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

MÁJUS 14-21.

Jázmin Patika (Rákóczi u.)

MÁJUS 21-28.

Turul Patika (Piac tér)

MÁJUS 28-JÚNIUS 4.

Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

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

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

USZODA NYITVA TARTÁSA
2011. MÁRCIUS 1-TÔL: 

Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

El tud menni 
nyaralni idén?

69%
Nem.

31%
Igen.

Lebontották az egykori
strandöltözőt és egy másik,
már nem használt kisebb épü-
letet a „Földrengés 2011”
elnevezésű katasztrófavédelmi
gyakorlat során május 5-én. A
gyakorlatozás során azt felté-
telezték, hogy Békés városát a
Richter-skála szerinti hatos
erősségű földrengés rázza
meg, melynek következtében
a városban számos családi ház
megsérül, több szerkezete
olyan erősen rongálódik, hogy
lakhatatlanná válik, a rengés
körzetében személyi sérülés is
történik. Az egyik lakhatat-
lanná váló épületben (amely a
régi öltöző volt) öten sérültek
meg, többen súlyosan, és volt
olyan is, akiket felkutatásához

mentőkutyákat kellett igény-
be venni. A malomvégesi vá -
rosrészen lakók közül többen
is kíváncsian, kellő távolság-
ból nézték a látványos menté-
si munkálatokat, majd a bon-
tást. A gyakorlatozáson össze-
sen 106 személy vett részt,
köztük katasztrófavédelmi-
sek, vöröskeresztesek, mentő-
sök, polgárőrök, ön kén tes
tűzoltók, a Rendőrség mun-
katársai és mások. Az épületet
egy lánctalpas kotrógép be -
tonroppantóval tette a földdel
egyenlővé, a törmeléket ké -
sőbb elszállították. A köny-
nyebb sérülteket Dánfo kon
látták el, ahol krízisközpontot
alakítottak ki részeként a gya-
korlatozásnak.

Jól vizsgáztak a földrengési gyakorlat résztvevői

Még ebben a hónapban
ünnepélyesen átadják, de
csak a szeptemberi tanév-
kezdéssel üzemelik be a
nyolcvan férőhelyes új békési
bölcsődét, amelyet az elmúlt
hónapokban összesen 208,1
millió Ft-ból építettek fel a
Fábián utcán – közölte saj-
tótájékoztatón Izsó Gábor.
A polgármester hozzátette,
hogy a DAOP pályázattal
támogatott projekthez a vá -
rosvezetésnek mindössze

10,5 millió Ft-ot kellett hoz-
zátenni. A 793 m²-es leendő
bölcsődében 8 db tízfős cso-
portszobát alakítottak ki, a

két gondozási egység külön-
külön udvarral rendelkezik.
A bölcsőde csak egy év múl-
tán válthatja ki a Jantyik

utcai elavult épületben mű -
ködőt, amely tehát egy tan-
éven keresztül egy csoporttal
még működik. Az új bölcső-

de be üzemelése négy új
munkahelyet teremt: egy-
egy pszichológust és dieteti-
kust és két dadát vesznek
fel. Az energiatakarékosra és
költséghatékonyra tervezett
bölcsődét egy békéscsabai
építési cég kivitelezte. Fo -
gya tékos gyerekeket is fo -
gad nak majd, és igyekeztek
modern felszereléssel ellátni
a színes, világos új épületet.
Ünnepélyes átadása e hó
végén esedékes.
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Szeptembertől üzemel majd az új bölcsőde

A napokban sor kerülhetett
a Jantyik utcai óvoda szülői
körének tájékoztatására is. Az
érintettek 99 százaléka elfo-
gadta és támogatta az óvoda
átadásról ismertetett elképze-
léseket. Az eddigi tapasztala-
tok alapján elmondható, hogy

a szóban forgó intézmények
pedagógusai és nevelői, illetve
az érintett szülők mind úgy
látják, hogy a fenntartóváltás-
sal továbbra is megőrizhető a
magas színvonalú oktatás és
nevelés. A téma rendkívül
összetett, ezért szükségesek a

folyamatos tárgyalások és
egyeztetések, az érintettek
szándékainak megismerése,
hogy a városvezetés a lehető
legjobb döntést hozza meg. 

Időközben a Békési Refor -
mátus Egyházközség Presbi té -
 riuma is meghozta döntését az
átvételéről. Megerősítették,
hogy a kistérségi iskola által
korábban elnyert pályázatok-
kal kapcsolatos kötelezettsége -
ket a református iskola át vál-
lalja. Az önkormányzat bí zik
benne, hogy a városban mű  kö-
dő közösségek és szervezetek
támogatják a kezdeményezést. 

Az óvoda fenntartóváltását 
az érintettek 99 százaléka támogatja 
Mint már írtunk róla, több mint 60 millió forintot
spórolhat a város, ha a Karacs Teréz Tagiskolát és
a Jantyik utcai Tagóvodát a Szegedi Kis István Re -
formátus Gimnázium, Általános Iskola és Kollé -
gium fenntartásába adja. Az egyeztetés jó úton
halad, a Békési Református Egyház Presbitériuma
szándékát fejezte ki az intézmények átvételéről.

Életszerű mentés a bontásra ítélt épületnél.
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Igazán hangulatos tavaszköszöntő, de idő-
járásában a nyarat idéző rendezvény volt az
V. Nefelejcs Vigalom a Tájházban május 14-
én. A nyúl és a répa jegyében le zajlott prog-
ramot óvodás és általános iskolás gyerekek
színvonalas fellépései, helyi művészeti cso-
portok és zenészek produkciói, továbbá
gasztronómiai elemek színesítették. Kö zön -
ségsikert aratott a nyúlszépségverseny és a
nyúlfuttató-verseny. A futtatást egyébként
Szekeres Dávid Pi cur névre „hallgató” nyula
nyer te, míg a szépségversenyben minden
indulót győztesnek ne vezetett ki a zsűri,
amely a legkisebb, legnagyobb, legszőrösebb,
leg virgoncabb, legselymesebb sző rű, legpiro-
sabb sze mű állatokat egyaránt elismerte. 

A rendezvényen Mucsi András, önkormány-
zati képviselő, a kulturális bizottság el nöke a
szervező Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyo -
mányőrző Közhasznú Egye sület békési  tradíció -

kat őrző szellemiségét méltatta, melyhez ez a
rendezvény is hozzájárult.                       Sz. K.

Kicsinek és nagynak is tetszett a nyúlfuttatás

Vidám hangulatú nyúlfuttatás. 
Több fotó: www.bekesiujsag.hu
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Jelmondat: „Az ismeretlen néptanítónak
is szobrot kellene állítani, a nemzetek harcá-
ban ő nyeri meg a műveltség csatáját.”
(Juhász Gyula)

A Petőfi utca 41. szám alatti műemlék jel-
legű épület történetével kapcsolatos történe-
ti kutatást Nemes Dénes egykori békési
múzeumigazgató végezte. Az ő kutatásai
eredményeiről a Békés város néprajza című
könyv az 586-587.
oldalon a követke-
zőeket közli: „A
ház valószínűen
1844-ben épült. A
nagy udvar és a
kert arra enged kö -
vetkeztetni, hogy
pa rasztház, porta
lehetett. 1866-ban
a <reformata>
egy ház vásárolta
meg a tulajdonostól. A református egyház
1950-ig volt a tulajdonos. Az államosítás
során a Magyar Állami Kincstér kebelezte
be. 1976-tól Békés Város Tanácsa a kezelő.
Az 1900-as évek elején az eredeti lakóépület
végéhez egy nagy tanteremből álló épületet
emeltek, melyben az 1. és 2. osztályos gyere-
kek tanítása folyt, ami 1908-tól dokumen-
tálható. 1958-69-ben a nagyteremből két
kisebb tantermet csináltak. Különleges érté-
ket biztosít az épületnek az utcai homlokza-
ta. Az előtornácos, két közbenső oszlopos,
oromfalas, az épület orommezejében késő
barokkos klasszicizáló dekoráció. Míg a tor-
nác farácsa a romantikus időszak stílusában

készült. A belső tornácot négyszög kereszt-
metszetű pillérek tartják. Innen nyílik a pin-
celejáró és a padlásfeljáró.”

Az utcai barokkos kapubálvány is eredeti
állapotában fennmaradt. A Bíró-iskola elne-
vezése onnan ered, hogy 1936-tól Bíró László
tanító szolgálati lakása volt (korábban
Bányai-iskolaként ismerték). Bíró László
városunk kulturális életében is kimagaslót

nyújtott. „A gim-
názium színjátszó
csoportját 1948 óta
vezette. A színda-
rabokat a megye
különböző városai-
ban, falvaiban is
bemutatták. 1959-
ben Móricz Zsig -
mond Légy jó
mind halálig című
darabját, annak

végső jelenetét a Kossuth Rádió magneto-
fonszalagra felvette s több ízben közvetítet-
te, a Vidéki színházak műsora keretében.”
Erről a gimnázium 1960-as jubileumi év -
könyve ír. Ebben a színjátszó körben játszott
Csurka László, aki jelenleg a Nemzeti Szín -
ház művésze, Békés város Díszpolgára. 

Az épületben kialakított iskolamesteri lakás-
múzeumot a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum kezeli. Látogatható is, de a kulcsot az
igazgatónőtől kell elkérni, a Galériából. 

Sajnos az épület homlokzata erősen pusz-
tul, alapos felújításra szorul. Bízunk benne,
hogy erre minél hamarabb sor kerül.

Bíró György, városvédő
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A TANÍTÓI LAKÁSMÚZEUM

A 30 éves budapesti szerve-
zet tagjai zömében hazánk-
ban élő külföldi asszonyok,
üzletemberek és diplomaták
feleségei. A jótékonykodást,
így például árvaházak támo-
gatását és a gyermekétkezte-
tés segítését fontos feladatuk-
nak tekintik, de a főváros
határain túl eddig alig
merészkedtek. Az adományo-
kat saját befizetéseik mellett
vállalati felajánlásokból és
báljaik bevételeiből fedezik.
Idén fő projektjük a gyermek-
hospice alapítvány segítése,
amely a végstádiumú kisgyer-
mekek életét igyekszik orvosi-
lag és em berileg könnyíteni.
Mind ezekről Nagy Magdolna
és Saághy Ágnes Elam szá-
molt be, akik a Nemzetközi
Jóté konysági Hölgyklub
Egye sület képviseletében
május 10-én körbejárták az
intézményt, első kézből sze-
rezve benyomásokat annak

működéséről. Hiszen csak
olyan helyre juttatják el az
adományokat, amelynél meg-
győződtek, hogy ott jó helyre
kerül. Elhozták továbbá az
OBI ajándékait is a gyógype-

dagógiai kollégiumban élő
hetven gyermeknek, akik azt
nagy szeretettel fogadták. A
szervezet vállalta, hogy hat

hónapon keresztül havi 200
ezer Ft-tal támogatja a gyere-
kek étkeztetését. Az is el -
hangzott, hogy karácsonykor
névre és személyre szóló aján-
dékokkal lepik majd meg a
gyerekeket. Ezeket a csoma-
gokat a mintegy 120 fős tag-
ságot számláló hölgyklub
tagjai személyesen készítik el. 

– Reméljük, hogy munkánk
mintát és példát ad a többi em -
bernek, hogy akár kis összegek-

kel is, segítsenek a rászorulók-
nak – mondta el Békésen
Saághy Ágnes Elám, a szervezet
jótékonysági vezetője.      Sz. K.

Adomány érkezett 
a Farkas Gyula iskolába

Több mint egymillió forintos támogatást kapott a
Nemzetközi Jótékonysági Hölgyklub Egyesülettől
a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény gyógype-
dagógiai egysége, a kollégiumban nevelkedők
étkeztetésére. 

Nyár közepén kezdődik
meg a békési szennyvíztisztí-
tó telep korszerűsítése és fej-
lesztése. Az önkormányzat
még tavaly októberben nyúj-
totta be azt a KEOP pályáza-
tot, amelynek elbírálásáról a
na pokban született támogatói
döntés. A projekt sikeres
megvalósítását követően a
telepet az európai irányelvek-
nek meg felelően üzemeltet-
heti to vább a város. A pályá-
zat 82,36 százalékos támoga-
tottságú, a megítélt támoga-

tás több mint háromszázki-
lencven millió forint. A szük-
séges saját erő mértéke keve-
sebb, mint nyolcvannégy mil-
lió forint, huszonnégy millió
fo rint a projektben nem el -
számolható költségként sze-
repel, ez utóbbi összeget az
ön kormányzat a hálózat re -
konstrukciójára fordítja. 

Az üzem felújítása és fejlesz-
tése régóta indokolt, hi szen
1994-ben csak az első ütem épí-
tése valósult meg a tervezett
kettő helyett, így je lenleg egyet-

len szennyvíztisztító vo nal üze-
mel. A telepen folyamatos kar-
bantartási prob lémák jelentkez-
nek, me lyek oka a sorozatos
túlterheltség. A Bé késen meg-
lévő szennyvíztisztító telep kor-
szerűsítésével a tisztítás hatásfo-
ka javul, a tisztított szennyvíz
minősége az előírt határértéke-
ket nem fogja túllépni, és az
iszapkezelés is megoldódik
közép-, valamint hosszútávon.
Összességé ben a telep eddigi
alacsony bio lógiai kapacitása
jelentősen megnő.                 
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Nyártól korszerűsítik 
a szennyvíztelepet

Példaértékű összefogással
akadályozták meg a Sebők
kerti ingatlantulajdonosok
kora tavasszal, hogy házaik,
otthonaik körül veszélyesen
teret hódítson a belvíz, mely
esetenként akár az egész
udvart ellepte. A kertterüle-
ten mintegy 160 ingatlanból
több mint tíz ház állandó
lakóhelyként funkcionál. A
tulajdonosok saját kezükbe
vették a probléma megoldá-
sát, hiszen az önkormányzat-
nak a külterületek karbantar-
tására nincsen szabad kapaci-
tása. Ennek az az oka, hogy a

rendszerváltást követően
egyetlen tollvonással az
önkormányzat közigazgatási
területéhez a belterület mel-
lett több mint 10 ezer hektár-
nyi külterületei földet és az
ahhoz tartozó földutat, csa-
tornát, árkot csatoltak ugyan,
de ezek karbantartására
akkor nem rendeletek forrást,
és ebben ma sincs változás.
Ennek ellenére az önkor-
mányzat korábban is igyeke-
zett a lehetőségekhez mérten
segíteni az érintetteknek.
Legutóbb a Sebők kerti mun-
kálatokhoz szükséges kotró-

gépek költségét biztosította. 
- Bízom benne, hogy nem

ez lesz az utolsó önszerveződő
kezdeményezés és összefogás,
melyről hallani lehet a város-
ban. Rövidesen össze kívá-
nom hívni a Békésen tevé-
kenykedő, mezőgazdasággal
foglalkozó lakosokat, hogy
közös megoldást keressünk a
több mint 200 km hosszú
külterületi földutak karban-
tartására. Ez ügyben is szük-
ség van az érintettek és érde-
keltek aktív közreműködésé-
re - mondta el lapunknak
Izsó Gábor polgármester.

Összefogtak a Sebők kertiek

– Nagy öröm számunkra,
hogy a harmadik előadássoro-
zatunkat egyre többen látogat-
ják. A kulturális központ
kápolnaterméből 130-140 fős
állandó vendégkörünkkel ki -
szorultunk, így a nagyterem-
ben tartjuk előadásainkat. Ez
köszönhető előadóink szemé-
lyének és a témáknak. Az em -
berek boldogak, hogy hallhat-
ják a történelmi igazságokat, és
nemzetünk dicső múltját sze-
retnék jobban megismerni.

– Ki volt legutóbb, és ki
érkezik legközelebb hozzátok?

– Május 13-án a magyar ős -
történelem legnagyobb zász ló-
vivője és ismeretterjesztésében
a legismertebb személy, Molnár
V. Józsi bácsi tartott számunkra
nagyon érdekes előadást „A
Hétboldog asszony” címmel.
Má jus 31-én Bartha József
erdélyi református lelkipásztor
barátunk tart „Trianon Erdély
felől” címmel előadást, amely
nagyon ígéretesnek hangzik. Ő
a Czegei Wass Alapítvány erdé-

lyi elnöke. Előadás előtti vasár-
nap istentiszteletet is tart a
békési református templomban
negyed tíztől.

– Milyen terveitek
vannak a nyárra?

– Meghirdettünk
egy gyűjtést a gyi-
mesi csángó magyar
testvéreink számára.
Antalné Tankó Mária
tanítónő, aki nyugdíjasként
néprajzi kutatással és gyűjtés-
sel foglalkozik egy olyan
tájegységen, amely a magyar-
ság legkeletibb végvára, ahol
még a népi kultúra és népi
hagyományok érintetlenül
élnek, tehát ő és az egyesülete
fog segíteni abban, hogy a
megfelelő helyre kerüljenek az
adományok. Várunk ruhane-
műt, pénzadományt, tartós
élelmiszert, könyvet, gyerek-
játékokat, amely a he lyi óvo-
dához kerül. Adomá nyaikat
leadhatják minden nap a
városi sportcsarnokban, illetve
előadásainkon. Június végén

szeretnénk eljutatni az össze-
gyűjtött adományokat.

Nyárra szervezünk egy ki -
rándulást, amely Erdély szép-
ségeit mutatja be. Augusztus
22-én indulunk Vidó Laci
bácsi „Tiszteletbeli Székely”
vezetésével. 40000 Ft-ba ke -
rül a hatnapos út, amely tar-

talmazza a szállást, regge-
lit, va csorát és útikölt-

séget. Jelent kezni
elő adásainkon le -
het. Várunk min-
denkit, aki szeretné

jobban megismerni
Erdély országot. 

Szintén fontosnak érzem,
hogy kiadunk egy cd-t. A le -
mezen Hégely Laci bácsi fog
énekelni hazafias dalokat, egy-
 házi énekeket, gyimesi csángó
dalokat, de ezúttal a citerája
nél kül, „csak” az énekhangjá-
val varázsolja el a hallgatót.

– Lesz negyedik „Hazata -
lálás” előadássorozat is?

– Folyamatban van a szer-
vezése az őszi sorozatnak.
Szeretnénk rovásírás szakértőt
meghívni, és az ősi származá-
sunkról is szervezünk előadót.
Ezen témák köré fognak épül-
ni az előadások. A Magyarok
Istene legyen velünk!

Erdélyi kirándulásra készül 
a Múltunk a Jövőnkért Szövetség
Sikeres történelmi témájú előadásokat szervez
„Hazatalálás” címmel a Múltunk a Jövőnkért
Szövetség. Erről és nyári terveikről kérdeztük
Polgár Zoltánt, a szervezet elnökét.

Archív felvétel

Írószereket kaptak a gyógypedagógiai kollégiumban nevelkedő
gyerekek.
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Pirkad. Nemsokára átve-
szi a feketétől, a sötét éjsza-
kától az uralmat a hajnal, a
piros. Az energikus, erőtől
duzzadó, hormonjainkat
megmozgató, érzékiségün-
ket pezsdítő, aktivizáló,
alkotásra késztető reggel, az
egyre izzóbb vörös. Mint
szín nem kell sok belőle,
olykor jelzés értékű megje-
lenése is elég, gondoljunk
egy szál pipacsra a búzame-
zőben, egyetlen vörös ró -
zsá ra, melyet szerelmünk
ke zébe adunk, vagy épp a
felkelő nap korongjára, hisz
az is kicsinek látszik, mégis
milyen életadó melege van.
Beindítja a mindennapok
végtelen perceit.

Aztán a délelőtt követ-
kezik, a narancsszínű. Ha
bal lábbal kelnénk is, a
zsendülő, pörgő délelőtt
felvidít, mert ez a szín bol-
dogságot, életvidámságot
sugároz. Az éj félelmeiből
rettegve ébredő is bátrabb
lesz. Oldja a feszültséget,
szeretetet su gároz. Ero -
tikus árnyalat, mely ser-
kenti a vágyat, gyengéddé
tesz, de erősíti az ellenálló
képességet, növeli az étvá-
gyat, hisz dél közeleg!

Igen, a dél, a sárga, az
emésztést elősegítő, de a
gondolatébresztő is. Ez a
szín nevettet. A jóllakott
em ber is boldogabb, mint
az éhes. A sárga is vidám,
jókedvre derít, javítja a
gon dolkodást, mert akti-
válja agyunk vizuális köz-
pontját. Ami sárga, azt
nem csak megnézzük, ha -
nem meg is jegyezzük. Jó
hatással van az ítélőképes-
ségre, a tárgyilagosságra,
fokozza a szellemi aktivi-
tást. Akiknek a sárga a
kedvencük, jó beszélőké-
pességgel rendelkeznek,
vezető egyéniségek. De let
követően, pár csendes szi-
eszta-perc után már más
következik.

A kora délután, a zöld,
mely éberré, figyelmessé
tesz. A testet-lelket kie-
gyensúlyozó, a szellemet
nyugtató hatású. A harmó-
niát teremtő, segítő szándé-
kú természetes szín. Ha azt
szeretnénk, hogy a figyelem
ránk irányuljon, legyen raj-
tunk a zöldnek valamely
árnyalata!  A retina nagyon

sok receptora fogékony a
zöldre. Ugyanakkor a zöld
ellazít, harmóniát áraszt,
megtisztít. Aki ezt kedveli,
kiegyensúlyozott, termé-
szetimádó, de óvatos. 

A dolgos nap vége fele a
kék következik, a késő dél-
után, amikor az ég soha
nem látott árnyalatokat ölt.
A kék, mely lassítja tem-
pónk, csökkenti testhőmér-
sékletünk, és mely hálószo-
bánk optimális színe. Biz -
tonságérzetet ad. Szűnik a
fejfájás, migrén, csökken a
vérnyomás, ágyő idegesség!
Ki ezt a színt szereti, meg-
bízható, érzékeny, őszinte,
de kicsit befele forduló lélek. 

Lassan leszáll az est. Az
este, mely előbb indigó,
majd egyre mélyülő ibolya-
színt ölt, mint múló na punk
maradéka. Utolsó in cselke-
dései ezek a lenyugvó nap-
nak. Gyengülő kísérletecs-
kék, mielőtt végleg át venné
az uralmat előbb a mestersé-
ges, talmi fény, majd a fehér
és a fekete. Igen, az éj, a feke-
te, a tagadás, a gyász, az alvi-
lág szí ne. A nyomasztó, a
bénító, az energiát elvevő, a
depressziós. Ám ugyanakkor
segíti a bensőnkre való kon-
centrálást, a legrejtettebb
alkotó tehetségünk megtalá-
lását, felszabadítását. Meg -
béké lést és kegyelmet hoz.
Mert nem létezhet pár ja,
ellentéte, az álom tiszta
színe, a fehér nélkül. Az ár -
tatlanság, a tisztaság jelképe
ő, a nemesség, az érzékeny-
ség megtestesítője. Fehér
falú álomszobánk ideális
helye az ébredéskor elillanó
káprázatnak. A szendergésé-
ben is alkotó képzelet mű -
terme ez, melyet olykor bi -
zarr, szürrealista alkotások-
kal dí szit fel ál alvó tudata-
lattink. Testünk szereti a
fehéret, mert ez az összes
színt kombinálja, és mert az
összes szín közül a fehérnek
van a legmagasabb rezgés-
száma, míg a legalacsonyabb
a feketéé. 

De legyen bármilyen
szín, mindegyik fény tulaj-
donképpen. A fény és ár -
nyék pedig a színek világá-
nak szü lőpárja. Ugyanak -
kor a színek és az emberi
ér zések szorosan összetar-
toznak. A kör így szépen
bezárul lassan, múlik a sö -
tét, felsejlik az első derengő
pászta, és kezdődik minden
elölről. Elölről ugyanúgy.
És mégis teljesen másképp,
mint minden múló színes
napunk a maga Istenadta
szőkés-barna kenyerével.

Színek és napok

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Brád
Tamás és Hidvégi Erika,
Csatári Endre Béla és Budás
Anikó.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Domokos Imre
(79 évesen, Kamut), Czi -
nege István (90), Kovács
Lajos (83), Bimbó Ferencné

(61), Ilyés Ferencné (77,
Bélme gyer), özv. Balogh
Istvánné (75, Tarhos), Szal -
kai Mihály (90).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A kétnapos rendezvényen
az első napján, június 3-án,
pénteken üzletember-találko-
zóra kerül sor, melynek il luszt-
ris vendégei a gasztronómia és
a pálinka turisztikai lehetősé-
geit vitatják meg. A másnapi
rendezvény már reggel a szo-
kásoknak megfelelően felvo-
nulással kezdődik. A
Városházától a Békési Szilva -
pálinka Centrumig fúvószene-
kar, mazsorettek, jelmezesek,
lovagrendek, néptáncosok
vezetésével bárki bekapcsolód-
hat a menetbe. A centrumot
később ünnepélyesen átadják,
felszentelik és megáldják öku-
menikus szertartás szerint. Az
Ady utca elején, az úttesten
felállítandó színpadon szóra-

koztató fellépések lesznek:
néptáncosok, gólyalá basok,

gyermekműsor, di vat-,
bűvész- és hastáncbemutató,

énekes fellépések szórakoztat-
ják a kilátogatókat. Kísérő
rendezvényként játszóházat
tartanak, pálinka lovagi torna,
továbbá békési helyi termékek
bemutatása és árusítása is lesz.
Este hattól a To rony Band
koncertezik, majd „Összekoc -
cintásra” ke rül sor. A rendez-
vény ezen pont ján ugyanis a
Szilvapálinka Ün nep és a dán-

fokon zajló Kö rösök Völgye
Határtalan Ván  dortúra és

Zenei Fesztivál összekapcsoló-
dik. Koccinta nak az első pá -
linkából, amely a Centrumban
felállítandó lát ványfőzdében
fő. Az esti kon certek így nem
az Ady ut ca környékén élőket
fogják za varni, hanem azok a
Dán foki Üdülőközpontban
lesznek.

– Előre is elnézést kérek a
környék lakóitól az esetleges
kellemetlenségek miatt. Az
Ady utca elejét a körforga-
lomtól a Baky utca kereszte-
ződéséig lezárják, a terelőút
a Szarvasi út és a Hon -
foglalás te re lesz, a Baky utca
járható marad – mondta
még el Békési Zoltán. Hoz -
zátette, hogy június 4-én a fő
attrakciót, a Békési Szil -
vapálinka Centrumot min-
denki korlátozás nélkül és
díjtalanul megtekintheti.
Bíz nak benne, hogy ezzel a
lehetőséggel minél többen
élnek majd.                Sz. K.

A rendezvény részletes prog-
ramját következő lapszámunkban
közöljük. 

Új helyszínen lesz a Szilvapálinka Ünnep
Az V. Békési Szilvapálinka Ünnep központi hely-
színe az átadás előtt álló Békési Szilvapálinka
Centrum lesz, az Ady utca 1. szám alatt. A szóra-
koztató rendezvényeket az Ady utca elején tartják
majd – tájékoztatta a Békési Újságot Békési
Zoltán vezérigazgató. 

A túra június 1-jén a romá-
niai Belényesről indul, majd
Sólyom, Gyanta, Tenke, Nagy-
Zerénd, Feketegyarmat, Ant,
Sarkad, Békés érintésével júni-
us 5-én, Békéscsabán ér véget.

A túrázók a kitűzött célt meg-
tehetik kerékpárral, gyalogo-
san vagy akár vízen, a lényeg
minden esetben, hogy min-
denkit határtalan kalandok és
élmények várnak.

A túra szervezett formában,
túravezetők felügyeletével és
vezetésével zajlik majd, a rész-
vétel regisztrációhoz és részvé-
teli díj befizetéséhez kötött.
Nevezni a Tourinform Iroda
békéscsabai kirendeltségén le -
het az ötnapos túrára május
27-én 17 óráig, kétnapos túrá-
ra június 1-jén 17 óráig.

A túra utolsó két napja
már nem csak a teljesítmény-
ről szól, hiszen a résztvevők
és a rendezvényre kilátogatók

szórakoztató programokon
ve het nek részt, melyek zárá-
saként június 4-én, szomba-
ton este Békés-Dánfokon Ke -
resz tes Il dikó, majd a Nagy
Feró által vezetett Beatrice
élő kon certjei nyújtanak ki -
kapcsolódást.

Június 5-én a túra résztve-
vőinek Békéscsabára történő
ünnepélyes beérkezését és fel-
vonulását követően Tolvai Re -
náta és Rúzsa Magdi szóra-
koz tatja a közönséget. 

Békésre jön a Határtalan Vándortúra 
JÚNIUS 4-ÉN KERESZTES ILDIKÓ ÉS A BEATRICE KONCERTEZIK DÁNFOKON

A Százlábú Egyesület és a Körösök Völgye Na túr -
park Egyesület, valamint a romániai Be lé nyes és
Békéscsaba testvérvárosok fő szervezésében ke -
rül sor idén nyáron első alkalommal, de hagyo-
mányteremtő szándékkal, a Körösök Völ gye Ha -
tár talan Vándortúra és Zenei Fesztiválra.

A napokban végre megérke-
zett Németországból 110 mil-
lió Ft értékű digitális röntgen-
készülék a Békési Ren de lő -
intézet József Attila u. 5. szá -
mú telephelyére. Ezen korsze-
rű eszköz beszerzése a járóbe-
teg-ellátó központ felújítását
és bővítését célzó pályázat

része. A két régi röntgenké-
szüléket már elszállították, az
új berendezés alkalmas lesz
felvétel, átvilágítás készítésére
és tüdőszűrésre is. Amíg az
összeszerelés és beüzemelés
tart, addig a betegek ellátása a
tüdőgyógyászati röntgenké-
szülékkel át me netileg megol-

dott. A későbbiekben kiváltó-
dik a röntgenfilmek előhívása
és archiválása, mert a digitális
technika számítógépes kép
létrehozását és továbbítását is
lehetővé teszi. Ha megvalósul
az informatikai felújítás, akkor
a röntgenképek komputeres
továbbításával a megfelelő

szak rendelések (pl. reumatoló-
gia, ortopédia, sebészet, tüdő-
gyógyászat) a számítógépü-
kön láthatják majd a betegeik
röntgenképeit, leleteit. Re mé -
nyek szerint a betegek várako-
zási ideje is lerövidülhet majd.
A betegellátás a többi szakren-
delésen is zavartalanul folyik.

Megérkezett a nagy értékű 
új digitális röntgenkészülék

Kívülről már kész a Pálinkacentrum, de a belső munkák még folynak
– mutatja Békési Zoltán.
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Húsvét és pünkösd között lassan félúton közeleg egy már-már
feledésbe ment egyházi ünnep, Jézus Krisztus mennybemenete-
lének az ünnepe, közismertebb nevén áldozócsütörtök. Ez a nap
húsvét után 40 nappal, 10 nappal pünkösd előtt Jézus földi  éle -
té nek utolsó állomására emlékeztet bennünket, amikor itt hagy-
va a földi élet kereteit, visszatér a mennyei dicsőségbe, ahonnan
az első karácsonykor kisgyermekként érkezett. S ahogyan kará-
csonykor megnyílt az ég, hogy Isten szeretetének kézzelfogható
jeleként utat engedjen a testté lett Igének, ugyanúgy ezen a
napon is megnyílt az ég a dicsőséges Krisztus befogadására. Ám
van egy nagyon fontos különbség a karácsonykor megnyílt ég és
az áldozócsütörtökön megnyílt ég között. Karácsonykor a meg-
váltás nyitányaként nyílik meg az ég, áldozócsütörtökön viszont
a megnyílt ég nem csupán visszafogadja a testté lett Igét, Jézus
Krisztust, hanem kész mindazokat befogadni, vagy még inkább
hazavárni, akik igent mondanak Jézus Krisztusra mint életük
megváltójára. Ő nem csak földi létünk számára út, igazság és
élet, hanem az egyetlen út Istenhez, az örök igazság megismeré-
séhez és az örök élet elnyeréséhez.

Ma még nem késő ezen az úton elindulni…
Katona Gyula, lelkipásztor

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
lakásokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. II. 18. szám alatti egyszobás,

komfortos (31 m²) lakás. A vételár: 3.900.000 Ft
– Békés, Fáy A. u. 11. IV. 34. szám alatti háromszobás,

komfortos (71 m²) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbe-
adásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m²) üzlethelyiség. A

bérleti díj: 18.000,- Ft+ÁFA /hó
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88 m²) üzlethelyi-
ség. A bérleti díj: 74.800,- Ft+ÁFA /hó
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 1. sorszámú (18 m²)

garázs. A bérleti díj: 5.000,- Ft+ÁFA /hó

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os és
43-as iroda).
Benyújtási határidő: 2011. június 15. (szerda) 16 óra.

Vállaljuk beton,
mûkô, gránit, 

márvány, mészkô
felületek 

tisztítását, 
impregnálását.

06-30/576-4727

A békési textilműves, Ba -
log Gáborné Egeresi Anna
utóbbi években készített ba -
báiból és állatfiguráiból nyílt
kiállítás a napokban Békés -

csabán, a Bé kési úti Mese -
házban. Az al kotónak ez az
első, teljesen egészében textil-
figurákból össze állított tárla-
ta, amely egyébként a „Játék -
világ” cí met vi seli. A meg nyi-
tón nagy számú érdeklődő
jelenlétében Braun né Selmeci

Ágnes köszöntötte Balog Gá -
bornét, kiemelve sokarcú al -
ko tói munkásságát: a textil-
munkákon kívül mé zeskalács
díszítéssel, nemezeléssel, pár-

nák, könyvborítók és visele-
tek készítésével is foglalkozik.
A kiállítás, amelynek számos
darabja között különféle pá -
lyá zatokat, nem egy nemzet-
közi versenyt megjárt bábot,
játékot is találunk, egészen
augusztus 6-ig látogatható. 

Játékvilág békési alkotótól
a Meseházban

MEGHÍVÓ
A KÉSZ békési szervezete sok szeretettel meghívja Önt 

és kedves családtagját az

„ÉVFORDULÓK, FORDULÓ ÉVEK”
című rendezvénysorozatára, melyet fennállásuk 

10 éves jubileumára, Békés város újratelepítésének 
300 éves évfordulójára és a család éve tiszteletére 
szerveznek a Békési Galériában (Széchenyi tér 4.), 

május 25-26-27-én.

– május 25-én, szerdán 17 órától előadást tart
Dr. Kiss - Rigó László megyéspüspök, 

és fellépnek a Belencéres Néptáncegyüttes táncosai.

– május 26-án, csütörtökön szintén 17 órától 
Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke és Bíró László
tábori püspök, a MKPK családreferense tart előadást, átad-
ják a KÉSZ-díjat, és fellépnek a zeneiskola tanárai, tanulói

Bagoly László igazgató vezetésével.

– május 27-én, pénteken 17 órától Nyakas Szilárd
újságírót, a Károli Egyetem tanárát hallgathatják meg, 

fellép Horváth Elek és zenekara (a Jazzelek) 
valamint Gáspár Szilvia énekes.

A belépés díjtalan.

Amennyiben úgy érzi, nem tud kilábalni problémáiból,
vagy egyszerűen többet szeretne tudni önmagáról és sze-

retne kiegyensúlyozottabb életet élni…
A Mentálhigiénés Egyesület szeretettel meghívja Önt 

az alábbi programsorozatra:

A MI VALÓ VILÁGUNK
Borosgyáni Beszélgetések

Az alkalmakat vezeti:
Szabó Anna pszichológus, családterapeuta

Meghívott vendég: Dr. Garzó Péter természetgyógyász
Helyszín: Békés, Borosgyán u. 1/1.

1. Konfliktus és stressz kezelés: az érzelmek 
és indulatok kezelése, megbocsájtás és elengedés,

Önismereti tesztek és feszültségcsökkentő technikák 
2011.május 19. csütörtök 9-11 óra

2. Sors vagy szabad akarat? Kiszolgáltatottak vagyunk
vagy irányíthatjuk életünket? Életúttervezés

2011. június 2. csütörtök 9-11 óra

3. Az élet örömei: pozitív gondolkodással a testi- lelki
betegségek megelőzése érdekében

A személyiségben lévő hajlamosító tényezők felmérése.
Korunk népbetegségei: depresszió, pánik, 

daganatos betegségek, szer- és gyógyszerfüggőségek 
2011. június 10. péntek 17-19 óra

4. Mindennapi szenvedélyeink: a pszichológus és termé-
szetgyógyász szemével. Szelíd gyógymódok: szenvedély-

betegségek gyógyítása akupunktúrával és életmóddal
Meghívott előadó: Dr. Garzó Péter természetgyógyász 

2011. június 24. péntek 17-19 óra

A programon való részvétel ingyenes!
Érdeklődni lehet: 66/643-991

Támogatók: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ESZA

Vágja ki és tegye el!�

Vágja ki és tegye el!
�

A város politikai vezetése
és kulturális elitje, továbbá
másfélszáz érdeklődő mellett
Kiss Márton plébános vezeté-
sével kilencen megjelentek a
bélfenyéri árvaházból is. A
gyerekek körében ezen a tava-
szon készült fotóknak külön
részleget szentel a Galéria
kistermében helyet kapott
„Tulajdon-KÉPP” című tárla-
ton Gazsó János, valamint a
megnyitón látható volt a bél-
fenyéri fotókból készített
digirámája is, melynek vetíté-
se alatt a fiatal tehetség,
Csordás Ákos énekelt. A 16
éve Békésen élő, eredetileg

mezőberényi fiatalember,
Gazsó János kiállítását H.
Kovács Judit, a Békés Megyei
Önkormányzat alelnöke nyi-
totta meg. Kiemelte, hogy a
június 11-ig látogatható tárla-
ton sok esetben ismerős
embereket, helyszíneket ábrá-
zoló remek fotókat látha-
tunk, de Gazsó János szem-
szögéből, az ő gondosságával
elkészített portrékat, tájképe-

ket, életképeket, melyeknek
szellemes címei még nagyobb

jelentőséget adnak, egyfajta
játékos komplex egységet
teremtenek.

A Békési Fotósklub egyik
alapítója, Gazsó János kiállí-
tásának fő támogatója a
Békési Újságot kiadó Csaláért
Alapítvány volt.            Sz. K.

A pillanatfelvétel művészete
Egy hagyományos kiállítás-megnyitó kereteit
jelentősen meghaladva kulturális eseménnyé
nőtte ki magát lapunk fotósa, Gazsó János élete
első önálló fényképkiállításának megnyitója.

Lapunk megjelenésével egy idõben, a Múzeumi Világnap alkalmá-
ból nyílik meg Görgényi Tamás festõmûvész és Görgényi Éva rajztanár
közös tárlata a Galéria nagytermében. A tárlat június 11-ig várja a láto-
gatókat kedden és pénteken 10-14 óra, szerdán, csütörtökön és szom-
baton 13-17 óra között.

A Békési Újság fotósának fényképkiállítása június 11-ig tekinthető meg.

Végéhez közeledik a Bé -
kési Kistérségi Komplex
Gyógyá szati Járóbeteg-el -
látó Köz pont bővítése és
korszerűsítése. Várhatóan
júliusban a külső 10x10
méteres termálmedence át -
adása is megtörténik, mely
a békési és a Bé késről el -
származott lakosok adomá-
nyaiból, valamint a személyi
jövedelemadó 1% -ából va -
lósulhatott meg.  A komp-

 lex szolgáltatásokat az ér -
deklődők és kikapcsolódni
vá gyók már nyár kö zepétől
él vezhetik. Az alapítvány
továb biakban is tá mogatja a
fürdőért tett fejlesztéseket,
ezért kérjük, támogassa Ön
is személyi jövedelemadója
1%-ával a „Békési Für -
dőért” Közala pít ványt!
Adó száma: 18386169-1-04

A „Békési Fürdőért” 
Köz ala pítvány kuratóriuma

Adja adóját a Fürdőért



– Szerintem nem én vagyok
az egyetlen, akit megleptél
azzal, hogy főállásban tanár
vagy. Hol és mit tanítasz?

– Valóban, a főállásom a
Harruckern János Közokta -
tási Intézmény Színitanháznál
van, ahol fény-, hang- és vide-
otechnikát tanítok színpad-
technikus hallgatóknak. A
színitanházban színészeket,
színházi táncosokat, színházi
dizájnereket, és a színház
munkáját kiszolgáló háttér-
szakmák egyikét, a színpadi
technikust, szcenikust képe-
zik. A színházi előadások ki -
szolgálása fény-, hang- és vi -
deotechnikával ez utóbbi
szak emberek feladata. A meg-
felelő hangulatú előadáshoz
na gyon fontos a feladatuk. Ma
már ugyanilyen jelentős a
videotechnika is, hiszen már
alig van olyan előadás, ahol ne
kerülne sor például háttérké-
pek vetítésére. Nem is beszél-
ve arról, ha az előadást profi
minőségben rögzíteni akar-
juk. Ilyen volt például a Po -
rond színházban a Hobo

Circus Hungaricus vagy a
Hetvenkedő című darab. Ezen
feladatok ellátására képezzük
ki a hallgatókat.

– A legtöbbször te magad is
kamerán keresztül nézed a
világot mint operatőr. 

– Az operatőr a film rögzí-
tését vezető szakember. Régen
úgy mondtuk, hogy forga-
tunk, mivel filmre történt a
felvétel, és a film a kamerában
forgott. Mára ez is megválto-
zott, és digitális technikára
 áll tunk át. Az utóbbi években

a Békés Megyei Jókai Színház -
ban és a Békés TV-ben dolgo-
zom mint operatőr, ezen kívül
számtalan érdekes munkában,
például a Telenornál, a Ma -
gyar Televíziónál. De én készí-
tettem a békési alapítású Pal -
metta zenekar videoklipjét és
a most megjelent koncert
DVD-jét is.

– Mondhatjuk, hogy a Bé -
kés TV-nek jelenleg te vagy a
mindenese? 

– A békési televíziózás és
kábeltelevíziózás 1988-ban
indult, és ezen munkálatok-
nak az elvégzésére az akkori

városvezetés kért fel mint fris-
sen végzett fiatal szakembert.
Sok küzdelmes és érdekes idő-
szak után eljutottunk a Békés
TV-ig, amely ebben a formá-
ban már öt éve működik. A
Békés TV-t én küldetésnek
tartom, a Békésen való itthon

maradásomnak ez az egyik
oka. A működtetése rendkí-
vül szerény körülmények
között történik, s bár nem
könnyű feladat, de próbálom
a költségeket nullszaldón tar-
tani. Na gyon sok ötletem van,
de a meg valósításukat a lehe-
tőségeinkhez kell igazítani.

– Ennyi munka mellett
van egyáltalán magánéleted?

– Tisztában vagyok vele,
hogy az előbbiekből egy is ki -
tölthetné az ember szakmai
életét, de sajnos a magyar va -
lóság az, hogy az embernek
sok mindennel kell foglalkoz-
ni ahhoz, hogy lábon tudjon
maradni. Ráadásul ebben a
tér ségben ez hatványozottan
igaz. Így sajnos kevesebb idő
jut arra, hogy az ember a sze-
retteivel és a közvetlen kör-
nyezetével tudjon foglalkozni.
Hál’ Istennek nagyon szere-
tetteljes családom van, így bár
nem egyszerű számukra, de
elfogadják a kialakult helyze-
tet. Tisztában vagyok vele,
hogy a munkáimmal tőlünk
távolabb könnyebben tudnék
anyagilag boldogulni, de én a
sok jó lehetőség ellenére itt-
hon maradtam, mert megta-
nultam, hogy az igazi nagy
kaland nem elmenni, hanem
itthon maradni.            Gugé

Következő interjúalanyunk
Csarnainé Erzsébet élelmiszer-
mérnök.
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A tétlenség a bűnök forrása
Ha a címbéli állítás igaz, akkor a 47 éves opera-
tőrnek, Vámos Zoltánnak nincs félnivalója. A
nyílt tekintetű, kissé mackós, örökké mozgás-
ban lévő fiatalembert sokan ismerhetik. Va -
lószínűleg egy kamera mögé képzeli mindenki,
s nehéz elhinni róla, hogy három gyermek édes-
apja. Hát még, hogy...

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

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

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

A Fidesz–KDNP-kormány egyedi magyar megoldások
megtalálására törekszik a gazdaság, a társadalom, a külpo-
litika terén (lásd nyugdíjrendszer átalakítása, munka
középpontba állítása, takarékos közpénzszemlélet, média-
törvény megalkotása, kettős állampolgárság bevezetése) –
mondta Mráz Ágoston Sámuel. Az elemző szerint a kor-
mányzatnak európai szövetségeseket is kell keresnie a kül-
földi bírálatokkal szembeni eredményesebb küzdelem ér de-
kében. Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy az
elmúlt esztendőben jó irányba változott az ország. A kor-
mány törekszik a kereszténységhez való viszony új rafogal-
mazására, pedig a nyugat a francia, szekuláris megközelí-
tést érzi magáénak. A kereszténység szerepének elismeré-
se, a közös Isten-hit nyilvános megvallása (mint például az
USA-ban) pártpolitikai táborokon túlmutató identitás-
erősítő tényező lehet. Az ellenzéki pártok keresik a fogást a
kormánypártokon, de súlyos identitás- és vezetési válsággal
küzdenek. Európai szövetségeseket keresnek, és kívülről
próbálják kritizálni a kormányt. Az Or bán-kormány nehe-
zített pályán mozog: viszi a hazai ügyeket, közben napon-
ta szembesül a költségvetés drámai hely zetével, és az EU-
elnökség felelőssége is az övé ráadásul.

A Békési Kistérségi Iskola
Dr. Hepp Ferenc Tagiskolája is
kapcsolódott a Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola felhívásához, amely a
környezeti nevelés és tehetség-
gondozás iránt elkötelezett pe -
dagógusokat igyekezett össze-

fogni. Veress Béla Ká roly né és
Takácsné Gregus Mária az el -
múlt hónapok so rán a Körös-
Maros Nemzeti Park vezetői-
nek szakvezetésével részt vett
madármegfigyelésben, madár-
gyűrűzésben, dámvadbarco-
gásban, túzokdürgésben.

Meg ismerték a te rületek fél-
tett növényritkaságait, bejár-
ták a tanösvényeket kerékpár-
ral és gyalog. Ennek a pályá-
zatnak célja volt az is, hogy
közösen létrehozzanak egy
olyan gyakorlati feladatokat
tartalmazó és jól alkalmaz ható

feladatgyűjteményt, melyet a
pedagógusok felhasználhat-
nak a környezeti nevelés kap-
csán. Az elméleti is meretek
bő vülése mellett az élmények
és a szoros barátságok is meg-
maradnak a programba be -
kapcsolódó tanárok között.

A jó tanár is holtig tanul

Az óvodai csoportokról
hetek óta folyik részben poli-
tikai indíttatású vita, amelyre
a szakemberek párbeszéde
tehet pontot.

A tájékoztatón elhangzott
továbbá, hogy a karacsos diá-
kok szüleinek 92 százaléka

nyilatkozott úgy, hogy akkor is
az iskolába akar járni, ha
annak a fenntartója a reformá-
tus egyház lesz. A többiek
közül néhányan a szeptember-
ben induló sportosztályba kér-
ték felvételüket. Ez a sportosz-
tály élsportolók képzését tűzte

ki célul, és a kistérségi iskola
kitörését je lentheti – hangzott
el. Fo lyik a Jantyik utcai óvoda
re formátus egyházi kezelésbe
adása is. A fogadtatás kedvező
– tette hozzá Mucsi András.

Pocsaji Ildikó képviselő
elmondta, hogy a Rendőrség
elfogta azokat a csalókat,
akik Ibrányban a lakosokat
megtévesztve, csatornázási
munkákra előleget kérve
akartak pénzhez jutni. Nem
helyi lakosok voltak. Meg -
tudtuk továbbá, hogy La dá -
nyi Zoltán városi rendőrkapi-

tány utasítása alapján a béké-
si járőrök ezentúl kötelesek
lesznek a szolgálatuk ötven
százalékában gyalogosan járő-
rözni az utcákon. 

Végül elmondták, hogy a
tavalyi évi pénzmaradványból
hárommillió forintot a kultu-
rális központ kezelésében lévő
Dánfoki Üdülőközpont to -
vábbi fejlesztésére adott a
városvezetés. Kalkulációk sze-
rint megfelelő marketinggel a
tábor a következő 3-5 évben a
térség turisztikai központjává
válhat.                         Sz. K.

Elfogták az ibrányi utcákat járó csalókat
KITÖRÉST JELENTHET A KISTÉRSÉGI ISKOLÁNAK A SPORTOSZTÁLY

Várják a tanítókat konzultációra, a tapasztalatok
megbeszélésére a városi óvodákban – mondta el
sajtótájékoztatóján Mucsi András, KDNP-s helyi
képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke Bereczki Lászlónéra, a városi
óvodavezetőre hivatkozva. 

A LISZ Kft. 5630. Békés, Petőfi u. 21. szabad
kapacitásának erejéig lakossági szolgáltatást
vállal az alábbi munkákra:

– Szállítás MTZ traktorral, 7 tonnás pótkocsival
– Szállítás kistraktorral, 1 tonnás pótkocsival
– Gödörfúrás faültetéshez, oszlopállításhoz
– Ágaprítás traktorüzemeltetésű ágaprítóval

(max. ágméret 9-10 cm)
– Utcai fák nyakazása
– Fakivágás, aprítás láncfűrésszel
– Udvari, ház előtti pázsitok nyírása, karbantar-

tása egész szezonra
– Kisebb épület-asztalos munkák (ajtók, abla-

kok illesztése, javítása, beállítása, stb.)
– Konvektorok, gáztűzhelyek, gázüzemű vízme-

legítők karbantartása, javítása.

Érdeklődni a 66/411-177-es telefonon, illetve
a 70/311-38-01-es mobilszámon lehet.

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS



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
Békésen új építésű padlásteres ház nagy
melléképülettel eladó. Nagycsaládnak vagy
vállalkozásra alkalmas. Tel.: 30/549-76-97.
Ház eladó Békésen, a Lánc u. 19. alatt. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/999-78-77.
Békés központjában, a Juhos Foto fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Békésen a belvárosban négyszobás, kertes,
garázsos, nagyon jó helyen lévő családi ház
nagy melléképületekkel sürgősen eladó. Né -
mi tatarozásra szorul. Érd.: 30/260-54-21.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Másfélszobás földszinti lakás a városköz -
pontban, de csendes helyen eladó. Érd.:
20/55-57-837.
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.
Békéscsabán kétszobás, vegyes falazatú
társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Áron alul eladó kétszobás házrész garázs -
zsal. Érd.: 70/528-97-30.
A Mátrában, megélhetést biztosító ötszo -
bás ház gyógyfürdő és horgásztó köze -
lében eladó. Tel.: 36/371-006.
Háromszobás ház nagy udvarral, dupla
fűtéssel eladó. Érd.: 66/415-439, délután.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Komfortos kertes ház áron alul eladó sür -
gő sen a Szabadkai u. 3. alatt. Gáz + veg-
yes tüzelés. Tehermentes. 30/26-900-72.
Csendes környezetben kétszobás + nap-
palis téglaház áron alul eladó. Érd.:
70/360-50-36.
Eladó Békésen az Árpád u. 11. alatti
négyszobás ház, közel a Körös-parthoz.
Érd.: 70/516-52-41.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Tarhoson, a kövesút mellett, összkomfor-
tos, másfélszobás, téglaépítésű, központi

+ gázfűtéses, rendezett, nem régi ház
eladó vagy földszinti, első emeleti lakásra
cserélhető. Érd.: 30/542-17-80.
Téglagyári horgásztavon tórész eladó.
Érd.: 30/497-93-86.
Gázkonvektoros kis ház eladó nagy portá-
val a Kopasz u. 10. alatt. Érd.: a Mátyás
király u. 20. alatt. Tel.: 20/912-48-06.
Háromszobás ház Békéscsabán, Jaminá -
ban eladó. Tel.: 20/521-95-04.
A Drága utcában összkomfortos ház eladó
1040 m2 telken. Érd.: 30/95-27-364.
A Szabó D. utca 17. szám alatti négyszo -
bás, nagy pincés ház 1140 m2 telken
eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Istenmezeje, Fő út 17. szám alatti három-
szobás, összkomfortos nyaraló, hegyoldal-
ban, bekerítve eladó. Tel.: 66/413-956.
126 m2-es, kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/273-84-16.
Közművesített telken kis téglaház mel-
léképülettel eladó a Kispince utca 98.
alatt. Érd.: 70/526-32-47.
Belvárosban eladó amerikai konyhás, gáz
és vegyestüzelésű családi ház parkosított
udvarral, kicsi konyhakerttel. Tömblakást
beszámítok. Tel.: 70/31-88-07. Minden
meg oldás érdekel.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kock-
aház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Földszinti lakás eladó, téglaházra cserél-
hető. Érd.: 30/518-07-28.
Kertes ház eladóbontásra nagy udvarral a
Tóth utca 9. szám alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Ház eladó melléképületekkel a Magyari
utcában. Tel.: 70/212-03-89.
A Fáy utca 11-ben 1. emeleti, teljesen
felújított másfélszobás lakás eladó. Érd.:
30/29-97-907.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125. 
A Hőzső utca környékén építési telek,
lakható kis házzal eladó. Irányár: 3,5 mil-
lió Ft. Érd.: 30/497-93-86.
Kis téglaház eladó a Teleky utca elején a
buszmegállónál 3,7 millióért. 30/654-70-99.
Központhoz közel, csendes utcában, 671
m2-es telken, fürdőszobás, konvektoros
régi parasztház eladó. Irányár: 4,6 millió
Ft. Tel.: 70/558-34-34.
Kétszobás, vegyesfalazatú régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky u. 99. alatt.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a belvárosban, központi fűtéses,
régi típusú ház sürgősen eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 30/910-29-53.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó Gát u.
26. sz. Érdeklődni a Gát u. 33. szám alatt.
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 20/599-91-02. 
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.
Békés kétszobás, összkomfortos kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió.
Érd.: 70/215-45-77.
Sürgősen eladó a Pásztor u. 4. szám alatt
háromszobás, vegyes falazatú, összkom-
fortos családi ház. Irányár:6,5 millió Ft.
Kisebb értékű, lakható házzal rendelkező
kert csereként érdekel. Tel.: 20/213-09-95. 
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.
A Széchenyi tér 8/A 3/22. 2 + félszobás,
62 m2-es lakás eladó. Érd.: 30/250-16-58.
Karacs 8/C-ben második emeleti, két-
szobás lakás 7,5 millió Ft-ért eladó. Tel.:
30/547-00-05.
Két utcára nyíló telken, belül felújított,
összkomfortos parasztház, háromfázissal,
gyümölcsössel, másik utcára beépíthető
telekkel eladó. Tel.: 66/634-570, 30/55-
66-020. Irányár: 7,9 millió Ft.
Háromszobás családi ház 700 m2 kerttel,
udvarral, központhoz közel eladó nyolc -
millió Ft-ért. Érd.: 66/410-323.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fürdőhöz közeli, két utcára nyíló három-
szobás kertes ház, garázzsal, mel-
léképületekkel. Érd.: 30/382-67-97.
Téglaépítésű, 64 m2-es, háromszobás,
második emeleti, erkélyes, egyedi gáz-
vízmérős kábeltévés, tehermentes lakás
csendes környezetben, központban eladó.
Irányár: 8.5 millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás, összkomfortos ház eladó.
Érd.: 70/25-05-762.
Négyszobás ház sürgősen áron alul eladó
az Asztalos u. 40. alatt. Érd.: 20/557-12-54.
A Kereszt utcában igényesen kialakított
két szobás 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.
Nagycsalád részére alkalmas négyszobás,
két konyhás, két bejáratú kertes ház, 1100
m2-en eladó. Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.:
30/225-78-24.
Az Árok utca 16. szám alatt összkomfor-
tos családi ház gazdasági épületekkel
eladó. Fürdő 5 percre. Irányár: 12 millió Ft.
Tel.: 20/98-30-794, 66/643-221.
Jó állapotú, háromszobás, szép kertes
ház garázzsal eladó. Másfélszobás lakást
beszámítunk, második emeletig. Irányár:
12,5 millió Ft. 70/603-56-87.
Vállalkozásra alkalmas, kétlakásos kertes
ház 12,5 millió Ft-ért eladó. 30/252-30-32.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Budapest VII. kerületi, 64 m2-es, teljesen fel -
újított, földszintes, udvari, biztonsági ajtós,
galériázható lakás eladó. 30/448-26-88.

Háromszobás családi ház sok mellék -
épülettel 16 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/
648-49-09, 30/579-65-54.
Közel a központhoz, két utcára nyíló ingat-
lan 1331 m2 telken eladó 120 m2-es  kocka -
házzal, garázzsal, sok fedett mellék épü -
lettel, a másik telken fürdőszobás, konvek-
toros régi parasztházzal. Irányár: 22 millió
Ft. Tel.: 70/558-34-34.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó. Tel.: 30/655-25-15.
Garázs kiadó. 30/21-47-581.

30 m2-es üzlethelyiség + vizesblokk kiadó.
Békés, Kossuth u. 22. (a buszpályaudvarral
szemben.) Érd.: 30/851-25-31.

Városközpontban lakás kiadó. Tel.:
66/634-953.
20 m2-es garázs kiadó a Fáy utca elején,
hosszútávra. Tel.: 66/634-207.
Nagykertben lakás olcsón bérletbe kiadó.
Tel.: 30/45-36-717, 70/578-19-09.
Lakás kiadó. 30/214-75-81.

INGATLANT KERES

Békésen kertekben lévő fűthető házat,
tanyát bérelnék hosszú távra. Tel.:
70/242-90-08.

KERT
A Malomasszonykert elején 1592 m2 kert
eladó. Érd.: 30/744-0896.
400 négyszögöl föld eladó térítés nélkül
kiadó. Tel.: 30/45-36-717, 70/578-19-09.
Malomasszonykertben 1820 m2  gyümöl -
csös kert eladó. Víz, villany van. Tel.:
66/413-956.
Sebők kertben kert eladó. Rajta víz, vil-
lany, faház. Tel.: 20/20-60-161.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített  zárt -
kert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Négyütemű Wartburg, őszig érvényes
műszakival eladó vagy utánfutóra cserél-
hető. 30/462-47-10. Békés, Kereszt u. 5.
Traktor és utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Traktor után való tengelyes állatszállító
pótkocsi príma állapotban eladó. Érd.:
66/411-857, este.
Simson Star eladó. Tel.: 66/634-214.
Eladó egy piros-fehér színű Simson
robogó jó állapotban van, a gumis is. Tel.:
30/568-30-67.
Simson 51 eladó. Érd.: 30/457-23-02.
45 éves Jawa forgalmival, üzemképes álla -
potban eladó vagy cserélhető. 30/457-23-02.

ÁLLAT
2 db 6 éves játékos barátságos mopsz
szu ka kedvencnek eladó. vagy csere
mosógépre, mosogatógépre, számítógép -
re, laptopra, elektromos kerékpárra, elek-
tromos láncfűrészre,100-120literes fa -
gyasz tóra, 2 db shih tzu kiskutyára. Érd.:
06-30/201-37-54 
Malacokat, süldőket veszek, házhoz me -
gyek. 30/20-32-196.
Galambok eladók: Strasszer, Pergő, Rez -
gőpáva, Magyarpáva, Röpposták. Érd.:
30/95-300-74, esti órákban.
Tanyasi tyúkok eladók. 70/944-26-54.

Bernáthegyi kölyökkutyát keresek megvé -
telre 8 hónapos korig. Tel.: 20/955-13-62.

TÁRSKERESÉS
Társamat keresem. Én 50-es, káros szen -
vedélyek nélküli, egyedül élő, diplomás
férfi vagyok saját lakással, biztos egzisz-
tenciával. Anyagi érdekek nélküli kapcso-
lat reményében várom a hívást: 30/366-
31-82, 70/60-355-99.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Figyelem! Csak munkát keres vagy ajánl
hirdetést teszünk közzé. Szolgáltatás el -
végzését kínáló vállalkozók keretezett és
színessel szedett hirdetéséért fizetni kell.

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

Vendéglátói szakmával munkát keresek,
kétéves gyakorlatom van. 70/599-50-24.
Betegápolási, idősgondozási, gyermekfel -
ügyelői és takarítási munkát keresek. Tel.:
20/972-10-49.

Német-magyar-német magánlevelek, mun -
kavállaláshoz szakmai önéletrajzok for dí -
tását vállalom (gépeléssel is). Tel.: 20/37-
190-51, 20/56-10-160.

Kőműves, udvaros, karbantartó vagy éjje -
li őri munkát keresek. Akár részmunka -
időben, minimálbérért is. 30/299-31-46.

Vállalom magánszemélyek, őstermelők,
vállalkozások, alapítványok könyvelését,
adóbevallások elkészítését! Érdeklődni
Pálfinénál telefonon: 20/3830-585, vagy
személyesen a Hőzső u. 50. alatt. Időpont
egyeztetés szükséges!

Kereskedelmi végzettséggel, gyakorlattal
mun kát keresek. 30/929-99-26.

EGYÉB
Új állapotban lévő felnőtt háromkerekű
kerékpár eladó. Érd.: 30/27-94-696.
Eladó egy Vorson Basszusgitár, erősítő,
kábel, heveder, pengető. Irányár: 40 ezer
Ft. Tel.: 70/771-54-24.
Eladó ajtók: 100/210cm-es teleüveges és
155/220cm-es kétfelenyíló félig üvegezett.
Érd.: 70/279-62-26.
Alig használt, 5,8kw-os FÉG parapetes kon-
 vektor és egy fali átfolyós kémény nélküli
vízmelegítő eladó. Érd.: 70/279-62-26.
Lehel kombinált hűtőgép eladó. A fa -
gyasztó külön kikapcsolható. Teljesen új
állapotú. Tel.: 30/655-25-15.
Hauser, 12-es kislány bicikli pótkerékkel,
kosárral remek állapotban eladó. Ár: 7000
Ft. Érd.: 20/442-89-96.
Eladó régiségek,  könyvek,  rádiók,  kisbíró
dob,  öngyújtók,  kristály csillár, üveg csillár,
asztali lámpa, őz agancsok, vegyes tüze lé -
sű kazán hőfokmérő, stb. 30/260-54-21.
Száraz helyen tárolt, esőmentes kisbálás
búzaszalma és besztercei szilvából ké -
szült, házi főzésű lekvár eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Zanussi alulfagyasztós kétkompresszoros
hűtőszekrény eladó. Érd.: 30/602-21-74.
Eladó: 1 db 60 literes hűtő, 60 literes fa -
gyasztó, 220 literes fagyasztó szekrény, 1
db mikrohullámú sütő. Érd.: 30/382-67-96.
2 db hármas ablak 260-170 cm-es,
beüvegezve eladó Érd.: 30/260-54-21.
Új állapotban lévő felnőtt háromkerekű
kerékpár eladó. Érd.: 30/27-94-696.
Fehér üvegtetőcserepet vennék (bcs-i
Tan gó). Ajánlat: 30/29-97-907.
MTD-600-as benzimotoros fűkasza
(damilos) alig használt állapotban eladó.
Tel.: 20/62-92-838.

Eladó: kemence kelesztővel, kocsikkal, le -
mezekkel együtt, fagyasztó, hűtő, süte -
mény kínáló üveges pult. Érd.: 30/287-78-
99, 30/847-81-44.
Eladó: takarítógép, 2 db rekamié, 6 fotel,
mosogató. Érd.: 20/477-94-40.
Egy Nortonkút és egy hálózati árammal
üzemelő komoly vízszivattyú eladó. Érd.:
66/411-857.
Eladó: fehér íróasztal üveglappal székkel,
fésülködőasztal, régi rekamié, tükör, éjjeli -
szekrény, boros és likőrös pohárkészletek,
könyvek, régi ajtó, stb. Tel.: 70/558-34-34.
Hagyatékból eladó két szekrény, két szék,
heverő, kis asztal, függönytartó, függöny,
centrifuga. Békés, Csap u. 28.
Pévát keresek és vásárolnék. Ezen a szá-
mon kérem a hívást: 20/495-45-34.
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.
300 q akáctuskó eladó. Érd.: 30/496-37-
23.
Eladó: 80 m tűzoltótömlő, 2 m-es kettős-
létre, nád hintaszék, 2 db hanglemezját-
szó, náddal fonott demizsonok. Érd.:
66/411-165 (12-13 óra között).
Eladó: gáz vízmelegítő, háromégős
gáztűzhely, 10 literes háti permetező. Tel.:
30/907-40-66.
Ingyen elvihető egy utánfutónyi építési
törmelék (beton, tégla, cserépdarabok).
Eladó 5 db szögvas oszlop betontuskóba
ágyazva. 70/236-35-37.
Fehér hintaszék 5 ezer Ft-ért, tükrös
éjjeliszekrény 8 ezer Ft-ért, befőttes üveg-
ek, tizes gev-láda eladó. Építési törmelék
ingyen elvihető. Érd.: 30/29-97-907. 
Eladó 1 db 225x105 cm keretes, drót-
betétes kerítéselem, különböző kerítésnek
való drótfonatok, jó minőségű gumislag.
70/236-35-37.
220 V-os nagy betonkeverő, 120 m2-es
sárga állvány és mészoltó láda eladó.
Érd.: 30/307-00-73. 
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.
Olcsón eladó: „Álomvilág” légzésfigyelő,
etetőszék jó állapotban. Gyermek bodyk,
tipegők. Tel.: 30/420-78-32.
Dzsungel Mániás matricát cserélnék vagy
eladnék. Békés, Kopasz u. 23.
Jó minőségű kisbálás hereszéna és búza-
szalma eladó. 70/944-26-54.
Eladó: 1db kisborjúbőr, 1 db kiscsikóbőr
kikészítve. Békés, Szabó D. u. 53.
Eladó: férfi kerékpár, sezlon, kétmedencés
fehér zománcozott mosogató, fém virányál-
lvány, ajtólap félig beüvegezve, olajsütő,
műholdvevő beltéri egységgel, sztereó
lemezjátszó két hangfallal. Tel.: 66/634-207.
Háromfiókos fagyasztószekrény, diófa
hálószobabútor, rekamié + 2 fotel,
dohányzóasztal eladó. Tel.: 66/410-323.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, 4 db
VW bogár alufelni, tágulási tartályok,
vasvágó szalagfűrész, tizes-gev láda.
Érd.: 30/376-69-16.
Légpuskát vennék. Slávia előnyben,  maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. 20/62-92-838.
Eladó egy keveset használt bridzs
motoros rotakapa fűnyíró adapterrel. Tel.:
66/427-158, 18 óra után.
3+2+1 garnitúra, 4 db-os szekrénysor,
befőttes üvegek, szobavécé eladó. 30/
631-84-79.
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.
Birkaterelő mobil legeltető ketrecet kere-
sek. Ajánlatok: 30/29-97-907.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. MÁJUS 24. KEDD 12 ÓRA.

Dánfoki Szezonnyitó Bulit
tart május 28-29-én a Békési
Városi Kulturális Központ.
Mint ismeretes, év elejétől az
intézmény az üdülőközpont
működtetője, és az új feltéte-
lek között a mostani az első
szezon. A rendezvény kereté-
ben mutatják be a frissen
elkészült Békés Kártyát, és
ünnepélyes keretek között
adják át az első sorszámút. 

A buli május 28-án, szombat
este a Torony Band koncertjé-
vel kezdődik. Vasárnap családi
piknik keretében gyereknapot

tartanak. Itt a gyerekek játsz-
hatnak, szüleikkel művészeti
csoportok fellépését tekinthe-
tik meg, illetve a felnőttek szá-
mára maga a környezet, a lom-
bos fák és a vízpart is felüdülést
jelent. A Békési Horgász e gye -
sület délelőtt a gyerekeknek
horgászversenyt rendez.   

A Békési Városi Kulturális
Központ célja, hogy Dánfokot
– a kilencvenes évek elejéhez
hasonlóan – a békésiek újra a
szívükbe zárják, ismét ked-
venc pihenő- és találkozóhely-
lyé váljon.

Szezonnyitó buli
Dánfokon 

Ünnepélyes keretek között
hivatalosan is átadták az
Index.hu Parkot Kamuton
május 14-én. A hírportál még
tavaly hirdetett versenyt,
amelyben az olvasók által leg-
több szavazatot kapott tele-
pülés közteret nevezhetett el
az Indexről. A hivatalos „név-
adó” napján színes program
kavalkáddal várták a közön-
séget a verőfényes napsütés-
ben. A délelőtt folyamán
barátságos futballmérkőzésen
a helyiek hét góllal legyőzték
az Index csapatát. Délután a
színpadi programok kapták a
főszerepet, hiszen felléptek a
kamuti óvodások, az iskolá-

sok és a népdalkör is. Be -
mutatkoztak továbbá Békés
megyei amatőr zenekarok,
valamint a színpadra lépett a
hírportál együttese, a Prak -
tikers is. Késő délután Fluor
Tamás és SP dalaira sikoltozó
tini lányokkal telt mega szín-
pad előtti tér. Az este köze-
ledtével több békési fiatal is
ellátogatott a rendezvényre,
ugyanis egy helyi csapat, az
Ats és Renkó formáció kon-
certezett Kamuton. A nap
végén Szabó Eszter és Kontor
Tamás unplugged műsorát
követően retro diszkóval zá -
rult a parkavató rendezvény.

Veres Nikoletta

Parkavató falunap Kamuton
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Az idegen nyelvek tanulásakor sokszor
ütközünk olyan akadályba, amelyről nem is
tudjuk, hogy nem a másik nyelv, hanem
anyanyelvünk felderítetlen területének,
„terra incognitájának” határára vezet. Ilyen a
lát és a néz – két ige, hasonló jelentéssel.
Olyasmit fednek le, hogy vizuális figyelmün-
ket egy pontra irányítjuk. Első megközelítés-
ben a néz szándékosságot,  információszer-
zésre irányuló tevékenységet jelent (megnéz-
te a csapata meccsét, délután átnézte a befi-
zetett számlákat - ide tartozik az utánanéz
ige is), míg a lát olyasfélét, mintha csak egy
másik cselekvés hátterében maszatolnánk
(láttam egy gólyafészket is). Érdekes a befe-
jezettség kérdése is: az ember a filmet nézi,
de nem mindegy, hogy látta vagy megnézte,
pedig mind a kettő múlt idő. Ha azt állítja,

hogy megnézte, akkor abban kimondatlanul
is benne van, hogy nem értékelte sokra; ha
azt mondja, látta, akkor viszont biztosak
lehetünk benne, hogy figyelemre méltatta –
azaz most tagadom meg mindazt, amit két
mondattal ezelőtt állítottam. És akkor még
nem is beszéltünk az átvitt jelentésekről!
Ezek a szavak olyasfélét is jelentenek, mint
figyelemmel kísér, keres, ért és vigyáz – az
alapjelentésre rakódott pluszjelentések ezek.
De vannak érdekes szókapcsolatok is, amiken
érdemes elgondolkodnunk: ellát valakit,
meglátogat vagy belátja a hibáit, elnézően
viselkedik, elnézést kér, ütközteti a nézőpon-
tokat. A fenti példákból látható, hogy fordí-
táskor nem csak a másik nyelvet kell tudni,
nem árt a sajátunkkal is farkasszemet nézni.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
NÉZ KI A FEJÉBŐL

Május 18. és 20. szerda és péntek 17 óra
Békési Kistérségi Általános Iskola IV.
Gyermekgálája. Belépő: 200 Ft/fő, amely a tag-
iskolákban kapható.
Kulturális központ

Május 18. szerda 11 óra
A Múzeumi Világnapon kiállítás nyílik
Görgényi Tamás és Görgényi Éva alkotásaiból.
Galéria

Május 19. csütörtök 9 órától
„A mi való világunk” – Borosgyáni Beszél ge -
tések. Bővebben lapunk 4. oldalán.

Május 21. szombat 15 óra
„120 év – 60 perc” Ferenczi Sándor helytörté-
nész vetítéses előadása Békésről a Békési
Múzeumbarátok Köre szervezésében.
Tájház

Május 23. hétfő 10 óra
Végvári Nap az idén 60 éves Végvári Óvodában.

Május 24. kedd 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. 
Nyugdíjasok Háza

Május 25. szerda 16 óra
Szalonnasütés a Békési Kertbarát Körnél. 
Tájház

Május 25. szerda 17 óra
A békési „Esély ” Állat és Természetvédő
Közhasznú Egyesület közgyűlése.
Nyugdíjasok Háza

Május 25-27. szerda-péntek 17 óra
A békési KÉSZ rendezvényei. Részletek lapunk
4. oldalán.

Május 28. szombat 17 óra
Békési FC - Békéscsabai MÁV SE bajnoki
férfi labdarúgó mérkőzés.
Sporttelep

Május 28-29. szombat-vasárnap
Dánfoki Szezonnyitó Buli koncertekkel, a
Békés Kártya átadásával, gyermeknapi ffor-
gataggal, horgászversennyel, játszóházzal,
fellépésekkel. Részletek lapunk 6. oldalán.

Május 31. kedd 18 óra
Bartha József, a Czegei Wass Alapítvány erdé-
lyi elnöke, református lelkész előadása „Trianon
Erdély felől” címmel a Hazatalálás sorozat
részeként.
Kulturális központ

Június 3. péntek 10 órától
Békési Nyugdíjasok Egyesülete férfinapja sza-
lonnasütéssel egybekötve.
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁJUS 18 – JÚNIUS 3. KÖZÖTT
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Az országban egyedülálló
program ötletgazdája és elindí-
tója a lapunkat is kiadó
Családért Alapítvány elnöke,
Barkász Sándor, aki szerint
Magyarország társadalmi és
gazdasági fejlődéséhez elenged-
hetetlen, hogy a tehetséges fia-
taloknak lehetőségük nyíljon
képességeik kiteljesítésére.
Mivel hazánk jelenleg válságos
állapotban van, ezért kulcsfon-
tosságú lehet a későbbiekben a
vezetői képességekkel rendel-
kező fiatalok képzése nyugat-
európai mintára, eredményesen
és magas színvonalon. Ennek
érdekében működik együtt a
Családért Alapítvány, a Békés
Megyei Önkormányzat és a

Szeged-Csanádi Egyházmegye. 
Az Akadémiára való kivá-

lasztás egy személyiség kérdőív
segítségével történt, amelyet a
középfokú oktatási intézmé-
nyek közreműködésével szinte
minden érettségiző diák kitöl-
tött, közülük várhatóan 150-en
kerülnek be a képzésre. A
DELTA által keresett tehetség-
típusra jellemző, hogy függet-
len, kezdeményező, önmotivá-
ló személyiség, versenyszellem
és tettvágy hajtja, kockázatvál-
laló és formabontó gondolko-
dású, fe gyelmezett viselkedésű,
kritikus észjárású, optimista
életfelfogású, munkájában lel-
kiismeretes, alapos és pontos,
nyomásra higgadt, gyors és

határozott döntésre képes.
A program feladata, hogy a

kiválasztott diákok előtt felfed-
je vezető alkalmasságukat, és
morális alapú vezetői stílusra
nevelje őket. Segítséget nyújt-
son a választott, adottságaik-
nak megfelelő szakterületen
való tanulásban, a gyakorlati
tapasztalatszerzésben, majd az
első munkahelyhez jutásban és
a munkában való eredményes
helytállásban. Mindezért elvár-
ja, hogy a részt vevők képzett-
ségüknek és képességeiknek
megfelelő, példaértékű tanul-
mányi, szakmai és közösségi
életet éljenek. 

A DELTA program gerincét
a gyulai Nyári Akadémia
alkotja, ahol a résztvevők
ötnapos képességfejlesztő és
kulturális programokon vesz-
nek részt, majd egy háromé-
ves Mentori Program részesei-
vé válnak. Minden bizonnyal
békési iskolákból kikerülő fia-
talok is lesznek a programban.

Békési kezdeményezésre elindult
a Dél-alföldi Talentum Akadémia
Tehetséges fiatalokat felkaroló egyedülálló kép-
zést és mentorprogramot indítanak Békés megyé-
ben, Dél-Alföldi Talentum Akadémia (DELTA)
elnevezéssel. A program célja, hogy a már műkö-
dő középiskolai és felsőoktatási rendszert kiegé-
szítve, magas színvonalú képzést honosítson meg.

A városvédők azt is szeret-
nék, hogy Jantyik Mátyás fes-
tőművész Kossuth Lajos-port-
réját a Városháza tanácskozó-
termében helyezzék el. Mind -

ezekről a 22 éve alakult egye-
sület közelmúltban tartott
közgyűlésén volt szó. A szerve-
zet évenként adományoz em -
léktáblát azoknak, akik erede-

ti formájában állítják helyre
épületük homlokzatát. Ebben
az évben a Damjanich utca 2.
szám alatti családi ház tulajdo-
nosát, dr. Csiby Miklóst és
feleségét részesítették ebben
az elismerésben. 

Emellett Mester Péter el -
nök beszámolt az előző évben
végzett tevékenységükről. Az
elhunyt dr. Komáromi Sándor
helyett dr. Kiss Beáta Ibolyát
választották meg titkárnak.

Zsombok Imre

Kecskeméti Gábor nevét adná
a sportcsarnoknak 

a városvédő egyesület
A Békés Városvédő és -Szépítő Egyesület javasla-
tot nyújt be a városvezetéshez, hogy a néhai béké-
si olimpikonról és máig emlékezetes hírű testne-
velő tanárról, edzőről, Kecskeméti Gáborról
nevezzék el a városi sportcsarnokot. Erre a sport-
ember születésének 100. évfordulóján, 2012. janu-
ár 30-án kerülhetne sor.

Békés Város Pol gármesteri
Hivatala idén is meghirdeti
nagy sikerű Virágos Békés
környezetszépítő pályázatát.
A szervezők összesen nyolc
kategóriában várják a fotókkal
illusztrált jelentkezéseket
augusztus 10-éig a békési
lakosoktól. A beküldött ké -
pekből a Madzagfalvi Na -
pokon kiállítás nyílik majd a
kulturális központban. A téli

hónapokban a győztesek fotó-
iból készült tárlat a Városháza
földszinti folyosóján tekinthe-
tő majd meg. 

Egy személy
több kategóriá-
ban is nevezhet.
Új kategória:
Ren dezett zöldte-
rület. További ka -
tegóriák: Virágos udvar-ház,
Virágos balkon-veranda, Vi -

rágos kerítés, Virágos tanya,
Virágos közintézmény, In -
gatlan előtti közterület, Bo -

korszobrászat. 
A verseny rész-

letes kiírása és a
jelentkezési lap a
Polgármesteri Hi -
vatal portáján ve -
hető át, vagy a

www.bekesvaros.hu honlapról
tölthető le. 

Virágos Békés pályázati kiírás

ÓRIÁSI AKCIÓ!
Minden ruhára, cipõre a
Rossmann és a könyvtár

közötti üzletben.

Felhívjuk a kuponnal ren-
delkezõk figyelmét, hogy
kuponjaikat május 31-ig

lehet beváltani!

Békési Újság az interneten: 
www.bekesiujsag.hu



Lapunk megjelenését
Békés Megye
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Horgász
szemmel

Sajnos gyakran előfordul,

hogy a horgászok csak kevés

időt tudnak szánni hobbijuk-

ra, és idő hiányában nem tud-

ják kellően előkészíteni a

szoktató etetést. A szűkös idő

a finomszerelékes horgászok-

nak kedvez. A jól megválasz-

tott horgászhely már a siker

felét kiteszi, a másik felét a

profi etetőanyag biztosíthatja.

Ezek mellett is ajánlom a spe-

ciális gyors aromákat. Ezek -

ből csak keveset kell alkal-

mazni, különben nem vonza-

ni, ha nem riasztani fogja a

halakat. A jól aromásított ete-

tőanyag a vízoszlop teljes

magasságából csalja az etetés-

re a halakat, tehát kevés idő

alatt is lehet jót pecázni. A

titok az etetőanyag az illat-

aroma arányában van.

Szekerczés Sándor

GYORS AROMÁK

A rendezvény célja a társa-
dalmi integráció mellett a fel-
nőtt fogyatékkal élők számára
sportolási és kikapcsolódási

lehetőség biztosítása. Mintegy
180 versenyző érkezett kísérő-
ikkel a megye számos pontjá-
ról: Békéscsaba, Kétegyháza,
Me ző berény, Orosháza, Pusz -
ta földvár, Sarkad, Tarhos mel-
lett természetesen Békés is
jelen volt. 

A rendezvényt a Békés
Városi Szociális Szolgáltató

Központ igazgatónője, Nagy
György Miklósné nyitotta
meg. Beszédében elmondta,

hogy Békésen számos sportág
otthonra talált, de még várat
magára a fogyatékosok integ-
rálása a testmozgás világába.

Erre tesz kísérletet ez a ren-
dezvény. A sportolás megkez-
dése előtt a Linea Aerobik
Fitnesz Klub fiataljai tartottak
bemutatót, és Bimbó Katalin
edző vezetésével folyt a szak-
szerű és alapos bemelegítés is.

Ezután a csapatok ligetfu-
tásban, kosárlabdadobásban,
me di cinlabda-dobásban, hely-

ből távolugrásban, rollerezés-
ben, sorversenyben és kötél-
húzásban mérkőztek. A jó

hangulatot csak fokozta egy új
elem, a ba rátságos kézilabda
meccs, melynek sajátossága az
volt, hogy a gondozottakból,
gondozókból, férfiakból, nők-
ből verbuválódott vegyes csa-
pat ott a helyszínen alakult
meg, végül 1-1es igazságos
döntetlen született.

A nagyszámú sportolót, a
szervezőket és a kísérőket

három üstben főzött babgu-
lyás ebéd várta, majd követ-
kezett az eredményhirdetés.
Nagy György Miklósné mel-
lett Kálmán Tibor, a Békés
Városi Polgármesteri Hivatal
sportreferense adta át a díja-
kat. A csapatversenyt a béké-
si Derűs Ház nyerte, megelőz-
ve a békéscsabai Degré utcai
intézetet, harmadik az oros-
házai Vadvirág klub lett. Az
egyéni versenyszámokban a
békésiek közül kiemelendő
Bereczki Gáborné, aki a liget-
futást és a medicinlabda-do -
bást megnyerte, helyből tá vol-
ugrásban második, rollerezés-
ben harmadik lett. A férfiak-
nál Csató Zsolt kosárlabda-
dobásban nyert, rollerezésben
és helyből távolugrásban má -
sodik helyezést szerzett.

A Derűs Ház nyerte a Derűs Kupát
Idén harmadik alkalommal rendezték meg a
Derűs Kupát, a fogyatékkal élők megyei megmé-
rettetését. A rendezvénynek Békés adott otthont,
a társszervező a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ volt.

Bereczki Gáborné minden versenyszámban remekelt.

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 

Utolsó hazai mérkőzésén
kilencgólos vereséget szenve-
dett az Erste-Békési FKC a
már bajnok Gyön gyös -
től. A békési edző,
Gávai Ferenc érté-
kelése szerint csa-
pata túlságosan
tisztelve az ellen-
felet, és csak a
meccs egyes sza-
kaszaiban játszott
jól. Külön köszönetét
fejezte ki a szurkolóknak egész
szezonon át tartó kitartó buz-
dításáért. 

Az ifik itthon tartották a
pontokat, mivel 35-24 arány-
ban győztek a Gyöngyös
ellen. Kiemelendő a 14 gólos
Morva Tamás szereplése.

A felnőtt mérkőzés félidejé-
ben Izsó Gábor polgármester
és Polgár Zoltán, az Erste-

Békési FKC ügyveze-
tője könyvjutalmat

adott át az 1996-
ban született
kor osztályú csa-
pat tagjainak,
akik nemrégi-

ben Szegeden or -
szágos 4. helyet

értek el. Egy garnitúra
mezt is kapott a csapat, mely-
nek beszerzését Öreg Gábor
valamint Paulcsik János fel-
ajánlása tette lehetővé. Szin -
tén friss információ, hogy a
2000-ben született utánpótlás
csapatunk Gödöllőn országos
bajnok lett.

Vereség az utolsó
hazai meccsen

Békésen maradt a Derűs Kupa.


