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MÁJUS 28-JÚNIUS 4.

Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JÚNIUS 4-11.

Levendula Patika (Csabai u.)

JÚNIUS 11-18.

Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

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

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

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

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mikor lábal ki 
az ország 

a válságból?

42%
Soha.

22%
3-5 év 
kell hozzá

6%
Egy éven belül.

30%
Egy évtizednél is
hosszabb idô

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁJUSI ÜLÉSÉRŐL

– Az új intézmény enyhíteni
fogja a békési bölcsődei ellátás
túlterheltségét. Hiszen jelenleg
a 140 férőhelyre 176 kisgyer-
mek jut, és még további 35
várakozik. A Fábián utcai mo -
dern, minden igényt kielégítő
komplexumban 80 kisgyer-
meket tudunk elhelyezni -
mondta mások mellett avató-
beszédében Izsó Gábor polgár-
mester. Az avatásra üdvözletét
és elismerő szavait levélben
küldte el az oktatási államtit-
kár, Hoff mann Rózsa, míg Er -

dős Nor bert megyei kormány-
megbízott, térségi or szág -
 gyűlési képviselő arról beszélt,
hogy a „semmi” közepén épülő
bölcsőde szimbolikus, így kell a
kormánynak is  lépésről-lépés-
re, az alapoktól indulva újraé-
pítenie az egész országot. 

Az épületben nyolc darab
tízfős, modern felszerelésű
csoportszobát alakítottak ki,
emellett magas színvonalú
kiszolgáló helyiségek segítik
majd szeptembertől a nevelő-
munkát.                       Sz. K.

Átadták a Fábián utcai új bölcsődét
Május 24-én végre átadták az új békési bölcsődét,
amely a Fábián utcán, az egykori Fekete- és
Fehér-Körös összefolyásánál, egy korábban
nádas, mocsaras területen épült fel. Több mint
kétszázmillió forintos, az Európai Unió által
támogatott összköltségvetésének mindössze öt
százaléka terhelte a város büdzséjét. 

A Békés Megyei Kormány -
hivatalhoz tartozó békési
munkaügyi kirendeltség im -
pozáns, a közelmúltban fel-
újított, januárban birtokba

vett, de hivatalosan még át
nem adott főtéri épülete
előtt már jóval a kezdés előtt
számosan várakoztak. Nekik,
a leginkább hátrányos hely-

zetű álláskeresőknek (25
évnél fiatalabb pályakezdők-
nek, 50 évesnél idő sebbek-
nek, alacsony vagy elavult
iskolai végzettségűeknek,
kisgyermekeseknek) eb ben a
hónapban az ország nagyobb
településein állás- és képzési
börzét tartanak, hogy segít-
sék elhelyezkedésüket. Bé -
késen közel 100 álláshelyre

várták a jelentkezőket, azo-
kat, akik tényleg szeretné-
nek dolgozni. Másoknak
szakmai képzéseket és jogi
tanácsadást kínáltak. 

Az ünnepélyes megnyitón
elhangzott, hogy munkaügyi
szempontból a békési a me -
gyei kistérségek között a
har madik legnehezebb hely-
zetű. Erdős Norbert kor-

mánymegbízott abban
reménykedik, hogy a megin-
dult német gazdasági fejlő-
dés magával húzza a magyar-
országi gazdaságot is, és az
eljut Békésbe. 

Izsó Gá bor polgármester a
vá rosvezetés munkahelyte-
remtő tö rekvéseiről beszélt,
de konk rétumokat nem
említett.                    Sz. K. 

Tolongtak az álláskeresők a börzén
Állás- és képzési börze zajlott, óriási érdeklődés
mellett, május 19-én Békésen. Közel száz álláshe-
lyet hirdetettek meg, számos munkáltató szemé-
lyesen jött el kiválasztani a legmegfelelőbb jelöltet.

Jelenlegi bölcsődések is felléptek az új bölcsőde avató ünnepségen.
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A fenntartóváltás történel-
mi jelentőségű döntését az
érintettekkel folytatott több-
hónapos tárgyalás előzte meg.
A sorozatos fórumok tapasz-
talatai alapján a pedagógusok
teljes létszámban támogatják
az átszervezést. A megállapo-
dás értelmében az épületek
továbbra is az ön kormányzat
tulajdonában ma radnak, az

ingatlanokra használati jogot
kap az új fenntartó. A képvi-
selők meg erősítették, hogy a
kistérségi iskola korábban el -
nyert pá lyázataival kapcsola-
tos kötelezettségeket a refor-
mátus iskola átvállalja. Más
változás is lesz a békési okta-
tásügy ben, ugyanis a kamuti
és a tarhosi tagiskolák kivál-
tak a Békési Kistérségi

Általános Iskolai Társulásból. 
Az iskola-átszervezés mel-

lett kiemelt szerepet kapott a
békési munkaügyi kirendelt-
ség beszámolója, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok tavalyi ellátá-
sáról szóló beszámoló. Az
országos szintű önkormányza-
ti megszorítások kihatnak a
különböző, eddig jól működő
rendszerek finanszírozására is,
így csökkent például a köz-
munkaprogramra és a rászo-
ruló gyerekek nyári napközis
étkeztetésére jutó összeg.
Sódar Attila kirendeltség-
vezető elmondta, hogy a tava-
lyi évhez képest kevésbé
vonzó a munkavállalók szá-

mára a közmunkaprogram,
mivel ebben az évben túlnyo-
mórészt négyórás foglakozta-
tásra van lehetőség, és ez 31
ezer forintos havi nettó fize-
téssel jár. Drasztikusan csök-
kent a nyári napközis étkezte-
tésre lehívható forrás is. Míg
tavaly több mint négyszáz
gyerek nyári napközis étkez-
tetése volt megoldott teljesen
állami forrásból, ez idén
lecsökkent 30 főre, melyhez az
állam minimális hozzájárulást
ad. Izsó Gábor polgármester
hangsúlyozta, hogy a város a
jelenleg is folyó „Hétkrajcár”
nevet viselő hétvégi gyermek-
étkeztetési akciójában talál-
hatja meg a megoldást.

Döntés született az iskola és óvoda átadásáról 
Végleges döntést hozott a Karacs Teréz Tagiskola
és a Jantyik utcai Tagóvoda átadásáról a békési
kép viselő-testület. Ennek értelmében 2011. au -
gusz tus 31-től a Békési Református Egyház köz -
ség lesz a két intézmény fenntartója. A képvise-
lők hangsúlyozták, hogy a pedagógusok foglal-
koztatásának feltételei nem változnak.

Ragyogó nap-
sütés és, sokféle
játék csalogatta a
gyerekeket, kis-
gyermekes szülő-
ket Dánfok ra, az
üdülőközpontba
meghirdetett gyer-
 meknapi családi
piknikre május
utolsó va sárnap-
ján. Az ak tívab-
bakat több állo-
másból álló ka -
landpálya vár ta
má sok mellett íjászattal, gólyalába zással, kötélhúzással, kug-
lizással, ugráló kötelezéssel, és mindezt értékes nyereménye-
kért. A játékba a szülők is be kap cso lód hattak. Emellett hor-
gászverseny, színpadi fellépések, kirakodóvásár, ugrálóvár is
hozzájárult a kulturális központ ál tal szervezett jókedvű dán-
foki gyermeknaphoz. 

Gyermeknapra 
kalandjátékok Dánfokon
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A városunk északi szélén húzódó Gőzmalom
sor 14. számú telken, a Nagykert felé, a
Kiskörös (Élővíz-csatorna) mellett található
ipartörténeti jelentőséggel bíró épületünk, a
volt uradalmi malom.  Építésének éve ponto-
san ismert: 1857. Ezt Somlyai Gábot így írja le
Emlékirat Békés városának első megülésétől
kezdve az 1893. esztendő végéig című művé-
ben: „1857-ben fordult meg először a nagy gőz-
malom Békésen. A
Békés csabát Vész -
tővel összekötő kes-
keny nyomtávú
vas út egyik leágazá-
sa ide is eljutott. A
Kis kö rösök még
ma is meglévő kis
hi dacs  káján jött át a
vonat, hogy a ter-
ményt ide szállítsa.” 

A volt uradalmi
malom az 1930-as években rizshántoló lett.
Majd olajütő malomként üzemelt az ódon
épület 1949-ig. Itt egy nagy, oldalt lyukacsos
hengerben préselték olajjá az előre megpör-
költ napraforgómagokat úgy, hogy több

rétegben a hengerbe töltötték, a rétegek
közé lemezeket helyezve, majd nagy erővel
összenyomták a magokat, és az oldalt lévő
lyukakon kifolyt a kisajtolt olaj. A mellék-
termékként keletkező napraforgó-pogácsát
pedig állatetetésre használták fel.

Rövid ideig keverőüzem működött itt,
majd 1950-től sokáig a Kosáripari Vállalat 3.
számú telepe raktárként használta. 

Pár évvel ezelőtt
a békési Városvédő
és -Szépítő Egye -
sület az építmény
külső homlokzatá-
ra emléktáblát he -
lyezett el. 

Az épület jelen-
leg Békési Zoltán
pálinkafőző vál-
lalkozó tulajdoná-
ban van. Köszö -

net ne ki, hogy régi fotók alapján eredeti
formá jában helyreállíttatta ezt az értékes
házmatuzsálemet. Így még utódaink is
megcsodálhatják. 

Bíró György, városvédő
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A VOLT URADALMI MALOM
Május és június az osztálykirándulások idő-

szaka. Sokszor azonban gondot okoz, hogy
hová is utazzanak el az osztályok. A Körösök
Völgye Na túrpark
Egyesület KEOP
6.1.0/B/09-2010-0063
számú, „Zöldülj!
Fordulj! – komplex
szemlé le t fo rmá ló
programsorozat meg-
valósítása a Körösök
Völgyében” című pro-
jektje keretében sor
kerül egy olyan prog-
ramsorozatra, amely megmutatja, hogy köz-
vetlen környezetünkben is mennyi felfedezésre
váró természeti csoda, megismerésre váró helyi
érdekesség van. A gyerekek számára május 2.
és június 15. között biztosítunk túrázási lehető-
ségeket. Ki-ki életkorának és kondíciójának

megfelelően választhat a gyalogos, kerékpáros
és vízi túrák között.  A pedagógusok számára
három alkalommal kínálunk túrákat, ahol

egy-egy túraformát
kipróbálva felkészítjük
őket arra, hogy ho gyan
lehet élvezetes,  infor-
matív, ökotudatos és
kedvező árú osztályki-
rándulásokat szervez-
ni. Mind két progra-
mon képzett túraveze-
tők kísérik a csoporto-
kat, és elismert szak-

emberek tartanak ismeretterjesztő előadáso-
kat. A programokon való részvétel INGYE-
NES, de regisztrációhoz kötött. 

További információ a www.zolduljfor-
dulj.eu honlapon, regisztráció a 66/445-
885-ös telefonszámon.

�

Zöldülj! Fordulj! – a ház körül

1920. június 4-én súlyos csa-
pás érte Magyarországot. A
Trianonban aláírt békeszerző-
dés értelmében az or szág
elvesztette területének több
mint kétharmadát, la kosságá-
nak felét. Ezen tragikus ese-
mény alkalmából meg emlé-

kezést tartanak Bé késen
június 3-án, pénteken 17
óra kezdettel a Hon fog lalás
té ren. Az ünnepi beszédet dr.
Csiby Miklós mondja. A meg-
emlékezés során közreműkö-
dik Pocsaji Ildikó kép viselő,
Soós Enikő, Csordás Ákos,

Hajdú Zoltán, a Be len céres
Nép táncegyüttes és az Alap -
fokú Művészeti Iskola tanárai
és nö vendékei. A szervezők
ké rik, hogy mindenki vigyen
ma gával egy-egy mé csest,
me lyet együtt gyújtanak majd
meg az ünnepség során.

Emlékezés Trianonra

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 Kistérségi Óvoda, a
Kistérségi Általános Iskola és
a Szegedi Kis István Re for -

mátus Gimnázium tanulói
különféle képességeket és te -
hetséget fejlesztő, tanórákon
túli szabadidős foglalkozáso-
kon vehettek részt - hangzott
el „A kultúra mindenkié –
gyermek és ifjúsági szabad-
idős programok Békésen és
környékén” nevet viselő pro-
jektet záró konferencia előtti
sajtótájékoztatón. Koszecz

Sándor, a városi kulturális in -
tézmény igazgatója elmondta,
hogy az óvodások iskolára fel-

készítő, készségfejlesztő, játé-
kos foglalkozásokon, az általá-
nos iskolás korú gyerekek heti,
havi rendszerű, tanórán kívüli
szabadidős tevékenységekben,
illetve négy napból álló téma-
heteken vesznek részt, két
féléven át. Drámapedagógiai
és kézműves foglalkozások
mellett a népi mesterségekbe,
a magyar ünnepekbe, az

egészségtudatos életmódba,
az angol nyelvterület népei-
nek kultúrájába, a mozgókép-
készítés rejtelmeibe is bete-
kin tést nyertek a projekt
résztvevői. A Békési Kis tér -
ségi Általános Iskola Tarhosi
Tagintézményébe járó diákok
közül 28-an hetente úszások-

tatáson vesznek részt a Békési
Uszodában. Kirándulások, lá -
to gatások színesítették a
programot, amely az Európai
Unió támogatásával, az Euró -
pai Szociális Alap társfinanszí-
rozásában valósul meg. A heti
vagy havi foglalkozások egy-
némelyikét a pályázati kiírás
értelmében a következő 5
évben is folytatni kell.    

�

Ezer diák vett részt 
a szabadidős projektben

Közel ezer diákot ért el az a nagyszabású, pályá-
zatból megvalósuló, az egész tanévet átfogó prog-
ram, amelyet a kulturális központ valósított meg
három oktatási intézmény közreműködésével. 

A nagyszabású projektet számos fotón örökítették meg. Ezeket most a kulturális központban kiállították.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS
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Mint egy genetikailag
hi bás, bolond fakopáncs.
Ezt „vágta a fejemhez” mi -
nap egy barát-lélek mélysé-
gű sorstársam a magyar
közéletben. Mármint, hogy
olyan vagyok, mint a fent
becézett szárnyas. Aki -
előbb említett – rokon
lelkű, felénél több bará-
tomhoz is igen hasonlít.
Saját bevallása szerint is.

Nos, hogy ne beszéljek
ma dárnyelvű rébuszokban,
és a talányfokozást is abba-
hagyandó, megpróbálok
tö megesen tiszta folyadékot
ontani közhasználatú, ivás-
ra feltalált használati tár-
gyunkba (értsd poharunk-
ba). Említett hímnemű,
em berízingnyi méretű, ten-
magammal egyívású te -
remtmény szerint ugyanis a
mai világban az számít fél-
resikerült – azaz gén etika-
ilag hibbant – humán pro-
duktumnak (rendőrileg:
em bernek látszó személy-
nek) aki a közért is cselek-
szeni óhajt olykor. Ha meg
egyfolytában ezen jár az
esze, s nem a többség által
egyetértéssel kísért saját
zseb telepakoláson, akkor
nemcsak szerkezetileg selej-
tes, hanem eszement is, ki -
mint atom tengeralattjáró-
ról ellopott motorral felsze-
relkezett harkályrobot -
egyre csak járja beláthatat-
lan méretű erdeit az Úrnak,
s keresi a legjobban elrejtett
társadalmi hibákat is, a lel-
keket már-már megfojtó
civilizációs pofakéreg alatt
is kutakodni merészelvén. 

Eddig, e hím alája (nős
tény föléje) méretű elmén-
cségig jutott el az általam
utóbbi percekben folyton-
folyt és egyben folytatóla-
gosan is emlegetett haveriá-
nus szüleménye kedves
édes anyjának (aki barátot
nevezzünk az elkövetkezen-
dőkben – a könnyebb elő-
hívhatóság kedvéért – egy-
szerűen így, magyarosan:
Alekszander) amikor végre
én is közbe és eléje vethet-
tem az ezalatt nagy igyeke-
zettel csokorba szedett szó-
virágaim. De, mielőtt ma -
gamra terelném ezen szó-
írás folyását, róla még el -

mondani illendő, hogy ő
ugyan dettó az öregség fele
halad – akárcsak én – de
mégis, még mindig barka
kinézetű kurkásza magyar
sorsunknak. S ebben a vég-
telen firtatásban ász is a
maga egyéni feketeöves
módján, ki ugyan egyvég-
tében a közért tesz, de ah -
hoz is igencsak ért mind-
eközben a mihaszna, hogy
ez utóbbi is érvényre jus-
son. Mármint az ő haszna a
miénk mellett. No, meg
úgy csapolja le a huncut a
társadalmi fertőt, hogy
abból, ami menthető az va -
lóságosan is megmeneked-
hessék, de egy-két kívána-
tos erecske ember aranyká-
ja azért feléje is drenálódjék
az általa el-elrejtegetett
alagcsövecskékben. De, el
kell ismerni, hogy ez így is
van rendjén.

Hát éppen eddig a ren-
dig jutottam el magamsá-
gom is szerényke – már
előbb emlegetett – bokré-
tányi verbalizált (értsd:
han gos véleménnyé alakí-
tott) elmélkedésemben.
Mert – mint azt a közel-
múlt történülése is meg-
mutatta, legalábbis szá-
momra – ha nem vágunk
kegyetlenül rendet a szék -
sportban megedzett daliás
vállunkra saját magunk
által pakolt teherlerakat-
ban, akkor bizony Szent
Mihály lova lehet az a ne -
mes paripa, amely a saját
jószándékunk kövezte úton
éppen a pokolkánba visz. S
közben még vernek is ren-
desen, míg deresre nem
fagy bajszunkon a szusz. Ez
a világmegváltó, elmenem-
zette agyszülemény lett a
közbeszédben konklúzió-
ként közismert következte-
tése eszünk közös zászló-
bontásának. 

Jókat bólogattunk ekko-
ra bölcsességünk hallatán, s
rögvest ki is találtuk, hogy
ha társadalmi közszél által
már meg-megcsattogtatott,
kibontott lobogónk lám
lett, hát toborozzunk alája
seperc alatt népet, híveket.
Ez az írás tehát ilyetén
módon nem más, mint csa-
logató, hívogató toborzóle-
vél a fejüket gondólálkodás
elűzésére is hajlandó sors és
bajtársainknak. Mert –
mint zsargonítják olykor
ifjaink – állati kevés időnk
van tenni még valamit
magunkért.

Állati dolgok

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Tóth
László és Kis Erika (mind-
ketten békésiek), Fodor Ta -
más (Békés) és Takács Nóra
(Vésztő), Hegedűs László
(Mezőberény) és Lagzi Ve -
ronika (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Nagy Sándorné
(72 évesen), Tóth Zoltán Im -
réné (74), Panyi Mihály (87),
özv. Bíró Gáborné (87), Mol -
nár Gergely János (72), Ko -
vács Istvánné (74), Do mo kos
Istvánné (74), özv. Tyu kodi

Já nosné (92), özv. Bagi Mi -
hályné (80), özv. Barabás
Mihályné (76), Bárkányi
Imre (53), Szekerczés Sándor
(83), özv. Nehéz Győzőné
(88), Boros István (90), Gel -
lén Gergely (74), Diószegi
István (67), Füredi János
(52), Erdélyi Ferenc (67), Fe -
sető Julianna (75), Hor váth
László (74, Tarhos).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A közelmúltban befejezték
Dánfokon a szivornya melletti
strand és horgászvíz hínártala-
nítását. A három napon át tartó
munkát Szabó Sándor dánfoki
lakos és horgász irányította, ön -
kéntes munkában. Két horgász

és az önkormányzat egyik kar-
bantartója volt segítségére. A
szi vornyán a homokos partrész
a strandolóké, két oldalról a
hor gászok használják. Egy rö -
vid szakaszon meghagyták a hí -
nárt a halaknak búvóhelyként. 

Dánfokon 
lekaszálták a hínárt

Átadáskor Izsó Gábor pol-
gármester el is magyarázta a
kenubajnoknak, hogy a kár-
tyával a helyi vállalkozóknál:
boltokban és szolgáltatóknál
lehet jelentős kedvezményt
kapni. Ezeket részletesen és
át tekinthetően ismerteti az a
füzetecske, amelyet a kártya
mellé mindenki megkap.
Emel lett célja a Békés Kár -
tyának a Dánfoki Üdülőköz -
ponton keresztül a turizmus
fellendítése is. A szép kivitelű

kártya egyszeri költsége 1000
Ft, érvényessége egy év, és a
kibocsátónál, a kulturális köz-
pontban lehet megvásárolni.
Nem névre szóló, átruházha-
tó. A kártyától azt várják,
hogy a békésieket arra készte-
ti, pénzüket helyben költsék
el, így hozzájárul a város gaz-
dasági fellendüléséhez. Az
első körben jelentkező közel
harminc Békés Kártyát elfo-
gadó vállalkozás mellé újab-
bak jelentkezését is várják.

Június 1-jével területhasz-
nálati, azaz belépési díjat kell
fizetni a Dánfoki Üdülőköz -
pontban. Ennek összege sze-

mélyenként 400 Ft, de Békés
Kártyával csak 200 Ft. A díj
magában foglalja a szabad
strand használatát is.     Sz. K.

Életbe lépett a Békés Kártya
WICHMANN TAMÁS KAPTA AZ ELSŐ SORSZÁMÚT

Lapunk megjelenésével egy időben lép érvénybe
a helyi vásárlásokkor kedvezményekre jogosító
úgynevezett Békés Kártya. Az első sorszámú kár-
tyát a dánfoki szezonnyitó hétvégén adták át a
városunkban gyakran megforduló sokszoros
világbajnoknak, Wichmann Tamásnak.

Wichmann Tamásnak mutatja a Békés Kártya füzetét Izsó Gábor pol-
gármester a Dánfoki Üdülőközpontban.
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A megemlékezésen megje-
lent a két pedagógus családja
is, így nagyapjára Fodor Ta -
más emlékezett, aki maga is
középiskolai tanár. Kiemelte
Kováts József polgári-huma-
nista szellemiségét, melyet
még az Eötvös Kollégiumban
tett magáévá. A békési gim-
názium volt élete egyetlen

munkahelye, legendás alakját
máig sokan emlegetik az egy-
kori növendékek közül. 

Polgár Lajosról az 53-ban
érettségizettek nevében

Prof. Dr. Kozma László em -
lékezett meg. Kiemelte,
hogy akkoriban olyan peda-
gógusegyéniségek alatt for-
málódtak a gim nazisták,

akik nem pusztán a tananya-
got ismertették, hanem ah -
hoz segítették őket, hogy
mindenkor megtalálják a
helyüket a folyton változó
világban. Ebben élenjárt
Pol gár Lajos, akinek szemé-
lyiségében egyszerre volt
jelen a szigor és a gondosko-
dás a reá bízottak iránt. 

Az ünnepi megemlékezést
azok az 1953-ban érettségizet-
tek kezdeményezték, akik –
bár igen sokan messze kerül-
tek innen - 58 esztendeje min-
den évben (!) összejönnek
Békésen. Jelen volt továbbá
Polgár Olga, a néhai iskola-
igazgató leánya, Izsó Gábor
polgármester, az iskola jelen-
legi vezetése és az öregdiákok
egyesületének több tagja. 

Szegfű Katalin

100 éve született a gimnázium két legendás tanára
A Szegedi Kis István
Gimnázium két egykori
kiváló tanárára emlé-
keztek május 28-án az
intézményben. Polgár
Lajos néhai iskolaigaz-
gató és Kováts József
magyar-francia szakos
tanár éppen száz esz-
tendeje született.

Az iskola lépcsőfordulójában lévő emléktáblafalnál zajlott megemlé -
ke zésen Kováts József unokái és dédunokái egy régi iskolai hívogató
dalt adtak elő.
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Ismét rágcsálóirtás végeznek
városunkban, június 20-24. kö -
zött. Igényeiket június 20-án 10

óráig jelezhetik a Polgármesteri
Hivatal telefonközpontjában a
66/411-011-es telefonszámon.

Rágcsálóirtás

Június 4-én, szombaton a Körösök Völ gye Határtalan Vándortúra 
és Zenei Fesz ti vál részeként este kilenctôl 

a Dánfoki Üdü lôközpontban a Keresztes Ildikó Band ad élô koncertet,
majd Nagy Feró és a Beatrice lép színpadra. A belépés ingyenes.

Rockkoncertek Dánfokon!
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FÉLEK, NEM FÉLEK
A félelem hívatlan vendég, aki ráadásul tartósan „vendégszere-

tetünket” kívánja élvezni. Nem kell őt senkinek sem bemutatni.
A bibliai Dávid már fiatal fiúként tántoríthatatlan bátorságról

tett tanúbizonyságot: juhpásztor lévén utánament a medvének
és az oroszlánnak is, ha azok elragadtak egy bárányt. Leterítette
őket, és visszaszerezte az áldozatot. Góliátnál nem latolgatta esé-
lyeit, Istenben bízva kiállt ellene, és győzött. Később igazi had-
vezér lett belőle, akiről azt gondolnánk, hogy vagy soha nem volt
gondja a félelemmel, vagy már régen elfelejtette azt.

Az 56. zsoltárban Dávid két gondolattal lep meg bennünket:
„Ha félek is, benned bízom!”; majd utána: „Istenben bízom, nem
félek.” Mi valahogy fordítva szoktunk lenni. Gyermekkorban
esetleg beszélünk félelmeinkről, de felnőttként szívesebben vesz-
szük fel a rettenthetetlenség és sebezhetetlenség álarcát. Pedig
„csak” annyit kellene tennünk, hogy őszintén kimondjuk,
félünk, majd emlékeztetjük magunkat, Kinél van a megoldás, és
még a külső helyzet megváltozása előtt félelmünk elvétetik.
Hiszen a teljes Szeretet kiűzi a félelmet!           Makovei Róbert

Akik nézni tudják a Film -
múzeum tévécsatorna műso-
rait, időről-időre láthatják
Szabó Gerzson békési amatőr
filmes néprajzi témájú alkotá-
sait. A közeli hetekben a Kö -
rösön folyó halászatról, a bé -
kési kosárfonásról és a seprű-
kötésről szóló filmeket vetí-
tette a csatorna. 

– A tévéadó az elmúlt évek-
ben segített az eredetileg Szu -
per 8-as szalagokra rögzített
filmjeimet digitalizálni, cseré-
be megkapta azok vetítési
jogát – mondta el lapunknak
a néhány évvel ezelőtt Békés
Városért kitüntetéssel elis-
mert Szabó Gerzson. Az idős
órásmester a hetvenes évek-
ben kezdte el filmszalagokon
megörökíteni a már akkor is

kihalófélben lévő népi mester-
ségek képviselőit, és más
megismételhetetlen néprajzi,
földrajzi témákat, életrajzi
portrékat. Most ezek közül
kerül képernyőre egynéhány a
Filmmúzeum csatornának kö -
szönhetően. 

Országos filmcsatorna
vetíti a békési 

néprajzi filmeket

Jenei Bélának a mai nevén
Dr. Hepp Ferenc Tagiskola
volt első és egyetlen munka-
helye, tehát egész pedagógusi
munkássága a városhoz kötő-
dik. Az 1996-ban nyugalom-
ba vonult magyar-történelem-
orosz szakos tanár volt refor-
mátus presbiter is, valamint
közéleti tevékenységet folyta-
tott a megyei választási bizott-
ság elnökeként. A méltatás

szerint „tisztelettel és köszö-
nettel emberségéért és mun-
kásságáért” jutalmazták a
KÉSZ tagsága egyhangú dön-
tése nyomán. Ajándékát, egy
Csuta György festményt ma -
ga az alkotó adta át a hetven -
esztendős ünnepeltnek.

A Magyar Katolikus Püs -
pöki Kar által tavaly kará-
csony kor meghirdetett család
évével kapcsolatban dr. Kon -

dé Lajos püspöki helynök és
Bíró László tábori püspök tar-
tott előadást, ezekben az Isten
által rendelt szeretetközösség,
a házasság intézményének
jelentőségét méltatták.

A megemlékezés-sorozat
zárónapján Nyakas Szilád
újságíró előadást tartott, és a

Jazzelek zenekar adott remek
koncertet. 

Az idén Békés Városért
kitüntetéssel elismert békési
KÉSZ-t számosan köszöntöt-
ték, Juhász Zoltán cukrászmes-
ter egy hatalmas tortával lep te
meg a szervezet tagságát és a
ren dezvény látogatóit.     Sz. K.

Ünnepelték a tízéves KÉSZ-t
Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelték
meg, hogy idén tízéves a Keresztény Értelmi sé -
giek Szövetsége Békési Szervezete. A család évét
érintő előadások, koncertek mellett átadták az
idei KÉSZ-díjat is, melyet ezúttal Jenei Béla, nyu-
galmazott iskolaigazgató és tiszteletbeli reformá-
tus presbiter vehetett át.

A tízéve KÉSZ tagjai együtt fújták el a gyertyát a 150 szeletes gyümölcstortán.
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– Erzsike, miért lettél te
élelmiszermérnök?

– Biológia-kémia érdeklődé-
sű voltam, és a pályaválasztás
nem könnyű. Ismeretlenül
vágtam bele, mert a családban
nincs olyan, aki ezzel foglalko-
zik. A tanulmányaim során
jöt tem rá, hogy ez engem na -
gyon érdekel. Az egyetem után
a tejiparban kezdtem el dol-
gozni, de nincs az élelmiszer -
iparnak olyan ágazata, amely-
ben ne találnánk meg annak
szépségét. Volt egy kis szünet,
mikor is a gyermekeimet
neveltem, majd 2000-től egy
újabb iparágban, a pálinkafő-
zésben kezdtem el dolgozni
mint vállalkozó. A békési
pálinkafőzdében dolgozom
azóta is, minőségügyi feladato-
kat látok el. Figye lem mel kísé-
rem a pálinkafőzés menetét, és
a fontos lépéseket felügyelem. 

– Közel áll hozzád a bioter-
mesztés.

– 1998-tól vagyok a békési
biokultúra egyesület tagja. Az
ilyen módon termesztett nö -
vé nyek és tenyésztett állatok
jól hasznosítható táplálékok.
Ebből fakad a munkám másik

lényeges része: a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. el -
lenőre vagyok 10 éve. Bioélel -
mi szer-előállítást és kereske-
delmet ellenőrzök. Mindezek
mellett élelmiszerbiztonsággal

is foglalkozom. A környékbeli
élelmiszer-előállító cégeknél
HACCP-rendszer kialakítást
végzek. Az a szép abban, amit
csinálok, hogy az élelmiszer-
elő állítás technológiai művele-
tei logikusan egymásra van-
nak építve, a tudományos
ered ményeket alkalmazva.
En nek eredménye olyan élel-
miszer, amitől a fogyasztók
egész ségesek maradnak.

– Ennyi munka mellett mi
jellemzi a magánéleted?

– Tulajdonképpen nincse-
nek nagy titkok az életemben.

Szeretnénk boldogan és szere-
tetteljes kapcsolatban élni az
életünket a kis családommal.
A férjem Csarnai Gábor, aki
szü letett békési, és általa ke -
rültem én is ebbe a kisváros-

ba. Két gyermekünk van.
Mar ci 18 éves, Viktor 15,
mindketten a mezőberényi
Petőfi Sándor Gimnázium
kéttannyelvű tagozatára jár-
nak. Szeretünk utazni, Ma -
gyar országot felfedezni, az
Őrség kivételével bejártuk az
egész országot. Munka után
családi megbeszéléseink van-
nak, ahol mindannyian beszá-
molunk az aznap történt ese-
ményeinkről. Együtt tervez-
zük nyaralásainkat, kirándu-
lásainkat, együtt nézünk fil-
meket, hallgatunk zenét, szó-
val mindent együtt csinálunk.
A legnagyobb érték, hogy bé -
kés, boldog családi életet
élünk, és ez erőt ad ahhoz,
hogy a mai rohanó világban a
ránk mért kihívásokat teljesí-
teni tudjuk, számíthassunk
egy másra, tudjuk egymást
elfogadni és tisztelni. Álmom,
hogy a táplálkozásunkra to -
vább ra is tudjak figyelni. Az
egészségünk megóvásáért a
helyes táplálkozási elvek meg-
valósításával tehetünk a leg-
többet. Számomra fontos cél
még az, hogy a gyermekeinket
segíteni tudjuk a  továbbtanu-
lásban és az életben való elin-
dulásukban.                  Gugé

Következő interjúalanyunk dr.
Kocsis Imre nyugdíjas állatorvos.
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Vagyok, aki vagyok
Vagyok, aki vagyok. Vállalom önmagam. A mind-
össze 44 éves, mindig mosolygós Csarnai Erzsébet
ezt bátran megteheti, hiszen élete minden szem-
pontból példaértékű lehet bármelyikünknek. A
tiszta tekintetű, vékony hölgy energikuságával
megszégyenítheti a tinédzsereket is, és közben
árad belőle a kiegyensúlyozottság, a nyugalom. 

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)

Az erős önkormányzatok megmaradása, erősödése a cél
– mondta Orbán Viktor, a Megyei Jogú Városok Szö -
vetségének közgyűlésén. A kormány álláspontja: kevesebb
akadály, kevesebb bürokrácia, több szolgálat. Orbán meg-
köszönte, hogy az önkormányzatok megmentették az or -
szágot az összeomlástól, mert akkor álltak ki az emberek
mellett, amikor az akkori kormány elárulta őket. Az
önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetéért az előző kor-
mányzatok a felelősek. Az önkormányzati rendszer hibáit
helyre kell hozni. Az önkormányzatoknak ezért egyszerre
két feladatot kell megoldaniuk: rendezni a múltat, finan-
szírozási terveket készíteni, és jövőorientált, építő új rend-
szert alkotni. A kormányfő hozzájárulást kért az ország
átszervezéséhez, hisz az önkormányzatok akkor is képesek
eredményt felmutatni, ha a kormányzat „félreviszi” az
országot. Ma a feladatok rosszul vannak felosztva a köz-
ponti kormányzat és az önkormányzatok között. Ezért az
önkormányzatok pénzügyi megmentésével egy időben
világos felelősségi rendszert, átlátható finanszírozást kell
teremteni. Az önkormányzatok csak azt a feladatot vállal-
ják, amit el tudnak végezni. Ugyanakkor az államnak
egyetlen olyan feladatot sem kell ellátnia, amelyet helyben
jobban meg tudnak oldani.

EGÉSZSÉG OLCSÓBBAN!
Május elejétől elindult új törzsvásárlói programunk, a

Gyöngy Hűségprogram! A Gyöngy Patikák Hűség kár -
tyával rendelkezőknek két-három százalék azonnali ked-
vezményt adunk az alábbi termékekre minden törzsvásár-
lónk részére: nem támogatható gyógyszerek, nem vény-
köteles gyógyszerek, étrendkiegészítők, gyógytermékek,
dermatokozmetikumok, gyógynövénytartalmú termékek
és bizonyos egyéb termékek.

A Gyöngy Patikák, mint piacvezető hazai patikakör
továbbra is nagy hangsúlyt fektet a minőségi kiszolgálásra, a
felvilágosító tevékenységre, a szakértő tanácsadásra, vala-
mint a speciális egészségügyi szolgáltatásokra. Számunkra
fontos a magyar lakosság egészségi állapotának javítása, a
betegségek megelőzése.

Használja a Gyöngy Patikák által nyújtott szolgáltatáso-
kat és rendszeresen térjen vissza gyógyszertárunkba!
Bizalmát és hűségét megháláljuk!

Jó egészséget kívánok!

Jeszenszky Attila, szakgyógszerész

Városunk könyvtára, amely
Püski Sándor nevét viseli,
rendszeresen szervez kulturá-
lis, ismeretterjesztő és tudo-
mányos előadásokat, író-olva-
só találkozásokat. Az elmúlt
hetekben is többre sort került.
Május 9-én Pollák Éva tanács -
adó szakpszichológus tartott
előadást a mesék gyógyító
hatásáról, „Mesék tündérfája”
címmel. De Grecsó Krisztiánt
is jól ismerik a békési olvasók,
az elmúlt években többször
járt nálunk. Május 11-én

nem rég megjelent „Mellettem
elférsz” című regényét mutat-
ta be a könyvtár olvasóközön-
ségének. Május 16-án pedig a
szintén közismert Kiss Ottó
költő-író volt könyvtárunk
vendége. Bár főként költőként
ismert, ezúttal „A másik or -
szág” című, harmadik regé-
nyé nek bemutatójára érkezett
Békésre. Mindkét irodalmár
al kotását dedikálva lehetett
megvásárolni a bemutató vé -
gén, de még most is kaphatók
a könyvtárban.              Zs. I.

Gazdag programok 
a Püski Sándor
Könyvtárban

A közelmúltban Karácson
Sándorné Rózsika, Kovács
Mar git és Sánta Terike néni lel-
kes szervezőmunkája eredmé-
nyeként megtartották a bélme-

gyer-fáspusztai nevelőotthonos
dolgozók és gyerekek találko-
zóját. A nagyszámban össze-
gyűlt em ber mind egy nagy-
család tagja volt. S bár az idő
múlása mindenkin meglátszik,
a ráismerés után emlékek fel-
idézésével, a mai élet megbe-
szélésével gyorsan telt az idő.

Az „otthonuk” megtekintésére
is lehetőséget kaptak, a válto-
zások reményt adnak, hogy ha
más formában is, de megmarad
ez a hely. Sokan már nem

jöhettek el. Az ő emlékükre a
megemlékezés mécsesét gyúj-
tották meg. Kö zösen köszön-
tötték régi igazgatóikat, köz-
tük 80. születésnapján Dan -
kowszky Ákost, és a legidősebb
női dolgozót: Séner Jánosnét.
Családok közösen jöttek, régi
osztálytársak a faluból is. 

A volt nevelőotthon
dolgozói és lakói

találkoztak

Emlékezés az egykori nevelőotthonnál.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Ér -
dek lődni: 20/886-27-81
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Háromszobás ház nagy udvarral, dupla
fűtéssel eladó. Érd.: 66/415-439, délután. 
Eladó Tarhoson az Arany J. u. 56. szám
alatti családi ház. Érd.: 30/369-44-62.
Békésen új építésű padlásteres ház nagy
melléképülettel eladó. Nagy családnak vagy
vállalkozásra alkalmas. Tel.: 30/549-76-97.
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél -
komfortos melléképülettel, nagy kerttel.
Érd.: 30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hőszi -
getelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel, ráfizetés-
sel. 30/267-15-07.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető. 66/
644-630.
Ház eladó 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 öt -
szobás ház gyógyfürdő és horgásztó kö -
zelében eladó. Tel.: 36/371-006.
Ház eladó gáz + vegyestüzeléssel, gazda -
sági épületekkel, beköltözhetően. Tel.: 66/
634-767, 70/240-73-50.
Rosszerdőn téglaépítésű ház ipari áram-
mal, nagy portán eladó. Érd.: 20/213-13-05.
Régi ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Földszinti lakás eladó, téglaházra cserél-
hető. Tel.: 30/518-07-28.
Eladó igényesen felújított családi ház a
belvárosban. Gáz + vegyesfűtés, parkosí-
tott udvar. Tömblakáscsere értékegyez te -
téssel. Tel.: 70/310-88-07.

Eladó Békésen kis ház a Szélmalom u. 21.
szám alatt. Tel.: 30/463-20-51.
Békésen kétszintes, négyszobás, két für -
dő szobás, rendezett családi ház csendes
környezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás
+ étkezős családi ház eladó nagy mel-
léképülettel, kétállású garázzsal. Tel.:
20/521-95-04.
Bánhidán eladó az Árpád u. 11. számú
négyszobás családi kertes ház. Érd.: 70/
51-652-41.
Csendes környezetben kétszobás + nap-
palis téglaház áron alul eladó. 70/360-50-36.
Békésen, a Baky utcában, II. emeleti, 50 m2-
es, egyszobás lakás eladó. 20/265-01-55.
Kamuton ház sürgősen, áron alul eladó.
70/539-09-40.
Ház eladó a Zsilip u. 14. alatt. Tel.: 30/822-
72-34, 20/32-55-104.
A Váradi u. 30/1. alatti összkomfortos csa -
ládi ház eladó. Vegyes és gázfűtésű. Első
emeletire lakáscsere is érdekel. Érd.: 20/
770-73-40.
A csabai főúthoz közel másfél hektár föl -
dön tanya eladó, ásott-fúrt kúttal, ipari
árammal. 20/341-76-74.
A Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Vegyes falazású, többszobás ház nagy
udvarral, melléképületekkel sürgősen,
áron alul eladó. Érd.: 66/643-307.
A Dózsa Gy. u. 21. szám alatti ház eladó
ingóságokkal együtt. Érd.: 30/47-85-666.
126 m2-es kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/27-38-416.
Eladó háromszobás, nappalis, összkom-
fortos kertes ház rendezett udvarral, ga ráz-
zsal, melléképülettel. Érd.: 70/22-14-716.
Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth
utca 9. szám alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Tarhoson a Kossuth u. 5. szám alatti ház
sürgősen, olcsón eladó. 30/621-70-13.
Békésen háromszobás, nagykonyhás, kis
rezsijű földszintes, jó elrendezésű lakás
reális áron eladó., érd.: 30/45-00-567.
Ház eladó. Tel.: 70/554-93-93.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren komfortos parasztház eladó.
Ár: 800 ezer Ft. Érd.: 20/541-90-11.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó.
Irányár: 3,4 millió Ft. Kopasz u. 10. Érd.:
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Kis téglaház eladó a Teleky utca elején a
buszmegállónál 3,7 millió Ft-ért. tel.:
30/654-70-99.
A Dózsa György utca 26. szám alatti
egyszobás kis ház eladó. Érd.: 30/21-41-

129. Irányár: 3,9 millió Ft.
Sürgősen eladó a Dózsa Gy. u. 21. szám
alatti ház. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/
478-56-66.
Központhoz közel, csendes helyes 671
m2-es telken fürdőszobás, konvektoros
régi parasztház eladó. Irányár: 4,6 millió
Ft. Tel.: 70/558-34-34.
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.
Kossuth 23-ban III. emeleti, egyszobás,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft.
20/485-37-62.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó Irányi 51. alatt. Ár: 5,5
millió Ft vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
A Fáy 11-ben 4. emeleti, kétszobás lakás
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 20/48-
53-762.
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 Csabai utca 28. szám alatti ház eladó.
Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 70/36-900-36.
Békés-Dánfokon kétszobás, összkomfor-
tos, hőszigetelt nyaraló eladó, cserélhető.
Hatmillió Ft. 20/958-41-67.
Családias, nyugodt környezetben egyszo -
bás, összkomfortos, kertes kis ház eladó.
Irányár: 6 millió Ft. 70/236-35-37.
Áron alul, hatmillióért eladó Békésen a
Veres P. téren egy 2,5 szobássá átalakított
erkélyes, egyedi gázkazános lakás. Házra
is cserélhető hasonló értékben. Tel.: 30/
476-93-80.
Első emeleti, egyszobás, egyedi gázos,
központi fűtéses, teljesen felújított lakás
eladó. Irányár: 6,1 millió Ft. .70/310-32-55.
A Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás,
54 m2-es, megkímélt, parkettás,  zuhany -
ka binos, gázkonvektoros lakás lomkamrá-
val eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/30-65-304
Békésen, a Fáy 11-ben, első emeleti 1,5
szobás, felújított lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/29-97-907.
Békés kétszobás, összkomfortos kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió.
Érd.: 70/215-45-77.
Kétszobás, összkomfortos ház bútorozot-
tan, berendezéssel együtt eladó. Irányár:
6,8 millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Békésen 72 m2-es lakás áron alul eladó.
Irányár: 6,95 millió Ft. Érd.: 20/66-37-736. 
Békésen a Karacson 58 m2-es felújított
lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
30/49-86-518, 30/911-88-61.
Karacs 8/C-ben második emeleti, két-
szobás lakás 7,5 millió Ft-ért eladó. Tel.:
30/547-00-05.
Békésen a Fáyn 1 + 2 félszobás, má so -
dik emeleti lakás eladó. Irányár: 7,6 millió

Ft. Érd.: 30/483-93-03.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, első emeleti, felújított lakás
eladó a Karacs Teréz utcában. 30/261-
99-66.
Békésen, a Szabó D. u. 17. szám alatti
négy szobás polgári típusú ház 1140 m2

telken eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.:
30/29-97-907.
Háromszobás családi ház 700 m2 kerttel,
udvarral, központhoz közel eladó. Két csa -
lád részére is. Irányár: 8,4 millió Ft. Érd.:
66/410-323.
Eladó a Fáy u. 6. szám alatt földszinti, 1 +
2 félszobás lakás 8,5 millióért. Érd.: 30/
272-55-77.
Karacson 4. emeleti felújított, hőszigetelt
la kás eladó vagy békéscsabaira cserélhe -
tő. Irányár: 8,6 millió Ft. Tel.: 70/534-18-81.
Eladó Békésen, a Fürdőhöz közel, 1+2 fél
szobás, összkomfortos családi ház. Érd.:
Dózsa u. 41. alatt. Tel.: 20/474-40-93..
Irányár 9 millió Ft.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Négyszobás ház sürgősen, áron alul
eladó. Érd.: 20/557-12-54. Személyesen
az Asztalos u. 40. alatt.
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.
Négyszobás, kétkonyhás kertes ház 1090
m2-en eladó. Gyümölcsfák, ásott kút, ipa -
ri áram. Irányár: 11,2 millió Ft. Tel.: 30/225-
78-24.
Ház eladó a Tátra u. 23. alatt. Irányár: 12
millió Ft.
Eladó vagy cserélhető egy teljesen felújí-
tott lakóház a Fürdő és Dánfok vonzás -
körzetében. 12,8 millió Ft. 70/67-83-155,
csak hétvégén.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Lakás kiadó. 30/214-75-81.
Garázs kiadó a Karacs Teréz utcában, a 2.
tömb mögött. 30/261-99-66.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.

INGATLANT KERES

Albérletet keresek Békésen, egyszobásat,
második emeltig, 20-25 ezer Ft/hó + 1 hó
kaució. 30/54-99-579.
Keresek Békésen vagy Békéscsabán más-
félszobás, 1-2. emeleti lakást cserére. Kí -
nálok háromszobás, egyedi mérős, hét éve
épült lakást közel a városközponthoz. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 30/45-00-567. 

KERT
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártk-
ert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Kert eladó a Róna utca végén. 30/744-08-96.
Malomasszonykertben 1848 négyszögö -
lös és 846 négyszögölös kert eladó járda
mellett. Mindkettőn faház, villany, víz. Tel.:
66/411-967.
Malomasszonykertben 7 kvadrát kert gyü -
mölcsfákkal, kis házzal eladó. Villany, fúrt
kút. Érd.: 20/298-43-47.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
S50B Simson eladó. Békés, Mónus Illés u. 6.
Traktor után való tengelyes állatszállító
pót kocsi príma állapotban eladó. Érd.:
66/ 411-857, este.
Maruti alkatrészek eladók: lámpák, fo gas -
kerék, lendkerék, ÁG pumpa, javítható
önindító. Tel.: 30/470-54-92.
Traktor és utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.

ÁLLAT
Kacagó gerle eladó Békésen. Ár mege-
gyezés szerint. Érd.: 30/26-29-579.
Malacok eladók. Tel.: 30/433-79-89.
F-1-es közelellős tehén eladó a Hegedűs
u. 28. szám alatt.
70-80 kg-os süldők és 110-160 kg-os
hízók eladók. Tel.: 30/856-25-20.
Magyar vizsla kiskutyák és egy szuka
eladó. Érd.: 20/242-61-40.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Bolti eladó négyórás kisegítő vagy taka -
rítói munkát keres. Tel.: 30/696-79-01.

Kertrendezést, sövénnyírást, fűnyírást,
permetezést, fametszést, kertépítést és
szaktanácsadást vállalok. 20/886-27-81.

Takarítói munkát keresek. 30/528-59-29.
Idősgondozási, takarítói vagy kisgyermek
mellé gondozói munkát keresek. Tel.: 20/
35-68-904.

EGYÉB
Kalmárrosta eladó. 20/341-76-74.
24-es mountain bike kerékpár, kisbicikli,
37 cm-es tévé eladó. Érd.: 70/22-14-716. 
Építési törmelék ingyen elszállítható (5
m3). Érd.: Érd.: 30/29-97-907.
Eladó dvd felvevő-lejátszó, szalagfűrész.
Tel.: 70/554-93-93.
Eladó: fehér íróasztal üveglappal székkel,
fésülködőasztal, régi rekamié, tükör, éjje -
liszekrény, boros és likőrös pohárkészle tek,
könyvek, régi ajtó, stb. Tel.: 70/ 558-34-34.
Légpuskát vennék. Slávia előnyben,  maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. 20/62-92-838.
Vízparti nyaralást biztosítok teljes ellátás-
sal egy 10 éves leánygyermek felügyele -
téért cserében. 16-18 éves megbízható
diáklány jelentkezzen. 30/97-81-331, este.
Alumínium hőkannák eladók (10-30 litere-
sek). Érd.: 30/29-97-907.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, 4 db
VW bogár alufelni, tágulási tartályok,
vasvágó szalagfűrész, tizes-gev láda.
Érd.: 30/376-69-16.

300 q akáctuskó eladó. Érd.: 30/496-37-23.
ETI-25 gázkazán, 80 l gázbojler príma
álla potban eladó. 30/273-78-07.
Újszerű állapotban eladó háromkerekű
felnőtt kerékpár. Békés, Jókai u. 2. tel.:
30/352-35-30.
Eladó: 2 db régi ágy, 1 db ágybetét, 1 db
háromfázisú terménydaráló, 8 db rozsda-
mentes fagylaltos tégely tetővel. Tel.: 70/
408-50-14.
35 q szemeskukorica sürgősen eladó. 30/
272-09-49.
Háromfiókos fagyasztószekrény, diófa
hálószobabútor, rekamié + 2 fotel, do -
hány zóasztal eladó. Tel.: 66/410-323. 
Briggs motoros rotációs kapa 6 db kap-
ataggal eladó. Tel.: 20/331-30-09.
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.
Bontásból kúp- és tetőcserép eladó. Érd.:
30/488-37.24.
MTD-600-as benzimotoros fűkasza (da -
milos) alig használt állapotban, bolti át fe -
léért eladó. Kismotorra cserélhető. Tel.:
20/62-92-838.
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.
Egy hálózati árammal üzemelő vízszivat-
tyú 6 m-es szívócsővel eladó. Érd.:
66/411-857, este.
Eladó fa bébi rácsos ágy kókuszmatrac-
cal, fekete-piros sport babakocsi, GRACO
hintaszék 13 kg-ig. Érd.: 30/696-79-01.
Száraz helyen tárolt, esőmentes kisbálás
búzaszalma és  besztercei szilvából
készült, házi főzésű lekvár eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Ingyen elvihető építési törmelék (beton, tég -
la, cserépdarabok). Eladók kisebb-na gyobb
kutyaházak, drótszövetek. 70/236-35-37.
Eladó: üstház üsttel 8 ezer Ft-ért, Textima
varrógép eladó 30 ezer Ft-ért, konyha -
szekrény 17 ezer Ft-ért, alig használt sal gó
tűzhely 35 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó: nyeles lapát, ásó, fűrész, szivattyú,
mosógép, centrifuga, kerek asztal, két
szék, kredenc, régi konyhaszekrény. 70/
55-49-393.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
hálószobatükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Bontásból kúp és tetőcserép eladó. Érd.:
06 30 488 3724
Fehér hintaszék eladó. 30/29-97-907.
Hat db gipszkarton 5000 Ft-ért eladó.
70/21-31-119.
Magyar gyártmányú 220 V-os búvárszivat-
tyú 1 colos kivezető csonkkal eladó. Tel.:
20/331-30-09.
Ötezerért használt, de jól működő keve -
rőtárcsás mosógép, valamint új keve -
rőtárcsás mosógépek eladók. Centrifuga
és üres gázpalack is eladó. 70/236-35-37.
2 db üzemképes automata mosógép eladó,
10-10 ezer Ft-ért. Tel.: 70/27-70-174, este.
Eladó: 50 kg-is mérő mázsa, kétserpe -
nyős bolti mérleg súlyokkal, konyhamér-
leg, lemezjátszók. Érd.: 66/411-165, 12-14
óra között.
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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. JÚNIUS 7. KEDD 12 ÓRA.

A műsorközlő szerepét Sze -
verényi Barnabás, az Eötvös
Tagiskola tanára töltötte be.
Az előadások megkezdése előtt
a résztvevők egyperces gyász-
szünettel emlékeztek a napok-
ban tragikus hirtelenséggel
elhunyt Bárkányi Im rére, az
Eötvös Tagiskola pe dagógiai
asszisztensére. Ez után kezdetét
vette egy vidám hangulatú,
színes műsor, me lyen közel
kétszáz diák lépett fel, hogy
szórakoztassa a kö zönséget.
Bemutatkoztak az in tézmény
legjobb vers- és me semondói,
akik ebben a tanévben külön-

böző versenyeken helyezéseket
értek el. A közönség vastapsát
érdemelték ki a táncprodukci-
ók: volt itt szamba, csacsacsa,
rock and roll, matróztánc,
country és bécsi keringő,
néhány osztály pedig zenés
koreográfiát adott elő. A köny-
nyed műfajokat jól kiegészítet-
te a népdalcsokor, a zongorajá-
ték és a fúvósok műsorszáma.
Termé szetesen a színjátszók is
színpadra léptek egy népi
komédiával, illetve egy népme-
se-dramatizációval, az első
évfolyamos néptáncos gyere-
kek pedig valóságos vásári

hangulatot teremtettek játé-
kukkal, táncukkal. A gálamű-
sor vé gén a tagiskolák egyesí-
tett kó  rusa együtt énekelt az
összes szereplővel. Öröm volt
látni, hogy milyen sok tehetsé-
ges tanítványunk van, akik

nagy lelkesedéssel készültek az
előadásokra felkészítő pe dagó-
gusaikkal együtt. A há lás
közönség szűnni nem akaró
tapssal és kitartó figyelemmel
jutalmazta őket.

Balogh Erika

Az egész iskola a színpadon
A Békési Kistérségi Iskola diákjai negyedik alka-
lommal léptek színpadra kulturális gálaműsoron
május 18-án és 20-án. A Suligálát ezúttal az
Eötvös József Tagiskola szervezte a tagintézmé-
nyek programkoordinátorainak segítségével. A
rendezvénynek a kulturális központ adott helyet. 
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A magyar nyelvhasználó számára (aho-
gyan az amőba is) furcsán hangzik a mole-
kula szó, hiszen vegyes hangrendje elüt a
legtöbb kifejezésünktől. Nem csoda, hiszen
latin jövevényszó, annyit jelent: kis teher, a
végén ugyanaz a kicsinyítő képző áll, mint a
kánikula szó végén. De ismerjük a mol szót
máshonnan is, a molesztál igéből (terhére
lenni valakinek). De vegyünk egy másik
közismert latin szót, a pirulát! A pila labdát
jelent, ehhez járult az -ula kicsinyítő képző.
Magyarra is fordították a nyelvújítók: akko-
riban pirulát nem, csak labdacsot lehetett
bevenni – a -cs ugyancsak kicsinyítő képző
volt az idő tájt a magyar nyelvben. Hogyan

lett a pilulából pirula? A latin (az ógöröghöz
hasonlóan) nem szerette, ha ugyanolyan
mássalhangzók fordulnak elő a szóban, ezért
elhasonulás révén az l-ből r lett.

A magyarban a legismertebb kicsinyítő
képző a -ka/-ke, de nem minden arany, ami
fénylik, azaz a szavak végén nem mindig
képzőt találunk. A fóka, a róka és a béka
közül az első görög, a középső finnugor, a
harmadik pedig török eredetű, és egyik sem
kicsinyített. A fecske esetében viszont való-
ban kicsinyítő képzővel van dolgunk, aho-
gyan a régi –d is az például az Árpád szó-
ban, melynek jelentése tehát: árpácska.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
ÁRPÁCSKA

Június 2-4. csütörtök-szombat 10-18 óra
Kedvezményes könyvvásár a Könyvtár előtt
felállított könyvsátorban az Ünnepi
Könyvhét alkalmából.

Június 2. csütörtök 16:30-tól
Kiállítás-megnyitó és könyvbemutató az Ünnepi
Könyvhét alkalmából.
Püski Sándor Könyvtár

Június 3. péntek 14 óra
Tücsök Peti és Hangya Levi műsora, részeként
az Ünnepi Könyvhétnek. 
Gyermekkönyvtár

Június 3. péntek 9 óra
Országos Szenior Táncverseny.
Kulturális központ

Június 3. péntek 17:30 óra
Író-olvasó találkozó Háy Jánossal.
Püski Sándor Könyvtár

Június 3. péntek 17 óra
Trianoni megemlékezés. Bővebben lapunk 2.
oldalán.
Honfoglalás tér

Június 3-4. péntek-szombat
Békési Szilvapálinka Ünnep. Bővebben
lapunk 4. oldalán.

Június 4. szombat 15 óra
A „Viszlát szomszédom Cseh Tamás” együt-
tes fellépése az Ünnepi Könyvhéten.
Püski Sándor Könyvtár

Június 4. szombat 21 órától
Keresztes Ildikó, valmint Nagy Feró és a
Beatrice koncert. Ingyenes. 
Dánfoki Üdülőközpont

Június 6. hétfő
Tanévbúcsúztató úszóverseny.
Békési Uszoda

Június 11. szombat 17 óra
Békési FC – Füzesgyarmati SK bajnoki foci-
meccs.
Sportpálya

Június 16. csütörtök 14 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
klubdélutánja: „Ki tud többet Békésről” vetélkedő. 
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 1-16. KÖZÖTT
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A Csallóközi és Nevelő utca
sarkán álló épületben 1951
húsvéthétfőn indult óvoda a

harmadik volt a Békésen nyí-
lott kisdedóvók között. Máig
megőrizte falusias, peremke-
rületi jellegét a Szécsénykert
sokszor hátrányos helyzetű-
ként nevelkedő gyermekei
számára – mondta el az ün -
nepségen Sztraczinszki And -
rásné tagóvoda-vezető. Az
óvoda egyébként az 1988 óta

viseli a Végvári nevet, melyet
egy, az udvaron felállított fa
játékvárról kapott. A játékot

sajnos már régen le kellett
bontani, mert az idő elette, és
balesetveszélyesnek bizonyult. 

Kis Gáborné, aki évtizede-
ken keresztül vezette az intéz-
ményt, a rendezvényen fel-
idézte a küzdelmes éveket.
Mindig nagy gond volt a vá -
rosközponttól való tá volság, a
sokszor elemi tárgyi feltételek

hiánya. Utóbbit a szülők és a
nevelők önfeláldozó, kitartó
munkájával, alapítvány létre-
hozásával és pályázatokkal
igyekeztek leküzdeni. 

Az ünnepségen fellépett a
két csoportban nevelkedő 36
gyermek, továbbá a zeneiskola
több növendéke. A grillázstor-

tát az egyik csoportszobában
tálalták fel, míg a másikban az
a kiállítás kapott helyet, amely
a lapunkban közzétett felhívás
nyomán jött létre. Egykori óvo-
dások írták le sorsuk alakulá-
sát, továbbá küldték el fényké-
peiket, személyes élményeiket
a Végvári Óvodában eltöltött
évekről.            Szegfű Katalin

Hatvanéves a Végvári Óvoda
Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték meg a Vég -
vári Tagóvodában az óvoda megalapításának 60.
évfordulóját. Visszahívták az egykori óvónőket és
dadákat, valamint több egykori óvodás is megjelent.

Vidám ünnepség verőfényes napsütésben az óvoda udvarán. Még több fotó a www.bekesiujsag.hu oldalon.

Ahogyan az ország minden
részén, Békésen is a szemétsze-
désről és az önkéntességről
szólt május 21-e. A „Te Szedd!
– Önkéntesen a tiszta Ma gyar -
országért” nevet viselő akció-

hoz a békési lakosok kö zül
mintegy százhúsz személy
csat lakozott Izsó Gábor pol-
gármester vezetésével. A nagy
érdeklődésre való tekintettel az
eredetileg tervezett két te rület

helyett négy városrészt, Dán -
fok környékét, a Ci gány víz -
ládát, a Malom asszony kertet
és az egykori téglagyár környé-
két is megtisztították. Az
önkéntesek összesen 150 zsák
hulladékot és további három
köbméter, nagy darabokból
álló, régen nem használt esz-
közöket gyűjtöttek össze. 

Békésen nem ez volt az első
önkéntes takarítási akció eb ben
az évben, hiszen tavasszal több
száz fő részvételével zajlott a
Békés-Dánfoki Üdülő központ
takarítási akciója. Akkor civil-,
sport- és egyházi szervezetek
tagjai, valamint magánszemé-
lyek fákat ültettek, füvet nyír-
tak, lefestettek öt faházat és a
tábort övező kerítést. 

Békés jeleskedett az országos
hulladékgyűjtő akcióban

A Báthori utca egyik lakó-
házában keletkezett tűz
május 25-én kora reggel. A
lángokat a békési önkéntes

és a békéscsabai hivatásos
tűzoltók fékezték meg, de
egy szoba így is teljesen kié-
gett. A házban élő középko-

rú nő súlyos égési sérülése-
ket szenvedett. A tűz kelet-
kezésének okait a rendőrség
vizsgálja.

Súlyos sérült a lakástűzben

Vállaljuk beton,
mûkô, gránit, 

márvány, mészkô
felületek 

tisztítását, 
impregnálását.

06-30/576-4727



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 ter-
jedését segíti elő, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdo-
nosai állategészségügyi szabálysértést követnek el, amely
büntetést von maga után.

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

 

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDEJE A KÖVETKEZŐ: 

 

 

Vasúti mázsaház           Június 10. péntek 17-19 óráig dr. Szabó László 

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 Június 17. péntek 17-18 óráig dr. Szabó László 

DÉMÁSZ parkoló Június 18. szombat 10-12 óráig 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 

Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.

8 2011. június 1.

Horgász
szemmel

BÉKÉSI ÚJSÁG online
www.bekesiujsag.hu

Mit is jelent a dippelés?
Leegyszerűsítve annyit, hogy
a csalinkat bedobás előtt egy
különleges, sűrű masszába
mártva fogósabbá tesszük.
Milyen csalit használhatunk
dippelésre? Szinte mindenfé-
lét, a csontitól a kukoricáig,
de akár műcsalit is. Ezeket
érdemes ízfokozókkal feltur-
bózni. Házilagos dippelésnél
cu korszirupot készítünk,
majd aromásítunk. Összeke -
verjük, és hagyjuk kihűlni.
Mártsuk bele a kívánt csalit,
majd hagyjuk, hogy lecsepeg-
jen a felesleges dipp, a többi
pedig rászáradjon. Sok bojlis
versenyt nyertek ilyen dipp
használatával, ugyanis a ha -
gyományossal szemben tartó-
sabb bevonatot képez. A rá -
száradt cukros dipp folyama-
tosan oldódik, illat- és ízfel-
hőt képezve a csali köré.

Szekerczés Sándor

DIPPELÉS HÁZILAG

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, aki-
nek szüksége van a folyamatos problémamegoldó
egyéni, illetve közösségi segítségnyújtásra, várjuk

Önöket ismerkedő intézménylátogatásra. 
Szenvedélybeteg fiatalok ellátását 

16 éves kortól biztosítjuk. 
Ellátásaink térítésmentesek.

Békésen, a sportcsarnokban
rendezte meg a Békés Megyei
Asztalitenisz Szövetség és a
Békési TE a Salix-kupa Békés
megyei nyílt felnőtt egyéni és
páros asztalitenisz-bajnoksá-
got. A nyílt versenyen a Békés
megyeieken kívül a szomszé-
dos megyékből és Romániá ból
is többen asztalhoz álltak. 

A férfi egyes döntőben a
Békési TE háziversenye folyt.
Pagonyi Róbert 3:1-re verte
dr. Bohács Gábort. A harma-
dik helyet a szintén békési
Csarnai Gábor és az aradi dr.

Berg szerezte meg.
A nőknél is hazai siker szü-

letett, a házidöntőben Czebe
Lívia legyőzte Balogh Berna -
det tet. A harmadik helyeket is
a Békési TE sportolói szerez-
ték meg, László Adrienn és
Molnárné Boros Márta. 

A páros versenyek győzte-
sei: nőknél a Czebe - Molnár -
né kettős, férfiaknál a Ba -
ranyi - Pa gonyi kettős, ve -
gyes párosban a Pagonyi - Ba -
logh kettős nyert.

A versenyt a Szabina Ko -
sár ipari Kft. támogatta.

Mindent megnyertek 
a békésiek a Salix-kupán

Magyar Súlyemlő Szövetség Budapesten, a
Testvériség Súly emelő Szakosztály sportcsarno-
kában rendezte meg a Diákolimpia országos
döntőjét, amely a szezon első jelentősebb ver-
senye volt. Súlycso portonként a hat legjobb
sportoló indulhatott. A békési szakosztályt
négy versenyző képviselte, közülük hárman
éremmel térhettek haza. Kie melkedett Papp
Balázs teljesítménye, aki a serdülők 85 kg-os
súlycsoportjában 83 kg-ot szakítva és 103 kg-
ot lökve diákolimpiai bajnok lett. Szin tén a ser-
dülő korosztályban, de a 69 kg-osok versenyé-
ben Prorok Péter harmadik, a 77 kg-os
Csumpilla Bertold a negyedik lett. Mind hár -
man a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola ta nulói. A
juniorok 94 kg-os súly csoportjában Csató Ist -
ván, a békéscsabai Zwack Jó zsef Keres ke delmi

és Vendég látóipari Szakközépiskola ta nulója
bronzérmet nyert – tájékoztatta a Bé kési Új -
ságot Balog János edző.                        L. Gy.

Diákolimpiai bajnok 
a súlyemelő Papp Balázs

A diákolimpián érmeket szerző békési súlyemelők.
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A közeli napokban ren-
dezték meg a Bé kés csaba-
Arad-Békés csaba nemzetkö-
zi szupermaraton, kerékpár-
és görkoritúrát. A Bu da-Cash
Békéscsabai Atlé tikai Club által
ti zennegyedik al ka lommal ren-

dezett viadalon több mint félez-
ren indultak. A 30 csapat kö -
zött ott volt a „Békési DAC - Bé-

kés Drén” lányokkal megerő -
sített fiú csapata. Az első nap
103,8 km-es távját a tizenegye-
dik helyen teljesítette a Balog
Ju lianna, Zsi lák Lau ra, Ilyés
Tamás, Mé száros Sándor és
Szilágyi István összetételű csa-

 pat, amely másnap a visszafelé
úton megtartotta 11. helyezését. 

A Békéscsaba-Arad-Bé kés -

csaba Szupermaraton díjátadó
ceremóniáján a leggyorsabb
kétfős váltócsapatnak járó
különdíjat vehette át a Gyeb nár
Éva és Zahorán Ádám alkotta
Váradi László-emlékcsapat.
Gyebnár Éva a Békési DAC fel-

törekvő te hetsége, jelenleg az
Utra bala ton elnevezésű meg-
mérettetésre készül. 

Békésiek is futottak 
a szupermaraton versenyen

Az Arad-Békéscsaba-Arad szupermaratonon 11. helyezett békési csapat tagjai és edzőjük.


