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A negyvenedik
- Miben lesz ki-

emelkedő a 40. 
Békés-tarhosi Zenei 
Napok?

A Békés-tarhosi 
Zenei Napok az or-
szág legrégebbi ko-
molyzenei „feszti-
válja”. Úgy gondo-
lom az a tény, hogy 
Békés város 40. al-

kalommal is megrendezi és várja a komoly-
zene iránt érdeklődő és fogékony embereket, 
ez önmagában is kiemelkedő teljesítmény. 
Idén hármas évfordulót ünneplünk. Száz év-
vel ezelőtt született a kiváló zenepedagógus 
és karnagy Gulyás György, az egykori énekis-
kola megálmodója és megalapítója. Emléké-
re szobrot állíttat a város, amely méltó hely-
színen, a tarhosi Zenepavilon előtti téren lesz 
majd felavatva. Az elhíresült iskola hetven év-
vel ezelőtt, 1946-ban nyitotta meg kapuját a 
szegény sorsú, de tanulni vágyó tehetséges fi-
atalok előtt. A harmadik ünnepelt pedig maga 
a zenei napok, amely 40 éves,  és ugyanennyi 
idős az egyik kiemelt rendezvénye, a Nemzet-
közi Vonószenekari Tábor is. 

- Sikerült-e valóban bevonni - ahogy előzete-
sen tervezték - a tarhosi zenepavilont, mint ré-
gi-új helyszínt?

- A Zenepavilon sajnos még nem úgy néz ki, 
mint ahogy azt a látványterveken már többen is 
láttuk, de bízunk benne, hogy az új gazdája, a 
Gemma cégcsoport hamarosan felújítja és új-
ból régi pompájában fogja fogadni a közön-
séget. Azért természetesen lesz benne hang-
verseny az idén is. Sebestyénné Farkas Ilona 
karnagy, mindannyiunk Mona nénije, egyko-
ri tarhosi diákként ragaszkodott a Pavilonhoz, 
mint helyszínhez, így a kórustalálkozó ezen a 
helyszínen lesz megtartva. 

- Mely programokat ajánlaná külön is a Bé-
kési Újság olvasóinak figyelmébe?

- Nem nagyon szeretnék kiemelni, nehogy el-
fogultsággal vádoljon bárki is. A nyitóhangver-
senyen fellépő Vámosi Katalin operaénekes-
nek, a nemrég Szegeden megtartott, Simándy 
József nevével fémjelzett nemzetközi énekver-
seny egyik díjazottjának, vagy Mészáros János 
Elek operaénekesnek, a Csillag születik című 
televíziós tehetségkutató műsor korábbi győz-
tesének személye talán sokak számára érdekes 
lehet, de folytathatnám a sort. Mindig figyelünk 
a műsor összeállításánál arra, hogy minden kor-
osztály, a gyerekektől a felnőttekig meg legyen 
szólítva, és hogy mindenki találjon magának 
kedvére való zenei vagy érdeklődésének megfe-
lelő egyéb csemegét. 

- Új elem a gitárkurzus. Honnan jött ennek az 
ötlete? A jövőben lesz gitároktatás a békési ze-
neiskolában?

(Folytatás a 6. oldalon)

Interjú Bagoly László művészeti vezetővel

Az írott szó ünnepe

Nagy sikerrel rendezték meg a 87. Ünnepi Könyvhetet és 15. Gyermek-
könyvnapokat Békésen. Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, játszóhá-
zak, ingyenes beiratkozás, ingyenes internet-használat és persze kedvezmé-
nyes könyvvásár várta az írott szó szerelmeseit, jelezve, hogy a könyvnek nem 
fellegzett be véglegesen. A zárónapon, június 11-én családi délutánra hívták a 
békésieket kreatív foglalkozásokkal és meglepetésekkel a könyvtárosok. 

Újabb vízi fejlesztéseket 
terveznek

Tizenkét település között Békést is érinti a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség fejlesztése, amely az Alsó-Tiszát és a Körösöket is bevon-
ja a Bejárható Magyarország Programba. A jelentős összeget igénylő 
tervek között szerepel többek között a megkezdett kishajó-kikötő fej-
lesztésének folytatása oly módon, hogy a meglévő 210 darab műanyag 
stégelemet további 125 darabbal egészítenénk ki  – tudtuk meg Izsó 
Gábor polgármestertől. Mindemellett két új, szennyvíztartállyal ellá-
tott mobil szaniterkonténert – öltözővel, tusolóval, WC-vel – telepíte-
nének a partra. A békési kishajó-kikötőből évről-évre számos vízitúra 
indul útnak, illetve áthaladó túrák helyszíne, ezért nagyon fontos elem 
olyan hajószállításra alkalmas vontával rendelkező motorcsónak be-
szerzése, amely vízitúra kísérésére alkalmas. Okostelefonokkal is hasz-
nálható úgynevezett okosbójákkal, táblákkal információs fejlesztést 
hajtanának végre a kikötőben. Ezzel bárki tájékozódhat a Békésen el-
érhető vízi szolgáltatásokról, túrákról. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Gyűjtést hirdettek a sportcsarnok 
telekvásárlásához
Az új kézilabda munkacsarnok építéséről rendeztek lakossági fóru-
mot május 30-án, ahol közelíteni igyekeztek az álláspontokat egy 
minden érdekeltnek megfelelő helyszín megtalálása érdekében. 

A fórumon Polgár Zoltán, a Bé-
kési Férfi Kézilabda Kft. elnöke a 
békési kézilabdázás utóbbi évtize-
des felfutásáról szólt. Ennek egyik 
látható eredménye lesz ez a sport-
csarnok, amelyet a kézilabda szö-
vetség finanszíroz. Elhangzott, 
hogy az új csarnokban nem lesznek 
hétvégi bajnoki fordulók, pusztán 
délelőtt testnevelés órák, délután 

és este pedig edzések több korosz-
tálynak. 

Csökmei László városi főépítész 
az új létesítmény terveit mutat-
ta be. Az impozáns sportcsarnokot 
elsődlegesen a Fáy utcára tervezte 
meg, ugyanis korábban a képvise-
lő-testület egyhangúlag azt a hely-
színt fogadta el. De módosításokkal 
az utóbb felvetődött helyszíneken is 

felépülhet. Elmondta, hogy a Koro-
na-Szarvasi utcai helyszín túl szűkös, 
ott nem lehet megépíteni, a sportpá-
lya pedig túlzottan távol esik a Dr. 
Hepp Ferenc Általános Iskolától és a 
református gimnáziumtól, így nem 
segítené azok mindennapos testne-
velésórái gondjainak megoldását. 

Új ötletként felmerült a Szent Pál 
sori volt kosárfonó területe, amely 
– ha a telkeket sikerülne megvenni 
magántulajdonosaitól – jó helyszín 
lehetne, igen közel a Hepp iskolához. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Trianonra emlékezés
Nem ünnepre, hanem megemlékezésre gyűltünk ma 

össze – hangsúlyozta június 4-én a trianoni békediktátum 
aláírására emlékező békési összejövetelen Forró László. A 
Románia területén fekvő Hegyközkovácsi református lel-
kipásztora beszédében saját személyes élettörténete példá-
in keresztül igyekezett képet festeni arról, milyen „élmény” 
határon túlra került magyarként élni: hol felemelő, hol ki-
hívásokkal teli, hol megalázó. Mint például 2004 decembe-
re, a politikailag motivált, sok konfliktust kiváltó és máig 
nem feledett, a külhoniakat megtagadó népszavazás után.

- Hiszek a magyarság összetartozásában, hiszek a 
nemzet helyreállításában – fogalmazott később Forró 
László, utalva arra, hogy 2010 óta június 4-e a Nemze-
ti Összetartozás Napja is. Példaként említette Békést és 
Hegyközkovácsit. Utóbbira 110 éve innen vándoroltak ki 
földművesek, leszármazottaik máig meghatározói a falu-
nak. A két település 1941-ben testvértelepülési szerződést 
kötött, a kapcsolatok szorosabbra fűzése az utóbbi hetek-
ben került ismét szóba, ennek jele a lelkész meghívása is 
erre az ünnepségre. 

A műsorban az városi ifjúsági fúvószenekar, Rácz Re-
náta énekes és Zsombok Imre versmondó működött köz-
re. A Honfoglalás téri Trianon emlékműnél tartott meg-
emlékezés – mintegy 100 személy jelenlétében – gyertya-
gyújtással ért véget.  Szegfű Katalin

A kerekesek 
fellegvára

Nyolc Békés megyei település 
között Békés képviselője is átvehet-
te a Kerékpárosbarát Település cí-
met Tasó László közlekedésért fe-
lelős államtitkártól a nemrég Nyír-
egyházán tartott ünnepségen. A dí-
jat olyan települések érdemelték ki, 
melyek a kerékpár, mint az egyik 
közlekedési és szabadidő eltöltési 
eszköz helyzetbe hozásáért és nép-
szerűsítéséért tettek az elmúlt évek-
ben. Ötvenöt önkormányzat pá-
lyázott idén. Békés városa immár 
tizedik alkalommal érdemelte ki a 
díjat, elismeréseként a jól kiépített 
kerékpáros infrastruktúrának. Vá-
rosunk belterületén négy, egymás-
sal összeköttetésben álló kerékpárút 
fut. Nemrég adott be Békés város 
Tarhos községgel konzorciumban 
újabb kerékpárút építésére pályáza-
tot mintegy 400 millió forint össz-
értékben a Széchenyi 2020 Prog-
ram keretében. Eredményes pályá-
zat esetén a települések között aka-
dálymentesen és biztonságosan tud-
nak közlekedni a kerékpározók. 

Forró László református lelkész mondott beszédet a Tria-
noni emlékezésen.
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Az almaecet
Az almaecetről azt tartják, hogy igazi életelixír, 

mézzel adagolva pedig az örök ifjúság itala. Bár az 
állítás természetesen túlzás, de sok igazság van ben-
ne, hiszen segíti a gyomorproblémákat, és fogyókú-
rára is kiváló.

Az ecet alkoholtartalmú folyadékok, például bor, 
sör, pálinka erjesztésével keletkezik. Az alkohol - nyi-
tott edényben tárolva és levegő-
vel érintkezve egy idő után meg-
savanyodik és ecetes lesz, ame-
lyért az ecetsav-baktériumok a 
felelősek. Ezen baktériumok ha-
tására az etil-alkohol ecetsavvá 
oxidálódik, és létrejön az ecet. 
Ma a kereskedelemben kapha-
tók erjesztéses ecetek, de kémiai úton is állítanak 
elő. Többfajtája is létezik, így például a balzsamecet, 
a rizsecet, a borecet, valamint a különféle gyümölcs-
borecetek, melyek közül a legismertebb az alma-
ecet. Gyümölcsborecetet készítenek még ősziba-
rackból, meggyből és eperből is.

Bár az almaecet a citromhoz hasonlóan savas kém-
hatású, fogyasztása mégis lúgosítja a szervezetet, 
ugyanis olyan anyagokat tartalmaz, melyek segítik a 
savak lebomlását, és a lúgok termelődését. A legjobb 
lúgosító hatás érdekében mindig üres gyomorra igyuk.

Az almaecet 5% savtartalmú. Már őseink korában 
is előszeretettel alkalmazták, mert sokféle értékes 
tápanyagot (kalcium, kálium, magnézium, nátrium, 
foszfor, szilícium, vas, aminosavak, enzimek, pektin, 
A- és C- vitamin, béta-karotin) tartalmaz, és egészsé-
günkre gyakorolt jótékony hatásai kiemelkedőek. Ma-
gas rosttartalmának köszönhetően enyhíti a gyomor- 

és emésztési problémákat, ugyanakkor csökkenti a 
szervezet koleszterinszintjét, antioxidáns-tartalmá-
nak köszönhetően pedig a szív- és érrendszeri, vala-
mint daganatos betegségek megelőzésében is fontos 
a szerepe. Használhatjuk magas vérnyomás, asztma, 
valamint ízületi gyulladások és migrén kezelésére is. 
Remek fertőtlenítőszer, gomba- és baktériumölő. A 

szervezetet frissítő hatása miatt fi-
atalító szerként is emlegetik. 

Az almaecet fogyókúra esetén 
is kiválóan alkalmazható, hiszen 
felgyorsítja az anyagcserét, segí-
ti az emésztést, vízhajtó, méreg-
telenítő és étvágycsökkentő ha-
tású, gátolja a zsírok lerakódását. 

Hosszú távon fejti ki jótékony hatását, így a többlet-
súly fokozatosan adható le. Étkezés előtt 10-15 perc-
cel egy evőkanál almaecetet keverjünk el 3 dl vízben, 
és igyuk meg. Ha valakinek érzékeny a gyomra, vagy 
gyomorfekélye van, inkább ne kísérletezzen vele. 

Az almaecet szépségünk megőrzésében is nagy 
segítségünkre lehet. Az ecetvizes fürdő feszessé va-
rázsolja a bőrt, hámlasztó hatású, valamint tisztítja 
és illatosítja a bőrt. Egy kád vízhez 200 ml ecetet ad-
junk, valamint egy pohár tejszínt is, hogy bőrünk iga-
zán bársonyos legyen. Nagy hasznát vehetjük a haj-
ápolásban. Az ecetes öblítés selymessé, lazává és 
fényessé varázsolja a hajat. 4-5 evőkanál almaecetet 
kenjünk szét a hajunkon, majd öblítsük le. 

A konyhában használhatjuk különböző ételek íze-
sítésére, remekül harmonizál a salátákkal, szárnyas 
ételekkel és pácolt halakkal, de befőttekhez és ita-
lokhoz is jól illik.
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Élő fortélyaink

A TArKovácS-ház
Az újvárosi kerület /régen tizednek hív-

ták a kerületeket/ falusias hangulatú kis ut-
cácskáiban még itt-ott találni népi építésze-
ti értékeket hordozó házakat. A Daru utca 2. 
számú sarki építmény 
homlokzat előtti kis 
előtornácával hívja fel 
magára a figyelmet. 
De nemcsak ezért 
foglalkozunk a házzal, 
hanem azért is, mert 
itt élt sokáig család-
jával Tarkovács Im-
re kovácsmester, aki 
városunk megbecsült polgára volt.  /A Daru 
utca a kanyargós Arany jános utcából nyílik, 
közel Nagy Lajos cukrász házához./

A Tarkovács-ház 1888-ban már állt. Ezt bi-
zonyítja, hogy a pince lejáratánál fent szöggel 
kiverték az 1888-as számot. Az első ismert la-
kó Csarnai jános kovácsmester volt. Tőle vet-
te meg a házat 1925-ben Tarkovács Imre ko-
vácsmester. Ő még 80 éves kora után is kint 

az utcán patkolta a lovakat. Nagy lokálpatri-
óta volt. Nagyon szerette Békést. Fiatal korá-
ban a református egyházunk énekkarában is 
énekelt. Szívesen beszélgettem a józan gon-

dolkodású, vidám ter-
mészetű kovácsmes-
terrel. A lakóház mel-
letti kovácsműhely az 
1800-as években épült. 
Ezt sajnos elbontották, 
így nem valósulhatott 
meg az a terv, hogy itt 
kovácsmúzem létesül-
jön. 

A sarki ház kontyolt nyeregtetős, az utca-
fronti részen az előtornác kevés békési ház 
előtt látható. Az oldaltornác nagy része nyi-
tott, amit piros színű laptéglaburkolat fed. Az 
oromfalon a vakolt keretelésű szellőzőnyílá-
sok alatt lelógó köténydíszítést láthatunk. je-
lenleg vendégház működik az ódon falak kö-
zött. Vajon unokáink is látni fogják?

Bíró György, városvédő 

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk Brüsszelnek,
hogy ők is megértsék!
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Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhozszállítás 
12–22 óra között.

Biológiaórán: A kövület 
kihalt állat. Minél régebbi, an-
nál inkább ki van halva.

Énekórán: Händel félig 
olasz, félig német és félig an-
gol volt.
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vigyázó szemetek

Batsányi jános A fran-
ciaországi változásokra cí-
mű verse jut persze min-
den-kinek az eszébe a cím-
ről. Idézzük fel: „Nemze-
tek, országok! Kik rút ke-
lepcében/ Nyögtök a rab-
ságnak kínos kötelében,/ 
S gyászos koporsóba dön-
tő vas-igátok/ Nyakatokról 
eddig le nem rázhatátok;/ 
Ti is, kiknek vérét a termé-
szet kéri,/ Hív jobbágyi-
toknak felszentelt hóhéri!/ 
jertek, s hogy sorsotok elő-
re nézzétek,/ Vigyázó sze-
metek Párisra vessétek!”

Miért is emlegetem fel 
mindezt épp most, a romá-
niai helyhatósági választá-
sok után? Magyarországi 
szempontból azért, mert rá 
is érvényesek a levonható 
tanulságok, s azért is, mert 
a magyar nemzet megma-
radásának az anyaország 
az első számú felelőse. A 
többi elszakított területen 
élőknek is jó tanulság a 
transzilván történések tisz-
ta, látó szemmel való nézé-
se. Az Erdélyben élők meg 
a maguk bőrén érezhetik 
mindazt, ami megesett mi-
nap.

De mi is történt valójá-
ban? A választások lezaj-
lottak. Az RMDSZ győzött 
és ünnepel, a számokat te-
kintve mondhatni jogosan. 
Ünnepel, miközben szava-
zók tízezreit veszítette el, 
miközben a „politikától” 
megundorodott, megcsö-
mörlött és sajnos kicsit el 
is fásult magyar szavazók 
fele otthon maradt. Mi-
közben az Antall józsef és 
a mellette álló Király Ká-
roly 15 millió magyarjából 
a kishatáron belül tíz sincs, 
a Kárpát-medencében pe-
dig jó, ha másfél-kettő van 
az ötből. Nyugat meg las-
san tele velünk. A velejéig 
dekadens Nyugat, hol sem 
Isten, sem józan ész nem 
lakik már, s hol lassan fér-
finek férfi és nőnek nő a fe-
lesége, férje, s hol a gyerek 
semleges neműként látja 
meg a félholdat a napvilág 
helyett. Olvasztótégelye 

elcsángáltjainknak, s rit-
ka, ki visszatér. Pedig visz-
sza kellene, hozva a tudo-
mányt, a tanulást, a jót. És 
szavazni, választani is kel-
lene, mert a saját bőrünk 
mellett a gyerekeinkről van 
szó. Az unokáinkról, a kö-
zös jövőnkről, a magyarsá-
gunkról. És még valami: 
ha mi, jó emberek nem ál-
lunk oda, ha mi nem vál-
lalunk közfeladatot, akkor 
odaáll a haszonleső, a hi-
teltelen, a pénzéhes kar-
rierista. Mi meg átkozó-
dunk és sírunk? Ez így 
nem megy, nem vezet jó-
ra. Szakadékba vezet. Ne 
csináljunk focidrukkersé-
get a saját sorsunkból, éle-
tünkből. ordítunk a pálya 
szélén, hogy odabent min-
denki hülye, de be nem 
mennénk egy egyeneset 
rúgni a labdába, vagy 
esetleg kicsit megizzadni a 
győzelemért. Ez így tény-
leg nem megy. 

Akkor mi megy, hogyan 
csináljuk, hogy jó legyen? 
Úgy, ahogy Zabolán példá-
ul. Vigyázó szemünket oda 
vessük. Párizst felejtsük el 
jakobinusaival és liberaliz-
musával együtt. Zabolán, a 
Kárpát-kanyar a szép köz-
ségében összefogtak a ma-
gyar pártok és közös jelöl-
tet támogattak, aki lazán 
be is futott. Nagy elvárá-
sok elé néz, de bízik a jó 
csapatában, az összefogás-
ban. „Pártnézetektől füg-
getlenül a község fejlesz-
tésére, a közös ügyre kon-
centrálunk. Hasonlóan ter-
vezem ezúttal is, nem sze-
retném, hogy a pártérdek 
a közösségi érdek fölé ke-
rüljön. Zabolán megszüle-
tett az egyetértés, az a fajta 
együttműködés, ami a kö-
zösséget szolgálja.” (Ezt az 
idézetet remélem Békésen 
is olvassák és értik, akik-
nek érteni kell.)

Néhányan szememre ve-
tették, túl sokat foglalko-
zom határon túli témákkal 
is. Lehet benne igazság, de 
amíg nem tanulunk meg 
határok nélküli magyar-
ságban gondolkodni addig 
nem is lesz sem hazai, sem 
magyarországi, sem sem-
milyen jövőnk. Amíg csak 
az orrunkig látunk, addig 
ne csodálkozzunk, hogy 
hasra esünk. Sőt, pofára. 
Mert lehet kicsinynek len-
ni és pici fészkünk félte-
ni, de mi lesz velünk, ma-
gyarokkal, mint nemzet, 
vagy bölcsőnkkel, Európá-
val, melyeket - ha hagyjuk 
- végleg elnyel a beözönlő 
dél és kelet?

Jegyzet

Pálmai Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár:
június 11-18. 
Turul Patika (Piac tér), 
június 18-25. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
június 25. – július 2. 
Levendula Patika (Csabai u.).

A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehe-
tő igénybe. Figyeljék a patikák 
szombati nyitva tartását is.

Orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 
Németh László (Budapest) és 
Fábián Márta Zsuzsanna (Buda-
pest).
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
 Gógán János (67 évesen), özv. 
Kovács Jánosné Fábián Mária 
(87), Oláh Zoltánné Vári Mag-
dolna Mária (60), Szabó Mátyás 
(44, Tarhos), Labancz Károly 
(51), Sívó Imréné Somlyai Eszter 
Éva (66), Horváth Péter (89), özv. 
Czira Istvánné Mucsi Julianna 
(93), özv. Medve Sándorné Balla 
Mária (91), Lipcsei Imréné Nagy 
Eszter Zsuzsanna (70), Szekeres 
László (85).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk Gyűjtést hirdettek a sportcsarnok 
telekvásárlásához

(Folytatás az 1. oldalról)
A fórum meghívottai, a Fáy utcai lakók is 

ezt a helyszínt pártolták. Érveiket hosszasan 
sorakoztatták. Ezek között szerepelt a zöld fe-
lületek védelme, a félelem a zajártalomtól és a 
leendő nagy gépjármű forgalomtól, de attól is, 
hogy lakásuk elveszti értékét. A Szent Pál so-
ri terület megvásárlása, építkezésre alkalmas-
sá tétele és a parkolók kiépítése is a város fel-
adata. E célra csak az a városi tartalék volna 
felhasználható, amely jórészt pályázati önrész-
ként van félretéve, így veszélybe kerülne a vá-
ros teljes lakosságát érintő sok-sok fejlesztés. 
A fórum egyik résztvevője a többórás vita vé-
gén felvetette, hogy néhány ezer forinttal tá-
mogatja a Szent Pál sori telek megvásárlását, 
melyhez Izsó Gábor polgármester magánsze-

mélyként szintén csatlakozott. Végül a meg-
beszélés az érdekek közeledésével és azzal zá-
rult, hogy a városvezetés tárgyalásokat kezde-
ményez a Szent Pál sori terület tulajdonosaival 
az esetleges megvásárlásról. A vételár előte-
remtéséhez pedig lakossági gyűjtést hirdettek.

Amennyiben ön is szeretne e kezdemé-
nyezéshez csatlakozni, felajánlását meg-
teheti a Békés város Önkormányzata 
11998707-04606811-00070034 számlaszá-
mára történő befizetéssel. A befizetésnél 
kérik, tüntesse fel nevét, címét és közle-
ményként: „kézilabda munkacsarnok”. 

A beérkezett felajánlásokról lapunk folyama-
tosan tájékoztatja a lakosságot.

Hívjon bizalommal! 
Tel.: 70/276-83-78.

SzobaFeSTéST 
éS mázoLáST, 
TaPéTázáST, 

külső homlokzatfestést,
szigetelést, valamint 

házak, lakások 
felújítását,

teljes kartonozást, 
kisebb kerti munkákat 

váLLaLok 
reáLiS áron!

Mi lesz a főtéri ártézi kúttal? 
olvasóink kérésére utána-

jártunk, hogy miért nem hasz-
nálható a főtéri ártézi kút. 

A polgármesteri hivataltól 
kapott tájékoztatás szerint a 
Széchenyi téren található ár-
tézi kút üzemszerűen használ-
hatatlanná vált, feltehetően 
azért, mert már több mint 100 
éve van használatban, de a vö-
rösfenyő csőrendszer, amelyből 
készült, átlagosan 80-100 évig 
bírja. A műszaki felmérésnél a 
szakemberek megállapították, 

hogy feltételezhetően a facsö-
vezésű kúton 543 méter alatt 
pár méterrel lehet sérülés, ami 
a csőtoldás szétcsúszásától, 
vagy a béléscső lyukadásából 
keletkezhetett. A kút üzem-
szerűen használhatatlanná 
vált, a vízszállítás megszűnt. 
A talpmélység mérés alapján 
megállapították, hogy a kút-
ban nagymértékű feltöltő-
dés keletkezett. A szűrő teljes 
hosszában kizáródott, az üle-
dék felső szintje a kút talptól 

42 méterre van. A jelentős fel-
töltődés ellenére az üledéken 
keresztül, vagy a béléscső sé-
rülésen a víz beszivárog a kút-
ba. Összességében kimondha-
tó, hogy a több mint 100 éves 
furat elöregedett, helyreállítá-
sa jelenlegi formában nem le-
hetséges. A város vezetése ter-
mészetesen megőrzi a kút fel-
építményét, és a tervek szerint 
hosszabb távon újra ivókút-
ként lesz használatba állítva – 
áll a hivatal közleményében. 

Önéleti könyve jelent meg 
a békési Munkácsy-szakértőnek

Az idei Ünnepi Könyvhét 
egyik legnagyobb érdeklődés-
sel várt eseménye a békési szü-
letésű Sz. Kürti Katalin mű-
vészettörténész önéleti írásá-
nak premierje volt. A könyv-
bemutatóra hazautazott az 
írónő, akit szakmai élete év-
tizedek óta Debrecenbe szó-
lít, élete első 18 évét élte itt-
hon. Ezek után érthető a Bé-
kési Téma sorozatban megje-
lent kiadvány címe: Békés és 
Debrecen vonzásában. A 75 
esztendős írónővel a könyvet 
sajtó alá rendező S. Turcsányi 
Ildikó beszélgetett a publi-
kum előtt. 

Sz. Kürti Katalin valóság-
gal rajong Békésért, ez nem 
pusztán írásaiból derül ki, 
hanem ezúttal is ezzel kezd-
te szavait volt osztálytársai, 
egykori munkatársai, rokon-
sága és más érdeklődők előtt 
a Püski Sándor Könyvtárban. 
A könyvbemutatón szó volt 
az írónő művészeti munkái-
ról, így a debreceni Ady-társa-
ság alkotóművészeivel össze-
függő kutatásairól, valamint 
arról, hogy milyen hallatlan 
erőfeszítéseket tett Munká-
csy Mihály Krisztus-trilógiá-

jának hazakerüléséért. Azért, 
hogy végül 1995 augusztusá-
ban, több mint száz évvel a 
művek keletezését követően, 
először legyen egy térben el-
helyezve a nagy festő mind-
három alkotása, melyek közül 
kettő az amerikai kontinen-
sen volt „száműzetésben”. Sz. 
Kürti Katalin az elmúlt évti-
zedekben sokat publikált e té-
máról, annak legjelentősebb 
hazai szaktekintélye. Elmond-
ta, hogy a trilógia sorsa nap-
jainkban nem rendezett, és ő 
maga pesszimista azt illetően, 

hogy Magyarországon marad-
hatnak-e az alkotások.

Szóba került továbbá a mű-
vészettörténész asszony hob-
bija, az utazás is. Számos or-
szágban járt a világban, eme 
utazásoknak egy része szak-
mai kiküldetés volt, kiállítá-
sok rendezése, előadások tar-
tása. Az önironikus humor-
ral átszőtt beszélgetés végén 
számosan dedikáltatták a friss 
kiadványt, amely a múzeum-
ban 800 Ft-ért vásárolható 
meg. 

Szegfű Katalin

Sz. Kürti Katalin dedikálja új könyvét a békési bemutatót követően.
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Csendesül...
AjándÉK

De egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem 
van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásá-
nak a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.  (Filippi 3:14)

életünkben fontos szerepe van értékrendünknek. Ezt építhet-
jük mi, vagy a minket körülvevő történések. értékrendünket 
meghatározhatja múltunk vagy jövőnk, a múlt történései vagy 
a jövő céljai. Múltunknak vannak értékei, amelyek elengedhe-
tetlenül fontosak a jövőnk építésében. Viszont vannak dolgok, 
amelyeket magunk mögött kell hagyni. Vannak dolgok, ame-
lyek visszatartanak, akadályoznak és vannak, amelyek előre segí-
tenek. Hogyan tudunk különbséget tenni a kettő között? Lehet 
kiegyensúlyozottan haladni előre? Mi a fontosabb, a múlt vagy 
a jövő?...

A Tőle kapott múlt egy érték, a jelen egy lehetőség, a jövő pe-
dig egy ajándék, jutalom. Isten a jövőre épít. A jövőm és a cél-
jaim elérése érdekében hatalmas dolgokat tett a múltban azért, 
hogy egy nagyszerű jövőt ajándékozzon nekem. Ez a jövő ma 
kezdődik!

Palotás Kristóf, lelkipásztor

Az európai vezetők szembekerültek a népükkel migráns-
ügyben, ezért teljesen felül kell vizsgálniuk eddigi politiká-
jukat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

„Akárhogy is finanszírozza a civil szervezeteket Soros 
György, akárhogy próbál bemenni a médiába a magyar 
milliárdos a pénzével, és hangulatot kelteni, az igazság az, 
hogy a nyugati kormányok menekültügyi politikáját a sa-
ját népük erőteljesen, növekvő számban és növekvő erő-
vel ellenzi.” Soros a magyar kormány ellenzékének tartja 
magát, a bevándorlás ügyében áll a leginkább szemben 
a kabinettel, támogatja azokat a szervezeteket, amelyek 
le akarják nyomni, meghátrálásra akarják kényszeríteni a 
kormányt. 

Orbán Viktor kifejtette: ha megvan az akarat és a jó szán-
dék, akkor „békében tudunk élni a muszlim világ mellett, 
nem vele összekeveredve, mellette”. Egy keresztény civilizá-
cióhoz tartozó ember nem lehet muszlimellenes, de termé-
szetesen „nem akarunk átvenni muszlim szabályokat a sa-
ját életünkbe”. „Megvannak a saját életelveink, tiszteletben 
tartjuk az övéket, és azt várjuk, hogy ők is tartsák tisztelet-
ben a mienket.” Minden népet hagyni kell, hogy a saját kul-
túrája szerint építse fel a saját politikai, gazdasági rendsze-
rét – nyilatkozta a miniszterelnök.

aDJUnk eSéLYT az éLeTre nekik iS!
Telefon: 70/947-35-04, 

30/981-76-54. 

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

XL. BÉKÉS-TARHOSI ZENEI NAPOK
2016. június 19. – július 3.

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Június 17., péntek
 8.00  Bétazen beharangozója a békési Piac téren

Közremûködik a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Bagoly László karnagy vezényletével

Június 19., vasárnap
 18.30  A Békés-tarhosi Zenei Napok 40 éves jubileumi 

kiállításának megnyitója
a kulturális központ kápolna termében
A belépés ingyenes.

 19.00  A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar nyitóhangversenye
a kulturális központ színháztermében
Megnyitja: Závogyán Magdolna, a fesztivál fôvédnöke,
az Emberi Erôforrások Minisztériumának kultúráért
felelôs helyettes államtitkára
Belépõdíj: 2000 Ft/fõ, Békés Kártyával 1500 Ft/fõ
Csoportos kedvezmény minimum 10 fõ esetén: 1500 Ft/fõ

Június 21., kedd
 19.00  Benedekfi István zongoramûvész és Benedekfi Zoltán 

hegedûmûvész közös elõadói estje a kulturális központ 
színháztermében
Belépõdíj: 1500 Ft/fô, Békés Kártyával 1000 Ft/fô
Csoportos kedvezmény minimum 10 fõ esetén: 1000 Ft/fõ

Június 22., szerda
 18.00  Tokos Zenekar elõadása

a kulturális központ színháztermében
A belépés ingyenes.
(Támogató adományt tisztelettel elfogadunk.)

Június 23., csütörtök
 15.00  Kürtkurzus záróhangversenye a Békési Galériában

A belépés ingyenes.
 17.00  Gitárkurzus záróhangversenye a Békési Galériában

A belépés ingyenes.
Június 24., péntek
 9.00  Aggodalmak Kodály ügyben – Új utak keresése

az ének-zene oktatásban – pedagógus továbbképzés
a kulturális központ kápolna termében
A belépés ingyenes.

 10.00  Református „Magvetés” Konferencia
a békési református templomban
A részvétel ingyenes.

 18.30  Nemzetközi Vonószenekari Tábor elõadása
Gyulán, a Nádi Boldogasszony Plébániatemplomban
A belépés ingyenes.

 19.00  Jazzelek Trió fellépése a kulturális központ
kápolna termében – Énekel: Izbéki Tímea
A belépés ingyenes.

Június 25., szombat
 10.30  Békés-tarhosi Zenebarátok Körének Közgyûlése

Tarhoson, az egykori híres karnagy, zenepedagógus: 
Gulyás György által alapított Énekiskola kastélyparkjában

 14.30  Megemlékezés Gulyás György születésének
100. évfordulója és az „Énekiskola” alapításának
70. évfordulója alkalmából Tarhoson, a Zenepavilonnál

 15.00  XIII. Békés-tarhosi Kórustalálkozó
Tarhoson, a Zenepavilonban
A belépés ingyenes.

     19.00    Nemzetközi Vonószenekari Tábor záróhangversenye
a kulturális központban
A belépés ingyenes.

Június 27., hétfõ
  19.00    Teleki Miklós orgonamûvész elõadása

a békési református templomban
Közremûködik: Mészáros János Elek énekes
Belépõdíj: 1500 Ft/fô, Békés Kártyával 1000 Ft/fô
Csoportos kedvezmény minimum 10 fõ esetén:
1000 Ft/fõ

Június 29., szerda
 9.00  „Szép Magyar Beszéd” III. Olvasáskonferencia

a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban
A részvétel ingyenes.

Június 30., csütörtök
 17.00  A XXIII. Nemzetközi Fuvolakurzus záróhangversenye

a békési Szentháromság Plébániatemplomban
A belépés ingyenes.

Július 1., péntek
 9.00  Bemutatkozik és az esti gálaelõadásra invitálja

a békésieket a Piac téren a Belencéres Néptáncegyüttes 
kamaracsoportja és a „Jurajskie Igraszki” lengyel 
gyermek néptáncegyüttes Békés testvérvárosából, 
Myszkow-ból

 18.00  A Belencéres Néptáncegyüttes gálamûsora és táncház
a kulturális központban
Belépõdíj: 1000 Ft/fõ. A gálát követõ táncház ingyenes.

Július 2., szombat
 11.00  Mágikus Trió – hangszerbemutatóval egybekötött 

gyermekelõadás családoknak a Békési Galériában
Belépõdíj: 1000 Ft/fõ, Békés Kártyával 500 Ft/fõ
Csoportos kedvezmény minimum 10 fõ esetén: 500 Ft/fõ
14 éves kor alatt ingyenes.

Július 3., vasárnap
 18.00  IV. Békési Fúvószenekari Találkozó

a kulturális központban
A belépés ingyenes.

KURZUSOK, TÁBOROK

2016. június 19–25. (vasárnap–szombat)
   Nemzetközi Vonószenekari Tábor

az Alapfokú Mûvészeti Iskolában (Békés, Petõfi u. 1.)
2016. június 20–23. (hétfõ–csütörtök)
   Kürtkurzus a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban

(Békés, Jantyik M. u. 23–25.)
2016. június 21–23. (kedd–csütörtök)
   Gitárkurzus a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban

(Békés, Jantyik M. u. 23–25.)
2016. június 25–30. (szombat–csütörtök)
   XXIII. Nemzetközi Fuvolakurzus

az Alapfokú Mûvészeti Iskolában (Békés, Petõfi u. 1.)
2016. június 27. – július 1. (hétfõ–péntek)
  Szép Magyar Beszéd Olvasótábor Tarhoson

Fesztiválközpont és jegyárusító hely:
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ
Békés, Jantyik Mátyás u. 23–25. • Telefon/fax: 66/411-142
www.betazen.hu • jegy@bekesikultura.hu

További jegyárusító helyek:
Filharmónia Kelet-Magyarországi Nonprofit Kft.
Békéscsaba, Andrássy út 24–28. • Telefon: 06-66/442-120
Tourinform Irodák
Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Telefon: 06-66/441-261
Gyula, Kossuth L. u. 7. • Telefon: 06-66/561-680

A teljes fesztiválra bérlet váltható 5000 Ft-os egységáron.
A mûsor- és helyszínváltoztatás jogát a szervezõk
minden esetben fenntartják!

Bôvebb információ: www.betazen.hu
Támogatóink és partnereink:

Helvetia–Hungaria
Társaság

Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola

Békési Református Egyház Békés-tarhosi
Zenebarátok Köre

Békéscsabai Pedagógiai
Oktatási Központ

Békés Város
Önkormányzata

Jótékonysági koncert másodszor
Az Együtt Könnyebb Köz-

hasznú Egyesület szervezésé-
ben és megsegítésére idén jú-
nius elején másodszor adott jó-
tékonysági koncertet a Buda-
pest Saxophone Quartet a Bé-
kési Kistérségi Óvoda és Böl-
csőde kibővített kórusával. Az 
énekkarban ugyanis nem csak 
óvónők és bölcsődei gondo-
zók, nevelők énekelnek, ha-
nem szülők és családtagok is 
– mondta el bevezető beszédé-
ben a kórus vezetője, Kocsorné 
Krizbai Anna, aki egyben tag-
ja is az egyesületnek. Továb-
bá arról tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a tizenhárom éve 
alakult egyesület elsődleges 
célja a valamilyen fogyatékkal 
élő gyermekek, fiatalok élet-

minőségének javítása, hogy 
teljesebb életet élhessenek a 
különböző terápiák segítségé-
vel, Békés városban és környé-
kén. Céljuk még egy összetar-
tó közösséget létrehozása a sé-
rült gyermekeket nevelő csalá-
dokból. E koncert bevételét az 
egyesület a sérült gyermekek 
terápiás foglalkozásaira és sza-

badidős tevékenységeire for-
dítják majd.

A hangverseny első részé-
ben a kórus szerepelt, akik 
Liszt, Brahms és Schubert da-
rabokat adtak elő, Szűcs Ákos 
pedig versmondással lépett fel. 
A óvónői énekkar két zenemű-
vet adott elő a fúvós együttes-
sel közösen, és az egyik darab-

bal, Rossini: Macskaduettjével 
különösen nagy sikert arat-
tak. A koncert utolsó részében 
pedig a Budapest Saxophone 
Quartet játszott barokk ze-
nét, (Händel, Vivaldi és Bach), 
majd a klasszicista Mozart-
tól egy művet, s egy romanti-
kus szerzőtől, valamint Debus-
sytől. S végül – a hagyomá-
nyokhoz híven – három jazz 
darabra is sor került. Ráadás-
ként filmzene is megszólalt, A 
Rózsaszín Párduc film ismert 
zenéje. Az együttes tagjai: 
Horváth Marcell (bariton sza-
xofon), Szepesi Bence (szoprán 
szaxofon), Tószegi Bernát (te-
nor szaxofon), Puskás Levente 
(alt szaxofon). 

zsombok Imre



52016. június 14.

békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

árAmdíjfIzeTÉST SeGíTő ProGrAm

Az EDF DéMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat má-
jus 3-án újra támogatási pályázatot hirdetett az áramdíj megfi-
zetésével küzdő háztartások megsegítésére. Pályázatot nyújthat 
be az, aki szociálisan rászoruló és nehéz anyagi helyzetben le-
vő, életvitelszerűen az EDF DéMÁSZ szolgáltatási területén a 
megpályázott fogyasztási helyen él, az EDF DéMÁSZ-nál hát-
ralékot halmozott fel vagy nehezen fizeti meg az áramszámlá-
ját, a fogyasztási hely lakóingatlan (nem gazdasági létesítmény, 
munkatelep, stb.).

Két kategóriában lehet pályázni, hátralékosoknak és hátra-
lékmenteseknek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátraléko-
soknál a nyilvántartott tartozás rendezésére a hátralék nagysá-
gától függően, annak legfeljebb felét vállalja át, maximum 150 
ezer Ft-ot, bizonyos feltételek mellett. A hátralékmentes (fizető, 
nehéz szociális helyzetben levő) fogyasztók támogatást kaphat-
nak három részletben a hátralékmentesség megtartása érdeké-
ben, bizonyos feltételek mellett. 

Pályázatot benyújtani július 31-ig lehet. A pályázat benyújtá-
sához a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ családsegítői 
segítséget nyújtanak (jantyik utca 1.) A programról bővebb in-
formációt a halozat.maltai.hu internetes oldalon találhat.  

Állandóan vagy kúraszerűen?
A vitaminok, étrendkiegészítők korszakát éljük. Laikusok szá-
mára valóban nem egyszerű a gyógyhatású termékek és a vi-
taminkészítmények között eligazodni. sokan úgy vélik, elég ha 
sok friss zöldséget és gyümölcsöt esznek, változatosan és rend-
szeresen étkeznek, illetve frissen préselt leveket isznak, rend-
szeresen sportolnak, figyelnek a megfelelő napi folyadék bevi-
telre. A legjobb és legolcsóbb megoldás valóban az lenne, ha 
minden létfontosságú anyaghoz hozzájuthatnánk az étellel, ital-
lal. Ám még a nagyon tudatosan egészséges étkezésre ügye-
lőknek sincs könnyű dolga, a saját termesztésű ételekhez pe-
dig csak igen kevesen jutnak hozzá. Jelenlegi tudásunk szerint 
vitaminokat állandóan szedni nem tanácsos, mert a szervezet 
leállítja a saját előállító és aktív felhasználó képességét. ezért 
jobb 2-4 hónapos kúrákat tartani, majd szüneteket beiktatni. Ar-
ra is érdemes ügyelni, hogy mit mivel szedünk. ha ugyanis hiá-
nyoznak az antioxidáns vitaminok, akkor azokat leghatékonyab-
ban akkor pótoljuk, ha kombináltan szedjük. pl. e-vitamin mellé 
kell szelén és cink is, a B-vitaminokat jobb B-komplexként szed-
ni. ha magnéziumot kalciummal együtt szedünk, akkor 2x any-
nyi legyen a kalcium adagja, mint a magnéziumé. Vashoz min-
dig tanácsos C-vitamint és folsavat is szedni. Az adagolás és a 
szedési idő egyénileg az aktuális egészségi állapottól is függ. 
Megelőzésre elegendőek lehetnek a hatóságok által ma diktált 
adagok, ám ha valakinek emésztési gondja, felszívódási zavara, 
tartós vagy visszatérő betegsége van, nagy stresszben él, zak-
latottan és rendszertelenül étkezik, akkor egész más adagokra 
van szüksége. A jó minőségű készítmények kúra jellegű szedé-
se garantálja a megfelelő vitaminszintet.
Jó egészséget és vitalitást kívánok!

Dr. jeszenszky attila, szakgyógyszerész

van, aki nem ismeri?
A város mindennapi életében szinte mindig jelen van, nem 
hivalkodik, csak teszi dolgát. Interjúalanyom, Hegyesi Szi-
lárd, a harmincas éveiben járó, megjelenésében is vissza-
fogott fiatalember. Miről nevezetes? Az kiderül a nekem 
adott válaszaiból.

- Milyen feladata van a 
kulturális központban?

- Elsősorban a Dánfoki 
Üdülőközpontban vannak fel-
adataim, például a tábor mű-
szaki, karbantartási munkála-
tainak szervezése, rendezvény-
szervezés, rendezvények lebo-
nyolításában való részvétel. A 
tábor működtetését a kultu-
rális központ 2011-ben kap-
ta meg. Sokan nem tudják, 
hogy a műszaki és környezeti 
állapota elég elhanyagolt volt. 
Gyakorlatilag nem volt olyan, 
amihez ne kellett volna hozzá-
nyúlnunk. Mára ez megválto-
zott. Komoly szakmai munká-
val sikerült elérni, hogy a dán-
foki tábor a környék egyik leg-
színvonalasabb ifjúsági tábora 
legyen. Persze mindannyian 
látjuk, hogy vannak még teen-
dők. Munkatársaimmal azon 
dolgozunk, hogy minél színvo-
nalasabban építsük és fejlesz-
szük a tábor életét. Csapatban 

dolgozunk, legyen az a takarí-
tó, a karbantartó vagy a cso-
portvezető, minden érdem kö-
zös. Éppen ezért szeretem a 
munkám, mert szeretek válto-
zatos munkát végezni, és csa-
patban dolgozni.

- Igaz, hogy hobbija a sár-
kányhajózás? 

-  Korábban több sport-
tal is foglalkoztam. A legkö-
zelebb az íjászat és az airsoft 
állt hozzám. Az íjászatot nyu-
godt szívvel nevezhetem szen-
vedélynek.  jó néhány évig si-
került versenyszerűen űznöm 
Farkas Nándor és Víg józsef 
barátaimmal. Igen szép ered-
ményeket értünk el és tettük 
ismertebbé a békési íjászokat. 
Ez olyan sportág, amit nem le-
het kapkodva űzni, ezért má-
ra már ritkán jutok oda. Leg-
inkább táborozó gyerekeknek, 
iskolák felkérésére hátrányos 
helyzetű gyerekeknek szoktam 
íjászatot oktatni. Az evezést ta-

valy nyáron kezdtem el, és volt 
szerencsém egy nagyszerű csa-
pathoz, a Békési Sárkányhajó-
sokhoz csatlakozni.

- Környezettudatos gondol-
kodás vagy hobbi a sörkollektor 
építés? 

- Mindkettő! Ha most visz-
szagondolok, még általános 
iskolás voltam, amikor a kör-
nyezetvédelem megfogott. A 
sörkollektor építés nem az én 
ötletem volt, sokan csináltak 
már hasonlót Békésen. Ere-
detileg asztalos vagyok, ezért 
a technikai feltételek és a ta-
pasztalat is megvolt. Elsősor-
ban a környezettudatos gon-
dolatot szerettem volna elül-
tetni másokban is. Bárkivel 
beszéltem erről, mindig oda 
jutottunk, hogy az alapanyag 
begyűjtésnél akadtak el. De 
én szeretném, hogy akinél van 
akarat, motiváció, kis támo-
gatással elérje célját. A Zöld 
fejek Facebook-csoport is ezt 
szolgálja. 

- Ennyi feladat már két 
embert is lekötne, de mit szól 
ehhez a család?

- Nem panaszkodom, és 
nem gondolnám, hogy hős va-

gyok. Sokan többet és nehe-
zebb munkát végeznek zok-
szó nélkül. Szeretem a mun-
kám, mert változatos, és sze-
retek problémákat megolda-
ni. Van egy csodás feleségem és 
egy csodálatos kislányom, akik 
mellettem vannak. Így azért 
sokkal könnyebb dolgom van.  

- Mit gondol önmagáról?  
- Az önértékelés mindig ne-

héz. Bár a barátaim most mind 
azt mondanák, hogy persze ez 
neked amúgy nagyon megy! 
Úgy gondolom, hogy a mun-
katársaim, a barátaim, ismerő-
seim, és mindenki, akikkel na-
pi kapcsolatban vagyok, sok-
kal pontosabb képet tudná-
nak festeni rólam. Remélem ez 
mindenképpen pozitív!  Gugé 

Következő interjúalanyunk Ko-
vács Julianna lesz.

Erdélyben a Reményhír 
iskolások

A békési Reményhír Intéz-
mény Eötvös józsef Általá-
nos Iskolájának 24 hetedike-
sével a Határtalanul! program 
HAT-15-05-05-0217 azonosí-
tó számú pályázat keretében 
öt napot töltöttünk Erdély-
ben. Nyertes pályázatunk ve-
zető témája a „fa” volt, így 
minden programunk kapcso-
lódott a fa élő vagy feldolgo-
zott állapotához, szimboliku-
san a magyarság gyökereihez. 
Nagyváradon Ady emlékhe-
lyeket kerestünk fel. Utunkat 
a Király-hágón keresztül foly-
tattuk. Almásgalgó határában 
bejártuk a Sárkányok kertjét. 
Szálláshelyet a válaszúti Kal-
lós Alapítvány kollégiumában 
kaptunk. Késő délután sport-
versenyen vettünk részt a vá-
laszúti gyerekekkel. A máso-
dik napon Kolozsvárott a Szent 
Mihály templomot, Mátyás ki-
rály szobrát és szülőházát néz-
tük meg, valamint ellátogat-
tunk egy közeli, Szamosra épí-
tett vízerőműhöz. Faültetés-
sel zártuk a napot. Másnap a 
vendéglátó gyermekek kis cso-
portjával együtt Tordára kirán-
dultunk. A sóbánya és a Tor-
dai-hasadék mindenkit lenyű-
gözött. A negyedik napon gya-

logtúrát tettünk Bonchidára, 
Szamosújváron felkerestük 
Rózsa Sándor sírját. Hazatér-
ve vetélkedővel, közös éneklés-
sel töltöttük az időt. Az utol-
só napon utunk Torockóra ve-
zetett.  Megcsodáltuk a világ-
örökség részét képező kis falut 
és a torockószentgyörgyi vá-
rat. Legutolsó állomásunkon, 
Nagyszalontán Arany jánosra 
emlékeztünk és bejártuk a szo-
borparkot.

Élményekkel gazdagod-
va érkeztünk haza. Öröm volt 
látni tanítványaink rácsodál-
kozását a szépséges erdélyi 
tájra, megtapasztalni a kül-
honi gyermekek és kollégák 
nyitottságát, segítőkészségét. 
Köszönjük az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelőnek a 742 
ezer Ft összköltségű program 
támogatását. 

Balogh erika

Nyitva tartás:
h–P: 7–12 és 13–17.00
szo: 8–12

lipcsei imre, bútorasztalos
békés, móricz zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Hírek
•  először látogatott Békésre Spitzer Gyöngyi, ahogy ma-

gát nevezni szereti, Soma Mamagésa, aki egy évtizede járja 
az országot spirituális, ébresztgető előadásával. A művész-
nő fellépése magával ragadta a teltházas publikumot. Szó 
esett a férfi-női kapcsolatokról, az elférfiasodott világról, a 
nők múltbéli és jelenlegi szerepéről. Szórakoztató, de egyben 
elgondolkodtató előadása címéből kiindulva azt is elmondta, 
miét válnak sárkánnyá a nők, és mit tudunk kezdeni a már 
elsárkányosodott ismerőseinkkel. 

•  május 26-án rendezték meg a Fregolina Társastánc Klub 
évzáró bemutatóját. Kenyeres Csaba táncpedagógus tanítvá-
nyai négy korcsoportban, a piciktől egészen a felnőtt korosz-
tályig ropták a táncot a parketten, megmutatva, hogy mit ta-
nultak ebben a tanévben. Az est záró száma a diszkó séta volt, 
ahol a „mester és tanítványai” együtt léptek a táncparkett-
re meglepve ezzel a nézőket és a picik csoportját, akik nem 
sejtették, hogy produkciójukat követően melléjük szalad az 
egész klub, hogy megismételjék közösen a tánclépéseket. 

•  850 ezer forintnyi támogatást nyert el pályázaton a Béké-
si Városvédő és Szépítő Egyesület a Nemzeti Együttműködé-
si Alaptól. Az egyesület a támogatást a működését elősegítő, 
költséghatékonyabb eszközök beszerzésére fordítja, továbbá 
arculati elemek megvalósulását is tervezi, amelyekkel rendez-
vényeken, fórumokon képviseltetheti magát. Az eszközpark 
fejlesztésével a városvédők szorosabbra főzhetik kapcsolatai-
kat más civil szervezetekkel, köztük határon túliakkal is.
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Hirdessen nálunk!
A Békési Újság kiemelkedően jó üzleti lehetőséget jelent a helyi 

és környékbeli vállalkozóknak, vállalatoknak.
lapunkat kéthetente öt település lakói olvassák!  

keressen minket! kérjen ajánlatot tőlünk! 
Telefon: 30/432-20-30, e-mail: bekesiujsag@gmail.com
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ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári horgásztavon tórész eladó. Irány-
ár: 420 ezer Ft. 30/262-43-57, 30/557-73-78.
1200 m2-es sarki porta eladó a Hegedűs u. 
1. alatt 800 ezer Ft-ért. Tel.: 20/405-77-08.
Muronyban tanya eladó. Fúrt kút, villany. 
Irányár: 1 millió Ft. Érd.: 70/242-83-46.
Ék utcában különálló, nagyméretű garázs 
eladó 1,3 millió Ft-ért. 30/27-60-182.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irány-
ár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.

ingatlan 2-5 millió Ft között

671 m2-es telken felújítandó parasztház áron 
alul eladó. Víz, gáz, villany, szennyvíz bent 
van. Ár: 2,2 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház 
nagy portán eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. 
Tel.: 30/422-45-75.
Komfortos, kétszobás ház sürgősen eladó 
nagy kerttel Tarhoson  2,8 millió Ft-ért. Érd.: 
30/65-21-454, 10-19 óra között. 
Lebontásra ház eladó. Irányár: 3 millió Ft. 
Érd.: 66/415-380.
Régi parasztház eladó telekáron a Hajnal u. 
57. alatt. Irányár: 3,2 millió Ft. Érd.: 70/389-
29-36, 70/245-97-73.
A városközponthoz közel, csendes utcában 
851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 3,2 
millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Drága utcában, fürdőhöz közel ház eladó. 
Nagy udvar, nagycsaládnak is alkalmas. Ár: 
4 millió Ft. Érd.: 70/222-10-48, 66/643-342.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65. 
alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás ki-
rály u. 76.
Ady 10-ben egyszobás, II. emeleti tégla-
építésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért. Tel.: 
30/97-80-003.
Szabadkai u. 9. alatt ház eladó 4,7 millió Ft-
ért. Érdeklődni ott 14 óra után és hétvégén.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszo-
bás, összkomfortos családi ház 4,9 millió 
Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5 mil-
lió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

ingatlan 5-7 millió Ft között

Mátra utcában, az uszoda szomszédsá-
gában háromszobás összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 
30/618-57-89. 
Legelő utcában háromszobás ház eladó 
alsó épületekkel. Betonos udvar, víz, villany, 
gáz, beépített csempekályhák. Irányár: 5,15 
millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Összkomfortos, azonnal beköltözhető ki-
sebb lakás eladó a Sas u. 7. alatt 5,2 millió 
Ft-ért. Tel.: 66/414-919.
Régi építésű, összkomfortos családi ház 
csendes, nyugodt környezetben eladó. Irányár: 
5,2 millió Ft. Tel.: 30/359-76-90, 70/941-39-08.
Két generációnak is alkalmas háromszo-
bás, kétkonyhás, fürdőszobás ház központ-
hoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 
66/410-323.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
A belvárosban háromszobás családi ház 
nagy mellékhelyiségekkel, közel a boltok-
hoz eladó hatmillió Ft-ért. Érd.: 30/377-
53-10.

Tisztelt Olvasóink!
az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk nEm vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

ingaTLan 

TiszTElT olvasóink! 
lapunkban kizÁRólaG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö-
zé, amelyben FElTÜnTETik 

az in GaTlan iRÁnYÁRÁT is.  
megértésüket köszönjük. 

Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház 
eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 6,2 millió 
Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló há-
romszobás, nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás eladó 
6,5 millió Ft-ért vagy cserélhető kertes ház-
ra. Tel.: 30/321-35-52.
Fürdő közelében háromszobás, összkom-
fortos lakóház melléképületekkel kis telken 
eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.: 20/265-
01-55.
Felújított, kétszobás, 54 m2-es lakás saját 
tárolóval eladó a Fáy utcában. Azonnal be-
költözhető. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.:30/81-
41-537. 
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti 62 m2-es 
lakás eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 
6,7 millió Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Epresköz utcában felújításra szoruló két-
szobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház 
eladó, CSOK igénybe vehető. Irányár: 6,9 
millió Ft. Tel.: 30/95-52-247. 
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. 
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62. 
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
A Kökény utcában igényesen kialakított, 
berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépíté-
ses, 45 m2-es alapterületű ház 361 m2-es 
telken 7 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-
252, 66/414-685.
Gyulán összkomfortos, felújított, kétszobás 
kertes ház sürgősen beépíthető telekkel el-
adó. CSOK igényelhető. Irányár: 7 millió Ft. 
Tel.: 30/272-43-50.

ingatlan 7-10 millió Ft között

Vörösmarty utcában kétszobás, közpon-
ti fűtésű ház eladó vagy III. emeletig 1+2 
félszobás erkélyes lakásra elcserélhető. 
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 70/354-89-24.
A Posta utcában kétszobás összkomfortos 
ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/36-
548-28.
Békés központjában, 75 m2-es, három-
szobás, földszinti lakás eladó.  7,6 millió 
Ft. Tel.: 70/776-08-38. E-mail: ujjnora@
freemail.hu.
Vásárszél 15. alatt földszinti, kétszobás, 
központi fűtéses lakás eladó. Ár: 7,65 millió 
Ft. Érd.: 20/929-17-45.
Ady 12C-ben tehermentes, 1+2 félszobás, 
II. emeleti, erkélyes téglalakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Irányár: 8 millió Ft. 
Tel.: 20/326-79-26.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás, 
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi 
fűtés, melléképületek. Irányár: 8,8 millió Ft. 
Érd.: 30/637-60-79. 
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. Ár: 
10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
120 m2-es téglaház felújítva, vegyes + gáz-
fűtéssel, rendezett udvarral eladó a Bethlen 
utcában 10 millió Ft-ért. 20/487-54-70.

ingatlan 10 millió Ft fölött

Daru utcában téglaépítésű, kétszobás, jó 
állapotú kertes ház eladó 12 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/97-80-003.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-75-65.
Síp u. 6. szám alatti háromszobás ház el-
adó 15 millió Ft-ért. Nagy fedett terasz, 
gondozott kert, gyümölcsfák, ipari áram. 
30/448-30-29.
Iskola utcában rendezett, háromszobás, 
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hő-
szigetelt, ipari áram, melléképület, terasz. 
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű, 
egyszerűen alakítható családi ház eladó. 
Irányár:18 millió Ft. Érd.: 70/27-96-226.
Tíz éve épült, 180 m2-es, négyszobás, két 
fürdőszobás családi ház eladó rende-
zett udvarral. Irányár: 22,5 millió Ft. Érd.: 
70/324-74-24. 

kiaDó ingaTLan
Kétszobás albérlet kiadó Békésen. Érd.: 
66/412-220, 66/634-716.
Garázs kiadó az Ady lakóteleppel szemben. 
70/565-97-49.

ingaTLanT kereS
Békésen egyszobás albérletet keresek. Ma-
lom asszonykertben is. Tel.: 70/567-08-99.

kerT, SzánTóFöLD
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2 
zártkert, sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható, villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

Jármű, alKatréSz
Elektromos biciklit vennék 50 ezerért. 
20/508-90-92, 20/40-10-723.
Simsont vennék bontásra, maximum 20 
ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-07-26.
Rotakapa után való utánfutó eladó. Érd.: 
30/97-77-600.
1.3-as Wartburg első-hátsó lámpák, cso-
magtartó, egyéb alkatrészek eladók. Tel.: 
30/367-08-94.
Hyundai személyautó eladó. Érd.: 30/97-
77-600.

áLLaT
Előnevelt bronz pulykák eladók. Érd.: 
20/51-87-904.
Kiváló vérvonalból, törzskönyvezett szülők-
től németjuhász kiskutyák eladók fekete és 
ordas színekben, oltva, féregtelenítve. Június 
20-tól, nyolchetesen elvihetők. 30/749-12-23.
8 db nyolchetes 25-30 kg-os malac eladó. 
30/277-95-43.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 30/874-73-39.
Eladó nagy fehér vemhes disznó. 20/955-
13-62.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Költözés miatt elajándékoznám hétéves 
lány tacskó kutyámat. Csak felelősségtel-
jes gazdik jelentkezését várom. Fájó szívvel 
válok meg tőle. 30/448-30-29.
Vágni való nyúl konyhakészen is, hasas 
nyúl, kisnyuszik. Előnevelt kacsák, néma-
kacsa, pulyka eladó. Raktár u. 24. 70/881-
93-00.
2 db tízhetes mangalica malac (koca és ár-
tány) kedvező áron eladó. Tel.: 30/46-38-811.

TárSkereSéS
49 éves rendezetten élő férfi hölgyet keres 
tartós kapcsolatra. 20/27-450-60.

mUnkáT kereS, aJánL
Mindenféle házi munkát keresek magán-
házaknál, idős házaspároknál. Tel.: 30/74-
85-911.
Munkát keresek, pl. fűnyírást, fahordást-ha-
sogatást, házkörüli munkát. 70/236-73-57.
Idős asszonynál takarítói munkát keresek. 
70/515-49-76.

egYéb 

Osztálykirándulások, bejárós és 
bentlakásos táborok. Lovas, kézmű-
ves és idegen nyelvi foglalkozások. 
Telefon: 20/49-77-844.

Színes műbőr (nagy) hulladék, többszínű 3 
és 6 mm-es mikrotalphulladék eladó. Tel.: 
66/412-070.
Eladó: előszobafal, gázpalack, bőrönd, fa-
gyasztóláda, húsvágó, háromrészes ülő-
garnitúra. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: mázsa, réztányéros régi mérleg, 
íróasztal, Phoenix varrógép, húsdarálók, 
tonettszékek (3 db), szőnyeg. Érd.: 30/95-
22-466.
Piros kontrafékes 20-as kerékpár eladó. 
Érd.: 70/391-79-09.
Eladó: ülőgarnitúra, dohányzóasztalok, reka-
mié, kővályúk. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Eladó: 2 db szobafenyő, pálma, 
jukkapálma, fehér és rózsaszín leánder. 
Érd.: 30/905-49-14.
Kappa új bőrönd, Samsung fényképező-
gép, szőlőzúzó és szőlőprés, gázpalack el-
adó. Érd.: 30/782-82-61.
Fagyasztószekrény eladó. Érd.: 30/72-82-
450.

Csepel varrógép, befőttes üvegek eladók. 
70/612-83-74.
3+2+1-es ágyazható szobabútor újszerű 
állapotban eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Nagyméretű zománcozott fürdőkád és egy 
26-os sebváltós férfi kerékpár olcsón el-
adó. Tel.: 30/368-52-91.
Új páraelszívó 5000 Ft-ért eladó. 70/656-
33-39.
Garázsvásár keddenként és péntekenként 
9-11 óra között költözés miatt a Kerék utca 
3. alatt.
Eladók: szárnyas ikerablakok, 500 db be-
tonzsalu, tégla, 1100 W-os fűnyíró. 30/27-
28-342.
Eladó: új gáztűzhely palackkal, 120 db tégla, 
elektromos négykerekű bicikli, kerek asztal. 
Tel.: 70/588-04-66.
18 funkciós, világos, szekrényes, elektro-
mos varrógép, dohányzó asztalok, ágybe-
tétek, kárpitos székek eladók. 70/236-35-
37.
Összecsukható és autóban szállítható gye-
rekágy eladó. Érd.: 70/236-73-67.
Ágyneműtartós felnőtt heverő és egy gye-
rekheverő olcsón eladó. Tel.: 30/55-12-853.
Eladó: 42-es lovagló bokszcsizma, kézi 
tolókapa, 2 db rotára való kapa, fűnyíró. 
30/27-28-342.
Bécsi Steiner hegedű 2000 euróért, Lyo-
ni műanyag csónak 50 ezer Ft-ért, szalag-
fűrész háromfázisos 120 ezer Ft-ért. Tel.: 
66/413-347.
Légpuskát vennék maximum 10 ezer Ft-ig. 
Tel.: 20/94-50-726.
Bontott cserép és kúpcserép eladó. Érd.: 
30/592-03-97.
600 literes szántóföldi vegyszerező eladó. 
Érd.: 20/596-71-38.
Eladó: falra szerelhető tükrök, bicikli, ková-
csoltvas karnis, tévé, állvány, Alföldi szani-
ter csapteleppel. Érd.: 30/506-09-02.
Eladó: Wiló keringető szivattyú, Simson 
Star sztender, kézmosókagyló, Opel, Volks-
wagen-Audi acélfelni, írógép, kisbíródob, 
szénavágó. 30/260-54-21.
Eladó: hármasablak, kettesablak, 3 db 
szimpla ablak folyosóra, kézmosókagyló, 
150 W-os infralámpa, olcsó szekrénysor, 
egyszemélyes heverő. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó egy jól felszerelt, jó állapotú férfi 
mountain bike kerékpár. Tel.: 30/321-35-
52.
Megkímélt rekamié két fotellal eladó. Irány-
ár. 35 ezer Ft. Tel.: 20/397-93-38.
Szobakerékpárt vennék. 66/413-623.
Eladó: ágyneműtartó, franciaágy, csillárok, 
karnisok, virágtartók, varrógép, vázák, kas-
pók, festmények. Érd.: 70/329-92-22.
Rugós gyermek és felnőtt heverők, ülő-
kék asztallal jó állapotban eladók. 30/530-
96-23.
Kerti szerszámok, nagy edények, disznó-
toros teknő, polcok eladók. Érd.: 70/329-
92-22.
Kerítéshez vas nagykapu és kiskapu ki-
linccsel eladó. Tel.: 66/413-533.
Eladó: régi mázsa, kb. 100 m gumi öntö-
zőcső, piaci kézikocsi, kannakasok, gázpa-
lack. Tel.: 20/397-93-38.
Eladó: férfi MTB kerékpár, Motowel robogó, 
háromfázisú cirkula és füstölt pácolt sza-
lonna. 20/92-04-704.
Kecsketej és tejtermékek eladók. Malom-
asszonykert 7. 70/315-73-47.
Sertészsír eladó. 20/92-04-704. 
Makita benzines láncfűrész, 2,4 kW 3,3 
LE újszerű állapotban olcsón eladó. Tel.: 
30/822-47-88.
7x2 m-es kukoricagóré eladó. Tel.: 30/629-
18-87, 30/629-18-86.
Eladó: disznótoros asztal, 10-es húsvágó-
gép, gyalupad, 30 l-es zománcos fazék, 
bontásból: zománcos öntöttvas fürdőkád, 
lábas mosdókagyló, locsoláshoz elektro-
mos vízszivattyú. 20/355-77-26.
Őrölt erős fűszerpaprika eladó. 70/25-75-
124.
Eladó: 20x25 cm-es szürke csempe, ön-
töttvas kád, digitális mérleg, felvágott sze-
letelő, gáztűzhely, kézikocsi, súlyzók, négy-
személyes sátor, 10-es műanyag rekeszek, 
befőttes üvegek. Tel.: 30/367-08-94.
Olasz 1 'c-os robbanómotor, alig használt 
szivattyú eladó. Érd.: 30/395-96-92.
Négyrózsás beépíthető olasz elektromos 
gyújtású gázfőzőlap eladó. Irányár: 23 ezer 
Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Eladó: 20-as gyermekkerékpár, TZ-44-hez 
kétfejes eke + forgathatós eke, Briggs mo-
toros szivattyú, 50 cm3-es kismotor. Tel.: 
66/643-730.
Bontásból eladó cserép, kúpcserép, fa-
anyag, léc, deszka, gerenda, téglák, samott 
tégla, bontott csempekályha, vas oszlopok, 
akác oszlopok. 20/472-96-58.
Eladó egy rácsos gyerekágy kókusz mat-
raccal. Érd.: 30/97-77-600.
Asztalok, székek, hintaszékek, konvekto-
rok, falétra, ezer literes vizes tartályok, kály-
haajtók, rostélyok, redőnyök eladók. 20/47-
29-658.

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 21. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Íz kavalkád a piacon

Lekvárok, ivólevek, házi kenyerek, mézek, tejtermékek és saj-
tok – mások mellett ezeket kínálták június első péntekén a piacon 
megtartott Helyi Ízek Kavalkádján. A sátor alatt piaci árusok kós-
toltatták portékáikat, melyek nem pusztán ízletesek, garantáltan 
háziak, hanem mivel sokszor bio termesztésből származnak, még 
egészségesek is. Éppen ennek a szemléletnek a tudatosítása a célja 
a rendezvénynek. Elhozták és kóstolásra kínálták az önkormány-
zat Start közmunkaprogramjában előállított ivóleveit is.
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Igazgatási szünet lesz 
a Békési Polgármesteri Hivatalban

A Békési Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tisztelt lakos-
ságot, hogy a képviselő-testület által elfogadott döntés alapján 
2016-ban kettő alkalommal, július 11. napjától július 22. napjáig 
valamint december 21. napjától december 30. napjáig igazgatási 
szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban. Ebben az időszakban az 
általános ügyfélfogadási rend szünetel. Halaszthatatlan ügyek-
ben (anyakönyvi ügyek, egyes hatósági ügyek) ezen időszak alatt 
is történik intézkedés. Kérjük a lakosság megértését.

Tárnok Lászlóné, jegyző

Helyesbítés
Előző lapunkban, A legjobbak mutatkoztak be című cikkben 

az országos ütőversenyen 2. helyezést elért növendékek nevei-
nek felsorolásában véletlenül kimaradt Körözsi Mercédesz neve, 
míg tévesen bekerült Forrás Ágnes neve. Az érintettektől elné-
zést kérünk.

A negyvenedik
(Folytatás az 1. oldalról)
- A gitárkurzus ötlete már régóta foglalkoztatott. A gitár, mint 

hangszer nagyon kedvelt a fiatalok körében, sok szép darab van gi-
tárra írva. Ha megszólal a hangja és hozzáértő emberek pengetik, ar-
ra oda kell figyelni és csend van a teremben. Békésen nagyon sok-
szor megállítanak az utcán azzal, hogy szeretnének gitározni. Terve-
zem a gitártanszak beindítását a zeneiskolában, mert van rá igény.

- A nem kifejezetten zenés rendezvények közül melyiket nevez-
né meg, amely elé személyesen ön is kifejezett érdeklődéssel áll?

- Szerintem mindegyik előadás és tanácskozás érdekes lesz, ne-
ves előadókkal és szakemberekkel. Igyekszem ott lenni mindegyi-
ken, akkor is, ha nem zene. Sz. K.

Interjú Bagoly László művészeti vezetővel

Cserepes virágok, kaktuszok, szabadföl-
di pirosló hunyor, májvirág, császárkorona 
hagyma, és több szabadföldi növény eladó. 
20/355-77-26.
Üres gázpalackok eladó. Érd.: 20/560-91-
75.
Cigánymeggy eladó a vevő leszedésével 
120 Ft/kg-ért. Tel.: 70/630-67-62.
Eladók: méhcsaládok, 720 ml-es üveg 
méznek, befőttnek baráti áron, betonke-
verő, virágzó-termő citromfa. Tel.: 30/272-
43-50.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapotban 
eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: szőlőprés, paprikadaráló, rotáci-
ós kapa, 300 l-es fagyasztó, 500 l-es fa 
cefréshordó, háti permetező, elektromos 
varrógép. Érd.: 70/221-96-65.
Színes video kaputelefon eredeti csomago-
lásban újonnan eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: zsíros bödönök, új víztisztító, 10 l 
permetező, 3 db fehér báránybunda fotelba 
és autóba. Tel.: 30/272-43-50.
50 l-es demizson, használt háttámla-
dönthetős franciaágy, számítógépasztal, 
szekrénysor eladó. Tel.: 30/30-57-955.

Eladó: női kerékpárok, kis mázsa súlyokkal, 
virágtartó fenyőfából, régi radiátorok, ama-
tőr festmények, régi bolti mérleg, hegesz-
tő, nagy lemezvágó olló. Révész u. 7. Tel.: 
66/413-716.
Eladó: 1 db Spro 50x100-as teleszkópos 
horgászbot, 2 db Shakespeare jól megkí-
mélt 30x60-as teleszkópos horgászbot. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 30/434-22-97.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: új fakasztású piros, fehér, rózsaszín 
leánder, pirosvirágú klívia. Deák F. u. 39. Tel.: 
66/416-144.
3 db új kempingágy (aluvázas) eladó. 
30/579-33-39, 66/412-650.
P10-es üzemképes blokk, kukoricamorzso-
ló, fatüzeléses perzselő, horgásztó tulaj-
donrész eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Grohe zuhanycsaptelep fejzuhannyal, ter-
mosztáttal, eredeti csomagolásban eladó. 
Érd.: 20/560-91-75. 
Régi festett tányérok, leveses tálak, virág-
mintás mélytányérok, lapostányérok, régi 
kerékpár tartozékok eladók. Révész u. 7. 
Tel.: 66/413-716.
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június 14. kedd 18 óra

Közös szurkolás és nagy képernyős vetítés a Magyar   - 
ország-Ausztria Európa-bajnoki futball-mérkőzé-
sen. Kapunyitás 17 órakor.  Kulturális központ

június 15. szerda 16:30

Irodalmi svédasztal. Rockköztársaság - a 
Republic együttes dallamai és szövegei, Varga 
jános előadásában, háziasszony Szilágyiné Szabó 
Ágnes. Könyvtár

június 17. 

Kemencés ételek a Bio-Konyha szakkörön. A 
részvétel ingyenes.

Rövid u. 2.

június 19.–július 3.

40. Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvényei. 
Koncertek, kiállítások, tanácskozások. A több-
hetes komolyzenei rendezvényről bővebben 
írunk címoldali interjúnkban és a 4. oldalon.

Vettem a kisfiamnak egy játékot. (Ezt idáig 
Karinthy is írhatta volna.) Nem vagyok sznob, 
de szeretem, ha egy ajándék még hetekkel ké-
sőbb is használható, szóval ez egy drága já-
ték, keménydobozos. A külsejére az volt ír-
va, hogy egy elektromos tollacska is tartozik 
hozzá, amely kedves dallamot hallat, amikor 
a gyerek megtalálja a megfelelő választ. Igen, 
mondhatnák erre, ezek szerint azt szerettem 
volna, ha a kisfiam önállóan játszik. (Bizony.) 
Nos, a legkisebb baj a játékkal az, hogy az 
úgynevezett kedves dallam egy kettő hangból 
álló vibrálás – előbb-utóbb ugyanis a kedves 
dallamokból is elegem szokott lenni. Inkább 
előbb, mint utóbb. A gyerek viszont nem tud 
önállóan játszani – mert csak leírás van hozzá, 
mind a 23 kártyához külön, nem is rányom-
tatva, hanem egy soknyelvű leporellón. Pedig 
le is rajzolhatták volna, mondjuk egy példá-
val illusztrálva… (Három-hat évesek számá-

ra készült ez a kis játékszer egyébként.) Ha 
van a családjukban, baráti körükben óvo-
dás, bátran teszteljék a következő mondato-
kat! „Az ábrázolt négy figura mindegyikéhez 
keresd meg a megfelelő alakot a két javasolt 
lehetőség közül!” (Nem ér kétszer elolvas-
ni!) A kedvencem a következő feladat (még 
egyszer hangsúlyozom: óvodásoknak készült 
– igaz, őket nem is zavarják a helyesírási hi-
bák): „Számold meg a figurákat a nagy hal-
mazban, és keresd ki az alul lévő, két halmaz 
közül azt, amelyik ugyanolyan számú elemet 
tartalmaz.” Csak arra tudok gondolni, hogy 
a) az iskolára akarják felkészíteni a gyereke-
ket. Vagy b) megint volt valakinek valakije, 
akinek a szomszédja ismert valakit, akinek 
az unokája szerzett egy középfokút angolból 
– és az ő unokatestvére, na, ő fordította le a 
használati utasítást. Pfff…

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Egyszerűen bonyolult

Játék, kacaj, babgulyás
Szurkolástól, üdvrivalgás-

tól zengett a békési Táborhely 
utcai rendezvény tér május 
28-án. A nemzetközi Gyer-
meknap alkalmából a békési 

Férfi Klub sportprogramokat 
szervezett a helyi cigány gye-
rekeknek. Az esemény meg-
szervezését a 20 éves jubile-
umát ünneplő Magyar Pün-

kösdi Egyház országos Ci-
gánymisszió támogatta. Fut-
ballmeccsekkel indult a nap. 
Egy-kettőre csapatokba álltak 
a focizni szeretők. Míg foly-
tak az izgalmas mérkőzések, 
kötélhúzás, labdavezetés, fut-
kározás és más ügyességi já-
tékok szórakoztatták a mint-
egy 100 gyermeket. Miközben 
az ifjabbak játszottak, a Férfi 
Klub „szakácsmesterei” üst-
ben készítették a babgulyást. 
A finom illat bejárta az egész 
környéket. A futballmeccsek 
eredményhirdetéssel zárultak, 
a nyertesek és a kiemelkedő 
játékosok pedig emléklapokat 
kaptak a szervezőktől. Ezután 
jöhetett a jól megérdemelt íz-
letes ebéd.  P. r.Kötélhúzóverseny a roma gyermeknapon.

Zöldítenék a Fáy utcát
A zöld város projekt keretein belül közel 500 

millió forint összegű támogatási kérelmet nyúj-
tott be Békés Város Önkormányzata nemrég. 
Az elnyerhető támogatási összeget elsősorban 
a település Integrált Területfejlesztési Stratégi-
ájában megfogalmazott célok megvalósítására 
fordítaná a város.  

A ToP-2.1.2 pályázaton 498 579 000 forint 
összegű, száz százalékos intenzitású támoga-
tást igényelt Békés Város Önkormányzata. 
Pozitív elbírálás esetén sor kerülhet a jantyik 
utca 5. szám alatti ház felújítására, a Fáy ut-
cán pedig 1000 méteres műanyag futópálya 

építését tervezzük – sorolta a terveket Izsó 
Gábor polgármester. 

– Sétányokat alakítanánk ki az élővíz-csa-
torna partjain a Fábián utca és a Cseresznye 
utca között, valamint bővítenénk a közvilá-
gítási hálózatot. Terveink közt szerepel a to-
vábbiakban a zöldfelület megújítása, fásítás, 
jégpálya kialakítása. A projekt lehetővé teszi 
majd utcai berendezési tárgyak elhelyezését, 
öntözőrendszer kialakítását és a pályázaton el-
nyerhető összeg tartalmazza majd a települési 
zöld infrastruktúra hálózat felmérését, fejlesz-
tési és fenntartási akcióterv elkészítését. 

Ötven év után találkoztak

Az egykori békési 2. számú 
Általános Iskola 8/b. osztály-
ban ötven évvel ezelőtt 41-en 
fejezték be tanulmányukat, 
közülük 18-an jelentek meg a 
május legvégén szervezett osz-
tálytalálkozón. Amint a szer-
vező, Csarnai Eszter elmond-
ta, az osztályba különösen so-
kan jártak a tanyasi iskolából 

kikerülő paraszti származású 
gyerekek, akikből az elmúlt 
fél évszázadban dolgos férfi-
ak és nők lettek, sokan kétke-
zi munkások, kereskedők, ipa-
rosok. érdekes, hogy a mező-
gazdaságban csak viszonylag 
kevesen találták meg számí-
tásukat. A legtöbben Békésen 
maradtak, de párakat nyilván 

messzibbre szólított a sorsuk, 
a családalapítás. Különösen 
felemelő volt őket viszontlát-
ni. Az élménybeszámoló mel-
lett az első osztálytalálkozójuk 
programjában fotózkodás és 
közös ebéd is szerepelt – árulta 
el a félévszázados összejövetel-
ről a Békési Újság olvasóinak 
Csarnai Eszter.  Sz. K.

Ötvenéves osztálytalálkozó az egykori 2-es iskolánál. Középen egykori tanáruk, Szúdy Gézáné zsófi néni.

Tehetségek sorjáztak a színpadon
Május 27-én a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, 
Sport és Turisztikai Központ-
ban megvalósult egy estére Ko-
dály Zoltán nagy álma: „Legyen 
a zene mindenkié!” Ennek szel-
lemében állították össze a műsor 
szervezői a tehetséges gyerme-
kek idei bemutatkozóját. A gá-
lán fellépett az Újvárosi Tagóvo-
da Buci Maci csoportja, az Alap-
fokú Művészeti Iskola tanárai és 
diákjai, a Dr. Hepp Ferenc Álta-
lános Iskola több osztálya és né-
hány kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tanulója. Az ének, a ze-
ne, a tánc hangjai töltötték be 
néhány órára a színháztermet. 
Óriási sikerrel mutatkoztak be 
a versmondók, üde színfolt volt 
az ötödikesek gúlagyakorlata. A 
különböző táncos produkciók 

hangos sikert arattak a közön-
ség köreiben, az énekkar meg-
ható perceket szerzett. Élvezet-
tel hallgatták a mesemondókat, 
és jót derültek a Ludas Matyiból 
készült jelent kedves humorán. 

A gála főszervezője Király-
né Fehér Ágnes tanárnő volt, 
aki utoljára látta el ezt a tisztet, 
nyugdíjba vonulása miatt ezen 
az estén vett búcsút a közön-
ségtől.

a gála főszervezője, Királyné Fehér ágnes tanárnő nyugdíjba vonul, 
őt elbúcsúztatták.
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Újabb vízi fejlesztéseket terveznek
(Folytatás az 1. oldalról)
A viziturapont.hu interne-

tes oldalon a vízitúra megál-
lóhelyekről – köztük Békés-
ről is – minden információt 
okostelefonnal is elérhetnek, 
ezt az adatszolgáltatást cé-
loznák meg az okosbóják és 
a táblák. Mindemellett két 

tízszemélyes sárkányhajó 
megvásárlása is a tervek kö-
zött szerepel. Békésen eddig 
két húszszemélyes sárkány-
hajó vehető igénybe. A fenn-
maradó összeget vízitúra ka-
jakok, kenuk és felszerelések 
beszerzésére fordítaná város-
unk - mondta Izsó Gábor.  

Az Egy hajóban evezünk vízi-
túra idén június 25-26-án kerül 
sorra, ahol a fejlesztési program-
tervhez csatlakozó, Békés me-
gyei települések polgármesterei 
– Békés, Doboz, Gyula, Körös-
tarcsa, Gyomaendrőd és Sarkad 
– részletesen beszámolnak majd 
a további részletekről.          
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- Mióta az eszemet tudom, ki-
tartóan szurkoltam és szurkolok 
a magyar válogatottnak. Több 
mint 20 éve már erre a pilla-
natra vártam, nagyon bízok a 
fiúkban. Négy ponttal szerin-
tem továbbjutunk a csoport-
ból. Már a kijutás hatalmas lel-
ki erőt kell hogy adjon az egész 
magyar labdarúgásnak, kicsik-
től a nagyokig, amatőröktől a 
profikig. Újra felkerülhetünk 
Európa labdarúgó térképére. A 
gyerekek pedig elkezdték lecse-
rélni a külföldi bálványok meze-
it magyar játékosok nevével el-
látottakra. A német és a spanyol 
válogatott esélyes, de talán lesz 
meglepetéscsapat is.

- A magyar válogatott Európa-
bajnokságbéli szereplését ille-
tően az optimisták közé tarto-
zom. Ha a csoportmeccseken 
sikerülne 5 pontot szerezni, 
akkor meglehet a továbbjutás. 
Ehhez a három ellenfélnek úgy 
4-5 gólt kellene lőni. Az Euró-
pa-bajnoki cím megszerzésére 
a legnagyobb esélye a franci-
áknak van, mert a haza pályán 
játszókat mindig támogatják, 
ott vannak még a legerősebb 
kerettel rendelkező spanyolok, 
és a részben új csapatot épített 
világbajnoki címvédő néme-
tek. Ezt a három válogatottat 
tartom előzetesen a legesélye-
sebbeknek.

- Látok esélyt a magyar válo-
gatott továbbjutására, mert az 
izlandiak szerintem verhetőek. 
Így akár csoport harmadik-
ként, de továbbléphetünk. Ak-
kor lenne igazán nagy a futball 
láz Magyarországon! A Euró-
pa-bajnoki győzelemre a né-
metek és a spanyolok a favorit-
jaim. Ez a két legerősebb nem-
zeti tizenegy jelenleg szerin-
tem Európában. Más váloga-
tott győzelme meglepetésként 
érne. Minden mérkőzést, ami a 
munkaidőn kívül esik, szeret-
ném megnézni, nagyon várom 
már, hogy pár hétig a focié le-
gyen a főszerep az én nappa-
limban is.
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Horgász
szemmel

 fLuo PonTY cSALIK
A fluo szín a halak számára 

igen jól látható és érzékelhető. 
A horgászok egy része azon a 
véleményen van, hogy a békés 
halak többségének nem fontos 
a szín. Ez az elmélet megdőlt, 
amit mi magunk is tesztelhe-
tünk. Amikor csontival kesze-
gezünk, és a pirosat vagy a ri-
kító sárgát tesszük a horogra, 
hamarabb van kapásuk, mint 
az egyszerű fehér színűnél. 
Vagyis igenis nagy szerepe van 
színeknek a horgászcsalik ösz-
szeállításában. Az elmúlt évek 
kiváló, jó fogásokat adó csali-
jait a fluo színek jelentették, 
elsődlegesen a rikító sárga és 
ciklámen színek. Miért pont 
ezek? Ez abból adódik, hogy 
a halak számára érdekeseb-
bek, mert vízi világban nem 
szokták meg. A csalit, etető-
anyagot, horgot tápláléknak 
tekintik. A kereskedésekben 
rengetegféle fluo csali és hoz-
zá illő etetőkeverékek kapha-
tó, bojlik, pelletek, aromák, 
etetőanyagok, pufik, stb. Vi-
szont a fluo csalik egyelőre a 
melegebb vizekre lettek kifej-
lesztve. jó hír, hogy már több 
cég kísérletezik a hidegebb vi-
zeken is eredményesen bevet-
hető fluo csalik és etetőkeveré-
kek előállításával.

Szekerczés Sándor

Csapatbajnokság 
az atlétáknál

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg az atléták csapa-
bajnokságát, amely besorolja 
az ország egyesületeit. A verse-
nyen való részvételnek komoly 
feltételei vannak. Bár lehetőség 
van két klub összefogására, a 
Békési DAC-nak idén sikerült 
egyedül indulnia. A két elő-
döntő közül atlétáink a debre-
cenibe voltak beosztva. Reme-
kül versenyezve, ám főleg sé-
rülések miatt többször balsze-
rencsésen, a 11. helyre kerültek. 
Előttünk csak rekortán pályá-
val rendelkező csapatok vé-
geztek, sőt mögöttünk is mi-
nimum futófolyosóval rendel-
keznek az egyesületek. Ennek 

fényében még nagyobb bra-
vúr ez a helyezés. Ez csak régi 
sportolóinkkal sikerülhetett, 
akik lelkesen készültek a meg-
mérettetésre. Kiemelkedően 
szerepelt Nyeste Ágnes, Balasi 
Imre és Vecsey Mariann. A csa-
pat tagjai voltak még: Ácsné 
Hortobágyi Anikó, Botos Már-
ton, Darvasi Anett, Fodor jó-
zsef, Hortobágyi jános, Kiss 
Boglárka, Magyar Bálint, Mol-
nár Gergő, Perdi Zoltán, Po-
zsár Richárd, Szatmári judit, 
Szilágyi Emma, Szilágyi Petra, 
Trescsik Szabolcs és Veres Fan-
ni – tájékoztatott Rácz András 
edző. A csapat utazását a Bé-
kés Drén Kft. támogatta.

Jól szerepelt a kosárlabdacsapat
Várakozáson felül jól teljesített a Békési SzSK férfi kosár-
labda csapata az NBI/B-ben. Az alapszakaszban a második 
helyen végzett a csapat, így a felsőházi rájátszásban folytat-
hatta menetelését.

A Salgótarján és a Debrecen 
nem titkolta, hogy céljuk a fel-
jutás, így a békésiek második 
helyezése meglepetés. Kétszer 
is verték a Debrecent, míg a 
Salgótarján csak játékvezetői 
baklövéssel nyert egy ponttal 
Békésen. Ez a vereség döntő-
en befolyásolta a folytatást, 
hiszen csoportmásodikként 
a legnehezebb ellenfelet, az 
Oroszlányt hozta az utunkba. 
Ez öröm és bánat is volt, hi-
szen a két klub között példa-
értékű jó barátság van, ugyan-
akkor jobb lett volna a későb-
bi szakaszban játszani egymás 
ellen. Békésen aránylag köny-

nyen nyert az Oroszlány, de a 
visszavágón jól tartotta ma-
gát a Békés, annak ellenére, 
hogy edzője csak a nézőtéren 
foglalhatott helyet, mivel egy 
utánpótlás mérkőzésen Tóth 
Tamás békéscsabai edző és já-
tékvezető kiállította. Összes-
ségében a jobb csapat jutott 
tovább, olyannyira, hogy jövő-

re minden jel szerint az NBI/
A-ban köszönthetjük őket. 
A békésiek a folytatásban az 
Óbuda együttesével találkoz-
tak és két sima győzelemmel 
jutottak tovább. Az összesített 
bajnokság 5. helyéért a Deb-
recen volt az ellenfél. Az el-
ső mérkőzésen Debrecenben 
a békésiek 14 pontos győzel-
met arattak, így a visszavágón 
már belefért egy szűk ötpon-
tos vereség is. Ezzel a békésiek 
fennállásuk legjobb helyezését 
érték el, az összevont 24 csa-
patos NBI/B 5. helyezését sze-
rezték meg. A 2015-16-os baj-
nokság utolsó mérkőzésének 
napja valóságos kosárlabda ju-
niális volt, számos sportoló lé-
pett pályába mindenféle kor-
osztályban. 

Takács jános

Két versenyen emeltek
A Békési TE Súlyeme-

lő Szakosztályának ifjú spor-
tolói az utóbbi hetekben Bé-
késcsabán és Tégláson verse-
nyeztek. A Békés megyei baj-

nokságon a serdülő lányok 48 
kg-os kategóriájában indult 
Gál Cintia, aki 68 kg-os egyé-
ni csúccsal első helyen vég-
zett. A serdülő fiúk 50 kg-os 

súlycsoportjában versenyzett 
Marosi Szebasztián, aki 100 
kg-os összetett eredménnyel 
megnyerte a versenyt, mö-
götte Nagy Norbert 89 kg-
mal lett második. A serdülők 
69 kg-os súlycsoportjában in-
dult Fekécs Ervin, aki 175 kg-
os teljesítménnyel megnyerte 
a versenyt. 

Tégláson a Kelet-magyar-
országi Tini Országos Bajnok-
ságot rendezték, főleg serdü-
lő kezdő versenyzőknek. Gál 
Cintia és Maros Szebasztián 
ezen a megmérettetésen sem 
talált legyőzőre – tájékoztatta 
lapunkat Balog jános edző.

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

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

Lehoczki autómosó és autókozmetika

békés, Táncsics u. 29/1.
nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

 rövidnadrágok
 pólók
 ingek
 fürdőruhák
 alkalmi ruhák
  nagy 

választékban 
nyári cipők!

napos csibe és 
előnevelt pulyka 

íratható!
békés, Teleky u. 17.

Tel.: 66/411-023

Építőanyag 
kereskedés: 

sóder, homok, kavicsok, 
fehérmurva, ágyazókő, 

téglák, természetes kövek, 
térkövek, vasak, cement, 

mész, ragasztók, vakolatok, 
OsB lapok, hőszigetelő 

rendszerek, kőzetgyapot, 
ásványgyapot, többfajta 

szén, tűzifa.
Házhozszállítás, fuvarozás.

Mit vár a labdarúgó EB-től?

bíró Péter, 
futballedző

takács János, 
sportriporter

Samu zoltán, 
szurkoló
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