
Véget értek az oktatási év
napjai, az óvodások és az
iskolások megkezdték a
nyári szünetet. Tizenegy hét
gondtalan vakáció vár rájuk.
Lapunkban írunk a napok-
ban lezajlott általános isko-
lai ballagásokról.

Megpezsdül a város kul-
turális élete a nyár elején.
Még tart az ünnepi könyv-
hét, és rövidesen kezdődik a
38. Békés-tarhosi Zenei Na -
pok. Utóbbi talán a korábbi
évekhez képest kevesebb, de
színvonalasabb zenei kultu-
rális csemegét rejt, me lyek-
ről ezen lapszámunkban
adunk áttekintést.

Új lovaspályát adtak át,
és öt békési fiatal körbefu-
totta a Balatont. Céljuk,
hogy a futást népszerűsít-
sék a városban élők között
– ezekről a sportoldalon
számolunk be.
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Hol nyaral idén?

40%
Belföldön.

40%
Nem megyek 
nyaralni.

20%
Külföldön.

Lapunk elé…

– Az utóbbi hónapokban
több öngyilkossági eset történt
Békésen. Fiatalok, tízen-hu -
szonévesek az áldozatok. Mi
állhat e mögött? 

– A saját működésünk,
problémáink megoldása
egész életünkön át tartó önis-
mereti tanulási folyamat,

mely ben fontos szerepe van a
különböző életszakaszaink-
ban megoldandó feladataink-
nak. Ka maszkorban a szülők-
ről való leválás, a párkapcso-
lati próbálkozások, a majdani
felnőtt, szakmai szerep elő-
készítése, tanulása a legfonto-
sabb feladatok. Előtérbe ke -

rülnek a kortárs kapcsolatok,
a baráti kapcsolatok sokkal
nagyobb hangsúlyt kapnak,
mint ko rábban. Ezeknek az
élettani feladatoknak a meg-
oldásához önmagukban is
nagy energiák szükségesek.
Ha bármelyik területen to -
vábbi nehézségek, krízisek
történnek (családi konfliktu-
sok, iskolai nehézségek, pár-
kapcsolati veszteségek, stb.),
egy-egy időszakra kimerül-
hetnek a belső erőtartalékok,
öngyilkossági krízissé mé -
lyülhet a helyzet.

Folytatás a 3. oldalon

Figyeljünk a fiatalokra!
Az utóbbi hónapokban több öngyilkossági eset
sokkolta a békési közvéleményt. Sokan, sokfelé
beszélnek erről, keresve az okokat. Mi egy szak-
embert, Kónya Gizella szociális munkást, a
Mentálhigiénés Egyesület munkatársát kértük,
segítsen megfejteni a jelenség hátterét. 

A trianoni békeszerződés
hatására az akkori Magyar or -
szág területének 71, lakossá-
gának 64 százalékát elveszí-
tette, minden harmadik ma -
gyar arra kényszerült, hogy
egy másik ország állampol-
gáraként folytassa az életét –
mondta ünnepi megemléke-

zésében a polgármester. Izsó
Gábor a diktátum aláírásá-
nak 94. évfordulóján, június
4-én a Honfoglalás téren
arról is beszélt, hogy Európa
gyorsan túllépett az elfogad-
hatatlan szerződésen, de mi
ezt nem tehetjük, ennyi év
távlatában sem. A polgár-
mester utalt ar ra, hogy a má -
jus 25-i Európai Parlamenti
választással, a kormányerők
nemzeti listája révén a hatá-
ron túl élőket is brüsszeli
érdekképviseletre küldtek a
szavazók. Az idő kereke ezzel
az Európán belüli békés egy-
ségesítéssel fordítható vissza
– mondta.

Az ünnepi műsorban má -
sok mellett Zsombok Réka
énekes és Kádár Ferenc lépett
fel. A körösladányi tárogató-
művész kurucdalokat játszott. 

Szegfű Katalin

Trianont nem
feledhetjük

Izsó Gábor polgármester azt
emelte ki, hogy a zenei napo-
kat idén egybekapcsolták a
Jantyik Emlékévvel, így június
21-én nagyszabású kiál lítás
nyílik Békés talán máig legje-
lentősebb képzőművészének
alkotásaiból a Békési Galé -
riában és ugyanott konferencia
emlékezik az idén 150 éve
elhunyt Jantyik Má tyásra. A

polgármester el mondta még,
tárgyalásokat kezdenek arról,
hogy az új tulajdonos kezébe
került tarhosi zenepavilon a
jövőben miképpen lehetne
ismét a zenei napok egyik kon-
certhelyszíne, sőt, amennyiben
az illetékes minisztériummal
történő megbeszélések sikere-
sek lesznek, egy Kárpát-
medencei szintű kulturális fel-

legvárrá szeretnék alakítani. 
Bagoly László, a Békési-tar-

hosi Zenei Napok művészeti
vezetője a nyitókoncertre hív ta
fel a figyelmet, melynek során
a Békés Megyei Szim fonikus
Zenekar Edvard Grieg és Ro -
bert Schumann egy-egy da -
rabját adja elő. Helyi kö zössé-
gek összefogásából valósul
meg a Zenebohócparádé című
gyermekelőadás, amely június
22-én vasárnap délelőtt lesz. 

Gellénné Körözsi Eszter, a
XXI. „Szép magyar beszéd”
olvasótábor szakmai vezetője
arról beszélt, hogy az olvasni

szerető gyerekeknek és taná-
raiaknak június 23-26-án
megtartandó sorozaton a
szépirodalom mellett a sporté
lesz a főszerep: a résztvevők
még a sárkányhajókázást is
kipróbálhatják. 

Koszecz Sándor fesztivál-
igazgató arról beszélt, hogy a
rendezvény minden koncert-
jére érvényes bérlet 6000 Ft-
os áron váltható meg. Bővebb
tájékoztatás a zenei napokról:
www.betazen.hu.

A 38. Békés-tarhosi Zenei
Napok programjainak részleteit
lapunk 7. oldalán olvashatják.

Rövidesen kezdődik a 38. BÉTAZEN
Rövidebb, koncentráltabb, de még a korábbi
éveknél is színvonalasabb lesz a június 20-án kez-
dődő XXXVIII. Békés-tarhosi Zenei Napok –
derült ki a fesztivált felvezető sajtótájékoztatón. 

Kedvezményes vételáron
kínált könyvújdonságok, re -
gények és gyermekkönyvek,
békési témájú kiadványok
sorakoztak a Püski Sándor
Városi Könyvtár előtt felállí-
tott könyves sátorban a 85.
Ünnepi Könyvhét és 13.
Gyermekkönyvnapok alkal-
mából június 12-18. között.

A könyvünnep könyvbemu-
tatóval kezdődött. Turi And -
rea, Szegeden élő vajdasági
írónő hozta el a Rólad is szól-
hatna című – Szikora Csabával
közösen megírt – életregé-
nyét. Az író elmondta, hogy
magánkiadásban megjelente-
tett regénye saját igaz történe-

tét tárja az olvasók elé. Három
éves volt, amikor édesanyja
eltűnt, nagyszülei nevelték fel.
Átélte a délszláv háborút,
gyermeke szülésekor halálkö-
zeli élménye volt. Később
gerincbetegségével majdnem
tolószékbe került és kigyó-
gyult a rákból. Mára azt
tekinti életcéljának, hogy a
hasonlóan nehéz sorsot átéltek
felé szóljon, őket bátorítsa, és
segítséget nyújtson számukra
a lelki béke és tökéletes bol-
dogság megtalálásában. 

A könyvünnepen más
könyv bemutatók is voltak,
ezekről következő lapunk-
ban írunk.

Könyvbemutatók az Ünnepi Könyvhéten
KULTÚRA Az országos könyvfesztivál az írott szó értékeire mutat rá

Könyves sátor a városi könyvtár előtt. Sokan megálltak nézelődni,
kedvezményes áron megvásárolni az idei újdonságokat.
Legnépszerűbbek a regények és a gyermekkiadványok voltak. 
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Június 14-én elballagtak az
általános iskolás végzősök.
Búcsút vettek iskolájuktól,
diáktársaiktól és tanáraiktól.

Az ünnepségeken jutalmazták
a kiemelkedő tanulmányi
eredményű vagy a közösségi
életben aktív tanulókat.

Itt a vakáció
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Ha elhagyjuk városunkat, Békéscsaba felé
bal oldalon, a településjelző táblától nem
messze, a benzinkúttal szemben az egykori
kisnemesi udvarházak hangulatát őrző épü-
letet láthatunk. 

A házat a XX. század elején Szekeres Károly
gabonakereskedő
építtette, akinek
az Irányi Dániel
utcán is volt egy
szép háza. A
Békés külterüle-
tén álló épít-
ményben Szeke -
res gabonakeres-
kedő alkalmazott-
ja élt a háború
előtt. Az épület
közelében lévő egykori hosszú magtár még
most is látható. Az államosítások után az
ÁFÉSZ tulajdonába került a ház. Sokáig ser-
téshizlalda működött a környékén. Magában a
hajlékban Nagy Gábor alkalmazott élt négyta-
gú családjával. Később Durkó István bútorrak-

tára volt itt, majd mésztároló és iroda volt az
épületben. A rendszerváltozás után Borbély
László vállalkozó újíttatta fel a házat.
Köszönjük ezt az értékmentő munkát Borbély
úrnak. Az utóbbi időben itt volt a Wiener épít-
kezési vállalkozás telephelye. Jelenleg üresen áll.

A kontyolt
nyeregtetős, fehér
falú építmény öt
ablakkal néz a
főútra. A kiugró
terasz is kontyolt
nyeregtetős. Az
ablakokat vörös
színű klinkertég-
lák szegélyezik.
Itt is sikerült
megőrizni az ere-

deti állapotot. Az ódon épület déli részén a
magtárajtó fölötti kiugró párkányt az erede-
ti faszerkezet tartja. Sajnos ez a patinás épü-
let nem védett, pedig az egykori Szekeres-
tanya védelme indokolt.  

Bíró György, városvédő
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A VOLT SZEKERES-TANYA ZÖLDFŰSZEREK IV.
A zöldfűszerek nemcsak

egészségesek, hanem a legegy-
szerűbb ételt is képesek elvará-
zsolni. A sorozat zárásaként te -
kintsünk át további három köz-
kedvelt zöldfűszert!

KAKUKKFŰ
Friss vagy száraz leveleit lemorzsolva kitűnő

száraz pác készíthető kakukkfűvel marha, bárány,
borjú, sertés ízesítésére, de legalább ilyen finom
tojás, hal, zöldség vagy halételekben. Levesek,
pörköltek, töltelékek, rizs ételek ízesítésére is
használható, de kevés rozmaringgal és mentával
teát is főzhetünk belőle.

Tavasz közepén sekélyen szórjuk a talajba egy-
mástól 30 cm-re lévő sorokban. A palántákat 15 cm-
enként ritkítsuk.

ZELLER
A zeller gyógy- és fűszernövény. Magyarországon

a gumós változatot termelik. Levele és gumója adja
az illatos, aromás, édeskésen fanyar ízű fűszert.
Kiváló idegerősítő és nemi hormonképző hatása van.
Jelentős a mész és foszfor tartalma, de inkább
ízanyagai teszik közkedveltté. Fogyókúrás hatása is
számottevő. Felhasználható nyersen salátákhoz, jól
fűszerezi a főzeléket, mártásokat, hús- és tojásétele-
ket, de a diétás étkeztetésben is fontos szerepe lehet.
Csökkenti a vér cukorszintjét. A zellersó (őrölt zeller
levél és só keveréke) grillsültek fűszerezésére alkal-
mas. Szárított, őrölt állapotában jól zárható edény-
ben kell tartani, így kiváló leves ízesítő, vagy a zel-
lerkrémleves alapjául szolgálhat.

A fejlődéséhez minimum
19 °C szükséges, de kelésé-
hez a legjobb 26 °C körüli
hőmérséklet. Kez detben ér -
zékeny a hidegre, de kifejlett
állapotban a kisebb fagyokat
is elviseli. A félárnyékot
kevésbé tűri. Viszonylag sok

vizet kell adni neki. Komposzttal bedolgozott
talajt igényel. Nagy a ká liumigénye. Tengerparti
nö vény, hozzászokott a sóhoz. Rozs dásodik, fol-
tosodik, megromlik a hiányától, ezért a szép fej-
lődéséhez 10 l vízbe tegyünk 1 ek konyhasót,
azzal locsoljuk meg! 

LESTYÁN
A lestyán a zellerfélék családjába tartozó évelő

fű szer-, és gyógynövény. Akár 2 méter magasra is
meg nő. Első évben csak gyöktörzset és tőlevélró-
zsát fejleszt, a második évben jelenik meg a mag-
szár és a levelek. 

Intenzív aromája miatt használatánál legyünk
óvatosak, jól zárható edényben tartsuk. Régebben
a falusi kertekből nem hiányozhatott, mind friss,
mind szárított állapotban egyaránt használták.
Levesek, saláták, diétás ételek és italok, ecetek
fűszerezésére használjuk. Teája jó gyomorerősítő,
emésztést serkentő, vizelethajtó. Vese- és epekő
teák alkotórésze, jó háziszer nikotin- és alkohol-
mérgezéseknél. A félárnyékos, nedves, tápanyag-
ban gazdag helyeket szereti. Magról szabadföldbe
vetéssel és palántázással szaporítható. A magve-
tést október-novemberben illetve márciusban
érdemes elvégezni. 

Két civil szervezet összefo-
gásával több mint 200 gyer-
mek számára rendeztek gyer-
meknapot június elsején a
Dánfoki Üdülőközpont terü-
letén. A békési „Te-Érted”
Egyesület és a békéscsabai
„Tegyünk az Élhető Magyar -
országért” Egyesület második
alkalommal hívta a gyereke-
ket szüleikkel erre a helyszín-
re egy vidám együttlétre. A
borongós, esős idő sem zavar-
ta az önfeledt szórakozást,
bár többeket otthon tartott.
A gyerekeket íjazás, lovaglás,
légvár, airsoft, futóversenyé
és sorverseny várta. A gyom-
rok sem ma radtak üresen: a

Kira vendég lő és más támo-
gatók jó voltából kemencében
sült csirke és tyúkos káposz-
ta, desszertként túró rudi
volt a menü. A rendezvényre
Békés és Békés csaba mellett

Vész tőről is érkeztek látoga-
tók – mondta el lapunknak
Balog Krisztián, a Békési
Roma Nemzetiségi Önkor -
mányzat elnöke, az egyik
szervező.                    Sz. K.

Vidám gyereknap civil összefogásból

Tájképek és csendéletek pasz-
tellel címmel Görgényi Ta -
másnak, békési festőművész-
nek nyílt önálló kiállítása

Gyulán a Mogyoróssy János
Városi Könyvtár előadóter-
mében. A tárlat alkotásait a
85. Ünnepi Könyvhét kereté-

ben, június 12-én dr. Turai G.
Kamil művészetfilozófus rész-
letesen méltatta és adta át az
érdeklődő közönségnek. 

Békési festőművész állít ki Gyulán
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Egész jól elvolt így Béla
barátunk tehát, hol a sö -
röcskét, hol gigászi szelleme
szépséges végtermékeit íz -
lelgetvén. Milyen nap is van
ma? – zökkent hirtelen visz-
sza a valóságba. Ja, persze,
csütörtök. És, ugye, tavasz,
mosolyodott el ma gában.
Kifele ritkán mutatta meg e
jellemvonását, mert ugye a
poétáknak mélabúsnak illik
lenniök. Pedig a beszűrődő
napsugár, az errefele jövet
látott barackfák pompáza-
tos vi rágai, a teátrum lép-
csőjén az öreg árusasszony
kezében a csokornyi vérvö-
rös tulipán, az egyik házból
a zöldellni kezdő rét felé
osonó egér, mind-mind sze-
líd vigyorra késztették va ló-
jában. Itt tartott ép kicsit
visszacsúszva az elmélkedés
síkjába, mi kor egyszerre
zörrent meg zsebében a
mobiltelefon, és fékezett
csikorogva a kricsmi előtt
egy taxi. 

Mintha ollóval vágták
volna ketté a hangulatot,
hisz mindkét dolog teljesen
rendkívüli volt. Telefont
csak azért vett, mert ma
enélkül szánalmas, rozzant
elmeháborodottnak nézik
az embert, mondhatni árt
az „imidzsének”, ha nincs
ilyen kütyüje. Hát beszer-
zett kéz alatt egyet, hadd
lássák, hogy van neki, de az
igazság az, hogy soha senki
sem hívta, és ő sem zavart
vele senki emberfiát. Me -
mó riája rég betelt a reklám
esemesekkel, maga meg
méltóságon alulinak tartot-
ta, hogy versen kívül bár-
mit is leírjon, pláné egy
ilyen borzalomba, mint ez
az izé. Ugyanakkor beta-
nult pár menő szót, meg
azok értelmes használatát,
így teljesen aktuális és mo -
dern férfiúnak tünt, amikor
értekezése közben be-
beszúrt egy google, book,
torrent kifejezést. Írtózott a
technika eme vívmányaitól,
a legoról is csak hallott, de
ő csak az építőkockát tar-
totta valamire való játék-
nak. Szarvas hiba ilyenekkel
mérgezni az ifjúságot –
dohogott, és továbbra is
totál megvetett mindent,
amit a mai média nyomna
le az emberek torkán, mint
maradandó értéket. Mert
érték valójában az, ami az

emberek szívéből száll fel
az ég felé. 

Itt tartott épp, és ezektől
a gondolatoktól, meg ten-
tehetségétől teljesen elérzé-
kenyülten a telefont is ön -
tudatlanul kinyomta, mert
nyílván téves kapás volt,
hisz lehetetlenség, hogy őt
keresték volna. De ködös
tudata alatt csak motosz-
kált valami, s nagy nehezen
az elme mélyéről felbukka-
nó taxi szóról beugrott,
hogy még mit érzékelt az
imént. Fordult volna arra,
de már nyílt is a kocsmaaj-
tó és belépett az errefele oly
ritka – mert nem minden
sofőr mer idáig bejönni –
járgány utasa. Legutóbb
fiatalkori, karneváli fényké-
pen látta Józsit. Bozontos
szőke dróthaja alatt már
akkor ott villogot a két
szembogárban a csendes
őrület lehetősége. E lélektü-
kör oceánnyi mélysége pis-
logásra késztetett minden-
kit. Béla azonban bírta
tekintetét – az ember nem
is vár mást tavasszal egy
edzett versfaragótól – most
és régen is. Pedig Józsi nem
ismerte meg, hisz így indí-
tott a lendületes, kicsit
nagyképű belépés – inkább
bevonulás – után: hello
evribádi! Ami itt kicsit szo-
katlan üdvözlési forma egy-
részt, másrészt az evribádi
péntek-szombaton még
elmegy, vagy esetleg késő
délután, kora este, mikor
elvárható az egynél több
vendég jelenléte a műintéz-
mény ásatag falain belül.
De csütörtök koradélután
ez kizárt. Ergo, hülye, aki
ide így jön be. Vagy részeg.
Vagy Józsi. Esetünkben ez
utóbbi volt igaz. Sőt, egy
kicsit igaz volt a másik
kettő is. Mert barátunk
alapból dilis volt picinyt, és
gyakran kapatos. S egy
cseppet székely is. Igaz,
tiszteletbeli, de így lett
Józsi. Logice, neszpá?

Béla meglepődött ugyan,
de arcvonása sem rezzent.
Állta az újdonsült ámeriká-
nus-utánzat tekintetét és
rögvest támadott, a követ-
kezőket vágván hozzá a
hökkenettől mukkanni sem
tudó Józsi bátyánkhoz:
Alevú, vagy aszejevú! -har-
sogta, mire az itt-ott már
őszülő szőke torzonborzunk
megtorpant, mert a köszö-
nés viszonzásának ezt a
módját még világjárta élet-
ének egyetlen görbe útja
legeldugottabb szegeleté-
ben sem hallotta. 

Foly tatjuk…

Pipedon (II. rész)

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem
történt. 

Elhunytak: Baji Ká -
roly (85 évesen), Bíró
Lajos (67), özv. Csum pilla
Demeterné (94), Do -
mokos Imre (33), Petne -
házi Ferenc (86), Török
Gáborné Nagy Margit
(96), Bontovics Jánosné
Pándi Erzsébet (73, Mu -
rony), Fábián István (86,
Tarhos), Kun László (76),
Plavecz Já nos (80), Sze -
keres László (73).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

JÚNIUS 14-21.
Turul Patika (Piac tér)

JÚNIUS 21-28.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JÚNIUS 28-JÚLIUS 5. 
Levendula Patika (Csabai u.)

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra

valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. 

Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart. 

Orvosi ügyelet a Kossuth 
utca 4. szám alatt érhető el
(bejárat a Jantyik utca felől). 

Telefon: 66/416-637.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Mozgás könnyen, kényelmesen, hatékonyan
10 perc = 45-50 percnyi mozgás

Kényelmes, mert nem Ön mozog,
hanem gép mozgatja.
- utcai ruhában végezhető
- fogyásra, alakformálásra, zsírégetésre
- cellulitisz ellen
- feszesíti a bőrt
- csontritkulás megállítására,
visszafordítására

- inkontinencia esetén
- cukorbetegek alsó végtagi
érszűkülete esetén

- ízületkárosodás
rehabilitációjára

FECO FITNESS
Békés, Rózsa u. 15.
Telefon: 70/290-11-33

Árak:
10 perc 400 Ft,
20 perc 700 Ft

Válassza a kényelmes
és orvosilag is
elismert
FLABéLOS-t!

FLABéLOSFLABéLOSFLABéLOS

Folytatás a címoldalról
– Pontosan milyen lelki

folyamat vezet el addig, míg
valaki véget vet az életének?

– Minden ember életében
vannak nehéz időszakok, vál-

sághelyzetek, melyek megélé-
se nehezebb. Az öngyilkossági
krízisben levő személy azt ta -
pasztalja, hogy a megszokott
módon nem tudja megoldani a
válságot okozó helyzetet, de
elkerülni sem tudja azt. Min -
den esetben segítségre van
szükség, mivel a válsághelyze-
tek pozitív kimenetele hogy az
adott helyzetben megoldást
nem eredményező korábbi
problémamegoldó technikáink
mellé új megoldási módokat
találjunk, melyek leginkább
illenek személyiségünkhöz. A
kamaszkor ráadásul az a kü -

lönlegesen szép időszak mind-
annyiunk életében, amikor
hihetetlen mélységekben tu -
dunk dolgozni a személyisé-
günk változásán: a legnagyobb
energiákat tudjuk be fektetni

egy-egy kapcsolat, lelki törté-
nés, elakadás konstruktív, elő -
re mutató megoldásába.

– Van-e valamilyen előjel,
amelyre a fiatalok közelében
élők felfigyelhetnek? Kitől
lehet segítséget kérni?

– Az, aki öngyilkossági krí-
zisben van, mindig jelzi vala-
milyen módon a környezete
felé szándékát. Fontos, hogy
minden jelzést komolyan ve -
gyünk. Tévhit ugyanis az,
hogy aki beszél arról, hogy
meg akarja ölni magát, nem is
akarja megtenni. A baráti
környezet, a felnőttek között

biztosan van olyan személy,
aki ismeri a fiatal körülmé-
nyeit, azt a nehéz élethelyze-
tet, amivel éppen küzd. Eb -
ben az élethelyzetben jöhet el
egy pont, amikor teljesen ki -
látástalanná válik minden. A
konkrét öngyilkossági szán-
dék megfogalmazásán túl fi -
gyelmeztető jel lehet, ha pél-
dául hosszabb időszak óta
levert, szomorú hangulat után
hirtelen összeszedettnek, jó -
ked vűnek, indokolatlanul po -
zitívnak mutatja magát az,
akiről tudjuk, hogy éppen krí-
zisben van. A legfontosabb te -
endő, bármilyen enyhe gyanú
esetén, hogy segítsük szakem-
berhez jutni a veszélyeztetett
személyt. A baráti, családi
környezet támogatása nagyon
fontos, de nem elegendő az
öngyilkossági veszély esetén.
A krízis természetéből adódó-
an mindig professzionális se -
gítő szakember beavatkozása
szükséges: pszichológus, pszi-
chiáter szakember, aki a leg-
megfelelőbb segítséget tudja
nyújtani. Háziorvos is tud ab -
ban segíteni, hogy a megfelelő
szakemberhez eljusson a se -
gítséget kérő.          Szegfű K.

Figyeljünk a fiatalokra!

Békésen a Mentálhigiénés Szolgálatnál a Borosgyán utca 1/1.
alatt (telefon: 66/643-991), és a pszichiátriai/addiktológiai szak-
rendelőben (66/441-302) is lehet segítséget, információt kérni.

Emellett a nap 24 órájában működik a névtelenül hívható Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat, ahol segítő szakemberek fogadják a
lelki válságban, öngyilkossági gondolatokkal küzdők hívását. Az
ország egész területéről vezetékes- és mobiltelefonról is ingyene-
sen hívható éjjel-nappal a 116-123-as szám. Skype-on és e-mailben
elérhető a www.sos505.hu honlapról. A 66-os és a 68-as Inviteles
körzetekből vezetékes telefonról ingyenesen hívható éjjel-nappal a
66/441-300-as telefonszám. 

Együttműködési megálla-
podás szentesítésével pecsétel-
te meg a jövendőben még szo-
rosabbá váló kapcsolatait a
Békés Megyei Katasztrófavé -
delmi Igazgatóság és a Békés
Megyei Tisza Kálmán Köz ok -
tatási Intézmény. Az iskolában
a jövőben a belügyi rendészeti
ismeretek, továbbá a fegyveres
szervek és vagyonvédelem tan-
tárgykörök katasztrófavédelmi
ismereteinek szak mai hátterét
a katasztrófavédelem erre fel-
készült, magasan képzett szak-
emberei adják majd. 

Tóth Tibor tűzoltó ezredes,
a Békés Megyei Katasztrófa -
vé delmi Igazgatóság igazgató-
ja az aláírási ünnepségen je -
len lévő diákok és tanárok
előtt elmondta, hogy a képzés
alapot ad a szakma megisme-
résére és egyben felkészít a
továbbtanulásra.

Az aláírást megelőzően Izsó
Gábor polgármester a szélső-

séges időjárási viszonyok helyi
hatásairól adott áttekintést.
Elmondta, hogy településünk
biztonsági rendszere átala-
kult, Békés lakói maximálisan
biztonságban vannak. 

– Felkészült és tettrekész
fiatalokra a védekezésben

részt vevő egységekben mindig
szükség van – mondta a város
első embere. Hozzátet te, a
katasztrófavédelmi, polgári vé -
delmi és a tűzoltó megbecsült
szakmák, melynek mű velői a
lakosok bizalmát élvezik és
köztiszteletben állnak.   Sz. K.

Katasztrófavédők 
tanítanak a Mezgében

Az együttműködési megállapodás aláírásának pillanata. Balról jobbra:
Tóth Tibor, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazga -
tója, Kissné dr. Balogh Ibolya, a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
igaz gatója és Czégény Gyula, a Klebelsberg Intézmény fenntartó Köz -
pont Békéscsabai Tankerület igazgatója.
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A települési értéktárba
nemzeti érték felvételét bárki
kezdeményezheti. A javasla-
tok beadása folyamatos, a
következő részhatáridő: 2014.

július 1-je. A javaslatokat a
bekesvaros.hu oldalról letölt-
hető adatlap segítségével
lehet megtenni. A kinyomta-
tott és kitöltött adatlapot pos-

tai úton vagy személyesen is
be lehet nyújtani a Békési
Polgármesteri Hivatal
Titkárságán (5630 Békés,
Petőfi u. 2.)

�

Várják a javaslatokat



„ÉS KIÁLTÁSOM ELJUTOTT FÜLEIBE…”
„Én minden este imádkozom, de tényleg. Van egyáltalán, aki

meghallgatja?”- hallottam nemrég. Óriási titokra jöttem rá e
mondatok nyomán. A legtöbb ember a tudata mélyén nem biz-
tos abban, hogy kérései nyomán Isten cselekszik. Dávid talán
épp azért lehetett kedves embere az Úrnak, mert meg volt győ-
ződve arról, hogy Isten meghallgatja a hozzá esedezőket. A 18.
zsoltár rendkívüli bizonyossága ennek: „Szükségemben az
Úrhoz kiáltottam”… „Lehajtotta az eget, és leszállt… a szelek
szárnyain suhant… és kivitt engem tágas helyre… megfizetett
nékem igazságom szerint…” 

A napokban én is hasonló módon tapasztaltam meg Isten
hűségét, pedig még nyelvemen sem volt a szó, Ő már értette.
Utaztatásomat rendkívüli módon szervezte meg, közben több
emberen is segítve. A Bibliában olvassuk: minden lehetséges,
annak, aki hisz.                                  Némethné Őri Irma

4 2014. június 17.

A köztársasági elnök kinevezte a harmadik Orbán kor-
mány minisztereit. Áder János átadta megbízólevelét
Semjén Zsolt tárca nélküli miniszternek, aki újból minisz-
terelnök-helyettes is lesz, Pintér Sándor belügyminiszter-
nek, Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszteré-
nek, Fazekas Sándor földművelésügyi, Hende Csaba honvé-
delmi, Trócsányi László igazságügyi, Navracsics Tibor kül-
gazdasági és külügyminiszternek, Varga Mihály nemzet-
gazdasági, Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek
és Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökséget vezető miniszter-
nek. A következő négy év a nagy tettek korszaka lesz
Orbán szerint, aki miniszterei iránytűjének a hazaszerete-
tet, az alázatot és a szolgálatot határozta meg. A mostani
miniszterek dolga nehezebb lesz, mint az előző kabinet tag-
jaié volt, a léc ugyanis magasabbra került. Komoly teherbí-
rású és „magas szakítószilárdságú” emberek kellenek, akik
elbírják a súlyt és a felelősséget, alázattal közelítenek fel-
adatukhoz, és kitartanak a közös célok céljaik mellett.

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

Adószám: 18392607-1-04.

Mint minden évben, idén
is vacsorán látta vendégül a
Bé kési Újságot kiadó Csa -
ládért Alapítvány a lap
készítésében közreműködő-
ket. A cikkszerzők, fotósok,
hirdetésszervezők, nyomdai
előkészítésben tevékenyke-
dők, háttérmunkások és a
terjesztők az év egészében
azon dolgoznak, hogy a
békési lakosok kéthetente
olvasmányos, információk-
ban gazdag és nem melléke-
sen számukra ingyenes lapot
kapjanak kézhez. A legtöb-
ben bármiféle ellenszolgálta-
tás nél kül, mai divatos foga-
lommal: önkéntesen végzik
munkájukat, melyet a város
és az itt élők szeretetet ösz-
tönöz. Néhányan már kez-
dettől a Bé kési Újság mun-
katársának vallhatják magu-

kat. Ezekért mondott köszö-
netet a Csa ládért Alapítvány
nevében Barkász Sándor. 

A Békési Újság főszerkesz-
tője, Szegfű Katalin az előző
12 hónap összegzéseképpen
arról beszélt, hogy az olvasók
to vábbra is ragaszkodnak a

laphoz. A terjesztés korábbi
gondjai szinte teljesen meg-
szűntek, és a hirdetők is egyre
nagyobb bizalommal vannak
a Békési Újság irányában.
Sikertörténet volt a 2014-es
Békési Kalendárium kiadása
is, melyet szinte elkapkodtak

az olvasók. A szerkesztőség
máris elkezdte a következő,
immár tizedik Kalendárium
előkészítését. A minden ko -
rábbinál értékesebbnek és
gazdagabbnak tervezett kiad-
vány még az idén év végén
megjelenik. 

Újabb terveket sző a Békési Újság csapata

Az elmúlt egy évben ők álltak a Békési Újság mögött. A munkatársakat jó hangulatú vacsorán látta
vendégül a lapot kiadó Családért Alapítvány.
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Jantyik Mátyás gyűjtemé-
nyes kiállítására készül a fes-
tőművész nevét viselő békési
múzeum, a művész születésé-
nek 150. évfordulója alkalmá-
ból. Az év eleje óta tartó hosz-
szas előkészítő munka, szerve-
zés, levelezések, megbeszélé-
sek so rán a múzeum munka-
társai igyekeztek összegyűjte-
ni a bé kési születésű festőmű-
vész munkásságának minél
teljesebb anyagát. Az előké-
szítő munka eredményeként a
Békési Ga lériában lesznek
láthatóak Jan tyik Mátyásnak
a Ma gyar Nem zeti Múzeum -
ban, a Ma gyar Nemzeti Galé -
riában és a Munkácsy Mihály
Múzeumban őrzött művei is
(műtárgyvédelmi okokból né -
hánynak úgynevezett „nemes
másolata”). A múzeum fel-
vette a kapcsolatot a Parla -
ment Sajtóirodájával, ennek
köszönhetően az Or szágház
Főrendi termében látható két
falfestmény eddig Békésen
még nem látott, nagyméretű
má solatát is bemutatják a
látogatóknak. A tárlat a BÉ -
TAZEN programsorozatának
keretében, június 21-én 14
órakor nyílik, az ünnepélyes
megnyitón Izsó Gábor pol-
gármester köszöntője után dr.

Bereczky Loránd, a Nemzeti
Galéria nyugalmazott, békési
születésű főigazgatója adja át
a kiállítást az érdeklődőknek.
A délután folytatásaként Jan -
tyik Mátyás munkásságáról,
művészetéről és a korszak
Békés megyei alkotóiról szóló
emlékkonferenciát is rendez-
nek, szintén a Galériában. Az
évforduló alkalmából repre-
zentatív katalógust is szeret-
nének megjelentetni Jan tyik
Mátyás minél több mű vének
fotójával.

A múzeum munkatársai
szeretettel várják programja-
ikra a településük múltja és
művészete iránt érdeklődő
békésieket és minden kedves
látogatót!

Eddig nem látott 
Jantyik-alkotások 
a Galériában 

A május végi esős időjárás
miatt június első hetében
megtartott Ön kén te sek Hete
so rán a
B é  k é s i
Ön kén tes
Pont ki -
lenc ön -
kén tes be -
vonásával
és a Dán -
foki Üdülő központ önkén-
tesként dolgozó munkatársa-
ival együtt dolgozott a tábor

nyári szezonra való felkészí-
tésén. 100 tőnyi konténeres
növénycsaládot ül tettek el

sövényke-
rítésnek,
valamint
le fes tet ték
a szegély-
köveket a
b e j á r a t
k ö r n y é-

kén, így a vendégeket még
szebb, rendezettebb látvány
fogadja.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGHÍVÓ
Hogyan veszi rá egy apa furfanggal 

a korosodó, vénlegény fiát a nősülésre? 
Milyen is volt azokban az időkben, amikor még 

guzsalyosba kellett járni, 
amikor az apa kérte meg a lány kezét?

NYIRŐ JÓZSEF: 
Halhatatlan élet című regénye

többek között ezekre a kérdésekre ad választ, 
eredeti népies humorral fűszerezve a történetet.

KULCSÁR-SZÉKELY ATTILA
székelyudvarhelyi színművész

előadása ezt a világot igyekszik újra megteremteni, 
felhőtlen, igényes szórakozást nyújtva, de szem előtt tartva

a magyar népi hagyományok őrzését. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a szervező KÉSZ 
június 19-én, csütörtökön 18 órára

a kulturális központ kápolnatermébe. 

A belépés ingyenes, de adományt szívesen 
és köszönettel elfogadunk.

Kossuth Lajos fiatalkori portréja
Jan tyik Mátyás egyik kiemelkedő
alkotása. Ma a békési Városháza
dísztermében látható.

A napokban megkezdték a
városháza három részét is
érintő és annak energetikai
korszerűsítését célzó felújítási
munkálatokat Békésen. En -
nek jegyében megtörténik az
épület külső hőszigetelése, a
nyílászárók cseréje illetve
kondenzációs kazánok telepí-
tése is. A polgármesteri hiva-
tal főépületét – műemléki
jellegéből adódóan – csak a
nyílászárók cseréjével érintik
majd a kivitelezés folyamán.
A mo dernizálás egyébként
ezeken az egységeken kívül
még hat épületet érint, ami-
ből három ingatlan felújítása
már a végéhez közeledik.

Rövid időn belül elkészül a
külső hőszigetelés, nyílászá-
rócsere és a kondenzációs
kazán telepítése a Vásárszél
utcai rendelő, a Bajza utcai
önkormányzati épület és a
Móricz Zsigmond utcai neve-
lő intézménynél. 

A békési önkormányzat
összesen 290,5 millió forint-
ból korszerűsíti kilenc közin-
tézményét, melyből 247 mil-
lió forintot pályázaton nyert
el. A beruházásnak köszönhe-
tően évente 12,5 millió forint
megtakarítás jelentkezik majd
a gázszámlában. A felújítások
várhatóan szep tember végén
fejeződnek be. 

�

Folytatódik az 
épületkorszerűsítés

Hirdessen a BÉKÉSI ÚJSÁG-ban! Kéthetente 10 ezer 
példányban 24000 személyhez jut el! Telefon: 30/432-20-30.



– Kit tisztelhetünk Kállai
Júlia grafikusban?

– A BETŰvel, az ólombetű-
vel középiskolás koromban
Szegeden, a Tömörkény Ist -
ván Művészeti Szakközép -
iskolában ismerkedtem meg.
A betűszedés mesterségét, kü -
lönös és szigorú szabályait
elsajátítani nagyon nehéz fel-
adatnak tűnt. Az egyre több
részlet megismerése, a sok
gyakorlás, gyakorlat azonban
mind közelebb vitt a szakma
szeretetéhez. Az Iparmű vé -
szeti Egyetemen kiváló tipog-
ráfus, könyvművész, grafikus-
művész (Haiman György,
Szántó Tibor, Kass János)
tanáraim a szakma még mé -
lyebb rétegeit, rejtelmeit tár-

ták föl. Munkásságuk számta-
lan példája rávilágított a ti -
pográfia, a grafika igazi szép-
ségére, kifejező erejére. A Kner
Nyomdában csomagoló anya-
gokat, például címkéket, do -
bozokat terveztem 30 éven át,
a Dürer nyomdában pedig
elsősorban könyveket, kataló-
gusokat, plakátokat tervez-
tem. Mellette párhuzamosan
tanítottam is az Evangélikus
Művészeti Gimnáziumban és
a Szent-György Albert Mű -
vészeti Gimnáziumban a nö -
vendékeket grafikai tervezésre,
számítógépes grafikai progra-
mok kezelésére és rajzra.
Tanítványaimmal is szerettem
volna megismertetni e sokrétű
szép szakma lehetőségeit, a

be tűk szeretetét, s használa-
tuk írott és íratlan szabályait.

– Nemrég jeles kitüntetésben
részesültél. Beszélj, kérlek róla!

– A várossá nyilvánításra
emlékező ünnepi képviselő-
testületi ülésen április 15-én
vehettem át a Békés Városért
megtisztelő kitüntetést, és
ezúton is szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik
rám gondoltak, érdemesnek
tartottak erre. Úgy gondolom,
hogy életem eddigi tevékeny-
ségét, munkáját ismerték el
ilyen módon. Például a Békés-
Tarhosi Zenei Napok plakát-

jait, meghívóit a kezdetektől
hosszú évekig én terveztem és
nem egy békési témájú köny-
vet is, csupán szeretetből. 

– Milyen reakciókat tapasz-
taltál ezen esemény kapcsán?

– Sok gratulációt kaptam.
Olyanok is felhívtak telefo-
non, akiket én nem is ismer-
tem, de ők engem igen. Sokan
mondták, hogy velem örül-
nek, megérdemeltem.

– Mivel „mulatod az időt”
viszonylag friss nyugdíjas-
ként?

– A nyugdíjas éveimet töl-
töm, de még szeretnék azért
átadni a tudásomból amennyit
csak tudok, azoknak, akik
igényt tartanak rá. Már töb-
ben megkerestek, hogy segít-
sek nekik rajzból felkészülni a
felvételi vizsgára. Ősztől min-
den bizonnyal el is kezdem.
Vannak egyéb terveim is… 

Gugé

Következő interjúalanyunk
Pogoszov Miklós autósoktató.

52014. június 17.

Varázsceruza
A 67 éves, ám örökifjú Kállai Júlia grafikusművész tulaj-
dona e csodás „ceruza”. Értsünk ez alatt egy grafitceru-
zát, egy számítógépes egeret, ő kézbe veszi, s máris
indul a varázslat. A végeredménnyel nap mint nap talál-
kozunk, csak nem tudjuk a „varázsló” nevét. Őt próbál-
tam szóra bírni!

IRRITÁBILIS BÉLSZINDRÓMA II.
Kutatók kimutatták, hogy e betegségben szenvedők közül

sokak bélfalában nagyszámú fehérvérsejt található, amely a
bélfal gyulladását jelzi. Mielőtt az orvos a diagnózist felállíta-
ná, labor- és székletvizsgálatokkal, ultrahanggal ki kell zárnia
más betegségeket. A kezelés elsősorban a panaszok enyhítését
célozza, mivel maga a betegség sok esetben egy életen át meg-
marad vagy időről időre kiújul. A gyógymód része a helyes
étrend, mint például a 4 fő vércsoport szerinti táplálkozás és a
megfelelő táplálkozási szokások kialakítása, emellett a gyógy-
szeres és a pszichoterápiás kezelés.

A diéta során kerülni kell minden olyan ételt és italt, amely
savasít, mint például a finomított fehérlisztből készült ételek, hús-
húsfélék, tej-tejtermékek, sör, kóla kávé, fekete tea. Javasolt egy-
szerre csak keveset enni, naponta több alkalommal. Fontos továb-
bá a rendszeres testmozgás is, amely erősíti a bélfunkciót és csök-
kenti a stresszt. Javasolt a gyógyszereket egy idő után természetes
szerekre, gyógynövényekre cserélni. A szoruláson segíthet a korpa
és a lenmag, a puffadáson a kamilla, a kömény, az édeskömény, az
ánizs, fájdalomcsillapítóként pedig a borsmenta lehet hatásos.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Száz százalékos támogatást
nyert a békési önkormányzat
nyári gyermekétkeztetésre ko -
rábban benyújtott pályázata.
Ez azt jelenti, hogy a nyári
szünetben hétközben naponta
négyszáz gyermeknek tudunk
ebédet biztosítani összesen 7,7
millió forint értékben – tud-
tuk meg Izsó Gábor polgár-
mestertől. A június 23-tól au -
gusztus 22-ig tartó program-
ban összesen 17.600 adag me -
leg ételt osztanak ki. Pozi tí -
vum, hogy a tartalmas ebédet
legalább harminc százalékban
helyi mezőgazdasági vállalko-
zó – kistermelő – által, illetve

közfoglalkoztatás keretében
megtermelt vagy előállított
alapanyagokból készítik el az
önkormányzat konyháján. A
nyersanyagok egy része így
frissen, több napos szállítás
nél kül kerülnek a konyhába.
A pályázatban kiegészítő fel-
adatként vállalta az önkor-
mányzat, hogy harminc gyer-
meknek augusztus 8-ig Dán -
fokon napközis tábort, au -
gusz tus 11-től augusztus 22-ig
úgynevezett „ligeti” szabad -
idős foglalkozást is biztosít. A
programot az önkormányzat a
Gyermekjóléti Szolgálat segít-
ségével látja el. 

�

400 rászoruló gyermek kap
meleg ételt ingyen a nyáron

Pályázni lehet a témában elkészített fényképekkel
(személyenként legfeljebb 6 db archív vagy mai felvétellel,

papíros vagy digitális formában), fotósorozattal, valamint novellákkal,
visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon.

A legjobb írások, valamint fotók, fotósorozatok belekerülnek
az idén év végén megjelenő 2015-ös Békési Újság Kalendáriumba,
készítőket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk.

A személyesen a városi
a Családért Alapítványnak (5630 Békés, Petőfi utca 20.)

címezve, valamint a bekesiujsag@gmail.com címre.

pályamunkák leadhatók felnőttkönyvtárban,
postán

elektronikusan

A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.
, hogy a digitális fotók hosszabbik oldala minimum 2000 pixel legyen.Kérjük

Legyen ön is a
Kalendárium munkatársa!

Legyen ön is a
Kalendárium munkatársa!

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2015-ös Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: JÚLIUS 31.A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: JÚLIUS 31.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „BÉKÉS – MÚLT, JELEN, JÖVŐ!”A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „BÉKÉS – MÚLT, JELEN, JÖVŐ!”

Telefon: 66/411-023
Békés, Teleky u. 17.

Csirkerendelés!
Vörös 132 Ft/db
Fehér 155 Ft/db

Master 147 Ft/db

Csirkerendelés!
Vörös 132 Ft/db
Fehér 155 Ft/db

Master 147 Ft/db

Füldőruhák, pólók,

nyári cipők,

rövidnadrágok,

bébi ruhák,

rövidujjúak, ágyneműk

Füldőruhák, pólók,

nyári cipők,

rövidnadrágok,

bébi ruhák,

rövidujjúak, ágyneműk

Lehoczki Autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.

Vaxos mosás,
kárpittisztítás,

belső takarítás,
alufelni tisztítás,

gumiápolás, polírozás

hétfő-péntek 7-12, 14-18 óra,
szombat 7-13 óra között.

Más időpontban kérem, csengessen!

Nyitva:

Zsozsó Vegyesbolt
Békés, Szabó Dezs u. 27/1.ő

Csomagolt élelmiszerek, édességek,
hideg üdítők, ásványvizek,

energiaitalok, papíráruk, tisztító- és
fertőtlenítőszerek, műanyag áruk

nagy választékban!

Súlyos betegsége után
önálló költői esttel tért visz-
sza Békés kulturális életébe a
korábbi Eötvös iskola egyko-
ri közkedvelt tanára, Szeve -
rényi Barnabás. A Remény -
hír Ház ban június 2-án tar-
tott alkalom egyben emléke-
zés volt a Magyar Holo -
kauszt Emlék évre. Szeveré -
nyi Barnabás a zsidó- és ci -
gány holokauszthoz kapcsol-
ható költeményeket mondott
el, melyeket két békési roma
költő, Lakatos Gyula és Sur -
man László írtak. Mindket -

ten a szervező Ma gyar Pün -
kösdi Egyház Orszá gos Ci -
gány misszió munkatársai és
különös érzékenységgel kö -
zelítik meg a 20. század de -
rekán történt elfogadhatat-
lan népirtások tragédiáját. 

Az esten Szeverényi Bar -
nabás őszintén vallott tanári
pályája sikereiről, kihívásairól,
saját költészetéről, valamint
súlyos betegségéről is, melyet
belenyugvással, a bi zonytalan
jövővel szembenézve élt meg,
nem feledve, hogy élete Isten
kezében nyugszik. Később kö -

szönetet mondott a sok segít-
ségért és imáért mindazok-

nak, akik ezekben a nehéz
hónapokban mellette álltak.

Az esten Szeverényi János,
a Magyarországi Evangélikus
Egyház országos missziói lel-
késze az áldozatokról és
győztesekről osztotta meg
gondolatait. Ő is és Durkó
Albert misszióvezető is arról
beszélt, hogy a vigasztalan
időkben és helyzetekben Is -
ten az, aki segít túllátni a
felelősök keresésén és segít
megoldásokat találni. Isten
válasza a pokoli jelenségekre,
az egymást gyilkoló emberi-
ségre: Jézus Krisz tus – hang-
zott el.                      Sz. K.

Roma költők versei a holokausztról
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Megváltozott az elektronikus postacímünk

Tisztelt olvasóink! Tájékoztatjuk önöket, hogy június 20-tól online a
Békési Újság kizárólag a bekesiujsag@gmail.com e-mail címen érhető el.

A felvételen balról jobbra az est előadói: Szeverényi Barnabás, Durkó
Albert és Szeverényi János.

BÉKÉSI ÚJSÁG



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen, az Iskola utcában háromszobás,
ebédlős, felújított, hőszigetelt, klimatizált,
vegyes- és gáztüzelésű, ipari árammal el -
látott családi ház eladó. 30/96-38-391.
Eladó az Adyn földszinti, kétszobás, nagy-
erkélyes, 58 m2-s lakás. 20/457-63-33.
Téglagyári tavon tórész eladó kellemes
környezetben. 30/93-54-344.
Eladó Posta u. 3/1. alatti három szoba +
nappalis, két fürdőszobás, kétgarázsos ház.
Kis rendezett udvar, melléképületek. 30/27-
94-760.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, ameri -
kai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
A Nagykertben komfortos tanya eladó.
30/48-48-044.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Szarvasin szépen felújított, földszinti, 72
m2-es, 2+1 szobás, erkélyes lakás eladó.
Érd.: 20/48-13-158.
Komfortos, régi típusú ház jó környezet -
ben eladó. Érd.: 70/771-86-46.
Bolyai utcában háromszobás, 110 m2-es
ház 1752 m2 telken eladó vagy elcserél-
hető. 30/626-14-31.
Gyulán a fürdő közelében karbantartott kis
kertes ház sürgősen eladó. Üdültetés re is
alkalmas. 30/799-50-50, 30/ 272-43-50.
Régi építésű kétlakásos ház eladó a vá -
rosközpontban. Arany J. u. 9. 66/ 634-112.
Karacs 2-ben jó állapotú 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 70/458-09-23.
Békésen régi építésű, összkomfortos
családi ház eladó. 30/590-69-38.
Csendes kertvárosi részen, 3+2 félszo -
bás családi ház duplafűtéssel eladó. Érd.:
30/411-08-57.
Ady 14-ben, második emeleti, 50 m2-es,
1,5 szobás, erkélyes lakás eladó. Érd.:
30/439-05-49.
Kétszobás kertes ház sürgősen eladó.
30/375-37-09.
Kamuton 2,5 szobás vegyes-gázfűtéses
ház áron alul eladó. 70/539-09-40.
Négyszobás kertes ház sok melléképület-
tel, gyümölcsfákkal, ásott kúttal, ipari
áram mal eladó. 30/225-78-24.
Frekventált helyen kétszobás, gázközponti
fűtéses ház telekárban eladó. 30/342-98-07.
Fáy utcán földszinti, 1 + 2 félszobás, telje -
sen felújított lakás eladó vagy kocka tég -
laházra cserélhető. Tel.: 30/518-07-28.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince u. 3. alatt. Tel.: 66/410-323.
Vásárszélen egyszobás, 3. emeleti lakás
eladó. Gyümölcsöst vagy szántóföldet 1
millió Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Frekventált helyen 3,5 szobás ház eladó.
Érd.: 30/342-98-07.
Központhoz közel téglaépítésű ház nagy
udvarral, melléképülettel eladó vagy lakás-
ra cserélhető. Tel.: 30/380-47-67.
Városközponthoz közel 2,5 szobás, jó
állapotú ház eladó. Gáz- és vegyesfűtés,
ipari áram van. 30/221-53-49.
Téglagyári horgásztavon tulajdonrész
eladó. Tel.: 30/262-43-57, 30/551-73-78.
Főtérhez közel 1000 m2-es telken ház
lebontásra eladó. Tel.: 30/380-47-67.
A Legelő utcában háromszobás ház eladó.
Jószágtartásra alkalmas alsó épületekkel,
betonos udvarral. Érd.: 70/527-90-82.
Kertes ház eladó vagy kiadó. 30/202-98-78.
Hosszú parasztház eladó. 70/222-10-48,
66/643-342.
Békésen családi ház eladó. Érd.: 66/634-
103, 30/55-19-108.
Az Epresköz utcában egy 170 m2-es ingat-
lan 1064 m2-es telekkel. Érd.: 70/620-69-86.
Szarvasi 16-ban I. emeleten kétszobás,
ebédlős, felújított, központi fűtéses, klí -
más lakás eladó. 30/497-89-99.
Hajnal utcában ház eladó. 66/634-293.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 

Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kert-
tel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44. 
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. 30/981-35-01, 70/933-70-36. 
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első eme -
letig. Érd.: 66/417-560,17 óra után. 
Murony központjában ötszobás, össz kom -
fortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belvárosi egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, földszinti lakás
eladó vagy elcserélhető 1. emeleti, kétszo -
bás lakásra, frekventált helyen. Értékkü -
lön bözettel. Tel.: 20/383-41-45.  
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. Ár:
290 ezer Ft. 30/367-08-94.
Rosszerdőn hétvégi ház 500 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
Balaton déli partjától 30 km-re Pamuk köz -
ségben (Somogy megye) kétszobás, tég -
laépítésű, komfort nélküli családi ház  ol -
csón, másfélmillióért eladó. Azonnal köl -
tözhető. 30/377-53-10. 

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Szécsénykertben kétszobás, komfortos
ház eladó. Ár: megegyezés szerint. Tel.:
30/760-51-54.

DEVIZAHITELESEK FIGYELEM!
Felmondott, Végrehajtásos Lakáshi te -
lek, Jelzáloghitelek, Autóhitelek, jo gi

megoldással. 
INGYENES TANÁCS ADÁSSAL! 

Érdeklődni: 20/450-15-28.

Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83. 
Bocskai u. 10. alatti ház nagy telekkel eladó.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 70/33-75-359.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi tí -
pusú, kétszobás, összkomfortos ház nagy
telekkel 4,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/
412-070, délután.
Veres Péter tér 7A III/7. részben felújított lakás
eladó. Ára: 4,65 millió Ft. 30/ 309-31-75.
Veres Péter tér 6-ban eladó egy 2,5 szo -
bássá átalakított erkélyes, egyedi fűtésű
lakás. Irányára 4,8 millió Ft. 30/476-9380.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5 millió Ft-
ért. 30/239-22-95.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fáy utcában másfélszobás, redőnyös, 4.
emeleti lakás teljes bútorzattal eladó. Ki -
meszelt, nagy konyhás. Külön fürdőszoba,
WC, kamra. Ár: 5,2 millió Ft. 20/ 967-00-17.
Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház  ga -
rázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sür -
gősen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti la -
kás panoráma kilátással eladó a Vá sár -
szélen. Irányár: 5,5 millió Ft. 70/55-49-424. 
Békésen, a Révész utcában kétszobás,
nagy konyhás kertes ház eladó. Irányár: 6
millió Ft. Tel.: 30/467-13-39.
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szomszédságában háromszobás össz -
kom fortos családi ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Békésen frekventált helyen, a Mezei ut -
cában kétszobás, összkomfortos kertes
ház sürgősen eladó, Irányár: 6,7 millió Ft.
Érd.: 30/814-49-35.
A Móricz Zsigmond utcában 105 m2-es,
2,5 szobás téglaház garázzsal, mellék -
épülettel eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.:
66/414-193, 30/74-47-345.
Ady 12-ben 2. emeleti, háromszobás, 64
m2-es lakás eladó vagy azonos árban
kertes házra cserélhető. Irányár: 7,5 millió

Ft. Érd.: 20/326-79-26.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Békésen családi ház eladó. Két szoba,
nappali, fürdőszoba, vegyestüzelésű- és
gázkazán is van, melléképülettel és garáz-
zsal. Irányár: 7,9 millió Ft. 20/943-09-36.
Háromszobás, nagykonyhás, 70 m2-es
lakás eladó az Ady 10-ben. Földszinten
van. Ár: 8 millió Ft. Tel.: 20/967-00-17.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 fél-
szobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es
ga rázs. Irányár: 1 millió Ft. 20/24-24-802. 
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, te -
tőtér-beépítéses ház szép telekkel eladó 9
millió Ft-ért. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Fábián u. 12. szám alatti családi ház 22,8
millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/655-98-06.

INGATLANT KERES

Másfélszobás albérletet keresek 20 ezer Ft-
ig, vagy garázst vennék ki. 70/214-41-44.
Téglaépítésű kertes házat keresek meg -
vételre 7 millió Ft-ig, lehet vidéken is. Aján -
latot várok: 66/739-890, 20 óra után.
Lakható, fürdőszobás kertes házat kere-
sek 2-3 szobásat 5 millió Ft-ig. 30/554-
53-66, csak este.

KERT
Eladó a Malomasszonykertben 1384 m2

kert. Ásott kút, villany, kis kőépület van.
Deák Ferenc u. 91. Tel.: 30/563-77-27. 
Rosszerdőn 3 db kert egymás mellett mű -
velésre kiadó. Érd.: 30/342-98-07.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó. Villany, fúrt kút. Esetleg fizetés -
könnyítéssel. Bútort, haszonállatot be -
számítok. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsfák -
kal eladó. Villany, fúrt kút, tárolóhelyiség,
WC van. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Suzuki Wagon R Plusz 1,3 GC 2004. XI.
első tulajdonostól 63600 km-rel eladó.
Műszaki 2014.11.13-ig. Tel.: 70/224-20-70.
Simson S50-es 1990-es kiadás, alufelnis,
26000 km-t futott eladó. Bocskai u. 55.
Használt Lady utánfutóhíd eladó. 70/539-
09-40.
T-3-as Transporter TD kilencszemélyes le -
járt műszakival 170 ezer Ft-ért eladó. Mar -
ko lógép tartozékokkal eladó. 20/530-77-19.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
3 q utánfutó friss műszakival eladó. 30/
448-29-26.
Mercedes kisteherautóhoz alkatrésztől a
gumiig minden eladó. 30/94-55-433.

ÁLLAT
Előnevelt csirke, liba, kacsa eladó. Kis -
pince u. 47. 30/48-48-044.
Puli keverék kiskutya ingyen elvihető.
Érd.: 20/475-44-91.
Fajtiszta foxi kiskutya az oltások áráért
eladó. Tel.: 20/331-30-09.

TÁRSKERESÉS
42-49 éves független férfit keresek ko -
moly kapcsolatra. 30/558-71-26. 

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Segédmunkákat, kisebb kőműves munkát
keresek. 20/33-20-768.
Kisebb kőműves, udvaros, házkörüli vagy
raktári segédmunkát keresek. Tel.: 20/
326-79-26.

EGYÉB
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kiságyba való, 60x120 cm-es kókuszmat -
rac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
150 l-es betonkeverő újszerű állapotban
eladó. 30/448-29-26.
Brevi típusú fekete-narancs színű multi-
funkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887. 

Kitűnő minőségű vályogtégla eladó Bé -
késen. Érd.: 30/278-60-55.
Búza eladó Békésen. Tel.: 66/412-070.
Eladó 50 gombolyag különböző minőségi
kötőfonal és Kézikötés abc-je könyv. Az
árban megegyezünk. 30/476-93-80.
Eladó: szobabútor franciaággyal, kihúz ha -
tó kanapék, heverő, csillárok, hármas -
ablak beüvegezve, ruhásszekrény, üveges
szekrény, 72 cm-es színestévé, arcszo -
lárium, kinyitható konyhaasztal székkel,
éjjeliszekrény, fiókos szekrény, virágtartó.
30/377-53-10.
Eladó: 5 db kisbálás lucerna, 50db ötli -
teres befőttesüveg, Simson Star, szobaan-
tenna, autó ködlámpa, 50-es munkás-
ruha, 48-as munkavédelmi bakancs, lég-
puska. Érd.: 30/260-54-21. 
2 db Camping kerékpár eladó. 30/ 433-
79-89.
Eladó íróasztal ráállított polccal. Mérete:
120x250 cm. Árban megegyezünk. 30/
476-93-80.
Megbízható személy minden feleslegessé
vált lomot ingyen elszállít. 30/260-54-21.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79-89.
Kétrészes szekrény kifogástalan állapot-
ban eladó Békésen 7000 Ft-ért. Tel.: 30/
422-62-03.
Gázpalack eladó. Tel.: 30/ 467-13-39.
Szekrénysor, két fotel, egy heverő eladó.
70/222-10-48, 66/643-342.
9 hektár búzaszalma aratás után rendről
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Rózsaszín, duplavirágú leánder eladó 1
méter magas. Érd.: 20/321-09-70.
Bontásból eladó többfajta tégla, cserép,
kúp cserép, szarufa, deszka, gerenda, te -
tő léc, nyílászárók, konvektorok, samott
tégla, malmikocsik, kétkerekű tolikocsi.
20/472-96-58.
Száraz helyen tárolt tojásszén eladó. Tel.:
30/467-13-39.
Hagyományos fajta pándi meggy szedés-
sel eladó. 20/355-77-26.
Eladó: előszobafal, cipős szekrény, mi nő -
ségi új merinói takaró, kis- és nagy bake-
lit lemezek. Tel.: 30/272-43-50.
Pálinkafőző duplafalú vízfürdős üstök
eladó. 50 literes 80 ezerért, 30 literes 50
ezerért. 30/542-77-01.
Eladó: parapetes konvektorok, gázmele -
gítő, gáztűzhely, villanybojler, felújításra
szoruló női kerékpár 10 ezer Ft-ért, hasz -
nált ruhák, pólók, nadrágok, pulóverek.
Érd.: 30/342-98-07.
Székelyföldi kiránduláshoz 2-3 útitársat
keresek. 30/94-55-433.
Eladó: irodai íróasztal 15 ezer Ft-ért, hasz -
nált gáztűzhely 8000 Ft-ért, Energomat
Hajdu automata mosógép, tölgyfa kony-
haszekrény 35 ezer Ft-ért, fekete forgós
főnöki fotel 5000 Ft-ért. 30/342-98-07.
4 db zöld műanyag szék és állítható forgó
irodaszék jó állapotban eladó. 30/57-44-088.
Eladó: háromelemes, világos régi szek -
rény sor 20 ezer Ft-ért, vitrines, álló ital-
hűtő 55 ezer Ft-ért, beépíthető elektromos
tűzhely 5 ezer Ft-ért, új számítógép asz-
talok 15 ezer Ft-ért. 30/342-98-07.
Neumann elektromos varrógép beépített
asztallal, jó állapotban 14 ezer Ft-ért
eladó. 20/800-86-71.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó bontásból 1 db félig üveges, 1 db
tele ajtólap, mindkettő 200x90 cm, vala -
mint 2 db bukósisak. Tel.: 66/643-046,
20/441-70-96.
Eladó: 3 fázisú vízszivattyú, régi ágy +
betét, 4 db szék, 2 fotel, 5 l-es befőttes üveg-
ek, régi melegágyi üveglapok. 70/408-50-14.
Nagykerekű nagy roller eladó újszerű
állapotban. 30/57-44-088.
Eladó gépek: talajmaró, MTZ után három-
fejes eke, kombájnkerekek felnivel. Tel.:
20/530-77-19.
100-1200 db piros hófogós cserép  ol -
csón, őrölt fűszerpaprika (édes, erős) ter-
melői áron eladó. 30/94-55-433.
Eladó: jó állapotban lévő használt sarok
ülőgarnitúra, szekrénysor, szőnyeg, heve -
rők, fotelek. Érd.: 70/51-85-770.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, hűtőtáska, gázpalack, háromré szes
ülőgarnitúra, szobafenyők, pálmák. Érd.:
30/739-62-58.
Eladó: súlyzókészlet (6000 Ft), gáztűz hely
(5000 Ft), motoros szegélynyíró (3000
Ft), 1,3-as Wartburg alkatrészek nagyon
ol csón. 30/368-08-94.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Nagy termő citrom-, narancs- és manda -
rinfák eladók. Tel.: 30/252-85-50.
Házi szilvalekvár eladó. 70/397-83-51.
Új és használt minőségi paplanok és pár -
nák, valamint építkezésből kimaradt új tér-
burkoló járólap eladó. Érd.: 30/94-55-433.
Ásott kúthoz 5/4” 6 méteres vascső (láb-
szelep + felsőcsatt) + 30 m 1” locsoló -
slag és vaskas eladó. 70/236-35-37.
Eladó Békésen egy hosszában kihúzható,
kivehető szivacsbetétes ágy. Irányár: 2000
Ft. Tel.: 70/394-33-06.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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@GMAIL.COM

MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036

LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 24. KEDD 12 ÓRA.

Két 18 éves gimnazista raj-
zai díszítik ezekben a hetekben
a Szegedi Kis István Re for -
mátus Gimnázium második
emeleti lépcsőfordulójának fa -
lát. Ko vács Tamás és Simon
Zoltán a magyar és a nemzet-
közi történelem, egyháztörté-
net kiemelkedő alakjainak
port réit rajzolta meg. Számos
másik mellett Ravasz László,
Szenczi Molnár Albert, Beth -
len Gábor, valamint Albert

Schweitzer, Char les Spurgeon
és Martin Luther King arcképe
elevenedik meg, átívelve évszá-
zadokat és földrészeket. 

A tárlatot Kovács Dániel

iskolaigazgató nyitotta meg
június 2-án. A kiállítás létre-
jöttét a Békési Roma Nem -
zetiségi Önkormányzat anya-
gilag támogatta, valamint azt
a kiadványt is, amely az alko-
tásokat és az ábrázolt szemé-
lyiségek életművét egy cso-
korba gyűjtve mutatja be. 

A hitét megvalló egyház cí mű
tárlat ötlete Mucsi András tör-
ténelemtanártól származik,
apropóját pedig az adja, hogy

ebben az évben zárja le a re for-
mátus egyház a Kálvin Éve -
ket, megemlékezve az egyház-
alapító-reformátor halálának
450. évfordulójáról.        Sz. K.

Hitvallók arcképei
a gimnázium falán
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Június 1-én tartották a
konfirmációt a békési refor-
mátus gyülekezetben. Ezúttal
12 fiatal és egy felnőtt tett
fogadalmat ünnepélyes kere-
tek között Jézus Krisztus kö -
vetéséről, valamint református
egyházhoz való tartozásuk
szándékáról. 

A konfirmáltak egy teljes

tanéven keresztül készültek a
nagy napra, elsajátítva mind-
azokat az ismereteket, melyek
segítették őket felelősségteljes
döntésük meghozatalában.
Megismerkedtek a Bibliával, a
keresztyén hit fontosabb téte-
leivel, de ízelítőt kaphattak a
Krisztus-követés örömeiről és
nehézségeiről is.            M. A.

Konfirmáció a református
gyülekezetben

Tájékoztatjuk a tisztelt
in gatlantulajdonoso-
kat, hogy a Békés
városában be -
vezetett ház-
hoz menő sze-
lektív hulla-
dékgyűjtés és a zöldhul-
ladék gyűjtése megvál-
tozik. 

A szelektív hulla-
dék gyűjtése minden
páratlan héten, a kommuná-
lis hulladék elszállításával
megegyező napon történik.
Kér jük, hogy a matricával ellá-
tott szelektív hulladékgyűjtő
edényükbe csak a következő
hulladékokat he lyez zék el:
papír, fém, mű anyag és textil.
A hulladékok tisztán kerülje-
nek a gyűjtőedény be, tehát ne
le gyenek ételmaradékkal vagy

más anyaggal szennye-
zettek.

A zöldhulladék
gyűjtése min den
páros hé ten a

kommunális hulla-
dék gyűj tésével meg-

 egyező na pon történik.
Kérjük önöket, hogy a
zsákba csak zöldhulla-

dékot (levágott füvet, leve-
leket, konyhai zöld maradéko-
kat) helyezzenek. Amennyi -
ben zsákjaikat a gyűjtés során
nem pótolják, a Verseny u. 4.
szám alatti ügy félszolgálaton
lehetőségük van ingyenesen
zsákokat kérni.

További tájékoztatást a Bé -
kési Kommunális és Szolgáltató
Kft. ügyfélszolgálatán (Verseny
u. 4.) vagy telefonon, a 66/411-
174-es számon kérhetnek.     

�

Módosul a 
hulladékgyűjtés
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Június 18. szerda 16.30-tól
Irodalmi Svédasztal. Téma: nyári olvasmány -
ajánló és irodalmi játékok. 
Könyvtár olvasóterme

Június 19. csütörtök 18 óra
Kulcsár-Székely Attila székelyudvarhelyi szín-
művész egyszemélyes előadása Nyíró József
regénye nyomán. Bővebben a 4. oldalon.
Kulturális központ

Június 28. szombat 8:30-tól
X. „Fuss a nyárba” utcai futóverseny a liget kör-
nyékén. Futóverseny minden korosztály számára
a bölcsistől a nagymamákig, csapatversenyek,
ügyességi versenyek. A helyezettek jutalmat
kapnak és a résztvevők között jutalmakat sor-
solnak ki. A regisztráció ingyenes. Az utcai fitó-
verseny szervezője és fő támogatója a Békés
Városi Szociális Szolgáltató Központ.

Június 20. péntek 18 óra
„Zenére hangolva” – a Békési Fotós Klub kiállí-
tásának megnyitója a kulturális központ kápol-
natermében. A belépés ingyenes.

Június 20. péntek 19 óra
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar nyitóhang-
versenye a kulturális központ színháztermében.
Belépődíj: 2000 Ft/fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő.

Június 21. szombat 14 óra, majd15:30
Egy újra felfedezett festőművész – Jantyik Mátyás
című kiállítás megnyitója a Békési Galériában,
majd emlékkonferencia a 150 éve született Jantyik
Mátyás festőművészről és koráról szintén a
Galériában. A belépés ingyenes.

Június 21. szombat 19 óra 
PG Csoport előadása a Békési Galériában. Be -
lépődíj: 1500 Ft/fő, Békés Kártyával 1000 Ft/fő.

Június 22. vasárnap 10 óra
„Zenebohóc iskola” - zenés gyermekelőadás.
Belépődíj: 1000 Ft/fő, Békés Kártyával 500
Ft/fő, gyermekeknek 14 éves korig ingyenes.

Június 22. vasárnap 16 óra
Kürtös Találkozó záróhangversenye a zeneiskolá-
ban. A belépés ingyenes.

Június 22. vasárnap 19 óra  
Teleky Miklós orgonaművész és Galambos
Hajnalka énekművész előadása a békési reformá-
tus templomban. Belépődíj: 1500 Ft, Békés
Kártyával 1000 Ft.

Június 23. hétfő 18 óra  
Mészáros János Elek énekes előadása a Békési
Galériában. A belépés ingyenes.

Június 24. kedd 19 óra 
Corpus Harsona Kvartett előadása a Békési
Galériában. Belépődíj: 1500 Ft, Békés Kártyával
1000 Ft.

Június 25. szerda 19 óra 
Bolyki Brothers előadása a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban. Belépődíj: 2000 Ft,
Békés Kártyával 1500 Ft.

Június 26. csütörtök 16:30
Lindenbergerné Dr. Kardos Erzsébet nyugalma-
zott egyetemi docens előadása a tarhosi énekis-
kola tehetségmentéséről a Püski Sándor Könyv -
tárban. A belépés ingyenes.

Június 26. csütörtök 18 óra
XXI. Nemzetközi Fuvolakurzus záróhangverse-
nye a békési Szentháromság Plébániatemplom -
ban. A belépés ingyenes.

Június 27. péntek 10 óra
„Magvetés” Református Konferencia a reformá-
tus templomban. A konferencia témája: a 100
éve kezdődött I. Világháború.

Június 27. péntek 18 óra
Belencéres Néptánc Gála és Táncház a kulturá-
lis központ színháztermében. Belépődíj: 1000 Ft,
az előadást követő táncház ingyenes.

Június 27. péntek 18 óra
A Nemzetközi Vonószenekari Tábor hangverse-
nye Gyulán a Nádiboldogasszony Plébánia temp -
lomban.

Június 28. szombat 10:30 
Békés-tarhosi Zenebarátok Körének Közgyűlése
a Városháza kistermében.

Június 28. szombat 15 óra 
XI. Békés-tarhosi Kórustalálkozó a református
templomban. Művészetivezető: Sebestyénné
Farkas Ilona karnagy. A belépés ingyenes.

Június 28. szombat 19 óra
Nemzetközi Vonószenekari Tábor záróhangver-
senye. Helyszín: Békési Galéria. A belépés ingye-
nes. Bővebben a fesztiválról: www.betazen.hu

Negyvenhárom évet kellett arra várni,
hogy a világ vezető sportruházat-gyártó
cégének, a Nike-nak a tulajdonosa végre
hivatalosan is közzétegye, hogyan kell ejteni
a cég nevét. Rövidre zárva a problémát:
’nájki’-nak. Kellemetes gumicsont volt
pedig, hiszen a hasonló szavakat, mint pél-
dául a bike meg a like, -áj véggel hangozta-
tunk, a Nike ilyen ejtésének az az oka, hogy
nem angol szó, hanem a győzelem görög
istennőjének a neve. De hogyan lett Nikéből
márkanév? A cég története nem nélkülöz
bizonyos bizarr elemeket: az alapító például
az otthoni gofrisütője segítségével készített
gumitalpat a versenyzői cipőinek, ezek
lényegesen könnyebbek voltak, mint a ver-
senytársakéi, így szabályosan berepítették a

futókat a célba. Eredetileg a Dimension 6
névre szerették volna építeni a marketingjü-
ket, de a cég társelnöke álmot látott, amely-
ben Niké istennő is megjelent – tegyem
hozzá: szerencsére.  Nem sokkal ezután fel-
kértek egy tervezőt, hogy készítsen emblé-
mát a cég számára: a Nike-logó, amelyben
egyszerűen csak a pipát látjuk, valójában az
istennő szárnyait van hivatva jelképezni.
Harmincöt dollárt csengettek ki a nagysze-
rű cégjelzésért – majd tizenkét év múlva
nagylelkűen megtoldották egy Nike-jeles
gyémántgyűrűvel és egy részvénycsomaggal.
A múlt évtizedig Nike-lőszert is lehetett
kapni, de ezt nem az amerikaiak, hanem a
balatonfűzfőiek gyártották – tetszőleges
ejtésmóddal.          Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
ISTENI KIEJTÉS

Ötven éve fejezte be az ál ta-
lános iskolát 32 fiú az akkor
nevén 3. számú Általános Is ko -
la égisze alatt a Fiúkollé gium -
ban, a mai zeneiskola épü leté-
ben. Május 31-én ugyan ezen a
helyen jöttek össze, hogy emlé-
kezzenek a fél évszázaddal
ezelőtti időkre, közös élmé-
nyekre és persze a csínytevések-
re, melyekből a csupa fiú osz-

tályban jónéhány emlékezetes
volt. Tanáraik közül már senki
sem él, de meleg szeretettel
emlékeztek meg egykori osz-
tályfőnökükre, Takács István -
ra, aki akkoriban iskolaigazga-
tó is volt. 

A 32 osztálytárs közül
tizenhárman már nem élnek,
a többiek pedig a pajkos kis-
diákból nyugdíjas nagypa-

pákká lettek. A 19-ek mind-
egyikét felkereste Hegyesi
Sándor, a találkozó szervezője,
majdnem mindenki el is jött
az első – de talán nem utolsó
– osztálytalálkozójukra. A
megye több településéről ér -
keztek, ám a legtöbben Béké -
sen maradtak, itt alapítottak
családot. Az osztálytalálkozón
ki-ki elmesélte az utóbbi 50
évben történteket. Sokan a
gimnáziumban tanultak to -
vább, még többen szakmai
végzettséget szereztek. Be -
csületesen ledolgoztak 40-45
évet a nyugdíjazásig. Néhá -
nyan értelmiségi pályára lép-
tek: bankár, mérnök-cégveze-
tő, szakoktató is volt a megje-
lentek között. 

A vidám hangulatú találko-
zó – immár a feleségekkel
kiegészülve – a terített asztal
mellett közös vacsorával, kva-
terkázással ért véget.    Sz. K. 

Fél évszázad múltával találkoztak

Ötvenéves osztálytalálkozó zajlott.
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– Nagyszerű őszi szezont pro-
dukált a csapat, de tavaszra
mintha elfogyott volna az erő.

– Tizenhét játékos vett részt
a nyári alapozáson. Jó erőnlé-
tünknek köszönhetően várako-
zás felett szerepeltünk. Lehetett
volna ennél jobb is, hiszen 7
döntetlent játszottunk, ha a
felét megnyertük volna, most
ott lennénk a dobogón. Sajnos a
tél visszavetette a csapatot. A
hiányzások miatt nem sikerült
a téli alapozás. Meghatározó
játékosok estek ki. Volt, aki
befejezte és sajnos olyan is volt,
aki eligazolt tőlünk. Helyükre
viszont nem tudtunk igazolni.
Ebből adódóan igen rossz volt a
tavaszi rajt. A vereségek mentá-
lisan is megviselték a fiúkat.
Majdnem elfogyott a csapat. De
szerencsére jött egy nagyszerű
kilencgólos győzelem a Csorvás
ellen és onnan kezdve öt mér-
kőzést nyertünk zsinórban. A
végére ismét helyreállt a csapat-
szellem és a lelkesedés, sőt még
a 4. helyet is sikerült megsze-
reznünk. Úgy gondolom, nem
lehet okunk a panaszra, az
elmúlt három évre visszatekint-
ve nagy tettet vittünk véghez.

– Milyen pozitívumokat
tudnál kiemelni a tavaszból?

– A fiatalok szépen helytáll-
tak, mérkőzésről mérkőzésre
javultak. Az ifi csapatból sok
játékost sikerült beépíteni.
Ami kor mélyponton volt a csa-
pat, akkor is sikerült felállni és

megmutatni, hogy van tartása
az együttesnek. Bebizo nyoso -
dott, hogy volt értelme az el -
múlt évek szenvedéseinek, érde-
mes a saját utánpótlásunkra
épí teni. Büszkék lehetünk,
hogy helyi fiatalokból és rutino-

sabb helyi játékosokból sikerült
egy jó kis csapatot összehoz-
nunk. Szurko lóink részére in -
gyenesen biztosítottuk a Foci
Extra magazint. Egyre többen
jönnek ki mérkőzéseinkre.

– Az utánpótlás csapatok
szép eredményeket értek el!

– Igen, sok tehetséges játé-
kos bontogatja szárnyait egye-
sületünkben, ezért köszönet a
velük foglalkozó edzőknek. Az
U-7-es, U-9-es, U-11-es csapa-
taink Puskás Károly és Gion
Márton irányításával a Bozsik-
programban szerepelnek ered-
ményesen, míg az U-13-as csa-
patunk Puskás Ká roly irányí-
tásával szintén a Bozsik-prog-
ram résztvevője. Serdülő csapa-
tunk megnyerte a bajnokságot
Szarvas Róbert és Bíró Péter
vezetésével. If júsági játékosa-
ink közül többen már a felnőtt

csapatban is játszanak, ők a 2.
helyezést sze rezték meg a baj-
nokságban. A tavasz folyamán
kü lön böző korosztályokkal
több tornán is szerepeltünk
szép eredményekkel. Itt emlí-
teném meg az U-13-asok tor-
nagyőzelmét Battonyán, a ser-
dülők sikerét Zagyvarékason.
De a legnagyobb eredménynek
azt tartom, amire nagyon
büszke vagyok, hogy május
végén a Szeghalmon megren-

dezésre ke rült XX. Kakaó Ku -
pán több, mint 70 gyermek kel
vettünk részt! Két busszal vit-
tük az utánpótlás korú játéko-
sainkat 7 évestől a 15 évesig.
Hét csapatot neveztünk a tor-
nára. Itt is nagyon szép ered-
mények születtek, többek
között az U-9 második, az U-
11 első, az U-13 első, az U-15
harmadik helyezést ért el.

– Lesz-e erősítés?
– Elsősorban békési játéko-

sokban gondolkodunk. A
néhány éve elkezdett munka
lassan beérik. A legnagyobb
erősítés, ha együtt tudjuk tar-
tani a fiúkat.

Itt szeretnék köszönetet
mondani támogatóinknak,
segítőinknek, szurkolóinknak,
akik az elmúlt években kitar-
tottak mellettünk, segítettek
bennünket.       Takács János

Teljesítette a célkitűzést 
a Békési Futball Klub 
A megyei II. osztályban újoncként vágott neki a
pontvadászatnak a Békési FC. A célkitűzés a 4-8.
hely megszerzése volt. Ennek teljesítéséről beszél-
gettünk Bíró Péterrel, a klub szakmai vezetőjével.

Negyedik helyen végzett az újonc Békési FC a megye II-ben.
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Horgász
szemmel

Régóta megfigyelt tény,
hogy ha hirtelen hideg- vagy
éppen melegfront köszönt
ránk, az nagyban befolyásolja
a halak kapó kedvét. De azért
ilyen időszakokban is lehet
kapást kicsikarni. Elsősorban
a pontyok és fehér halak ese-
tében, amelyek kevesebbet
táplálkoznak frontok alatt,
jelenthet megoldást az attrak-
torok és busterok használata.
Ezek speciális étvágyfokozók,
és igen jó hatást gyakorolnak
a pontyok kapó kedvére. Az
attraktorok számtalan vita-
mint, aminosavakat és más
komplex összetevőket tartal-
maznak. Folyékony formában
kaphatók 0,2 dl-től 1 literes
kiszerelésig. Sokféle ízben és
színben kerülnek forgalomba.
Elsődlegesen az etetőanyagok
bekeveréséhez, pelletek beáz-
tatásához, bojlik készítéséhez
használják. A bojlis és feede-
res horgászok remekül alkal-
mazzák a method mixek keve-
réséhez. Etetőkukorica főzése
után is adhatjuk, amikor már
a főzővíz meghűlt. Érdemes
próbát tenni a bevált csaliknál
is, a kapások számán fogjuk
látni, hogy az attraktorok
valóban hatékonyak. 

Szekerczés Sándor
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A Békési Szabadidős Lo -
vasklub május 31-én ünnepé-
lyes keretek között adta át a
megépített 4000 m2-es lovas-
pályáját. A nemzeti színű sza-
lagot Izsó Gábor polgármes-
ter, Hodálik Pál, a Körösök
Völgye Vidékfejlesztési Köz -
hasznú Egyesület elnöke és
Urkomné Veres Ilona, a Bé -
kési Szabadidős Lovasklub
elnöke vágta át. A lovaspályát
elsőként Lipcsei Andrea pró-
bálhatta ki Vénusz nevű lová-
val. A Békés-Projekt Kft.
képviselője bemutatta a kivi-
telezés folyamatát és a beépí-
tett anyagok funkcióját. A
lovasklubnak a fenntartás

ideje alatt biztosítani kell a
pálya folyamatos öntözését és
talaj folyamatos egyengetését,
tömörítését. 

A Békési Szabadidős Lo -
vasklub pályázatot nyert egy
1200 m2-es fedett lovarda
megépítésére is egy másik
pályázaton, ennek az alapkő
letételére is most kerül sor. A
lovasklub vezetője időkapszu-
lát helyezett el a telephelyen,
emléket hagyva a jövő nem-
zedékének. A fedett lovarda
le hetőséget biztosít majd tu -
risztika rendezvények lebo-
nyolítására, valamint az isko-
lai lovasprogramba való be -
csatlakozásra.

Átadták az új
lovaspályát

Nemzetközi Grand Prix
íjászversenyt rendeztek a Gyu -
lán. Békésről egész kis csapat
vett részt a szabad nevezésű
versenyben. A felnőtt nők ter-
mészetes anyagú íjak kategóri-
ában Pittner Eszter má sodik
helyen végzett. A felnőtt férfi-
ak természetes anyagú íjak
kategóriában Víg József ötö-
dik lett, Ungor Zoltán a nyol-
cadik. Az íjkészítő és szintén
békési Farkas Nándor a máso-
dik helyezést szerezte meg.
Érdekesség, hogy a döntőbe
ju tott hat versenyző közül

négynek Farkas Nán dor ké szí-
tette el az íját, így a békéscsa-
bai Pénzes Zoltánnak, aki har-
madik, valamint a gerlai Ko -
vács La josnak, aki hatodik lett.

Jól lőttek a békésiek
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Az amatőr futókból álló
baráti társaság Békési Betyá -
rok fantázianév alatt eddig
legmerészebb vállalkozásukba
fogott: balatonaligai rajttal és

céllal összesen 212 kilométert
tettek meg, azaz mindenki
közel egy maratonnyi távot
teljesített. A csapat tagjait
négyfős segítői kör kísérte
kerékpáron és autóval, közü-
lük is kiemelendő Vozár Attila
szupermaratonista, sokszoros
bajnok, aki kerékpáros kísérő-
ként állt a Békési Betyárok

mögött – mondta el a Békési
Újságnak Beszteczey Pál, a
csapat tagja. Mellette Besz -
terczey-Filó Mónika, Drucker
Tamás, Mészáros Sándor és

Somlyai Norbert alkotta a
futók csapatát. 

– Szeretnénk a teljesítmé-
nyünkkel a futást népszerűsí-
teni. Ez az a sport, amit sosem
késő elkezdeni. Sem a nem,
sem a kor nem számít. Min -
denki egyenlő eséllyel állhat a
rajthoz és a siker csak rajta,
kitartásán, elkötelezettségén

múlik. A futás karbantartja a
testet és mentális segítséget is
ad – tette hozzá a hétközna-
pokban gyógymasszőrként
dol gozó futó. Felesége, a
gyógy tornász Mónika mind-
össze pár éve fut, de mint el -
mesélte, ez ma már élete fon-
tos része. Az Ultra Balatonra
heti 3-4 edzéssel, alkalman-
ként 20-25 kilométert futva
készültek fel. A versenyt

egyébként szponzor híján ma -
guk finanszírozták, ennek el -
lenére máris újabb megméret-
tetésre készülnek: a cél a
Bécs-Budapest szupermara-
ton 360 kilométerének legyű-
rése. Ezt a versenyt egyébként
a főmentor és példakép Vozár
Attila egyéniben korábban
négyszer is megnyerte.  Sz. K.

„Békési Betyárok” a Balaton körül
Kevesebb, mint 20 óra alatt öt békési fiatal kör-
befutotta az ország legnagyobb tavát. Az „Ultra
Balaton” elnevezésű nemzetközi futóversenyre
mintegy 200 egyéni induló és 400 csapat neve-
zett, köztük a Békési Betyárok.

A kép előterében a balatonaligai befutó után a Békési Betyárok. Balról jobbra: Vozár Attila (kerékpáros
kísérő, legfőbb mentor), Drucker Tamás, Somlyai Norbert, Beszterczey Pál, Beszterczey-Filó Mónika,
Szekeres László (gépkocsis kísérő), Hégely László (guggolva, kerékpáros kísérő), Mészáros Sándor, Ursz
József (kerékpáros kísérő).

A közelmúltban tartották a
hagyományos, immár 17. OTP
Bank Nemzetközi Szuperma -
ra ton Kerékpáros és Görkori
Túrát a Békéscsaba-Arad-Bé -
késcsaba 200 km-es útvona-
lon. A Békési DAC egy férfi-
váltóval képviselte magát.  A
résztvevők a Békéscsaba-Arad
100 km-es útvonal megtétele

után érkeztek a román város
főterére. Másnap ugyanez volt
az útvonal, csak visszafelé.

47 férfiváltó indult a verse-
nyen, ahol a békési atléták
remekül versenyeztek a végig
szakadó esőben és nagy szél-
ben. A csapat tagja volt:
Botos Zsolt, Botos Márton,
Ilyés Tamás, Miklós Tibor,

Szilágyi István, Varga Pál. Az
első nap után a remek hetedik
helyen tértek pihenőre a
békési fiúk, idejük 7:09.12. A
visszafelé vezető úton nagy-
szerűen küzdve megtartották
a kitűnő hetedik helyet az
erős me zőnyben. A második
napi idejük 7:22:49, összetett
eredményük 14:32:02.

Hetedikek a szupermaratonon a békésiek

Üzemünk rövid határidőn belül vállalja mindenféle fa
alapanyagú nyílászárók

és más faipari termékek gyártását!

NERBÓTHERM AJTÓ – ABLAK FAIPARI KFT.
5630 Békés, Vésztői út 1/1. 66/411-238

www.jimbarna.hu info@jimbarna.hu
•

•

Telefon:
web: e-mail:

20 éve
az önök

szolgálatában!

Békés, Múzeum közBékés, Múzeum köz

Zöldség, gyümölcs és gomba
kedvező áron kapható!
Hűtött italok, tojás, száraztészta.

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS BOLTZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS BOLT

Nyitva: hétfő-péntek 7 óra-17:30,
szombat 7 óra-12:30
Nyitva: hétfő-péntek 7 óra-17:30,
szombat 7 óra-12:30

Víg József.

Mint ismert, a közelmúlt-
ban megkezdte a munkáját a
Körösök Völgye Kerékpáros
Útőri Szolgálat. Az első fel-
készítésen 24 önkéntes útőr
vett részt, köztük hárman
békési lakosok. Az útőrök
tájékoztatást kaptak a térség
baleseti helyzetéről, a kerék-
páros létesítmények műszaki
szabályozásáról, az útőrök
feladatairól. Felosztották ma -
guk között a felügyelendő
létesítményeket, útvonalakat.
A koordinációs feladatokat, a
kapcsolatot az érintett kerék-
párutak kezelőivel a Közép-
Békési Terü letfejlesz tési Ön -
kormányzati Társulás mun-
katársa vállalta.  Ő kíséri
figyelemmel az útőrök mun-
káját, begyűjti, és szükség
szerint továbbítja a megol-
dandó karbantartási feladato-
kat és állítja össze a jelenté -
seket. További önkéntes útő-
rök jelentkezését is várják.

Munkába 
álltak 
az útőrök


