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

Horogkereszt a Job -
bik elnökének

2. oldal

Roma Fesztivál  
4. oldal

Elhunyt Püski Sándor
könyvkiadó     4. oldal

A legerősebb volt Sü -
megen a tarhosi Mol -
nár Mihály      8. oldal

Lapunk
tartalmából

AUGUSZTUS 8-15.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

AUGUSZTUS 15-22. 
Turul Patika (Piac tér)

AUGUSZTUS 22-29. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG 
ÉS CSALÁDI NAP DÁNFOKON

AUGUSZTUS 20. 

9 órától Ünnepi szentmise a hazáért a római katolikus
templomban

9:15 órától Ünnepi istentisztelet a református temp-
 lomban

9:45 Térzene. Közreműködik az Ifjúsági Fúvós ze ne kar,
vezényel: Bagoly László

10 órától ünnepi műsor a Királyok Kapujánál
– Ünnepi köszöntőt mond ERDŐS NOR-
 BERT, Békés és térsége országgyűlési képvi-
selője, alpolgármester
– Az új kenyér megszentelése, megáldása
ökumenikus szertartás szerint
– Belencéres Néptáncegyüttes műsora

15 órától  ingyenes családi programok Dánfokon
– Bodrogközi Rita zenés, vidám gyermek mű-
sora, sok-sok ajándékkal
– Bográcsozási lehetőség (jelentkezni lehet a
66/411-142-es telefonszámon)
– Ügyességi játékok, ingyenes fürdési lehető-
ség, strandfoci, röplabda, íjászat, lovaglás,
paintball, játszóház, homokvárépítő verseny
– Csónakázási lehetőség: indulás a kishajó
kikötőtől (előzetes jelentkezés és egyeztetés:
Almási Imre 70/ 341-8241)
– 19 órától Zenél a TORONY BAND
– 22 órától TÁBORTÜZES RETRO DISCO
(DJ. CAREZZA)

Buszjárat indul:
14:30 és 18 órakor a Penny parkoló, Juhos Fotó, Polgár -
mesteri Hivatal, Fürdő megállóhelyekről.
Visszafelé: 19 és 22 órától. A buszjegy ára felnőtteknek
200 Ft, gyermekeknek ingyenes!

A rendezvény fő szervezője 
a Békés Városi Kulturális Központ.

– Milyen összegzést monda-
na az előző évet illetően?

– Úgy vélem, hogy a kedves
látogatóinknak szükséges ér té-
kelni a teljesítményünket, de
amit a statisztikából ki tu dok
olvasni, az az, hogy a gazdag-
sági válság jelei nem látszanak
meg az intézményünkön. A
korábbiaknál több ren dez-
vényt szerveztünk, és ezek
igen látogatottak voltak. A
ren dezvényeinkről előzetesen
is olvashatnak, és utólag is át -
fogó képet nyerhetnek az olva-

sók a www.bekesikultura.hu
internetes oldalról. Si ker nek
ítélem, hogy gyakorlatilag ha -
vonta színházi előadást szer-
veztünk, melyek na gyon köz-
kedveltek voltak. Si keres volt a
Fregolina Tánc kupa is, aminek
már ősszel ter vezzük a folyta-
tását, kö zönségigényre. Voltak
ismeret terjesztő előadásaink a
válságról, a helyi értékekről,
va lamint továbbképzés civil
szer vezetek tagjai részére.
Utóbbi kapcsán egy tízgépes
informatikai teremmel bővül-

tünk, ahol lehetőség van la -
kos sági internethasználatra is.
Tudatosabban foglalkozunk a
kollégáimmal a források kere-
sésével, a pályázatírással, en -
nek eredménye, hogy a város-
tól kapott költségvetésen túl
mintegy húszmillió forintnyi
pályázati pénzt szereztünk.
Ezért a válság ellenére is töb-
bet tudtunk költeni a Békés-
tarhosi Zenei napokra, mint
egy évvel korábban.

– Szakmailag hogyan ítéli
meg a zenei napokat?

– Sikeresnek értékelem a
rendezvényt. Úgy láttam,
hogy van a városban és a kör-
nyéken komolyzenére éhes
közönség, amelyre építeni le -
het ezt a rendezvényt. Változ -
tattunk is rajta, meg át is vet-

tük a korábbi évek gyakorla-
tát. Több hangverseny valódi
közönségsikert aratott. Ba -
goly László művészeti vezeté-
sével nagyon jó csapatmunkát
alakítottunk ki a zeneiskolával
és a partnerszervezetekkel.

– Közeledik a Madzagfalvi
Napok ideje. Mire készülhe-
tünk, mit várhatunk?

– Amikor én a Madzagfalvi
Napokra gondolok, egy olyan
rendezvény jut az eszembe,
amelyre a város apraja-nagyja
kimozdul, több helyszínen
szin te pezseg az élet. Ezek a
város nagy napjai. Meg tudja
magát mutatni mindaz, ami és
aki érték a településen, ezért
vannak rendezvények, melyek
évről-évre ismétlődnek. 

Folytatás a 2. oldalon

Az Edda, Hevesi Imre és Tóth Gabi 
koncertezik a Madzagfalvi Napokon

Valamivel több mint egy éve tölti be városunk
mű velődési központjának igazgatói posztját Ko -
szecz Sándor, akit ennek az időszaknak az érté-
kelésére, egyben a közeljövő nagy rendezvényei-
nek előzetes ismertetésére kért a Békési Újság.

A keresztet a 19. Csuta
Nemzetközi Művésztelepen
két szobrászművész, Farkas

László és Orosz Gergely készí-
tette el a dobozi erdőből szár-
mazó tölgyfákból. 

A keresztet ökumenikus
szertartás szerint áldotta meg

és szentelte fel Aradi András
Péter evangélikus, Katona
Gyula református és Nagy

József római katolikus lelkész.
Leleplezésére városunkba ér -
kezett Kondor Katalin újságí-
ró, a Magyar Rádió korábbi
elnöke. Beszédében a kettős

kereszt szimbólum 13. századi
bizánci eredetére utalt, de
kifejtette gondolatait a törté-
nelemhamisításokról és elfer-
dítésekről is. 

– A kereszt a véges és a
végtelen találkozása, a világfa
– mondta végül. 

Az emlékművet Izsó Gábor
vette át képletesen a városla-
kók nevében az ötletgazda
Csuta György festőművésztől.
A polgármester kifejtette, hogy
ez a kereszt nemzeti ér zésünket
táplálja, lelkiekben gazdagít. 

A tér további átalakítás előtt
áll. Középpontjába trianoni
em lékművet készíttetnek
majd, és az Árpádsávos mellé
további három történelmi ma -
gyar zászló kerül. Parkosítással,
padokkal valódi történelmi
emlékparkká alakul át a
következő hónapokban. 

A mostani kettős kereszt
állítása a Békés Művészetéért
Alapítvány, a Keresztény Ér -
telmiségiek Szövetsége békési
szervezete és a Városvédő és
Szépítő Egyesület, továbbá
Bar kász Sándor képviselő
anya gi támogatásával valósult
meg. A városnak pénzébe
nem került.                  Sz. K.

Nemzeti érzésünket táplálja 
a történelmi kettős kereszt 

Három civil szervezet kezdeményezésére törté-
nelmi kettős kereszt emlékművel gazdagodott
augusztus 7-én Békés. A monumentális, ötméte-
res keresztet a Honfoglalás téren állították fel,
mintegy 200-300 személy jelenlétében. 
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Kereszt a panelek között. Beszédet mondott Kondor Katalin. További
fotók a www.bekesiujsag.hu oldalon.
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Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Elérhetôség:

Békés, 
Borosgyán u. 1/1.

Telefon: 
66/643-991

www.bekesmenta.hu

Folytatás a címoldalról
De vannak újak is, melyekkel bővül a kínálat. Idén például

kofaversenyt hirdetünk a rendezvényen vásározó kereskedők-
nek, hogy felpezsdítsük az árusítást. A ligetet szeretnénk bené-
pesíteni íjászokkal, lovasokkal, népművészeti kirakodóvásárral.
Szombaton felvonulás lesz a főtéren. Kettőtől a motorosok fel-
vonulását követően menettáncot mutatnak be a Belencéres
Néptáncegyüttes tagjai a fúvószenekar vezetésével, a menetbe
bárki bekapcsolódhat. Így vonulunk át a Rendezvény térre,
ahol a kistérségi amatőr művészeti fesztivál kezdődik. Újdonság
a szórólapunk, aminek lesz szavazólap része, tombolaként is
szolgál, valamint vásárlási kedvezményre jogosító kuponokat is
tartalmaz. Érdemes lesz ezeket figyelni. 

– Biztosan sokakat érdekelnek az esti koncertfellépők.
– Pénteken Tóth Gabi ad koncertet, utána „mini utcazene

fesztivál” kezdődik akusztikus zenére a ligetben. Szombaton
Hevesi Imre és a La Bomba lesz a fő koncertező, előtte a pécsi
Icetunder rock zenekar lép színpadra. Vasárnap a békési
Palmetta lép fel, ők népzenei alapokon nyugvó rockzenét ját-
szanak, majd az Edda ad koncertet, ezután tűzijátékra kerül sor,
amely lezárja a 11. Madzagfalvi Napokat, aminek időpontja
szeptember 4-5-6. 

– Még közelebb van időben az augusztus 20-i nemzeti
ünnep, melynek részleteit címoldalunkon olvashatják, és amely
lényeges újításokat tartalmaz!

– Az idei rendezvény újítása, hogy szeretnénk közönségcsa-
logatóbbá és családiasabbá tenni, ezért délutánra Dánfokra csa-
ládi napot szervezünk. Olyan délutánt, amit az emberek együtt
tudnak jó hangulatban eltölteni. Úgy érezzük, nem lenne cél-
szerű még nagyobb szabásúvá tenni, hiszen nagyon közel van a
Madzagfalvi Napokhoz. 

Mind a két rendezvényünkre szeretettel várjuk a békésieket
és a környező településen élőket!                    Szegfű Katalin

Az Edda, Hevesi Imre 
és Tóth Gabi koncertezik
a Madzagfalvi Napokon

Felnőttképzési intézmény lesz a kulturális központból
annak a pályázati lehetőségnek köszönhetően, amelyek
gesztora a Békés Megyei Ibsen Nonpforit Kft közművelő-
dési irodája, és amely a megye több településén tesz lehe-
tővé a célcsoportnak (munkanélküliek, gyesen, gyeden
lévő nők) ingyenes akkreditált képzéseket. Az egyik kép-
zés idegenforgalmi jellegű, a másik az informatikai kom-
petenciák fejlesztésére épül. A tervek szerint ez a program
még idén elindul és 2011-ben ér véget. A részletekről
később tájékoztatjuk az olvasókat.

Az a csaknem mindig azo-
nos egy, amelyen utóbbi idő-
ben meg-megpendülünk
Gyur ka komámmal. Azaz ama
furcsa állapot, amikor egyi-
künk elkezd egy mondatot, a
másik meg befejezi. Ebből a
psycho-szinkronicitásból (értsd
szellemi együttrezdülésből)
született meg Maczkó Mária
bábáskodásával a Csuta Mű -
vésztelep, a XIX-ik, idei java-
solt témája, a kereszt, és a tör-
ténelmi kettős kereszt felállítá-
sának gondolata is.

Mondta „Éva asszony”,
Gyur ka neje, hogy lehet, bo -
londnak néznek érte, s bele-
gondolva mi is megdöbben-
tünk önnön bátorságunkon,
vajon nem-e egy jókora bak
lepuffantása lesz az egészből,
tekintve a mai erkölcsi és szel-
lemi közállapotokat. 

Az élet, és annak Irányítója
azonban ismételten rácáfolt
kishitűségünkre. Az az aláza-
tos besorolása a jórészt azért
Európa-szerte ismert művé-
szeknek a nem kötelező téma
alá, köré egyszerűen lenyűgö-
ző, bámulatos volt. Hisz leg-
többjük van akkora név, hogy
már azt fest amit akar, mégis,
kivétel nélkül mindenki vette
a lapot, és saját lelki beállítása,
hitvilága szerint, de igazodott
a mottóhoz. Akinek – mint a
csodálatos emberségű üzbég
Alim – köze nincs hite szerint
a kereszthez, az ezért két gyö-
nyörű bibliai jelenettel csatla-
kozott a többiekhez. Vagy
közismerten ateista mű vé-
szektől születtek elgondolkod-
tató, megdöbbentő művek.

Miért vajon? Sok minden
miatt. Első sorban maga a ke -
reszt ab ovo, eleve véd, oltal-
mat ad, jó. Másodsorban
mind ez nem jöhetett volna

létre Csuta Gyuri művészeti
önfeláldozása nélkül, aki ma -
ga egy ecsetvonást nem tu dott
tenni, mert mindig másra
figyelt, más dolgait intézte,
tette otthonossá mű vésztársai
környezetét, találta ki szinte
gondolataikat is. De kellett

ide családja, barátai, ismerő-
sei, a város, annak lakói, a
szomszédok altruizmusa, segí-
tőkészsége, szeretet is. És kel-
lett nem utolsó sorban a ven-
dégművészek embersége, jó -
sága is, hisz nem talált az em -
berfia, bárki vadidegen is,
egyetlen mord, elutasító arcot
sem. Lajos és Csaba talán ezer-

szám fotózták végig a tábort
és mutatták be saját művésze-
tüket is. Nyelvi akadály nem
volt, nem számított, mindenki
szót értett mindenkivel. Ar tur
profizmusa, Vlagyimir vissza-
fogott barátsága, Robi ezer
arca, a déli Misi álomarcai,

Ortrun mosolya, Lona meleg
lelke, Edi és Marjan életvidám
párosa, Egidius hu mora, Erika
szelídsége, Zo li udvariassága,
apja, Gyuri jovialitása, Laci
viccei és „le ve”, Hajni szerény-
sége, Kar csi és István délvidé-
ki tájai, Uhel és Marian élet-
szeretete, Péter jó szava, Pista
zenéje, bohócai, Kati eleven-

sége, Feri rejtelmes arca,
Matteo távoli zsenije, Gabi
fiatalsága, Gergő dumája,
Paco vérbeli latinsága, Sebi
mély humanizmusa, a csabai
Mise hite, az aradi Misi vissza-
térő életereje, Janika remek
formája, Waltrand bája,

Tamás szarkazmusa, Szilvia
hangja, Elekék csapata, Éva
kirobbanó stílusa és Pali örök
hangja mind-mind kellett ah -
hoz, hogy kerek egész legyen a
tábor.

Az lett. Jó volt. A kereszt is
áll. Jövőre mindenki visszatér-
ne. És ez mindent elmond.

Pálmai Tamás

Az eset minden bizonnyal
pénteken késő este vagy szom-
bat hajnalban történt, amint a
kocsma környékére összegyűlt
személyek, környéken élők és
mások lapunk riporterének
szombat reggel elmondták. A
tettest vagy tetteseket termé-
szetesen nem tudták megne-
vezni. Balogh Istvántól meg-
tudtuk, hogy hajnali fél négy
körül vette észre a falra festett
szimbólumokat,  melyeket a
kocsma külső falát néhány
hónapja díszítő Nagy-Magyar -
ország ábrára és a turulmadár-
ra firkáltak. Azonnal bejelen-

tést tett a Rendőrségen, akik
megkezdték a nyomozást, is -
meretlen elkövető ellen. A
Jobbik békési elnöke lapunk
kérdésére elmondta, hogy nem
volt előzménye az esetnek,
melyet nem tud másképpen
értelmezni, mint a párt elleni
provokációnak.  

Néhány nappal a történtek
után Ladányi Zoltántól, a
Békési Rendőrkapitányság ve -
zetőjétől kértünk tájékozta-
tást. Elmondta, hogy önkény -
uralmi jelkép használatának
vétsége miatt folyik a nyo mo-
zás. Jelenleg még az adatokat

gyűjtik, melyek talán köze-
lebb vezetik őket az elkövető-
höz, vagy elkövetőkhöz. Kér -
désünkre, hogy milyen esélyt
lát a tettes kézre kerítésére, az
alezredes úgy reagált, hogy
hasonló eset volt már Bé -
késen, akkor elkapták a tet-
test, most is mindent meg-
tesznek, hogy megtalálják.

A nagyméretű horogkeresz-
tet és a két ötágú csillagot
fekete festékkel fújták az ábrá-
ra. Balogh Istvántól meg tud-
tuk, hogy már másnap, saját
kezűleg tüntette el ezeket az
önkényuralmi jelképeket a
rajzról, amely immár ismét
eredeti formáját mutatja.

Szegfű Katalin

Horogkereszt a Jobbik békési elnökének
Augusztus 1-je, szombatra virradóra egy horog-
keresztet és két ötágú csillagot festettek Balogh
Istvánnak, a Jobbik párt békési szervezete elnö-
kének sörözőjére, amely a Tátra utca elején talál-
ható. A rendőrség megkezdte a nyomozást. La -
punknak az érintett helyi politikus és a rendőr-
kapitány is nyilatkozott. 

Egy húr
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Napokig tanakodtunk a
„Csuta-telepen” Szeverényi
Misivel a festménye címén. A
megfeszített Krisztus lábai
láthatóak térdtől lefele a
kereszten. Döbbenetes, Csa -
ba kollégám szerint hát bor-
zongató a látvány. Senki nem
mehet el mellette anélkül,
hogy meg ne érintené vala-
milyen formában a lelkét.

Sokféle variáció elhang-
zott. Például egyszerűen csak
„Tied. Érted.” Másik: „Tied.
Érted. Érted?” Vé gül is a
fenti változat ma radt, és talán
ez fejezi ki leg jobban azt,
amit a kép, a művész ábrázol -
ni, sugallni, mondani akart.
Ez késztet leginkább tovább-
gondolkodásra. Mert tied is
az a bűnhalmaz, amelyért
Urunkat keresztre fe szítették,
de tied a feloldozás, a megvál-
tás is, amelyhez a kereszthalál
révén jutsz hozzá. Min den
érted van tehát.

A gondolatsornak itt még
nincs azonban vége. A Jézus
lábai nincsenek sem felszegez-
ve, sem rákötözve a ke resztre.
Csak párhuzamosan állnak,
alátámasztva, hisz köz tudott,
hogy a kínt el nyújtandó, a
halál bekövetkeztét meghosz-
szabbítandó a megfeszített lá -
bát, sarkát aláékelték, hogy a
fentebb említett szörnyűségek
tovább tart sanak. Misi gon-
dolkodott, ráfesse-e valame-
lyik változatát a rögzítésnek?
Nem tette. És jól tette. Hogy
miért? A válasz a Jan kay
Galériában megtekinthető. A
festmény alatt, öreg tőkén
vén kötél, rozsdás kalapács,
drabális szegek. Fö löttük a
kereszt. El gon dol kodhat, vá -
laszthat ki-ki.

Mint ahogy elgondolkod -
hattunk sokan az egyik Csu -
ta-tábori estén, mikor ki tud -
ja hányadik órájában jártunk

már az örömzenélésnek, hála
a nagyszerű jazzénekes Szil -
viának, Hor váth Eleknek és
„bandájának”. Előbb a zene
indította, hol andalító, hol
vérpezs dítő tudatalatti kaval-
kádja a gondolattá még nem
formálódott elme absztrak-
tumoknak, majd a Budai
Misi festményére im provizált
muzsika, a dobosban rejtező
költő-filozófus feltámadása,
Elek hol apás, hol apósosra
vett vér-profizmusa és em -
bersége, végül Miklós, a zon-
gorista, a ma ga sok beszéd-
hez nem szokott, egyszerű
megfogalmazásában a tanú-
ságtétel: Ál mok nélkül, Isten
nélkül, nem megy, nem igazi
sem mi sem. 

Gyönyörű este volt. És ke d -
ves, türelemben tán még ve -
lem tartó olvasói bot ladozó
gondolataimnak, egy, olykor
talán unalomig, de soha nem
elégszer ismételt dolgot sze-
retnék, de azt mindenképp
elmondani nek tek, önöknek:
„Hit nélkül sem alkotni, sem
élni nem lehet.” Azt is sokszor
mondám, mondom, hogy sen-
kiből sem szeretnék erővel
hithű katolikust fa ragni. Ah -
hoz méltatlan és ki csi is vol-
nék. Arra szeretnék csak
minél több embert ráébresz-
teni, hogy találjon ki-ki életé -
ben egy olyan fogódzót, mely
csírázó habitusának éppen
megfelel. Ta lálja meg saját
életének azt a sa rokpontját,
melyben lábat megvetve a
világot is ki tudná mozdítani
a sarkából. Találja meg azt az
er kölcsi zsinórmértéket, mi ni-
mumot, amely ből sem más-
nak, sem magának nem en -
ged. Ha ez megvan – és egyál-
talán nem mondom, hogy
könnyű elérni ezt – már van
remény arra, hogy kimász-
szunk vég re abból a nihilből,
semmiből, amelyben csak-
nem nya kig, már-már fulladá-
sig benne vagyunk. 

Ehhez a nehezebb, de
egyetlen járható úthoz, an -
nak megtalálásához kellenek
művészeink. Köszö net és
hála nekik mindezért.

Tied... Érted...
Jegyz e t

Pálmai
Tamás
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Házasságot kötöttek:  Tar -
cali József és Lenkes Mari -
anna, Szabó Sándor Zoltán
és Fekete Éva, Stavrou
Christos és Manczur Réka.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Nagy Károly
(33 évesen), özv. Csizmadia
Istvánné (81), Matuska Pál -
né (76), Szappanos Imre (65),
özv. Kiss Andrásné (88), özv.
Szatmári Lászlóné (71), özv.
Szabó Gáborné (82), özv.

Kozma Imréné (71), Vass
István (56), Nagy Miklósné
(60), özv. Szilasi Imréné (81),
Püski Imre (66), Balla Gá -
bor (86), Balogné Jónás Má -
ria (53), özv. Cseke Lászlóné
(96), Bereczki Imre (84), özv.
Dúzs Mihályné (94), Put -
nokiné Antóni Róza (48).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Jelen volt dr. Bereczki Ibo -
lya, az országos Tájházszö -
vetség elnöke, a Szentendrei
Skanzen főigazgató-helyette-
se is, és a „Vendégváró Tájhá -
zak” pályázatról és az elszá-
mo lási tapasztalatokról tar-
tott előadást. Még ezt meg-
előzően Izsó Gábor polgár-
mester kö szöntötte megjelent
szakembereket, akik má sok
mellett Szegedről, Hódme -
zővásár hely ről, Csanádpalo -
táról, Szeg ha lomból, Vésztő -
ről, Me zőbe rényből, Dévavá -
nyáról, Hu nyáról érkeztek. A
polgármester úgy vélte, hogy
Bé késen élénk a „múzeumi
élet”, melynek összefogója a
város fenntartásában álló Jan -
tyik Mátyás Múzeum szak-
emberi köre. Ebben a Tájház
is kiemelkedő: folyamatosan
programoknak ad otthon,
köszönhetően a civil szerveze-
tekkel való kiváló kapcsolat-
nak. Baligáné Szűcs Irén mu -
zeológus, a Jantyik Mátyás
Mú zeum igazgatója hozzátet-
te: a Békési Tájházat, amely
1866-ban épült és a középpa-
raszti gazdaréteg életét, tár-

gyait mutatja be, 1978 óta
üzemeltetik. 

A tanácskozáson mintegy
ötvenen vettek részt, köztük
számos intézményvezető. Dr.
Szonda István gyomaendrődi
etnográfus helyzetértékelést
adott a dél-alföldi régió tájhá-
zaiban lezajlott fejlesztésekről

és tájházak digitális nyilvántar-
tásának állapotáról, a bé késcsa-
bai Ando György me gyei mú -
zeumigazgató-helyettes a szlo-
vák tájházak dél-alföldi műkö-
déséről szólt, kiemelve a fenn-
tartó szervezetek elkötelezett-
ségét a múlt értékeinek megőr-
zésében. Nagy László múze-

umigazgató a civilek szerepét
elemezte a Sár réti Mú zeum
életében. Előadásából az össze-
fogás sürgető szavai voltak
hangsúlyosak. A vendégek óri-
ási érdeklődéssel tekintették
meg a Békési Tájházat. 

Baligáné Szűcs Irén lapunk
érdeklődésére elmondta: a

Táj  házszövetség megalakítá-
sának ötlete Békésen fogant
meg 2002-ben, a Népi Épí -
tészeti Konferencia Tájházban
megtartott kihelyezett ülésén.
Ebből adódóan Békés kezdet-
től fogva részt vesz a szövetség
munkájában, ennek, valamint
sikeres pályázatainak köszön-

hető elismerés, hogy a régiós
találkozó nálunk zajlott. 

A találkozón mintegy 15
diák is részt vett, ők a debre-
ceni egyetem néprajzi tanszé-
kének az első évet most el vég-
zett hallgatói, akik szakmai
gya korlatukat Gyoma end rő -
dön folytatják.

Szakemberek tanácskoztak a Tájházban
Békésen rendezték meg a minap a Magyarországi
Tájházak Szövetsége és a Jantyik Mátyás Múzeum
szervezésében létrejött a „Tájházszövetség Dél-
al földi Regionális Találkozója” elnevezésű prog-
ramot, melyre a néprajzos szakma jeles személyi-
ségei érkeztek városunkba, a Durkó utcai Békési
Tájházba. 

Az augusztus 7-én megtar-
tott esemény helyszíne a „pá -
rizsi” városrész közösségi tere

volt, immár hatodik alkalom-
mal. A főzőversenyre negyven
jelentkezést fogadtak a szerve-

zők, ez megdönt minden ko -
rábbi rekordot. A főzés hozzá-
valóit a szervezők biztosítot-
ták, és minden résztvevő díjat
vihetett haza – mondta el a
hely színen a Békési Újság
riporterének Czinanó Tiha -
mér, a kisebbségi önkormány-
zat elnöke. A bográcsokban
birka-, marha- és sertéspör-

költ, pacal és bográcsgulyás
rotyogott, az amúgy is forró
levegőben füst és csalogató
étel illata terjengett. 

A főzés mellett a felállított
színpadon folyamatos fellépés-
ek voltak. Mindenekelőtt he lyi
roma muzsikusok vállalták –
tiszteletdíj nélkül – a fellépést,
így Farkas Károly, Rácz Béla,
ifj. Farkas Mihály, Varga Pál,
Antóni Pál, Szilágyi László,
Varga Ottó és Tiha mér. Emel -
lett két, hagyományos cigány-
ruhába öltözött tánccsoport
szórakoztatta a publikumot,
ők Körösnagy har sányból és
Mezőberényből érkeztek. Volt
még karaoke verseny is. 

Az estébe nyúló fesztivál
több száz, becslések szerint akár
ezer embert mozgatott meg. Az
eseményen politika nem került
szóba, de többen emlegették az
utóbbi hetek fel foghatatlan ro -
mák elleni támadásait, és kifej-
tették, hogy félnek. Csak re -
mélni tudják, hogy a mi térsé-
günkben hasonló aljas táma-
dásra nem kerül sor. 

Szegfű Katalin

Önfeledt szórakozás a Roma Fesztiválon
Idén először összefogással, a Békési Roma Ki -
sebbségi Önkormányzat és a Romaügyi Koor -
dinációs Tanács közös szervezésében rendezték
meg a Békési Roma Fesztivált. A rendezvényen
több száz roma vett részt.

Békési Újság Online

www.bekesiujsag.hu



HA MÁR NEM BÍRJA SZUSSZAL…
Egy régi szomszédasszonyom életfilozófiája szerint az ember,

amíg tud, dolgozzon annyit, amennyit csak lehetséges, teremtse
meg az anyagi jólétet magának és szeretteinek, hogy aztán nyug-
díjas éveiben élvezhesse munkájának gyümölcsét. Sajnos, ez már
az ő esetében sem igazolódott: mire nyugdíjas lett, egészsége tel-
jesen tönkrement, férje korán elhalálozott, gyermekei távol éltek
tőle, ő pedig egyedül, betegen töltötte mindennapjait. 

Hová is sietünk annyira? Annyira, hogy ne állnánk meg egy pár
napra, hétre pihenni, feltöltődni, kikapcsolódni?! Érdemes a heti
egy napon túl évente néhány hosszabb pihenőt is beiktatni, ez jót
tesz majd egészségünknek, lelkünknek, családi kapcsolatainknak.

Az a személy, aki csak magának él, közömbös a tágabb kör-
nyezete sorsa iránt, az előbb-utóbb ki fog égni, felemészti önma-
gát. Az a család, amely nem tud kilépni a mindennapok mókus-
kerekéből, nem fontosak a közös programok, a pihenés, csak idő
kérdése, hogy mikor fog „összeomlani”.

Találja meg ön is a legmegfelelőbb módját a pihenésnek, és ne
sajnálja az időt és az anyagiakat teste-lelke feltöltésére, hogy
később aztán bírja szusszal.                             Gerlai Krisztina

KENYÉR
Augusztus 20-án, Szent István és az államiság ünnepén meg-

szegjük az új termésből készült kenyeret. A református gyüle-
kezetek gyakorlatában külön úrvacsorai alkalmat is tartunk az
új kenyérért való hálaadásul. Ezzel is jelezzük, milyen fontos
része életünknek a „mindennapi kenyér”, melynek meglétéért a
Jézus Krisztus által elmondott Miatyánkban is imádkozunk.

Sajnos napjaink „kenyérharcában” egyre több nemtelen esz-
közhöz nyúlnak az emberek. Az egyre mélyülő gazdasági vál-
ság pedig sok családnak még a mindennapi kenyérhez való
jutását is megnehezíti, miközben egy elit réteg több tíz-, sőt
százmilliós végkielégítéssel tömi tele feneketlen zsebeit. Pedig
ők is csak annyi kenyérre vannak „hitelesítve”, mint mások.
Egy gyomruk van nekik is, mint bárki másnak.

Nagyon nagy szükség lenne végre arra a szemléletváltásra,
amire a Biblia is el akar juttatni: legyen elég mindenkinek a
mindennapi kenyér, s ezt attól kérjük és fogadjuk el, Aki
Gondviselésével most is asztalunkra teszi az új kenyeret!

Katona Gyula, lelkipásztor

4 2009. augusztus12.
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CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Malomasszonykertben 30 m2-es, 1 szobás családi ház eladó.
Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Kikötő utcában 2 szobás, 90 m2-es, családi ház
eladó. Irányár: 4,2 millió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház
eladó. Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 mil-
lió. • Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉ-
SEN, Nyíri utcában 120 m2-es,1 +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉSEN,
felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 220
m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es, 2
szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Prágai
utcában 125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcá-
ban új 80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90
m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás pol-
gári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szo-
bás családi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es,
4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2
szobás családi ház eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi
ház ELADÓ vagy 2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső
utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújí-
tott 106 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár:
13,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház parkosított
udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió. • BÉKÉSEN, Legelő utcában 200 m2-es, 4 szobás családi
ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás
családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6
szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcán 180 m2-es, 5 szobás csa-
ládi ház 50 m2-es garázzsal, 120 m2-es műhellyel ELADÓ vagy kisebb családi házra CSERÉLHE-
TŐ. Vállalkozási célra is alkalmas. Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Teleki utcában
136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában
160 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió. • BÉKÉSEN, Malom utcai 2 szintes
családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy 2 + ˝ szobás 68 m2-es, lakás együtt eladó, garázs-
zsal,tárolóval. Irányár: 20,4 millió.

Kotroczóné Antal Teréz
regionális vezető védőnő kö -
szöntőjében elmondta, hogy a
Szop tatás Világnapját éppen
húsz éve tartják, nálunk a
Magyar Védőnők Egyesülete
koordinálja. Célja az anyatejes
szoptatás népszerűsítése, elő-
nyeinek hang súlyozása, bár
aki anya, pontosan tudja, mi -
lyen élmény az.

Dr. Zsilinszky Eleonóra bé -
kési gyermekorvos hozzátette,
hogy a szoptatás nem pusztán a
táplálást jelenti, hanem a meg-
hitt anya-gyermek kapcsolat
színtere is. Az anyatej valóságos
gyógyszer, hiszen igazolták,
hogy akit az édesanyja legalább
hat hónapig szoptatott, annál
fele olyan gyakran fordul elő
allergia, asztma. De védi a
szop tatókat is. Azok a nők,

akik szoptattak, lényegesen rit-
kábban be tegszenek meg em -
lő rákban és méhnyakrákban. 

Az ünnepségen később még
előadás hangzott el az emlők
önvizsgálatáról és a baba-
masszásról, végül pedig az
édesanyák a terített asztal
mellett osztották meg tapasz-
talataikat és élményeiket a
szoptatásról.                 Sz. K.

Az anyatej 
valóságos gyógyszer

A Védőnői Szolgálat szervezésében megtartották
az Anyatejes Világnap békési rendezvényét. A
mintegy húsz édesanya és kismama jelenlétében
megrendezett ünnepségen dr. Zsilinszky Eleonóra
házi gyerekorvos kiemelte: a legtöbb, amit egy
anya tehet a gyermekéért, hogy sokáig szoptatja. 

A 2006-os Békési Újság Kalendárium számára adott exklu-
zív interjújában így fogalmazott:  

– Néhány éve jártam otthon. Igen, azt mondom, hogy otthon,
mert Békés mindig nagyon közel állt a szívemhez. 19 éves koro-
mig éltem ott, vagyis 1930-ban jöttem el, de meghatározó volt ez
az első két évtized az én életemben is. Az elmúlt években csak
azért nem voltam otthont, mert kicsit meggyengültem, hosszabb
utazásra már ritkán vállalkozok. De nagyon szeretnék újra elmen-
ni, ellátogatni a gimnáziumba, a könyvtárba és az egyházhoz.

Dr. Püski Sándor 1996-ban lett Békés Díszpolgára. Ezt a
kitüntetést mindig örömmel emlegette. Teljes szellemi frisses-
ségben kilencvennyolc évet élt.

Elhunyt Dr. Püski Sándor könyvkiadó

Augusztus 3-án kaptuk a halálhírét a békési
Püski Sándor könyvkiadónak. Egész életében egy
célért küzdött: a magyar nemzeti érzelmű írók
műveinek megismertetéséért, e célból hívta élet-
re könyvkiadó vállalkozását. 1990 óta élt ismét
itthon, könyvesháza a fővárosban található. Püski
Sándor többször adott interjút lapunknak, ezek-
ben gyakran beszélt a városhoz való kötődéséről.

PÜSKI SÁNDOR ÉLETE
1911-ben született Békésen, Ibrányban, a Kastély zug 2.

szám alatt egy református vallású, föld nélküli földműves-nap-
számos házaspár harmadik gyermekeként. Édesapja harango-
zóként dolgozott. A lelkész unszolására íratták be tízévesen
Sándort a gimnáziumba. Tanárai lelkészi pályára szánták, de
neki más tervei voltak. 19 évesen egy pesti ügyvédi irodába
került, kihasználva, hogy az utolsó gimnáziumi éve alatt meg-
tanulta a gyors- és gépírást. Pár hónap múlva már a Pázmány
Péter Egyetem Jogi Karára felvételizett és 1935-ben szerzett
jogi doktorátust. 1938-ban nyitotta meg Szerb utcai kis köny-
vesboltját. Létrejött a népi írók műveinek kiadására létrehozott
Magyar Élet Könyvkiadó Vállalat, amely 1950-ig jelentette
meg a magyar népi írók munkáit, a tartós irodalmi értékeket.
A népi írók kiadójaként a velük kapcsolatos szellemi mozgások
egyik élesztője lett. 1942-ben társszervezője, 1943-ban szerve-
zője a szárszói találkozóként ismert antifasiszta konferenciák-
nak, amelynek helyszíne a református Soli Deo Gloria
Diákszövetség telepe volt. A Magyar Élet Könyvkiadó akkor
már elismert tulajdonosaként nem kisebb személyiségeket csá-
bított a rendezvényekre, mint Németh László, Féja Géza, Veres
Péter, Darvas József, Kodolányi János, Sinka István és még
sokan mások. Üzletét 1950-ben államosították. 1962-ben
államellenes szervezkedés vádjával börtönbüntetésre ítélték.
Ezután vándorolt ki két fiát követve 1970-ben az Egyesület
Államokba, ahol megteremtette és 1989-ig működtette a
Püski Könyvkiadót. A külföldi magyarság körében igyekezett
terjeszteni a magyar irodalmat, a magyar népi kultúrát és a
magyar népi gondolatot. Húszesztendőnyi amerikai távollét
után, 1990-ben tért vissza Magyarországra. A család tagjaival
közösen működtetik a Püski Kiadót. 2002-ben jelent meg
Könyves sors - Magyar sors című vaskos önéletírása. Több
kitüntetést kapott, így a Magyar Művészeti Akadémia arany-
érmét, Bethlen Gábor-díjat, a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjét, a Szent István-díjat. Tiszaladány,
Budapest I. kerülete és Békés város díszpolgára.

IN MEMORIAM PÜSKI SÁNDOR
Dr. Püski Sándor halála valamennyi magyar ember és

minden békési számára pótolhatatlan veszteség. A 98 esz-
tendővel ezelőtt itt, Békésen elindult élet hosszú fonala
most lepergett ugyan, ám a messzi távolba vesző út, melyet
Sándor Bácsi bejárhatott, a XX. századi magyar történe-
lem egyik legszebbike. A magyarságát mindvégig elhiva-
tottsággal vállaló, nemzetét az utolsó pillanatig hűséggel
szolgáló ember mindannyiunk előtt példaképül állhat. 

Könyvkiadóként felvállalt küldetését: a magyar nemzet
szellemi örökségét, a népi hagyomány életben tartását úgy
érzem most reánk is örökül hagyta. Álljunk hát meg most
egy pillanatra, s hajtsunk fejet e páratlan munkásság előtt.
Búcsúzunk városunk díszpolgárától, a békési tájat mindig
szívében őrző Dr. Püski Sándortól. Nyugodjon békében.

Izsó Gábor, polgármester
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OPERA, A „SZÍVHEZ” SZÓLÓ MUZSIKA 
A zenét már sok kórházban használják a holisztikus

gyógymód részeként. A jó zene lassítja a szívritmust és
csökkenti a vérnyomást. A legjobb segítség az agyi infark-
tus rehabilitációja során az érzéseket kiváltó operamuzsi-
ka, állítják olasz kutatók. 

A zene észrevehető fizikai hatással van a testre és a
kedélyállapotra. A gyorsabb tempójú zene növeli a levegő-
vételek számát, a vérnyomást, gyorsítja a szívritmust, a lassú
zene pedig éppen ellenkezőleg, nyugtat.  A Padovai
Egyetem orvosa, Luciano Bernardi és munkatársai, 24
egészséges embert arra kértek, hallgassanak meg öt, talá-
lomra kiválasztott klasszikus zenei részletet, és közben mér-
ték reakcióikat. A kísérlet résztvevői Beethoven IX. szimfó-
niáját, Puccini Turandot című operájának egyik áriáját,
Bach 169. kantátáját, Verdi Nabucco című operájának nyi-
tányát, és a Traviatából egy áriát hallgattak meg. Minden
fokozatos hangerő-növekedés „felizgatta” a testet, összehúz-
ta a bőr alatti ereket, növelte a vérnyomást és a szív- és a
légzés ritmusát. A fokozatosan csökkenő hangerő ezzel
ellentétesen, pihentetően hatott, csökkent a szívritmus és a
vérnyomás. A kutatók úgy találták, a gyors és lassú ritmus
váltakozásában gazdag operazene használ a leginkább a vér-
keringésnek és a szívnek, Verdi áriái pedig tökéletes szink-
ronban vannak a természetes szív- és érrendszeri ritmussal. 

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

TÁMADÁSOK ROMÁK ELLEN
A konkrét indíték nélküli cigánygyilkosságok ügyében

meg kell nevezni néhány szálat, amely elkerüli a szoclib sajtó
és a „nagy erőkkel nyomozók” figyelmét. A magyar történe-
lem szolgáltat alapot a legsötétebb, legvadabb elképzelések
hihetőségére is. A gyilkosok megölték az asszonyt, de csupán
megsebesítették a lányt – így a téma igen hosszú időre nyúz-
ható a sajtóban. Viszont nem vittek el semmit. A kormány-
oldali média azonnal „értette az üzenetet”: szerintük biztosan
rasszista és szélsőjobbos gyilkosokról van szó. Ezeknek a rém-
tetteknek egyetlen haszonélvezője van: a választásoktól rette-
gő, hatalmát féltő mostani kormányzó elit. Gyanúsan jól jött
ez a dolog az MSZP-vel egyazon politikai családba tartozó
szlovák kormánypártnak, a SMER-nek, melynek képviselői
az MSZP-vel közösen folytatnak Brüsszelben kampányt a
Jobbik egyik képviselője ellen. De jól jött ez a gyilkosság a
kormánynak, amelyik megint levegőhöz jut. Az újabb
katasztrofális gazdasági adatokat és az ijesztő előrejelzéseket
le lehet törölni a képernyőről, elvégre itt a szélsőjobb terror…
Hátha közbejön valami még a választások előtt… 

Ui: A BKV egyes vezetői több tízmillió forintot meghala -
dó végkielégítéseket kaptak, másfélmilliárd forintot is el -
költhetett a cég erre a célra 2007-óta. No comment.

– Mesélj kérlek a természetvédő mun-
kád kezdeteiről! 

– Még a nagymamám szerettette meg
velem az állato kat. Tőle kaptam egészen
kis koromban egy kiskacsát. Lü tyő volt a
neve. Együtt aludtam vele és bármerre
mentem, mindenhova elkísért. Őt épp
úgy védtem, mint az erdőben véletlenül
felfedezett rókakölyköket. Olyan 7-8
éves le hettem, mikor fogtam a játékpus-
kámat és elindultam megvédeni őket a
vadászoktól. Ez volt a kezdet, de mindig
is ebből állt az életem: az állatok, a ter-
mészet. Ku tatásokat, megfigyeléseket
végzek a természetben, és bárhol bármit
észlelek a városban, vagy a kör nyéken,
odamegyek és ér deklődöm mi is történt.
Kap csolatban állok a helyi állatvédő
egyesülettel is, akik ha vadállatról kap-
nak bejelentést, engem keresnek meg se -

gítségért. Akár éjjel is me gyek, ha sürgős
esethez hívnak. Szépen lassan terjed a
ter mészetvédelem szemlélete. Az is jóleső
érzés, hogy sikerült – némi tanári segéd-
lettel - létrehozni egy lelkes természetvé-
dő diákcsoportot, akik a szabadidejüket
feláldozva jönnek velem városunk védett
te rü letére, hogy a nemtörődöm emberek
által okozott károkat helyrehozzuk.

– Köztudott, hogy nemcsak aktívan
véded a természetet, hanem publikálsz
is. Melyik a könnyebb, írni vagy tenni?

– Valóban már évek óta publikálok a
Békési Újságban természetvédelemről.

Igyek szem mindig aktuális lenni. A rova-
tom, az Élő bolygó már régen él, kezdet-
ben Békési Ist ván volt a gazdája. Ő kért
meg pár éve, hogy vegyem át. Aztán úgy-
szólván bedobott a mélyvízbe. Most már
annyira az életem része lett az írás is, hogy
elkezdtem írni egy hosszabb lélegzetű tör-
ténetet Heroldról, a város kutyájáról.
Bevallom, írni sokkal könnyebb és ké nyel -
mesebb a természetről, mint védeni azt,
persze tenni valamit, az az igazi.

– Úgy vélem a természetvédőről már
épp elég szó esett. Mi a helyzet Pap
Zsolttal, a magánemberrel?

– A családommal élek együtt a város
szívében. Még jelenleg is tanulok.
Éppen az angol nyelvtudásomat igyek-
szem tökéletesíteni, mert rá kellett jön-
nöm, a kilencévi tanulás után is kevés a
nyelvtudomásom ahhoz, hogy az ameri-
kai vadmentő központokkal kialakított
kapcsolatomat fenntartsam, erősítsem.
Az amerikai kapcsolatokhoz ha sonlóan
egy életre szóló élményt jelentett az,
amikor személyesen tapasztalhattam
meg Zakynthos szigetén, a San Marine
Nemzeti Parkban azt, amit az ottani
kutatók folytatnak a világszerte veszé-
lyeztetett tengeri teknősök meg menté-
séért, melyek el mondásuk szerint éve-
ken be lül a kihalás szélére kerülnek. Az
élmény csúcspontját természetesen
ezek után a szemem láttán kikelő kis-
teknősök jelentették.

A hobbim révén rengeteg a barátom,
többféle korosztályból, az óvodástól a
nagymamáig. Az állataimmal élek
együtt, egy fedél alatt, ami szá momra
természetes. Reg gelente már fél ötkor a
verébfiókáimat etetem. Nemrég enged-
tem szabadon két, általam rehabilitált
baglyot. Fióka koruk óta neveltem őket,
gondoskodó fészek híján, míg elég éret-
tek nem lettek az elengedésre, az önálló
életre. Szintén hobbi szinten, de fotó-
zom is a természetet. Szóval minden
percem foglalt.                          Gugé

A következő lapszámunkban interjút köz-
lünk Urkom Szilvia lovassal.

Natura naturalis
Azaz a természet természetes,
mármint Pap Zsolt számára, akit
legtöbben csak a természetvéde-
lem harcosaként ismernek. A 23
éves, örökké jó kedélyű, egészsé-
ges humorral megáldott fiatalem-
ber beszélgetésünk helyszínének
megválasztásánál is hű maradt
önmagához, hiszen a liget árnyas
lombjai alá invitált. Be kell valla-
nom, eddigi „munkásságom” leg-
nehezebb interjúkészítése volt ez,
mivel önmagáról nem szívesen
beszélt, annál inkább arról, amit
csinál. De mit is?

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

”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

Békési romák
megyejáró körúton

AZ ÍROTT ÉS ZENEI CIGÁNY KULTÚRÁT 
NÉPSZERŰSÍTIK

Előadói körútra indult négy békési roma, hogy ennek révén
bemutassák, a romák között is vannak tehetségesek, akik képe-
sek érzéseiket és gondolataikat őszintén, a művészet különböző
formáit felhasználva a társadalom elé tárni. Ketten a szavak
emberei: író, költő; ketten pedig zenészek.

„S megszűnik a csönd” címmel útjára indított sorozatot a
Közösség Misszió karolta fel, így jut el Lakatos Gyula újságíró,
költő (lapunk Roma Oldal mellékletének szerkesztője) és
Surman László író, költő; valamint ifj. Balogh József zongoris-
ta, ifj. Antóni Ernő gitáros Kevermesre, Elekre, Kondorosra,
Nagybánhegyesre, Okányba, és Békéscsabára. A sorozat első
helyszíne Kevermes volt. 

Bolhapiac Békésen
Augusztus 23-án, vasárnap 8–12 óráig 

bolhapiacot tartunk 
Békésen, a piac területén 

gyermekeknek és felnôtteknek egyaránt. 
Áruba bocsáthatók régi holmik,

feleslegessé vált ruhadarabok, régi könyvek, 
játékok és minden, ami használható.

Jeneiné Lagzi Mária, piacfelügyelô
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Városi séták
A Békési Múzeumbarátok Köre szeretettel várja az érdeklő-

dőket soron következő rendezvényére. „Városi séták” program-
sorozatuk keretében második alkalommal, ismerkedés Békés
belvárosának nevezetes épületeivel Ferenczi Sándor vezetésével.
Gyülekező a Békési Galéria (Széchenyi tér 4.) bejárata előtt
augusztus 22-én, szombaton 15 órakor.



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 érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Három szobás ház eladó vagy értékkülön-
bözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
70/942-30-90.
Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Érd.: 70/942-30-90. 
Eladó 2,5 szobás kertes ház, Békés Kert u.
4. sz. alatt. Tel.: 20/80-34-408.
Eladó 2 szobás kertes ház Békés Teleki u.
68. sz. alatt. Tel.: 30/25-73-681.
Békésen kétutcára nyíló, felújításra szoru-
ló kertes ház eladó. Érd.: 30/555-47-12.
Békésen tetőtér beépített családi ház
eladó vagy békéscsabai lakásra csere is
érdekel. Érd.: 30/97-77-600.
Kétszobás ház eladó Békésen, Deák F. u.
1.. Tel.: 634-029.
Háromszobás, igényesen kialakított, sa rok -
 kádas, kéterkélyes, harmadik emeleti lakás
eladó. Széchenyi tér 2. Tel.: 70/528-25-89.
Békésen háromszobás, összkomfortos,
ren dezett ház eladó. Kétfajta fűtés, szenny-
víz, fúrt kút. Érd.: 415-380.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkom for -
tos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Rosszerdőn, 10x10-es tégla, kétszobás
lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8 kvad-
rát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
Központban 2 + félszobás családi ház
garázzsal, sok melléképülettel eladó. Érd.:
70/222-75-11, 414-117.
Építési telek eladó. 70/513-82-82.
Békés Tárház u. 13. alatti kétszobás, für-
dőszobás régi típusú ház eladó. Ár meg-
egyezés szerint.
Békésen ház eladó. 70/638-12-45.
Fáy utcában első emeleti, igényesen fel-
újított lakás, gáz és kandalló fűtéssel, pin -
ce és padlásrésszel, garázzsal együtt
eladó. Érd.: 30/910-10-09.
Ház eladó a Hargita u. 28. alatt. Érd.: 70/
57-24-649, 30/38-26-797.
Háromszobás + nappalis családi ház
eladó vagy kisebb lakásra cserélhető ér -
ték különbözettel. Tel.: 20/35-68-904.
Békés központjában felújított családi ház
eladó. 70/771-58-38.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.

Békésen, a Kossuth 23C-ben másfél
emeleti, 2 + fél szobás, étkezős, 59 m2-es
lakás eladó. Tel.: 20/992-32-91, 415-137.
Békésen, a Fürdő mellett, háromszobás,
kétgenerációs, két utcára nyíló családi
ház sürgősen eladó. Minden megoldás ér -
dekel. Tátra u. 1. Tel.: 30/561-87-41.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy u. 10.
mögött. Érd.: 412-227.
2,5 szobás összkomfortos családi ház
eladó vagy I. emeletig cserét beszámítok
értékkülönbözettel. Cím: Dózsa u. 41. Érd.:
16-20 óráig. Tel.: 20/435-92-36.
Két és fél szobás házrész eladó vagy
elcserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd.:
20/923-29-12.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.: 20/
482-15-01. 
Ház eladó Békésen a Szarvasi út 74. sz.
alatt. Tel: 20/943-50-71, érdeklődni egész
nap.
Eladó egyszobás, erkélyes, földszinti la -
kás. 30/693-21-91.
Békésen téglaépítésű, összkomfortos csa-
 ládi ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Vizesfáson 803 m2-es, kétszobás, tégla-
építésű ház eladó. Villany, víz bevezetve.
Irányár: 500 ezer Ft. Érd.: 20/474-57-11,
30/536-83-16.
Eladó Köröstarcsán, Paprév kertben, fahá-
zas telek, kövesút mellet, fúrt kút, villany.
Irányár: 950 ezer Ft. Tel.: 20/461-34-29.
Magyarbánhegyesen eladó kétszobás,
gázkonvektoros, kertes ház 1,2 millió Ft-os
irányáron. Érd.: 20/371-10-94. 
Téliesített nyaraló teljesen berendezve,
víz-villannyal, sürgősen eladó. Irányár. 1,5
millió Ft. Tel.: 70/578-06-55.
Kamuton kisebb ház nagy portával eladó.
Telephelynek is kiváló. Irányár: 2 millió Ft.
Érd.: 428-011, 20/581-43-71, 70/271-05-32.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Kereszt u. 38. alatt. Gáz fű -
téses, fürdőszobás, csempekályha. Tel.:
634-233.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Békésen, a Pesti u. 4. sz. alatt másfélszo-
bás, összkomfortos, téglaépítésű családi
ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
30/568-30-67.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás, vegyes falazatú tár-
sasházi házrész, kertrésszel, műhellyel el -
adó. Irányár: 4,9 millió Ft. Telefon: 30/48-
63-178 vagy 30/50-92-108.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
la kás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen a Fáy utcában felújított, első

emeleti, egyszobás lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/696-78-98.
Másfélszobás, téglaépítésű kertes ház
melléképülettel eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Érd.: 30/642-64-05.
Bartók Béla úton 50 m2-es, kétszobás,
első emeleti, erkélyes, egyedi mérőkkel
felszerelt, klímás lakás eladó. Békési ker-
tes házra cserélhető értékegyeztetéssel.
Irányár: 7, 5 millió Ft. Tel.: 30/53-52-696.
Belvároshoz közeli, négyszobás, össz-
komfortos, kertes, vegyes tüzelésű, kétbe-
járatú ház sürgősen eladó. Melléképü le -
tek, garázs. Irányár: 7,5 millió Ft. Mege gye -
zünk! Érd.: 20/371-10-94.
Békésen, malomvégi részen, csendes kör-
nyezetben, 2,5 szobás, felújított, 90 m2-es,
vegyes építésű kertes ház eladó. Irányár:
7,8 M Ft. Érd.: 70/571-02-29.
Békésen szép környezetben, a Fáy András
utca 10. alatt, 3. emeleti, középső, kétszo-
bás, klímás lakás eladó. Irányár :8 millió
Ft. Tel.: 70/389-29-66. 
Békéscsabán belvárosi új, nagyerkélyes,
igényes, 2+fél szobás lakás liftes társas-
házban, tárolóval, klímaelőkészítéssel,
parkolóval eladó. 20/80-58-470, www.
csabailakas.atw.hu.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás + nappalis, felújított, össz-
komfortos ház eladó vagy tömblakásra
cserélhető értékkülönbözettel. Érd.: 70/
22-14-716. Irányár: 8,2 millió Ft.
Eladó kétszobás, 64 m2-es, téglaépítésű,
erkélyes, igényesen felújított lakás. Ár: 8,5
millió Ft. Érd.: 70/39-26-170.
Békés belvárosában 1 + 2 félszobás
lakás eladó. Irányár: 8,7 millió Ft. Érd.:
70/422-32-77.
Békésen háromszobás, 64 m2-es máso-
dik emeleti, kéterkélyes, egyedis, kábelté-
vés, lakás csendes környezetben eladó.
Minden közel. Irányár: 9,2 millió Ft. Tel.:
30/299-31-46.
Háromszobás, ebédlős, második emeleti
középső, kétteraszos lakás eladó az Ady
12A-ban. 9,5 millió Ft. Tel.: 70/292-12-35.
Ady 12-ben, második emeleti, klímás,
háromszobás, ebédlős lakás eladó. 9,5
millió Ft. Érd.: 70/272-01-74, este a hely-
színen.
Széchenyi téren 2,5 szobás II. emeleti
lakás eladó. Irányár: 8,9 millió. Érd.:
30/655-98-06.
Békésen a Széchenyi téren eladó 2,5 szo-
bás, 65 m2-es, második emeleti lakás. 9,5
millió Ft. 70/234-64-19.
Békés központjában 62 m2-es, második
emeleti, felújított, egyedis, téglablokkos,
nagy erkélyes lakás igényesnek eladó. Ár:
9,9 millió Ft. Érd.: 20/338-64-00.
Békésen háromszobás, összkomfortos,
vegyes tüzelésű, téglafalazatú családi ház
eladó a Zsinór utca 9. alatt. Irányár: 10
millió Ft. Tel.: 70/428-60-75.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen a Petőfi utcában kétlakásos kertes
ház eladó. Irányár: 13 millió Ft. Lakást, ki -
sebb házat beszámítok. Tel.: 20/331-69-82.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított zsalugáteres, tetőtér beépítéses
épület szép telekkel (360 m2) eladó. 13
millió Ft. Tel.: 411-252, 414-685.

A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Parkosított udvar, ga -
rázs, melléképületek. Fúrt kút, gáz és ve -
gyes tüzelés. Csere is érdekel. Irányár: 14
millió forint. Tel.: 70/505-97-05, 412-707.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen, igényesen kialakított, kétszintes,
ötszobás, két család részére is alkalmas
ház, vegyes tüzeléssel, garázzsal, mellék-
épülettel eladó. Érd.: 30/411-08-57.

KIADÓ INGATLAN

Kiadó egy garázs a Fáy utcában. Ér dek -
lődni lehet hétköznap a békési szociális ott-
hon portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Igényesnek szép földszinti, egy + két fél-
szobás lakás kiadó. Érd.: 30/518-07-28.
Budapesten, a Nyugatihoz közel egyszo-
bás, szerény kialakítású lakás, dolgozó
nő nek vagy diáklánynak szeptembertől
kiadó. Tel.: 30/675-64-73.
Békésen belvárosi 1+1 félszobás lakás
kiadó rendezett életvitelű lányoknak vagy
fiatal párnak. Ár: 37 ezer + rezsi, két hó -
nap kaucióval. Érd.: 70/422-32-77.
Szoba kiadó Békésen belvárosi lakásban
rendezett életvitelű férfi részére. 17 ezer
Ft/hó + rezsi fele. Kéthónapnyi kaució.
Tel.: 70/422-32-77.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/56-
47-186.
Nagykertben 5, 3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Pannónia motorkerékpár műszakival el -
adó. 30/63-82-843.
Eladó: Robi kistraktor gyári utánfutóval
újszerű állapotban, 35 cm3-es robbanó-
motoros kismotor új állapotban. Érd.: 30/
284-96-26.
Jó állapotban lévő Simson robogó eladó.
Fehér színű. Érd.: 30/586-30-67.
Új és használt Dacia alkatrészek eladók.
Érd.: 70/52-51-343.
Opel Corsa 1199 cm3, friss műszakival
eladó. 412-498.
50 cm3-es Jawa-Babetta eladó. Érd.:
20/338-93-02.
Opel Corsa 1,2 B egy év műszakival eladó.
Érd.: 20/542-84-01.
1500-as Lada eladó. Frissen műszaki,
ötsebességes, katalizátoros, 1995-ös évj.,
kék színű, jó állapotban, vonóhoroggal.
Érd.: Zrínyi u. 7. vagy 30/20-62-917.
Egyedi gyártású Pannónia motoros kerti
és platós kistraktoros eladók. Érd.: 428-
011, 20/581-43-71, 70/271-05-32.
Kocsit szeretnék venni havi részletre. Tel.:
20/493-81-01.

ÁLLAT
Keverék kiskutyák ingyen elvihetők. Tel.:
30/496-13-76.
Vágóbirka eladó. Érd.: 70/243-58-46.

TÁRSKERESÉS
165/65/67 éves egyszerű nyugdíjas férfi
társat keres egyszerű, házias, kedves, kar-
csú asszony személyében, akit otthonába
fogadna. Békésről és vonzáskörzetéből.
Tel.. 30/585-05-18.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Frissen érettségizett diáklány felkészítést
vállal magyar nyelv és irodalomból vala-
mint biológia tantárgyból pótvizsgára.
Érd.: 20/211-26-69.
Munkát keresek: német nyelvoktatás, kor-
repetálás, felkészítés érettségire, nyelv-
vizsgára, külföldi munkavállalásra. Tel.:
30/476-9380.
Informatikus hallgató munkát keres: szá-
mítógépek javítása, karbantartása, webol-
dal készítése német nyelven is. Tel.:
30/242-12-82.
Fodrásztanulót felveszek. Tel.: 70/325-82-04.
Rokkantnyugdíjasként gépkocsivezetői
munkát keresek, B, C kategóriával, 25
éves gyakorlattal. Saját autóval is. Tel.:
30/943-85-24.
Diplomás pedagógus vagyok, irodai vagy
gyermekfelügyelői munkát keresek.
20/36-30-180.
Mellékállásban hétvégei vagy pár órás
elfoglaltsággal heti fizetéssel szimpatikus,
ápolt megjelenésű munkatársat keresek.
Tel.: 30/322-83-17, 30/236-49-80.
Gyakorlott, jogosítvánnyal, alkalmi munka-
vállalói könyvvel rendelkező alkalmi segí-
tőket keresnék. Mezőgazdasági szakmun-
kás előnyben. 30/232-29-89.
Gépírási, szövegszerkesztési munkát ke -
resek kézzel írott, nyomtatott vagy hang-
anyagról. Diplomamunkák, szakdolgoza-
tok, esszék, stb. Cd-re írás, nyomtatás
megoldható. Érd.: 70/422-32-77.
Becsületes megbízható átmeneti járadé-
kos férfi állandó házkörüli munkát vállalna
magánszemélynél. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 30/299-31-46.
Közgazdasági végzettséggel, 20 éves ke -
res kedelmi gyakorlattal munkát keresek.
Kék könyv van. Tel.: 20/387-39-79.

EGYÉB
220 V-os 1 kW terménydaráló motorral
kompletten eladó. Érd.: 30/555-47-12.
Használt kandallót keresek. Érd.: 70/422-
32-77.
Kispolski motor, 350 m2 alapterületű fólia-
váz, régi szövőszék, vaskerítéses betét,
kis bálás szalma, cd-s autósrádió eladó.
Érd.: 30/376-69-16.
5-7 éves gyermeknek való kerékpár 5000
Ft-ért eladó. Szánthó A. u. 24.
Használt vegyes tüzelésű kazán eladó.
30/94-59-351.
Horgászcsónak eladó. 3,8 m. Tel.: 20/95-
63-394.
260 literes kerti tómeder eladó. 70/93-56-
334.
Jó állapotban lévő hálószoba bútor: fran-
ciaágy, két ruhásszekrény együtt vagy
darabonként reális áron eladó. Tel.: 634-
513, 30/488-47-54.
Eladók: befont üvegek 10-25 literig, leán-
derek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) 2000-
14000 Ft-ig minden méretben. Valamint
virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel: 416-
144. Békés, Deák F. u. 39.
Jó és megkímélt állapotban lévő klasszi-
kus gitár eladó. Ár: 17 ezer Ft. Érd.: 70/
422-32-77.
Eladó vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes,
nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha
kiegészítőkkel együtt, vagy külön. Az ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/433-42-46.

Eladó: háromrózsás, vezetékes gáztűz-
hely, 15 literes háti permetező, jó állapotú
kismázsa. Tel.: 30/346-42-41.
Vas szerkezetű állvány eladó vagy kiadó.
Érd.: 70/422-32-77.
Bontott cserép eladó vagy nagysúlyú
hízóra cserélhető. Tel.: 30/456-98-83.
Cefrés hordók eladók: 220, 200, 100 lite-
resek. Tel.: 20/586-57-84.
Nyár tűzifa és 1,25, 2,5 méteres rönk
eladó, Tel.: 30/415-50-95.
PlayStation II (alig használt, kisméretű)
eladó egy játékkal, 1 db gyári + 2 db egy-
forma kontrollerrel, 8 MB memóriakártyá-
val. Ár: 20 ezer Ft. Tel.: 30/701-81-40.
Eladó: terménydaráló, súlyzók, bukóüst.
Vennék jó állapotú 120 literes Hajdu vil-
lanybojlert. Tel.: 30/367-08-94.
Biliárdasztal eladó. Tel.: 70/250-61-00.
Ágyneműtartó olcsón eladó. Érd.: 414-077.
Kb. 200 db Bohn cserép (40 Ft/db), vala-
mint 22 db kúpcserép (500 Ft/db) eladó.
Tel.: 70/357-78-26.
35 q kukorica eladó. 30/232-29-89.
Használt cserépkályha eladó. Ár: 30 ezer
Ft. Érd.: 70/422-32-77.
Eladó: 28-as női kerékpár, 2 db ikerablakra
való redőny, egy Pannónia kerekes kéziko-
csi, lányka ágyneműtartós heverő, mosdó-
kagyló, kétrészes régi típusú konyhaszek-
rény, két db utcai deszkából készült kapu,
Érd. lehet hétköznap a békési szociális ott-
hon portáján, hétvégén a Fáy u. 3. sz. alatt.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalac-
kokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tudnék
adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/603-
18-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Eladó: INDESIT WG 622 TP tipusú auto-
mata mosógép üzemképesen. Ár 19 000
Ft. Érd.: 20/32-00-105.
Férfi kerékpár jó állapotban 200 Ft-ért, és
egy használt gyalupad eladó. Érd.: 70/52-
51-343.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó.
Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/943-41-
13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/467-13-39.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Tel.: 30/ 387-90-31.
Építkezésből kimaradt új tégla olcsón
eladó: Körös NF 30-as 200 db. Tel: 30/22-
32-216 vagy 30/272-80-80.
Hódfarkú cserép eladó 17000 db, ára 30
Ft+áfa/db. Kúpcserép van hozzá. Érd.:
643-588.
Seprűkötőgép eladó. Érd.: 30/642-64-05.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, tálalószekrény, polcos
szekrény, csillárok, ruhaneműk, egyebek.
70/234-64-19.
Eladó: 2 db kétméteres szobanövény, szö-
vőállvány és mágneses alsó takaró. Tel.:
20/342-96-52, vagy 19 óra után 411-940.
Modern hálószobabútor megkímélt álla-
potban eladó. Tel.: 70/50-197-38.
Féláron eladó vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős  menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Érd.: 70/32-11-594.
Yamaha PSR-E403 szintetizátor újszerű
állapotban eladó. Érd.: 30/38-22-156.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT 

(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
A HIRDETÉSEK MEGJELENNEK HONLAPUNKON, 

A WWW.BEKEISUJSAG.HU-N IS.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 17.

sA két éve elkészült kikötő-
ben látványos kajak-kenu
duatlon verseny keretében
búcsúztatják a rendezők a
nyári szezont augusztus 30-
án, vasárnap. A futamok során
a versenyzőknek egy kb. 600
méteres kör után ki kell ugra-
niuk a hajóból, majd futni
600 métert és ismét vissza-
szállni a hajóba, és újra meg-
tenni a kört a vízen.

A duatlon verseny mellett
íjász- és modellező bemutató

is színesíti a napot, az íjászatot
ki is lehet próbálni, míg a
modellezőknél autók és repü-
lők fokozzák a hangulatot.

Emellett családoknak, 3-4 fős
fiatal és idősebb amatőr csapatok-
nak is kínálnak versenyzési lehető-
séget a szervezők. Minimális vízi
jártasságot igénylő játékos váltó-

verseny túrakenuban, horgászcsó-
nakban, melyre sok szeretettel
várnak mindenkit.

A részletekről érdeklődni
lehet Kálmán Tibornál munka-
időben a 66/411-011 vagy a
20/80-57-251-es telefonszá-
mon, vagy a kalman.tibor@
bekesvaros.hu e-mail címen.

Születésnapi sportverseny  
a Békési Kishajókikötőben

Békésen is óriási az érdeklő-
dés a krízistámogatás iránt –
tudtuk meg dr. Heinerné dr.
Kecskés Arankától, a város
jegy zőjétől. Az igénylés ügy me-
netében a Polgármesteri Hi -
vatal munkatársai adnak segít-
séget, de a döntés nem itt, ha -
nem a Nyugdíj igaz gató ságon
születik meg, ellene jogorvoslat-
nak nincs helye. A jegyző hatás-
köre pusztán an nak vizsgálata,
hogy a kérelmező esetében a
támogatásra való jogosultság
fel tételei fenn állnak-e. Krízis -
helyzet nek azt minősítik, ha a
kérelmező 2008. szeptember
30-át követően elveszítette mun-

 kahelyét, jövedelme a 2008.
szeptember havi jövedelméhez
képest 20 százalékot elérő mér-
tékben csökkent, lakáscélú köl-
csönszerződéséből eredő fizetési
kötelezettsége a törlesztő-rész-
let 2008. szeptember havi össze-
géhez képest 20 százalékot el -
érő mértékben emelkedett,
vagy egészségi állapota indokol-
ja. Ezen körülményekről a ké -
relmező büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik.

A támogatást családonként
egy, nagykorú személy kaphat-
ja. A kérelmet november 30-ig
fogadják be, azt a jegyzőhöz
kell benyújtani. A nyomtat-

vány be szerezhető a Polgár -
mesteri Hi vatal szociális ügy-
intézőitől, il letve letölthető a
város honlapjáról. 

A kérelemhez csak a kérelem
benyújtását megelőző hónap-
ban megszerzett jövedelem
összegének igazolására alkal-
mas iratot vagy annak másola-
tát, valamint a törlesztő-részlet
emelkedése esetén a havi tör-
lesztő-részlet emelkedését iga-
zoló iratot (bankszámlakivonat,
csekkszelvény másolata vagy
banki igazolás) kell benyújtani. 

A jogosultság feltételeiről
honlapunkon is olvashatnak:
www.bekesiujsag.hu.

Támogatás a krízishelyzetbe kerülteknek

Békési Újság
olvasnivaló az egész családnak
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Számos állandósult szókapcsolat mutatja
nyelvünkben, hogy régebben igenis fontos
tevékenység volt a kártyázás. A válság hatá-
sára „az autókereskedők ászokból alsók let-
tek”, mondják azok „a kibicek, akiknek
semmi se drága”. Nyilván „számukra terített
betli volt a helyzet”. Persze „az is benne van
a pakliban”, hogy akik „tizenkilencre húz-
nak”, azok esetleg „besokallnak”. Néhányan
„kivágják a huszonegyet”, mások „alájátsza-
nak az ellenfélnek”, egyesek meg „überelni”
akarnak. Egy-egy vesztett játszma aztán
„újabb keverésre ösztönzi őket”. Akadnak,
akik „egy lapra tesznek fel mindent”, mások
„cinkelt kártyákkal játszanak”, sőt: „asztal
alatt keverik a kártyát”. Olyan is van, aki
„más bőrére játszik”, mások tervei „kártya-
várként omlanak össze”. 

Három közmondás is megörökíti az ördög
Bibliáját: Ebül szerzett jószág ebül vész –
azaz a kártyaasztalnál kapott vagyont ugyan-
így könnyen kockára teszik: íme egy másik
játék! Egy régebbi mondás: Urakkal, osto-
bákkal, bolondokkal ne ülj le játszani! És
végül egy valószínűleg kései: Akinek nyerő
kártyái vannak, mindig tisztességesen játszik.

Mit lehet tanulni a kártyázásból? Például
emberismeretet – hiszen ahogy játszik a másik
fél, könnyen felfedi a jellemét. Ugyanígy – ha
úgy tetszik, jogos önvédelemből – kifejleszthe-
tő az a bizonyos pókerarc. S végül, meglepő
módon még a matematikai tudás elmélyítésé-
re is jó – huszonegyig, hatvanhatig csodás
pontossággal számolnak a kártyások.

(Még egy osztást vállalunk a kártyáról…)
Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
BLÖFF

Az egyik foglalkozás szüne-
tében Kenyeres Csaba táncpe-
dagógus nyilatkozott a Békési
Újságnak. Elmondta, hogy két
csoportban dolgoznak a nö ven -
dékek, naponta kétszer másfél
órás edzéseken csiszolják tánc-
tudásukat. A tábor igen inten-
zív, szakmai lényege a technikai
alapozás, szinte lépésről-lépésre
kivesézik a mozdulatokat. Erre
bizony szük ség is van, tekintve,
hogy a közeli hetekben, hóna-
pokban számos fellépés és ver-
seny jár rájuk. Hogy csak ket-
tőt emeljünk ki: e hónap végén
Gyulán a Várkerti Mulatságon
lépnek fel, míg az ősz kiemel-
kedő békési táncos eseménye
lesz az október 30-án sorra
kerülő II. Fregolina Társastánc

Kupa. A táncpedagógus el -
mondta még, hogy a növendé-

kek mindegyikével elégedett,
kellően komolyan veszik a tán-
cot, ez kell is a sikerek elérésé-
hez. A táborban résztvevők

már több éve foglalkoznak a
társastánccal Ke nyeres Csaba
kezei alatt. 

A tan gó, bécsi és angol ke -
ringő, valamint más táncfor-
mák mellett gyakorolták a for-
mációt is, ugyanis most egy
bécsi keringő formációs ver-
senyre készülnek, ahol több

békési páros táncol majd egy-
szerre a színpadon. A társas-
tánc tábor kötetlen bulizással,
latin esttel ért véget.      Sz. K.

Keringő, tangó öt napon át 
a színházteremben

Öt napon át igen intenzíven dolgoztak a békési
Fregolina Társastánc Klub növendékei, legalább-
is azok, akik részt vettek az idén nyárra is meg-
hirdetett táborban, melynek helyszíne a klub
„anyaszervezete”, a művelődési központ volt.

Támogassa ön is 
a Békési Uszoda megépítését

A legfrissebb összesítés szerint a „Békési Fürdôért”
Közalapítvány számlájára eddig beérkezett összeg: 

4.090.323 Ft.

Ön is támogathatja a kültéri, meleg vizû, 10x10 méteres 
termálmedence felújítását (a látványtervet a képen láthatja).
Egyéni vállalkozók, cégek, továbbá a magánszemélyek 

a Békési Fürdôért Közalapítvány számlaszámára 
utalhatják pénzadományaikat.

Az alapítvány számlaszáma:
11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)

A hangulat is emelkedett
volt, hiszen a munka motívu-
maként a kereszt jelében alko-
tó művésztábor 35 résztvevője
a szimbólum számos vonulatá-
ra hívta fel a tárlat vendégeit.
Ahogy a közönség elismerő

véleményét Dr. Cs. Tóth János
művészeti író is megerősítette:
„Komolyan kell vennünk egy-
mást, és komolyan a művészi
gondolatot.” Más szavakkal: a
jövőre húsz éves művésztelep
sikereiben, a kiállított műalko-
tások művészi értékeiben ott
van az egymás tisztelete, ott
van a barátság, mely ebben az
esztendőben 12 országból
gyűjtötte egybe néhány nyári

napra a táborozókat Békésen a
Bolyai utca 17-be.

Ha a spanyol Paco Ariza
kereszt objektjéről nézünk kö -
rül a teremben, belátjuk az
egész világot. Nem túlzás,
nem több mint a különös

han gulat, mely minden érke-
zőt megejt: csodákba illő,
hogy a kereszt mint téma,
mo tívum hányféle formában
jelentkezhet. Marian Presnaj -
der (Szlovákia) romokból tá -
madt fénykeresztje a magyar-
országi Sebestyén János ha -
sonló táblaképére rímel, Bu -
day Mihály (Vajdaság) Kis -
lány és kereszt című műve
pedig a remény arca időtlenül.

Di Bi Lona A nő mintha
kereszt lenne szecessziós pilla-
nata is ide illik, akár Kovács
Károly (Vajdaság) Útszéli ke -
resztje, mely a realizmus tájai-
ról érkezik a zárókiállításra.
Várkonyi János is megfestette
a maga Angyali látomását,
Szeverényi Mihály pedig Mi -
előtt kialszik a fény címmel
egy furcsa korpusz furcsa rész-
letét, a fájdalom és a kegyelem
apoteózisát, hogy megértést és
kivételes érzelmeket adjon az

olasz Matteo Massagarande
Ég és Föld között című kor-
puszához, melyen a keresztfa
nem látható ugyan, de ott van
mégis. Valami halk zenét is
hallunk közben, a szimbólu-
mok és gondolatok kereszttü-
zében. A zárókiállítás, mely
szep tember 2-ig látható, két-
ségtelenül egy erős mű vész -
csapat magas színvonalú be -
mutatkozása.          Sass Ervin

Zárókiállítás a Jankay Galériában
A Csuta Nemzetközi Művésztelep zárókiállítása
idén is Békéscsabán, a Jankay Galéria kortárs ter-
mében várta a képzőművészetek barátait, akik
jogosan fogalmaztak így: „Erős a művészcsapat,
magas a színvonal.”

Az alkotók idei csoportja a Jankay Galériában rendezett kiállítás helyszínén
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Horgász
szemmel

A céltudatos horgászat lé -

nyege: a vízparton eltöltött

idő, a halfogás és körítései,

valamint a szerencse. Nyári

időszakban a vizek nagyobb

része algássá válik, kevés az

oxigén, ezért érdemesebb éj -

szaka illetve a kora reggeli

órákban horgászni, amikor

kissé lehűl a levegő. Én első-

sorban az úszós készséget sze-

retem a legjobban, akár match

bottal vagy bolognai bottal

próbálkozom, de a legeredmé-

nyesebb eszköz a ra kós bot.

Figyelni kell az etetésre is.

Erre ajánlok egy nyári etető-

anyag keveréket, számomra

igen kedvelt. Ez a TIMÁR

MIX etetőanyag család. Egy

olcsóbb keveréket állíthatunk

össze a következőkből: KÁ -

RÁSZ-PONTY sárga színű 2

kg, 0,5 kg áztatott kukorica-

pogácsa, 0,3 kg angol morzsa

vegyes színű,  1 doboz cseme-

gekukorica ill. kevés gyümöl-

csös aroma. Ezeket az összete-

vőket összedolgozzuk, és

gombóc formában a vízbe

dobjuk vagy csúzlizzuk. Az

eredmény általában magáért

beszél. Szekerczés Sándor

NYÁRI KEVERÉKEK

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

Körülbelül egy éve írtunk
először ifj. Molnár Mihályról,
aki akkor volt túl élete első
erős embereknek rendezett
versenyén, a sümegi Kinizsi-
Toldi vetélkedésen, amit sé -
rülten is végigcsinált, meg-
mu tatva akaraterejét. A na -
pokban visszatért Sümegre és
fényes győzelmet aratott. Va -
lójában két nap alatt két ver-
seny zajlott. A Kinizsi-Toldi
versenyben petrencés rudat
kellett oldalra kitartani a lehe-
tő legtovább, valamint 50 ki -
lós malomkövet elhajítani
minél távolabbra. Ebben a
versenyben harmadik lett a
halk szavú tarhosi fiú, ám a
másnapi erős ember versenyt
a klasszikus versenyszámok-
kal (kőgolyók emelgetése,
kerékabroncs átfordítás, koffer
és tejeskanna cipelés, lépcsőre
emelés) megnyerte. Az előző
évhez képest sokat fejlődött.
A 160 kilós kőgolyó „meg se
kottyant” neki, nagyon gyor-
san tudta vinni a kétszer 130
kilós „koffereket” és a kétszer
100 kilós tejes kannákat. Az
abroncs esetében 300 és 400
kilós eszközökről beszélünk. 

Molnár Mihály továbbra is a
saját családja, főleg édesapja
által eszkábált, a versenyen
használtakat imitáló eszközök-
kel készül fel. Ezekből újabbak
és újabbak kellenének, hiszen
Misi mind nehezebb súlyokkal
küzd meg sikeresen. Kedvező
változás, hogy a település pol-
gármestere a rendelkezésére
bocsátotta a már régen nem
használt egykori varroda épüle-
tét, ahol ezek a mázsás súlyok,
és a kondigépek jól elférnek,
ráadásul igen közel van Misi
lakhelyéhez. Körülbelül min-

den másnap edz, és mivel dol-
gozik (nemrég kitűnően befe-
jezte a vendéglátó-ipari közép-

iskolát, és cukrász szakmunkás-
ként a Juhász Cukrászdában
helyezkedett el), gyakran csak
késő este van erre módja. 

Továbbra is Fekete Lászlón
keresztül, mint a Natúr Erős
Emberek Szövetségének tagja
jut el a versenyekre. A kifeje-
zésben a „natúr” szó azt jelen-
ti, hogy ellenzik és elvetik a
doppingszerek használatát.
Ehhez Molnár Mihály köröm -
szakadtáig ragaszkodik. 

Az idei versenyszezonja na -
gyon jól sikerült: valamennyi
egyé ni versenyén dobogóra lép-
hetett, és eljutott nemzetközi
megmérettetésre is. Ez a csa-
patverseny a szlovákiai Pár -

kányban zajlott, és egy tatabá-
nyai Kiss Tibor nevű verseny-
zővel alkottak csapatot, végül a
negyedik helyen zártak. A leg-
nagyobb sikere a már említett
sümegi verseny volt, melyről a
TV2 összefoglalót sugároz
augusztus 29-én, szombaton, a
délelőtti órákban. Ez után a
verseny után mondta Fekete
László Misiről, hogy nagyon
elégedett az elmúlt évben mu -

tatott fejlődésével, szorgalmá-
val. Úgy fogalmazott, hogy
mos tanában ilyen tehetséggel
nem találkozott. 

A család továbbra is erején
felül segíti, támogatja sport-
karrierjét. Vannak mögötte ál -
ló szponzorok is, az állandó
támogató Csapó Pékség mel-
lett Juhász Zoltán cukrászmes-
ter, a Titkolt Ellenállás ze ne-
kar, és a Vashalom Bt. em líthe-
tő meg. További támogatókat
keresnek, várnak. A szpon zor
keresésében segítsége lehet,
hogy van immár saját webol-
dala, amely a  www.molnarmi-
haly.nes.hu oldalon elérhető. 

Szegfű Katalin

A legerősebb volt Sümegen 
a tarhosi Molnár Mihály

Nehézségei ellenére is kitart választott és imádott
sportága mellett ifj. Molnár Mihály, aki immár
rendszeres résztvevője a magyarországi erős
ember versenyeknek, sőt nemzetközi szintéren is
megmérette magát. A nem egészen 20 éves tarho-
si cukrász vágya, hogy nemzetközileg jegyzett
versenyző legyen.

Darabonként 100 kilós "kofferekkel" edz az egykori varroda udvarán a 
tarhosi erős ember, Molnár Mihály.

Ingyen lehetett teniszezni
a Sportnyár keretében

Javában zajlik, sőt már a végéhez közeledik a „Békési Sport -
nyár” programsorozat, melynek lényege, hogy a város támoga-
tásával a fiatalok a vakáció heteiben közel kerülhetnek a Béké -
sen elérhető sportágakhoz azáltal, hogy egy-egy héten át rend-
hagyó edzéseken ismerkedhetnek a szabályokkal. A nemrégi-
ben rendezett „tenisz héten” a játék alapjaival 12 fiatal ismer-
kedett meg, naponta kétórás foglalkozásokon ingyen oktatták
őket a Sportpályánál lévő teniszpályáknál.

Nagyszerű eredményeket értek el a Szolnokon rendezett
Vidék Bajnokságon a Békési Kajak-Kenu Club versenyzői.
Vidékbajnoki címet nyert a K-4 férfi U23 500 méteren a Dobi
István – Szabó János – Kovács Attila – Paulcsik Balázs, K-4
férfi serdülő V-VI. évf. 500 méteren a Varga Kristóf – Juhász
Bence – Jánosi Gergely – Domján Kristóf, K-4 férfi serdülő V-
VI. évf. 1000 méteren a Varga Kristóf – Görbe Dániel – Jánosi
Gergely – Kulich Péter, és K-4 férfi serdülő V-VI. évf. 4000
méteren a Varga Kristóf – Juhász Bence – Jánosi Gergely –
Görbe Dániel egység. 

Négy vidékbajnoki cím
jutott Békésre

Nemrég rendezték meg az I. Országos Békés-Dánfok Volkswagen és Audi Márkatalálkozót, melynek
részeként mások mellett autószépség-versenyt is tartottak, valamint felvonulást a városban. Lakatos
Gyula felvétele a rendezvényen készült.

A 4000 méteren vidékbajnok békési serdülő kajak csapat tagjai (Varga
Kristóf, Juhász Bence, Jánosi Gergely, Görbe Dániel) Pankotai Gábor
edzővel.
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