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A református templom
elõtti bronzharang emlék-
mûnél tartott megemléke-
zésen igei köszöntõvel szolgált
Nagy József római katolikus
esperes-plébános, valamint
Katona Gyula református
lelkipásztor. Hazafia dalokat
énekelt Hégely László. 

„A trianoni békediktátum
aláírásának 87. évfordulóján
érdemes elgondolkozni azon,
hogy vajon van-e a magyar
történelemben fájóbb ese-
mény annál, mint amikor
1920-ban széttépték hazánkat,
Magyarországot? Ez a soha
nem feledhetõ trauma még
ma is meghatározza, vagy leg-
alábbis befolyásolja sokunk
gondolkodását, de vannak
olyanok is, akik egyszerûen le-
gyintenek, és a tragédiát a le-
zárt történelmi emlékek
tárgykörébe számûzik.” –
kezdte beszédét Mucsi András
képviselõ, majd történelemta-
nárhoz illõen az események
történelmi hátterét világosí-
totta meg. Beszélt a soknem-

zetiségû birodalom sokféle
belsõ problémáiról. 

„Az 1920. június 4-én Pá-
rizsban aláírt békeszerzõdés
értelmében az ország terü-
letének 67 százalékát leválasz-
tották, a lakosságnak pedig
63 százaléka kapott új útle-
velet. A nemzet 34 százaléka,
3,4 millió magyar került ide-
gen uralom alá. Lábbal ti-
porták a nemzet önrendelke-
zési jogait, magyarlakta tömb-
területek kerültek Csehszlová-
kiához, Romániához, a Szerb-
Horvát-Szlovén Királysághoz.
Minden békeszerzõdés közül
el volt a legszigorúbb.” –
mondta a szónok. 

Késõbb emlékeztetett arra,
hogy kereszténydemokrata-
ként felelõsséggel kell szólni
mindazon jelenségek láttán,
melyekkel naponta szembe-
sülünk. Hogy a románok visz-
szatartják a fejlesztési pénzt a
magyar Székelyföldtõl, hogy
szítják az etnikai feszült-
ségeket, hogy lerombolják
Verespatakot, tönkreteszik az

erdélyi Érchegységet, hogy
elutasítanak minden autonó-
miát egy olyan néptõl, amely-
nek a történelem során évszá-
zadokig komoly önállósága
volt a Magyar Királyságban,
hogy megcsonkulnak Petõfi és
Kossuth felvidéki szobrai,
hogy az egyik szlovák kor-
mánypárt nyíltan a magyar

kisebbség ellen uszít és a ma-
gyar párt betiltása mellett kar-
doskodik, hogy magyar diá-
kokat vernek meg, és a végén
még börtönnel fenyegetik. 

Szomorúan állapította meg
Mucsi András, hogy mindeh-
hez az Európai Unió asszisz-
tál, nem tesz ellene semmit.

Folytatás a 2. oldalon

„A trianoni heg el nem tûnik…”
SOK EMLÉKEZÕ TRIANON GYÁSZNAPJÁN

Száz-százötven érdeklõdõ elõtt rendezte meg a
Kereszténydemokrata Néppárt és a Békési
Kisgazdakör a trianoni békediktátum aláírására
emlékezõ rendezvényét június 4-én. Ünnepi
beszédének középpontjába Mucsi András önkor-
mányzati képviselõ az autonómia követelését állí-
totta az elszakított tömbmagyarság számára. 

A megemlékezõ beszédet Mucsi András mondta (a képen elöl)

– A hatékonyabb munka a
legfontosabb cél. A szolgál-
tatás felügyelete, amelyet
eddig a polgármester látott el,
jegyzõi hatáskörbe kerül –
hangsúlyozta Izsó Gábor. 

A városvezetõ szólt arról is,
hogy már megtörtént a békési

kishajókikötõ mûszaki áta-
dása. Az alkalomból a város
Gyulával és Köröstarcsával
összefogva június 22-23-án
Egy hajóban evezünk címmel
rendez vízi túrát.

A polgármester arról is
tájékoztatást adott, hogy el-

kezdõdött a Békési Kistérség
több mint 300 millió forintos,
szélessávú Internet kiépítését
célzó beruházása. A fejlesztés-
nek köszönhetõen amellett,
hogy a települések között
kapcsolat hatékonyabbá válik
a kapcsolat, felgyorsulhat az
úgynevezett elektronikus
ügyintézés is. A munkálatok
december 31-ig fejezõdnek
be, a teljes átadás várható
idõpontja jövõ év március 31.

A település elsõ embere szólt
az OTP részvények ügyérõl is.
A nagy port kavart üggyel kö-
vetkezõ lapszámunkban rész-
letesen foglalkozunk majd.

Vámos László, a képviselõ-
testület kulturális bizottságá-
nak elnöke a szakterületét
érintõ legfontosabb kérdé-
sekrõl szólt.

– Sokféle szóbeszéd kering
az általános mûvelõdési köz-
pont átszervezésérõl. Nos,
mindenkit meg kell, hogy
nyugtassak, a zeneiskola pe-
dagógusainak állása nem
forog veszélyben. Sõt elkép-
zeléseink szerint a tanárok
egy még kedvezõbb szakmai
helyzetben dolgozhatnak
majd tovább – hangsúlyozta a
városatya. 

Folytatás a 2. oldalon

Közös vízi túra: egy hajóban evezünk
NEM JÁRT SZEMÉLYI KÖVETKEZMÉNYEKKEL A PIACFELÜGYELET ÁTSZERVEZÉS 

Egyelõre biztosan nem jár személyi következ-
ményekkel a békési piacfelügyelet átszervezése –
jelentette be minap megtartott sajtótájékoz-
tatóján Izsó Gábor polgármester. A település elsõ
embere elmondta, hogy számos híresztelés látott
napvilágot a kérdéssel kapcsolatban, a felügyelet
átszervezésének azonban kizárólag szakmai és
költségcsökkentõ okai vannak.

Szünidõköszöntõ futóverseny kicsiknek és nagyoknak!
Június 24-én, vasárnap 8:30-tól a Jantyik utcában,

az Erzsébet térnél.
A versenyen részt vehetnek egyének, magánszemélyek,

munkahelyi és egyéb csapatok, baráti körök.
Jelentkezni a helyszínen lehet térítésmentesen.

A helyezettek jutalmat kapnak, és a résztvevõk között
nyereményeket sorsolnak ki.

Versenyszámok: futóverseny óvodásoknak, iskolásoknak
(fiú, lány), felnõtteknek, babakocsisoknak, 

kerekes székeseknek, családosoknak. 
Egyéni versenyek, váltóversenyek, ügyességi versenyek.
Szervezõ: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ.

„Fuss a nyárba” utcai
futóverseny

A Békés-dánfoki Kishajókikötõ és Átemelõ ünnepélyes
átadására június 22-én pénteken fél négytõl kerül sor. A ren-
dezvény része az „Egy hajóban evezünk” elnevezésû kétnapos víz-
itúrának, melynek során Gyulától Békést érintõen Köröstarcsáig
eveznek a Körös szerelmesei. A rendezvény idején a Dánfoki
Üdülõközpontban családi és gyermekprogramok lesznek, sütési,
fõzési, grillezési lehetõséggel várják az érdeklõdõket.

Ünnepélyes átadás

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2007. május elején
telefonon bejelentést tett a Békési Rendõrkapitányság ügyeletére,
hogy egy békési üzemanyagtöltõ állomáson bombát rejtett el.

Az eljárás során a bûncselekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható elkövetõ kiléte – egy békési lakos – megálla-
pítást nyert, ellene közveszéllyel fenyegetés vétségének mega-
lapozott gyanúja miatt indult eljárás.

A további eljárás során az elkövetõ beismerte, hogy 2007.
május 22-én a tûzoltóságra is tett egy bejelentést, miszerint
Budapesten a Kossuth téren szintén bomba van elrejtve. 

Nem robbant a bomba 
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A Békési Újságban már
többször olvashattak a békési
Moldován család, Helga és
János kisfiukért, Donátért
folytatott emberfeletti küz-
delmérõl. Donát születésekor
súlyos agykárosodást szen-
vedett, de családja mindent
megtesz azért, hogy speciális
mûtétekkel, fejlesztõ fog-
lalkozásokkal elérhesse, a
kisfiú – lehetõségeihez mér-
ten – teljes életet élhessen. 

Szülei ezzel a honlappal
egyrészt szeretnék megköszön-
ni az eddigi sok segítséget,
másrészt információt nyújtani
minden érdeklõdõnek a kis
Donát fejlõdésérõl, továbbá

segítséget kérnének a további
kezelésekhez. Segítsünk nekik
mindannyian!

A most bemutatott oldal cí-
me: www.segítsnekem.extra.hu.

Ez a honlap is megtalálható
– a Békési Újság legújabb és
korábbi számaival együtt – a

www.bekesmatrix.hu -n, Békés
elsõ közösségi oldalán.

A Békési Újság, családi
magazinunk önálló honlapján
valamennyi lapszám, köztük a
Roma Oldal elérhetõ, letölt-
hetõ. A mindenkori legfrissebb
lapszám cikkei témák szerint is
kereshetõk. Honlapunk címe:
www.bekesiujsag.atw.hu.

Szegfû Katalin – Vad Péter

Békésiek a világhálón
(33. rész)

SEGÍTÕ OLDAL MOLDOVÁN DONÁTÉRT

Nézzük meg legelõször is azt, hogy mit
jelent ez a szó az élõvilág szempontjából.
Urbanizálódás=elvárosiasodás. Egyes élõ-
lényekre is szokták mondani, melyek
megszokták az emberi civilizációt, és
velünk lépést tartva alkalmazkodnak hoz-
zánk. Mint mindenhol, Békésen is megfi-
gyelhetõk ennek hatásai az élõvilágban.

Rengeteg embernek fel sem tûnik, hogy
nap mint nap mennyi élõlény válik urbani-
zálttá. Számos élõlény folyamatosan alkal-
mazkodik hozzánk. Vannak olyan állatfajok,
melyek az emberi környezet nélkül nem
lennének képesek boldogulni. Egy állatfaj
urbanizálódása leginkább az élõhelye
beszûkülése miatt következik be. De több
más okot is említhetnénk. Rémisztõen hason-
lít ez az egész egy újabb evolúciós lépcsõfok
eléréséhez, ahol egyes élõlények bizonyos
okok miatt jobban alkalmazkodnak az
emberhez, és ez olyan, mintha menekülnének
a kipusztulás elõl. Sok olyan élõlényt fel lehet
sorolni, melynek természetes élõhelyeit
megszûntettük, és újabb életterük a városok
lettek. Sok állatfaj eltávolodik a természetes
élõhelyétõl, és felkeresi az emberi civilizációt.
Más élõlények nem képesek urbanizálódni, és
tényleg a kipusztulás felé haladnak. Mi lesz
vajon velük? Hogyan fog a sorsuk alakulni?
Nem szabad hagynunk kipusztulni õket. 

Egy olyan élõlényt megemlítek a sok közül,

melynek urbanizálódása következtében ki-
látásai nem valami fényesek. Ez a vidra, mely-
rõl az Élõvíz-csatorna egyre ismertebbé válik.
Mivel gátak közé szorítottuk természetes
vizeinket, kénytelenek voltak az idõvel halad-
ni, és alkalmazkodni hozzánk. Most már kü-
lönféle csapdázások, mérgezések fenyegetik
szerencsétleneket. Olyan sajátos életmódra
tértek át, mely eddig nem nagyon volt
jellemzõ. „Róka módjára”, elõszeretettel be-
merészkednek a csatorna szélén lévõ baromfi-
udvarokba egy-egy baromfiért. Hogy miért?
Mert annyira beszennyeztük a csatornát, hogy
kevés a kishal számukra. Jövõjük valóban
bizonytalan. 

De ha megnézzük a verebeket, már kialakí-
tották a kis „maguk városát” nálunk, az
embereknél. Õk már szinte közénk tartoz-
nak, az erdõkben található természetes
odvaktól kiköltöztek az emberi közegbe, és
gondtalanul, szó szerint gondtalanul élnek
köztünk. Éppen ugyanúgy zebrákon mennek
át a forgalmasabb utakon, koldulnak tõlünk,
mint a koldusok a parkokban kenyérért, és
szinte semmire sincsen gondjuk, mert egy
sokkal kényelmesebb világban élhetnek azzal,
hogy mi etetjük õket, és fészkelõ helyet is biz-
tosítunk számukra. 

Csodálatos és egyben félelmetes elgondol-
kozni az urbanizáció hatásain, érdemes nyi-
tott szemmel járni a világban.         Pap Zsolt

ÉLÕ BOLYGÓ
Urbanizálódó élõlényekMost egy olyan békési honlapot mutatunk be,

amely konkrét segítséget kér és tájékoztatást ad,
a neve is ez: www.segítsnekem.extra.hu.

Talán az olvasók elõtt is ismert, hogy ezen a
területen született 1874-ben Kincsem, a valaha
élt legeredményesebb versenyló, aki egyetlen
versenyen sem talált legyõzõre. Tiszteletére,
életénekzdája családjának jobb megismerésére
1999 óta még múzeum is mûködik a Kincsem
Lovaspark területén. 

Különbözõ leírások alapján feltételezték,
hogy hajdanán itt állott Attila fejedelem
fapalotája. A huszadik század elején folytatott
ásatások alkalmával ezen a helyen találták meg
a legjelentõsebb szkíta kori leletet, az Arany-
szarvast, mely jelenleg a Nemzeti Múzeum fél-
tett kincse. 

A legtöbben azonban nem Kincsem, vagy
Attila miatt, hanem a 15 hektáros terület
egészében, de leginkább a három dombon
mért „energia” miatt látogatnak ide. A mágne-
ses energia jelenlétét az elmúlt években több
mûszaki szakember és természetgyógyász is
vizsgálta, létét elismerte, de hatásmechaniz-
musát leírni nem tudták. Mindenesetre a
magántulajdonként mûködõ Attila dombot az
ország számos pontjáról keresik fel gyógyulni
vágyó, vagy csupán kíváncsi emberek. 

A békési csoport vezetõje, Németh Márta
mentálhigiénikus munkatárs lapunknak el-
mondta, hogy az idõsek kérésére évente

szerveznek ide egynapos látogatást, melyet
vendéglátással szoktak kiegészíteni. A gyönyö-
rû természeti környezet, az õshonos állatpark
(ahol a malacok, kecskék, tyúkok és kacsák
mellett valamilyen rejtélyes ok miatt még
strucc és láma is van), a nyugati színvonalú
vendégfogadás azok számára, akik évente visz-
szajárnak, már nem jelentenek újdonságot,
azonban a pusztító szélviharnak a nyomai még
õket is meglepték. 

Látogatásunk elõtt három héttel söpört
végig korábban sosem látott erõsségû szélvihar
a területen, összeomlott teraszok, tõbõl ki-
csavart fák szegélyezték útját.

Szegfû Katalin

Forrt a vér az Attila-dombon
Egy forró június eleji napon látoga-
tott Tápiószentmártonra, az Attila
dombhoz egy busznyi békési. A
városban mûködõ idõsek klubjai-
nak ellátottjaiból, az átmeneti szál-
ló néhány lakójából, illetve más ér-
deklõdõkbõl összeállt csapatnak az
volt a célja, hogy megismerjék a
Békéstõl 156 kilométerre lévõ
emlékhelyet.

A szobor talapzatán a következõ felirat áll:
Atilla – Isten kegyelmébõl a magyarok elsõ királya,
Bendegúznak fia, a nagy Nimród unokája.
„Népem, ha úgy szeretheted önmagad, mint én
szerettelek, örökre élsz.”

Folytatás a címoldalról
Tapssal szakította félbe a

beszédet a hallgatóság annál a
gondolatnál, hogy „nem a
magyarok, hanem a bal-
liberális politika mondott
nemet a külhoniakra, és mi
mindig is magyar nemzettár-
saknak tekintettük õket!”

– Álljon idei Trianon meg-
emlékezésünk középpontjá-
ban az autonómia, az önkor-

mányzatiság követelése az
elszakított tömbmagyarság
számára. Mert ez európai
gyakorlat! De mit tehetek én,
a békési kispolgár? Van két
testvértelepülésünk: Gyer-
gyószentmiklós és a délvidéki
Magyarittabé. Lehetõség sze-
rint keressük fel ezeket a tele-
püléseket, gyûjtsünk pénzt a
gyergyói Szent István temp-
lom befejezéséhez (itt még

100 ezer euró hiányzik!).
Gyûjtsünk vagy vásároljunk
könyveket nekik, erõsítsük
magyarságtudatukat. A tria-
noni heg el nem tûnik, de a
fájdalmat a szolidaritás, az
együttérzés csökkentheti. Ez
közös felelõsségünk – zárta
gondolatait a szónok. 

Az összegyûltek zárásként a
Szózatot és a Székelyhimnuszt
énekelték el.   Szegfû Katalin

„A trianoni heg el nem tûnik…”
SOK EMLÉKEZÕ TRIANON GYÁSZNAPJÁN

Folytatás a címoldalról
Mint ismert, legutóbbi ülésén a testület

úgy döntött, hogy megszünteti a mûvelõdési
központot és a zeneiskolát összefogó ÁMK-t,
és utóbbi intézményt a Békési Kistérségi
Általános Iskolához csatolja. Vámos László
ennek kapcsán szólt a változtatás szakmai
hátterérõl.

– Kodály Zoltán születésének 125. és halálá-
nak 40. évfordulója áll majd az idei, immáron
harmincegyedik Békés-tarhosi Zenei Napok
középpontjában – tette hozzá Vámos László,

majd kiemelte, a június 24 és július 11-e között
lezajló BÉTAZEN számos érdekességet tar-
togat az érdeklõdõk számára.

Balázs László, a Vállalkozói Tanács elnöke a
szervezet eddigi tevékenységérõl tájékoztatta a
sajtó képviselõit. Egyebek mellett szólt arról,
hogy a helyi vállalkozók támogatásra
pályázhatnak új álláshelyek létrehozásakor. A
város álláshelyenként 500 ezer forint kamat-
mentes kölcsönt biztosíthat, amelyet pályázat
útján lehet elnyerni.

Papp Gábor

Közös vízi túra: egy hajóban evezünk

Békés Város Önkormányzata, a Vál-
lalkozói Alap terhére, kamatmentes köl-
csön formában munkahelyteremtõ támo-
gatást nyújt. A támogatást azon egyéni vál-
lalkozók vagy gazdasági társaságok igé-
nyelhetik, akik vállalják, hogy szerveze-
tükön belül új munkahelyet hoznak létre,
és annak keretében 12 hónapon keresztül,
napi 8 órás munkaidõben békési lakost
foglalkoztatnak. A rendelkezésre álló
összeg összesen 10 millió forint. 

A pályázat további részleteirõl érdeklõdni
lehet Békés Város Polgármesteri Hivatala,
pénzügyi osztályán. A pályázat részletei és a
pályázati ûrlap megtalálható és letölthetõ a
www.bekesvaros.hu weboldalról is.

A pályázatokat személyesen, vagy postai
úton, Békés Város Polgármesterének
címezve, legkésõbb 2007. augusztus 31-ig
lehet benyújtani. A borítékon fel kell tün-
tetni: „Vállalkozói Alap Pályázat”.

A Vállalkozói Tanács és a Békési
Ipartestület együttes szervezésében június
21-én, csütörtökön 17 órától Domokos
László, a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács elnöke tart elõadást a békési
Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

Téma: Békés megye integrált esélyte-
remtési terv 2007-2013 dokumentum gaz-
daságfejlesztési koncepciójának mentén,
Békés városának lehetõségei, helye a tervben. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Már igényelhetõ az önkormányzat
munkahelyteremtõ támogatása
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Mondtuk tréfásan, ha va-
lami nem stimmelt, nem úgy
mûködött, ahogy kellett volna.
Cseperedõ ifjonckorunkban ezt
a kifejezést elõször felvidéki,
turócszentmártoni ismerõsöktõl
hallottuk. Nagyon élveztük a
hangsúlyt, ahogy beszéltek,
Jóska bácsi humorérzékét
külön is „csíptük”, hisz olya-
nokat mondott jóapám termetes
orvos barátjának, hogy: „Te
Kárcsi! Áki nálunk túllépi á
száz kilót, ánnák kiádják á
márhápákszust, áz már vág-
ható bárom.”

Bozsemoj, mondom, s sajnos
így is gondolom. Hisz valóban
nem stimmelnek a dolgok. Sem
helyben – hisz keresztbe tesz fo-
lyamatosan az országosan ha-
talmat bitorló bitangsereg –
sem honszerte, hisz ott még
nagyobb a szabad rablás
lehetõsége. Viszik, veszik, ami
mozdítható, eladható. Ingyért
vagy bagóért. S így vagy többet
nem látjuk vagyonunk, vagy
idegen kézbe kerül, és olyan ter-
mékeket, szolgáltatást „árul-
nak” bennük, mely számunkra
igen borsos áru, vagy már meg-
fizethetetlen. Közben meg folyik
az irtás, nem kell az idõs, a
nyugdíjas, a tisztességben meg-
õszült, hulljon tévúton rohan-
gáló mentõkben az eddig még
megmenthetõ beteg, butuljon a
népség médiát bambulva, s
legyen analfabetizmus közeli,
aki majdan iskolát végez. Ha
nem lennének az éhbérért dolgo-
zó még becsületes pedagógusok,
orvosok, mérnökök, egyáltalán
a szakmájukban csak azért is
helytálló, egyenes gerincû ma-
gyar emberek, még rosszabb
lehetne a helyzet. 

S közben az az oldal, mely
a változtatást – végre már

egyszer – elvégezni elhivatott
volna, szépen tolja elõre,
messzébb annak határidejét.
Közben ketyeg az ingyen-
kassza, csurran-cseppen a „lé”,
kellemes a rekkenõ nyárban a
langyos víz. És – sajna – csat-
togó könyöklésektõl, polc-,
íróasztal- vagy pozíciókeresõk
lihegésétõl hangos az ellenzék
kulisszája. Hisz idõben el kell
ám foglalni a stratégiai pozí-
ciókat, mert ha majd egyszer
gyõzünk, a lerablott ország
maradék koncához jó lesz ám
minél közelebb ülni...

Az elõbbieket – nagyon ké-
rem – csak az vegye magára,
akire illik. Tisztelet, nagy-
nagy tisztelet a tisztalelkû,
szálfaegyenes, érdek nélkül, jut-
tatás nélkül, valóban az ügyért
dolgozóknak. De akinek inge –
mint Hofi mondá – az végre
öltözködjék már fel, és húzza el
a csíkot, mert még meg – vagy
ráfázik...

Lengyel-magyar keresztény
értelmiségi találkozón voltam
az elmúlt hétvégén Budapesten.
Egyházi emberektõl polgár-
mesterekig sokan eljöttek a nem
is oly közeli Lengyelországból.
Szenzációs elõadások, õszinte
problémafelvetés, rengeteg ta-
nulnivaló jellemezte a ren-
dezvény hangvételét, hangu-
latát. Kérdések sorozatával
árasztottuk el õket, többek
között az önkormányzás és a
politika viszonyáról is, tulaj-
donképpen azt kérdezve, hogy
mennyire átpolitizált a helyi
vezetés. A válasz elképesztõen
egyszerû volt: elszámoltattuk,
leléptettük, akiket kellett, és
most az emberek azt nézik elsõ-
sorban, hogy a választandó
vezetõk értik-e dolgukat, és
csak másodsorban azt, hogy
milyen párthoz, oldalhoz tar-
toznak. 

Mi is erre várunk. 17 éve.
De meddig még? Hisz a birka
pörköltnek jó, nem közéleti
szereplõnek. Ébresztõ civilek!
A mi óránk közeleg!

Bozsemoj

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:  Som-
lyai Mihály és Varga Tímea,
Dalmadi Ferenc és Vetési
Eszter.

Elhunytak: László Eszter
(64 évesen), Antal Istvánné
(74, Tarhos), Szabó Pál (77),
id. Szûcs Mátyás (64,
Kmut), özv. Virág Istvánné
(88), Káger Alajos (58),

Nagy Szilárd (48). Vas
László (65), Kárai Jánosné
(64), özv. Püski Mihályné
(95), Lenhardt Andrásné
(45, Murony), özv. Csikós
Sándorné (69), Lévay Gusz-
táv (56), Mucsi Imréné (76).

Anyakönyvi hírek

Június 24. (vasárnap) 15 óra
Békés, Széchenyi tér
ÜNNEPI TÉRZENE
A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekarral
Vezényel: Bagoly László

Június 24. (vasárnap) 16 óra
Békési Galéria nagyterme 
XXXV. DÉL-ALFÖLDI TÁRLAT
A kiállítást megnyitja:
Domokos László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke

Június 24. (vasárnap) 18,30 óra
Békés, Városi Mûvelõdési Központ
FANFÁR
a Békési Fúvós -kamaraegyüttes közremûködésével
19 óra Békés, Városi Mûvelõdési Központ
A XXXI. BÉKÉS-TARHOSI ZENEI NAPOK
NYITÓHANGVERSENYE
Köszöntõt mond: 
Domokos László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke
Közremûködik: a Debreceni Egyetem 
Zenemûvészeti Karának Kamarazenekara
Szólista: Matuz István fuvolamûvész

Július 2. (hétfõ) 19 óra
Békés, Városi Mûvelõdési Központ
FUVOLAKURZUS ZÁRÓHANGVERSENYE
Közremûködõk: a fuvolakurzus mûvésztanárai és hallgatói

Június 25. (hétfõ) 16 óra
Békés, Városi Mûvelõdési Központ
KODÁLY ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
Képeslap kiállítás Steiner Józsefné (Nagyatád) 
képeslap gyûjtõ anyagából

Június 26. (kedd) 9 óra
Békés, Piac tér
PIACTÉRI MUZSIKÁK
Közremûködik: a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Vezényel: Bagoly László

Június 26. (kedd) 16 óra
Békés, Városi Galéria kisterme
A DÉL-ALFÖLD NÉPI HANGSZEREI
HANGSZERBEMUTATÓ

Június 27. (szerda) 18 óra
Békés, Milleneumi tér
„EZ A LÁBOM… EZ, EZ, EZ” – néptánc bemutató
Közremûködõk: Belencéres Néptáncegyüttes tagjai
Mûvészeti vezetõ: Sztankó Károly

Június 28. (csütörtök) 19 óra
Békés, Református mûemléktemplom
ORGONA ÉS DALEST
Teleki Miklós orgonamûvész
Kováts Kolos  Kossuth-díjas operamûvész

Július1. (vasárnap) 19 óra
Békés, Alapfokú Mûvészeti Iskola
IFJÚ BÉKÉSI MUZSIKUSOK HANGVERSENYE
Közremûködõk:
Bereczki Julianna – csemballó
Nagy Ivett – hegedû
Száva Marianna – zongora

Július 3. (kedd) 18 óra
Békés, Múzeum tér
„A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA”
Zenés gyermekmûsor
Közremûködik: Léghajó Meseszínház – Hódmezõvásárhely

Július 4. (szerda) 18 óra
Békés, Városi Galéria 
„FENYVESEK AZ ALFÖLDÖN”
Író-olvasó találkozó erdélyi költõkkel, írókkal
A program a Keresztény Értelmiségi Szövetség szervezésében
valósul meg.

Július 1-7.
Békés, Szegedi Kis István Református Gimnázium
SZÉP MAGYAR BESZÉD TANÁRI TOVÁBBKÉPZÕ
TANFOLYAM
Szakmai tanácsadó:
Dr. Szathmári István egyetemi tanár 

Július 5. (csütörtök) 19 óra
Békés, Városháza díszterme
CAMPANELLA FÚVÓSÖTÖS KONCERTJE
Közremûködõk:
Bene Péter – fuvola
Csécsi Andrea – oboa
Figyász Éva – klarinét
Bauer Márta – kürt
Zámecsnik Ágnes – fagott

Július 6. (péntek) 16 óra
Tarhos, Zenepavilon
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójára
Megnyitót mond: 
Vámos László, a Békés-tarhosi Baráti Kör tiszteletbeli elnöke
Résztvevõ kórusok:
Eötvös József Általános Iskola Kamarakórusa, Békés

Vezényel: BácsfalvyGabriella
Vox Humana Vegyeskar, Dévaványa

Vezényel: Erdeiné Mucsi Márta
Bárdos Lajos Vegyeskar, Szentes

Vezényel: Nagy János
Széchenyi István Gimnázium Kórusa, Dunaújváros

Vezényel: Pocsaji Mária
Hunyadi Véndiák Kórus Budapest

Vezényel: Sebestyénné Farkas Ilona

Július 7. (szombat) 10 óra
Békés, Alapfokú Mûvészeti Iskola
A BÉKÉS-TARHOSI BARÁTI KÖR KÖZGYÛLÉSE
A közgyûlést vezeti: Mezõ Imre a BBK elnöke
11,30 óra: KOSZORÚZÁS Gulyás György emléktáblájánál,
majd Kodály Zoltán szobránál

Július 7. szombat 15 óra
Békés, Alapfokú Mûvészeti Iskola
UNOKÁK KONCERTJE
Közremûködnek: a Békés Városi Általános Mûvelõdési
Központ Alapfokú Mûvészeti Iskolája növendékei
A mûsort vezeti: Bánfi Judit igazgatóhelyettes

Július 9. (hétfõ) 19 óra
Békés, Dübögõ Hotel
FRANKIE LÁTÓ ÉS EGYÜTTESÉNEK JAZZ KONCERTJE

Július 8. (vasárnap) 19 óra
Békés, Baptista imaház
ZENÉS ÁHITAT
Közremûködõk: a kürtkurzus mûvésztanárai és hallgatói

Július 11. (szerda) 19 óra
Békés, Városi Mûvelõdési Központ
A XXXI. BÉKÉS-TARHOSI ZENEI NAPOK ZÁRÓ-
HANGVERSENYE
Zárszót mond: Izsó Gábor polgármester
Közremûködõk:
a fuvolakurzus mûvésztanárai és hallgatói

A XXXI. Békés-tarhosi
Zenei Napok programja

2007. JÚNIUS 23. - JÚLIUS 15.

Ebben az évben a rendeyvény Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfordulója elõtt tiszteleg.
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Keszthely és Hévíz lesz
a két legfõbb állomásunk a
nyáron, mindkét település
olyan élményekkel szolgál,
amiért érdemes ellátogatni
oda. A nevezetességek, a
fürdõk egyaránt komoly
vonzerõt jelentenek. Sze-
rencsére eddig, mindig
eljutottunk nyaralni. A
hazai tájakról egyébként a
gyerekeimmel még kiu-
grunk Horvátországba is
néhány napra. Eddig
egyébként a legszíveseb-
ben a francai riviérára
illetve Marseilles és kör-
nyéke emlékszem vissza.

Elég zsúfolt lesz a nya-
ram, hirtelen nehéz is ösz-
szeszedni hány helyre me-
gyek majd. Elõször is eluta-
zom a nagymamámékhoz
Medgyesegyházára, illetve
Maglódra édesapámhoz. A
másik nagymamámékkal
Hajdúszoboszlón nyara-
lunk majd, míg ha minden
jól megy, édesapámmal
Kozármislenybe is eljtunk.
Legszívesebben egyébként
a nagymamámékkal Haj-
dúszoboszlón eltöltött na-
pokra emlékszem vissza, a
település mindig nagy
élményt nyújt.

Most úgy tûnik, hogy
külföldre nem jutunk el,
elõreláthatólag a Balaton
környékére utazunk majd
el néhány napra. Hosz-
szabb vakációt nem igen
engedhetünk meg ma-
gunknak. Nehéz eldön-
teni, hogy eddig melyik
volt a legjobb nyaralásunk.
Talán a tavalyi bulgáriai
útra emlékszem legszí-
vesebben vissza, a táj na-
gyon szép volt, s az
ellátáshoz is igen kedvezõ
módon juthattunk hozzá,
az elõre kifizetett étkezés
jól alakult számunkra.

Még nem igazán tudom,
hogy miként alakul a leg-
melegebb évszak számom-
ra, így az sem dõlt el, hogy
eljutok-e nyaralni vagy
sem. Legszívesebben Gö-
rögországba mennék,
mert ott még nem jártam,
és a képek alapján nagyon
hangulatos helynek tûnik.
Az eddigi legnagyobb
élményt eddig talán egy
nyári nyíregyházi túra
jelentette számomra.
Elõtte nem is gondoltam
volna, hogy mennyi érde-
kességet tartogat a nyírsé-
gi megyeszékhely.

Olvasóink mondták

SZILÁGYI ATTILA
békési tanuló

KONKOLY EDA
békési fodrász

OROSZ TAMÁS
békési tanuló

DR. PAPP ISTVÁN
békési nyugdíjas

Épület és föld ingatlanok közvetítése teljes körû ügyintézéssel • Hitelközvetítés •
Albérletközvetítés • Ingatlanok hivatalos becslése rövid határidõvel!

Ügyfélfogadás: hétköznap de. 8-12 h-ig; du. 15-19 h-ig, szombaton de 8-12 h-ig.

5630 Békés, Fáy A. u. 4. Fsz. 1.
Telefon/Fax: 66/411-780

Mobil: 20/980-8833
E-mail: building@freemail.hu

Eladó Családi Házak

Békésen a központ közelében 8 szo-
bás, 320 m2-es, új építésû, tetõteres,
kp.-i gázfûtéses, EXTRA kivitelû csalá-
di ház 4 fürdõszobával. Vállalkozásra
is alkalmas pl. idõsek otthona)! Irány-
ár: 35.000.000 Ft.-. Ikt. sz.: 06/021.

Békésen a malomvégi részen 4 szo-
bás, 110 m2-es, tetõtér-beépítéses, kp.-i
vegyes és gázfûtéses, EXTRA kivitelû,
összkomfortos családi ház. Irányár:
23.300.000 Ft.-. Ikt. sz.: 06/035.

Eladó Tömblakások:

Békésen a központ közelében IV. em.-i,
2 szobás, 56 m2-es, egyedi gázfûtéses

(konvektor), erkélyes, felújított lakás.
Irányár: 6.900.000 Ft.-. Ikt. sz.: 06/001.

Békésen a központban III. em.-i, tetõ-
téri, 1+2 szobás, 52 m2-es, kp.-i gáz-
fûtéses, egyedi mérõórákkal ellátott
lakás. Irányár: 7.800.000 Ft.-. Ikt. sz.:
06/023.

Békésen a központban IV. em.-i, 2 +
2 szobás, 74 m2-es, tömbfûtéses, er-
kélyes, egyedi árammérõórával ellá-
tott lakás. Irányár: 7.500.000 Ft.-. Ikt.
sz.: 06/028.

Békésen a központban I. em.-i, 3 szo-
bás, 70 m2-es, kp.-i gázfûtéses, egye-
di mérõórákkal ellátott lakás. Irányár:
11.000.000 Ft.-. Ikt. sz.: 06/036.

„A NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN
KELJ FEL ÉS JÁRJ!”

Több mint 2000 ezer évvel ezelõtt, Péter apostol a templom
kapujában kolduló nyomorult sántához szólt így, s kinyújtva
felé kezét felsegítette, s az azonnal meggyógyult. 

Ma is sok a nyomorult, koldus élet. A tehetetlen, gúzsba
kötött, béna lét koldulja a többiek figyelmét, megértését,
szeretetét. De bármennyi alamizsna is jut, akkor is szánalmas,
szerencsétlen, koldus marad az egyén. Van-e kivezetõ út?
Megoldás-e a több, asztalról lehulló morzsa? Élet-e ha
rongyaim kicserélõdnek, de ugyanúgy bénán koldusként kell
tengetnem életem?

Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, aki
elveszett. Õ azért vállalta a kereszthalált, hogy mindaz, aki
benne hisz, meggyógyuljon, megszabaduljon, és egy csodálatos
új életet kapjon. Jézus Krisztus nevében MINDEN testi és
lelki-szellemi problémára van megoldás! Van ma is szabadulás!
Van ma is gyógyulás! Rázd le a hitetlenséget, nézz Jézusra, s az
Õ nevében kelj fel és járj!                                          –sms–

ELJUT-E NYARALNI IDÉN?

Pizza kicsi nagy

Margarita 620,- 740,-

Kukoricás 660,- 770,-

Szalámis 660,- 770,-

Carbonara 730,- 860,-

Nizzai 730,- 860,-

Firenzei 870,- 1160,-

Al Capone 1050,- 1490,-

Bambini gyermek menü 850,-

Hamburger

Sima 390,-

Baconos 510,-

Sonkás-gombás 530,-

Hot-dog

Sima 180,-

Sajtos 240,-

Extra 270,-

Ajánlatunk ételeinkbõl

A csomagolás, kiszállítás 800 Ft felett Békés területén INGYENES!

PAPRIKÁS KRUMPLI VETÉLKEDÕVEL 

Remekül sikerült a Mégis Van Remény Egyesület Klubjának
különleges, a szokásoktól eltérõen szabadtéren megtartott fog-
lalkozása. Az egyik klubtag kertjében megtartott összejövetel
számos érdekességgel szolgált az érdeklõdõknek. A jelenlévõk
közösen készítették elõ a paprikás krumplihoz az alapanyagot,
majd délelõtt tíz óra után bográcsba is kerültek az ízletes hozzá-

valók. Miközben az étek fõni kezdett, egy barackfa árnyékában
szellemi és zenei vetélkedõ mellett mulatták az idõt. Górcsõ alá
került a magyar szólások és közmondások széles tárháza, ahogy
nagy sikert aratott az a játék is, amelyben néhány taktus
alapján kellett dalokat felismerni. Igazán egyedi és minden
bizonnyal kellemes meglepetést „adott át” a hölgyeknek a ter-
mészetgyógyász házigazda. A masszázs – mert, hogy ez volt az
ajándék – valószínûleg mindenkinek jól esett. 

A kiválóan sikerült bográcsos után házi sütemény is került az
asztalra, sõt egy külön diétás különlegesség is készült a kön-
nyedebb ételek kedvelõinek.

BARLANGI TÚRA ÉS FEJ FELETT
ÚSZKÁLÓ HALAK

A gyerekek kifejezetten élvezték a fõvárosi Tropicarium han-
gulatát, a fejük fölött uszkáló halak látványát. A Mégis Van
Remény Egyesület Tanoda programjának növendékei a napokban
Budapesten jártak, ahol több nevezettességet is megtekintettek.

A hátrányos helyzetû gyerekek továbbtanulását segítõ pro-
jekt elsõ tanévének lezárásaként, egyfajta jutalomútként indul-
tak el kísérõikkel a diákok a fõváros felé. Eljutottak a Tro-
picariumba, ahol a fejük fölött uszkáló halak különleges él-
ményt nyújtottak valamennyi látogató számára.

Az igazán adrenalin-növelõ túrát viszont a Pál-völgyi barlang-
ban tették a tanoda növendékei. A létrákon, tûzfolyosokón átha-
ladva térképezhették fel az egyedi formáiról nevezetes természeti
képzõdményt. A Közlekedési múzeumon – az intézmény nevének
megfelelõen – viszonylag gyorsan áthaladt a békési különítmény,
majd visszaindultak megyénk névadó települése felé.

A programon részt vett Varga Zsolt, esélyegyenlõségi sza-
kember, aki a nyár folyamán több klubfoglalkozást is tart majd
a Tanoda projektjén belül

Mint azt Farkas Lászlóné igazgatótól megtudtuk, elsõsorban
azért döntöttek úgy, hogy részt vesznek a programban, mert az
intézményben magas a hátrányos, halmozottan hátrányos és
sajátos nevelési igényû gyerekek száma.

– Ezeket a diákokat is olyan képességekhez és készségekhez
kell juttatnunk, amelyek segítségével képesek az önálló tanulás-
ra, s a középiskolában és természetesen az életben is megállják
majd a helyüket – fogalmazott a szakember. Az említett hátrá-
nyokkal küzdõ gyermekek érdeklõdését viszonylag nehéz fenn-
tartani, éppen ezért másképpen is kell motiválni õket, folya-
matosan érdekessé kell tenni számukra a tanórákat.

Az igazgató érdeklõdésünkre elmondta, hogy az elmúlt évek-
ben számos hasznos uniós programot valósítottak már meg az
iskolában, s a tantestület is elhivatott a pedagógiai kultúra mo-
dernizálása ügyében.

A 2008. január elsejével zárú program már eddig is számos
újítást hozott magával. Az európai uniós és magyar állam támo-
gatásával megvalósuló projektnek köszönhetõen a tanárok
értékes továbbképzéseken vehettek részt, illetve ott számos
valóban hasznos módszerrel ismerkedhettek meg, így például az
interaktív tábla használatával. Ez az eszköz segíti a gyerekek
figyelmének folyamatos ébrentartását. Természetesen az órákon
is új munka-módszereket vezettek be. Fokozatosan egyre na-
gyobb teret kap a kooperatív, a gyerekek együttmûködésén ala-
puló feladatfeldolgozás, de alkalmazzák a drámapedagógiát is.
A program 5 és 7. osztályban érinti a szövegértés és kommu-
nikáció, 1 és 5. évfolyamon a matematika és logikai, hetedikben
az idegen nyelv és számítástechnika oktatását. 

Öt tanterem felszerelését modernizálták, projektor, varázsláda,
notebook, úgynevezett Lénárt-gömbök segítik a hatékonyságot.

A konferencia során a szakemberek számot adtak az eddigi
tapasztalatokról, illetve kapcsolódásra ösztönözték azokat a
kollégáikat, akik korábban nem éreztek nagyobb kedvet a pro-
jekt iránt. Az érdeklõdõknek arra is lehetõségük nyílt, hogy
órarészleteket tekintsenek meg.                         Papp Gábor

Másképpen tanítanak
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYEREKEK

ELÕRELÉPÉSÉÉRT

A pedagógiai megújulásért, a gyerekek logikai-
szövegértési képességeinek fejlesztése érdekében
indított programot a békési Eötvös József Általános
Iskola. A projekt eddigi tapasztalatait a közelmúlt-
ban, a MÁS(KÉP)P módszertani megújulás a haté-
kony oktatásért címû konferencián összegezték.
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Kvíz-sarok
1. Ki rendezte a Casablan-

ca címû filmet?
2. Melyik országban van a

Rajna torkolata?
3. Mi Goethe drámájának

és Gounod operájának
azonos címe?

4. Mi volt a nádor latin
elnevezése?

5. Melyik jeles kortárs köl-
tõnk halt meg 2000-
ben, 57 évesen?

Válaszok: 
1. Kertész Mihály (Michael

Curtiz).
2. Hollandiában.
3. Faust.
4. Palatinus.
5. Petri György.

Magas oxigéntartalmú
KAQUN víz

A KAQUN víz egy speciális víz, melynek oxigéntartal-
ma sokszorosa a hagyományos csapvíz és az ásványvizek
oxigéntartalmának. Fogyasztása radikálisan növeli a
szervezet oxigénszintjét és megszûnteti a hipoxiát, az
oxigénhiányos állapotot, mely számos betegség okozója.

Daganatsejtek tenyészetén végzett in vitro vizsgálatok-
ban tapasztalható, hogy a környezet oxigénszintjének
emelése visszaszorítja , illetve bizonyos esetekben meg is
szünteti a rákos sejtek burjánzását.

A KAQUN víz nem oldott tartalmaz, hanem egy
speciális oxigén molekulát, így össze sem hasonlítható azon
vizekkel, melyekben pusztán feloldottak némi oxigént.

Az egészséges szervezet vitalitásának fokozására az aján-
lott napi adag minimum 0,5l. Bizonyítottan oxigénhiá-
nyos esetekben, azonban javallott ennél nagyobb meny-
nyiség fogyasztása.

A KAQUN víz fogyasztása és használata a következõ
esetekben javasolt:

– Hangulati labilitás, stresszes állapot

– Kimerültség, fáradékonyság

– Sugár-kemoterápia mellékhatásainak csökkentése

– Állóképesség fokozása

– Allergiás tünetek enyhítése

– Húgyúti panaszok csökkentése

– Perifériás keringés javítása

– Égési sérülések kezelésében

Fagyasztani, forralni tilos!

A KAQUN víz használata nem helyettesíti a gyógysze-
reket, ezek önkénye elhagyása nem javasolt, sõt veszélyes.

GONDOLAT-OLVASÓ 

Aki mindenkivel barát-
kozni akar, senkinek sem
barátja.               Pfeffel

Az ifjú emberek szemében
láng ragyog, ámde a vén
szeme világossággal árad. 

Victor Hugo

Az élet közepette is körül-
vesz a halál.

Luther Márton

Aki nem szereti a harago-
dat, gyûlölni fogja a moso-
lyodat is.          W. Blake

Akinek van gondolata, van
hozzá szava is, de akinek
szava van, még nem kell,
hogy gondolata is legyen. 

Kung Fu Ce

A rendezvényen a pol-
gármester, Izsó Gábor is meg-
jelent. Sztankó Károly, az
együttes mûvészeti vezetõje
köszöntõjében visszaemlé-
kezett az elmúlt 14 évre, a
néptáncmozgalom kezdeteire.
„Nagy öröm, hogy két éve van
nekünk, a városnak, egy olyan
színvonalas néptáncegyüttese,
mint a Belencéres.” 

Ezt a gondolatsort fûzte to-
vább Nagy Anna, a gála mû-
sorvezetõje, aki elmondta,
hogy 1993. augusztus 1-jén
kezdõdött a néptáncoktatás a
Zeneiskolában. 1996 óta öt-
száz gyermekkel foglalkoznak
az iskola pedagógusai. Ered-
ményei hosszan sorolhatók.
2005-ben a csehországi Kuno-
vicében (ahol a világ hatodik
legnagyobb gyermekfeszti-
válját rendezik) elsõ helyezést
értek el a békési táncosok. A
Belencéres Néptáncegyüttes
tavaly Pápán az 5. Országos
Ifjúsági Néptánc Fesztiválon a
marosvásárhelyi Nemzetközi
Folklór Fesztiválon való sze-
replést nyerte el, itt végül a 2.
helyezést érte el az együttes.
Nyárfádi Péter az Országos
Ifjúsági Szólótáncverseny
döntõjébe kerülve Egerben

nagyon szép sikert aratott.
Szabó Dániel az Országos
Középiskolai Tanulmányi Ver-
seny néptánc kategóriájában
az elsõ korcsoportban máso-
dik helyezést ért el Nyíregy-

házán. Szeverényi Barnabás az
Országos Gyermek Szólótánc
Fesztiválon Bokrétás díjat
nyert. A zeneiskola néptánc
pedagógusa, Farkas Tamás ez
év januárjában Békéscsabán
az Országos Szólótánc Fesz-
tiválon aranysarkantyús tán-

cosi díjat nyert. Április de-
rekán az országos ifjúsági nép-
tánc fesztiválon a néptánce-
gyüttes az elsõ helyezés mel-
lett kiemelt Nívódíjat is ka-
pott. Az együttes eleki lako-

dalmas koreográfiája – melyet
bemutattak a gálán is – 2008.
januárjában Budapesten a
néptánc antológián lesz be-
mutatva, ahol az ország leg-
jobb táncegyüttesi között mu-
tatkozhat be a Belencéres. 

Mindezek az eredmények
bizonyítják, hogy van létjogo-
sultsága a néptánc oktatásnak
Békés városában.

Az iskola néptánc pedagó-
gusai: Barócsi Attiláné, Szat-
máriné Balogh Erika, Barna
Zoltán, Farkas Tamás és Ma-
jorosi Tímea. Az együttes ala-
pító mûvészeti vezetõje Sztan-
kó Károly.

Az est kísérõzenekara a
Hírõs Zenekar volt Kecske-
métrõl. Az együttes többek
között Galgamenti, Vajda-
szentiványi, Méhkeréki, Ma-
gyarpalatkai, Moldvai tán-
cokat, Szlavóniai leánytáncot,
Kalotaszegi hajnali, verbunk
és legényes táncokat adott elõ.
A Hírõs Zenekar Szászcsávási
dallamokat játszott.

Köszönet a támogatásért a
város önkormányzatának, a
mûvelõdési központ és az
alapfokú mûvelõdési iskola
dolgozóinak, valamint a nép-
tánc pedagógusok munkáját,
továbbá a szülõk és a gyerekek
kitartását és szolgalmát illeti
dicséret. 

Nagyon sok sikert kívá-
nunk a néptánc tanszak és a
Belencéres Néptáncegyüttes
további munkájához.

Zsombok Imre

Kilencedik békési néptáncgála
Idén is két néptáncgálát rendeztek a városi
mûvelõdési központban. Az elsõn, május 6-án a
Korona utcai óvodások, valamint városunk ál-
talános iskoláinak néptáncosai léptek fel. A má-
sodikon, május 12-én az Apró-, Kis- és a Belencé-
res Néptáncegyüttes adtak nagysikerû mûsort.

Belencéres Néptáncegyüttes (felvételünk nem a gálán készült)

– Békés városát már ez a
tény is kétségbe ejtette, ám
amikor kiderült, hogy a
település érintõ másik köz-
munka-program nem egyéb,
mint a vasútkarbantartás,
még a tiszta víz is ecetté vál-
tozott a szánkban. A vasút-
vonalon ugyanis március 3-án
megszüntette a forgalmat a
kormány – tette hozzá Erdõs,
majd így folytatta: Az már
csak hab a tortán, hogy írás-
beli kérdésemre az illetékes
miniszter büszkén említi, a
program egyik új eleme
alapján az abban részt vevõ
minimum 15 százaléka
számára bizonyítványt adó
képzést kell biztosítani, ezzel
is elõsegítve az érintettek
késõbbi elhelyezkedését. Ez

annyit jelent, hogy felajánlot-
tak az erdõ és vasút nélküli
Békésnek jó pár, drága pénzen
kiképzett vasúti és erdei
munkást. A honatya ennek
kapcsán a parlamentben is
felszólalt az ügyben.

– Ne felejtsük el, hogy a
kormány elõzõ ilyen program-
ja Békés városában csupán két
embert érintett, de még
kistérségi szinten is csupán
egy település tudott élni a
felkínált lehetõéggel.  Milyen
szakmai szempont indokolja a
legkevesebb erdõvel rendel-
kezõ és viszonylag ritka vasúti
hálózattal bíró Békés megye
közmunkaprogramjának ki-
jelölését? – kérdezte a szociális
és munkaügyi minisztert.

Csizmár Gábor a szociális

és munkaügyi minisztérium
államtitkára válaszában el-
mondta, hogy a Dél-alföldi
Erdészeti Zrt. teljes erdõ-
területe 27100 hektár, amibõl
Békés megyére 11700 hektár
esik. Szerinte ez elég nagy
terület ahhoz, hogy munkát és
megélhetést biztosítson a
környéken sok embernek, és
átmeneti munkalehetõséget
teremtsen azoknak, akik nem
tudnak a nyílt munkaerõ-
piacon elhelyezkedni. 

– A közmunkaprogram
keretében 2006-ban nyolc
hónapon keresztül 115 köz-
munkás dolgozott, ebbõl 60
Békés megyébõl. Õk tíz tele-
pülésrõl kerültek ki. Békés
megyében a vasúti fõvonalak
hossza 145 kilométer, a mel-
lékvonalaké 280 kilométer,
így összesen 425 kilométer
vasútvonal van még jelenleg
is. A megszüntetés, amelyre a
képviselõ úr hivatkozik,
egyetlenegy vonalat érintett,
a 7 kilométer hosszúságú Mu-
rony-Békés vonalat. A 2006-
os vasúttisztasági közmun-
kaprogram során 1 millió 240
ezer négyzetméteren kaszál-
ták le a vasutak környéki
gazt, 312 ezer négyzetmé-
teren irtották ki a bozótot,
ezzel is biztonságosabbá téve
a közlekedést, elsõsorban a
vasúti átjárókban. A pro-
gramban 13 településrõl 90 fõ
dolgozott hat hónapon
keresztül – fogalmazott.

Papp Gábor

Valószínûleg valamiféle naiv optimizmus ve-
zérelte a kormányt, amikor meghatározta, hogy a
dél-alföldi régióban is erdei munkára ír ki köz-
munka-programot – kezdte napokban megtartott
sajtótájékoztatóját Erdõs Norbert. Békés és
térsége országgyûlési képviselõje ennek kapcsán
leszögezte, a kabinet ezt egy olyan megyében
tette, ahol a legalacsonyabb az erdõk aránya.

Erdõs és a kormány naiv optimizmusa
A KÉPVISELÕ NEM ÉRTI, HOGY MIÉRT ERDEI KÖZMUNKÁRA ÍRTAK KI PÁLYÁZATOT 

Július 16-tól négy héten át zárva tart a városi könyvtár. A
leltározás miatti nyári szünet érinti a felnõtt és a gyermek-
könyvtárat egyaránt.Nyitás: augusztus 13-án, hétfõn 14
órakor. Gondoskodjanak elõre nyári olvasnivalóról.

Nyári szünet a könyvtárban

BBÉÉKKÉÉSSII  ÚÚJJSSÁÁGG  – a legtöbb hír Békésrõl
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Nap  Leves Főétel Ár 

A Csirkepörkölt galuskával 530,- 
Hétfő 

B 
Köményes tojás 

leves Zöldségekkel töltött pu. mell vajas burg. + alma 680,- 

A Rakott burgonya kolbásszal 530,- 
Kedd 

B 
Grízgaluska leves 

Bolognai lasagne + linzer 680,- 

A Sült pulykacomb petr.burg., párolt káposzta 530,- 
Szerda 

B 
Tejfölös 

karfiolleves Többmagos sertéskaraj rántva, rizi-bizi +befőtt 680,- 

A Pusztapörkölt (sertéshús, burgonya, kolbász) 530,- 
Csütörtök 

B 
Tejszínes körteleves 

hidegen Gödöllői töltött cs.comb, burg.püré +piskóta 680,- 

A Rakott karfiol 530,- 
Péntek 

B 
Zöldséges rizsleves 

Athéni p. mell rántva, steak burg. + narancs 680,- 

Szombat  Hamis gulyásleves Natúr csirkemell, sajtmártás, párolt rizs 680,- 

Vasárnap  Zöldbableves Milánói spagetti, reszelt sajt 680,- 

A Debreceni pulykatokány, tarhonya 530,- 
Hétfő 

B 
Paradicsomleves 

Párizsi sertésszelet, zöldséges rizzsel + nápolyi 680,- 

A Paprikás krumpli virslivel 530,- 
Kedd 

B 
Tejszínes brokkoli 

leves Csirkepörkölt túrós tésztával +gyümölcs 680,- 

A Rakott zöldbab 530,- 
Szerda 

B 
Őszibarack 
krémleves Brassói aprópecsenye + csokiszelet 680,- 

A Lekváros nudli porcukorral 530,- 
Csütörtök 

B 
Babgulyás 

Sajtos tejfölös spagetti + gyümölcs 680,- 

A Lecsós sertésszelet, párolt rizs 530,- 
Péntek 

B 
Májgaluska leves 

Roston sült p.mell, gy.mártás,vajas burg+linz. 680,- 

Szombat 
 

Zöldség leves Rántott sajt, rizi-bizi, tartármártás 680,- 

Vasárnap 
 Tejfölös burgonya 

leves 
Kárpáti borzaska, krokett 680,- 

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet-
hessük meg a hirdetést.
Gyulán fürdõövezetben tetõteres családi
ház eladó. Békési lakáscsere elsõ eme-
letig értékkülönbözettel érdekel. Telefon:
70/ 360-94-92.
Elsõ emeleti, háromszobás egyedi mérõs
felújított lakás garázzsal és udvari tároló-
val eladó. Telefon: 70/ 367-02-40. Békés,
Fáy u. 9.
Békés belvárosában négyszobás családi
ház sok melléképülettel sürgõsen eladó.
30/ 260-54-21.
Elcserélném kétszobás, ebédlõs házamat
második emeletig, másfél szobásra.
Telefon: 30/ 470-54-92.
Ház eladó sürgõsen. Gagarin u. 54.
Telefon: 70/ 26-74-540.
Békés központjában két család részére
alkalmas, kétszer három szobás, össz-
komfortos, garázsos ház eladó. Tömb-
lakást elsõ emeltig beszámítok. Érdeklõd-
ni telefonon: 70/ 261-27-27. Megtekinteni
szombat-vasárnap 10-16 óráig.
Komfort nélküli ház eladó Békésen a
Móricz Zs. u. 7 alatt. Érdeklõdni: 20/ 457-
23-81 és 30/ 854-19-86.
Egyszobás ház eladó. Décseri u. 9. Érdek-
lõdni: 411-490.
Ház lebontásra vagy felújításra eladó.
Telefon: 30/ 363-19-39.
Ház eladó sürgõsen. Békés, V. ker.
Kölcsey u. 70. Érdeklõdni: 70/ 705-06-83.
Békésen háromszobás, összkomfortos
ház eladó. Elsõ emeletig lakást beszámí-
tok. 415-380.
Régi típusú, négyszobás kertes ház eladó.
Telefon: 30/ 370-50-85.
Családi ház eladó, Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Malomasszonykertben, a járdás dûlõben
kis ház 13 kvadrát földdel eladó. Beke-
rített, villany, kút van. Telefon: 643-553
vagy 20/ 564-71-86.
Összkomfortos ház nagy telekkel, für-
dõhöz közel eladó. 30/ 905-49-14.
Békéstõl 2 km-re, Törökszigeten két-
szobás, konyhás, fürdõszobás lakóház

1070 m2 telken sürgõsen eladó. Érdeklõd-
ni: 70/ 507-15-20.
Eladó Bélmegyeren háromszobás, kertes
kõház, összkomfortos, sok melléképület-
tel, gyümölcsfákkal, garázzsal Telefon: 20/
542-64-28 és 20/ 237-93-89.
Tanya eladó Bélmegyeren, hat hektár föld-
del (lucerna-gyep), melléképületekkel,
gyümölcsfákkal, villany és kút van. Telefon:
20/ 542-64-28 vagy 20/ 237-93-89.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Vidéki kétszobás, gázkonvektor fûtésû,
kertes családi ház eladó. Ár: 1,2 millió Ft.
Érdeklõdni: 20/ 371-10-94.
A Mátyás király u. 67. sz. ház eladó.
Kétmillió forint. Érdeklõdni: Deák F. u. 91.
Telefon: 30/ 563-77-27.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FORINT

KÖZÖTT

A Táncsics M. u. 98. számú ház eladó.
4,5 millió Ft. 

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FORINT

KÖZÖTT

Eladó Békésen komfortos családi ház.
Irányár 5,4 millió Ft. Érd.: 30/ 299-12-63.
Tarhoson 2,5 szobás összkomfortos
család ház eladó. Irányár: hatmillió forint.
Érdeklõdni: 30/ 506-69-62.
Eladó felújított, kétszobás ház, gáz-vil-
lany-víz, fõzõfülke, disznóól, parkosított
udvar, 70 m2-es ház, fürdõ, WC. Hitel,
szocpol igényelhetõ. Ára: 6 millió Ft.
Érdeklõdni: 20/ 55-86-697.
Békésen az Adyn kétszobás, harmadik
emeleti lakás eladó. Irányár: 6,2 millió Ft.
Telefon: 415-612 és 20/ 36-84-928.
Békésen, Karacson, negyedik emeleti
lakás eladó. 7 millió Ft. Telefon: 643-505
és 70/ 507-42-20.
Háromszobás, étkezõs, jó állapotban lévõ
családi ház azonnali beköltözéssel eladó
Bélmegyeren. Irányár: 7,5 millió Ft. Telefon:
70/ 33-03-897.
Békésen háromszobás, kertes ház, garáz-
zsal, melléképületekkel eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. 20/ 386-41-05.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FORINT

KÖZÖTT

Kertes családi ház eladó, vagy cserélhetõ
második emeletig tömblakásra. Irányár:
8,3 millió Ft. Szabadkai u. 25.
Kétszobás, második emeleti lakás a
Karacson (Békés) eladó. Irányár? 8,5 mil-
lió Ft. Érdeklõdni: 70/ 70-31-730.
Második emeleti, kétszobás lakás
Békésen a Karacs T. úton eladó. Irányár:
8,5 millió Ft. Érdeklõdni: 20/ 391-74-90.

Központhoz közeli, négyszobás, összkom-
fortos, 150 m2-es családi ház két bejárat-
tal eladó. Kert, garázs, melléképületek. Ár:
8,5 millió Ft. Érdeklõdni: 20/ 371-10-94.
Békésen, a Szélmalom utcában 10x10-es
lakóház eladó, rendezett melléképülettel,
udvarral. Érdeklõdni: 20/ 459-75-62 és 70/
505-35-96. Irányár: 8,5 millió Ft.
Ház eladó. Békés, Magyar u. 38. Irányár: 9
millió Ft. Érdeklõdni lehet: 30/ 586-64-45
és 30/ 320-36-44.
Békés, Ady E. u. 12. második emeleti, há-
rom szobás, téglablokkos, egyedi gáz-víz-
órás, kábeltévés lakás eladó. 9,5 millió Ft.
Érdeklõdni: 30/ 299-31-46.
Békésen a Szarvasi úton 1+2 félszobás
66 m2-es gázkonvektoros, elsõ emeleti,
egyedi víz- és villanymérõs lakás és
garázs együtt és külön is eladó. 9,5 millió
+ 2,6 millió Ft. Telefon: 30/ 30-40-307.
Felújított, második emeleti, kétszobás
lakás és garázs eladó Békésen. Irányár: 10
millió Ft. 20/ 39-17-490.
Eladó Békés, Fáy u. 6/C II. emeleti egyedi
mérõs, redõnyös, kábeltévés, 10 éve
felújított lakás+garázs, pince és padlástér
használattal. Irányár: 10 millió Ft. Érdek-
lõdni: 413-629, este hat után illetve
30/255-89-70, bármikor.
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Ház eladó Békés, Teleky u. 12. sz. alatt.
Érdeklõdni: 415-582.
Városközpontban, igényesen felújított ház
eladó. Tömblakást beszámítok. Érdeklõd-
ni: 70/ 310-88-07.
Autóbusz-állomáshoz közel 110 m2-es
családi ház eladó. Telefon: 634-404.
Városközpontban lévõ, új építésû családi
ház eladó. Telefon: 634-404.
Vásárszélen, elsõ emeleti felújított 2 + fél
szobás lakás eladó. Irányár: 10,2 millió Ft.
Telefon: 20/ 981-81-11.
Háromszobás, rendezett családi ház nagy
konyhával, szép, tágas fürdõszobával
eladó. Érdeklõdni: 30/ 96-29-569 vagy
Mester ingatlanközvetítõ iroda. Irányár: 10,
7 millió Ft.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
eladó vagy második emeleti, kétszobás
tömblakásra cserélhetõ értékkülön-
bözettel. Telefon: 70/ 58-96-310. Irányár:
11 millió Ft.
Békés-Dánfokon Sátortéren ház eladó.
Érdeklõdni vasárnaponként. 12 millió Ft.
Ház eladó Békés, Teleky u. 23. sz. alatt.
Érdeklõdni: 415-582.
Békésen 3,5 szobás ház eladó. 12 millió
Ft. 70/ 234-64-19.
Háromszobás kétszintes családi ház
frekventált helyen üzlethelyiséggel eladó.
16,7 millió Ft. Békés, Szent Pál sor 2/1.
Telefon: 411-837.
Fürdõvel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Telefon: 30/ 410-81-78.

KERES
Megvételre keresünk a városközpontban
földszinti vagy elsõ emeleti lakást, lehetõ-
leg garázzsal, 11-12 millió forintig. Telefon:
30/ 27-64-631 és 634-855.
Pár keres albérletet, ahol kerekesszékkel
lehet közlekedni. Telefon: 70/ 59-56-323.
Másfél szobás lakást keresek Békésen

legfeljebb elsõ emeletig. Irányár: 6,6 millió
Ft. Ajánlatokat várok a 30/318-29-73, vagy
a 413-629 számokon csak este hat után.
Parasztházat bérelnék hosszútávra.
Telefon: 30/ 384-92-65.
Tanyát bérelnék Békés környékén. Telefon:
30/ 384-92-65.

KIADÓ INGATLAN
Egyszobás, összkomfortos albérlet kiadó a
belvároshoz közel. Békés, Móricz Zs. u. 1.
Hajdúszoboszlón a fürdõtõl 200 méterre
új lakás kiadó. Érdeklõdni: Csilla apart-
man, 20/ 92-72-020.

KERT
Nagykertben 1682 m2 kert eladó. Telefon:
411-700.
Rosszerdõn kövesút mellett 1290 m2-es
zártkert, kis hétvégi házzal eladó. Víz, vil-
lany van. Gazdálkodásra is alkalmas.
Telefon: 30/ 276-46-31, 634-855.
A Nagykertben eladó 3 kvadrát kert, kis
faházzal és termõ gyümölcsfákkal. Érdek-
lõdni: Attila u. 18. Telefon: 20/ 371-57-48.
Sebõk kertben, 4 kvadrát zártkert, kisebb
épület szerszámossal, villany, fúrt kút és
szép gyümölcsössel eladó. Érd.: 414-123.
Muronyban zártkert, téglaépülettel, jó
öntözési lehetõséggel eladó. Tel.: 411-722.

JÁRMÛ, ALKATRÉSZ
1996-os Ford Escort, 1,6-os benzines, meg-
kímélt állapotban eladó. Felszereltség: zöld
metálfény, manuális légkond., alufelni, acél-
felni téli gumival, elektromos ablakemelõ,
plüss kárpit, központi zár, színezett üveg,
cd-s rádió. Érdeklõdni: 20/886-06-89.
Suzuki Ignis 4w Speciál eladó. Érdeklõdni:
30/ 299-12-63.
1500-as Lada új állapotban, MZ 125-ös
motor, rotakapa 4-5 lovas, új állapotban,
Simson 50 eladó. Békés, Zöldfa u. 1.
Simson és 4,5 LE rotakapa eladó. 412-356.
Egyedi utánfutó eladó, magasító és pony-
va. Telefon: 643-239.
Honda Tact robogó eladó. Érdeklõdni: 70/
520-65-86.
Dacia alkatrészek új állapotban és hasz-
náltan olcsón eladók. Telefon: 415-712.
Utánfutó, 3 q eladó. 411-722.

ÁLLAT
Mopsz kanommal fedeztetést vállalok. 30/
260-54-21.
Vágni való csirke eladó. Békés, Raktár sor 24.
Németjuhász kiskutyák ingyen elvihetõk.
Érdeklõdni: 70/ 521-50-94.
Gyönyörû kiscicák ingyen elvihetõk. 70/
270-36-02.
Kiscicák ingyen elvihetõk. 30/ 409-31-25.
Fajtiszta vizsla kankutya eladó. Telefon:
70/ 311-99-86 és 412-367.

MUNKA
Otthon végezhetõ valós munkát keresek,
67 %-ban rokkant nyugdíjas vagyok. 30/
260-54-21.
Takarítást, virágcsokrok készítését, var-
rásjavításokat vállalok. Érdeklõdni: 30/
608-83-33.

Adóbevallás elkészítését és könyvelést
vállalok, magánszemélyek és vállalkozók
részére. Pálfiné. Békés, Hõzsõ u. 50.
Telefon: 20/ 383-05-85 és 70/ 61-87-457.
Tetõ átcserepeléséhez keresek vál-
lalkozót, a régi cserép beszámításával
vagy anélkül. Érdeklõdni: 414-214.
Szobafestés-mázolás, tapétázás. Mesze-
lést, kisebb kõmûves munkákat vállalok
elfogadható áron. Telefon: 30/ 299-31-46.
Fûnyírást, fûkaszálást, bozótirtást, kertek,
porták vágását vállalom. Érdeklõdni: 30/
51-57-495.
Mindenfajta kerti munkát, ásást vagy
idõseknek bevásárlást, egész éves gon-
dozásukat vállalom. Nyikos Mihályné,
Malomkert 29. Telefon: 20/ 37-450-57.

EGYÉB
Komplett kisszerszámos halászfelszerelés
eladó. Érdeklõdni: 20/ 886-27-81.
Dolmar motoros láncfûrész (német)
eladó. Békés, Zöldfa u. 1.
Eladó: elektromos kukoricamorzsoló, pe-
lenkázós gyermekágy, gyermek rekamié,
konyha- és szobaszekrény, 3 szárnyas
üvegezett ablak, vízmelegítõ, fürdõszobai
fûtõtest, linóleum, gázpalack. Telefon: 20/
371-10-94.
2 db 28-as nõ kerékpár jó állapotban ol-
csón eladó. 20/ 47-09-500.
Ha könnyen akarsz tanulni, ismerd meg az
Oftszibo-módszert. 7 éves kortól, fõis-
kolásoknak, egyetemistáknak is, egy élet-
re a tanulással nem lesz gondod. Ingyenes
felvilágosítás. Telefon: 70/ 24-55-139.
Nõi kerékpár, hûtõszekrény, nádszövet
eladó. Érdeklõdni: 30/ 258-04-69.
Ausztriai (Tirol) körút július 17-22-ig szabad
helyeire jelentkezõket várunk. Telefon: 411-
344/12-es mellék, vagy 30/ 381-34-85.
Két darab régi fajta konyhaszekrény eladó.
Deák u. 91.
Eladó: rattan hintaszék, garázsajtó, inga-
óra, falióra, heverõ, Trabant huzat, villany-
tûzhely, szõnyegek, családi ház. Érdeklõd-
ni: 411-293.
Nõi 26-os mountain bike kerékpár, és
fáról szedve cseresznye eladó. Érdeklõd-
ni: 30/ 258-04-69.
P5-ös számítógép-csúcsgép sürgõsen
eladó. Irányár: 230 ezer Ft. Érdeklõdni
telefonon: 70/ 22-00-687.
Eladó: szõlõprés (nagyméretben), befont
üvegek (3-25 literig), leánderek (rózsaszínû,
fehér, vajszínû 1000-14 ezer Ft, minden
méretben). Cserepes szobapáfrányok 800-
1400 Ft-ig. Tel.: 416-144. Békés, Deák F. u. 39.
800 db bontott kisméretû tégla, 2 db láto-
gató szék eladó. Érd.: 30/ 299-12-63.
Nyaraljon olcsón Hajdúszoboszlón. Érdek-
lõdni: 415-287.
Hordozható csempekályha eladó. 30/
812-93-32.
Gyermekjáróka eladó. Érdeklõdni: 30/
323-79-22.
Légbefúvó ventilátor, MF-70 traktor
fûkaszával, alu. vill. vezeték, 380 V vízszi-
vattyú, 1000 l tartály, 250 eternit csõ, ipari
kapcsoló, hidr. munkahenger, 175x14 téli
gumi, Renault 1,9D alkatrészek eladók.
Békés, Mezey u. 17/1.
Gáztûzhely, hûtõgép, mosdókagyló, WC
csésze, csaptelepek, kerek asztallap,
székek, ajtótok, csillárok, bontott
burkolólap, bontott ablak, szódás ballon,
fürdõkád, fa válaszfal. 414-214.
A Décseri 9. alatt kombinált hûtõ és egy
Energomat mosógép eladó. Érd.: 411-490.
A budapesti Madách utcai gyógynövény-
klub teái már Békésen is kaphatók. Cu-

korbetegségre, magas vérnyomásra,
prosztatagyulladásra, álmatlanságra, érel-
meszesedésre, klimaxra, hasnyálmirigy
gyulladás kezelésére. Segíthetünk? Békés,
Keserû sor. 29. Telefon: 20/ 223-58-13.
Gracco ikerbabakocsi, egymás melletti,
eladó. Három fokozatba állítható dõlés-
szög. Téli lábzsákkal. Napellenzõ. Nagy,
bolygókék. Érdeklõdni: 20/ 240-38-20.
Textima varrógép olcsón eladó, rácsos
gyermekágy (5000 Ft), gyermekheverõ
(5000 Ft). Telefon: 70/ 941-42-20.
Nyári korrepetálás minden korosztálynak,
ingyenes szintfelméréssel. 70/ 281-09-82.
Négyrészes szekrénysor kedvezõ áron
eladó. Telefon: 70/ 311-99-86 és 412-367.
840 db új német hódfarkú cserék árked-
vezménnyel eladó. Telefon: 634-404.
Babakocsi, autós bébihordozó, kerékpárra
gyerekülés eladó, 70/ 944-40-03.
Eladó használt férfi és nõi kerékpár,
valamint egy olajkályha. Telefon: 634-310.
Békés, Posta u. 
Eladó 10 literes és 20 literes fazék,
babafürdetõ kád és iskolás gyereknek
való diplomatatáska. Békés, Posta u. 2/1.
Telefon: 634-450.
Gyerek járóka betéttel eladó. Érdeklõdni:
Táncsics u. 100.
Kétágú, régi, ötfokú létrát vennék.
Szabadkai u. 25.
Levestészta: csiga, eper, cérnametélt,
széles metélt, nagykocka, reszelt, laska
készítését vállalom. Telefon: 70/ 28-35-
883.
Eladó vasvályú, konyhaszekrény, rekamié
(kétszemélyes), iker gyermekágy.
Szabadkai u. 25.
RK-02-es fûnyíró adapter 8000 forintért
eladó. 20/ 576-54-94.
80 literes villanybojler eladó (5 ezer Ft),
Siemens használt porszívó (3 ezer Ft).
Békés, Erkel u. 19.
Zöld színû reluxa (46-126 cm) olcsón
eladó. Telefon: 30/ 300-05-19.
Egyetemista lány korrepetálást vállal
német, olasz nyelvbõl. Telefon: 20/ 360-
20-32.
Robi 55-ös kerti kisgép, 1 db gázpalack
és egy páncéltõkés zongora eladó jó
állapotban. Telefon: 634-553 és 20/ 564-
71-86.
Karfiolpalánta van eladó. 20/ 42-890-97.
Július-augusztusi "Könnyen hogyan ta-
nuljunk" tanfolyam szabad férõhelyeire
ingyenes tájékoztatóanyag kérhetõ. 7-60
éves korig. A tesztelés ingyenes. 70/ 245-
51-39.
Ingyenes tanulási stílus szintfelmérés.
Evamolni&freemail.hu címre elküldött
cím, cím megadásával ingyenes tájékoz-
tatási anyagot postások. Telefon: 70/ 28-
10-982.
Használt kinõtt gyermekruhákat (1-8
évesig) hely hiánya miatt kettõt fizet
négyet vihet akcióban árulom.
Nagyméretû felnõtt rövidnadrágok, pólók
eladó. Érdeklõdni: 70/ 281-09-82.
1"-os KPE csõ, bejárati ajtó parkettás,
ablakszárnyak - festett, üvegezett, kisipari
eladó. Telefon: 70/ 224-71-91.
MTZ traktorhoz való vadonatúj
alkatrészek: hátsókerék 1 db, 2 db kom-
plett elsõ kerék, egy 45-ös keresztvonólap
és egy 50-es vízkeverõ eladó. Érdeklõdni:
415-055.
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Idén május 17-én sor ke-
rült az Eötvös József Általá-
nos Iskola gálájára. A mû-
sorközlést ezúttal egy fiatal
hölgy, Rabatin Anett, hatodik
osztályos tanuló vállalta. A re-
pertoár idén is színes, gazdag,
látványos volt, láthattunk
vidám jeleneteket, táncokat,
verses-zenés összeállítást, nép-
táncokat, énekszámokat. 

Bemutatkoztak az iskola
énekkarosai, akik a közel-
múltban, a KÓTA által meg-
hirdetett „Éneklõ Ifjúság” mi-
nõsítõ kórusversenyen arany
minõsítést és két különdíjat
kaptak. A kórusvezetõ Bács-
falvi Gabriella. 

A gálamûsorban közre-
mûködtek a 4/A-sok, Ko-
csorné Csató Éva felkészí-
tésében, Durkó Edit segítõvel,
a 3/A-s fiúk Fekete Mihály és
Ürmössy Attiláné betanítá-
sában, a 3/B osztályosok
Csökmei Mária és Zuborné
Kalotai Andrea segítségével,
majd a 3/A, 3/B és a 4/A
osztályokból verbuválódott
néptánccsoport tagjai szere-
peltek Barócsi Attiláné tánc-
pedagógus vezetésével. Az
5/A és a 6/A osztályok színját-

szói Petõfi János vitézének
alapján adták elõ jelenetüket,
Balogh Erika és Pocsai Lász-
lóné rendezésében. A 2/A-sok
örömtáncát Barócsi Attiláné,
Molnár Emma és Hrabovszki
Márta tanította be. A szamár-
rá vált diák címû mesét a 7/A
osztály színjátszói adták elõ
Szeverényi Barnabás tanár úr
direktori segítségével. Egy rö-
vidfilmet tekinthettünk meg
ezután Vári László rende-
zésében, a film szereplõi ter-
mészetesen az iskola diákjai. 

Saját koreográfiával mo-
dern táncot mutattak be az
5/A, 5/C, 6/B és a 7/A osztá-
ly tanulóiból alakult tánccso-
port. Az Ének az esõben
címû dal zenéjére táncoltak
az esernyõs lányok (a koreo-
gráfusok Kotlár Angéla és
Liptákné Püski Erika voltak),
õk zárták a gálát.

Meg kell említeni továbbá,
hogy a függöny mögött se-
gédkezett Õriné Apáti Anna
és Egeresi Julianna. A kive-
títés Vári László munkáját
dicséri. A dekoráció elkészí-
tését Barabásné Makra Márta
és Paulcsikné Budás Gabriella
vállalta.                       Zs. I.
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Egy nyelvet beszélünk
NYALAVI

Kevés külföldi lírikusnak van hazánkban nagyobb
olvasótábora, mint Villonnak – vajon mi lehet sikerének
titka? Ha figyelembe vesszük, hogy a késõ középkorban
élt, s magyar szerzõt ebbõl a korból nem olvasunk,
figyelemre méltó az iránta mutatkozó érdeklõdés. 
Népszerûsége nem csak – vitán fölül álló – zsenijének
köszönhetõ, hanem fordítóinak. Így, többes számban,
hiszen idõrõl idõre jeles mûfordítók ültetik át magyarra
József Attilától egészen Faludy Györgyig, igaz, ezeket
inkább átiratoknak lehet nevezni. Minden kornak megvolt
a maga Villona, hiszen a magyar változik, újabb fordítá-
sokra van szükség. (Képzeljék csak el, milyen lehet egy
franciának Villont, egy angolnak Shakespeare-t olvasni,
áthidalva évszázadok nyelvi különbségeit!)
Azért is szeretjük õt, mert a nyelve középkoriságában is
nagyon modern, hiszen kora tolvajnyelvét használta, akad-
nak olyan helyek, ahol nem is lehet pontosan tudni, hogy
mirõl is ír – pontosan ez a szerepe az argónak.
Volt-e nyoma a kortárs Magyarországon argónak? Ha
tolvajnyelv nem is maradt fenn, magukról a tolvajokról
tudunk a Váradi Regestrumból, amely bírósági jegyzõ-
könyveket tartalmaz. A sajátos szókészlet-réteget a XVI.
században említik elõször: a simándi hivatásos(!) koldusok
használták, de sajnálatos módon egyetlen szót sem írtak le
belõle. Érdekes, hogy nem a nagyvárosokban jelent meg,
hiszen ott volt nagyobb mérvû a bûnözés - a pesti argó
ekkor német nyelvû volt. (Arany is rosszallóan írja három
évszázad múlva: „Az utcán német szó, piszok…”)
A nyelv iránti általános érdeklõdés a felvilágosodás idején
indult meg: a XVIII. század utolsó harmadában három
ízben is állítottak össze argó-szójegyzéket, igaz, összesen
sem rúgnak ezek száz szóra. Még a XXI. században is
használatos némelyik, például a megruház és a fejes, azaz
a használat folytonossága nem szakadt meg. Az argónak
akkor még mulatságos neve volt: nyalavi nyelv.
1911-ben aztán a császári és királyi rendõrség furcsa dologra
vetemedett: kiadtak egy tolvajnyelvi szótárt! Ezt megvizs-
gálva azt tapasztaljuk, hogy a tolvajnyelv (mely eddig is szá-
mos idegen nyelvi elemet tartalmazott) a fentebb vázolt ok
következtében keveredett a rotwelsch-sel, azaz a német
argóval, s már mindössze csak 20 százaléknyi magyar
maradt benne. A XX. század közepének kincstári optimiz-
musával azt mondták: hazánkban megszûnik a bûnözés,
következésképp megszûnik az argó is: nem így lett.
Különben hogyan fordítanának Villont?

Szilágyiné Szabó Ágnes 

Bogárevõ malac

Volt egy malac, aki
mindig bogarat evett. És
tegnap megfájdult a hasa
tõle. Megkérdezte aztán
az anyjától:
– Anya, miért fájdult meg
tegnap a hasam?
– Azért mert mindig bo-
garat eszel, és az nem tesz
jót a gyomrocskádnak.

A mese és a rajz egy békési
kisiskolás, Horváth Noémi
munkája.

Angyalkert

Nap nélkül nem létezne élet a Földön. A napsugaraknak
számos jótékony hatása van (D-vitamin képzõdés,
betegségek gyógyulásának elõsegítése pl.: pikkelysömör,
seborrhoeás bõrgyulladás, atópiás dermatitis) valamint
hangulatunkra is pozitívan hat. A másik oldalon ott van-
nak a káros hatások is: napégés, bõrrák, pigment foltok,
fotoallergiás reakciók, napallergia, ráncosodás.
Fontos tehát, hogy bõrünket megfelelõ fényvédõszerekkel
ápoljuk. Kezdetben 20-25 faktorszámú készítményeket
alkalmazzunk, késõbb ezt fokozatosan csökkenthetjük 10-
15-ös faktor számig. Lehetõleg 11-15 óra között ne men-
jünk napra. Vegyük figyelembe, hogy víz mellett,
homokos, sziklás tengerparton a napsugarak hatása több-
szörösére felerõsödik. Napfürdõ alkalmával kerüljük a
kozmetikumok és a parfümök használatát, mivel fényérzé-
kenységet és pigmentfoltok kialakulását eredményezheti.
Gyermekeknél különösen fontos a megfelelõ fényvédelem,
mert a gyermekkorban megégett bõrnek nagyobb esélye
van a felnõttkori megbetegedésekre, kozmetikai prob-
lémák kialakulására, ráncosodásra, a bõr különbözõ daga-
natos megbetegedéseire. A fehérbõrû vörös hajú, kék sze-
mû egyéneknek is fokozottan kell vigyázni a napozással.
Amikor mégis sikerült lesülni, és a rákra hasonlít bõrünk
színe, vegyünk egy hûsítõ zuhanyt, alkalmazzunk boro-
gatást, használjunk napozás utáni ápoló készítményeket.
Segíthet rajtunk még a körömvirág, aloe vera, panthenol,
vagy allantoint tartalmazó készítmények alkalmazása.
Homeopathiás készítmények közül a Calendula, napaller-
gia esetén az Urtica Urens segíthet rajtunk. 

Nagy Krisztina

A JÓTÉKONY NAPSUGÁR KÁROS HATÁSAI

Izgalommal, kíváncsisággal
tele, 24 órás utazás után
érkeztünk Párizsba, ahol min-
den fáradtságunk elszállt,
mihelyt megláttuk a bel-
várost. A Notre Dame és a
Diadalív is tetszett minden-
kinek, de aki felmerészkedett
az Eiffel torony legfelsõ szint-
jére, az biztos, hogy nem
csalódott: az elõttünk elterülõ
gyönyörû város mindenkit
lenyûgözött.

A következõ napokat Lon-
donban és környékén töltöt-
tük. Voltunk Canterbury vá-
rosában és Greenwichben, sé-
táltunk a Buckingham palota
elõtt, etettük a St James park

mókusait. A Trafalgár téren
részesei lehettünk annak a
hangulatnak, amit a Liverpool

szurkolói teremtettek, készülve
a Chelsea elleni mérkõzésre. A
London Eye egyik kapszu-
lájából érdekes volt látni a Par-
lamentet, a Big Bent és a Tem-
zét. A Tower Bridge még szebb

volt, mint a képeken és a
Towerben õrzött koronaéksz-
erek pedig mindenki figyelmét

lekötötték. A London Dun-
geon falai között átélhettük a
középkor borzalmait, csakúgy,
mint a Madame Tussaud’s
Panoptikum egyik részében.
Ugyanott szívesen pózoltunk
sok híresség társaságában: Tom
Cruise, Angelina Jolie, Brad
Pitt, Robbie Williams – csak
néhány név a sok közül.

Visszaútban Brüsszelben
már csak egy rövid város-
nézésre és csoki vásárlásra
futotta idõnkbõl. Azt hiszem,
a mai napig nem fogytunk ki
az élményekbõl és ahogy a
fényképeket nézegetjük, min-
den apró részlet eszünkbe jut,
amit szívesen mesélünk a
családnak, kollégáknak.

A kiránduláson mindenki
nagyon jól érezte magát. Aki
ott volt, szívesen jönne
velünk újra, ha legközelebb
hasonlót szervezünk. Rajtunk
nem múlik!                    BKR

Európa – ahogyan mi láttuk
Felejthetetlen élményekkel feltöltõdve érkeztek
haza azok a diákok és felnõttek, akik jelent-
keztek a Dr Hepp Ferenc Általános Iskola
nyelvszakosai által szervezett Párizs - London -
Brüsszel körutazásra.

A békésiek egy csoportjának pihenõje a látogatás során

Eötvös gála

Április 23-án este a Filharmónia
Kht. tavaszi bérleti hangverseny-
sorozatának elõadására került sor az
Alapfokú Mûvészeti Iskolában. 

Ezúttal Nagy Ivett hegedûmûvész és
Marosfalvi Tünde zongoramûvész kama-
raestjét hallhatta a zenekedvelõ közönség.

Nagy Ivett békési születésû, alapfokú
zenei tanulmányait is itt végezte, majd
Szegeden és Budapesten tanult. Közép-
iskolai évei után a budapesti Liszt Ferenc
Zenei Akadémián Szabadi Vilmos volt a

tanára. Kitüntetéssel diplomázott, és szer-
zett hegedûmûvész és tanári oklevelet
2004-ben. Számos nemzetközi hegedû-
versenyen részt vett, és részt vesz. Legkö-
zelebb szeptemberben Budapesten a
Szigeti Nemzetközi Hegedûversenyen
indul, valamint június 14-én a Magyar
Rádió Márványtermében kapott kon-
certlehetõséget, amelyet élõ adásban
közvetít majd a Bartók adó. Jelenleg a
Székesfehérvári Zenemûvészeti Szak-
középiskola tanára. 

Marosfalvi Tünde Székesfehérvárott
született, jelenleg Gulyás Márta tanít-
ványaként a budapesti Zeneakadémián
tanul.

Mûsorukon Clementi, Mozart, Vántus,
Kodály, Brahms, valamint ráadásként
Hubay Jenõ mûve hangzott el.         Zs. I.

Tavaszi hangverseny a Zeneiskolában

Békési Mentálhigiénés
Szolgálat

Iszákosok, drogosok részére
– foglalkoztatási rehabilitáció,

– internetes névtelen tanácsadás
bekesmenta2@anet.hu

Játékgépezõk, gyógyszerfüggõk,
dohányosok

sóvárgás és agresszió kezelése.
Múzeum köz 1. I/4. Civil Ház
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– a békési családok lapja



A legtöbb horgász a saját
maga által készített ízesített
kukoricával csalizik. Miért is
jók ezek a házi kukoricák?
Elsõsorban azért, mert min-
den víznek megvannak a saját
jól bevált kukorica típusai.

Hogyan készítsük el eze-
ket a kukoricákat? Hagyo-
mányos szemes kukoricát 24
órára vízbe áztatjuk úgy,
hogy jó bõven ellepje a víz.
Ha sok a törpeharcsa a
vízben, amiben éppen hor-
gászunk, nem érdemes fõzni
,de ha nincs, minden esetben
ajánlatos kb. fél órán át
fõzni. Ha kihûlt, aromázzuk.
Ez azért fontos, mert a forró
kukoricára ráöntve az aroma
megsemmisül, elillan az íze
és illata. Nekem a legjobban
az olajos alkoholos kombiná-
ciók váltak be. Legismer-
tebbek, amiket mindenkinek
tudok ajánlani, a Sensas cég
által kiadott atratix carpes.

A csalizásra szánt kukorica
mindig erõsebben aromáz-
zuk, ha esetleg nem mûkö-
dik, még mindig ott van a
natúr kukoricánk.

Szekerczés Sándor

VÍZSZINTES: 1. Vonatkozó
névmás 4. A beküldendõ meg-
fejtés, városunkra érvényes
megállapítás 18. Fosztogat, hará-
csol 20. Kellemes szagú 21. A
szögnek ívmértékben kifejezett
értéke 22. Szag 23. Olyan mennyi-
ségû 25. Az elektromos áram mér-
tékegysége 27. Ritka férfinév 28.
Tesz 29. Végnélkül elad! 30. A lan-
tán és a bór vegyjele 32. majdnem
suhan! 33. Várvégek! 34. Milliliter,
röv. 35. Véd 37. Szolmizációs hang
38. Alarm 39. Szlovák folyó
Stúrovónál torkollik a Dunába 41.
Skandináv költõ, énekmondó 43.
Szociáldemokrata, népies rövi-
dítése 45. Égéstermék 46. A vas
vegyjele 47. Az egyik vércsoport 49.
Holland település lakosa 50.
Menyasszony 51. Állatkert 52. Dél-
Amerikában élõ mérges óriáskígyó
53. Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, röv. 54. Hõemelkedése 56.
Génvégek! 57. Az Iljusin repülõk
jele 58. Német nõi név 59.
Pénzkímélõ módszerrel fizet 61.
Fõvárosa Monrovia 67. A játékban
minden pénzét az ellenfele szerzi
meg 69. Tiszai átkelõhely lakosa
71. Érdemben, érdemlegesen, lati-
nul 73. Victor Hugo drámája.

FÜGGÕLEGES: 1. Mamcse-
ron Frigyes filmje 2. Vörös borszõlõ
fajta 3. Nigériában élõ népek 4.
Nápoly eleje! 5. Az izraeli légitár-
saság elnevezése 6. Egy, németül 7.
Tambia, Luxemburg és Olaszor-
szág autójele 8. Becézett nõi név
98. A tantál vegyjele 10. Baszk sze-
paratista terrorszervezet 11. Erdei
gyümölcs 12. Részben aspiráns 13.
… bukik, annyi mint: elesik 14.
Sósavban van! 15. Becézett férfinév
16. A kínaiak kedvenc eledele 17.
Közönyössé válik 19. Egyformák
24. Franciaország leghíresebb csá-
szára 26. Algéria délkeleti hegy-
ségének közelében él 29. Értékesít
31. Kicsi, de nagyon erõs! 34. Kí-
nában õshonos szarvas faj 36. Elõ-

tagként érrendszerrel való kapcso-
latot jelöl 38. Lármás felfordulás
40. Derûs arcot vág 42. Az arany
tisztasági fokát határozza meg 44.
Az egyik királyunk halt itt meg,
ebben a patakban 46. Harccal
meghódít 48. Spanyol népi tánc 55.
Mauritániai város 58. Már nem
szórakoztatta 60. Lakás közepe! 61.
Osztrák városka a szlovák határ
közelében 62. Orosz motorke-
rékpár márka 63. Hogy volt! Újra!
64. Folyó spanyolul 65. Folyó,
Passaunál torkollik a Dunába 66.
Weöres Sándor felesége, Károlyi…
68. … Ullmann, norvég színésznõ
70. Meggy közepe! 72. Tova.

A rejtvényt készítette:
Wágner Sándorné

8 2007. június 19.
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Beküldendõ: a vízszintes 4. sorban olvasható megfejtés, váro-
sunkra érvényes megállapítás.
Beküldési határidõ: július 6.
Beküldési cím: Békési Újság 5630 Békés, Pf. 61. A megfejtések be-
dobhatók a Zsinóros Közösségi Ház bejáratánál lévõ levelesládába is. 
Nyeremény: a helyes megfejtést beküldõk közül valaki egy
2007-es Békési Újság Kalendáriumot kap ajándékba.
A május 22-i lapszámban megjelent rejtvény helyes megfejtése: A
tatárjárás és pestisjárvány elnéptelenítette.
Helyes megfejtõink közül ezúttal Berci Gábor, Révész utcai
olvasónk nevét húztuk ki. Nyereménye egy 2007-es Békési Újság
Kalendárium, az Ady utca 1. szám alatti szerkesztõségben vehetõ
át személyesen. Gratulálunk!

ÓDIUM LOTTÓZÓ
Békés, Ady utca 14.

Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 7-19 óráig

Szombat: 7-16 óráig
Vasárnap: 9-12 óráig.

Telefon: 415-766
Gépi telefonfeltöltés!

Sor-
szám 

Alap
tipp 

Vezetés Játék és variáció a 25. hétre 
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A Békés Városi Eötvös József Általános Iskola szivacskézilab-
da csapata az „Adidas” gyermekbajnokságban az országos elõ-
döntõig jutott. A körzeti, megyei és régiós döntõk után – amik
Orosházán, Békéscsabám, Szeghalmon, Tiszaföldváron zajlot-
tak –, az országos elõdöntõben 16 csapat küzdött. Az elõdöntõ
május 24-én Túrkevén volt, ahol a csapat izgalmas meccsek
mellett sajnos nem tudta kiharcolni az országos döntõbe jutást.

Szivacskézilabda

Június 10-én véget ért az elsõ békési, általános iskolásoknak
kiírt teniszbajnokság. A három hétvégén át tartó körmérkõzé-
ses küzdelem jó hangulatban telt. A fiatalok körében most kezd
elterjedni ez a sportág, így még csak néhány tanuló vett részt a
hétvégi fordulókon. A bajnokság végeredménye a következõ: 

1. Péter Gábor 2. Hrálsó Zoltán 3. Szpisják Richárd.

Csató Médea, az egyetlen lány versenyzõ tisztességesen helyt
állt a fiúk mezõnyében.

Gyermek
teniszbajnokság

– hátrányos helyzetûek és romák képzéssel, átképzéssel
egybekötött munkaerõ-piaci integrációjának elõsegítése

– tartós munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek javítása
– diszkriminatív esetek feltárása, jogorvoslása

Ügyfélfogadás:
Hétfõ, kedd, csütörtök 8-12 óra között,
Munkaügyi Központ békési kirendeltsége
Szerda 10-12 óra között CKÖ Soványhát u. 11.,
Péntek 10-12 óra Zsinóros Közösségi Ház, Ady u. 1.

Esélyegyenlõségi tanácsadás

Az idei kajak-kenu felnõtt magyar bajnokságon vízre szálltak
a Békési Kajak-Kenu Club fiataljai is. A serdülõ, ifi és junior
korú békési versenyzõk nagyszerûen helytálltak a „nagyok”
között és sok értékes helyezést értek el.

A MOL Kupa II. Felnõtt Válogató és Felnõtt Magyar
Bajnokságon (június 8-10. Szeged) a legeredményesebb békési
egység K-4 nõi 1000 méteren a Mózes Ildikó – Nagy Beáta –
Földesi Marcella – Kónya Adrienn összetételû négyes, mely a
negyedik helyezést csípte el.

Felnõtt kajak bajnokság


