan magyar ital, az aktív
örökségek sorába kell tenni.
Békési Zoltán, a Békési Pálinka Zrt. vezérigazgatója a
vendégeknek bemutatta a
centrumot, amelynek célja a
pálinka minél szélesebb értelemben vett megismertetése.

Ezért üzemeltek be egy 150
liter cefre befogadására alkalmas látvány pálinkafőző készüléket, amely bérfőző helyként üzemel, valamint az ide
tervezett tanfolyamok gyakorlati színterét adja. A házban
pálinkakóstolót is kialakítottak, a galérián egy időben hatvan személy összesen 30-féle
Békési Pálinkát kóstolhat. A
földszinti helyiség konferenciateremként hasznosulhat. Az
építészeti bravúrral utólagosan
létesített pincében optimális
hőmérsékleten lehet majd tartani a pálinkatrezorban az legértékesebb italokat. Ezek mel-
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Mit szól
a kezdô orvosok
bérköveteléséhez?

Együttkoccintás az elkészült pálinkaház előtt. Izsó Gábor polgármester és Békési Zoltán vezérigazgató.

lett kóstolóhordó, játszószoba
és konyha szolgálja a kényelmet. A házban helyi terméket

boltja nyílott, ahol pálinka
mellett vesszőárut, mézet, lekvárt, kolbászt és más Békés
megyei termékeket lehet megvásárolni.
A közönség számára június
4-én nyílt meg a Szilvapálinka
Centrum. A napot a Szent
György Borlovagrend, a Magyar Pálinka Lovagrend és a
Pálinkát Pártoló Hölgyek felvonulása nyitotta, majd az
ökumenikus áldás és szentelés
után Font Sándor, a Dél-alföldi Regionális Tanács elnöke és
Békési Zoltán átvágta a nemzeti színű szalagot.
Folytatás a 2. oldalon

Tisza Kálmán nevét veszi fel
Homok, napfény, pálmafák
a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény – mi más kellhet a gondtalan pihenéshez?
Szeptembertől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény néven folytatja működését a
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, székhelye
pedig nem Békés lesz, hanem Orosháza. Erről
Békés Megye Képviselő-testülete május 31-i soron
kívüli ülésén döntött.
Az átalakítás szükségességét június 9-i békési sajtótájékoztatóján Farkas Zoltán, a
megyei közgyűlés elnöke külön is kiemelte, azt hangsúlyozva, hogy a területfejlesztés
sajátos színterének tekintett
szakképzésben a megye továbbra is vezető szerepet akar
vállalni. A hatezer megyei
fenntartású iskolásnak mintegy a fele fog a Tisza Kálmán

Közoktatási Intézménybe járni, amelynek Békés és Orosháza mellett Dévaványán és
Gyomaendrődön lesznek oktatási egységei, és 350 munkatárssal dolgozik majd. Zámbó
András, a képzőközpont igazgatója a szakképzés kapcsán
azt hangsúlyozta, hogy szeptembertől várhatóan 42 szakmát fognak oktatni, de mindenkor készen állnak a mun-

kaerőpiac igényeinek megfelelően ezt a kör módosítani,
bővíteni, akár a nappali rendszerű, akár a felnőttképzés
keretében.
Izsó Gábor polgármester
azt emelte ki, hogy a néhai
békési tanító, Farkas Gyula
nevét meg kell őrizni, ezért
szorgalmazta, hogy hozzanak
létre a város segítségével egy
alapítványt, amely a békési,
jól tanuló diákokat ösztöndíjjal támogatná.
Tisza Kálmán Békés megyei születésű államférfi volt,
aki több ciklust kitöltő miniszterelnökként, a 19. század
végén sokat tett a szakképzés
elismertetéséért.
Sz. K.

Ha pálmafával nem is szolgálhatunk, de sok-sok napfénnyel és homokos
partú, biztonságos (fokozatosan mélyülô) vízpartunkkal várjuk a fürdôzni
vágyó családokat, baráti társaságokat a Dánfoki szabad strandra! Igényesen
kiépített, gondozott partszakaszon öltözôkkel és zuhanyzóval szolgáljuk a
vendégek kényelmét.
Nyitva tartás: 10-19 óráig,
a hét minden napján.
A szabad strandot üdülôhasználati díj megfizetésével lehet igénybe venni.
Üdülôhasználati díj: 400
Ft/fô, Békés Kártyával 200
Ft/fô, 8 év alatt diákigazolvánnyal ingyenes.
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A DURKÓ HÁZ A KISPINCE UTCÁBAN
A Kispince utca elején fennmaradt egykori
módos gazdaházak épületegyüttese jellegzetes
utcaképet alkot, sajátságos mezővárosi hangulatot biztosít. Nemcsak ezek a módos
parasztházak érdemelnek védelmet, hanem
maga az ibrányi kerület (tized) ezen részének
utcaszerkerkezete is (Kasza utca, Jámbor
utca, Tűzkút utca, stb). Már az 1700-as években készült térképeken, Békés harmadik újjátelepülése után is ez a mai településszerkezet
látható az ibrányi városrészen. Kis zugaival,
sikátoraival lenyúlva a Kiskörösre
(Élő víz-csatorna),
kanyargós utcáival
igazi mezővárosi
hangulatot ad.
A Kispince utca
44. szám alatti ház
a Jámbor utca és a
Kispince utca találkozásánál kialakult
terecske különlegesen értékes épülete. 1860-ban épült. A ház építési éve az oromfalon jól látható. A századforulón Durkó Gergelyné született B. Szabó Sára
tulajdona volt. Öröklés és ajándékozás útján
később is a Durkó család tulajdona maradt.
(Egyesek szerint Raksányi Gellért színművész
egyik őse ebből a Durkó famíliából származott.) 1960-ban örökölte meg az épületet
Durkó Gergely. Az utolsó örökös a Gyulán élő
bírónő, dr. Durkó Mária.
Az 1970-as években a városé az épület. A
Hidasháti Állami Gazdaság kapta bérbe, de
eredménytelenül próbálták meg hasznosítani.

Évekig lakatlan volt, és nagyon lepusztult.
Örvendetes, hogy az Országos Műemlékvédelmi Hivatal is adott elég pénzt a felújítására.
Sisa Béla, európai hírű műemlékvédelmi szakember irányításával folyt a helyreállítás.
Magáról a gazdaházról a Békés város néprajza című könyvben Sisa Béla a következőeket
írja (az 580-581. oldalon): „Az udvari homlokzat előtt faoszlopos tornác. A hátsó helyiségeknél (kamra, szoba, kocsiszín és istálló) darufás
tornác került kialakításra. Elképzelhető, hogy
eredetileg nádfedéssel készült az épület, majd hódfarkú
cserépfedésűvé alakították át. A hátsó
konyhában megmaradt a téglából
készült szabadkémény és a mellette
lévő kis szobában a
búbos kemence. Az
utcai homlokzaton
mellvédfalról induló két közbenső előtornác
tartja a hódfarkú cserepes vízvezetővel fedett
téglából készült oromfalat. Az oromfal középtengelyében habarcsból készült díszítés, benne
az építés évszámával, két oldalán ovális alakú
szellőzőnyílás.”
Jelenleg ebben a védett házban tartja összejöveteleit a helyi Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége, a városvédő egyesület és a biokultúra egyesület. Bizonyítva, ha egy műemlékileg
értékes építménynek funkciót adnak, használják, még sokáig fennmarad.
Bíró György, városvédő

Szegeden jártak
honismeretet tanulni a diákok
A TÁMOP 3.2.11/10-12010-0055-ös pályázati projekt
kapcsán, a Békési Kistérségi
Általános Iskola Eötvös József
Székhelyintézményéből két
csoport vett részt egy időben
Szegeden a „Hon-és népismereti” témahéten. Az 5. évfolyamos diákokat Balogh Erika és
Szollárné Lovas Györgyi, míg a
6. évfolyamosokat Őriné Apáti
Anna és Pocsai Lászlóné kísérte. A két osztályból 20-20 fő
látogathatott el nemcsak Szeged városába, hanem a környék nevezetesebb helyszíneire
is. A négy napból álló témahéten, napi 3 órában szakmai foglalkozásokat is tartottak a kísérő pedagógusok a gyerekeknek, akik hon- és népismeretekkel lettek gazdagabbak. Az
első napon sétáltak Szeged belvárosában, megtekintették a
Fogadalmi templomot, a Szegedi Szabadtéri Játékoknak
otthont adó teret, majd sétát
tettek a Tisza partján is. Este, a
látottak felelevenítésekor a gyerekek csoportokat alkotva kvízkérdésekre válaszoltak. A má-

sodik napon az Ópusztaszeri
Emlékparkba látogattak el, a
napközben látottakat délután
csoportos formában dolgozták
fel, ahol ismét előkerültek a
kvízkérdések is. Az ezt követő
kézműves-foglalkozáson lerajzolták a számukra leginkább
tetsző épületeket, és elsajátíthatták a szíjfonás technikáját
is. A harmadik napon a vadasparki séta alkalmával a kontinensek állataival ismerkedtek.
Délután a napközben megismert állatokat Activity játékba
átöltetve kellett felismerniük.

Élelmiszersegély hatezer embernek
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester nyitotta meg azt a
két napos programot, melynek keretében a békési önkormányzat összesen 9600
kg lisztet, 15.232 kg spagetti
tésztát és 7862 kg krémmel
töltött kekszet osztott ki

több mint hatezer rászoruló
részére. A segélyosztás azáltal vált lehetővé, hogy Békés
Város Önkormányzata sikeresen pályázott EU élelmiszersegélyre. A segélyezettek
körét a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álló

adatok alapján, továbbá szociális és más civil szervezetek
bevonásával állították össze.
Elsősorban a létminimum
közelében élők és a kisnyugdíjasok kaphatták, 2300 családban mintegy hatezer személy.

Megnyílt a Békési Szilvapálinka Centrum
Folytatás a címoldalról
Font Sándor beszédében azt
a hosszú munkát méltatta,
amely másfél évtizede azért
folyik, hogy a pálinka a vasútállomások restijeiből az elegáns
éttermek asztalára kerüljön.

Békés Zoltán kiemelte: a
több mint százéves, műemléki
védettséget élvező épület
minden időben a közösségépítést szolgálta, ezért a Békési
Szilvapálinka Centrumra úgy
tekint, mint egy pálinkára

alapított közösségi házra.
A rendezvény résztvevői az
Ady utca elején felállított
színpadon fellépéseket élvezhettek, játszóházban és kirakodóvásárban tölthették el
idejüket.
Sz. K.

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9-17:30; Szombat: 9-12 óráig

A bemutatók jó hangulatban
teltek, sokat nevettek egymás
játékán. A témahetet füvészkerti sétával zárták a diákok a
negyedik napon. Lerajzolták a
növénykertben látottakat, így
rögzítve a tapasztalatokat. A
foglalkozás közben beszélgettek a természetvédelem fontosságáról, a környezettudatos
életről, fejlesztve az ökotudatosság kialakulását.
Mind a negyven diák kellemesen elfáradva, élményekkel
tele tért haza Békés városába.
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Szociális területen dolgozók a színpadon

Je g y z e t

FERGETEGES HANGULAT A KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

A Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum által szervezett, Hüttnerné Szabados
Mária intézményvezető ápoló
ötlete nyomán megvalósult versenyre a szociális területben
dolgozók különféle kategóriákban nevezhettek. Külön mérettették meg magukat a kreatív
művészetekkel foglalkozók és
azok, akik a színpadra lépéstől
sem riadtak meg. A kreatív kategóriákban nagyon értékes és
fantáziadús műalkotásokat
küldtek be az indulók: szövött,
hímzett, horgolt, gyöngyfűzéssel készült munkákat, gobelineket, olajfestményeket és
szénrajzokat, tűzzománcot,
virágkompozíciókat, ékszereket, festett kavicsokat és fotókat. A zsűri kategóriánként ér-

tékelte a legjobbakat. Ezekben
egy békési sikert született: a
hímzések között Andor Eszter,
a Békés Megyei Hajnal István

A zsűriben Szeverényi Barnabás
tanár és versmondó, Cseh
Adrienn színművész és Kenyeres Csaba táncpedagógus fog-

A békési Hajnal István Idősek Otthona dolgozói Monti Csárdással léptek színpadra.
Több fotó: www.bekeisujsag.hu.

Szociális Szolgáltató Centrum
békési munkatársa remek
munkáival nyert.
Az előadók művészetüket a
kulturális központ színpadán
mutathatták meg. A zsúfolásig
megtelt nagyteremben fergeteges hangulatot teremtettek a
vendégek, akik szinte végig
vastapsukkal jutalmazták a
színpadra lépők sokszor igen
magas színvonalú produkcióit.

lalt helyet. Különösen erős volt
a verseny az énekesek között,
ahol végül Polák Terézia
(Okány) győzött. A békési színekben induló Csikósné Nagy
Lillát különdíjjal ismerték el.
Erős produkciókat mutattak be a táncosok is, ahol szintén volt békési induló, a Hajnal István Idősek Otthonának
Tánccsoportja Monti Csárdásával különdíjat érdemelt ki.

A versmondók között Sütő
Mária Márta nyert Magyarbánhegyesről.
Volt egy ráadás produkció
is. A házigazda Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum munkatársai az egyik
tévés kibeszélő show paródiáját adtak elő, melyért különdíj járt. A művészeti fesztivált Békés Megye Önkormányzata támogatta. Sz. K.

Békés Város Önkormányzatának meghívója
a járóbeteg-ellátó központ ünnepélyes átadására
TISZTELT BÉKÉSI LAKOSOK!
Békés Város Önkormányzata nevében nagy örömmel tájékoztatok minden békésit arról, hogy a terveknek megfelelően
felépült az új Békési Kistérségi Komplex Járóbeteg-ellátó
Központ. Ez alkalomból tisztelettel meghívok minden Békési
Lakost a beruházás helyszínén szervezett ünnepélyes átadásra!
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor utca 6-14.
Időpont: 2011. június 30. (csütörtök) 11:00 órakor
Békés Város Önkormányzata 2008 júniusában pályázatot
nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként
meghirdetett Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) keretében városunk kistérségi járóbeteg-szakellátó intézetének fej-

lesztésére, melyre 528.411.649 Ft-ot nyert el. A pályázati
támogatással megvalósul a békési reumatológiai szakrendelés
és az ahhoz kapcsolódó gyógyászat meglévő ellátásainak
bővítése és színvonalának javítása.
A sikeres pályázat hosszú távon a lakosság általános és
egészségi állapotának generális javulását eredményezheti. A
hévízi gyógyvízzel azonos minőségű békési termálvíz végre
rangjához méltó körülmények között fogadhatja a gyógyulni
vágyókat és a békési embereket.
Várunk minden kedves érdeklődőt, hogy bemutathassuk a
Békés város új létesítményét!
Izsó Gábor, Polgármester s.k.

BÉKÉSI ÚJSÁG online:
www. b e k e siu jsa g .h u

Anyakönyvi hírek

Kamut és Murony
távozik
Előző lapszámunkban írtunk a Békési Kistérségi Általános Iskola szervezeti változásairól. A cikkben pontatlanul
jelent meg, hogy mely kistelepülési iskolák lépnek ki a

Öröm

Itt a Békés Megyei Körösmenti Szociális Centrum
Nagyszénási Tánccsoportját
hirdették ki győztesnek.

Pálmai
Tamás

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Hálás közönség előtt
óriási siker volt a hagyományteremtő szándékkal városunkban megrendezett Békés Megyei
Szociális
Ágazatban
Dolgozók Amatőr Művészeti Fesztiváljának
döntője, amelyet június
4-én a kulturális központban tartottak.

következő tanévtől a kistérségi iskolából. Helyesen: Kamut
és Murony csatlakozik más
fenntartóhoz, míg Tarhos marad a békési iskola része. A
tévedésért elnézést kérünk.

Házasságot kötöttek: Jantyik Zsolt és Tarr Márta,
Papp István és Bimbó Éva,
Gábor Tamás Károly és
Öreg Marianna.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Szöllősi Imre (55
évesen, Kamut), Molnár Gábor (77, Tarhos), Veres István
Zoltán (64), Herbert Mátyásné (79), Bontovics Mária
(49, Murony), Püski Ferencné

(86, Murony), Fodor János
(62), özv. Szatmári Istvánné
(86, Kamut), Kovács Imre
(81, Tarhos), Nagy Imréné
(74), özv. Kocsor Sándorné
(77), Koós Imre (67, Bélmegyer), Berczi Jánosné (96),
Kerepeczki István (61).
Nyugodjanak békében!

A bölcs könyvek (például
a Magyar Katolikus Lexikon) szerint az öröm (latinul
gaudium) az akaratnak egy
vágyott tárgy birtokbavételéből fakadó megnyugvása,
a lélek átmeneti állapota.
Erkölcsi minősége a tárgy
jóságától, maradandósága a
vágyott tárgy igazságától,
mértéke a nagyságától és a
birtokbavétel tökéletességétől függ. Alapfokon az öröm
csendes belső nyugalom és
béke, intenzívebb fokon
kifelé is megnyilvánuló
vidámság (latinul laetitia),
felső foka az ujjongás (latinul iubilatio). A legfőbb jó
maradandó birtokbavétele a
boldogság. Az öröm ellentéte a szomorúság (baj bekövetkezése váltja ki) és a
gyász (jó elveszítésének
következménye). Ha a tárgy
önmagában rossz, az öröm
is bűnös lesz, és ha a tárgy
másnak a kára, az a káröröm. A Bibliában is gyakran szerepel ez a fogalom
(pl. a menyegző, az aratás, a
győzelem ünnepeivel kapcsolatban). A vallásos embernek az öröm forrása
elsősorban Isten. A gonosz
öröm példája a főpapoknak
Júdás árulása és Heródesnek Jézus elfogása miatti öröme. A lelki öröm Isten
megérzett jelenléte és e
jelenlét tudata. Több mint
megelégedettség vagy puszta élvezet (melyet nemegyszer csalódás, kiábrándulás
követ).
Maradandósága
attól függ, mennyire megalapozott az erényekben,
főként a hitben. A lelki
öröm eleven hit, az örök
boldogság reménye és bizonyossága, „az engedelmesség ajándéka, amely a cselekedetből imádságot, és az
imádságból cselekedetet
fakaszt” (B. Bartolo Longo).
Szeretet által képes az ember a szenvedésben is megtalálni az örömet, a Jézus
szenvedésében való részesedés tudatával; így tud
együtt örülni az örvendezőkkel, akkor is, amikor a
saját helyzete erre nem ad
alapot. Lisieux-i „kis” Szent
Teréz szerint a mennyor-

szágban mindenki arcára
egyszer s mindenkorra kiül
az öröm.
Tetszettek figyelni? Az
örömmel kapcsolatban rengeteg pozitív fogalom jelenik meg: vágy, szeretet, beteljesülés, élvezet, engedelmesség, hit, erény, maradandóság, megnyugvás,
jóság, erkölcsiség, igazság,
nyugalom, béke, vidámság,
ujjongás, remény, bizonyosság, hogy csak néhányat
emeljek ki közülük. Olvashattunk Istenről és Istenhitről is, mint az öröm legmagasabb fokáról a hívő lélek számára. De mit tegyen
az egyszerű ember, kinek a
napi robotban nem jut ideje
ilyen magasztos dolgokon
elmélkedni? Mit tegyen az,
akit – ha nem vigyáz folyamatosan és tudatosan –
előbb-utóbb elfáraszt és fásulttá tesz a megélhetés
utáni állandó hajsza, a
megfeszített (gyakran túlfeszített) tempó? Szerintem
a legfőbb, amit tehet, az a
lehetőség, amely a pillanatok adta megnyugvásból
fakadhat. Mert legyen bármilyen túlterhelt az emberfia, ha akar, mindig talál
pár percet saját maga számára, amikor a sokat emlegetett Hamvas Béla-féle
csend-pillanatban ismételten ráeszmél arra a sokszor
elfeledett gyönyörűségre,
amit a mindennapi élet
apró örömei okoznak számára. Ha napközben sokszor nem is vesszük észre,
az esti csendességben rádöbbenhetünk arra, hogy
tényleg minden Jóisten adta napunknak megvan a
maga picinyke örömadagja,
amit legfőbb és legismertebb imádságunk, a Miatyánk mindennapi kenyerünknek nevez. Ez a vég
nélkül ismétlődő, gyakran
valóban csak falatnyi lelki
táplálék az, ami megőriz
embernek ebben az embertelen és Istentelen világban
is, ami meggátolja ugyanakkor azt is, hogy a globalizált fogyasztói embermaszsza dróton rángatott lélek
nélküli bábjai legyünk.
Rajtunk múlik tehát a
boldogságunk, mi vagyunk
a saját testünk és lelkünk
állandó megújulásához szükséges örömkovász előállítói.
Istenadta lehetőségünk ez,
csak éljünk vele.
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Egy napra molnárokká lettünk

Üzenet a „liftből”
Ezúton üzenem annak az úriembernek, aki ez év február 10én a Spar mellett a száraz bejáróról hirtelen kikanyarodott, hogy
beültetett akkor a „liftbe”. Figyelmetlenségének köszönhetően
elszakadt a csuklószalagom, és 3 havi állandó fájdalmat mért
reám, mely egyre elviselhetetlenebb volt. Úgy éreztem magam
időnként, mint akivel zuhan a lift. A vége e kis kalandnak kézműtét lett. Hál’ Istennek és kiváló kézsebészünknek, dr. Piriczky
Béla főorvosnak, már jól vagyok. Szóval, hogy Önt idézzem:
„Elnézést” e „reklamációért”, s bár még én csak elnézném figyelmetlenségét, de a csuklóm sajna nem tehette.
Gugé
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61.
Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Ez évben is megünnepeltük pünkösdöt. Semmivel sem kisebb
a jelentősége pünkösdnek az egyéb jeles ünnepeknél, még ha nem
is kíséri egy-egy ragadványnév, mint például a „fenyőünnep”,
vagy a locsolás. Vannak azonban, akik mitsem tudnak kezdeni
pünkösddel.
A Szentlélek kiáradása nélkül a tanítványok elerőtlenedtek.
Mielőtt elment Jézus Krisztus, megígérte tanítványainak:
„Elküldöm nektek a Vigasztalót, a Szentlelket, Aki elvezet, és
megtanít titeket minden igazságra.” Ez történt pünkösdkor.
Ekkor új erőre kaptak a tanítványok. Bátran hirdették az Úr
Jézus Krisztus bűntől megváltó halálát és feltámadását. Nem a
gonosz erő győzte le Megváltónkat a Golgotán, hanem Jézus
Krisztus önként tette le életét, hogy az Ő vére legyen a bűnért
való áldozat, örök élet forrása minden megtért bűnösnek.
Pünkösd megünneplése nem csak azt jelenti, hogy megemlékezünk a szent történelemről, hanem azt is, hogy munkálkodunk
azokért, akik még nem ismerték meg pünkösd jelentőségét.
Csendben tartsunk hát önvizsgálatot, milyen Lélek lakik bennünk? Milyen a családi békességünk? Pozitív példái vagyunk-e
gyermekeinknek, unokáinknak, embertársainknak? Adunk-e
helyet az életünkben, a szívünkben a Békesség, a Jóság
Szellemének, Szeretet Lelkének, vagy még mindig pünkösd előtt
tartunk? Adja Isten, hogy drága Lelke mindnyájunk épülésére,
áldására, és örömére munkálkodhasson teljes szabadsággal mindnyájunkban.
Papp József ny. lelkipásztor

Maroknyi csoport utazott városunkat képviselve május 21-én Túristvándiba, a Túr folyócska partjára, ahol a
VII. Nemzetközi Molnártalálkozót rendezték meg. Lelkes csapatunk a nyolc települést
számláló mezőnyben
mérettette meg magát.
Hajnali négy órakor indultunk a hosszú útra, hogy több
mint négyórányi autózás után
felépíthessük a főszínpad mellett a békésiek standját. Hagymási Ferenc és családja jóvoltából egy mobil kemencét is
felállítottunk, melyben a nap
folyamán a kenyérlángosok
sültek. Bográcsban készült a
vidékünkre jellemző laposborsóból készült tartalmas és ízletes leves, mellyel a főzőversenyre is neveztünk. Az ünnepélyes megnyitón városunk
versbe szedett bemutatása
nagy derültséget keltett. Délben kezdődött a csapatok
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Negyvenhét éves évfolyam-találkozót tartottunk a napokban
azoknak, akik a Csíkos utcai hajdan volt I. számú általános
iskolában (mai nevén Eötvös József Tagiskola) 1964-ben fejezték
be az általános iskola 8. osztályát a három párhuzamos osztályban. A találkozó ismerkedéssel kezdődött, hiszen a legtöbben
azóta nem találkoztunk. Rendkívüli osztályfőnöki órát tartott
Püski Andrásné Anna néni és Kállai Jenőné Marika néni.
Emlékeztünk elhunyt tanárainkra, osztálytásainkra. Felvettük
a kapcsolatot osztályfőnökünkkel, a Belencéresből indult Hégely
Lászlóval. Ezután a Bagoly vendéglőben kellemes vacsora mellett
folytattuk az egymásra találást.
Köszönjük, hogy együtt lehettünk! Találkozzunk három év
múlva a jubileumi, 50. évfordulón! Addig is üzenet mindenkinek:
„Legyen előtted mindig út!
Fújjon mindig hátad mögül a szél.
S míg újra találkozunk,
Hordozzon tenyerén az Isten!”
Komlódi Anna

Játékos feladatokat kellett megoldani a molnártalálkozón. Még több fotót találnak a www.bekeisujsag.hu címen.

ügyességi vetélkedője, mely a
még ma is működőképes vízimalom közvetlen közelében
zajlott. A versenyszámok között szerepelt zsákolás, zsákcipelés, rönkgörgetés, malomkő
dobása, csónakhúzás és váltóverseny is. A végső vetélkedés
a „molnár leányának” kezéért,

pontosabban a malom ajtajának kulcsáért folyt, és a malom emeleti erkélyén a csapatzászló meglengetésével zárult.
Az első alkalommal versenyző
és egy napra molnárokká változó békési csapatunk estére
különdíjjal büszkélkedhetett.
Valamennyien fáradtan, de

élményekkel gazdagodva tettük meg a hazafelé vezető
hosszú utat. A nap fényképes
krónikáját a Békési Újság
fotósa, Gazsó János készítette
el. A felvételeket a Békési
Újság honlapján, a www.bekesiujsag.hu címen lehet megtekinteni.
Barna Zoltán
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Akit szeretnek az emberek

lemmel kellett kísérnem, hiszen minél nagyobb az állatlétszám, annál lényegesebb az
állatok együttes tartása, a ta-

és időigényes volt, de azt a
szót: „fáradtság”, soha nem
ismertem.
– Ezek mellett a tanyavilág gazdái is Önt keresték
meg, ha baj volt. Miként tudta még ezt is ellátni?
– A TSZ eltűrte, hogy a
tagok saját állatait is ellássam.
Akkoriban hatalmas tanyavilág jellemezte a környéket.
Leginkább a szabadidőmben
tudtam elvégezni a munkát.
Az ajtónk mindig nyitva állt,
éjjel-nappal készenlétben álltam. Úthiány, zivatar, hóvihar

karmányozása, a környezetüknek a kialakítása, a mozgatásuk egyik telephelyről a másikra. Az állatok egyedi megbetegedései, a járványok megelőzése, s ennek érdekében az
előzmények, az okok megkeresése és a kórboncolás is
lényeges, mert az igazi károk
akkor képződnek, mikor nagyok a megbetegedések. Mindennap minden telepen jelen
kellett lennem, munkaidő,
ünnep nem számított. A munkám meglehetősen összetett

nem számított. Volt rá példa,
hogy az autóm, egy kis bogárhátú Volkswagen elakadt a
hófúvásban, otthagytam, hazagyalogoltam. Fiatalként fel
se tűnt, mennyit dolgozom.
Érdekes eset volt, amikor egy
alkalommal egy tanyán a
gazdasszony kérte, nézném
meg a tehenet, mert azon
bizonyosan rontás van, mert a
két hátsó negyedből nem ad
tejet. A tehén a ház mögött
egy almafához volt kikötve, s
közeledvén egyre jobban lehe-

Nemrégiben azzal a felkéréssel keresték meg
levélben szerkesztőségünket, hogy írjunk dr.
Kocsis Imre nyugdíjas állatorvosról. Az apropó a
70. születésnapja, aláírás: az egykori gazdák.
Felkeltette a kíváncsiságot, milyen ember az, akire
még ma is ilyen szeretettel gondolnak „kliensei”,
meginvitáltam hát egy beszélgetésre. Ismerjék
meg önök is ezt a rendkívül nyugodt, derűs, maga
körül biztonságot sugárzó embert.
– A nekünk címzett levélből kiderül, édesapja tanárember volt. Mi húzta hát Önt
az állatorvosi pályára?
– Az apám mezőgazdasági
iskolában volt tanár, s így érthető a mezőgazdasághoz való
kötődés. Erdész vagy állatorvos szerettem volna lenni. Az
erdészképzés Sopronban volt,
messze esett az iskola Mezőtúrtól, s mivel a családom
szegény volt, nem tudta fizetni a költségeket, nem lehettem erdész, így maradt az
állatorvosi hivatás.
– Üzemorvosként szolgált
45 évig...
– Az egyetem után a gyakorló évemet Mezőhéken, az
ottani gazdaságban töltöttem.
Hatalmas sertés- és szarvasmarhatelepük volt. Mikor
Tarhos község levált Békésről,
új státusz képződött, a községi állatorvosi, melyet elfogadtam, s így kerültem vissza a
környékre. Jöttek az átszervezések, megalakult a téeszrendszer. Később a szövetkezeteket egyesítették, az Egyetértésben az üzemi állatorvos
én maradtam. Az ott zajló termelési folyamatot végig figye-

Ünnepi Könyvhét
városunkban is
1929 óta rendezi meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az Ünnepi Könyvhetet hazánkban.
A vidéki városokban is egyre
szélesedő
kulturális
eseménysorozat
részeként
városunk
könyvtára
idén harmadik alkalommal szervezte
meg ezt a programsorozatot. A
könyvtár előtti standokon
mutatták be és árulták akciós
árakon a könyvújdonságokat.
A könyvtárban színes programok várták az érdeklődőket.
Ismét eljött Lackfi János költő,
aki gyerekekkel találkozott az
„Apám kakasa és a részeg ele-

fánt” című könyvének bemutatóján. Szintén a jövendő olvasóinak tartott előadást Tücsök
Peti és Hangya Levi. Sisa Béla
építész helyreállítási terveiből
kiállítás
nyílt, míg
az építész
é le t é r ő l,
munkásságáról
beszélt
kö zönségének. Író-olvasó találkozóra
hazánk egyik legismertebb és
legnépszerűbb szerzője, Háy János érkezett Békésre. Az ünnepi
könyvhétre időzítették a felnőtt
és gyermek olvasópályázatok
eredményhirdetését, és Cseh Tamás-dalokkal fellépett a „Viszlát, szomszédom, Cseh Tamás”
emlékegyüttes is.
Zs. I.

tett valamiféle cuppogást hallani. Hamarosan megláttam a
„rontást” is, ami egy hátsó
lábain álló, mellső lábain a
tehénnek támaszkodó kismalac volt, aki ily módon keresett magának pótmamát.
– Nyugdíjba menetele
után is folytatta munkáját.
Miért?
– Amíg a munkahely elégedett, és érzek magamban
késztetést,
menni
kell.
Természetes volt, hogy folytatom, míg fizikálisan bírtam, és
ők is erre kértek. 2007-ben
éreztem úgy, hogy nem bírom
tovább. Az állatorvosi praxis
kifejezetten manuális. Például
ellésnél elakad a borjú, ott
segíteni kell a két kezemmel.
– Van-e folytatás a családban?
– Nincs. Két gyermekünk
van, mindketten Szegeden élnek a párjukkal. Zoltán tanár,
de pályázatírással foglalkozik,
a felesége is tanár. Három
gyermekük van: Barnabás,
Kincső és Léna. Lányunk,
Klára kertészmérnök, a férje
szerződéses katona, gyermekeik Viktor és Petra. Ha hazajönnek, tesznek egy kört
Tarhoson, megmutatják párjaiknak korábbi életüket, a szép
emlékeket, de másként élnek.
– Miként összegezné a
munkával töltött 45 évet?
– Nagyon jók voltak a kollégák, szakmailag és emberileg is. Örömmel szolgáltam
45 évet.
Gugé
Következő interjúalanyunk ifj.
Balog Imre korosztályos Európabajnok sakkozó.

„Kukurikú” – pályázatok
a Tökmulatságra
A VI. Békési Tökmulatság szervezője, a Nefelejcs
Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület a rendezvény színesítése érdekében
„Kukurikúúú” címmel alkotópályázatot, továbbá
csalimese írására irodalmi pályázatot ír ki.
Az alkotópályázatnál kizárólag a kukorica részeinek (pl.
csuhé, csutka, szemek, kóró)
felhasználásával készülő bábokat és más játékokat,
képeket várnak, amelyek kapcsolódnak
a címhez, azaz
szerepel rajtuk a
kakas. Életkortól
függetlenül bárki
pályázhat egyénileg
vagy csoportosan.
Az irodalmi pályázatnál
olyan csalimesét várnak, amelyben a tök és/vagy a kakas, kukorica, nefelejcs motívum meg-

jelenik. Életkori és terjedelmi
megkötés nincs. Kérik, hogy
minden esetben tüntessék fel a
készítő nevét, életkorát, telefonszámát vagy e-mail címét.
Az alkotások és irodalmi művek leadhatók a Békési
Tájházban (Durkó
u. 8.) szeptember 30ig nyitvatartási időben. A legjobb munkákat
a
VI.
Békési
Tökmulatság idején természetesen megjutalmazzák, az alkotásokból kiállítás nyílik, a csalimeséket felolvassák.

Az ősidőkben a gabonaféléket az emberek szemes formában és nyersen fogyasztották. Az egyszerű búzaszemekben nem kevesebb, mint 16 féle értékes alkotóelem van. A
mai kenyerünk azonban ennek már csak töredékét tartalmazza. Ugyanis a gabona legértékesebb része romlik meg
először, vagyis a csíra és a korpa. Mivel az ember olyan lisztet akar előállítani, ami lehetőleg fehér és hosszan eltartható, kidobja ezeket a legértékesebb alkotórészeket, és csupán a maradékot eszi meg, amely főként keményítőből áll.
A fehér búzaliszt valójában tápérték nélküli élelmiszer,
elkészítésekor elvesznek az értékes vitamin- és ásványi
anyagok. Ezzel szemben a teljes kiőrlésű lisztből készült
kenyér élelmi rostokban gazdag. Ezek elősegítik az emésztést, jó hatással vannak a zsírsavakra, az epesavakra, és
csökkenthetik a zsír koleszterinszintjét is. Napi 250 g elfogyasztása fedezi a szervezet B-vitamin-szükségletét, szabályozza a béltevékenységet, gátolja a székrekedést.
Tápértéke olyan magas, hogy mindössze két szelettel jóllakik az ember. Ezért, ha csak teheti, válasszon félbarna
vagy barna kenyeret! A teljes őrlésű pékáruk vásárlásánál
azonban vigyázzon! A boltok és pékségek polcain találhatók a barna cukortól barnára színezett „fehérkenyerek”.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A mai nap nem trianoni szétszóratásunkat gyászoljuk,
hanem a túlélést, az újrakezdést és a magyarok összetartozását ünnepeljük – mondta Kövér László, a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésen az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban.
Az új Országgyűlés első döntéseivel biztosította a magyar
állampolgárságot minden magyarnak, aki nem Magyarországon él, s őseinek földjét nem kívánja elhagyni.
Ezáltal minden magyar ember nemcsak lelkileg, de közjogilag is az egységes magyar nemzet részévé válhat. Nincs
határon belüli és határon kívüli magyar ügy, egyetlen
magyar ügy létezik. A világméretű átalakulásból csak a
nagyon erős, önmaguk újjáépítésére képes nemzetek tudnak nyertesen kikerülni, Magyarország azonban sajátos
többletenergiával rendelkezik: a Kárpát-medencében vagy
a világon bárhol élő magyarok erőforrásai, s nem tehertételei a magyar államnak. Az ópusztaszeri ünnepségen
ezernégyszáz, Magyarország minden megyéjéből és határon túlról érkező, diákok alkotta ifjúsági kórus adta elő a
Himnuszt és a Szózatot, Kiss-Rigó László szeged-csanádi
megyéspüspök mondott hálaadó imát, a megemlékezést
pedig a Ghymes együttes koncertje zárta.

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)
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Kirándulás
a gyomaendrődi
gyógyfürdőbe
A Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesületének
békési helyi szervezete kirándulást szervez június 29-én,
szerdán a gyomaendrődi
gyógyfürdőbe. A részvétel
költsége 1200 Ft, amely az
útiköltséget és a belépőjegy
árát tartalmazza. Gyülekezés

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Békésen új építésű padlásteres ház nagy
melléképülettel eladó. Két generációnak és
gazdálkodásra alkalmas. Tel.: 30/549-76-97.
Ház eladó a Lánc u. 19. alatt. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/999-78-77.
Összkomfortos ház eladó bejáratott üzemelő felújított presszóval a főútvonal mellett. Tetőtér beépíthetőségi lehetőség. Tel.:
30/83-29-850, 66/643-164.
Háromszobás ház nagy udvarral, dupla fűtéssel eladó. Érd.: 66/415-439, délután.
Békés központjában kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
A Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás,
54 m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/
30-65-304.
Békésen 72 m2-es lakás áron alul eladó.
Irányár: 6,95 millió Ft. Érd.: 20/66-37-736.
126 m2-es kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/273-84-16.
A Széchenyi tér 8/A 3/22-es lakás eladó.
62 m2-es, 2 + félszobás, felújított. Érd.:
30/250-16-58.
A Körösi Csoma Sándor u. 38. szám alatti családi ház eladó. Érd.: 20/340-92-63.
Hajdúszoboszlón nyaralórész eladó. Tel.:
66/415-287.
Az Ady utcában 39 m2-es, egyszobás, 1.
emeleti, felújított, egyedis, azonnal költözhető, nagyerkélyes lakás eladó. Tel.: 30/
967-15-77, 17 óra után.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Kertes ház nagy telekkel áron alul eladó a
Hegedűs u. 5. szám alatt. 30/423-58-79.
Téliesített nyaraló, bővítési lehetőséggel
(tetőtér, zártterasz), termő gyümölcsössel
eladó. Villany és fúrt kút van. Érd.: 66/
634-457.
Kétszintes nagy családi ház eladó: 3,5 szoba, ebédlő, két fürdőszoba, gáz és központi
fűtés. Sürgősen, áron alul. 70/208-14-54.
Elcserélhető békési vagy környéki kis kertes házra egy Békés és Békéscsaba közötti nagy tanya vízzel, villannyal, 1 hold
földdel. Érd.: 70/208-14-54.
A Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Építési telek bontásra való házzal áron alul
eladó. Érd.: 70/94-99-365.
Kétszobás, komfortos családi ház sürgősen eladó a Szabadkai u. 10. alatt. Fűtés:
csempekályha + gáz. Tel.: 66/634-457.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.

reggel 8 órakor a buszpályaudvaron. Jelentkezni június
24-ig lehet a Polgármesteri
Hivatal (Petőfi u. 4. szám) 9.
számú irodájában kedden és
pénteken 9-12 óráig, vagy
telefonon a 411-011-es szám
181-es mellékén, illetve a
30/97-53-202-es számon.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hőszigetelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel, ráfizetéssel. 30/267-15-07.
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető. 66/
644-630.
Ház eladó nagy udvarról 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.
Áron alul kétszobás házrész garázzsal
eladó. Érd.: 70/528-97-30.
A Mátrában, megélhetést biztosító ötszobás ház gyógyfürdő és horgásztó közelében eladó. Tel.: 36/371-006.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Garázs olcsón eladó vagy kiadó a Fáy u.
10. szám háta mögötti garázssoron. Érd.:
66/412-227.
Földszinti lakás eladó, téglaházra cserélhető. Tel.: 30/518-07-28.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Tel.:
30/48-10-449.
126 m2-es, kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/27-38-416.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Régi parasztház eladó a Hajnal u. 57. szám
alatt. Érd.: 30/906-69-23.
Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth u. 9.
szám alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Sürgősen, áron alul eladó az Árok utcán
egy kétlakásos kertes ház. 30/252-30-32.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás
+ étkezős családi ház eladó nagy melléképülettel, kétállású garázzsal. Tel.: 20/52195-04.
Békésen az uszoda és Dánfok között felújított, összkomfortos kis ház nagy portával eladó. 30/402-26-37.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Városközpontban, a Teleky u. 7. alatt 20
m2-es telek + 28 m2 hozzátartozó útszakasszal mobil garázsok részére eladó 180
ezer Ft-ért. Érd.: 30/559-10-70.
Ház eladó a Dankó u. 17. szám alatt.
Irányár: 1,6 millió Ft. Szoba, konyha, nagy
udvar. 20/215-09-79.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

3300 m2 telek vállalkozásra, telephelynek,
gazdálkodásra eladó. Rajta téliesített nyaraló, ipari áram, fúrt kút. Kövesút mellett.
Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.: 30/30-909-58.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó.
Irányár: 3,4 millió Ft. Kopasz u. 10. Érd.:
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Kis téglaház eladó a Teleky utca elején, a
buszmegállónál 3,7 millióért. Tel.: 30/65470-99.
A Dózsa György u. 26. szám alatti egyszo-

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. JÚNIUS 21. KEDD 12 ÓRA.

Elismerések a pedagógusnapon
Pedagógusnapon a ha gyományoknak megfelelően a városi vezetők
jelenlétében köszöntötték
a tanárokat, óvónőket. A
kulturális központban megtartott ünnepségen Izsó
Gábor polgármester a pedagógusok munkáját méltatta, mások mellett azt is kiemelve, hogy a tanárok ma
már nem csak oktatnak,
hanem a családok a kezükbe
helyezték a társadalomba
való bevezetés feladatát, és
az egyre gyakoribb devianciák kezelését is.

Később a „nemzet napszámosainak” óvodás és iskolák
gyermekek adtak színvonalas
műsort, mintegy válogatást
adva az elmúlt tanév legjobb

Együtt a két tanári kar
Most először ünnepelte együtt a Pedagógusnapot a város
két középiskolájának tanári kara. A Galéria nagytermében
június 8-án megtartott rendezvényen a Szegedi Kis István
Református Gimnázium és a Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény közel kétszáz nevelője találkozott a terített asztal mellett. Iskolánként három-három pedagógus munkáját
ismerték el, majd az est élőzene mellett beszélgetéssel telt.

Apróhirdetések
bás, összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 30/21-41-229.
Központhoz közel, csendes utcában, 671
m2-es telken, fürdőszobás, konvektoros
régi parasztház eladó. Irányár: 3,9 millió
Ft. Tel.: 70/558-34-34.
A Dió u. 6. szám alatt összkomfortos
parasztház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
30/68-22-184, 20/98-159-49.
Békésen a Táncsics utca 8. sz. alatt 675
m2-es telken háromszobás, félkomfortos
régi parasztház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Családi ház eladó a Dankó u. 26. szám
alatt. A felsőszint beépíthető. Irányár: 4,65
millió Ft. Tel.: 30/433-97-90.
Ház eladó a Dió u. 7. szám alatt. Irányár:
4,8 millió Ft. Tel.: 66/643-339.
A Tompa u. 22. szám alatti ház eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 20/92-16-871.
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.
Békésen a belvárosban, központi fűtéses,
régi típusú ház sürgősen eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 30/910-29-53.
A Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 5,5 millió
Ft. Tel: 70/204-28-28.
A Pesti utcában összkomfortos ház eladó.
Három szoba, nappali, ebédlő, garázs.
Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 70/70-93-450.
Nyugodt környezetben egyszobás, kertes
családi ház eladó. Összkomfortos, gázzal,
csempekályhákkal is fűthető. Irányár: 6
millió Ft. 70/236-35-37.
Áron alul 6 millióért eladó a Veres P. téren
egy 2,5 szobássá átalakított erkélyes,
egyedi gázkazános lakás. Házra is cserélhető 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.
Sürgősen eladó a Pásztor u. 4. szám alatti háromszobás, vegyes falazatú, összkomfortos családi ház. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 20/213-09-95, 30/621-61-75.
Kétszobás, összkomfortos ház bútorozottan, berendezéssel együtt eladó. Irányár:
6,8 millió Ft. Tel.: 20/912-48-06. Mátyás
király u. 20.
Sárospatakon (Zemplén megye) szép
környezetben, 1. emeleti, 58 m2-es, kétszobás lakás sürgősen eladó. Irányár: 6,9
millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
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. Érd.: 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.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Munkácsy utcában kétszobás, ebédlős
ház eladó. 30/324-60-58, 66/634-480.
Városközpontban téglaépítésű, 64 m2-es,
háromszobás, 2. emeleti, erkélyes, egyedis, tehermentes lakás csendes környezetben sürgősen eladó. Irányár: 8,5 millió
Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Békéscsabán a piacnál téglaépítésű,
felújított, egyedi fűtésű, kétszobás, erkélyes, tehermentes lakás eladó. Irányár: 8,9
millió Ft. Tel.: 20/377-04-00.

betanított produkcióiból.
Ezután elismerések áta dásra került sor. Köszöntötték a gyémántdiplomás dr.
Szúdy Gézánét és az arany-

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ftért. 20/416-91-17.
1100 m2-es telken négyszobás, kétkonyhás, két bejáratú ház eladó. Ipari áram,
ásott kút, ólak, 40 gyümölcsfa. Irányár:
11,2 millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
Az Árok u. 16. szám alatti téglaépítésű,
tehermentes, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 20/98-30794, 66/634-221.
Kétlakásos kertes ház a Petőfi utcán
eladó. Irányár: 13 millió Ft. 20/331-69-82.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Közel a központhoz, két utcára nyíló ingatlan eladó 120 m2-es kockaházzal, garázszsal, sok fedett melléképülettel, a másik
telken fürdőszobás, konvektoros régi parasztházzal. Irányár: 22 millió Ft. Tel.: 70/
558-34-34.
Kétgenerációs ház eladó a Kodály u. 33.
szám alatt. Irányár: 28 millió Ft. Tel.: 30/
412-86-46.
KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó. 30/65-52-515.
Egyszobás összkomfortos albérlet egyedülálló személynek hosszú távra kiadó.
Tel.: 30/83-29-850, 66/643-164.
Lakás kiadó. 30/214-75-81.
Békésen, a Szarvasi úton 4. emeleti bútorozatlan lakás július 1-től kiadó. Érd.:
20/330-90-70.
Városközpontban lakás kiadó. Érd.: 66/
634-953.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.
Lakás kiadó. 70/255-36-43.

KERT, TERMŐFÖLD
23,5 ha príma minőségű termőföld eladó
Békés és Murony térségében. Érd.:
30/496-37-23.
Malomasszonykertben kert eladó. Rajta
fúrt kút, villany, kicsi faház. Érd.: 17 óra
után a 30/366-22-95-ös számon.
Sebők kertben kert eladó. Villany, víz,
faház van. Tel.: 20/20-60-161.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Kert eladó a Róna u. végén. 30/744-08-96.
Jégvermi kertben 1160 m2-es kert eladó
kis kőépülettel. Villany, fúrt kút. Irányár:
550 ezer Ft. Érd.: 70/422-32-77.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Muronyban jó állapotú Schwalbe típusú
Simson gyártmányú motorkerékpár, sürgősen eladó. Érd.: 30/529-80-31.
Wartburg lejárt műszakival, forgalomból
kivonva, üzemképes állapotban eladó.
Érd.: 70/394-79-53.
Traktor után való alacsony állatszállító
pótkocsi príma állapotban eladó. Érd.: 66/
411-857, este.
Piros színű Simson robogó jó állapotban,
gumikkal eladó. Érd.: 30/568-30-67.
Eladók: 2 db billenős pótkocsi, MTZ52 traktor piros rendszámmal, SZK5 kombájn
adaptereivel, mg-i munkaeszközök, alkatrészek. Tel.: 30/366-31-82, 70/603-55-99.
MZ motorkerékpárt vennék bontásra maximum 5000 Ft-ig, a fölött nem érdekel. Tel.:
20/62-92-838.

Yamaha DT 50 vízhűtéses enduró motor
eladó. Ára: 120 ezer Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Simson Star eladó. Tel.: 66/634-214.
Jó állapotú Simson 51 eladó. Érd.: 30/
457-23-02.
3 mázsáig szállítható Lady utánfutó
eladó. 30/66-88-978.
Eladó: TERRA pótkocsival és tartozékokkal, TZ-4K pótkocsi, lemezvágó, csőhajlító. 30/313-36-46.
Jawa 250 cm3 kitűnő állapotban eladó
vagy elcserélhető. Tel.: 30/457-23-02.

ÁLLAT
Óriás Columbián Brahma tyúkok és kakasok eladók. Csak fehér színben.
4500 Ft/db. 70/674-12-36.
Malacok eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Hízók eladók. 30/854-19-86.
Előnevelt csirke, pulyka eladó. Békés,
Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Vágni való piros csirke eladó a Fülöp u.
5/1. alatt. 30/413-73-13.

TÁRSKERESÉS
50-es fiatalos, káros szenvedélyek nélküli
férfi párját keresi. Saját lakással, biztos
jövedelemmel rendelkezem. Csak dekoratív és filigrán hölgy hívását várom.
30/366-31-82.
50 éves egyedül élő, dolgos, magányos
nő keresi 50-60 éves, egyedül élő magányos férfi társaságát komoly kapcsolat
reményében. 70/36-06-247.
Komoly kapcsolatra keresem társam, 40es férfiak előnyben. 30/558-71-26.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Figyelem! Csak munkát keres vagy ajánl
hirdetést teszünk közzé. Szolgáltatás elvégzését kínáló vállalkozók hirdetéséért
fizetni kell.
Kertrendezést, sövénnyírást, fűnyírást,
permetezést, fametszést, kertépítést és
szaktanácsadást vállalok. 20/886-27-81.
Munkát keresek az alábbi munkakörökben: takarítás, bevásárlás, betegápolás,
gyermekfelügyelet. 30/382-32-38.
Kőműves, udvaros, karbantartó vagy éjjeliőri munkát keresek. Akár részmunkaidőben, minimálbérért is. 30/299-31-46.

EGYÉB
LG NO FROST Hűtő és fagyasztó szekrény,
Hajdu keverőtárcsás mosógép, Hajdu
centrifuga eladó. Érd.: 20/886-06-50
Eladók: régi zöld konyhaszekrény ülőtároló ládával, üst üstházzal, KINZO szivattyú, 2 db talicska, malmi kocsi. Érd.: 30/
834-55-20.
Sürgősen eladó költözés miatt: konyhabútor + mosogató, fából készült díszkút.
30/631-84-79.
Alig használt, 5,8kw-os FÉG parapetes konvektor és egy fali átfolyós kémény nélküli
vízmelegítő eladó. Érd.: 70/27-96-226.
Száraz helyen tárolt, esőmentes kisbálás
búzaszalma és besztercei szilvából készült, házi főzésű lekvár eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Lehel kombinált hűtőgép eladó 50 000 Ftért. Tel.: 30/65-52-515.
Eladó: 6 kapás rotakapa (gyújtás nélkül)
7000 Ft-ért, Indesit mosógéphez nagy fordulatú motor, irányár: 12000 Ft. Tel.:
20/43-41-480.
Őrölt csemege paprika eladó 2500 Ft/kg.
70/674-12-36.
Sürgősen eladó költözés miatt: szekrénysor
10 ezer Ft, 2 db heverő tízezer Ft, 3+2+1
garnitúra kis hibával 35 ezer Ft, 2+2-es garnitúra 5 ezer Ft. Tel.: 30/631-84-79.

diplomás Laborczy Aladárnét, továbbá Bélteki Lászlónét és Takács Imrénét. Elismerték a rendezvényt szervező Pedagógus Szakszervezet
munkatársait is: Perei Ildikó
az Eötvös József Emlékérem
ezüst-, míg Such Éva a bronz
fokozatában részesült szakszervezeti munkájáért. Köszöntötték továbbá a nyugdíjba vonulókat, és a 25, 30,
35, 40 éves jubileumukat
ünneplőket és azokat, akik
évközben valamilyen díjat
érdemeltek ki. A rendezvény
állófogadással ért véget.
Eladó ajtók: 100/210cm-es teleüveges és
155/220cm-es kétfelenyíló, félig üvegezett. Érd.: 70/27-96-226.
Vályogház bontásából nád, fa és cserépmentes faltörmelék, vályognak, töltésnek
stb. eladó. Tel.: 20/346-77-00.
20 mázsa kukorica eladó. 30/232-29-89.
300 q akáctuskó eladó. Érd.: 30/496-37-23.
Közepes Bioptron lámpa eladó. Érd.:
20/331-69-82.
Új kúpcserép eladó 600 Ft/db áron. Érd.:
30/94-35-500.
Hűtőszekrény, 50 literes fagyasztó, csaknem új forgótárcsás mosógép, centrifuga
eladó. Érd.: 30/240-48-34.
Bioptron fény- és színterápiás lámpa eladó. 64-féle betegség gyógyítására, kezelésére alkalmas. 30/498-65-18, 30/91188-61.
Kutyakennel alkatrészek (oszlop, drótszövet, betonvas), 2 db kutyaház, gázpalack,
használt mosógép, centrifuga eladó.
70/236-35-37.
Hálózati árammal üzemelő vízszivattyú 6
m-es szívócsővel eladó. Érd.: 66/411-857.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben, maximum 10 ezer Ft-ig. tel.: 20/629-28-38.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Rekamié + 4 fotel + asztal 17
ezer Ft-ért. Ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért.
Vitrines szekrény. Tel.: 20/416-91-17.
Védőfelszereléssel, alkatrészekkel Atrix
BMX eladó. 20/584-36-01.
18 sebességes, piros színű női mountain
bike kerékpár eladó. Érd.: 30/568-30-67.
3,5 kW-os 5 LE-s villanymotor és hegesztőforraló eladó, ár megegyezés
szerint. Érd.: 70/285-76-53.
Eladó: 2 db bejárati ajtó, gobelin képek.
70/612-83-51.
Búza eladó. Tel.: 66/634-920.
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: turista hátizsák, turista mini gázpalack, valamint vadászfelszerelés (fegyverlámpa, puskatok, tölténytáska, töltényöv,
egyebek). Érd.: 66/411-165, 12-14 óra között.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
hálószobatükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Eladó: régi konyhaszekrény, fehér íróasztal
üveglappal, rekamié, tükör, boros-likőrös
pohárkészletek, retro tv (Duna), rádió (Melódia), Goldstar videomagnó, mountain
bike kerékpár, cipő. Tel.: 70/558-34-34.
Briggs motoros rotációs kapa és magyar
gyártmányú 220 V-os búvárszivattyú
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, mosógép,
takarítógép. Érd.: 20/47-79-440.
Hálószobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 20/584-36-01.
Háromfázisú cirkolafűrész 500-as motorral eladó. 30/293-27-51.
RETRÓ csővázas ülőgarnitúra /kihúzható
rekamié, 2 fotel, 2 szék/ továbbá 2 heverő
2 fotel, 4 szék eladó. Érd.: 20/886-06-50
Bontásból ajtó, tetőcserép, vezetékes
gáztűzhely eladó.Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, 4 db VW bogár alufelni,
tágulási tartályok, vasvágó szalagfűrész,
tizes-gev láda. Érd.: 30/376-69-16.
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.
Új német légpuska távcsővel eladó.
Rosszat vagy régi típusút beszámítok 10
ezer Ft-ig. tel.: 20/228-58-66.
Szobai rokkantkocsi és szobavécé újszerű
állapotban eladó. 30/402-26-37.
Üzemképes hűtőjét ingyen szívesen elfogadnám. 70/59-98-955.
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Nálunk búcsúztatták a tanévet
Idén Békésen találkoztak a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában álló középiskolák, valamint az általános iskolák képviselői, hogy közösen búcsúztassák a 2010/11-es tanévet.
A június 3-án gyönyörű
időben megtartott rendezvény
egyben nemzetközi diáknap is

diákok és tanárok Gyergyószentmiklósról, Kolozsvárról
és Aradról.

maguk is kipróbálhatták
ügyességüket az íjász- és airsoft bemutatón, interaktív és
népi játékokon.
Az úgynevezett JóArc Art
Stúdióban a régmúlt divatos
ruháit ölthették magukra a
nebulók, amelyről természetesen fénykép is készült. Bé-

Újabb lendületben
a békési testvérvárosi kapcsolatok
LENGYEL TESTVÉRTELEPÜLÉSE LEHET VÁROSUNKNAK
Békés Város Önkormányzata mintegy 3 millió forintnak megfelelő euró támogatási összegre nyújtott be kérelmét Brüsszelbe. Ezzel párhuzamosan - Izsó Gábor polgármester egyeztetéseinek köszönhetően – idén első alkalommal Gyergyószentmiklós
is támogatási forrásra pályázik
ugyanannál a szervnél. A közel 7 millió forintnak megfelelő euró összegből Gyergyó-

szentmiklós a meglévő kilenc
testvértelepüléséről,
így
Békésről is, településenként
8-10 fő önkormányzati képviselőt és 10 fő felső tagozatos
diákot szándékozik vendégül
látni a Hargita szívében.
A békési program során
október 2-10. között a Romániából (Gyergyószentmiklós), a Szerbiából (Magyarittabé) és a Lengyelországból
(Myszków) várt általános is-

kolák felső tagozatos diákjai
Békés kulturális értékeit, hagyományait ismerhetik meg.
Ellátogatnak a Békési Kistérségi Iskola tagintézményeihez és a VI. Békési Tökmulatságra is. Ugyanekkor találkozik először a lengyel
Myszków városának polgármestere Włodzimierz Žak és
Izsó Gábor. A lengyelek márciusban kezdeményezték testvérvárosi kapcsolat létesítését.

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő értékesítésre meghirdeti a
tulajdonát képező alábbi ingatlanjait:

volt, köszönhetően annak,
hogy éppen azokban a napokban voltak a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény vendégei a határon túli testvériskolák képviseletében érkező

Több helyszínen színes
programot várták a résztvevőket. A lelkes közönséget az
iskola udvarán felállított színpadon zenés műsorok szórakoztatták. Emellett a diákok

késen hagyomány a diáknapi
főzőverseny, ezúttal is több
osztály bográcsában rotyogtak a finomabbnál finomabb
ételek.
Veres Nikoletta

Nyári napközis tábor
A Békési Baptista Gyülekezet gyermektábort rendez
június 27-július 1. között az
imaházban, naponta 8-16 óra
között. A kínálatban bibliai történetek megismerése mellett

kézműves foglalkozások, bábjelenetek megtekintése, sport és
közösségi játékok, biciklitúra
szerepel. A 3500 Ft-os fejenkénti költség napi háromszori étkezést is tartalmaz. Nagyobb óvo-

dások és általános iskolások
jelentkezését várják. Érdeklődni
és jelentkezni lehet a következő
elérhetőségeken: Gyaraki László Zsolt 70/552-2164, gylaci27
@gmail.com.


1. Békés, Petőfi u. 33 (hrsz: 811) alatti
ingatlant, a rajta lévő felépítményekkel.
Az ingatlan nagysága 1963 m². A vételár: 22.000.000 Ft.

2. Békés, Csabai- Szarvasi- Korona u.
által határolt, (hrsz.: 2360) üresen álló
beépítetlen területet, nagysága 2843 m².
A vételár: 24.200.000 Ft.
Tovább információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán
(Békés, Petőfi u. 2.; 43-as iroda). Az ingatlanok előzetes egyeztetés alapján, a helyszínen is megtekinthetők.

Egy nyelvet beszélünk
TRIVIÁLIS RIVÁLIS
Mi is az a rivális? A rivum szó latinul partot jelent, de mi köze a versenytárshoz?
Minden nyelv „jelentéskultúrája” magában
hordozza az adott nép életét is, így egy földművelő népcsoport számára – kezdetben
legalábbis – alig volt fontosabb, mint a
jószág élelmezése. A partra terelték le a nyájat, ahol alkalmas itatóhelyet kerestek – ha
még el nem foglalták a szomszédos pásztorok, a riválisok.
Hasonló hangzású szó a triviális a tres
(három) és a via (út) szavakból származik,
unalmasan egyszerűt jelent. Mi itt a jelentésváltozás háttere? Ha valaki életében egy
komoly döntési helyzethez, hármasúthoz
érkezik, és nem határozott jellem, hogy dönteni tudna, lekuporodik a tábla alá, az élete

pedig mindaddig megreked, triviális lesz,
amíg el nem tudja határozni magát, hogy
merre is az arra.
Tanév végén, ha szerencsénk van, találkozhatunk eminens diákokkal. Az eminet
ige azt jelenti, hogy valaki fejjel kimagaslik a
többiek közül. Érdekes, hogy másik igekötővel (imminens) fenyegetőt jelent. Jutalmat
kapnak a kitűnők, de prémiumot nem,
pedig bizonyára örülnének neki: a prae- előrét, elsőt jelent, az emere pedig venni-t. Ne
felejtsük el, hogy a rómaiak csak kezdetben
pásztorkodtak, később fő profiljuk a katonáskodás lett: a csata legderekabb vitézei
elsőként választhattak az összehordott sarcból. Igen, a riválisok előtt…
Szilágyiné Szabó Ágnes
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A sportolásból sosem elég

Kiss Zoltán országos
bajnokságot nyert
Megkezdődött az idei kajakkenu szezon. A nemrégiben
Győrött megtartott Maraton
Országos Bajnokságról rögtön
egy aranyéremmel térhettek

tások színesítették, de így is sikerült szép eredményeket elérni.
Legjobb tízbe jutott egységek: K-1
férfi Ifjúsági 21 km csapatversenyben 4. Domján Kristóf - Mózes

Horgász
szemmel
PELLET VAGY BOJLI?

A bajnok, Kiss Zoltán és edzője, Dobi István.

haza a békésiek. A futamokban óriási, 40-50 fős mezőny
indult, így a kölyök fiúk 10
km-es távján induló Kiss Zoltán győzelme még értékesebb.
Dobi István tanítványa magabiztosan uralta a futamot, és
megérdemelten győzött.
A többi békési versenyzését
borulások, összeakadások, kifordí-

Imre - Kulich Péter, a K-1 férfi
kölyök IV. 10 km csapatversenyben 4. Kiss Zoltán - Farkas Áron Lipcsei Zsolt, a K-1 férfi Masters
10 km /50-54 évesek között) 6.
Makoviczki András, a K-1 férfi
kölyök IV. 10 km-en 9. Farkas
Áron, a K-2 férfi Ifjúsági 21 kmen 9. Mózes Imre - Domján
Kristóf.

50 hajó szeli majd a Körösöket
Olimpikonok és sportkedvelők, magánemberek és közéleti, politikai szereplők,
magyar és román túrázók
vesznek részt idén is békési
önkormányzat által szervezett
„Egy hajóban evezünk” vízitúrán, mely június 25-26-án
lesz. A szervezők közel 150 indulóra számítanak, akik 4050 hajóval eveznek végig a
túra állomásain. Az első na-

pon Gyulától a Békés-dánfoki Kishajó-kikötőbe jutnak el
szanazugi megállóval, másnap Köröstarcsánál húzzák
véglegesen partra vízi járműveiket az egységek.
A kezdeményező Izsó Gábor mellett várhatóan környező települések polgármesterei
is eveznek a két napon. Jelentkezni június 16-ig lehetséges a
20/805-72-51-es számon.

HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Állategészségügyi Igazgatóság elrendelte
az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását. Felhívjuk
valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában
lévő, minden 3 hónapnál idősebb ebet az alább felsorolt
napokon és időpontban szájkosárral ellátva pórázon
VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS
céljából vezesse elő. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segíti elő, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdonosai állategészségügyi szabálysértést követnek el, amely
büntetést von maga után.
Felvezetett eb oltási díja:
2700 Ft/eb
Kisállat egészségügyi könyv:
300 Ft/eb
(2010. 01. 01.-től tették kötelezővé.)
Féregtelenítés:
100 Ft/ 10 tt. kg
AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDEJE A KÖVETKEZŐ:
Gázcsere telep
(Körösi Csoma S. u.)

Június 16. csütörtök

16-18 óráig

dr. Szabó László

Tátra utca vége

Június 17. péntek

14-16 óráig

dr. Erdész Csaba

Borosgyáni kocsma
DÉMÁSZ parkoló

Június 17. péntek
Június 18. szombat

17-18 óráig
10-12 óráig

dr. Szabó László
dr. Erdész Csaba

Vasúti mázsaház

Június 18. szombat

10-12 óráig

dr. Szabó László

Híd utca

Június 22. szerda

11-13 óráig

dr. Erdész Csaba

Váradi u. 1.

Június 24. péntek

15-16 óráig

dr. Erdész Csaba

PÓTOLTÁS:
Vasúti mázsaház

Június 25. szombat

10-12 óráig

dr. Szabó László

Mind a két típusú csali
kiválóan működik, de melyik
hoz több vagy nagyobb halat?
Én jól ismerem a pellet és a
bojli működését, ezért tapasztalat alapján igyekszem erre a
kérdésre válaszolni.
A bojli minden méretben
és ízben használható a dévér
vagy a kárász fogásától a
kapitális halakig, de mindenekelőtt a nagyobb, kapitális
pontyok megfogásában jeleskedik. A bojlizást emellett a
nyugodt horgászoknak ajánlom, akiknek bőven van idejük horgászni, hiszen hatását
gyakran csak másnap vagy
harmadnap éri el.
A pellet fogósságát a szaksajtó rendre hangsúlyozza, és
ez igaz is. Szintén minden
méretben és ízben forgalomba
van, a formában és az oldódásban van a különbség. A
pelletek jóval hamarabb fejtik
ki a hatásukat a vízben, mint
a bojli, akár már 15 perc alatt
oldódnak. Hidegebb: felmelegedő és lehűlő vizekben érdemesebb használni.
Bármelyiket is használják a
próbálkozó kedvű horgászok,
a siker a csaliban és a tudatos
horgászatban van.
Szekerczés Sándor

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Fuss a nyárba!
A békési családsegítő idén is
vakációköszöntőt tart. Június
19-én, vasárnap reggelre várják
a futni vágyó gyerekeket, felnőtteket, családokat a szociális
szolgáltató központ elé a Jantyik utca elejére. A futamonkénti legjobbakat díjazzák, emellett minden induló tombolasorsoláson vesz részt, ahol értékes tárgyak találnak gazdára.

Másodikok
a kilencévesek
A Szombathelyen megrendezett U9-es országos kézilabda-bajnokság döntőjét Békés
a nagy rivális Éles József Kézilabda Sportiskola csapatával
vívta, és egygólos vereséget
szenvedett (16-15), ezzel a csapat ezüstérmes.

Nem csupán magasságával és sudár termetével, hanem elszántságával és sporteredményeivel is kitűnik a békési sportélet szereplői közül Domjánné
Makovei Márta. A kétgyermekes asszony nemrégiben a hölgyek versenyét megnyerte a BékéscsabaArad-Békéscsaba kerékpáros versenyben.
Márta eredményének értékét növeli, hogy egy jó minőségű, de korántsem versenykerékpárral vágott neki a közel
200 km-es távnak, melyet
egyébként öt és fél óra alatt
teljesített. A népes mezőnyben
a hölgyek között elsőként ért
célba, összesítve harmincadikként, de tudni kell, hogy az őt
megelőző férfiak közül sokan
versenyszerűen űzik ezt a
sportot, versenyzésre kiképzett
járművel. Ugyanezen a versenyen Márta tavaly második,
egy évvel korábban harmadik
volt, így hát teljes az „éremkollekció”, bár némi szívfájdalom,
hogy a futók árnyékában a
kerekeseknek kevesebb figyelem és elismerés jut.
Amint a Békési Újságnak
Domjánné Makovei Márta elmondta, egész eddigi életét
végigkísérte a sport: magassága folytán iskolás korában
kézi- és kosárlabdázott, majd
amikor gyermekei megszülettek, futni kezdett. Középtávfutóként amatőr versenyeken
is indult, 10 kilométer volt a
kedvenc távja, de párban félmaratonokat is teljesített.
Csak amikor derékproblémák

jelentkeztek nála, akkor kezdett el kerékpározni, amely
kevésbé megterhelő sport. Jó

rég vehette át a „Békés Város
Sportolója” kitüntetést.
Márta évente mintegy 2000
km-t teljesít biciklivel, nem
számolva azokat az órákat,
melyeket spinningeléssel (zenés, csoportos kondicionáló
szobabiciklizés) tölt el.
– Szeretném minden békésinek elmondani, hogy ebben
a kisvárosban nagyon sokféle

évtizede már, hogy minden
nap Békéscsabára kerekezik,
mert ott, a Békés Megyei Vízműnél van a munkahelye.
Emellett családi biciklis kirándulásokkal fedezik fel a környéket, elmerészkedve a Bihari-hegységig is, kielégítve a
család minden tagjában meglévő jelentős mozgásigényt.
Márta férje maga is sportoló
volt, 18 éves lányuk, Fanni kosárlabdázó, 17 éves fiuk, Kristóf kajakos tehetség, aki nem-

hobbisportolási
lehetőség
adott, például az úszás, a tornák, a spinning, az atlétika, az
edzőtermek. Mindezek igazán
megfizethető áron vehetők
igénybe. A remek kerékpárutakon pedig semmibe sem kerül a bringázás. Mindenkinek
csak ajánlani tudom, hogy
vágjon bele, sosem késő elkezdeni a sportolást – vallja a 45
éves sportember, Domjánné
Makovei Márta.
Szegfű Katalin

Tanévzáró úszóverseny
Második alkalommal is hatalmas sikert aratott a Békési
Uszodában megtartott Tanévzáró Kupa. Összesen hat
iskola diákjai versengtek a
vándorkupáért, melyet végül
szoros versenyben a Dr. Hepp
Ferenc úszói vihettek el.
Másodikak lettek a Karacs
Teréz Tagiskola tanulói, kitartó küzdelemmel, míg a dobogó harmadik fokára a vésztői

Szabó Pál Általános Iskola
diákjai állhattak. Az érmeket
Dr. Pálmai Tamás alpolgár-

mester és Kovács Ottó az
Origo Úszó Klub vezetője
adta át.

Vakációban olcsóbb!
A szünidôben idén is kedvezményt kapnak a Békési
Uszodában a nappali tagozatos diákok. Június 16-tól
szeptember 1-ig 300 Ft-ért lehet igénybe venni az uszoda
szolgáltatásait. Bôvebb információ: 20/400-2300.

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

Kedves Szülők, Pedagógusok!
Kedves Családi Gondnokok!
Amennyiben tanítványa, gyermeke, hozzátartozója
mentális problémákkal, szerfüggőséggel küzd, akinek szüksége van a folyamatos problémamegoldó
egyéni, illetve közösségi segítségnyújtásra, várjuk
Önöket ismerkedő intézménylátogatásra.
Szenvedélybeteg fiatalok ellátását
16 éves kortól biztosítjuk.
Ellátásaink térítésmentesek.
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