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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

28%

36%

Átlagos,
semmi különleges.

Hamar
megjön
a forróság.

sú Szféra a XIX. Városi Polgármesterek
Randevúját,
amelynek során elismeréseket
adtak át a városvezetőknek. A
lakosság interneten szavazhatott a leginkább megbecsült
településirányítókra. Kategóriájában a legtöbben dr.
Pálmai Tamásra, Békés alpolgármesterére voksoltak. A díjat – Szász Endre alkotását –
Tállai András belügyminisztériumi államtitkár adta át a
Csabagyöngye
Kulturális
Központban megtartott nagyszabású rendezvényen, melyre

36%
Hűvös, esős
nyarunk lesz.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

Lapunk elé…
A Békési Újság mostani
számában beszámolunk arról,
hogy dr. Pálmai Tamást választották az Év Alpolgármesterének. Az elismerést a lakosok szavazatai alapján a leginkább megbecsült városvezetőknek ítélik oda.

Megőrizte megyei bajnoki
címét a békési női kézicsapat,
míg a serdülő kosarasok a
magyar-román bajnokságot
nyerték meg, olvasható a 8.
oldalon.

Izsó Gábor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és díjával az Év
Alpolgármestere, dr. Pálmai Tamás.

az ország számos pontjáról
érkeztek városvezetők, akik az
önkormányzati rendszer reformjáról is értesülést szereztek ezen az ünnepi alkalmon.

Az Év Polgármestere egyébként dr. Láng Zsolt (Budapest
II. kerület), míg az Év Jegyzője
dr. Szvercsák Szilvia (Békéscsaba) lett.
Sz. K.

Kérjük – amennyiben lehetséges – közöljék az áldozat
legfontosabb személyi adatait
(neve, anyja neve, születési
helye, időpontja, halálának
időpontja, helye), továbbá az
adatközlő személyi adatait.
Az ez évi Halottak napi megemlékezésen kívánunk fejet hajtani, tisztelegni azon áldozatok
előtt is, akiknek a meve később
lett a bronztáblára vésve. Ekkor
elhelyezhetik a hozzátartozók
az emlékezés virágait.
Izsó Gábor, polgármester

vendégvárosként kiemelt
bemutatkozási lehetőséggel
szerepeljen a rendezvényen.
A térség legnagyobb, négynapos gasztronómiai fesztiválján
a városnak lehetősége nyílik,
hogy teljes körűen bemutassa

ket adták a világégés során.
Az ő neveiket megörökítettük, illetve meg kívánjuk örökíteni az emlékhelyen.
Tisztelettel kérjük, hogy akinek tudomása van olyan katonai, polgári áldozatról, akinek a
neve még nem szerepel a halottak névsorában, és azokban az
években közigazgatásilag Békésen élt, szíveskedjék levélben
elküldeni Izsó Gábor polgármesternek (Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi u. 2.),
legkésőbb 2013. július 1-ig.

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

csodálatos állatvilágról beszél
alsós gyerekeknek. A program
zenei elemeként a Jazzelek
Quartet – Horváth Elek
(bőgő), Bánfi Miklós (zongora), Ugró Béla (dob), Soós
János (klarinét) – muzsikált a
könyvsátorban.
Zs. I.

A városi önkormányzat összefogva a BKSZ Kft-vel, őshonos
baromfik ismételt elterjesztését
tűzte ki céljául. A származási
igazolással ellátott vegyes ivarú,
őshonos kategóriába
tartozó naposcsibéből pályázat útján
békési családi gazdaságokba helyeznek ki állományokat. A programban
jelenleg a kendermagos magyar
tyúk szerepel, amely nemzeti
kincs, szabadon tartható, jó
minőségű húst ad, és a betegségekkel ellenálló fajta.
A leendő nyertes pályázók
egy területen csak egy fajta
baromfit nevelhetnek, megfelelő nagyságú területtel (leg-

alább 10 m2/csirke kifutó) és
előírások szerinti óllal (0,4
m2/csirke) kell rendelkezniük,
2 évig az állomány 30%-át
fenn kell tartaniuk, kötelesek
gondoskodni arról,
hogy a pályázat
keretében kihelyezett állomány más
baromfifajtákkal
ne érintkezhessen,
és mindezt a pályázat kiírójának képviselője 2
évig ellenőrizheti.
További felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (66/411-341
telefonszám), a BKSZ Kft Verseny utcai irodájában (66/ 411174 telefonszám), illetve az igényeket is itt lehet jelezni. 

betegen kóborló, néha az
utakon balesetet szenvedett
kutyák, macskák begyűjtése,
ellátása és utógondozása,
gazda keresése. A tagság kiemelten kezeli továbbá a propaganda-tevékenységet a
felelős állattartó szemlélet
kialakítása és elterjesztése
érdekében.
Folytatás a 3. oldalon

Békés lesz a Csabai
Kolbászfesztivál vendégvárosa

Békési polgárok figyelmébe!

Békésen is elérhető
Véget ért az
Ünnepi Könyvhét az őshonos baromfi
Könyvbemutatókkal, kedvezményes könyvvásárral,
ingyenes beiratkozással várta
idén is a Könyvhét látogatóit
a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár. A 84. alkalommal
megtartott Ünnepi Könyvhét
és 12. Germekkönyvnapok
idején könyvessátort állítottak
fel a főtéren, ahol sokan megálltak új könyveket lapozgatni, vásárolni, helyi szerzőkkel
találkozni. Dedikálta műveit a
könyvtár előtti könyvsátorban
lapunk szerzője, Szilágyiné
Szabó Ágnes is. Ellátogatott
Békésre Galamb Gábor a Varázslatos Ázsia című útikönyv
szerzője, valamint Telegdi
Ágnes mesekönyvíró, aki a

A közelmúltban tartotta
éves közgyűlését az „Esély”
Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület, amely
alapszabálya értelmében önkéntes alapon végez feladatokat az állatok és a természet védelme érdekében.
Legfontosabb feladatuk a
város közigazgatási területén
gazdátlanul, sérülten vagy

2013-ban Békés városa
kapott felkérést a Csabai
Kolbászfesztivál szervezőitől arra, hogy meghívott

A honfoglalás 1100 éves évfordulóján (1996-ban) emlékművet, emlékhelyet állítottunk
a Széchenyi téren, a református
templom előtt a II. világháborúban életüket vesztő hősök és
áldozatok tiszteletére.
A második világháború áldozatait megörökítő bronztáblákra akkor 668 személy
nevét vésték fel, azóta – a
hozzátartozók által közölt
adatok alapján – tovább emelkedett azoknak a száma, akikről ismertté vált, hogy életü-

Emellett lapunkban megtalálják a jövő évi Békési Kalendáriumhoz szánt irodalmi- és
fotópályázat kiírását, és részletezzük a hamarosan kezdődő
Békés-tarhosi Zenei Napok
programkínálatát.
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Dr. Pálmai Tamás az Év Alpolgármestere Külföldön találtak gazdára
Június 15-én Békéscsabán
a békési kóbor kutyák
rendezte meg a magánalapítá-

Milyen
nyárra számít?

színes kulturális, gazdasági,
turisztikai értékeit valamint
civil eredményeit. A békéscsabai rendezvény továbbá igen
jó alkalmat teremt arra, hogy
a város erősödő turisztikai
szolgáltatásait – a Békési
Uszoda, Békési Kishajó Kikötő, Békési Kistérségi Járóbeteg-ellátó
Komplexum,
Dánfoki Üdülőközpont –
egységes rendszerbe foglalva
jelenítse meg.
Az országos, sőt nemzetközi hírű gasztronómiai és
kulturális fesztivált ebben az
évben október 24-27. között
rendezik meg a megyeszékhelyen.
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ROVARIRTÓK HÁZILAG ÉS CSAK TERMÉSZETESEN

A VOLT NEMETZ-HÁZ
A Petőfi utca 56. számú ház előtt érdemes
lelassítania a modern embernek is száguldó
autóját, s alaposan szemügyre vennie ezt a
patinás polgárházat. Malomvégnek ezen a
részén talán ez a legimpozánsabb, legsajátosabb építészeti jegyeket viselő háza.
Az
építményt
Nagy István, jó hírű
építőmester tervezte
1923-ban. Az első
ismert lakó Nagy
Károly volt. Az
1930-as évek elején
itt élt özvegy Tóth
Jánosné és Nemetz
Béla kereskedő a
feleségével, Tóth
Izabellával. A labdarúgást nagyon kedvelő
Nemetz Bélának az épület sarki szárnyában
jól menő vegyeskereskedése volt sokáig, ezért
is ismert az épület Nemetz-ház elnevezése. A
sarki bolt mögött volt a raktár. 1968 után
Méder Lajos és családja élt itt. Jelenleg e ház-

ban működik a Magyar Pünkösdi Egyház
Cigánymisszió Segítő Szolgálata Durkó
Albert vezetésével.
Figyelmet érdemel a polgárház az utcafronttól beljebb helyezkedő díszes bejárati
része. A ház északi részén emelkedő kicsiny
torony sajátságos,
romantikus hangulatot ad az épületnek. A lábazat terméskőből készült,
és párkányban végződik.
Jogosan,
m eg é rd e m e l t e n
került fel a ház falára „A ház homlokzatának megőrzéséért” szövegű tábla, amit a Békési Városvédő
és -Szépítő Egyesület adományozott.
Az egykori Nemetz-ház nemes arányaival
vitathatatlanul városképi jelentőségű építményeink közé tartozik, védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Kevesen ismerik
a kölest és a hajdinát

A házilag is elkészíthető rovarirtók olcsóbbak és
megbízhatóbbak, mint a kereskedelemben kapható
vegyszerek. Természetes alapanyagokból készülnek
és veszélytelenek a növényekre nézve.
Olaj alapú természetes rovarirtó
Keverjünk össze egy csésze növényi olajat (földimogyoró-olajat, pórsáfrányolaj, napraforgóolaj) és
egy evőkanál bioFOTÓ: GA-PIX FOTÓ
mosogatószert. Tároljuk üvegedényben
vagy konténerben.
Amennyiben spray
formában szeretnénk
alkalmazni, akkor keverjünk össze egy ½
teáskanál olajat és
egy ½ teáskanál biomosogatószert egy
csésze vízzel. Tegyük
a szórófejes permetezőpalackba. Fújjuk be
vele növényeinket és,
ha szükséges ismételjük meg az eljárást hét nap múlva!
Érdemes először próbát végezni, mert ha tűző
napon használjuk, kiégetheti a karfiol, a vörös
káposzta és a tök leveleit. Ez esetben kevesebb olajat
használjunk.
Olajos-fokhagymás rovarölő
Vágjunk fel egy fej fokhagymát apróra, vagy
zúzzuk össze a fokhagymapréssel. Keverjük össze
egy csésze növényi olajjal. Fedjük le és tegyük két
napig a hűtőbe. Ellenőrizzük, hogy elég átható-e a
fokhagyma szaga, ha nem, adjunk még a keverék-

hez zúzott fokhagymát, és tegyük vissza újabb két
napra a hűtőbe.
Akkor van kész, ha erős, átható szagot áraszt.
Szűrjük át az elegyet, hogy eltávolíthassuk a fokhagymadarabkákat. A természetes rovarirtó spray
tartalmazzon 4 csésze meleg vizet, 2-3 teáskanállal
az olajos-fokhagymás keverékből és 2-3 csepp
mosogatószert. A kártevő rovarok megjelenésének már az első
jelére permetezzük be
vele a növényeink teljes felületét! Ez a rovarirtó alkalmas az
olyan kártevők kiirtására, mint a levéltetvek, a káposztalepkék, a szúnyogok és a
lisztharmat gombája.
Természetes muskátlis rovarirtó
Közismert, hogy a
muskátli erős illata
elriasztja a rovarokat. Turmixgép segítségével keverjük simára az egyenlő mennyiségű vizet és muskátli
keveréket. Szűrjük át kis lyukú szűrőn. Hogy permetlevet kapjunk, vegyítsünk össze 1 teáskanál muskátlis keveréket 2 csésze vízzel.
Alkoholos-olajos rovarölő
Keverjünk össze egy csésze izopropil alkoholt egy
liter vízzel és egy teáskanál növényi olajjal. Töltsük a
keveréket a szórófejes permetezőpalackba, és már
használhatjuk is.
Forrás: internet

Olvass velünk a győzelemért!

Igen nagy érdeklődés övezte a Körösök Völgye Na- ment gond nélkül. A stand
A békési Püski Sándor könyvtárának? A vetélkedő szolni a vetélkedő honlapján
túrpark Egyesület bemutatkozását a békési piacon. másik pontján a zöldfűszerek, Könyvtár is részt vesz a há- résztvevői egy 200 címet tar- vagy a könyvtárban találha-

zett városunkba. A piacozók
nagy számban próbálták ki
tudásukat például magvak felismerésében. Olyan, mára talán

na, a lenmag, a köles, a csicseriborsó vagy a kendermag.
Megállapítható volt, hogy e feladat még az idősebbeknek sem

Mondjunk nemet a függőségre!
Dr. Zacher Gábor toxikológus élvezetes előadását hallhatták békési általános iskolások a minap. A Békési
Mentálhigiénés
Egyesület
által a könyvtárba szervezett
alkalmon a közismert, a
média által gyakran megszólaltatott szakember a függőségekről beszélt. Elmondta,
hogy a többé-kevésbé gyakran
emlegetett tudatmódosító
szerek függőségei (pl. kábítószer, alkohol, nikotin, koffein)
mellett léteznek magatartási
függőségek is. Ilyenek ezt a

korosztályt is komolyan fenyegetik, például az egyre terjedő
mobiltelefon-, számítógépvagy éppen Facebook-függőség, melyek kihívás elé állítják
a felnőttek társadalmát is.
Szóba került továbbá az energiaital mértéktelen fogyasztása. Zacher Gábor 14 évnél fiatalabbaknak egyáltalán nem
ajánlja energiaital fogyasztását, 14-18 éveseknél pedig legfeljebb napi egy számít elfogadható mértéknek.
Élvezetes és a legteljesebben gyermekbarát előadásá-

ban a lazaságáról ismert toxikológus főorvos igyekezett a
diákoknak hangsúlyozni, hogy
mondjanak nemet a kínálásra.
Meglátása szerint a gyerekekkel foglalkozó felnőttek, így a
szülők, nagyszülők és tanárok
feladata olyan ismeretekkel,
értékrenddel és személyes példákkal felvértezni a fiatalságot, melyek birtokában önszántukból tudnak majd nemet mondani, amikor a szórakozóhelyen vagy más kortárs
társaságban
kábítószerrel
kínálják őket.
Sz. K.

talmazó listáról választhat-

rom megyét átölelő olvasási
vetélkedőben. A vetélkedő
célja az olvasmányélményen
túl az, hogy a könyvtár elnyerje a „Dél-Alföld legtöbbet
olvasó települése” címet és a
velejáró 150000 Ft-os fődíjat.
Hogyan szerezhetünk minél több pontot városunk

nak olvasnivalót, majd a
könyvhöz tartozó három
egyszerű kérdésre kell vála-

tó űrlapon.
A további információk elérhetők a http://olvasodelalfold.skszeged.hu oldalon és a könyvtárban. A listán szereplő könyvek
kölcsönözhetők. A legtöbb pontot gyűjtők egyéni jutalomban
részesülnek. Beküldési határidő:
2013. július 31.


Emlékezés Trianonra
a Nemzeti Összefogás Napján
Az Alapfokú Művészeti
Iskola tanárainak és növendékeinek fúvós kíséretével énekelték
el a megemlékezők a Himnuszt
a Trianoni Gyásznap kezdetén.
– 93 esztendővel ezelőtt
görcsbe rándult egyszerre az
egész ország – kezdte megemlékező beszédét Izsó Gábor
polgármester-, aki igazságtalanságnak, becstelenségnek
nevezte ezt a nemzeti tragédiát
okozó retorziót, s emlékeztetett
arra, hogy a „szégyenpad”
jelenleg is tart. Országunk vérpadra vont szereplője volt a
nagyhatalmi ítélethozatalnak –
mondta. A polgármester többször idézett a Szózatból: „Megfogyva bár, de törve nem, Él
nemzet e hazán.” Széchenyit is
idézte: „Magyarország nem
volt, hanem lesz.”
A megemlékező beszédet
követően Varga Anita, a Békés
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már kissé elfeledett magvakat
kellett felismerni, mint a hajdi-

A SZERZŐ FELVÉTELE

A szervezet szemléletformáló
játékokkal és kóstolókkal érke-

gyógyító növények vonzották
illatukkal a látogatókat. A citromfű, kakukkfű, levendula,
bazsalikom, zsálya már ismertebbnek bizonyult. Bemutatták
továbbá a lepkebarát kert
mibenlétét, míg a kisebb gyerekeket kék bolygó játék várta,
ahol őshonos magyar állatokról
lehetett ismereteket begyűjteni.
Népszerű volt a friss salátanövények, zöldségek kóstolása is.
Bonyhádiné Pásztor Enikő,
a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület munkatársa elégedetten nyilatkozott a békésiek
aktivitásáról és érdeklődéséről. Mint elmondta, bízik
benne, hogy mielőbb visszatérhetnek a városba, hasonló
ismeretterjesztő rendezvényre.
Szegfű Katalin

Városi Színjátszó Stúdió tagja
mondta el Babits Mihály
Miatyánk című versét, majd
Szabados Fanni, a Belencéres
Néptáncegyüttes tagja az Ó,
Boldogasszony Anyánk című

hazafias éneket adta elő.
A megemlékezés végén a
határon túli magyarsággal
együttérző jelenlévők mécsest
gyújtottak a Honfoglalás téri
emlékműnél.
Zs. I.
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Külföldön találtak gazdára a békési kutyák

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JÚNIUS 15-22.
Turul Patika (Piac tér)
JÚNIUS 22-29.
Patika (Kossuth u.)
JÚNIUS 29-JÚLIUS 6.
Levendula Patika (Csabai 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

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Szabó András és Szabó
Tímea Éva, Lengyel Csaba és Nagy Zsuzsanna
Katalin, Horváth Tamás
és Puskás Ágota, Domokos Sándor Zsolt és Komáromi Ildikó Judit.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Dani
Antalné Máté Irén (95
évesen, Kamut), D. Szabó Imre (81), Petrás
Mária (58), Nyíri László
(70, Murony), László János (79), Boldizsár Tiborné (83), özv. Kovács
Sándorné Almási Sára
(78, Tarhos), Balog Anikó (40, Murony), Hajdú
Gábor (80).
Nyugodjanak békében!

Zsozsó Vegyesbolt
Békés, Szabó Dezső u. 27/1.

Lucullus fűszerek,
18 féle 53 Ft/db-tól
Corona fogkefe 225 Ft/db
Cukorkák 8 Ft/db-tól
Nyitva:
hétfő-péntek 7-12, 14-18 óra,
szombat 7-13 óra között.

Megrendülve

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FORRÁS: INTERNET.

Folytatás a címoldalról
Különösen nagy jelentőségű a gyerekek körében végzett felvilágosító munka.
A gyepmesteri telepen és
ideiglenes befogadóiknál elhelyezett állatok folyamatos ellátása, gondozása és orvosi kezelése érdekében naponta két
vagy három tag átlagosan napi
10-12 óra társadalmi munkát
végez. Ez éves szinten 38004000 munkaórát tesz ki. 2012ben az egyesület az önkormányzattal együttműködve
383 közterületen befogott
kutyának, 32 macskának és 2
védett madárnak a sorsával
foglalkozott, utóbbi állatokat a
Körös-Maros Nemzeti Parknak adták át. 247 kutyának sikerült új gazdát találniuk, ebből 207-nek külföldön, 40-nek
helyben. Tizenkettőt juttattak
vissza eredeti gazdájához, 26ot pedig fajtamentőknél sike-

Pálmai
Tamás

rült elhelyezniük. 28 kutyát a
kellő gondoskodás ellenére sem
tudtak megmenteni.
– Úgy ítéljük meg, hogy a
2012- es év az eddigi legnehezebb év volt egyesületünk
életében. Ez vélhetően a gazdasági krízis következménye
is, de szerepet játszott benne
az általunk egyébként szükségesnek tartott állattartási
körülményeket szigorító jogszabályok életbelépése és a
kutyák chippel való ellátásá-

nak kötelezettsége is – mondta el lapunknak Kocsor Gáborné Erika, az „Esély” Állatés Természetvédő Közhasznú
Egyesület elnöke. Hozzátette:
a havi 500 illetve 1000 Ft-os
(szabadon választható) tagdíj
megfizetésének gondja néhány tagjuk lemorzsolódásához vezetett. Az évet 51 taggal kezdték, de „mindössze”
38 taggal fejezték be, úgy,
hogy két személy újonnan
csatlakozott hozzájuk. Sz. K.

ÍRJON, FOTÓZZON
A KALENDÁRIUMBA!
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2014-es Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „BÉKÉS – ÉN ÍGY SZERETLEK!”
Pályázni lehet fényképekkel (személyenként
legfeljebb 6 db archív vagy mai felvétellel,
papíros vagy digitális formában), fotósorozattal, valamint novellákkal,
visszaemlékezésekkel, versekkel maximum 2 gépelt oldalon.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: JÚLIUS 31.
A legjobb írások valamint fotók, fotósorozatok belekerülnek
az idén év végén megjelenő 2014-es Békési Újság Kalendáriumba,
készítőiket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk.
Leadhatók személyesen (hétköznap, munkaidőben)
a Petőfi utca 56. szám alatt,
postán a 5630 Békés, Petőfi utca 20. szám alá címezve,
valamint elektronikusan a bekesiujsag@globonet.hu címre.
A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.
Kérjük, hogy a digitális fotók hosszabbik oldala minimum 2000 pixel legyen.

Aláírták a kerékpáros
szerződést
A napokban írták alá ünnepélyes keretek között a „Békés
Bringa” elnevezésű program
kivitelezői szerződését a polgármesteri hivatal nagytermében. A közel 300 millió forintos vissza nem térítendő
pályázati forrásnak köszönhetően nemcsak új kerékpárutak fognak kiépülni, de a már
régi, elavult utakat 3,7 km-en
felújítják és szabványosítják.
Lehetőség lesz még többek
között arra, hogy a város központjától a Dánfoki Üdülőközpont irányába kerékpáros nyomvonalat alakítsanak
ki. Épülni fog továbbá az üdülőközpont területén egy modern gasztrokomplexum, szabadtéri főzőhely és KRESZ-

Je g y z e t

A képen balról jobbra Kurucz Gyula (Épcenter – Laurus Duo Konzorcium), Izsó Gábor polgármester, Varga Lajos (Vektor Kft.)

pálya is. Az Ó-Fekete-Körös
híd restaurálása is megvalósul,
melynek maradványaira még

2010-ben bukkantak a felújítási munkálatokat végző szakemberek.

A napokban Szabadkán
jártam a honi KÉSZ-nek
megfelelő
K(eresztény)
É(rtelmiségi) K(ör) meghívására, mely szervezet tagjai tíz
éves jubileumukat ünnepelték és így a tizedik „Barátkozási napot” is, amely éves,
nagy, egész Délvidéket átfogó
találkozójuk. Nos, ennek a
rangos rendezvénynek –
melynek a paradicsomi békét
sugárzó ferences „Domus
pacis” lelkigyakorlatos ház
adott otthont – voltam meghívott előadója, ami óriási
megtiszteltetés. Illetve előtte
annak tünt. Utóbb viszont
sokkal inkább a meleg barátság, az igazi szeretetteljes fogadtatás, megrendítő őszinteség a megfelelő jelzők, melyek e találkozást jellemezték.
„A különböző nyelvek
melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az
atyafiság és az együttes érdek
alapján a közös szó szervezett
nemzetekké. Velünk is ez
történt. A magyarságot is az
atyafiság és az együttes érdek
alapján a sors verte egybe.
Hazát a bátorsággal irányított életösztön szerzett neki,
de nemzetté a magyar szó
teremtette. Mint jelképes
hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye.
Kegyelet, hűség és becsület
illeti őt” – idéztem Tamási
Áron szavait indításként, s ez
az emelkedettség jellemezte
az egész napot, melyre Sándor-Kerestély Feri barátom
szavai tették fel a koronát,
akinek megmaradásra, az
ezért való örök harcra, a fel
nem adásra, a hitre való buzdításra felhívó, szívhez szóló
szavait könnyes anyai, nagyanyai szemek meghatottsága
és kemény férfikezek vastapsa fogadta, mintegy visszhangozta.
Közösen állapítottuk meg,
hogy óriási szükség van arra,
hogy az elszakított területen
élők ne csak az anyaországgal
tartsák a kapcsolatot, hanem
egymással is, hisz fél szavakból érti egyik a másikat: a
kisebbségi sors és a „balista”
terror csaknem ugyanaz volt
mindenütt. Ha lehet e napnak egy mondatban értelmét
adni, az talán így hangzik:

Jobbra át és balra át csonkaország körül lakók, ne csak
előre, oldalra is lássatok, arra
is nyújtsátok ki kezeteket, ott
is testvér lakik!
„Fűben, virágban, dalban,
fában/születésben és elmúlásban/ mosolyban, könnyben,
porban, kincsben/ ahol sötét
van, ahol fény ég/ nincs oly
magasság, nincs oly mélység/
amiben Ő benne nincsen./
Arasznyi életünk alatt/ nincs
egy csalóka pillanat/ mikor
ne lenne látható az Isten –
így mondtuk Wass Albert
után, s váltunk el a viszontlátás reményében. Jó volt ott
lenni. Otthon ízű volt.
Ma, e jegyzet írása napján
jött a megrendítő hír: közönségszavazással az év alpolgármesterének választottak. Valóban az volt: torokszorító és megrendítő, főként, mert úgy kerültem
Békésre és lettem az, aki,
hogy senki nem hívott ide,
csak befogadtak a helybéliek és szerettek. Azt sem
tudtam, hogy van ilyen voksolás, ma sem tudom,
hogyan történhetett meg ez
a csoda. Aztán elgondolkodtam, mit is mondanék, ha
meg kellene köszönni a
díjat, mi is kellett hozzá?
Először is egyensúly. A háziorvoslás és az önkormányzati munka között, hogy se a
beteg, se a békési polgár ne
érezze hátrányban magát.
Ehhez meg rend kellett.
Bennem és köröttem, béke
a lelkemben. Ez meg hit nélkül nem megy. A családom
megértő támogatása, a rendelői lányok olykor heroikus
munkája, Lívia gondolatot is
kitaláló ihletettsége és önáló, innovativ precizitású
végrehajtása, a „polgi” lojális támogatása, az apparátus
érezhető szeretete és segítőkészsége, a KÉSZ-es barátok védőfala, a frakciótársak
megtisztelő kézfogása, a
média rezdülést is megérző
professzionalizmusa és kollegialitása, az ellenségeim lankadatlan ébersége (hadd
maradjak
edzésben…),
mind-mind kellettek hozzá.
A sor végtelen, nem elég e
jegyzet hossza hozzá. S ez
így van rendjén. Minden
mindennel összefügg és
összetartozik, így kerek
egész, így nem idegen test
még egy félszékely sem az
Alföldön. Ha nappal összekapaszkodik a helyi magyarral, és éjjel visszaálmodik.

Lapunk online is olvasható:
www.bekesiujsag.hu
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Hatvanadik érettségi találkozó

Átmenetileg megszűnik a karitatív szervezetek egyéni
adománygyűjtő vonala, és közös adományvonalon, a
Nemzeti Összefogás 1357-es vonalán gyűjtik a felajánlásokat
az árvízi rászorultak megsegítésére. A humanitárius szervezetek támogatására, valamint a későbbi felújításokra hívásonként és SMS-enként 250 forintot lehet adományozni itt.
A Nemzeti Összefogás számlaszáma is elindult (1171171122222222-00000000), amelyen a nyitás reggelén 18 millió
Ft volt, június 8-án pedig már 40 millió. A pénz elosztása
közösen fog történni az állam és a karitatív szervezetek
részéről. A kormány.hu oldalon minden nap közzéteszik,
hogy az adományszámlára és az adományvonalra mennyi
pénz érkezett, valamint azt is feltüntetik majd, hogy egyes
megyékből a katasztrófavédelmi főigazgatóságokhoz milyen
felajánlások érkeznek. Mivel a valaha volt legnagyobb árvízzel kell szembenézni Magyarországon, ezért a minden eddiginél nagyobb összefogásra van szükség. Ez már most fantasztikusan működik, például Dunabogdányban nyírségiek
és székelyföldiek segítik a munkálatokat. A Békés megyeiek
is derekasan kiveszik a részt a védekezésből.

Hatvanadik érettségi találkozójukat tartották a
minap a Szegedi Kis István Gimnázium 1953ban végzett egykori
diákjai. A reál és a humán osztályban 80 nebuló tanult egykor, a
rendkívül összetartó társaság tagjai évtizedek
óta évente találkoznak.
A megemlékezést a négy
szép diákévről, emlékezetes
tanáraikról és a 60 év távlatából is feledhetetlen diákcsínyekről ezúttal Fekete László
tartotta, aki egykor maga is a
katedrán állt, a tanári hivatást
választotta. Meleg szavakkal
emlékezett néhai osztályfőnökükre, Bíró Lajosra és Polgár
Lajos iskolaigazgatóra is, akinek özvegye és lánya megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
A hol elérzékenyült, hol kacag-

A SZERZŐ FELVÉTELE

ÁRFOLYAMKOCKÁZAT NÉLKÜLI BIZTONSÁG
Sok ember életére hatással van a különböző valuták árfolyam mozgása. Mennyivel inkább így van ez a hitellel bírók
életében, hiszen ez a törlesztőrészletre is kihat. Sok elkeseredettség, kiszolgáltatottság és elveszettség érzése kerül felszínre az emberek szavaiban. Szeretnének megszabadulni a tartozásoktól a lehetőségek között épp megjelenő végtörlesztéssel
is. A Biblia az 1. Mózes 3. részében beszél arról, hogy az
ember elvesztette az Istennel való kapcsolatát a bűnbeeséskor. A bűnnek van büntetése, mégpedig a halál, és ez minden
ember életére kihatott. Ezt a büntetést, „tartozást” senki sem
tudta kifizetni. Mivel Isten látta az ember elveszett életét,
ezért megoldást hozott. A megoldás: János 3:16 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Efézus 1:7 A Fiú
által kaptuk a megváltásunkat is, az Ő vére (halála) által Őrajta
keresztül kaptuk meg bűneinkre is a bocsánatot, Isten kegyelmének
gazdagsága szerint.” Isten mindent megtett az Ő fia által,
hogy a bűn miatti tartozásunk ki legyen fizetve. Ha ezt elfogadom az életemre nézve, Istennel helyreáll a kapcsolatom, és
ez olyan biztonságot ad, amiben nincs kockázat, amit soha
senki és semmi sem tud megváltoztatni!
A lehetőség még mindenki számára adva van, éljünk vele!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Hatvanéves érettségi találkozó résztvevői a gimnázium előtt.

tató megemlékezést követően
koszorúzásra került sor. Az
1953-asok ezzel tisztelegtek az
időközben elhunyt tanáraik és
diáktársaik emléke előtt. Virágot helyeztek el a gimnázium
épületének szívében elhelyezett

emlékfalnál is, ahová évek óta
az alapítók és korszakos tanáregyéniségek márványtáblái kerülnek. Az emlékfal felállítását
éppen ennek a közösségnek a
tagjai sürgették, és anyagilag is
támogatták.

Az érettségijük hatvanadik
jubileumát ünneplőket az iskolát most fenntartó református
egyházközség és az intézményvezetés nevében Katona Gyula
esperes köszöntötte.
Szegfű Katalin

Július 1-jén zárva lesz Á L L Á S B Ö R Z E
a rendelőintézet
Július 1-jén ünneplik az
egészségügyben dolgozók a
Semmelweis-napot, amely az
egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap, ezért

a Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet ezen a napon
nem fogadja a betegeket, csak
az ügyelet lesz elérhető. 

Két szép rajzverseny-eredmény
Idén is remekeltek a Fürkész-Központi Óvoda gyermekei a „Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel” elnevezésű
rajzpályázaton. A hatéves Fekete Boglárka az országos verseny második helyét szerezte
meg az óvodás korcsoportban

a „Figyeld a rendőr karjelzéseit” című rajzáért, míg a szintén hatéves Gólya Réka „Az
úttest nem játszótér” című rajzát a szakértő zsűri országos
különdíjjal ismerte el. A gyerekek felkészítője Béres Istvánné és Fazekas Klára volt.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- építőipari segédmunkás
- betanított varrónő
- segédmunkás (fűkaszás)
• szakképzettséget igénylő munkakörök:
- dohánybolti eladó
- tehergépkocsi-szerelő
- kőműves
- ács
- szárítógép-kezelő
- targoncavezető
- varrónő
- munkaügyi előadó
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy július 1-jén, hétfőn az ügyfélfogadás szünetel!
További tájékoztatásért, kérjük, keresse fel kirendeltségünket!
5630 Békés, Múzeum köz 3. Telefon: 66/411-747, fax: 66/411-977.
E-mail: bekesmmkbekes@lab.hu. Web: http://bekes.munka.hu

Múzeumok
éjszakája Békésen!
ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Kérjük, adja adója 1%-át a békési állatvédőknek!
Adószám: 18392607-1-04.
Kedvezményezett: „Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu

2013-ban a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum újra
csatlakozik az immáron hagyománnyá vált nyári országos
programhoz. Június 29-én,
szombaton 22 óráig tart nyitva
a város legszebb épületében található Békési Galéria. A látogatók teljes éjszakai kivilágításban csodálhatják meg a jelenleg képzőművészeti kiállításoknak helyet adó nagyszabású
báltermet, megtekintve természetesen az aznap „Tisztelet az
Alkotóháznak 2013” címmel
nyíló, a Kecskeméti Textilművészeti Alkotóműhely művészeinek alkotásait bemutató

kiállítást. A kisteremben
ugyanakkor Beliczai Mária
szobrászművész ÉLET·JEL·
KÉPEK című 30 éves jubileumi tárlatát láthatják.
A múzeumlátogatás során
különleges programot is kínálunk: közművelődési termünkben kollégáink irányításával és segítségével bárki
elkészítheti saját batikolással
(textilfestés) elkészített színes
„kendőcskéjét”. Az elkészült
műveket természetesen az
alkotó hazaviheti.
Június 29-én a belépődíj korra és nemre való tekintet nélkül, egységesen 300 Ft.
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Csak pozitívan

tem, már járni is alig tudtam.
Úgy gondoltam, alig túl a
negyvenen ez így nem lesz jó,
„megráztam” magam, hátat
fordítottam a tudománynak, a
gyógyszereknek, és elkezdtem

azért nem ilyen egyszerű a
dolog, hiszen pokoli fájdalmakat kellett közben kiállnom,
de én csak előre tekintettem.
Aztán gondoltam, hogy ideje
átúsznom a Balatont, és ettől
fogva ez lett a cél, ami csak
erősítette az élni akarásomat.
– Sokszor mondjuk: így
kerek a világ. Neked hogy?
– Számomra úgy kerek a
világ, hogy tablettaszedés
helyett aktívan sportolok.

küzdeni, erősíteni önmagamat. Először szobabiciklin,
futógépen erősítettem, aztán
jött a rendes kerékpár. Egy
idő után már Békéscsabára
karikáztam be napi szinten az
uszodába, ahol télen-nyáron
leúsztam a magam által kijelölt távot, 3-4 ezer métert, és
aztán keróval haza. Persze

Hétköznaponként lejárok a
konditerembe, és legalább egy
órát edzek. Napi szinten kerékpározok, átlagosan 20-30
km-t. Ilyen módon bejártam
már szinte az egész országot.
Rendszeresen úszok, nyaranta
a Körösön; pl. a Tárháztól a
duzzasztóig; télen pedig irány
az uszoda. Visszatérő vendég

vagyok a Balaton-átúszáson is
2003 óta. Az oda-vissza utat
természetesen kerékpárral
teszem meg mindig. Általában egy nap elég az eljutáshoz
Balatonboglárra, hisz csak
300 kilométer. A sportnak
köszönhetően sikerült talpra
állnom. Egy kicsit ugyan még
sántítok, de ebbe se nyugodtam bele, és most épp ezen
dolgozom.
– Van egy nagy álmod.
Áruld el, kérlek!
– A terveim között már
régóta szerepel egy kerékpártúra, melynek a végállomása
Barcelona. Úgy tervezem, jövőre neki is vágok az útnak,
hogy otthonában szurkolhassak az FC Barcelonának, a kedvenc csapatomnak. Nekem ők
többek, mint egy focicsapat,
mert minden módon maximálisan támogatják a UNICEF
gyermekvédő programját. A
szívük közepén helyet kap
minden gyermek, legyen bárhol a világon. Biztos vagyok
benne, hogy sikerülni fog a tervem megvalósítása. Minden
csüggedőnek azt tanácsolom,
hogy ne adja fel soha, csak
vidáman, csak pozitívan!
Gugé
Következő interjúalanyunk
Bánfalvi Magdolna, az Alkoholmentes Életmód Egyesület titkára.

Gyermeki öröm, tanulás
pályázati forrásból
Összesen több mint kétszáz gyermekelőadásra
nyert pályázatot a gyulai székhelyű, gyulai és
békési zenetanárokból álló BIBUCZI Nonprofit
Kft. által fenntartott BIBUCZI Gyermekszínház,
amely – úgy tudni – a megye első és egyetlen hivatásos független színtársulata.
A nyertes pályázatról Czirok
Mihály, az együttes vezetője
elmondta, hogy a NFÜ, az Új
Széchenyi Terv, TÁMOP3.2.13-12/1 számon meghirdetett pályázatára, az „Az a csodálatos zene, azok a csodálatos
hangszerek” című projektjükkel sikeresen pályáztak. A
pályázatnak köszönhetően, a
BIBUCZI Gyermekszínház az
elmúlt tanévben összesen 215,
az általános iskolai és óvodai
ének-zene oktatást kiegészítő

szakkör keretében tartott előadást, foglalkozást szervezett
meg és bonyolított le Békés
megyében, elérve ezzel sok
ezer óvodás és kisiskolás korú
gyermeket. Az együttes tagjai
minden óvodában és iskolában
egyenként öt-öt nagy sikerű
foglalkozást tartottak a gyermekek nagy-nagy örömére.
Három saját szerzeményű
zenés mesejátékból (Nagyotmondó Tóbiás, Póruljárt
krampusz, Snufi, a művész-

TALPBETÉT CUKORBETEGNEK
A LEVENDULA PATIKÁBAN
A 4 rétegű Podiart cukorbeteg-talpbetét kialakításánál fő
szempont a szövődmények kialakulásának a megelőzése, illetve
elkerülése. A legfelső réteg egy szagelnyelő, bolyhos textilréteg,
ami magába szívja az izzadságot, valamint meggátolja azt, hogy
a talp bőre csúszkáljon a felületen. Ugyanis ez a csúszkálás sokszor bőr alatti bevérzésekhez, majd fekélyképződéshez vezethet.
A következő egy aktív szenes réteg, melynek célja a szagtalanítás
és a fertőtlenítés. Ez alatt található a rezgéscsillapító és tehermentesítő Poron réteg. Ezen a rétegen a leginkább nyomott és ez
által a legnagyobb veszélynek kitett ízület alatt még tehermentesítő lyukat is képeznek a fokozott védelem érdekében.
A cukorbeteg-betétbe emelést nem szabad elhelyezni, de célszerű valamilyen módon a lábat stabilizálni. Erre a célra helyeztek a sarkak alá egy stabilizáló modult, hogy a láb és a boka befelé dőlési hajlamát csökkentsük. Végül a betét cipővel érintkező
alapja egy rugalmas, de csúszásgátló tulajdonságú réteg, ami biztosítja a betét stabil helyzetét a cipőben.
Fontos megemlíteni, hogy a cukorbeteg lábbal való foglalkozás
mind szakmai, mid jogi téren komoly kihívás és igen kényes feladat.
A Podiart Kft által kialakított talpbetét megfelel a nemzetközi előírásoknak, mind kialakításában, mind anyagfelhasználásában. Ha a
cukorbeteg a fent említettekben alkalmazott talpbetétet viseli, jó
eséllyel kerüli el a cukorbeteg láb félelmetes szövődményeit.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

ITT A VAKÁCIÓ!
Elérkezett a nyár, vele a szün- ségtudatosság, az egészségmeidei vakáció. A tanév folyamán gőrzés, a sport, a hagyományőrzajló egészségtudatos, bűnme- ző, de a gyermekek érdeklődési
gelőzési, prevenciós programok körét megtartó, a hasznos és
jelentős része csak szeptember- kreatív szabadidő-eltöltés alapben folytatódik. A Békés Városi ján szerveződnek, és a CsaládSzociális Szolgáltató Központ segítő és Gyermekjóléti SzolgáCsaládsegítő és Gyermekjóléti lat szakemberei kivitelezik.
Augusztus 5-től 24-ig játSzolgálata azonban a nyáron is
kínál tartalmas és hasznos sza- szóházat működtetünk az
Erzsébet-ligetben a délelőtt
badidős programokat.
Június 22-én, szombaton 8 folyamán, ahol kézműves fogóra 30 perckor kezdődik a lalkozásokon vehetnek részt a
„Fuss a Nyárba” szünidőkö- gyerekek.
Nem szükséges messzire utaszöntő futóverseny az Erzsébet-ligetben, amin részt znunk, hogy jó programokat tavehetnek kicsik és nagyok, láljunk gyermekeink részére, lácsaládok és nagyszülők, intéz- togassanak el rendezvényeinkre!
mények és szervezetek csapatai. A program az esélyegyenlőség jegyében zajlik, és minden nevező ajándékot kap.
Június 24-től augusztus 2-ig,
6 heten át Dánfoki Napközis
Tábort működtetünk, ahová
hetente 40 gyermeket fogadunk. Olyan családok gyermekei vehetnek részt a táborban,
ahol a szülők dolgoznak, és a
gyermekek
felügyeletének
megoldása nagy nehézségekbe
ütközik, illetve olyan halmozot15-én a város összes áltatan hátrányos helyzetű gyer- Június
lános iskolájából elballagtak a
mekek kerülhetnek be, akiknél végzős diákok. Ők és diáktársaik
megkezdték 11 héten át tartó
a tábor a társadalmi integrációt is
nyári vakációjukat. Felvételünk a
segíti. A programok az egész- Dr. Hepp iskolában készült.

Vakáció

bűvész), továbbá két interaktív
hangszerbemutatóból álló előadássorozattal, a BIBUCZI
együttes tagjai kirándulást,
utazást szerveztek a színház, a
zene és a hangszerek csodálatos világába.

A gyermekelőadásokon túl,
a zenepedagógusokból 1992ben alakult BIBUCZI zenekar
széles körű repertoárjával rendszeres fellépője báloknak és
egyéb rendezvényeknek is.
Megszámlálhatatlan, gyermekeknek és felnőtteknek szóló
előadás áll az együttes és gyermekszínház tagjai mögött a
megyében és a megyehatárokon túl, Nyíregyházától Sopronig, a néhányszáz fős településektől a nagyvárosokig. 

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

– Kálszi. Honnan e név és
kit takar?
– Még óvodás koromban
ragadt rám, mert K. Szabó lennék, és ebből lett a Kálszi. Az
előbetű használatát eltörölték
ugyan, de a Kálszi maradt.
Tősgyökeres békési vagyok. Itt
jártam ki az iskoláimat is. Az
általánost a 2. számúban, az
iparit a 636. számú szakmunkásképzőben, és kőműves lettem. A szakmában mindössze
egy évet dolgoztam, és inkább
egy békéscsabai szódásnál helyezkedtem el, mert ott jobban
kerestem. Majdnem húsz évet
dolgoztam nála, egészen betegségemig kitartottam. Most rokkantnyugdíjas vagyok.
– Apropó betegség. Hihetetlen dolgokat hallottam a talpraállásodról. Mesélj!
– Kaptam egy agyvérzést
1997-ben, és az orvosok rákos
daganatot is diagnosztizáltak.
Egy-két hónapot jósoltak
nekem, és ez aztán lelkileg is
összetört. Egyik vizsgálatot a
másik követte, terápia terápiát, végül teljesen legyengül-

FOTÓ: LAKATOS GYULA

Nem akartam hinni a fülemnek, olyan dolgokat
meséltek nekem az 58 éves Szabó Istvánról.
Mintha a Biblia elevenedett volna meg: „Kelj fel
és járj!” Nem hagyott nyugodni a kíváncsiságom,
így utána jártam az igazságnak.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békés központjában kétszintes családi
ház két garázzsal eladó. Másfélszobás
lakást beszámítunk. Tel.: 66/413-655,
66/634-953.
Felújított tanya eladó vagy békési házra
cserélhető. Hétvégi kikapcsolódásra is
alkalmas. 30/91-06-366.
Kétszobás földszinti lakás eladó. Tel.:
20/91-28-676.
Kertes ház eladó a Drága u. 2. alatt.
70/574-50-23.
Egyszobás, 50 m2-es, erkélyes lakás
eladó. Érd.: 70/387-43-35.
Karacs 8-ban, második emeleti, felújított
középső lakás eladó. 30/554-53-66.
Régi típusú ház Békésen csendes környezetben eladó. Tel.: 70/94-55-102.
Háromszobás családi ház, kertészkedésre vagy vállalkozásra alkalmas telken
eladó. Tel.: 66/410-323.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Nagykertben téliesített nyaraló eladó fizetéskönnyítéssel. Sertést, birkát, aprójószágot, szobabútort beszámítok. 30/24-24-598.
Kertes házat cserélnék tömblakásra. Tel.:
70/528-97-30.
Karacson ABC mögött III. emeleti, 1 + 2
félszobás lakás áron alul eladó. Érd.:
20/41-32-887.
Mélyen áron alul eladó háromszobás, összkomfortos családi ház. Érd.: 30/95-27-364.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Ház eladó vagy elcserélhető emeleti lakásra. Érd.: 30/739-62-58.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
70/545-96-08.
Eladó a Legelő utcában egy jószágtartásra alkalmas ház betonos udvarral. Érd.:
70/527-90-82.
Földszinti, kétszobás, nagy konyhás 57
m2-es lakás eladó. Érd.: 66/414-180, 20/
938-92-61.
Bontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380, 1720 óráig.
Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. 30/
367-08-94.
Kétszobás kockaház eladó vagy első
emeletig elcserélhető. Tel.: 30/553-86-70.
27 m2-es hétvégi ház Muronyban, Murvahelyi zártkertben kerttel, termő gyümölcsfákkal eladó. 70/418-54-12.
Fáyn felújított földszinti lakás eladó. Tel.:
30/51-80-728.
Fáyn lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 70/389-29-66.
Építési telek eladó Bánhidán 1300 m2 teljes közművel ellátva. A telken nyári konyha és dupla disznóól. Érd.: 70/569-65-10.
Fülöp u. 19. alatti ház eladó. 70/530-27-93.
Magyari u. 41. alatti ház eladó, ár megegyezés szerint. Tel.: 70/212-03-89.
Egyszobás, összkomfortos kertes ház a
Tárház u. 36. alatt eladó. Üzenetét a postaládába tegye.
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagy erkélyes, teraszos földszinti lakás eladó. Tel.: 20/38341-45.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Tel.: 70/235-97-29.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Kétszobás, földszinti, nagy erkélyes lakás
gázcirkó fűtéssel eladó. Irodának, rendelőnek alkalmas. Érd.: 70/569-65-10.
Két családnak is alkalmas parasztház, szekrénysor, rekamié, fotel, heverő, régi tükör
eladó. Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.

Kétszobás családi ház eladó Békésen.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Rendezett falusi ház sertésóllal, tyúkóllal
eladó vagy kiadó. Tel.: 20/933-15-13.
Petőfi utcán négyszobás, tetőteres ház
áron alul eladó. Érd.: 30/355-24-38.
Háromszobás kertes ház eladó vagy tömblakásra cserélném. Érd.: 70/36-11-973.
Munkácsy utcában ház eladó. 66/634480, 30/324-60-58.
Kamuton ház eladó. Érd.: 70/284-57-34.
Kertes ház nagy udvarral eladó vagy első
emeletig cserélhető. 66/415-439, délután.
Békésen 3 + 2 félszobás, két fürdőszobás,
vegyes és gáz központi fűtéses ház áron
alul eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Téglagyári tavon tórész eladó. Tel.: 20/
286-16-56.
Polgári jellegű, két utcára nyíló 120 m2-es,
háromszobás, komfortos ház nagy telekkel eladó kedvező áron a központban.
Érd.: 30/450-77-28.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Mezőberény központjában 2. emeleti 1+2
félszobás lakás eladó. 70/508-86-24.
Békésen a Fáy utcában felújított háromszobás 3. emeleti lakás eladó, vagy kertes
házra cserélhető. Érd.: 30/461-77-70.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
Békés központjától 5 percre, két generáció kényelmes együtt lakására is alkalmas
hőszigetelt, klimatizált, padlófűtéses családi ház eladó. Két garázs, rendezett kis
udvar. 30/279-47-60.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, művelhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este.
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1. emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Tel.: 70/
554-94-24.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827.
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Két nagyszobás, nagykonyhás, gázfűtéses
ház eladó nagy kerttel a Kecskeméti utca
51. szám alatt.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dánfokon hétvégi ház sürgősen eladó.
Gáz, villany, víz van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 20/217-82-84.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,8 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Kétszobás kertes ház csendes környezetben eladó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 30/
488-14-51.
Tóth utcában 670 m2-es összközműves
telken régi, de lakható kétszobás parasztház eladó 3 millió Ft-ért. 30/95-22-466.
Nagykertben kétszobás, nappalis ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel eladó
3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Dankó u. 26. alatt ház eladó 3,6 millió Ftért. Hitel nincs rajta, bármit beszámítok.
30/433-97-90.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83
Táncsics u. 8. alatt régi típusú családi ház
eladó. Irányár: 4 millió Ft. 30/439-92-62.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
3 + félszobás ház eladó 1028 m2 portával.
Azonnal beköltözhető, gázkonvektor és
cserépkályha fűtéssel. Ár: 4,9 millió Ft.
Tel.: 20/258-44-60.

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: JÚNIUS 25. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Szélső u. 49. alatt ház eladó 5,5 millió Ftért. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Fáy 11-ben I. emeleti, másfélszobás, felújított lakás eladó. Irányár: 5,7 millió Ft.
Érd.: 30/29-97-907.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház
eladó. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 66/412070, délután. Érd.: Dózsa u. 5/1.
Békéscsabán, a Gábor Á. utcában, X.
emeleten 1,5 szobás, igényesen felújított
lakás kicsi rezsivel, sürgősen eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 30/497-65-87.
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik téglából épült polgári ház eladó vagy másfélszobás tömblakásra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903.
Ady 8C-ben IV. emeleti 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás, erkélyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
30/46-20-746.
Bánhidai részen kertes családi ház eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 70/516-52-41.
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.
Négyszobás kertes ház 1095 m2 telken
eladó. Akár két család részére is alkalmas.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
Pásztor u. 4. szám alatt 3,5 szobás, vegyes falazatú, összkomfortos családi ház
eladó. Két család részére vagy vállalkozásra is alkalmas. Irányár: 7,6 millió Ft.
Tel.: 20/213-09-95.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Móricz Zs. utcában 105 m2-es, 2,5 szobás
téglaház sok melléképülettel 8,2 millió Ftért eladó. Érd.: 66/414-193, 30/74-47-345.
2. emeleti, 64 m2-es, erkélyes, egyedi fűtésű háromszobás, téglaépítésű lakás eladó.
Azonos árban kertes házra cserélhető.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Felújított családi ház sürgősen eladó a
Dankó u. 22. alatt. Irányár: 8,8 millió Ft.
70/77-15-038.
Kertes ház eladó Békés egyik legjobb részén, a Dió u.4/1 alatt. Ár: 8,9 millió Ft.
Lakást hatmillióig beszámítok. Tel.: 30/
949-99-18.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatti, 45 m2-es,
tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 10
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/
414-685.
KIADÓ INGATLAN

Fáy 6-ban garázs kiadó. Jó beállási lehetőség. 66/412-642.
OMV kútnál üzlethelyiség eladó vagy
kiadó. Dohányüzletnek ideális. Ingatlancsere érdekel. 30/514-04-68.
Békéstől 6 km-re kövesút mellett hétvégi
ház kiadó bútorozva, vízzel, villannyal,
csempekályhával. Érd.: 20/463-25-33.
INGATLANT KERES

1 + 2 félszobás albérletet keresek Békés
központjában. 70/946-58-50.
Hosszú távra albérletet keresek Békésen.
20/287-79-38.

KERT
Rizsföldet veszek, 21000 Ft/AK. 30/67054-57.
Bekerített kert kis kőházzal jutányos áron
a Malomasszonykertben eladó. Villany,
ásott kút van. Érd.: 20/567-85-18.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség. Tel.:
66/643-046, 20/441-70-96.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Sebők kertben, kövesúthoz közel zártkert
eladó. Villany, víz, téglaház, külön szerszámos. Érd.: 66/416-747.
Malomasszonykertben 1200 m2 kert
eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/488-14-51.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Audi 100 2.5 TDI-hez és Nissan Bluebird
Diesel-hez alkatrészek eladók. Érd.: 70/
618-37-09.
Eladó Békésen K-453-as kockabálázó,
kifogástalan kötözéssel, gardán tengellyel.
Üzemképes. Ár: 310000 Ft. 30/478-35-75.
Utánfutó 300 kg-os teherbírással, műszaki vizsga nélkül eladó. Tel.: 30/466-04-08.

2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sorkihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-57-60
Citroen Xsara 14, SX típusú személyautó
2013.08-ig érvényes műszakival eladó.
Irányár: 410.000 Ft. Érd.: 20/532-78-76.
Renault Megane friss műszakival első
tulajdonostól, megkímélt állapotban eladó.
Érd.: 70/379-47-08.
Generic robogó 50 cm3 Yamaha blokkos,
1200 km-rel, újszerű állapotban eladó.
70/530-27-93.
Rotakapához köthető gyári utánfutó eladó.
Érd.: 30/346-42-41.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.

ÁLLAT
Kecskék eladók. 66/634-507.
Birka eladó, disznóra cserélhető. 70/34373-36.
Csirke, pulyka, liba, néma kacsa eladó.
Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Kb. 150-160 kg-os sertés eladó. Tel.: 30/
452-39-38.
Bárányok eladók. 30/485-99-16.
4 db sziámi kiscica ingyen elvihető.
70/772-46-67.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra kereslek. Legyél 40
év körüli, független férfi. 20/ 42-72-974.
56 éves független nő megismerkedne jó
megjelenésű vidám, humoros férfival.
20/36-00-470.

Eladó: IFA-hoz ferodolok, férfi kerékpár,
utánfutó műszakival, villanymotorok, szivattyúk, biciklikerekek. Tel.: 66/412-862.
Vegyes tüzelésű kazán sürgősen eladó.
Tel.: 66/634-214.
Folytonégő kályha eladó. Irányár: 15 ezer
Ft. Érd.: 30/225-78-24.
170x60 cm-es MDF falra szerelhető, ablak
alá való asztallap 4 székkel eladó. 66/
739-890, este.
Automata mosógép, táskavarrógép eladó.
30/643-27-56.
Szépséghibás újrarakott hordozható cserépkályha eladó. Bontott kályhacsempe, samott
tégla, platni, ajtók eladók. 30/448-30-29.
Eladó: felújított 28-as kerékpár, teatűzhely,
rézkilincsek, befőttesüvegek, pedálos
gyermektraktor. 30/827-59-97.
Eladó: motoros permetező, SIHI szivattyú,
befőttes üvegek. Tel.: 66/427-158.
Óceán Mániás és Mi Világunk matrica
eladó. Kopasz u. 23. 70/58-62-690.
2 db 170-180 cm magas, rózsaszín, duplavirágú leander eladó. Tel.: 20/342-80-61.
Használt Zepter edények, asztali óra,
műanyag nagy lavór, vastag fólia, régi képes Biblia, imádságos és énekes könyvek,
permetezőgép eladó. 70/236-35-37.
Eladó: fehér szétnyitható konyhaasztal, 2x3
m új középszőnyeg, 2 db 1,2x0,75 m új futószőnyeg. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
900 literes 3 mm vaslemezből készült
tartály lábazattal eladó. Tel.: 66/414-928,
30/54-45-746.
Babaruhák olcsón eladók. Jó állapotban,
egyéves korig. 70/314-23-66.
Eladó: 26-os MTB férfi kerékpár, nagyméretű fürdőkád, mosdókagyló csappal. Tel.:
30/368-52-91.
Eladók: Csepel varrógép, gobelin kép, üst.
70/612-83-74.
Légpuskát veszek, rossz, régi, hiányos is
érdekel. Tel.: 20/228-58-66.

Érett trágya ingyen elvihető. 70/222-10-48.
Ágyat vagy ágybetétet keresek nagyon olcsón. 20/36-00-470.
Sertésszállító ketrec 25 ezer Ft-ért eladó.
Szánthó A. u. 24.
Ősszel kivágott fenyőrönk 30 cm x 4,5
fm-es, száraz pallók 30 cm x 5 cm x 3 fm
eladó. 66/634-528.
Stihl FS450 fűkasza eladó. 30/515-74-95.
Négykerekű elektromos rokkantkocsi újszerű állapotban eladó, vagy kétkerekű
elektromos kerékpárra cserélhető. Érd.:
30/27-60-182, 66/411-837.
Eladó: hatszemélyes diófa ebédlőasztal 4
db párnázott székkel, nád hintaszék, asztal
és 2 szék, 50 kg-is mérő mázsa vas és réz
súlyokkal. Érd.: 66/411-165, a dél órákban.
Zalakarosi üdülés 1 hét 2 személyre 78 ezer
Ft értékben 45 ezerért eladó. 70/22-63-298.
Fényterápiás készlet és forró gőzös porszívó vasalóval sürgősen eladó Békéscsabán. Érd.: 70/296-49-14.
Eladó: 2 db 50-es kétrészes új munkaruha, 54-es bélelt munkáskabát, őrbunda,
bukósisak, 2 db hangfal. Tel.: 66/643-046,
20/441-70-96.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: 3 íróasztal, kis ruhásszekrény,
rekamié, hősugárzó, dohányasztal. Érd.:
30/95-22-466.
Eladó: 20 m2 új csempe, 6 m2 új padlólap,
szódásüvegek, leánderek. Érd.: 66/416-747.
Eladók fehér és piros leanderek, szobapáfrányok. Érd.: 66/416-144. Deák F. u. 39.
Eladó: hálózsák, műszaki rajztábla, tollasütő, befőttes üvegek, szeneskannák,
egyengető lapok, Electrolux porszívó. 70/
236-35-37.
Terménydaráló eladó. Tel.: 70/236-73-57.
Szobakerékpár eladó. Tel.: 70/389-29-66.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Kőműves, kerti kisegítő, kosárfenékfonó,
segédmunkát keresek. Tel.: 20/326-79-26.
Takarítói, idősgondozói munkát keresek.
70/236-36-13.

EGYÉB
Keveset használt 16-os gyermek kerékpár,
kosárral, villogókkal felszerelve eladó
Békésen. Érd.: 30/428-51-37.
Eladó kiságy, 8 szögletű görgős járóka,
babakocsi, sport babakocsi, gyermek
autósülés. Érd.: 30/46-17-770.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok eladók. Érd.:
30/376-69-16.
Terrakotta színű 3 db-os ülőgarnitúra
eladó. Ágyazható, összecsukható, aljában
ágyneműtartó. Érd.: 70/415-53-73.
18 négyzetméteres mobil garázs két
bejárattal eladó. Szétszerelhető, mindkét
ajtaja zárható. Érd.: 70/415-53-73.
Alig használt Peg Perego duett ikerbabakocsi eladó barna-bézs színben, több
tartozékkal. Érd.: 30/239-59-44.
1,2 kW-os, 220 V-os betonkeverő eladó.
Érd.: Békés, Málna utca 4. Tel.: 30/69739-69 .
Használt, téliesíthető, többfunkciós babakocsi eladó Békésen. Ár.: 5000 Ft. Tel.:
30/422-62-03.
Eladó Békésen: szivaccsal hosszabbítható
régi típusú gyerekágy, gurulós fotel,
íróasztal, 9 db nagy hullámú fém hullámlemez, fém falipolc, új OSB lap 6mm. Tel.:
30/211-56-41.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akkumulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412070, délután.
Komplett pókerkészlet alukofferrel eladó.
Nem használt router eladó 70/256-53-09.
Eladó: négyrészes szekrénysor, elektromos fűnyíró, szétnyitható létra, régi típusú
konyhaszekrény, asztalok, székek. Érd.:
30/270-99-16.
Bontásból ajtólapok, padlószőnyegek
eladók vagy fűnyíróra cserélhetők. 66/
739-890.
Új Kalvador szekrénysor, 3 + 2 +1-es ülő
és fekvőgarnitúra eladó. 66/739-890.
450 db bontott kisméretű tégla eladó, 1
pótkocsinyi féltégla ingyen elvihető.
20/800-86-71.
Alig használt Otto Bosch gyártmányú
elektromos rokkantkocsi és egy betegemelő állvány eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Üvegezett, különböző méretű ablakszárnyak eladók vagy kúpcserépre cserélhetők megegyezés szerint Töltésnek törmelék ingyen elvihető. Szabó D. u. 27/1.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, befőttes üvegek, gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra. Érd.: 30/739-62-58.
Rokkantkocsi új akkumulátorral eladó.
Érd.: 30/300-05-19.

Élelmiszerosztás
5000 rászorulónak
Békés Város Önkormányzata az EU Élelmiszersegély
Program keretében ismét
élelmiszersegélyt osztott a
Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület és a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal

támogatásával. Ennek keretében 14080 kg liszt, 6720 kg
kristálycukor, 8064 kg négytojásos spagetti és 1200 kg
instant italpor kerül szétosztásra több mint 5000 rászoruló között.


Címünk: Békés, Rákóczi u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek 8-18
óra, szombat 8-12:30-ig.
Telefon: 70/608-88-45

JÚNIUSI AKCIÓ:
Dog cow 15 kg kutyatáphoz vödör ajándékba!
Pro Plan 14 kg kutyatáphoz vödör ajándékba!
Italian cat 830 gr macskakonzerv .. 260 Ft (313 Ft/kg)
Dax 1240 gr konzerv...................... 279 Ft (225 Ft/kg)
Power dog 1240 gr konzerv .......... 289 Ft (233 Ft/kg)
Dax 410 gr konzerv........................ 119 Ft (290 Ft/kg)
Felix 4x100 gr alutasakos ............ 459 Ft (1147 Ft/kg)
Dax macskatáp ............................................ 319 Ft/kg
Prevital macskatáp...................................... 480 Ft/kg
Dax dog 10 kg kutyatáp .............. 1950 Ft (195 Ft/kg)
Millárió 3 kg kutyatáp .................... 599 Ft (199 Ft/kg)
Mixi 10 kg kutyatáp...................... 1599 Ft (160 Ft/kg)
Charli 20+3 kg kutyatáp .... 5999 Ft (261 Ft/kg) +póló
Tészta tojásos ........................................ 150 Ft/kg-tól
Roni szalámi1kg .............................................. 215 Ft
BOLHA- ÉS KULLANCSIRTÓSZEREK
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
Várjuk kedves vásárlóinkat!
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Idős korban is ropják a táncot

KÖZKINCCSÉ NYILVÁNÍTVA
Hírnök jő, s pihegve szól – jut eszembe
gyakran ez az örökbecsű, és hallhatjuk is
úton-útfélen. De vajon jogos-e (főleg forrásmegjelölés nélkül) idézni a simára koptatott
sorokat? A posztmodern irodalom korában
nem mehetünk el a szerzői jog kérdései mellett. Baráti beszélgetések során azt szoktam
mondani, hogy egyes nézetek szerint az
egész irodalom egyetlen szöveg, ilyen értelemben tehát fölösleges szerzői jogokról
vitatkozni – de attól azok a jogok még léteznek. Minden alkotás a szerző tulajdona,
attól a pillanattól, hogy a mű megszületik,
de a biztonság kedvéért le is lehet védetni.
Ha azonban a szerző úgy rendelkezik, az
alkotás közkincs is lehet, azaz korlátlanul
felhasználható, nem kell az alkotóra hivatkozni. A szerzői jog Magyarországon a szerző életében és a halálától számított 70 évig

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Roppant lelkes és hálás
közönség előtt rendezték meg
Békésen június 7-én az V. Országos Szenior Táncversenyt.
A kulturális központ nagyszínpadára 37 egyéni, páros
vagy csoportos produkció állt.
A táncoló nyugdíjasok az ország számos pontjáról érkeztek
Budapesttől Berettyóújfaluig,
Szegedtől Maglódig, Debrecentől Gyöngyössolymosig. A
békési színeket a Békés Városi
Nyugdíjas
Érdekvédelmi
Egyesület képviselte, köztük is
például a Kozma Lajosné –
Szabó István páros, akik keringőt és tangót adtak elő.
A fellépéseket a műfaji sokszínűség jellemezte: néptánc,
csárdás, palotás mellett tiroli,
reneszánsz, cigánytánc, sőt
még hastánc is látható volt.
A látottakat szakmai zsűri bírálta el, a kategóriák legjobb-

Nagy tapsot kapott a békési Kozma Lajosné – Szabó István páros.

jai – egyéb díjak mellett – lehetőséget kaptak az őszi csa-

bai kolbászfesztiválon való fellépésre is.
Sz. K.

Erdélyi kiránduláson
a református iskolások
A közelmúltban a Szegedi Kis István Református
Gimnázium 7. évfolyamos diákjai négynapos kiránduláson vettek részt május 7-10. között a Bethlen
Gábor Alapkezelő Határtalanul Programigazgatóságtól nyert pályázatból. A programra több mint
500 ezer Ft támogatást kapott az intézmény.
– A kiránduláson felkeresték Nagyszalonta irodalmi
emlékhelyeit. Szakavatott vezetéssel ismerkedtek meg
Arany János, Sinka István
szülőházával és a Csonka toronnyal – mesélte élményeiről Egeresi Julianna tanárnő.
Továbbutazva a FeketeKörös gázlójánál álltak meg,
majd megnézték a Medvebarlangot. Aztán átkelve az
Aranyos-völgyén megérkeztek Gyulafehérvárra, ahol
először a várat keresték fel.
Nagyenyeden a Bethlen Kol-

Egy nyelvet beszélünk

légiumban jártak, visszafelé
a Remetei- szikla szoros
bejáratáig mentek. Mivel a
programnak fontos része a
helybéli magyarokkal való
kapcsolat, a békési gyerekek
a Gróf Maj láth Gusztáv

Károly Római Ka tolikus
Líceum diákjaival fociztak
együtt, valamint közösen
látogattak el Tordára és
Torockóra. Lementek a sóbányába, megnézték a Tor-

Berill Ékszer és Zálogház
NYÁRI AKCIÓ!
Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt, megunt arany ékszereit most
kedvezô
rendkívül kedvez
ô áron számítjuk be
új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!
Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt,
a záloghitel költsége felére csökkent!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!
Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.

dai-hasadékot, Torockón a
csapat egy része közösen vágott neki a Székelykő megmászásának. A Gyula fe hérvárra visszavezető úton
dalokat tanítottak egymásnak. Hazafelé felkeresték a
dévai várat. Aradon a Szabadságszobrot nézték meg,
és a 13 tábornok emlékét
őrző obeliszknél jártak.
A kiránduláson sok ismerettel, élménnyel gyarapodott
gyerek és felnőtt egyaránt.
A program még nem ért
véget. Testvériskolai megállapodás körvonalazódik az
intézmények között. Hamarosan újabb, immár középiskolás csoport keresi fel a
Gyulafe hérvári Református
Esperességet és a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római
Katolikus Líceumot.


védi a művet, utána azonban a szövegek szabad prédává válnak, azaz irodalmi művek
esetében bárki szabadon kiadhat például
bármilyen szöveget, amelynek írója 1942ben vagy 1942 előtt meghalt. De mi van
azokkal a művekkel, amelyek még a szerzői
jog létrejöttét megelőzően születtek? Bizony
elmondhatjuk, hogy azokat a régi korokban
szabadon beépíthették, ismerünk is rá számos példát. A találékonyabb szerzők a
műveikbe beleírták a nevüket (ez a sztemma
– szó szerint: bélyeg) vagy elrejtették a
nevüket, például akrosztikon formájában,
ahogyan ezt Balassi a Bocsásd meg, Úristen
című versében is tette. A „Hírnök jő…” esetében viszont nem ez történt: alig hiszem,
hogy sokan tudnák, hogy Czuczor Gergely:
Hunyadi című munkájából való.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Az Aradi Liga bajnoka
a Békési SZSK serdülő csapata

Újra győzött
Gyebnár Éva
Három sikeres versenyen
vannak túl a békési atléták. A
Békéscsaba – Arad – Békéscsaba szupermaratonon Gyebnár Éva megismételte tavalyi
győzelmét. A mostoha időjárási körülmények között is
magabiztosan győzött.
Budapesten, a TF pályán, a
MEFOB keretében országos
válogatóversenyt rendeztek.
Horváth Anikó magasugrásban győzött az igen erős mezőnyben.

A fiataloknak váltó országos bajnokságot rendeztek. Itt
a 4x100 méteres lányaink
(Domokos Tímea, Nyeste Ágnes, Pankotai Kinga, Darvasi
Anett összetételben) remek
futással döntőbe jutottak,
ahol végül kisebb hibák után
a hetedikek lettek. A 4x400
méteres váltó (Pankotai Kinga, Darvasi Anett, Veres Fanni
és Nyeste Ágnes összeállításban) egy rossz váltás után
éppen lemaradt a dobogóról.

Bajnoki forduló
zajlott városunkban
A Surman Box Club rendezte meg a közelmúltban Békésen a Régiós Ökölvívó Bajnokság V. fordulóját. A rendezvényen 9 egyesület 74 versenyzője jelent meg, köztük a békésiek 18 sportolóval.

FOTÓ: SURMAN ZOLTÁN.

A legfiatalabbak bemutató
mérkőzésekre húztak kesztyűt,
így a 8 éves Surman Áron,
Antóni Levente és Lakatos
Milán, a 10 éves Ásós Tibor és

Lakatos Gyula, Antóni András és
ifj.Surman Zoltán.

Soós Krisztián, továbbá a 12
évesek között ifj. Antóni Antal,
Soós Albert, Sziegl Márk.
A későbbi éles meccsek sorában Kontimér József a junior
korcsoport 54 kg-os kategóriájában élete második mérkőzésén tudott győzni. Hevesi Miklós felnőtt 60 kg-ban, Békési
Richárd a felnőtt 64 kg-osok,
Horváth Balázs a serdülő kor-

csoport +70 kg-os kategóriájában kikapott. A rutinosabb
sportolók jobban teljesítettek.
Bár Kovács Kristóf vereséget
szenvedett az egri kiválóság,
Balogh Elemér ellen, de ez nem
volt egyértelmű. Viszont Lakatos Gyula a serdülő korcsoport
40 kg-os kategóriájában a második menetben kiütéssel győzte le az őt korábban legyőző H.
Tóth Krisztián törökszentmiklósi versenyzőt. Ifj. Surman Zoltán a második menetben késztette feladásra az eleki Grósz
Mihályt a juniorok 54 kg-os
súlycsoportjában. Szalkai Izabella a női ifjúsági korcsoport
54 kg-os súlycsoportjában élvezetes meccsen győzte le az egriek versenyzőjét, Tóta Patríciát.
Szalontai Mihály az ifjúsági korcsoport 64 kg-os csoportjában
Janka Bence ellen nyert.
Surman Zoltán edző lapunkon keresztül mondott köszönetet a verseny szervezésében
nyújtott segítségért Samu Nikolettnek és Balázs Juliannának.

Horgász
szemmel
PONTYHORGÁSZAT
OLDÓDÓ PASZTÁVAL
Az elmúlt években kimagasló sikereket értek el a pontyhorgászatában és versenyeken e
kiváló csalival. Prémium minőségű alkotóelemekből, bő étvágyfokozókból, íz- és illatanyagok hozzáadásával készítik el,
különféle ízekben. Akár intenzíven telepített pontyos vizekben vagy folyókon is alkalmazhatjuk, hiszen minkét víztípuson kiválóan működik. Alkalmazása igen egyszerű, hiszen a
horogra szánt csalinkat (kukorica, bojli vagy pellet) a pasztával
átvonjuk tetszés szerint. Ez a
horog köré máris intenzív illatfelhőt képez, ami folyamatosan
oldódik. A paszta egy nagyon jó
segédcsali,
alkalmazhatjuk
method kosárnál vagy az éppen
erre a célra fejlesztett pasztaólomra. Átlagos oldódási ideje 13 óra közötti, de vannak gyorsabb oldódású paszták is, ezeket
intenzíven telepített vizeken
használják. A paszták használhatók felmelegedő vízben vagy
akár már meleg vizekben is,
amikor a halak étvágytalanok.
Az oldódó paszta ilyenkor a legétvágytalanabb halat is kapásra
csalja.
Szekerczés Sándor

Autómosó és autókozmetika
KEZDJE
A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁST
GÉPKOCSIJÁVAL!
Vaxos mosás,
belső takarítás,
kárpittisztítás (ülés-, ajtó-,
csomagtartó- és aljakárpit)

5630 Békés, Táncsics u. 29/1.
Elérhetőség bejelentkezéssel:
66/414-544, 20/33-44-088

A honi bajnokság mellett a fiatal békési kosarasok elindultak az első alkalommal megszervezett
közös román – magyar bajnokságban, az Aradi
Ligában. Tizennégy együttes szállt harcba a bajnoki címért, közöttük a békésiek is.
A mieink jól vették az akadályokat. Az alapszakaszban
két vereséggel a 2. helyen

Az Aradi Liga bajnokcsapata a Békési SZSK. A csapat tagjai: Balog Gábor, Nagy Csaba, Nagy Dániel,
Sódar Dávid, Király László, Mucsi Márk, Omiliák Máté, Sós Bence, Sós Gergő, Horváth Elek, Nógrádi Zsolt,
Tóth Csaba, Balog Tamás, Molnár Attila, Jánosi Boldizsár.

bejutottak a bajnokság négyes
döntőjébe, melyet Aradon
rendeztek. A békésiek a 3. he-

km-es versenyének győzelméért Csanálosi Laura, Kiss
Zoltán – Farkas Áron a K2
Férfi Serdülő VI. 15 km-es
versenyében elért második
helyezésért, Laczó Dániel –
Pap Gábor a C2 Férfi Serdülő
VI. 15 km-es versenyében
elért második hely miatt, és a
K1 Férfi Szabadidős és
Egyetemista kategória 10
km-es távján a harmadik
helyezett Kulich Péter.

Több mint kétezer diák
tanult meg ingyenesen úszni
az önkormányzatnak köszönhetően a 2009-ben újonnan felépült és átadott Békési Uszodában – tudtuk meg Izsó Gábor polgármestertől. Az ingyenes úszásoktatás biztosításával
a gyermekek mindemellett
több különböző sportág szervezetei közül választhatnak, ha
komolyabban vagy csak hobbi

ben az alapszakasz győztes,
egyben házigazda Best Arad
volt az ellenfél. A békésiek

Balog Gábor pedig a döntő legértékesebb játékosa kitüntető
címet kapta.
Takács János

Ismét bajnok a női kézicsapat
Megvédte bajnoki címét a
Békési Női Kézilabda Torna
Egylet csapata a Békés megyei
női kézilabda bajnokságban,
miután az utolsó meccsén
tizenöt góllal legyőzte Békésszentandrást. A békésiek a
2012/13 as évadban összesen
44 pontot gyűjtöttek. Ebben a
bajnoki osztályban az igazi
hajtóerő a csapatszellem. Az

egymásért való küzdelem, az
összetartozás érzése. A játékosok jó értelemben vett amatőrök, akik maguk finanszírozzák sportolásukat.
Mint megtudtuk, a következő bajnoki idényben néhány
játékos visszavonul, vagy külföldi munkavállalás miatt vesz
búcsút, ugyanakkor több egykori játékos visszatérését jelez-

te. A pihenést követően a
lányok július végén kezdik
meg az alapozó időszakot,
készülve az augusztusban már
rajtoló bajnokságra.
A BNKTE ezúton is köszöni
anyagi és erkölcsi támogatását
az önkormányzatnak, a lelkes
szurkolóknak, a szponzoroknak, vállalkozásoknak és nem
utolsó sorban a szülőknek.

Szünidőköszöntő utcai futóverseny
Június 22-én, szombaton 8
óra 30 perckor kezdődik a
„Fuss a Nyárba” szünidőköszöntő futóverseny az Erzsébet-ligetben. Különböző
távokon indulhatnak kicsik és
nagyok, családok és nagyszü-

Szép eredmények
Megtanítja úszni
a maraton OB-ról a gyerekeket a város
Győrben rendezték meg a
közlemúltban a kajak-kenusok idei első nagy versenyét,
a Maraton Magyar Bajnokságot. A békésiek nagyon kitettek magukért, kiváló
eredményeket elérve, a dobogós és pontszerző helyekkel az utóbbi évek legtöbb
bajnoki pontjait sikerült
összegyűjteniük.
Kiemelendő a K1 Női Szabadidős és Egyetemista 10

lyen végzett Hódmezővásárhely ellen mérkőztek, és magabiztosan győztek. A döntő-

nagyszerű küzdelemben 6861 arányban megnyerték
mérkőzést, és így a 2012/13as Aradi Liga bajnokságot.
Az All Star csapatban két
békési játékos kapott helyet:
Tóth Csaba és Balog Gábor.
Különdíjat is két békési vehetett át: Sódar Dávid, aki a bajnokság legtöbb gólpasszát adta,

szinten szeretnének sportolni.
Külön dicséretes, hogy a kistérségi óvoda is bekapcsolódott a
város úszásoktatás programjába. Rendszeresen szervezik a
gyermekek vízhez szoktatását,
a szülők és a gyermekek nagy
örömére. A városvezetés a jövőben is biztosítani kívánja az
egyre népszerűbb, ingyenes
úszásoktatást az összes békési
diáknak és gyermeknek.


lők, intézmények és szervezetek csapatai egyéni és váltóversenykben. Minden nevező

ajándékot kap.
A programot a családsegítő
szolgálat szervezi.
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