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

Megtalálta hősi halott nagyapja sírját

Érdekli a foci EB?
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33%
Hidegen
hagy.

Több mint ötéves kutatómunkával
sikerült
nagyapja feltételezett sírját megtalálnia a békési
Bíró Andrásnak, aki
azután kezdte el keresni
a hősi halált halt apai
nagyapja nyomát és sírját, hogy a szülői ház
padlásán az első világháború idejéből származó
harctéri levelezőlapokat
talált, amelyek a szomorú halálhírt meghozták
vagy megerősítették.

22%
Csak a kedvenc
csapatom
mérkőzései.

Évek kutatómunkájával sikerült feltárni a történteket

33%
Minden
meccset
megnézek.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA
H-V: 8-20 óra között
Külső termálmedence
nyitva tartása:
H-P: 14-20 óra,
SZo-V: 12-20 óra között

Bíró András ekkor eltökélte, hogy megtudja, mi is történt 1915. augusztus 16-án,
amikor az akkor 29 éves, kétgyermekes édesapa, az ő nagyapja, Bíró Gábor, a levelek tanúsága szerint elesett. Hosszas
kutatómunka következett. A
nagykövetségek mellett felkereste az Osztrák Hadilevéltár
Mellett Működő Állandó Ma-

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JÚNIUS 9-16.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
JÚNIUS 16-23.
Turul Patika (Piac tér)
JÚNIUS 23-30.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11
óra, valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

A SZERZŐ FELVÉTELE.

A döntőt
meg fogom
nézni.

Bíró András és felesége évek munkájával gyűjtötte össze az adatokat az első világháborús hős nagypapáról.

gyar Levéltári Kirendeltséget,
amelytől halotti anyakönyvi
kivonatot és némi információt
sikerült megszereznie. Megtudta, hogy Bíró Gábort Hudi
Log település katonai sírhelyén

temették el, amely ma Szlovénia területére esik. Csakhogy ezt a temetőt a 20-as,
30-as évek fordulóján felszámolták, a maradványokat a
mintegy 30 kilométerre lévő

Gorjansko-ba vitték, és jeltelen tömegsírba helyezték. Ez
az olasz határhoz közel fekvő
település Békéstől mintegy
800 kilométerre található.
Folytatás a 2. oldalon

Húsz év fegyház emberölésért

kérést, mire R. Roland brutálisan ütlegelni kezdte a
magával vitt egyméteres zsírkavaró fakanállal. Az idős
asszony a helyszínen életét
vesztette. R. Roland két
aranygyűrűt és 15500 Ft-ot
zsákmányolt, melyet másnap

eljátékgépezett. A rendőrök
órák alatt elfogták.
A bíróság június 4-én nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt ítélte
20 év fegyházbüntetésre, és
10 évre eltiltotta a közügyek-

Húsz év fegyházbüntetésre
ítélte a Gyulai Törvényszék
R. Rolandot, aki 2010. márciusában a Kecskeméti utcában halálra verte a 86 éves S.
Gábornét. A várost felkavaró

eset körülményei ismertek:
az akkor 18 éves fiatalember
egész napos italozás után hajnalban hatolt be az ismerős
idős özvegyasszony házába
italért. Ő elutasította a

Nívós koncertek
a rövidesen
kezdődő
BÉTAZEN-en
Június 17. és július 1. között
tartják a 36. Békés-Tarhosi
Zenei Napokat. A koncertek
közül olvasóink figyelmébe
ajánljuk Sebestyén Márta
népzenei estjét, amely a református templomban lesz június 18-án. A békési Kékkovács
Mara operetteket és musicaleket énekel a Galérián június
21-én sorra kerülő fellépésen.
Visszatérnek Békésre a nyugalomba vonult Fejes zenészházaspár tagjai a Gyöngyössy
Zoltán fuvolaművész emlékére június 27-én tartott koncerten. A református templomban Kertesi Ingrid énekművész és Pálúr János orgonaművész ad hangversenyt június 28-án.
A koncertek mellett Belencéres Néptánc Gála és
Táncház, kórustalálkozó, egyháztörténeti konferencia, olvasáskonferencia és olvasástábor is színesíti a programot.
Részletek lapunk 4. oldalán.
től. Egyben 15500 Ft erejéig
vagyonelkobzást rendelt el, és
kötelezte 793 ezer 601 Ft
bűnügyi költség megfizetésére. Az ítélet azonban nem jogerős, mert ellene a védőügyvéd fellebbezett.
/Forrás: Békés Megyei Hírlap/

Báboztak is az állatvédelemmel kapcsolatos óvodai foglalkozáson.

Állatbarátok Egyesülete által
kidolgozott, szemléletformáló
filmeket és oktatóanyagot. Ezeket éppen a kutyatámadásokkal
leginkább veszélyeztetett óvodás

korosztály számára készítették
el, sok humorral, aranyos állatokkal, útmutatást adva arra,
hogyan lehet elkerülni a kutyákkal kapcsolatos vészhelyzeteket.

Monostori Piroska lapunknak
elmondta, hogy az óvodásoknál
a kutyatámadások kivédésével
kapcsolatos ismeretek átadását
tekintik feladatuknak, míg az
iskolásoknál a felelős állattartásra nevelés lesz hangsúlyos.
– Sziszifuszi munkával, évtizedek alatt felnőhet egy jó szemléletű állattartó generáció –
mondta, hozzátéve, hogy októberben, az Állatok Világnapján
nagyszabású ünnepségre készülnek fotókiállítással, rajzpályázattal és zenés fellépéssel.
Azt a rendezvényt is a gyerekek
szemléletformálásának szentelik majd.
Sz. K.

Ahogyan az ország számos
településén, Békésen is nagy
számban csatlakoztak a Te
Szedd – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért mozgalomhoz,
melyet június 2-án tartottak. A
programban részt vevő 153 személynek munkája volt bőven:
hat városrészt, a Hepp Ferenc
Tagiskola mellett található kiserdőt, Dánfokot, a kishajó-kikötőt, a Veress Péter teret, a
Malomasszonykert környékét és
az egykori téglagyár környékét
is megtisztították. Az önkéntesek összesen 106 zsák hulladékot gyűjtöttek össze.

FOTÓ: NAGY ATTILA

A felnövekvő generációk felelős állattartásra nevelését szolgáló programot indított a békési állatvédők egyesülete. Már
óvodás, majd kisiskolás kortól
szeretnék elérni, hogy a gyerekek megismerjék az állattartással együtt járó felelősséget, az
állatok gondozásának alapjait,
persze mindezt játékosan. Az első foglalkozáson, a Korona utcai
óvodában az „Esély” Állat- és
Természetvédő
Közhasznú
Egyesület önkéntese, Monostori
Piroska két óvónő, Dr. Farkasné
Rozi néni és Balczóné Kati néni
közreműködésével mutatta be a
két óvodás csoportnak a Felelős

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

szedték
Felelősséggel az állatok iránt Másfélszázan
a szemetet
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Emlékezetre méltó
A VOLT BANKHÁZ
A Széchenyi tér 19. számú házat az 1880-as
évek végén építették bankháznak. A házkaputól jobbra eső részében voltak a banki irodák,
ahol a helyiségek díszes fakazettás mennyezete,
a bőr ülőgarnitúra a jómódú polgár ízlésvilágát
tükrözték. Még a két világháború között az
épület a Békési Takarékpénztár tulajdonába került, majd a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesületé
lett. 1938-tól 1944-ig
Járási Katonai Kiegészítő Parancsnokság és
a sorozóbizottság működött az épületben.
1947-ben az épület bal
oldali részébe Ravasz Lajos órásmester és a felesége költözött. Itt volt az órásműhely is. A
tönkrement szárazkaput eredeti formájában ők
állították helyre, a Városvédő Egyesület kezdeményezésére. Az épület másik részében pár
évig élt Babinszki Pál fogtechnikus. Később
Csávás Imre gazdálkodó is itt lakott. Jelenleg
itt lakik Pakucza Józsefné. Gyakran megfordul

itt fia, Pakucza József, a Magyar Hercules, a
nemzetközileg ismert erőművész.
A kapu két oldalán még megfigyelhetjük
a vasból készült kerékvetőket, melyet városunkban ma már csak a Bérháznál láthatunk. Figyelemre méltóak az öntöttvas kilincsek is. Az ablakokat
sima vakolt falkeret
veszi körül. Ha a
hatalmas szárazkapun belépünk, megfigyelhetjük a menynyezeten lévő nyílást,
mely a terménynek
csigával padlásra való
fel-, illetve onnan
leszállítására szolgált.
A laptéglaburkolat eredeti állapotában fennmaradt. Az ódon hangulatú folyosó kosáríves tornáca nincs beüvegezve, azt is eredeti
állapotában csodálhatjuk meg.
Az egykori bankház műemléki környezetben lévő védett épületünk, így bízhatunk
benne, hogy még unokáink is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Egy kiváló pedagógus köszönt el tőlünk örökre, Tasnádi Jolán tanárnő személyében. Városunk megint szegényebb lett. Hiányozni fog
rendkívüli személyisége, tiszta, átható, mindenre érdeklődéssel tekintő és mindig szeretetet sugárzó tekintete. Oly
sokunkat indított el az élet
rögös útjain, s kísérte figyelemmel sorsunk alakulását,
segített minket minden erejével, s most csendesen elosont,
hogy pótolhatatlan űrt hagyjon maga után.
Jolán néni 1926. január 21én Fonyban látta meg a napvilágot egy kilenc gyermekes
családban. Édesapja is tanító
volt, mellette még több tanító
és lelkész volt visszamenőleg is
a családban. Már kisgyermekként elhatározta, hogy tanárnő lesz. A kecskeméti református leánylíceumban érettségizett, majd tanítói képesítő
vizsgát tett. Munkásságát a

békési közösségi iskolában
kezdte (a békéserdei tanyán),
majd a központi iskolában
nehezen kezelhető gyerekekből álló 1. osztályban folytatta.
1948-ban átkerült a 3. számú
Általános Iskolába, itt már
felső tagozaton tanított, s mellette tanulva szerzett tanári
oklevelet 1953-ban. Egy év
múlva áthelyezték a 2. számú
Általános Iskolába, s innen
ment nyugdíjba 1982-ben.
Nyugdíjasként is tanított még
régi iskolájában, majd tanítást
és osztályfőnökséget vállalt a

Lakossági fórum
Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
2011 májusában KEOP támogatást nyert a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére. A kivitelezés és ütemezés

részleteiről LAKOSSÁGI
FÓRUM keretein belül tájékoztatja az önkormányzat a
tisztelt lakosságot.
Időpont: június 20. (szerda) 16 óra

református iskolában, ahol is
még 1997-ben is dolgozott.
– Csak jól megépített alapokra lehet jó házat építeni.
Csak jól megtanított alapismeretek birtokában lehet magasabb szintű, szilárd tudást
adni, szerezni – vallotta, s
munkáját is eszerint végezte.
Erre a legjobb példa talán én
magam vagyok, hisz a főiskolai vizsgám során a tőle kapott
tudást használtam, kamatoztattam. Az ő embersége s példája is közrejátszott abban,
hogy ma már én is a „nemzet
napszámosa ” vagyok.
Ezentúl hiába is keresem az
utcán délceg járású alakját,
hogy megálljak, és megmerítkezzek az ő mérhetetlen bölcsességében. Elköszönt, s már
csak emlékeinkben él tovább.
Míg élünk, a szívünkben őrizzük emlékét, köszönve mindazt, amit általa kaptunk.
Sit tibi terra levis! Legyen
neked könnyű a föld! Gugé
Helyszín: Városháza Díszterme
A projekt az Európai Unió
támogatásával, a Kohéziós
Alap társfinanszírozásával valósul meg, 82,36%-os támogatási intenzitással. Összköltsége
49874900 Ft.

Megtalálta hősi halott nagyapja sírját

Minden békési gyermek helyezett lett
Minden évben meghirdeti
országos levelezős versenyét
bibliaismeretből és biblia illusztrációból a nagykőrösi
Arany János Református Általános Iskola. Ebben a tanévben
is nagy érdeklődés övezte a versenysorozatot. A Szegedi Kis
István Református Általános
Iskola és Gimnáziumból évfolyamonként 2-2 tanulónak
volt lehetősége bizonyítani felkészültségét és tehetségét három fordulóban. Az országos
döntőbe öt gyermeket hívtak
be, akik a közelmúltban az iskola új autóbuszával indultak a
nemes versengésre, Nagykőrösre. A református templomban lelki segítséget kaptak a
gyerekek, hogy az izgalmaikat

hagyják Istenre. Míg a versenyzők a feladatlapokat töltötték, illetve ecsettáljukból a
legszebb színeket keverték, addig a kísérők virtuális városnézésen vettek rész a gimnázium
épületében, ahol helyet kapott
Arany János meggyfabotja. Az
eredményhirdetés során kiderült, hogy minden békési gyermek dobogós helyet ért el:
Tóth Barbara (2.b) az illusztráció kategóriában a második

helyen
végzett,
Balogh
Barbara (3.b) szintén illusztráció kategóriában harmadik
lett. Bibliaismeretből Trescsik
Ádám (3.b) második, Nagy
László (5.a) második, Somlyai
Imre Norbert (5.b) harmadik
helyezéssel gazdagodott.
A szép eredményekért Istené legyen a dicsőség!
Mészáros Gáborné és Szabó
Balázsné Bondár Mónika
kísérő pedagógusok

Folytatás a címoldalról
Itt van az Isonzó völgyének
egyik legnagyobb katonai
temetője, ahol egyéni, csoportos és tömegsírokban több
mint tízezer – jelentős részben
magyar – katona teste pihen.
Bíró András megtudta továbbá, hogy nagyapja 1908-ban
vonult be, és a boszniai Trebinjéből vitték tovább Doberdóba, annak a sebtében összeállított seregnek a tagjaként,
amelyet az olasz hadüzenet
után szedtek össze. Kiderítették, hogy Bíró Gáborék
éppen pihenőben voltak azokban a napokban Hudi Logon,
ám egy repülőgép füstjelzése
nyomán a tenger felöl érkező
repeszgránát-támadás érte
őket. 26 személy halt meg,
köztük feltehetően a békési
fiatalember is.
Bíró András felhívta olvasóink figyelmét arra, hogy néhai
nagyapja több békési katonával
harcolt együtt a 101-es Békéscsabai Gyalogezred kötelékében, neveik: Pataki István (2.
zászlóalj 5. század), Bíró István
(Magyar Királyi 16-os honvéd
hegyi dandár), Szűcs Imre (4.
népfelkelő gyalogezred 1. zászlóalj 3. század 1. szakasz), Kiss
László tüzér. Ezen személyek
leszármazottjaival
szívesen
megosztaná kutatását, amenynyiben erre igényt tartanak, és

felkeresik őt a 30/428-51-37-es
telefonszámon.
Bíró Gábor története a
2008-ban Dr. Bedécs Gyula
professzor tollából megjelent
Az I. világháború emlékezete
című kiadványban is helyet kapott, köszönhetően Bíró András és neje kitartó kutakodásá-

dozó Hivatala támogatásával
emléktáblákat készítettek.
Bíró Gábor halála helyszínén
állították fel az emléktáblát,
amely az életútját és katonai
múltját ecseteli. A hosszú éveket igénybevevő és kilométerek
ezreit felemésztő kutatás ezzel
megnyugtató véget ért.

Ezt az emléktáblát helyezték el Bíró Gábor eleste helyszínén Hudi Logban.

nak. Ennek volt az eredménye
az is, hogy részesei lehettek
annak a tanulmányútnak,
kegyeleti túrának, amely tavaly
indult el hadtörténet-kutatókkal és a hősök leszármazottjaival a doberdói sereg nyomait
feltárni, az elesett katonáknak
emléket állítani. A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgon-

– Úgy érzem, az utolsó pillanatban sikerült a végére járni a történteknek, amikor még
esélyem volt a múlt feltárására. Lelkiismeretem szavára
családom történetének, nagyapám sorsának jobb megismerése volt a célom, és ezeket elértem – vallotta kutatómunkája motivációiról lapunknak
Bíró András. Szegfű Katalin
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Munkatársaink éves találkozása

Je g y z e t

A város nagy értéke az önkéntes elven mûködô Békési Újság

Sine ira et studio
Pálmai
Tamás

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A Békési Újság készítésében
és az olvasókhoz eljuttatásában
közreműködőknek tartotta
évenként szokásos vacsoráját a
lapot kiadó Családért Alapítvány. A Nyugdíjasok Házában
megrendezett
ünnepségen
Barkász Sándor, a Családért
Alapítvány alapító vezetője kiemelte: a kéthetente tízezer példányban kiadott Békési Újság
legnagyobb kincse az önkéntes
munkatársak közössége, melynek révén tud megjelenni és az
olvasókhoz eljutni a kiadvány.
Emlékeztetett, hogy a lapnál
szinte mindenki díjtalanul vagy
jelképes tiszteletdíjért dolgozik,
lelkesedésből, a város iránti
elköteleződésből. Olyan értéke
ez a Békésnek, amely az alapja
egy emberközpontú, sokak
által szeretetett lapnak.
A Békési Újság szerkesztője, Szegfű Katalin ehhez még
hozzátette: az előző találkozás
óta eltelt 12 hónap krónikájá-

Mindenki ingyen vagy jelképes tiszteletdíjért dolgozik a város lapjánál. Nekik tartotta éves vacsoráját a
Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány.

hoz tartozik egy roppant sikeres évkönyv kiadása, amit valósággal elkapkodtak az olvasók. Természetesen idén év
végén ismét tervezik kiadni a
Kalendáriumot, melyhez irodalmi és fotópályázatot is kiírtak (ezt jelen lapunk 2. oldalán olvashatják). Egy másik

kiadványban összegyűjtik a
Bíró György városvédő által
jegyzett Beszélő házak – épített értékeink, továbbá Szilágyiné Szabó Ágnes szintén
közkedvelt anyanyelvi rovatának cikkeit. A könyv a tervek
szerint szintén még ebben az
évben megjelenik.

A Békési Újság munkatársainak kínált ízletes vacsorát, a székelygulyást idén is a jegyzetíró
Pálmai Tamás, valamint Csuta
György festőművész készítette
el. A kiváló hangulatban sokáig
tartó találkozáshoz Juhász Zoltán cukrászmester ízletes házi
krémeseivel járult hozzá.

„Trianon a legnagyobb nemzeti katasztrófa”
Megemlékezés a békediktátum aláírásának 92. évfordulójáról
a megemlékezésre a Honfoglalás téren. Az emlékező
beszédben Mészáros Sándor

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A trianoni békediktátum
aláírásának napján, június 4én került sor városunkban is

Gyertyagyújtás a trianoni emlékműnél.

önkormányzati
képviselő
egyebek mellett arról szólt,
hogy a muhi és a mohácsi
vész egyike sem volt olyan
sorscsapás a magyarságnak,
mint a trianoni tragédia.
– A békediktátum aláírása
magyar történelmünk legnagyobb nemzeti katasztrófája
volt, és hatását máig érezzük
– hangoztatta. A megemlékezést Pásztor Mátyás folytatta, aki Wass Albert legismertebb versét, az Üzenet
haza című költeményt adta
elő. Ezek után a hazafias éne-

keket éneklő Hégely László
következett, akit Demjén
Gábor, a zeneiskola tanára
klarinéton kísért. A műsorban fellépett továbbá a Belencéres Néptáncegyüttes is,
míg a Himnusz és a Szózat
eléneklésében a városi fúvószenekar működött közre.
Végül a jelenlévő megemlékezők mécseseket helyeztek
el a trianoni emlékművön, e
gesztussal kifejezve szolidaritásukat a határon túli magyarság sorsa iránt.
Zsombok Imre

Négyszázan kapnak meleg ételt a nyáron
Békés Város Önkormányzata, mint minden évben,
idén is pályázott a nyári gyermekétkeztetésre. A kedvező
döntésnek köszönhetően a
nyári szünidő alatt naponta
400 szociálisan rászoruló gyermek számára tudnak mintegy
két hónapig egyszeri meleg
ételt biztosítani. Békésen
egyébként kiegészítő feladat-

ként vállalta az önkormányzat, hogy 30 gyermeknek
június 25-től augusztus 3-ig
napközis tábort, augusztus 6tól augusztus 24-ig úgynevezett „ligeti” szabadidős foglalkozást biztosítanak erre az
időszakra.
A városban egyébként példaértékűen, közel két éve töretlen lendülettel működik a

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
Dézsi László (Doboz) és
Budai Erzsébet (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Balog Tibor
Józsefné (55 évesen), Bódi
Károly (57), id. Hegedűs
János (76), Galovicz Lajos
(65), Kovács Sándor (64),

Krizbai János (86), Molnár
István (56), Czene András
(73), özv. Gergely Miklósné
(98), Hanczár István (52).
Nyugodjanak békében!

Hétkrajcár Hétvégi Gyermekélelmezési Program. A
kezdeményezés magánszemélyek és civil szervezetek összefogásával, adományozásával,
önkéntes munkájával valósul

meg szombatonként a tanítási
időszak alatt.
Ez azt jelenti, hogy Békésen a rászoruló gyermekek
mindegyike meleg étkeztetésben részesül egész évben.

Könyvajánló
A világszerte ismert Gary Chapman tollából ismét a szeretetről olvashatunk, a tőle
már megszokott izgalmas és élvezetes
módon. „A szeretet mindent legyőz” a
könyvének címe, melyben a negyven igaz
történetet olyan emberek írták, akiknek
életét megváltoztatta a szeretet, mert akkor
sem adták fel, amikor súlyos akadályok tornyosultak előttük. Néha mosolyra, máskor
könnyekre fakasztó történeteik a cselekvő
szeretetről szólnak. A szeretet ugyanis nem
jön magától, meg kell küzdeni érte, felhasználva mind a hét vonását: a kedvességet, a türelmet, a megbocsátást, az
udvariasságot, az alázatot, a nagylelkűséget és az őszinteséget.
Megrendelés és több információ: www.harmat.hu.

Ezt a mondhatni közszájon forgó mondatot Tacitus
Annalesében olvashatjuk,
és annyit jelent magyarul,
hogy harag és elfogultság
nélkül, azaz pártatlanul. S
hogy miért bukkan ez elő,
és éppen most elmém rejtekéből, annak meglehetősen
mélyre nyúlnak gyökerei.
Mélyre, hisz mai közállapotunk sem a semmiből alakult olyanná, amilyenné,
hanem hosszú történelmi
folyamat következményeként jött létre.
A Pallas Nagylexikon
méltatása szerint Tacitust
idealizmus jellemzi, de
ugyanakkor lelkiismeretes
kútfő. A gondos pragmatizmus, a lélektani mélység, az
egyéni stílus, a modorosság
nélküliség, a folytonos haladásra való törekvés azok a
tulajdonságok, amelyekkel
Tacitus harcba indult a zsarnokság ellen, és amelyekkel
a köztársaság aranykorának,
a szabadságnak mint rendszernek örök emléket állított. Ő a szellem s még
inkább a jellem arisztokratája, aki az önkény dühöngésétől éppúgy elfordul, mint
a tömeg felelőtlenségétől.
Felfogásában az antik római
történetírás vonásai a jellemzőek: a történelem a
nevelés leghatékonyabb eszköze. Azt hangoztatta: bölcs
dolog mások tapasztalatából
tanulni meg a számunkra is
előnyössé válható leckét, hiszen a „többség mások tapasztalatából okul”. A történelem megörökítése a hazafiság, a patriotizmus fejlesztése szerinte. Ugyanakkor a történelem egyben
pálca a zsarnokok részére:
„az évkönyvek elsőrendű
feladatának vélem, hogy az
érdemeket ne borítsa el a
hallgatás, és hogy a hitvány
szavaknak s tetteknek félniük kelljen az utókortól és a
becstelenségtől.” Ez mind
szép és igaz. Ám a „harag és
részrehajlás nélkül” formában ismert híres mondása
műveiben csak részlegesen
vagy egyáltalán nem teljesült, ezért ma már úgy tartják, hogy ő az egyik legfőbb
oka annak, hogy a római

korai császárkorra vonatkozó ismereteink egyoldalúak,
célzatosan ferdítettek. Vajon
miért? Talán mert nem volt
birtokában azoknak az
ismereteknek, amelyekről
oly sokat beszéltem utóbbi
időkben. Azaz, hogy milyen
nagyszerű, de milyen nehéz
olykor jó kereszténynek lenni, sőt, egyáltalán annak
leggyatrábbikának is mutatkozni akár.
Igen, ez a két gondolat
egymásba botlik, illik elválaszthatatlanul, mert bizony harag- és elfogultságmentesség szükségeltetik
ahhoz, hogy valaki jó keresztény legyen. Vagy talán
fordítva is igaz volna ez az
állítás? Önökre bízom ennek megítélését. Az azonban biztos, hogy mindkettőhöz mérhetetlenül sok
szeretet és alázat kell.
És itt van, és ezért van
rettenetesen fontos szerepe
a kor tudósítóinak az egyszerű amatőr tollforgatótól
(mint jelen sorok írója például) a média hatalmasain
át a hivatásos történetírókig abban, hogy egyrészt
mennyiben tudják befolyásolni jelenük történéseinek
jó irányba való terelését,
másrészt, hogy miképpen
tudnak üzenni az utókornak, hisz éppen ők és írásaik lesznek a jövő történelmének kutatási forrásai
többek között majdan.

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy mérges és
felháborodott volnék tulajdonképpen, épp a köz mai
állapotai miatt, határoktól függetlenül.
De, mert nem akarok
úgy járni, mint Tacitus,
azaz tényleg harag és elfogultság nélkül nyilatkoznék inkább, ezért most
hallgatok, és elszámolok
tízig, majd alszom rá egyet,
és azután szólok arról, mi
bennem fövöget. Mert
elvégre folyton kereszténységemmel büszkélkedem...
Addig is üzenem viszont
azoknak, akik felmérgelének, hogy szeretem őket.
Nehéz, bevallom férfiasan,
de szeretem őket, és mosolygok, hisz e nélkül mit
sem ér az egész életünk. A
viszontlátásra.
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Tömörültek a kereszténydemokrata fiatalok

BÉKÉSI ÚJSÁG
online:
w w w.bekesiu j sa g .h u

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 rendezvényen megjelent
dr. Stágel Bence, országgyűlési
képviselő (KDNP), az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség országos elnöke is, aki
arról beszélt a sajtó előtt, hogy
rendszeresen járják Magyarországot, IKSZ csoportokat
hoznak létre, mellyel az a céljuk, hogy a fiatalok ne maradjanak távol a közélettől, ha-

nem vállaljanak részt abból,
biztosítsák mindenütt a helyi
közigazgatásban a vélemények
sokszínűséget. Elmondta továbbá, hogy céljuk feltárni a
vidéki Magyarország helyzetét. Békés megyében például
magas az elvándorlók aránya,
és rossz az infrastruktúra,
amely a munkahelyteremtést
nehezíti. Ezekkel kapcsolatban

FOTÓK: BÉKÉSI ÚJSÁG

HATALOM…
A keresztény ember sokszor gondol Isten országára, milyen
is lehet, kik lesznek ott és kik nem, és ehhez hasonló kérdések elő-előjönnek néha. Minap Budapesten járva várakoznom
kellett az országunk háza előtt, és fura gondolatok kavarogtak bennem. Itt vagyok a törvényhozás épülete előtt, változik
minden körülöttünk, vajon merre hová tartunk így mi
együtt, mindannyian?
Néhány ige eszembe jutott Jánostól, az evangélistától, aki
úgy emlékezik mesterére, Jézusra, mint akitől hatalmat
kapott, és bár nem könnyű leírni, én egy kicsit – ezzel ellentétben – erőtlennek éreztem magam. Mire is emlékezik vissza
az apostol? Mit kapott ő? Bátorságot, félelem nélkül. Látást,
a zűrzavar ellenére, szeretetet, az üldözés, a lenézés, a nyomorgatás és szegénység mellett is!
„Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten
fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek. A kik nem
vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából,
hanem Istentől születtek.” (Jn 1: 12-13)
Olyan bánat telepedett rám ezután, kullogva a vonathoz:
hol vagyok én ettől?
Újra- és újraolvasva János sorait kezdtem bátorodni
magamban, hogy nem kell kitalálni valamit, valami újat,
mert „ Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.” (Jn 1: 9)
Balog Tibor, lelkipásztor

A napokban megalakult Békésen az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) helyi
csoportja, amely 14 taggal, soraiban középiskolásokkal és a közelmúltban érettségizettekkel
kezdte meg a munkát. Céljuk a közéletiséggel
való ismerkedésen túl a közösségteremtés, a szabadidő hasznos eltöltésére törekvés, amely a
mindinkább terjedő „virtuális kultúra” ellen dolgozik – tájékoztatták a sajtót.
Dr. Stágel Bence

Gaal Gergely

az IKSZ munkacsoportjaiban
keresi a megoldásokat. Gaal
Gergely, a KDNP országos
szervezőtitkára arról adott
tájékoztatást, hogy az elmúlt

egy éve alatt, amióta tudatos
szervezésbe fogtak, 20 százalékkal nőtt a pártalapszervezetek száma, ezzel összefüggésben a pártlétszám.
Sz. K.

A Kereszténydemokrata Szövetséghez közel álló Barankovics
Alapítvány 125 ezer Ft értékben ajándékozott könyveket és sportszereket a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégiumnak. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Farkas
Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke is.
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Kivételesen kivételes
Interjúalanyom, a 41 éves Kovács Gábor kivételesen kivételes. A mai rohanó világban kivételes egy
ilyen nyugodt, derűs egyéniség, aki ráadásul sikeressége ellenére is szerény, pedig sportolóként,
edzőként egyaránt kivételesen kivételes eredményekkel büszkélkedhet.
– Hogyan mutatná be önmagát, kedves Gábor?
– Tősgyökeres békési vagyok. A szüleim szomszédságában lakom. Iskoláimat zömében Békésen végeztem, a 2. számú Általános Iskolába, majd a
Szegedi Kis István Gimnáziumba jártam. A főiskolai diplomámat mint szakedző Budapesten
a Testnevelési Egyetemen szereztem. Jelenleg Gyomaendrődön a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben dolgozom
mint kollégiumi nevelő, már 7
éve. A feleségem, Diána kozmetikus, és mellette ő is edzősködik, akárcsak én. Két gyermekem van. Norbert 17 éves és
középiskolás, Gabika pedig 15
hónapos. Alapvetően gyakorlatias ember vagyok. A házunkat
s a környezetünket a saját két
kezemmel és némi családi
segédlettel alakítottam olyanná,
amilyen most. (A Lakáskultúra

magazin oldalaira kívánkozik
mind a lakás mind az udvar – a
szerző.) Szabadidőmben pedig a
sport az életem.
– Miért a kajakozást választotta, és milyen eredményeket ért el?
– A Köröstől 200 méterre
lakom, és tízéves gyermekként
láttam a kajakosokat, persze én
is rögtön ezt akartam csinálni.
Imádtam mozogni, és mint
minden gyerek, természetesen
szerettem volna szép eredményeket, csillogó érmeket. Ennek
érdekében minden tőlem telhetőt meg is tettem. Ebben segítségemre voltak akkori edzőim
is: Nagy Károly és Izsó Gábor.
A kitartásom, szorgalmam
meghozta a gyümölcsét, sorban
jöttek a jobbnál jobb eredmények. Eljutottam az ifjúsági
magyar válogatottba, tagja voltam a junior és a felnőtt válogatottnak. Megfordultunk számos

Kovács Gábor (elöl) az olimpiai
bajnok Gyulai Zsolt társaságában a 2010-es szingapúri ifjúsági
olimpia helyszínén.

külföldi versenyen, és rengeteg
érmet szereztünk, szereztem.
Talán még ma is aktív sportoló
lennék, ha egy egészségügyi
probléma nem szól közbe.
– Maradt az edzői munka…
– A sportág iránti szeretetem
nem szűnt meg, így lettem
aktív sportolóból edző. Először a
városom ifjúságát vettem kézbe,
mintegy négy évre. A versenyeken kiválóan szerepeltünk tanítványaimmal, de mégis úgy alakult, hogy klubot váltottam.
Egy-két évet Szanazugban
edzősködtem, majd megkerestek a gyomaendrődiek, és én
elfogadtam a megbízatást, en-

nek már hét éve. Munkahelyem
is támogatja edzői pályafutásomat. Hét év alatt körülbelül 10
válogatott versenyző, nagyjából
25 országos bajnok és Tótka
Sándor személyében ifjúsági
olimpiai- és világbajnok került
ki a kezem alól. Az Olimpiai
Reménységek Versenyén (serdülők nemzetközi megmérettetése) számos tanítványom szerzett
érmet, aranyat, ezüstöt, kinek
mi sikerült. Nagy dolognak tartom, hogy Tótka Sándor sporttörténelmet írt: 17 évesen felnőtt világbajnokságon indult
váltóban. Esélyes, hogy kijusson
a Londoni Olimpiára. Mint
edző, egyéni sikerként könyvelem el, hogy felkértek a kajakosok országos szakmai konferenciáján a tapasztalataim ismertetésére. Kb. 6 éve az országos serdülő válogatottnak a vezetőedzője vagyok, és eredményes éveket zártunk. A megyei kajakedző-képzés vizsgáztatója is én vagyok. Különböző országos elismeréseket is kaptam már, bár
ezek nem olyan fontosak számomra. Alapvetően elégedett
vagyok az életemmel. Gugé
Következő: Czeglédi Zsuzsanna optometrista.

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Hírek
röviden

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS
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– Vámos László önkormányzati képviselő, oktatási tanácsnok kezdeményezésére székely
rovásírásos tábla is jelzi ezentúl
településünk nevét az ide veze-

Vámos László képviselő a Murony felé vezető út mentén elhelyezett táblát mutatja.

tő közutak mentén. Ötletét
teljes egyetértésben fogadta el
a képviselő-testület, a táblákat
néhány napja helyezték ki.
– „Keret nélkül” címmel
nyílt meg Püski Sándor békési grafikusművész kiállítása a
békéscsabai Munkácsy Mihály
Múzeumban. A tárlatot Erdős
Norbert kormánymegbízott
nyitotta meg.
– Az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
gépjárművük felújításához június 30-ig gyűjtést hirdetett.
Számlaszám: K&H Bank
10402025-00022046-00000002.
A legnagyobb összeget adományozó Püski Sándor grafikusművész egyik alkotását kapja.

Az egészséges táplálkozásra odafigyelők számára jó hír,
hogy ma már egyre szélesebb körben hozzáférhetők a
„fehér halálnak” is nevezett cukor egészségesebb alternatívái, mint pl. a sztívia, a nyírfacukor és társaik. A sztívia,
magyarul jázminpakóca egy Közép- és Dél-Amerikában
már évszázadok óta őshonos növényből készített természetes eredetű édesítőszer, amelyből nagyon kis mennyiség is
elég az édes íz eléréséhez. Hátránya a keserű utóíz, de ez
csak nem megfelelő adagolásánál jelentkezhet. Kalória- és
szénhidrátmentes. A sztívia por, tabletta, oldat, kivonat és
őrlemény formájában kiválóan alkalmas édesítésre, a szárított sztívialevelet elsősorban teakészítésre használják.
Különösen a cukorbetegek diétájában használható jól.
Természetes édesítő a nyírfacukor is, amelyet a nyírfa
rostjaiban található xilánból állítanak elő. Kalóriatartalma
40, szénhidráttartalma 70 százalékkal alacsonyabb a cukorénál, ezért cukorbetegek is fogyaszthatják. Mindezek gyakorlatilag minden nagyobb bevásárló központban és drogériában beszerezhetők. A mesterséges édesítőszerektől
mindenkit óva intenék!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:00; Szombat: 8:30-12 óráig

Városunkban, az országban
példaértékűen, a fogyatékos
ellátást igénylők mellett a
hajléktalan személyeknek is
lehetősége van szociális foglalkoztatásban részt venni. Azt a
sommás nézetet, mely szerint
ezek az emberek nem akarnak
dolgozni, és saját maguk felelnek a sorsukért, itt helyben
tudjuk megcáfolni. A foglalkozatásban lévők részére a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által működtetett Kossuth utcai Derűs
Házban és a Csallóközi utcán
a Végvári Klubban, valamint
a Hajléktalan Szállókon 4
illetve 6 órában nyújtunk
munkát, a szigorú feltételeknek való megfelelés után. A
foglakoztatásba való felvétel
alapja a nappali ellátásban
hathavi illetve a hajléktalan
szállón legalább egyhavi megállapodás, az ellátásokban
való napi szintű részvétel.
Ezen emberek részére a segítők – a foglalkoztatáson túl biztosítják a testi-lelki harmónia megteremtéséhez, illetve
fenntartásához szükséges támogató szociális munkát is.
A szociális foglalkoztatás
keretében az intézmény kert-

jében zöldséget termelnek az
ellátottak, udvarosi feladatokat látnak el. Sokak által
ismertek továbbá a hagyományokat tisztelő, tetszetős
ruhaszatyrok, a díszpárnák, a
már retrónak tekinthető malomjáték, a jó minőségű ágyneműhuzatok, az éppen aktuális ünnephez illeszkedő
terítők, állatfigurák. Mindezek mellett az elmúlt hónapokban újabb termékeket állítunk elő: bevezetésre került
a tulipán illetve fenyő alakú
gyepkő, valamit a ballagós
tarisznyák és iskolai padzsákok, párnák is gyakran a szociális foglalkoztatottjaink keze munkája nyomán készülnek. Piac nem múlhat el a
„híd lábánál” történő árusítás nélkül.
Minden ellátottnak tudunk képességének megfelelő munkát adni, mely alapot
ad a fejlesztéshez, illetve állapotának fenntartásához, ahhoz, hogy érezhesse a dolgozó: értékes, produktív munkával ő is hozzájárul a társadalom előrehaladásához.
Érdeklődni lehet Balog
Gábornénál a 66/411-850
telefonszámon.
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Szépkorút köszöntöttek Tizenkét órán át énekeltek
a szociális otthonban és imádkoztak
A Békés Megyei Hajnal
István Szociális Szolgáltató
Centrumban köszöntötte a
közelmúltban Izsó Gábor polgármester Szalkai Mihálynét
90. születésnapja alkalmából.
Az otthon által szervezett ünnepségen a polgármester átnyújtotta a miniszterelnök aláírásával ellátott emléklapot,
majd az intézmény vezetője, a
gondozók, a szobatársak és
Eszti néni unokahúga is elhalmozta virágcsokorral a szépkorú hölgyet. Szalkai Mihályné
közel egy éve az otthon lakója,
és szobatársai szerint szavalataival mindig gondoskodik a jó
hangulatról. 64 évet élt néhai

férjével együtt, a kert, a ház
körüli munkák sokáig meghatározták mindennapjaikat közös életükben. Egyetlen lányuk
Hajdúszoboszlón él, unokáik is
messzi kerültek a családi fészektől: van, aki Amerikában telepedett le, míg mások az ország
távolabbi pontjain.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– megjelenik kéthetente tízezer példányban Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony és Tarhos településeken.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított téglaház fűthető garázzsal eladó vagy földszintire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
Ház eladó nagy udvarral 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.
Békés belvárosában egyszobás lakás eladó. Érd.: hétköznap 19 óra után vagy hétvégén a 20/38-23-470-es telefonszámon.
Felújított 1. emeleti lakást kertes házra
cserélnénk. Érd.: 70/513-75-67.
Békésen családi ház eladó. 30/67-02-983.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Eladó Békés központjában egy háromszobás kockaház. Belül felújított. Új garázs, kerékpártároló, fatároló tartozik hozzá. Ásott kút, pince, új kerítés. Rendezett
kicsi udvar. Érd.: 20/555-78-37.
Kertes ház eladó a Vörösmarty u. 16. alatt.
Érd.: 66/453-529, 70/243-02-60.
Tárház u. 36. számú ház eladó. Érd.: a
helyszínen vasárnap 17 óra után.
A Körösi Cs. S. utcában kertes ház eladó.
20/972-59-02.
Régi típusú ház nagy udvarral eladó. Békés, Hőzső u. 19. Érd.: 30/46-60-408.
Ház sürgősen eladó megegyezés szerint.
30/95-27-364.
Ház eladó a városközpontban. Tömblakás
beszámítás lehetséges. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 70/310-88-07.
Eladó a Rákóczi u. 20. alatti ház. Érd.:
30/48-10-449.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.

Kamuton kétszobás ház sok gazdasági
épülettel eladó vagy békési házra cserélhető. Érd.: 70/565-73-50.
Kertes ház eladó vagy cserélhető emeleti
lakásra. Érd.: 30/739-62-58.
Városközponthoz közeli ház eladó. 30/
626-14-31.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békési kertes ház eladó, cserelehetőség
érdekel. 70/585-09-11.
Áron alul eladó a bánhidai részen egy
négyszobás kertes családi ház. Vállalkozásra is alkalmas. Érd.: 70/516-52-41.
Háromszobás családi ház eladó a Kispince utca 3. alatt 1130 m2 telken. Tel.: 66/
410-323.
Belvárosban egyszobás lakás sürgősen
eladó. Érd.: hétköznap 19 óra után vagy
hétvégén a 20/382-34-70-es számon.
Sas u. 7. alatt ház eladó. 66/414-919.
Fáyn teljesen felújított földszinti lakás
eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Sürgősen, áron alul eladó egy kis portájú
kertes családi ház. Gázzal, csempekályhával fűthető. 70/236-35-37.
Bontásra való ház nagy udvarral eladó.
Érd.: 30/844-90-72.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. alatt, vagy tömblakásra
cserélhető. Érd.: Gát u. 33. alatt. Tel.:
20/59-99-102.
Összkomfortos családi ház eladó Békésen, a Fürdőhöz közel. Értékegyeztetéssel
földszinti, első emeleti lakásra csere is
érdekel. Tel.: 20/98-30-794.
Kamuton ház áron alul eladó. 70/539-09-40.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó.
Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 30/367-08-94.
Malomasszonykertben sürgősen eladó
téliesített nyaraló 750 ezer Ft-ért. Víz, villany van, bekerítve, pincével. Tel.: 70/57806-55 vagy 20/436-46-20.
Békés központjában, a Teleky utcai garázssoron 20 m2-es nagy padlásteres garázs mélyen ár alatt sürgősen eladó. Ár:
1,35 millió Ft. Érd.: 30/559-10-70.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Sürgősen eladó, akár részletre is, a Dankó

Különleges szolgálatra vállalkozott május 29-én a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója Békésen.
Immáron hetedik alkalommal
került sorra a tizenkét órás
dicsőítésnek nevezett hitéleti
esemény, melynek keretében a
több mint 100 résztvevő
együtt énekelt és imádkozott a
Kegyelem Gyülekezetben. A
keresztények 12 órán át folyamatosan fohászkodtak Istenhez, áldást kérve az Országos
Cigánymisszió és az általa alapított Reményhír Intézmény
tevékenységére, az új feladatokra, az átvett Eötvös József
Általános Iskola és Epreskerti
Óvoda működtetésére. A rendezvényen az ország különböző pontjairól érkezett, mezőberényi, földesi, kótaji, hajdúhadházi, verpeléti és természe-

tesen békési keresztény zenekarok játszottak. Romák és
nem romák reggel 9 órától 21
óráig voltak testvéri közösségben Békésen.
P. R.

Apróhirdetések
utca 26. szám alatti ház. Irányár: 3 millió
Ft. Azonnal költözhető, hitel nincs rajta.
30/433-97-90.
Békésen a Drága utcán egyszobás, összkomfortos, cserépkályhás parasztház kis
melléképülettel és garázzsal azonnali beköltözéssel eladó. Irányár: 3,4 millió Ft.
Tel.: 30/235-02-65.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Veres Péter tér 6-ban eladó vagy cserélhető egy egyedi átalakítású 2,5 szobás,
erkélyes, egyedi gázkazános lakás. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
Ady 8/C-ben, IV. emeleti, 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás lakás sürgősen eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
30/46-20-746.
1 + 2 félszobás, összkomfortos családi
ház eladó a Dózsa utca 41. szám alatt.
Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Karacs Teréz 6-ban 3. emelet 11. számú
tágas, világos lakás eladó. Parkettás
szobák, konvektoros, egyedi víz-gázóra.
Ár: 8,2 millió Ft. 20/48-75-470.
Békésen tehermentes, 64 m2-es, második
emeleti, háromszobás lakás eladó vagy
azonos árban kertes házra cserélhető. Ár:
8,9 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Fáy 9-ben első emeleti, felújított, 64 m2es, erkélyes, egyedi mérős lakás eladó.
Hozzátartozó téliesített 16 m2-es garázs és
10 m2-es tároló. Irányár: 9 millió Ft. Csere
is érdekel. Érd.: 20/24-24-802.

KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó két személy részére hosszútávra. Villany, víz, gáz, egyedi mérők. Tel.:
70/408-50-14.
Békésen központi helyen nagy kerttel lakás olcsón kiadó. Érd.: 30/453-67-17, 70/
578-19-09.
Garázs kiadó a Fáy u. 8-ban. Érd.: 66/414892, 30/85-33-470.
INGATLANT KERES

Öt lakószobás kiadó házat keresek hosszútávra, esetleg megvételre részletfizetéssel.
Tel.: 30/847-81-44.
Vásárolnék építési telket, kisebb házat,
esetleg házrészt, havi részletfizetéssel. 70/
585-09-11.
Házat vennék részletre. 30/685-65-04.

KERT
858 m2-es kert a Malomasszonykertben
eladó. 30/252-89-24.
1-2 ha termőföldet vennék Békéscsaba körzetében, építkezés céljára. 20/972-59-02.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Peugeot sport alufelni 215/40 R16 jó állapotú gumival eladó 100 ezer Ft-ért. Érd.:
30/559-10-70.
2 db kitűnő állapotú S51B-s Simson
eladó. Érd.: 30/98-44-284.
Üzemképtelen, törött autóját megvásárolom bontási nyilatkozat kiadásával. Tel.:
20/553-03-09.
Eladó egy jó állapotban lévő, 1990-es
évjáratú, piros SIMSON robogó. Érd.: 30/
568- 30-67.
Simson eladó. 70/343-73-36.
MZ vagy ETZ motorkerékpárt vennék bontásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Négyütemű Trabant Kombit vennék
műszakival. 30/578-80-63.
1 db Michelin 155/70/13-as nyári gumi
eladó. Érd.: 70/538-92-04, Szűcs Lajos.
Gépgyári rotációs kapa után való pótkocsi
eladó. 30/903-70-69.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI 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: 2012 JÚNIUS 19. KEDD 12 ÓRA.

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
garázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Bethlen Gábor u. 10. számú korszerűsített
kockaház. Háromfázis, fúrt kút, vegyes +
gázkazán, szép kert. Ár: 15,6 millió Ft.
20/48-75-470.

ÁLLAT
Vágni való kisgalamb eladó. Tel.: 30/43379-89.
Kecskék eladók. 66/634-507.
Előnevelt pulyka, csirke, liba, pekingi kacsa eladó. Raktár sor 24.
Négyhónapos foxi-tacskó keverék kiskutyák háztól ingyenesen elvihetők. Békés,
Mátyás király u. 39.
Választási malac eladó. 70/240-58-71.
Birkák eladók. 70/343-73-36.

TÁRSKERESÉS
Negyvenes nő komoly kapcsolatra társát
keresi. 70/221-94-35.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Takarítói vagy idősgondozói munkát keresek. 70/513-75-67.
Kőműves-karbantartó, udvaros, éjjeliőr, segédmunkás állást keresek. 20/326-79-26.

EGYÉB
300 literes hűtőláda sürgősen 15 ezer Ftért eladó. Érd.: 70/578-06-55.
Eladó egy alig használt brix motoros rotációs kapa, 1 éves 1600 W-os fűnyíró, 1 db
új, kisebb méretű szőlőprés darálóval
együtt. Érdeklődni: 20/886-2781
Gyeprács eladó 350 Ft/db áron. Érd.:
30/559-10-70.
6 m × 3,6 m × 1,2 m medence rozsdamentes létrával, homokszűrős víztisztítóval
eladó. Ár: 350 ezer Ft. Szétszerelt állapotban azonnal szállítható. Tetszés szerint a
földbe is helyezhető. Érd.: 30/559-10-70.
Minden kidobásra szánt fa, fém, papír és
műszaki cikket (hűtő, mosógép, centrifuga, porszívó, tv) ingyen elszállítom. Érd.:
30/377-53-10.
Graco márkájú babakocsi eladó. Érd.: 30/
377-53-10.
Eladó: keverőtárcsás mosógép, álló ventillátor, kézmosó kagyló (hideg-meleg
vizes), 2 db hármas ablak (270x180-as), 9
éves si-tzu. Érd.: 30/377-53-10.
Eladó egy sarok ülőgarnitúra és egy heverő. Érd.: 30/377-53-10.
Kiváló minőségű esztergagépek és egyéb
kisipari gépek eladók. Tel.: 20/553-03-09.
500 m2-es új tűzi horganyzott szín tartozékokkal eladó. Tel.: 20/553-03-09.
Piros színű „Csárdás” csabai új cserép kedvező áron eladó.1400 db egész, 66 db fél- és
51db szegőcserép. Tel.: 20/553-03-09.
Eladó 1db 168 literes ötpolcos fagyasztószekrény, kisebb külső sérüléssel, üzemképes állapotban. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó 1db erkélyajtó és 2db robbanómotoros fűnyíró. Tel.: 30/310-41-06.
44 mázsa kukorica van eladó. Tel.:
30/433-79-89.
1 méteres vagy 1,25 méteres bontott jó
állapotú kerítésdrótot keresek megvételre.
Tel.: 30/433-79-89.
Házi főzésű, besztercei szilvából készült
lekvár van eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Száraz helyen tárolt, kisbálás búzaszalma
van eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, tágulási tartályok. Tel: 30/376-69-16.
Négyméteres vasbeton gerenda bontásból eladó. Érd.: 30/695-12-45.
Satupad eladó. 30/537-87-35.
Szuper Jolly 2002 motoros háti permetező eladó. 30/537-87-35.
Samsung monitor eladó 10 ezer Ft-ért. Ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő
8 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/416-91-17.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Házikolbász eladó. 30/537-87-35.
Nagyon jó, erős szivattyús és akkus permetező eladó. Érd.: 66/427-158.

Asztalok, ágybetétek, nagy tükör 1000 Ft/db
eladó. 70/236-35-37.
Kukoricamorzsoló 220-as villanymotorral
meghajtva, jó állapotban eladó. Tel.: 30/
931-90-85.
Hétvégi házba emeletes ágy (felül fekhely,
alul szerszámok) 1200 Ft-ért eladó. 70/
236-35-37.
20 sebességes férfi mountain bike kerékpár eladó. 30/537-87-35.
Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek (2-3
főt) augusztus 19-23-ig. Tel.: 30/94-55-433.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, takarítógép,
háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, fagyasztóláda. Érd.: 30/739-62-58.
1 db ráfos hintó eladó. 30/67-02-983.
Eladók: csónakmotor, benzines permetező,
Csepel varrógép, bolti mérleg, kézi köszörű,
hőszigetelt üvegajtó, mázsa, befőttes üvegek, Üstök állvánnyal. 70/612-83-74.
Földterület kiméréséhez szabványos „öl”
eladó 1000 Ft-ért. 70/236-35-37.
600 literes, üvegtetős fagyasztó eladó.
Tel.: 30/367-08-94.
Német légpuska jó állapotban eladó.
Rosszat vagy régit beszámítok. Tel.: 20/
629-28-38.
Háromkerekű rokkantkocsi eladó. Irányár:
12 ezer Ft. Érd.: 70/94-10-558.
Eladó egy gyermekheverő, egy ping-pong
asztal és 10 db különféle méretű bogrács.
Érdeklődni: 20/886-2781
Olasz benzines szivattyú újszerű állapotban, rota után töltögető eke és tolókapa
eladó. Tel.: 70/21-31-119.
Búza, árpa eladó. 20/49-80-921.
Schwinn Csepel Water Power 18 sebességes kerékpár eladó. 30/537-87-35.
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzemképtelen dolgait és fémhulladékait.
Tel.: 20/62-92-838.
Jó állapotú műszaki rajztábla 1000 Ft-ért
eladó. 70/236-35-37.
Eladók: fehér-rózsaszín leánderek, 3 db
50 l-es üvegballon vaspántos kosárban.
Érd.: 66/416-144. Békés, Deák F. u. 39.
Wagner 7000 ipari festékszóró eladó. 30/
537-87-35.
15 kalapácsos daráló 0,75 kW-os motorral, darálóládával 15 ezer Ft-ért eladó. 70/
236-35-37.
Jó állapotban lévő citera eladó. Tel.: 20/
326-79-26.
Fagyálló kaktuszok, cserjés szellőrózsa,
liliomtövek, évelő virágtövek eladók. Tel.:
20/355-77-26.
Használ és újszerű perzsaszőnyegek 3-5
ezer Ft-ért eladók. 70/236-35-37.
Bontásból föld elvihető. Érd.: 30/844-90-72.
Terménydaráló, régi típusú konyhaszekrény, asztalsparhelt, sezlon eladó. Tel.:
20/355-77-26.
44-es elektromos Shakespeare csónakmotor, hozzávaló akkumulátorral (20-25
órát üzemelt) eladó. Érd.: 30/269-04-17.
Garázsra, műhelyre 94x180 cm-es üveges
és teleajtólap eladó 1000 Ft-ért. 70/23635-37.
Muronyban olcsón eladó: négyrészes
szekrénysor, masszív, hálós kerek járóka,
gyermekszánkó, háromkarikás vezetékes
gáztűzhely, Cardo matrac (200x140), új
villanyborotva, vérnyomásmérő töltővel,
nagyobb kerek asztal terítővel, tévéasztal,
karórák, aknás mosogató és még sok
más ingóság. Érd.: 30/270-99-16.
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Mercedes kisautó nyereménynek
FÜRKÉSZ OVI

Az ország öt legjobbja között a békési óvodás

Többedik alkalommal ért el
országos rajzversenyen sikert a
Baky utcai Fürkész Központi
Óvoda. Évek óta eredményesen szerepelnek az ovisok a
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel rajzpályázaton, melyet
az Országos Baleset-megelőzési Bizottság ír ki. Ezúttal a
beküldött több mint tízezer
ovis rajz közül a legjobb ötbe
válogatta be a szakmai zsűri a
hatéves Balog Kamilla rajzát.
A szeptembertől iskolás kislány igen komoly ajándékot
vehetett át a „Megyünk a zebrán” című, vegyes technikával
készített rajzáért, egy nagy
értékű Mercedes elektromos
autót, melyet a cég német

Balog Kamilla és díjnyertes rajza.

vezérigazgatója adott át számára a Budapesti Városligetben tartott gyermeknapi
ünnepség részeként. Ugyanez
a rajz a helyi fordulóban
különdíjat, a megyei megmérettetésen második díjat érdemelt ki. Balog Kamillát a

Katica csoportban Béres Istvánné, valamint Fazekas Klára óvónők készítették fel.
A verseny helyi és megyei
fordulóiról a Fürkész Központi Óvoda növendékei
több értékes díjat is elhoztak.
Sz. K.

Egy nyelvet beszélünk
GYÜMÖLCSÖZŐ
Városunk régi része az Epreskert – természetesen nem a szamócáról kapta a nevét,
hanem az eperfáról, amely régente a tanyák
udvarában állt, s akkor terjedt el leginkább,
amikor az emberek selyemhernyót „szerettek volna” tenyészteni. Szokás a két gyümölcs megkülönböztetése érdekében a földieperre a szamóca elnevezést használni (ami
eredetileg az apró termésű, nemesítetlen
erdei gyümölcs neve volt). Hogy teljes
legyen a zavar a nevek között, az eperfát a
Dunántúlon szederfának hívják… Az epret
külföldön is érdekes nevekkel illetik, az
angol neve hevenyészett fordításban: szalmabogyó, oroszul pedig a termőföldhöz van
köze, mintha olyasmit jelentene: göröngy.
Nem járt jobban a nevével a cseresznye
sem, amely egy (latin eredetű) szláv szóból
származik. A ma fogyasztott cseresznye latin
neve viszont – Prunus avium – magyar for-

dításban: a madarak szilvája. Remélem, még
tudnak követni… Csehov darabjának, a
Cseresznyéskertnek a címében eredetileg
nem ez a gyümölcs szerepelt (Meggyeskert
volt a neve), de első fordítója, Tóth Árpád
nem tudott oroszul, így a szöveg német változatát ültetve magyarra már a címet elrontotta, arról nem beszélve, hogy a Cseresznyéskert szó kimondása sem éppen egyszerű. A drámában egyébként szó esik lekvárfőzésről, ami cseresznye esetében nemigen
lenne értelmezhető, de költőnk nyilván nem
volt édesszájú. A meggy viszont finnugor
eredetű – de legközelebbi nyelvrokonainknál, a hantiknál ugyanez a szó ribizlit jelent,
a permi nyelvekben pedig diót, mogyorót,
áfonyát (azaz valami apró, gömbölyű gyümölcsöt), sőt, hogy ne legyen annyira egyszerű: még gyöngyöt is.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Iskolai családi nap
az olimpia jegyében
BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 14-30. KÖZÖTT
Június 14. csütörtök 17 óra
Dr. Cey-Bert Róbert Gyula Megszólalnak a jelképek című könyvének bemutatója. Közreműködik: Püski István, a Püski Kiadó igazgatója.
Püski Sándor Könyvtár
Június 17. - július 1.
XXXVI. Békés-Tarhosi Zenei Napok. Részletek
az 1. és a 4. oldalon.

Június 18. hétfő 12 óra-14:30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ
HÉTVÉGE

Június 24. vasárnap délelőtt
Fuss a nyárba! – vakációindító családi futóverseny. Versenyszámok gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak, mozgássérülteknek.
Erzsébet liget

Korukat meghazudtolóan táncoltak
Békésen tartották a IV. Országos Szenior Táncversenyt
A gyerekek máris használatba vették az új udvari padokat.

kinthették, hogy azok az 1. és
2. osztályos fiúk és lányok,
akik a tanévben heti kétszer
Hegedűs Ferenc vezetésével
kosárfoglalkozáson
vettek
részt, milyen ügyességre tettek szert. Majd a békési férfi
kosárlabda-csapatok növendékei adtak látványos showt.
Az idei Londoni Olimpia
égisze alatt megrendezett családi napon bemutatták az iskolai stúdió által Pankotai Gábor
világbajnok edzőről készített

portréfilmet, valamint az intézményvezetőnek, Deákné
Domonkos Juliannának a Magyar Olimpiai Akadémia szervezésében Olümpiában tett
látogatásáról készült fotókkal
illusztrált élmény-beszámolóját. Végül meg lehetett tekinteni a hetedikes tanulók erdélyi
látogatásáról készített filmeket
is. A kirándulásra a Határtalanul program keretében került
sor a közelmúltban.
Sz. K.

A kulturális központ nagytermét is megtöltötték a táncosok és kísérőik június 8-án, a IV.
Országos Szenior Táncverseny
idején. Magyarország számos
pontjáról érkeztek a táncosok a
megmérettetésre, de békési csoport sajnos nem volt a fellépők
között. Közel 300-an léptek
színpadra, a zsűri és a lelkes
közönség összesen 45 produkciót láthatott. A közönségnél
csak a táncosok voltak lelkesebbek, akik korukat meghazudtolóan táncoltak keringőt, kánkánt, palotást, társastáncot,
vagy éppen cigánytáncot. Ezek
mellett még hastánc produkció,

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG.

Az iskolanévadó, Dr. Hepp
Ferenc fia és az ő neje, továbbá Pankotai Gábor világbajnok kajakozó volt a díszvendége a Békési Kistérségi Iskola Hepp Tagintézménye június 1-jén tartott családi napjának, mely egyben gyermeknap is volt.
A gyerekeket megannyi játéklehetőség, akadályverseny,
látványos bemutató, koncert
és tanár-diák mérkőzés várta.
Éppen az ünnepélyes megnyitóra érte el az iskolát egy felhőszakadás, emiatt a korábban
szabadtéren zajló programok
az iskolaépületben folytatódtak. Ekkor került sor a Toyota
cég által meghirdetett rajzpályázaton elnyert százezer forintból megvásárolt belső udvari fapadok átadására. A padokat Lipcsei Imre asztalosmester készítette el, és a gyerekek lakkozták le technikaóra
keretében.
Később „Dobd a kosárba”
címmel kosárlabda-bemutatóra került sor. A nézők megte-

balett paródia is színpadra
került. A versenyt a Békés
Megyei Nyugdíjas Egyesületek
Szövetsége rendezi meg, célja
kedvet teremteni a felnőttkori

tánctanuláshoz. A fellépő egyéni és csoportos produkciókat a
szakértő zsűri arany, ezüst,
bronz fokozatú minősítéssel
bírálta el.
Sz. K.
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Hétpróbázóként újra
a felnőtt válogatottban
Hortobágyi Anikó

Hortobágyi Anikó és Horváth Anikó.

Összetett Országos Atlétikai
Bajnokságra. A Békési DAC
fennállása egyik legnagyobb
sikerét érte el. A női hétpróbában, a felnőttek mezőnyében, Hortobágyi Anikó ezüstérmes lett, míg Horváth
Anikó ötödik helyezést ért el.
A két sportolólány munka
mellett végzi a kemény edzéseket. Az országos bajnokságon végig kiegyensúlyozottan,
több egyéni csúcsot felállítva
versenyeztek.
Hortobágyi
Anikó, akinek ez volt pályafutása legjobb eredménye, ezzel
az eredménnyel visszakerült a
felnőtt válogatott keretbe.

Horgász
szemmel
A tilalmi idő nem a horgászok bosszantására van, hanem
a természetes szaporodási időszak megvédésére. Tehát egy
felelős horgász a jövendő halállomány érdekében a tilalmi
időt betartja, így biztosítja
lényegében a maga számára is
a további szórakozást és zsákmányszerzést. Egyre nagyobb
teret kapnak azok a horgászok,
akik a „fogdmeg és ereszd viszsza” sporthorgász-szemléletet
vallják. Ők azok, akik ténylegesen a horgászat élményének
hódolnak. Ők a pontyok védelmére is gondolnak. A pontyok ugyanis a pontyok az ívás
után kissé legyengülnek, ezért
a pontymatrac és sebfertőtlenítő használata ajánlott. Ez nem
nagyzási hóbort, inkább a jövő
halállománynak a védelme.
Magyarországon köztudottan a
ponty a legmeghatározóbb
halfaj, hiszen a legtöbb tóba,
holtágba, illetve folyókba ezt
telepítik a legtöbbet. Vannak
magánvizek, ahol a japán koi
pontyok is szép számban fog-

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

céljából vezesse elő. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segíti elő, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdonosai állategészségügyi szabálysértést követnek el, amely
büntetést von maga után.
Felvezetett eb oltási díja:
Kisállat egészségügyi könyv:
(2010. 01. 01.-től kötelező!)
Féregtelenítés:

2800 Ft/eb
500 Ft/eb
100 Ft/ 10 tt. kg

BÉKÉSI ÚJSÁG – olvasnivaló az egész családnak.

je. A nagy meleg rányomta
bélyegét a versenyre, mindössze öt induló tudta befejezni
a távot. Köztük egyedüli női
versenyzőként a békési lány,

Tamás, Pásztor László, Szilágyi István összeállításban az
ötödik helyezést szerezte meg.
Ez minden idők legjobb békési csapateredménye. A ver-

PONTY TILALOM
VÉGE

HIRDETMÉNY

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

A közelmúltban rendezték
meg a 15. OTP Bank Békéscsaba – Arad – Békéscsaba
szupermaratont. Több mint
700 induló futotta vagy teker-

hatók. Persze ezeket általánosságban védik, és nem vihető el
tíz kiló fölötti aranyponty, hanem kíméletesen vissza kell helyezni az adott vízbe.
Szekerczés Sándor

Az ötödik helyezett békési futócsapat, és az egyéniben negyedik helyezett Gyebnár Éva.

te le a 204,7 kilométeres
távot. Egyéniben 19 versenyző
indult el, köztük Gyebnár
Éva, a Békési DAC versenyző-

aki negyedik lett.
A Békési DAC férficsapatot
is indított, amely Balázs
Sándor, Botos Zsolt, Ilyés

senyzők edzői: Kis-Kovács
Károly, Rácz András és Veres
Zsolt. Versenyzésüket a Békés-Drén Kft. támogatta.

Oviolimpia zajlott a Sportpályán
Az idei Londoni Nyári
Olimpia égisze alatt rendezte
meg szokásos évenkénti ovis
sportdélelőttjét az Újvárosi
Óvoda. A jubileumi, huszadik
ilyen eseményre valamennyi
tagóvoda nagycsoportosai és
tarhosi ovisok érkeztek a
Sportpályához június 7-én.
Közös bemelegítés és a rendező óvoda bemutatóját követően igazán érdekes sorversenyek
és váltóversenyek következtek,
amelyeket ezúttal a közelgő
nyári olimpiai játékok ihlettek.
Futottak a szimbolikus olimpiai lánggal, puzzle-ből az
olimpia emblémáját rakták ki.
Külön színfoltja volt az eseménynek a 400 méteres váltóverseny, melybe felnőttek: szülők, óvónők, dajkák is bekapcsolódtak. A családi versenyben a szülők saját gyermekükkel ügyességi számokban vetélkedtek, például talicskázásban
és a „nemzeti vágtának” elnevezett versenyszámban, ami-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Veszprémben, az Egyetemi
és Főiskolai Bajnokság keretében került sor az idei Felnőtt

Minden idők legjobb
szupermaraton eredményei

kor nemzeti szalaggal egymáshoz kötött bokával kellett
legyűrni a métereket.
– A szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmódra
és rendszeres testmozgásra nevelést szolgáló rendezvény végén minden gyermek jelképes

Megyei bajnok
a Békési NKTE
Remek csapatjátékkal fölényes győzelmet aratott a
Békési Női Kézilabda Torna Egyesület a bajnokság
legutolsó mérkőzésén, Gyomaendrődön (25:35). Ezzel
együtt megyei bajnoki címet is szerzett a békési
női kézilabdacsapat, amelynek hosszú évek óta a bajnoki

ezüstérem volt a legjobb eredménye. A játékosok és edzőjük kemény munkájának valamint a
biztató szurkolóknak köszönhetően a
jég végül megtört,
így a Békési NKTE
végzett az első
helyen végzett a Megyei I.
osztályú női kézilabda bajnokságban.

olimpiai aranyérmet vihetett
haza, míg a tagóvodák a
városvezetés ajándékát, egyegy kagyló formájú gyermekmedencét és vödröket kaptak
ajándékba – tájékoztatott
Lipcseiné Jakucs Anikó, az
egyik szervező óvónő.
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