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Szállt a papírsárkány
a Tájház udvarán

2. oldal

A kereszt a jelkép a
Csuta Művésztelepen 
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Kutyák gazdira találá-
sában segítünk 

5. oldal

Úszni tanultak a har-
madikosok      8. oldal

Lapunk
tartalmából

JÚLIUS 25. – AUG. 1.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

AUGUSZTUS 1-8.
Levendula Patika (Csabai u.)

AUGUSZTUS 8-15.
Jázmin Patika (Rákóczi 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

Veres Erika, a dévai árvahá-
zat is működtető, Böjte Csaba
nevével fémjelzett Szent
Ferenc Alapítvánnyal kapcso-
latban álló békési elmondta,
rengeteg telefonhívást kapott
a cikk nyomán. Sokan jelent-
keztek, hogy a tőlünk vi szony-
lag kis távolságban lévő árva-
ház lakóinak és a nevelőknek
segítséget készek adni. Mint
írtuk, elsősorban nem pénzbe-
li segítségre van szükség, ha -
nem a rájuk szánt idő felaján-
lására. Komplett családok je -
lentkeztek, valamint óvónő,
kézműves és mások is, köztük
egy évek óta munkanélküli nő
felajánlották, hogy egy vagy
néhány napra el mennek és
fog lalkoznak a gyerekekkel.
Rengetegen aján lottak fel ru -
hát, ennek elszállítása már
meg is történt. 

Ne higgyük, hogy nyáron
kiürül a gyermekvédelmi köz-
pont. Bár akit csak lehetett a
nyárra hazavittek, de vannak,

akik maradtak a házban, mert
szüleik vagy rokonságuk a

vakáció idejére sem tudta vál-
lalni ellátásukat, olyan mély
szegénységben élnek. Közben
újabb gyerekek felkutatása is
folyik, hiszen az árvaháznak
van szabad kapacitása, a rá -
szoruló pedig számos. Az ala-
pítványnak jó a híre, ezért a
számunkra talán elképzelhe-
tetlen szegénységben élő csa-

ládok odaadják a gyerekeket,
maguk nem tudnák etetni,
iskoláztatni őket. 

Ezekben a hetekben az újon-
nan érkezők beszoktatása
folyik, valamint különféle re -
konstrukciós munkák, mellyel a
következő tanévre készítik elő a
központ épületeit, és még egy
dolog van hátra: a be főzés,
amely nem pusztán az élelme-

zést segít megoldani té len,
hanem egyben közösségformá-
ló munka is. Ezekhez is várná-
nak kétkezi segítséget Békésről. 

Minden újabb felajánlásnak
örülnek. Kérjük, akik kedvet
és késztetést érez ehhez, je -
lentkezzen Veres Erikánál a
70/33-97-980-as telefonon.

Szegfű Katalin

Békés összefogott a szalontai árvákért
Nem várt óriási érdeklődés és segítő szándék
kísérte azt a június végén megjelent cikkünket,
amely a szalontai árvaházban folyó életről szólt.
Mint megírtuk, vannak békési polgárok, akik szí-
vükön viselik a gyerekek sorsát, nekik segítő
kezet nyújtottak és erre kérték, buzdították a
többi városlakót is. Kérésük meghallgatásra talált.

Az est Debrecenből érkezett
vendége Dr. Horkay György
fizikus volt, aki a KDNP Pro -
testáns Műhelyének tiszántúli
szervezője. Elmondta, hogy a
békési a debreceni után a má so-
dik ilyen szerveződés, amely a
protestáns értékek megjeleníté-
sére jött létre abban a Keresz -
ténydemokrata Párt ban, melyet
még mindig sokan – tévesen –
katolikusnak tartanak. 

– A Protestáns Műhely vá ro-
sunkban 1-2 havonta kerekasz-
tal-beszélgetéseken szeretne
társadalmi kérdéseket megvi-
tatni, vállaltan elfogultan, ke -

resztényi szemszögből – tette
hozzá a titkár Vácz István.

Az első beszélgetés a hit és a
tudomány kapcsolatának té -
máját járta körül. A fizikus
Horkay György elmondta,
hogy a legnagyobb tudósok
szinte kivétel nélkül istenfélők
voltak, ami annak bizonyíté-
ka, hogy a tudomány végső
soron Istenhez visz kö zelebb. 

– Ugyanakkor a tudomány
Isten nélkül romboláshoz ve -
zet, ezért mondják mind töb-
 ben: a jövő világa vagy is ten fé -
lő lesz, vagy egyáltalán nem
lesz, mert elpusztítja önmagát.

Merényi Zoltán, békési bap-
tista lelkipásztor arról szólt,
hogy az utóbbi évszázadokban,
az úgynevezett felvilágosodás-
sal kezdődően elszakadt egy-
mástól a tudomány és a teoló-
gia, és az ember megpróbálta a
világot Isten nélkül definiálni.
Mivel gondolkodásunk elsza-
kadt a bibliai gondolkodástól,
nincs mire alapozva dönteni
egyes morális és más kérdések-
ről. Ez vezetett el a mai poszt-
modernig, amikor minden
relatív, amikor az ember csak
„értelmes állat”, a házasság
intézménye megkérdőjelező-
dött, egyre elfogadottabb a
homoszexualitás, a tudomány
er kölcsi kérdésekre ad választ
Isten nélkül, például a klóno-
zás témájában, az emberek lel-
kével gyakran istentagadó
pszichológusok foglalkoznak. 

– Pedig mindezekre a vála-
szokat és a morális alapot a
Bib liában megtaláljuk – mond-
ta a fiatal lelkipásztor.

Dr. Pálmai Tamás békési há -
ziorvos mindehhez hozzátette,
hogy a beteg emberek körében
végzett felmérés szerint 82 szá-
zalékuk hisz az ima gyógyító
erejében, a hívő ember bizo-
nyítottan ritkábban betegszik
meg és gyorsabban gyógyul
meg, és meglehetősen magas
azok ará nya, akik igénylik
vagy igényel nék, hogy orvosuk
is ke resztény legyen. 

– A hit gyógyítani képes,
akkor, amikor az orvostudo-
mány már végesnek mutatko-
zik - hangzott el. 

Az előadásokat követően a
valóban kerekasztal mellett fo -
lyó beszélgetés résztvevői kér-
déseket tehettek fel.       Sz. K.

Lelkész a tudományról, fizikus a hitről beszélt
– Minél többet tudunk, annál nagyobb felületen
találkozunk a Mindenhatóval – hangzott el sok
egyéb mellett a Békési Kereszténydemokrata Nép -
párt Protestáns Műhelyének első rendezvényén,
melynek témája ez volt „Tudomány, hit, felelősség.”

KÖZEL 3 ÉS FÉL MILLIÓT
ADTUNK ÖSSZE!

A békési uszoda megépítésére eddig már 

3.424.323 Ft 
támogatás érkezett.

Ön is támogathatja a kültéri, meleg vizû, 
10x10 méteres termálmedence felújítását

(a látványtervet a képen láthatja).

Egyéni vállalkozók, cégek, 
magánszemélyek a Békési Fürdôért

Közalapítvány számlaszámára utalhatják
pénzadományaikat.

Az alapítvány számlaszáma: 
11998707-06278340-10000001

(Erste Bank)
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Az idei városszépítési napon jórészt
csak a sportpálya korlátja szépült meg, a
megszokottól eltérően most sajnálatos
módon elmaradt a városi nagytakarítás.
En nek ellenére egy mindenre elszánt
diák csapat önként szervezte meg a sze-
métszedést a jeles napon. 

A város közismert, helyileg védett területé-
nek bizonyos részére évekkel ezelőtt a
„hanyag állampolgárok” kihordták a szeme-
tet, ami óriási szemétdombbá tornyosult. A
lelkes csapat nekiállt, és apránként elkezdte
felszámolni azt. Amíg sokan a sportpálya kor-
lát szépítésén fáradoztak, addig ők végleg
eltűntették az utolsó szeméthalmot is az érin-
tett részen, melyet a környékbéli lakók csak a
város „szégyenfoltjaként” emlegettek. 

Nem ismeretlen fiatalokról van szó, mert
már korábban lehetett olvasni róluk. Az
Eötvös József Tagiskola egyik pedagógusa,
Egeresi Julianna jóvoltából összekovácsolódott
egy lelkes természetkedvelő diákcsapat pár
évvel ezelőtt, akikről mára szinte azt lehet
mondani, hogy a város legaktívabb és egyben
a legelismertebb környezetvédő csapata let-
tek. A nyolcadikos diákok nem voltak restek
utolsó tanítási hetüket is a természetvédelem
e formájának szentelni. Teljesen megtisztult a
sok év alatt összegyűlt emberi mocsoktól az
érintett rész általuk. Munkájuk példaértékű.
Ők nem szégyellnek szemetet szedni, és
remélhető, hogy friss középiskolásként is pél-
dát mutatnak majd társaiknak a környezet
védelméről. 

A nagytakarítás közben igazán elgondolkoz-
tató dolgokat meséltek el a fiatalok arról, hogy
milyen élményekkel és tapasztalatokkal is gaz-
dagodtak a szemétszedések során. Nagy győz-
ködéssel bizonygatták, milyen megbotránkozta-
tó és megdöbbentő dolgokat képesek az ember-
ek hulladékként kihordani az érintett részre. 

Az elszánt gyerekek munkájának eredmé-
nye úgy lehet tartós, ha városunk legféltet-
tebb természeti területének értékeinek meg-
védésére a hulladéklerakást tiltó táblát helye-
zünk el, és elkerítjük (erre kérvényt nyújtunk
be az önkormányzathoz).

A leírtakból kiderül: vannak a jövő generá-
ciói között olyanok, akik szebbé, jobbá, élhe-
tőbbé próbálják szabadidejükben varázsolni
városunkat.                                 Pap Zsolt

ÉLÕ BOLYGÓ
A környezetvédő diákcsapat 

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Elérhetôség:

Békés, 
Borosgyán u. 1/1.

Telefon: 
66/643-991

www.bekesmenta.hu

A Jantyik Mátyás Mú -
zeum szervezésében idén
harmadik alkalommal ren-
deztek hagyományőrző kéz-
műves nyári tá bort gyere-
keknek. A Durkó ut cai
Tájházban tartott foglalkoz-
tató héten a gyerekek szá-

mos kézműves technikával
ismerkedhettek meg, emel-
lett a prog ramot a régi gyer-
mekéletet, népi játékokat

be mutató elő adások, múze-
umlátogatás egészítette ki.

Nemezeltek, termés- és
mag ékszereket készítettek, pa -
pírmasé és papírsárkány, álarc,
kukoricaszár paripa, baglyos
báb is készült a gyerekek keze
nyomán, valamint megszólal-

tatható népi hangszerek (pél-
dául ihajcsuhaj bü rökszárból),
és más egyszerűségükben
nagy szerű játékok. Nagy él -

mény volt betyárlaska és kuko-
ricakása főzése és kóstolása. 

A foglalkozásokat Balog
Gáborné kézműves és Szabó
Éva óvónő vezette. A jellemző-
en alsós gyermekek, azok a sze-
rencsések, akik a nagy érdeklő-
dés ellenére bekerültek a hu -

szonkét táborozó közé, nagyon
élveztek minden foglalkozást és
már most „bejelentkeztek” a
jövő évi táborba.             Sz. K.

Szállt a papírsárkány a Tájház udvarán
IHAJCSUHAJ, KUKORICASZÁR PARIPA ÉS BETYÁRLASKA

Az Életfa Kulturális Alapítvány szervezésé-
ben színjátszó tábort rendeztek Békésen, a
kulturális központban. A szakmai munkát
Pocsai Ildikó zenetanár, egyben a városi szín-
játszó stúdió vezetője, valamint Hodu Jószef
békéscsabai színművész felügyelte, kezük alatt
formálódtak az ifjú színészpalánták. Az egyhe-
tes intenzív foglalkozások során helyzetgyakor-
latokon csiszolták képességeiket, színpad- és
beszédtechnikával ismerkedtek, egyéni foglal-
kozásokon a versmondást és az éneklést gyako-
rolták. Soós Enikő, aki már tavaly részt vett a
táborban, lapunknak elmondta, hogy ez a napi
hatórás, nagyon intenzív munka a tábor erős-
sége, érzik, hogy napról-napra jobbak az éppen
gyakorolt területeken, és a tanáraik igyekeznek
kihozni belőlünk a legjobbat. 

– Emellett szabadon gondolkodhatunk a
versek értelmén, a hibáinkon, sokan tanulunk
a színjátszásról – tette hozzá Szeverényi
Balázs, egy másik fiatal, aki részt vett a tábor
foglalkozásain.

A tábor munkáját, amely fellépéssel ért véget,
az ezzel párhuzamosan folyó médiatábor résztve-
vői is segítették azzal, hogy a színjátszók vissza-
nézhették videóra rögzített próbáikat.       Sz. K.

Színpadon gyakorolhattak 
a jövő színészpalántái

FELLÉPÉSSEL ÉRT VÉGET A SZÍNJÁTSZÓTÁBOR
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Beszéljünk előbb néhány
alapfogalomról: az Egyház az
Istennel való bensőséges
egye sülésnek és az egész em -
beriség egységének hatékony
jele és eszköze. Spirituális,
lelki hitközösség is, melyhez
majd a szerkezeti hitközség,
egyházközség társul. S mert
közösség, emberek alkotják,
tehát az egyház mi, hívek
vagyunk. Mai ellenségeink
az egyházat struktúraként
ért ve támadják, míg mi
közösségként állunk ellen. A
KÉSZ-nek is az evangelizá-
ció a célja, de az evangelizá-
lás alatt nem hittérítést kell
érteni, mint ezt sokan pejo-
ratívan teszik, hanem valójá-
ban az életöröm, a jó hír
megvitelét. Nem zárt közös-
ség, nem szekta. Ökume ni -
kus, nyitott minden történel-
mi magyar egyház tagjai fele.
Az értelmiségi lét nem dip-
lomához kötöttséget jelent,
hanem az élet értelmes, nyi-
tott szívvel és lélekkel való
keresztény megélését. Spiri -
tu ális közösség is, mely saját
tagjait is formálja, de vele
párhuzamosan a település
kö zösségét is alakítja, át -
gyúrja, tulajdonképpen ko -
vásza egy helység spirituális
arculatának. A civilség =
pol gári, magán. Mondhatjuk
tehát hogy a civilizálódás is
polgári folyamat, mely a
magántulajdonra épül, de a
benne élő emberek a közért
is dolgoznak. Humorosan
nem szakmabelit, műkedve-
lőt is jelent. Innen ered a ci -
vil a pályán kifejezés is, mely
azt jelenthetné, hogy illeték-
telen személy van jelen. A
mai Magyarországon azon-
ban ez teljesen mást je lent a
kisember szemszögéből. Je -
lenti a civil kurázsi meg jele-
nését és az eddig le hajtott fő
felemelését. De a civilitas
ud variasságot, tisztességet
jelent, így érthető az ellen-
szenv, mely ma körülveszi
ezt a szférát. Mert a civilizá-
ció az emberi társadalom
azon állapota, melyben a
bar bár állapotokon felül-
emelkedve, rendezett polgári
társaságban egyesül, s ezáltal
alkalmassá lesz a nagyobb
műveltségre. 1991-től kor-
mány zati ígéretek hangzot-
tak el a civil társadalom irá-
nyába, de tulajdonképpen a
hatalom magának szeretett
vol na politikai tőkét ková-
csolni. Mára sajnos a civil
társadalom csupán része az

egésznek, nem maga a poli-
tikai társadalom egésze. Eb -
ben szerepe van a szándékos
elbutításnak, a médiáknak,
melyek a pláza társadalom
kialakítását sugallják. A civil
társadalom így csak hézagki-
töltő ott, ahol az állam nem
tud, vagy nem akar szerepet
vállalni. Itt kell döntenie az
államnak, hogy a globalitás
elleni harcban támaszkodik-
e a civil szférára, annak nem-
zetközi támogatását akarja-e
pótolni. Ha igen, akkor a
mai hanyatló – Kelet Euró -
pában alig 4%-os – civil sze-
repvállalást akár 70 %-ra is
növelnie kell, mint ezt sok
ország már megtette. A civil
szervezeteknek pedig nem
szabad hagyni magukat álla-
mosított, átpolitizált keretek
közé beszorítani. Közösség=
csoport, csapat, együttes,
tár saság stb. Kialakulásához
egység, azonosság kell, ro -
kon szenv, vonzalom, együt-
térzés, azaz érzelmi azonosu-
lás. Közösséginek nevezzük
mindazt, ami társadalmi,
köz érdekű, közös, társas,
kollektív és szociális. Megha -
tározása szerint szabad em -
berekből alakult egységes
egész, mely meghatározza
tagjai létmódját, anélkül,
hogy elnyomná egyéniségü-
ket, szabadságukat. A kö -
zös séget erények tartják
össze, pl. szolidaritás, alkal-
mazkodás, hagyománytiszte-
let. Az egyén ereje benne
nemcsak összeadódik, ha -
nem hatványozódik. Önkor -
mányzat = helyhatóság, au -
to nómia, önigazgatás, önren-
delkezés, mely a szubszidia-
ritás elvének megfelelően he -
lyi szinten, és minél nagyobb
önállósággal próbálja mind-
azt megvalósítani a közjó
érdekében, amit kár lenne
magasabb szinten, kevésbé
hozzáértően megtenni.

Mindezen száraz fogalmak
után pár érthetőbb, emberi
szó: Mint keresztény civil
szervezet tagjai nem mutat-
hatjuk ájtatos imádkozó sás -
káknak magunkat, mert
riaszt. Nem a vasárnapi mise,
istentisztelet tesz keresztény-
nyé, hanem a hét további 167
órája is, amennyiben azt ke -
resztényként éljük meg. A
személyes példa rettenetesen
fontos. Mint szervezet pedig,
nem élcsapat vagyunk, ha -
nem alázatos szolgahad. Tet -
teink, eredményeink minősí-
tenek. Végül: politizálni kell
a szó jó értelmében, azaz
tudatosan részt kell vállal-
nunk sorsunk irányításban, a
közösségünk érdekében. S
mint potenciális résztvevői a
politikai életnek vállalnunk
kell a közszereplést is.

„Civilek a pályán”
Jegyz e t

Pálmai
Tamás
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„Kedves keresztaljnyi mű -
vésztársaim! Kedves leendő
bentlakói Csuta György kép-

zőművészeti ön- és kiképző tá -
borának! Ha túl vagytok már
Vízkereszten és tennétek azt,
ami tetszik, vagy amit akartok,
nem bánom, útnak indulhat-
tok. De vigyázva ám! Ha a
keresztúthoz értek el kell talál-
notok a helyes irányt, meg kell
találnotok az igaz utat. Talán a
mart menti pléh kereszt eliga-

zít, előre, to ronyiránt. Úgy
gyertek ahogy vagytok, kitün-
tetés, vaskereszt maradjon ott-

hon, csak ti számítotok s művé-
szetetek. Esetleg pecabot, zsi-
neg, „ke reszteletlen” horog jö -
het, hát ha – Péter után szaba-
don – nektek is lesz majd ked-
vetek ezt a humán sportot űzni,
azaz barátra, társra lelni. Út -
közben óvatosan a napos helye-
ken, azokat a keresztes vipera
is szereti! Árnyékban meg a ke -

resztes pók leselkedhet rátok.
Ha végre megérkeztetek és
átestetek a Békési szilvapálinka
nevű tűzkeresztségen, kezdőd-
het a munka! 

Nos, nem akarom tovább fe -
szíteni a húrt, és keresztrejt-
vényt csinálni a meghívóból.
Vá rok tehát szeretettel min-

den kit a „Csutatanyára” a
2009-edik esztendőnk nyarán,
július 30. és augusztus 8. kö -
zött. Aki idejön, abból bi zony
keresztes lovag és vitéz lesz
végig míg itt van, mert össz-
művészeti keresztes hadjárat
indul minden ellen, ami giccs és
álművészet! Igazi, ih letett mű -
vek kellenek a megújuláshoz!

Ezért az ősi jelkép, a kereszt
lesz a tábor mottója, „múzsá-
ja”, szimbóluma. A fájdalma-
san szép Golgotától az egysze-
rű geometriáig, a veretes ko -
molyságtól a jóízű könnyedsé-
gig, kinek-kinek habitusa sze-
rint, de egymás lélekvilágát
mindig tisztelve. Fel hát Bé -
késre, véreim, művészetekben
édes- és kereszttestvéreim!

Szeretettel vár leendő át -
me neti keresztapátok: Csuta
György.”

A XIX. Csuta Művész te le pet
Dr. Tuza Béla nyitja meg,
augusztus 1-jén, szombaton 18
órakor a Bolyai utcai Alko tó -
házban. A táborzáró kiállítás
nyi tóbeszédét pedig Dr. Cs.
Tóth Jánostól hallhatjuk au -
gusz tus 7-én 16 órakor Bé kés -
csabán, a Jankay Galé riá ban.
Ugyanaznap este 19 órakor
avatja fel Kondor Katalin újsá-
gíró a táborban készült, és a
művésztelep által felajánlott
történelmi kettős keresztet
Békésen, a Honfoglalás téren.
Az ünnepségen részt vesz, ál -
dást mond, és a műalkotást fel-
szenteli Aradi András Péter
nyugalmazott evangélikus lel-
kész, Nagy József római katoli-
kus esperes plébános, és Katona
Gyula református ve zető lelki-
pásztor. A város ne vében a ke -
resztet átveszi Izsó Gábor pol-
gármester. Később, este fél ki -
lenctől a Művész telep záróak-
kordjaként Tarján Pál operaé -
ne kes koncertje kez dődik az Al -
kotóházban.      Pálmai Tamás

Különleges jelkép az idei Csuta Művésztelepen
Mielőtt bővebben kifejtenénk a címet, néhány gon-
dolat a 12 országból érkező 35 művész számára el -
küldött meghívóból, akik mindannyian el is fogad-
ták a meghívást. Így invitálja őket a házigazda:

Az archív felvételen jobbról a művésztelep egyik békési alkotója, Horváth Hajnalka, balról Diószegi Bíró
(i)Lona festőművész.

Nagyon sok szervezőmunka előzte meg ezt a találkozót is, szá-
mosan közreműködtek a megvalósításában, elsősorban a szakmai
vezető, dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai do cens, a tanfo-
lyamvezető id. Vámos László, a Békés-tarhosi Baráti Kör tisztelet-
beli elnöke. De köszönet illet sok más személyt, szervezetet, intéz-
ményt a kurzus létrejöttében nyújtott támogatásért, így a békési
református gimnáziumot, különösen két pedagógusát, Gellénné
Körözsi Esztert, és Gellén Já nost, akik előadásokat is tartottak a
kurzuson; a Németh Lász ló Kollégiumot; a kulturális központot; a
zeneiskolát; to vábbá a Békés-tarhosi Baráti Kört, amely koordinál-
ja, össze fogja az anyanyelvi tábort. Szponzor volt a Lisz Kft is. 

A nyitóalkalmon Szabó Endréné, a református gimnázium
igazga tója köszöntőjében megfogalmazta a tábor lényegét:
„Öröm, hogy tehetünk valamit népünkért, nemzetünkért, mi,
pedagógusok.”

A kurzuson természetesen színvonalas előadások hangzottak
el több témakörben, például nyelvművelésünkről, pedagógiai
módszertanról, különböző régebbi és mai magyar írók, költők
műveinek magyarázatáról. Eljött Dr. Pomogáts Béla és Dr.
Szathmári István ny. tanszékvezető egyetemi tanár is.

A tábor hallgatóinak a kurzus végén dolgozatot kellett írni-
uk a hallottakról, meglátásaikról, tapasztalatukról. Nagyon
szép és megható munkák születtek határon túli magyar testvé-
reink tollából. A sok-sok gondolatból, amelyek az anyanyelvi
öntudatot definiálják, álljon itt egy: „Addig vagyunk magya-
rok, amíg magyarul éneklünk és táncolunk.”    Zsombok Imre

Otthon tanítják, nálunk tanulják az anyanyelvet
TIZENHATODIK SZÉP MAGYAR BESZÉD ANYANYELVI TÁBOR 

1994-ben kapcsolódott be a Békés-tarhosi Zenei
napok eseményeibe a Szép Magyar Beszéd Anya -
nyelvi Tábor. Az idei, harmincharmadik zenei na -
po kon már tizenhatodszor találkoztak a kurzus
vezetői, irányítói és a hallgató pedagógusok, akik
főleg határon túli magyarok voltak, s Erdélyből,
Kárpátaljáról és a Vajdaságból érkeztek. 

Mikor mér Békésen 
a traffipax?

A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén mér
a traffipax: augusztus 4-én, 5-én, 6-án, 7-én, 11-én, 12-én,
15-én, 16-án, 21-én, 22-én, 23-án, 26-án, 27-én naponta  6-
22 óráig. Pontosabb helyszínt a Rendőrség nem tesz közé.

/Forrás: Békés Megyei Rendőr-főkapitányság/

Házasságot kötöttek:
Duzs Norbert és Víg Zsu -
zsanna, Somlyai Lajos és
Mangó Melinda.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Németi Gá -
bor (85 évesen, Bélmegyer),
özv. Vas Lászlóné (89), Ko -
vács Imréné (71), Pakurár
János (77, Bélmegyer), özv.
Lipcsei Sándorné (81), özv.

Hidvégi Gáborné (86), Pap
János (81, Bélmegyer), Lu -
kács Ferenc (81), Bereczki
Zoltán (53, Bélmegyer),
Oláh István Mihály (66),
Tóbi Gábor (47).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek



KAIN VILÁGA
Kain neve kitörölhetetlenül belevésődött társadalmunk

gondolatvilágába, egybekapcsolódott a testvérgyilkossággal,
mindannyiunk számára az élet végéig hordozott és el nem
rendezett lelkiismereti terhek jutnak róla eszünkbe. De mi is
volt Kain konfliktusa? Kain Ádám és Éva elsőszülött fia volt.
Földműves foglalkozású, követte szülei tevékenységét, akik a
kertet (Édent) gondozták egykor. Ábel, a testvére pásztor
volt, és Isten parancsára mindketten áldozatot mutattak be a
felépített oltáron. Kain látszólag nem utasította el Isten imá-
datát, rendelkezett vallásos ismeretekkel, beszélt Istennel,
mégis kezének fáradságából, a föld gyümölcseiből hozott
Isten színe elé, bárány helyett ebből  áldozott Isten határozott
kérése ellenére. A bárány, Krisztusnak a mi bűneinkért átvál-
lalt halálát jelképezte. Kain számára mindez semmit sem
jelentett.  Magaválasztotta útján, makacs természetével, meg-
kockáztatta a következmények nélküli engedetlenséget.
Nézzük meg hogyan viszonyult másképpen gondolkozó –
áldozó testvéréhez, miután Isten elutasítja áldozatát. Kain
beszél testvérével Ábellel, aki nem osztozott testvére enge-
detlenségében, viszont magán viseli Isten áldását, jóváhagyá-
sát. Kain hamis vallásossága hamar lelepleződik. Követ -
kezménye, az erőszak gyümölcsei nem várt gyorsasággal
megmutatták máig ható rettenetes torz vonásait. Számtalan
formában ma is köztünk él Káin hamis alázatoskodása Isten
és embertársai felé mutatott példája; elnyomás, üldözés, meg-
félemlítés, zsarolás, irányítási kényszer, embertársai indítéka-
inak ellenőrzése és még ki tudja milyen formákban. Milyen
messze esik mindez a szeretet parancsának betöltésétől. Jézus
a ne ölj parancsolat értelmezésénél az indítékra terelte a
figyelmet, a szívben rejlő indulatra mutatva azt mondja, „aki
haragszik a maga atyjafiára, immár embergyilkos az”. Vajon
szelídek és béketűrők vagyunk-e mint Ábel, vagy felismerjük
Káin ősi irigységét akár még magunkban is?

Balog Tibor, lelkipásztor

Ha a témával kapcsolatban kérdése van, vagy beszélgetni szeretne, írjon
szerkesztõségünkbe levelet vagy e-mailt – akár jeligével is –, és a rovat
szerkesztõi, öt békési keresztény felekezet lekészei és tagjai megválaszolják.
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Ezt a cikket két okból is szerettem volna megírni. Az
egyik, hogy megköszönjem Martin Mónika gyógytornász-
nak a kitartó és sokszor igen verejtékes munkáját. A másik,
hogy felhívjam azoknak a szülőknek a figyelmét, akik
hasonló cipőben járnak, mint mi. Kislányom Kata féléves
volt, mikor még csak feküdt, és nem fordult se hasra, se
vissza. Ezt a problémát több szakembernek is jeleztem, de
ők csak legyintettek, mondván: biztos kihagyja majd a
mászást. Én ezt persze nem akartam, felvettem a telefont
és kértem Móni segítségét. Négy hónap torna segítségével
az én majdnem mozdulatlan babámból lett egy hihetetlen
élénk, eleven, örökmozgó tünemény. Aki mellett most már
nem lehet unatkozni, és résen kell lenni, mert birtokba
vette az egész lakást. Sok szülő sajnos nem viszi csecsemő-
jét sehova, pedig látja, hogy mozgásfejlődése le van marad-
va kortársaitól. Sokan önmagukat nyugtatják: „kicsit lus-
tácska, majd fog mászni”, pedig a szívük mélyén tudják,
valami nincs rendben. Ne gondoljuk, hogy egyedül
vagyunk a problémánkkal. Sajnos nagyon sok babát horda-
nak tornára, de még hányan lehetnek, akik csak várják a
csodát. Csodák pedig nincsenek, csak a mesékben.

Álljunk a sarkunkra, és ha látjuk, hogy a mi babánk
más, mint a többi baba, le van maradva a mozgásfejlő-
dése a szakkönyvekben írtaktól, akkor kérjünk segítséget
gyógytornásztól, védőnőtől, gyerekorvostól. Minél ha -
marabb kezdjük el a tornát (lehetőleg 5 hónapos kor
előtt), annál gyorsabb és jobb eredményt érhetünk el.
Kitárul kisbabánk előtt a világ, és a mozgásfejlődésével
hihetetlen fejlődésnek indul az értelmi fejlődése is. Ne
várjunk heteket, hónapokat. 

A Dévény Anna-féle torna gyakorlásával az idegrend-
szert stimulálja a gyógytornász. Ezek az ingerek működés-
be hozzák az agy tartalékállományát. Így gyermekünk
visszatér a mozgásfejlődés helyes útjára. Mi pedig csak
gyönyörködhetünk a fejlődés hihetetlen beindulásában.

Még egyszer: köszönjük Mónika!
Nagy Krisztina, védőnő

KÖSZÖNET MÓNIKÁNAK

Békési Újság
– a családok színes magazinja

KÖZÉPKUTÁN Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,5 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szo-
bás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első
emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában har-
madik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth
utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN,
Széchenyi téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉ-
SEN, Fáy utcában első emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN,
Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
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 millió. • BÉKÉSEN,
Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉSEN,
Nyíri utcában 120 m2-es, +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 csa-
ládi 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, Magyar utcában 90 m2-es, 2
szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás
családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház eladó.
Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár:
10,7 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás 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 szo-
bás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó.
Irányár: 12,8 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es, 2+2x1/2 szobás csalá-
di ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió.

A kiállítás megnyitóján Rostás István elmondta, hogy a
Bükk Magyarország legnagyobb tömegű hegysége, a legna-
gyobb átlagmagasságú hegysége, és mintegy 800 barlang van a
területén. Szépsége és sokszínűsége írókat, költőket és festőket
is megihletett. Ő maga 25 éve járja a Bükköt és fotózza is. A

tárlaton, amely szeptember 30-ig látogatható, 93 fénykép, vala-
mint ásványok adnak ízelítőt a Bükk szépségéből. A fotókon a
hegység állatvilága, növényvilága nyer bemutatást pillanatké-
peken, valamint barlangok, sziklák, erdők és felhők hozzák
közelebb a látogatóhoz azt a hegységet, amely a fényképek
készítőinek „a legcsodálatosabb mind közül”.           Sz. K.

A falakon: „A Bükk”
Rostás István, az egykori földrajz-biológia tanár,
jelenleg a Jantyik Mátyás Múzeum természettu-
dományos munkatársa Bükkben készített fotói-
ból nyílt kiállítás a Tájházban. 

2000-ben döntött úgy a tan-
testület, hogy a Diák jainkért
Alapítvány támogatásával egy-
hetes nyári tábort szerveznek.
Mivel az érdeklődés nagy volt
az iskolában, így ebből egy szép
hagyomány lett. Az évek során
jártak a rendre 80-100 fős cso-
portok Nagybörzsönyben, két-
szer a Balatonon, Egerváron
Zala me gyében, Várgesztesen,
Har kányban, Szilvásváradon,
Tatán és az idén Velence volt a
célállomás.

Június 28-án kelt útra a 80
fős csoport. A programok kö -
zött szerepelt Velence, Gár -
dony, Agárd, Kápolnásnyék
látnivalóinak megtekintése,
székesfehérvári városnézés,
pá kozdi kirándulás. Az egyik
legérdekesebb a kenutúra volt,
amikor túravezető segítségé-
vel ismerkedhettek közvetlen
vízközelből a gyerekek a Ve -

lencei-tó élővilágával. Termé -
szetesen rendszeres volt a für-
dés, a vízi játékok a tóban.
Játékokkal, vetélkedőkkel, kéz-
 műves tevékenységekkel lett
kerek a program. 

A legtöbben – tanárok, diá-
kok egyaránt – kellemes élmé-
nyekkel tértek haza, és már a

következő évi tábor iránt
érdeklődtek.

Így a szervezők számára a

feladat adott a következő tan-
évre: meg kell szervezni a tize-
dik tábort is!

Karacsos nyári tábor a Velencei- tónál
Immár 9. alkalommal
szerveztek a Karacs
Teréz Tagiskola tanárai
nyári tábort diákjaik
részére.

A fotók mellé élménybeszámoló is járt. Jobbról a fényképek készítő-
je, Rostás István.
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HŰTSD LE MAGAD!
Minden ember 2-3 millió verejtékmiriggyel rendelkezik,

ezek a testet borító bőrben mindenhol megtalálhatók.
Eloszlásuk azonban nem egyenletes. Különösen sok mirigy
található a tenyéren, talpon, hónaljban, homlokon.  Az izza-
dás az állandó testhőmérséklet fenntartásához elengedhe-
tetlen élettani folyamat. E nélkül a test gyorsan felmeleged-
ne és a szervezet képtelen lenne működni. Normális körül-
mények között a verejték színtelen, szagtalan, víztiszta vála-
dék, amely gazdag ásványi anyagokban és vitaminokban.
Kellemetlen szagúvá a bőrön található baktériumok teszik.

Tippek kánikulában: 

– Ébredés után tusoljon le langyos vízzel! A hideg
zuhany azért nem jó, mert túlságosan felgyorsítja a vérke-
ringést, ennek következtében a test sokkal hamarabb fel-
hevül. A citromfű-, illetve a mentoltartalmú tusfürdő vagy
sampon használatával még tovább megőrizheti a fürdés
frissítő hatását. 

– A reggelihez igyon meg 1 pohár almalevet, amiben
keverjen el 2 ek. galagonyalevet. A galagonya javítja a szív
oxigénellátását. Fogyasztásával elkerülheti a vérnyomás-
ingadozást, így könnyebben átvészelhető a nyomasztó meleg.

– Még a legkisebb táskába is belefér, és azonnali enyhülést
kínál egy kis üveg japán mentaolaj. Amennyiben úgy érzi, áll
a levegő, egy cseppet tegyen a csuklójára és a tarkójára. 

– Esténként kortyolgasson el 2 csésze hideg zsályateát! A
benne lévő hatóanyagok miatt éjszaka kevésbé fog izzadni,
miközben az ital a pihentető alvásról is gondoskodik. 

Jó pihenést és hűsítő nyaralást kívánok!

Jeszenszky Attila szakgyógyszerész

A kormány az elmúlt hat évben lerombolta Magyar -
ország versenyképességét – jelentette ki Orbán Viktor a
tusványosi előadásában. A nemzet lába alól 2002-ben
kicsúszott a talaj, mert megbomlott a szociális egyensúly.
Elsődleges feladat ezért az egyensúly helyreállítása, melynek
feltételei a létbiztonság, az elérhető egészségügy és oktatás.
Elsőként versenyképes nemzetre van szükség, ami verseny-
képes gazdaságot eredményez, az pedig versenyképes orszá-
got. Új korszak kialakulását jósolta Európában: a baloldal
óriási vereséget szenvedett, a jövő Európáját jobboldali, pol-
gári erők vezetik majd. Egy politikai, gazdasági mítosz
omlott össze, a piac szent és sérthetetlen elve. Kiderült: a
mohósággal szemben igenis, kiszolgáltatott a piac. Magyar -
országon is meghasonlott a baloldal, az elmúlt években egy
szűk neoliberális tőkéscsoport vette át az irányítást, és min-
dentől megfosztotta a magyarokat: még a nemzeti össze-
tartozás élményétől is. A magyar nemzet egységét hangsú-
lyozva úgy fogalmazott, aki a magyar nemzet egységét nem
ismeri el, az a megosztás politikáját erősíti, a jelenlegi kor-
mány pedig épp így tesz. Pedig egy nemzet több, mint egy
ország. Az ország egyfajta technikai keret, a nemzetnek
pedig érzései és lelke van.

– Zsófi néni! Azt halot-
tam, az idén betöltötted a 80
életévedet. Hiszi a piszi, hisz
tele vagy energiával. Miből
ered mozgékonyságod, korta-
lanságod?

– Köszönöm a bókot, de
valóban 80 éves lettem május
10-én. Jól esik, hogy ilyennek
látsz. A szüleim génjeiből ered
mindez. Nagyapám 92 éves
volt, de még 90 éves korában
létrával felment az eperfára. A
puha kenyérhez ő epret regge-
lizett. Édesanyám 86 éves
volt, háromszor kapott agy-
vérzést, de azért eljárt tejért a
Fáyról a Csabai utcára. Hoz -
zá járul ehhez még az is, hogy
eléggé hányatott életünk volt,
és talpon kellett maradni,
nem volt választási lehetőség.

– Ha megengedett összegez-
ném mit tudok én az életed-
ről! Parasztcsaládból szárma-
zol, az iskoláidat Békésen és
Mezőtúron végezted el, majd
a Debreceni Főiskolán ma -
gyar-történelem szakos tanári
diplomát szereztél. Pedagógusi
pályafutásodat 1951-ben Bé -
lapátfalván kezdted és ’57-
ben kerültél vissza Békésre a
2. sz. Általános Iskolába, ahol
’84-ig, nyugdíjazásodig okí-
tottad az ifjúságot és még 10
évig mint óraadó tanár jártál

be hozzánk. Voltál kultúrott-
hon igazgató Bélapátfalván,
úttörőcsapat-vezető nálunk.
Férjeddel, Géza bácsival

1965-ben kötöttél házasságot.
Te hogyan összegeznéd eddigi
életedet?

– Egy csodálatos összetartó
családba születtem, ahol a sze-
retet vezérelt mindent a legna-
gyobb nehézségek közepette is.
A második dolog, ami szeren-
csés dolog volt az életemben,
az a pályaválasztás, mert
nagyon szerettem az irodalmat
és a történelmet, meg főleg a
gyerekeket. Harmad sorban
pe dig találtam Géza bácsi sze-
mélyében egy olyan társat,
akivel nemcsak a vers és iroda-
lom szeretetemet oszthattam
meg, hanem az ő művészettör-

téneti ismeretével a legszebb
alkotásokat ismerhettem meg
Euró pa szerte. Ami az életem-
ben keserűség, szomorúság
volt, hogy nem lett gyerekem,
így érzéseimet csak a tanítvá-
nyaimra, sőt embertársaimra
zúdítottam rá. Életem utolsó
harmadának nagy szomorúsá-
ga, hogy nem csak a szüleimet,
hanem bátyámat és férjemet is
elveszítettem. A legfontosabb
jelenlegi életemben, hogy bár
magam maradtam, de körül-

vesz egykori tanítványaim és az
ismerőseim szeretete.

– Mit vársz a jövőtől?
Szeret nél-e valamit még befe-
jezni?

– Befejezetlen ügy. Mi
lehetne nekem ilyen? Úgysem
tudjuk befejezni dolgainkat,
de már nem is izgatom rajta
magamat. Minden, ami tőlem
függött jó volt úgy, ahogy
volt. Amin változtatnék az
meg már a körülmények és a
történelem összejátszása foly-
tán nem történhetett más-
hogy. Szeretnék még egy pár
jó évet; olvasást, kirándulást
utazásokkal; emberi szeretet-

ben élni. Nincs nekem már
semmi különösebb vágyam,
álmom. Legfeljebb azt lenne
jó még megélni, hogy az or -
szág sorsa jobbra fordul.

– Vannak nagy nevek a
családodban. Kire vagy a leg-
büszkébb? 

– Géza bácsi költő volt. Első
versei a Kelet Népében
(Móricz Zsigmond lapja volt)
1943-ban jelentek meg, az
utolsók pedig 1995-ben már a
halála után. Az ő bátyja,
Nándor református lelkész és
festőművész volt, aki a Nagy -
bányai festőiskolához tartozott,
és képeit változó sikerrel (a
politika miatt) állította ki.
Imre bátyám újságíró és fo lyó-
irat-szerkesztő volt Buda -
pesten. A Szocialista Művé -
szetért szakszervezeti újság és
korábban a Népművelés fo lyó-
irat szerkesztője. Jelentek meg
könyvei is, sőt egy tévéjátékot
is írt. (Tyúkfürösztés volt a
címe.) Imre bátyám lá nya,
Varga Villő, aki New Yorkban
él, restaurátor; a férje, Sebek
Miklós köztéri szobraival és
kisplasztikáival közismert
szobrász. Nem tudsz választani
közöttük. Mindegyik impo-
nált és mindegyikre felnéztem.
Sohasem éreztem úgy, hogy
árnyékban élek, inkább sokat
tanultam tőlük. Jól esett, hogy
én voltam az, aki először hall-
hattam az alkotásaikat.

Ezúton is kívánok Zsófi
néninek még sok boldog és
aktív, mozgékony évet magam
és a szerkesztőség nevében is!

Gugé
Következő lapszámban interjút

közlünk Pap Zsolt természetvédővel.

Az élet szép
„Az élet szép. Tenéked magyarázzam?” – mondja
Setét Lajos Heltai Jenő Néma leventéjében. Ha -
sonlóan gondolja, s éli meg ezt Dr. Szúdy Gézáné
Zsófi néni is, jól lehet az élet számtalanszor pró-
bára tette tűrőképességét. Mindezek ellenére ez a
mindenkivel barátságos, megértő asszony, egykori
kollégám sose adta fel és még ma is ez a hitvallá-
sa: Az élet szép. Mire alapozom állításomat? Íme.

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)

Kutyák gazdira 
találásában segítünk

Hosszabb ideje annak, hogy lapunkban közétesszük a békési
„Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület által
befogadott  és örökbe fogadható kutyák fotóit és a civil szerve-
zet telefonszámát. Közös munkánk nem hiábavaló, mert szinte
minden megjelenés után újabb és újabb kutyus talál gazdára. 

Szabados Erika, az állatvédő egyesület elnöke lapunk érdek-
lődésére elmondta, meglehetősen gyakran előfordul, hogy a
Békési Újságban megjelent fotón lévő kutyus után érdeklődő
telefont kapnak, vagy személyesen jelennek meg a gyepmesteri
telepen a kutyára vágyó békésiek. Olyan is volt már, hogy vala-
ki saját eltűnt kutyájára ismert rá és vitte haza nagy boldogan. 

Az állatvédők lelkes csapata a váratlanul eltűnt kisebb és
nagyobb kutyák megtalálásában, vagy befogadott állatok gaz-
dijának előkerítésében is segít. Kocsorné Szabados Erika egye-
sületi elnök telefonszáma: 70/947-35-04, Kocsor Edit elnökségi
tag: 30/98-17-654.

Nyári könyvtári 
nyitva tartás

A Békési Könyvtár nyári nyitva tartása
(augusztus 30-ig): felnőtt könyvtár hétfőtől pén-
tekig 14-18 óráig, gyermekkönyvtár 10-15 óráig.
Hétvégén mindkettő zárva.



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.
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 régi típusú ház igényesen felújít-
va nagy portával családi okok miatt sür-
gősen eladó. Érd.: 30/406-86-93.
Békésen, Hunyadi u. 2. szám alatt régi tí -
pusú parasztház gázfűtéssel, sarki telken,
megegyezés szerinti áron eladó. Érd.:
634-851 és 428-140. 
Békésen a Szabó D. u. 7. sz. alatt eladó
egy nagy polgári ház. Érd.: 414-082.
Háromszobás, összkomfortos tégla ház
eladó, Békésen a Teleky u. 93. alatt. Tel.:
20/35-68-904.
Ház eladó a Fábián utca 13. alatt. Tel.:
30/30-11-097.
Békésen főút melletti kétszobás, ebédlős
családi házamat elcserélném másfél szo-
bás tömblakásra értékegyeztetéssel. Min -
den megoldás érdekel. Érd.: 20/39-55-033.
Háromszobás, összkomfortos családi ház
eladó Békésen az Előd u. 1/1. sz. alatt.
Második emeletig tömbre csere érdekel
értékkülönbözettel. Az ingatlan vegyes- és
gázkonvektoros, 850 m2 telken, csendes,
nyugodt környéken. Érd.: 30/23-89-730.
Kétszobás ház eladó Békésen a Deák F. u.
11. alatt. Tel.: 634-029.
Régi típusú családi ház sürgősen eladó.
Érd.: 634-457.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. Tel.: 30/553-
49-56.
Békésen rendezett, háromszobás, össz-
komfortos ház eladó. Kétfajta fűtés, szenny-
 víz, fúrt kút. Érd.: 415-380.
Kétgenerációs, különbejáratos, kétszintes,
vegyes tüzelésű, összesen 220 m2-es csa-
ládi ház sürgősen eladó. Tel.: 30/719-12-10.
Kockaház eladó, a város centrumában, a
gimnázium mögött. Érd.: 30/900-43-53.
Békésen igényesen kialakított kétszintes,
ötszobás, két fürdőszobás ház zöldöve-
zetben sürgősen eladó. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/411-08-57.
Háromszobás, nappalis, felújított kertes
ház eladó vagy tömblakás is beszámítha-
tó. Érd.: 70/22-14-716.

Békésen a Petőfi utcában összkomfortos
kertes ház eladó, vagy lakásra cserélhető.
Érd.: 643-815.
Békésen kétszobás, téglaépítésű össz-
komfortos családi ház eladó. Tel.: 20/20-
60-161.
Kockaház eladó a Tavasz utcában. 70/
360-50-36.
Békésen a Szarvasin kétszobás, 58 m2-es,
második emeleti lakás eladó, cserélhető.
30/431-92-98.
Békésen másfél szobás felújított első
emeleti lakás eladó, kertes házra cserél-
hető. 20/279-43-05.
Békésen a Széchenyi téren háromszobás,
72 m2-es, felújított, sarokkádas, nagy für-
dőszobás, kéterkélyes lakás eladó. Érd.:
70/528-25-89.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el cse-
rélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
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.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre  nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01. 

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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.
Tarhos környékén  felújított  kisebb tanya
bekerített földterülettel eladó vagy békési
kisebb házra cserélhető értékkülönbözet-
tel- Irányár: 2,6M Ft.  Tel.: 30/399-26-08.
Javításra szoruló komfortos parasztház,
komfortos, csendes falusi környezetben,
gazdasági épülettel, közel mindenhez,
áron alul 3,6 millió Ft-ért eladó. Békés,
Hajnal u. 19. alatt. Tel.: 30/85-81-911.
Nagy tanya eladó Borosgyánban, köve-
súthoz közel, egy hold földdel. Van víz, vil-
lany, kemence. Irányár: 4 millió Ft. Vagy
cserélhető kis parasztházra, falun is. Tel.:
30/97-26-137.
Háromszobás, komfortos családi ház,
nagy telekkel eladó. Fűtés: gáz és cserép-
kályha. Irányár: 4,2 millió Ft. Békés, Sza -
badkai u. 10. Érd.: 70/401-81-89.
Bélmegyeren kétszobás, téglaépítésű csa-
 ládi hűz eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.:
30/636-50-63.
Békésen a Táncsics M. u. 8. szám alatt
régi parasztház eladó. Tel.: 30/439-92-62.

Kínálati ár: 4, 6 millió Ft.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), ve -
gyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 mil-
lió Ft. Telefon: 30/48-63-178.

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.
Másfél szobás téglaépítésű kockaház
melléképületekkel eladó. Irányár: 6 millió
Ft. 30/642-64-05.
Ház eladó Békés, Lánc u. 19. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/999-78-77.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57
vagy 30/551-73-78.
Ház eladó Békésen a Gát utca 26. sz.
alatt. Érd. a Gát u. 33. alatt. 6,5 millió Ft.
Háromszobás, vegyes falazatú ház, nagy
portával eladó. Békés, Deák F. u. 19.
Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 70/538-91-28.
Békésen kétszobás összkomfortos kertes
ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 70/
215-45-77.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen szép környezetben, a Fáy András
utca 10. alatt, III. emeleti középső, kétszo-
bás felújított klímás lakás eladó. Irányár:
8,2 millió Ft. Tel.: 70/389-29-66.
Háromszobás + nappalis, felújított, össz-
komfortos ház eladó vagy tömblakásra
cserélhető értékkülönbözettel. Érd.:
70/22-14-716. Irányár: 8,2 millió Ft.
Háromszobás, ebédlős, második emeleti
középső, kétteraszos lakás eladó az Ady
12A-ban. 9,5 millió Ft. Tel.: 70/292-12-35.
Békésen a Széchenyi téren eladó 2,5 szo-
bás, 65 m2-es, második emeleti lakás. 9,5
millió Ft. 70/234-64-19.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.
Békésen háromszobás, összkomfortos, tég -
la falazatú, gáz és vegyes tüzelésű kazánnal
családi ház eladó a Zsinór utca 19. alatt.
Irányár: 10 millió Ft. Tel.: 70/428-60-75.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Központban 2 + fél szobás családi ház
garázzsal, sok melléképülettel eladó. Tel.:
414-117, 70/22-27-511.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, fel-
újított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 mil-
lió Ft. Érd.: 70/617-50-12.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békés központjában négyszobás, 2 kony-
hás, 2 kamra, 2 folyosó (2 bejárat), 160 m2

a lakás, fürdő, WC, melléképület, garázs,
ólak, tároló, ásott kút, 3 fázis, 1200 m2-en,
50 db gyümölcsfával. 12 millió Ft. Érd.:
30/225-78-24.
Eladó vagy kisebbre cserélhető, Békésen
kétszintes családi ház, gáz + központi fű tés,
3 és fél szobás, két fürdőszobás, nagy ebéd-
lős + konyha. Nagy garázs + gazdasági

épület is. Irányár: 13 millió Ft. Kilenc millióig
beszámítok második emeletig tömböt, üzle-
tet, kis kertes házat. Érd.: 30/97-26-137 vagy
643-604. Vidéki csere is érdekel.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított (berendezett) zsalugáteres, te tő-
tér 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, 3 szobás összkomfortos családi
ház eladó. Parkosított udvar, garázs, mel-
léképületek, fúrt kút, gáz és vegyes tüzelés.
Csere is érdekel. Irányár: 14millió Ft. Tel.:
70/505-97-05, 70/329-21-06,66/412-707.
Békéscsabán 3 szobás összkomfortos
csa ládi ház eladó, vagy értékegyeztetés-
sel békésire cserélhető. Irányár: 14,5 mil-
lió Ft. Békésen Vashalom, Ibrány város-
rész érdekel. Telefon: 70/287-0410.

KIADÓ INGATLAN

Kiadó egy garázs a Fáy utcában. Érdeklődni
lehet hétköznap a békési szociális otthon
portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Teleky u. 7. alatt kedvező áron garázs
kiadó. Tel.: 30/327-21-39, 417-279.
Igényesnek földszinti lakás a Fáy utcában
ősztől kiadó. Érd.: 30/518-07-28.

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Utánfutó eladó új ponyvás 750 kg ráfutó-
fékes. H-250.SZ-160.M-180. Érd.: 30/406-
86-93.
MTZ traktor eladó. Békés, Szabadkai u. 37.
Opel Corsa 1.2-es igény szerint akár friss
műszakival is, sürgősen. Érd.: 30/98-15-713.
Eladó négysebességes SR50 Simson
robogó, Romet segédmotor. Csere érde-
kel. Érd.: 30/289-53-03.
Frissen műszakiztatott (érvényes: 2011. jú -
niusig), 1500-as Lada, 5 sebességes, ka -
ta lizátoros, 1995-ös évj., kék színű, jó ál -
la potban, vonóhoroggal eladó. Érd.: Zrínyi
u. 7. vagy 30/20-62-917.

ÁLLAT
Házicicák ingyen elvihetők. 30/30-11-097.
Férgésző, hamis szülőktől, 7-8 hetes
tacskó-keverék kiskutyák eladók. 2500
Ft/db. Békés, Szabó D. u. 27/1. /Bejárat a
Révész utcáról/

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Közgazdasági végzettséggel, 20 éves ke -
reskedelmi gyakorlattal munkát keresek.
Kék könyvem is van. Tel.: 20/387-39-79.
Munkát keresek: német nyelvoktatás, kor-
repetálás, felkészítés érettségire, nyelv-
vizsgára,  külföldi munkavállalásra, fordí-
tás. Tel.: 30/476-93-80.

Informatikus hallgató számítógéppel kap-
csolatos munkát keres. Tel.: 30/242-12-82.
Fiatalos, középkorú nő érettségivel, felső-
fokú német nyelvtudással, mindkét nyel-
ven gépírói gyakorlattal, felhasználói szin-
tű számítógépes ismerettel állást keres.
Tel.: 30/476-93-80.
Fodrásztanulót felveszek. Tel.: 70/325-82-04.
B,C,E kategóriás jogosítvánnyal hétvégén
munkát vállalnék, nagy gyakorlattal, nem
saját autóval. Tel.: 20/919-46-17.
Dolgozni tudó és akaró diáklány jelentke-
zését várom szilvaszedésre és házi mun-
kára segítőként. 30/232-29-89.
Becsületes, megbízható, leinformálható
házaspár idős bácsi, néni gondozását vál-
lalná. 30/862-77-08.
Gyerekek, idősek enyhén sérült emberek
segítését, gondozását vállalom. Tel.: 70/
53-45-101, 70/225-83-76.

EGYÉB
5 mázsa szárított szemes kukorica eladó.
Tel.: 412-070, délutánonként. Békés, Dó -
zsa Gy. u. 5/1.
Bontott cserép olcsón eladó. Érd.: 30/
463-59-25.
Eladó 2 db Camping kerékpár 4.000 Ft/db,
kisméretű, pucolt bontott tégla 27 Ft/db,
bontott Bohn cserép 25 Ft/db, kúpcserép
400 Ft/db. Érd.: 30/434-9103. 
Újszerű, 3 hónapig használt kandalló
(kamino 804 felsős 8 kw) családi okok
miatt eladó. 140 -180 légm3 fűtésére alkal-
mas. Irányár 65.000,- Ft. Tel.: 30/476-9380
Eladó Békés, Málna u. 2. szám alatt 1 db
hordozható cserépkályha. Használt csem-
pékből van újra rakva, felújítva, samott
béleléssel.  Méretei: 85 cm magas,  44 cm
széles, 68 cm hosszú. A füstcső kivezetés
120 mm-es. Irányár: 85,000 Ft. Érdeklődni:
70/38-65-817, 70/365-25-24.
Használt kisméretű téglát, és olcsó beltéri
ajtót tokkal együtt keresek. Lehető ségeket
a 70/240-58-71-es telefonra kérek.
Új számítógépasztal, használt íróasztal,
kihúzhatós  sarokkanapé, 230 literes hűtő-
szekrény, 300 literes álló italhűtő, IKEA két-
személyes fotel, álló ablak 195x70 cm, bon-
tott szobaajtó félig üveges, 2db éjjeliszek-
rény újszerű eladó! Érd.: 30/342-98-07.
Mosogató alá szerelhető elektromos,
energiatakarékos Hajdú vízmelegítő hozzá
tartozó csapteleppel 10l-es eladó. Tel.:
20/258-34-09.
Lampart öntvény konvektor újszerű álla-
potba nyílászárók bontásból eladók. Tel.:
20/25-83-409.
Eladó: egy 28-as női kerékpár, 2 db ikerab-
lakra való jó állapotú redőny, egy Pannónia
kerekes kézikocsi, egy lányka ágyneműtar-
tós heverő, egy kétrészes régi típusú kony-
haszekrény, két db utcai deszkából készült
kapu, és egy mosdókagyló. Érdeklődni le -
het hétköznap a békési szociális otthon
portáján, hétvégén a Fáy 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.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/943-
41-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Split hűtő-fűtő, 2,1 kW-os klíma gyári cso-
magolásban 37900 Ft-ért eladó. Békés,
Szabó D. u. 27/1. /Bejárat a Révész utcáról/
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/387-90-31.

Egyszer használt gyermek roller eladó,
3500 Ft-ért. Tel.: 30/494-98-24.
Szőlő eladó. Tel.: 30/258-04-69.
Szilva fáról eladó. Tel.: 30/258-04-69.
Eladó 1 db Whirlpool mosógép (felültöl-
tős, működőképes), 1 db háromfunkciós
mó zes kosaras babakocsi megkímélt álla-
potban, 1 db női MTB kerékpár, 1 db ré -
gebbi típusú babakocsi. Érd.: 413-958,
70/360-60-23.
7-10 éves korig fiú gyermek ruhák eladók
vagy cserélhetők. 30/906-69-92.
Arc szolárium eladó eredeti Phillips csö-
vekkel, vagy elcserélhető. 30/906-69-92.
Eladó 360 literes akvárium. Tel.: 30/57-
50-392.
Eladó jó állapotban lévő Hajdu tárcsás
mo sógép, Csepel lábhajtásos varrógép,
ka pufélfának való betonoszlop, cserép.
Tel.: 416-037.
Slavia légpuska újszerű állapotban olcsón
eladó. Tel.: 20/629-28-38.
Új német légpuskák olcsón eladók. Rosszat,
régit beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Robi rotációs kapa, 220-as villanymoto-
ros vízszivattyú, egy keresztfűrész, és egy
öntöttvas nortonkút eladó. Érd.: 415-055,
kora reggel.
Eladó 20-as BMX kerékpár megkímélt
állapotban. 20/80-39-575.
Eladó jantyik tégla és kisméretű tégla.
Érd.: 20/36-29-690.
Lampart konvektor eladó. Tel.: 20/918-32-12.
Túrakerékpár eladó. Teljesen felszerelve,
indulásra kész. Érd.: 30/93-86-088.
Szilva cefre lesz eladó. 30/258-04-69.
Eladó új biokeramikus gyógyágynemű
(vérkeringés, anyagcsere, izomfájdalmak
javítására, méregtelenítésre, hideg végta-
gokra) garanciával. Érd.: 643-226.
Kispolski motor 350 m2 alapterületű fólia-
váz, régi szövőszék, vaskerítéses betét,
kisbálás szalma, cd-s autósrádió eladó.
Érd.: 30/376-69-16.
Gyermekruhák, cipők 6-8 éveseknek egy-
ben eladók 5000 Ft-ért. 30/49-49-824.
Eladó: befont üvegek 10-25 literig, leánde-
rek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) 2000-
14000 Ft-ig minden méretben. Valamint
virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel: 416-
144. Békés, Deák F. u. 39.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tévészekrény, tálalószekrény, világos
polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek.
Tel.: 70/234-64-19.
Eladó bontott üvegezett ablakszárnyak
(100 Ft6db), üvegezett ajtólapok (3000
Ft/db), fürdőkád, kézmosó, alu radiátorok,
tálcás mosogató, gázos vízmelegítők.
Érd.: 30/638-70-34, egész nap.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétré-
szes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fű zős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül
elő zetes te lefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Békéscsabán, a Gyóni Géza u.3. alatt gim-
náziumi tankönyvek (9-12.oszt.) reális
áron eladók.
Békésen szobabútorok, asztalok, rekamiék,
heverők, fotelágy eladó. Tel.: 30/439-92-62.
200 literes Gorenje fagyasztóláda eladó.
Érd. este hat után: 20/248-26-38.
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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 3.

Apróhirdetőink figyelmébe!
Mint olvasóink is láthatják, hosszú hónapok óta óriási és

egyre növekvő az érdeklődés a Békési Újságban való ingyenes
lakossági apróhirdetési lehetőség iránt. Hogy mindenkinek
teret tudjuk biztosítani, a következő lapszámtól korlátozni fog-
juk az egyes hirdetéseket, és csupán a 15 szónál rövidebb hirde-
téseket tesszük közzé, illetve az ennél hosszabbakat lerövidít-
jük. Kérjük, ezt vegyék figyelembe az apróhirdetések leadása-
kor vagy elküldésekor. 

Másik változás, hogy már ettől az a lapszámtól nem tesszük
közzé a Munka rovatba szánt azon hirdetéseket, melyek valójá-
ban egy-egy szolgáltatás igénybevételére buzdítanak, és nem
álláskereséssel vagy munkaajánlattal kapcsolatosak. Azon hir-
detőink, akik valamely szolgáltatásukat akarják meghirdetni,
telefonon hívhatják a lehetőségek megismeréséért és árajánla-
tért Dancs Ildikó hirdetésszervezőt a 20/28-64-266-os számon.

Az apróhirdetések feltesszük honlapunkra is, valamint a hir-
detők maguk is feltölthetik hirdetéseiket ugyanott. Cím:
www.bekesiujsag.hu.                     Szegfű Katalin, főszerkesztő

Az ostobaság hihetetlen megnyilvánulásával találkozhat az a
boldogtalan telefonáló, aki eléggé el nem ítélhető módon kártyá-
val szeretne telefonálni. Ám ilyen készüléket Békéscsabán is csak
egy helyen, a Csaba Center első emeletén találhat, a többi utcai
fülkékből pár hónapja leszerelték. Békésen hasonló a helyzet, a
Posta előtt sincs már meg. 

A bomlott agyban megszületett ötlet okáról érdeklődve az erre
illetékes helyen, azt a képtelen magyarázatot kaptam, hogy lénye-
gében nincs szükségük az embereknek rá, ott a mobiltelefon. És
akinek nincs? Gondolják, hogy Mariska néni és János bácsi a
tanyáról is „mobilizál” vagy visz magával egy szatyor fémpénzt,
hogy a bedobós automatát használja? Sajnos, nem akadt felelős,
normálisan gondolkodó felettes, aki megakadályozta volna ezt a
„korszerűsítést” (merem remélni, hogy ebbe nem az EU ütötte bele
mindenható orrát!)

Dr. Budur Lajos
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„Játssz, mert ha nem játszol, megöregszel,
s ha megöregszel, meghalsz” – tartja a kínai
mondás, és ha már játszunk, miért ne tegyük
kártyával? Így tettek a régiek is közel hat
évszázada. Maga a kártya szó latin eredetű, a
charta szóból származik, s bár meglepő,
ugyanez a kifejezés a hártya őse is. Termé -
szetesen a rómaiak nem kártyáztak, részint,
mert nem volt papírjuk, részint mert a kár-
tya figurái – a sakkhoz hasonlóan – a közép-
kori, feudális társadalmat tükrözik.

Nálunk már Balassi korában divatos volt
a kártya, ezt bizonyítja Balassinak Kit egy
citerás lengyel leányról szerzett című versé-
nek részlete: „Kártyát játszván velem, vet
szívet tromfomra.”

Manapság leginkább francia és magyar kár-
tyával játszunk. Miért nevezik ez utóbbit így?
Azért, mert – állítólag hazai vonatkozásként –
csak a mi kártyánkban ül lovon a király, az

alsók és a felsők pedig törökös (balkáni?)
ruhát viselnek. De hogy lett a „hártyából” az
ördög bibliája? Franciául ezt a kártyatípust
„livre des quatre rois-nak (négy király köny-
vének) nevezték – sőt, a királyoknak még
nevük is volt. A Könyv így egyes számban,
tulajdonnévként gondolva természetesen nem
más, mint a Biblia. A sátán őfelsége pedig úgy
került a képbe, hogy nem csak unaloműzés-
ből, hanem pénzszerzési céllal is le-leültek a
kártyaasztalhoz, ahol az egyik fél tetemes
veszteséggel is felállhatott. (Egy angol vasút-
tulajdonos egyszer 15000 font elvesztése után
– mivel nem volt nála több készpénz – előbb
egy mozdonyt, majd a hozzá tartozó teljes sze-
relvényt herdált el háló- és étkezőkocsistul.)
Az ilyen módon kifosztott emberek aztán az
ördögre fogták a rossz lapjárást.

(Két hét múlva újra osztunk.)
Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
NYÍLT KÁRTYÁKKAL

Augusztus 1. szombat 18 óra
XIX. Csuta Művésztelep megnyitása. Be szé det
mond Dr. Tuza Béla.
Alkotóház (Bolyai utca)

Augusztus 1-6. (szombat-csütörtök)
Fregolina Társastáncklub nyári tábora. Szakmai
vezető, tánctanár: Kenyeres Csaba táncpedagógus.
Bővebb információ: 0666/411-142/11-es mellék.
Kulturális központ

Augusztus 6. csütörtök délután
Tanügyi Dolgozók Nyugdíjas Klubja rendezvé-
nye: szalonnasütés a Tájház udvarán.

Augusztus 7. péntek 19 óra
A Csuta Alkotótáborban készült és a művészte-
lep által felajánlott kettős kereszt felavatása. Be -

szé det mond Kondor Katalin újságíró. Az ün -
nepségen részt vesz, áldást mond, és a műalko-
tást felszenteli Aradi András Péter nyugalma-
zott evangélikus lelkész, Nagy József római
katolikus esperes plébános, és Katona Gyula re -
formátus vezető lelkész. A város nevében a ke -
resz tet átveszi Izsó Gábor polgármester. 
Honfoglalás tér (Ady u.-Szarvasi u.)

Augusztus 11. kedd 8 óra-10:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Tarhosi művelődési ház

Augusztus 14. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klub-
napja. Előadó: dr. Gulyás Zsuzsanna főorvos.
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u. 4.)

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUGUSZTUS 1-14. KÖZÖTT
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A 2008/2009-es tanévben
immár második alkalommal
zajlott az önkormányzat szerve-
zésében a 3. évfolyamos békési
diákok ingyenes úszásoktatása.
Az Izsó Gábor polgármester
által kezdeményezett program
az elmúlt tanévben olyan nép-
szerű lett, hogy a város harma-
dikosai közül már 132-en vet-
tek részt az ingyenes oktatáson.
A tanfolyam a békéscsabai
Szigligeti úti óvoda tanmeden-
céjében zajlott. A lebonyolítás-
ban az önkormányzatnak a
Szegedi Kis István Református
Gimnázium nyújtott nagy
segítséget.

A közeli jövőben a megépü-
lő helyi uszodával könnyebbé
válik a békési fiatalok úszni

tanítása, hiszen a tervek kö -
zött szerepel az úszásoktatás
iskolai programba építése.

Idén is ingyenes volt az úszásoktatás

Az első díjat Erika „Mé zeskalácsház” című
munkája nyerte, de övé a harmadik díj is,
melynek címe „A híd sze me”. Ugyanez a fotó
tetszett a legjobban az interneten szavazók-
nak is. A gyulai lány a Békési Újságnak a
díjátadás után nyilatkozott. Elmondta, hogy
csak hobbiból fotózik, immár egy komolyabb
Nikon gép tulajdonosa. Legjobban a termé-

szetben szeret fotózni, de mást is kipróbált
már. Mint minden hasonló korú, ő is elősze-
retettel nyúl bele számítógépével a digitálisan
készített felvételekbe, ilyenkor a legfőbb cél,
hogy „legyen mondanivalója a képnek”. Több
internetes pá lyázaton indult, és ez az eddigi
legnagyobb sikere. A biológusnak vagy fotog-
ráfusnak készülő Juhász Erika kedvence saját
képei közül a „Gyilkos idő”, melyet Pós te -
leknél fotózott, nagy hóban és tényleg barát-
ságtalan időjárási körülmények között. 

Az augusztus 4-ig díjtalanul megtekinthető
tárlaton békési fotósok felvételei is láthatók,
így a honlapunkat fotóival színesítő Gazsó Já -
nostól, valamint a Békéshez családilag kap-
csolható Ribé nyi Csaba Alfonztól.  

A pályázatot a Zerge If júsági Túra sport
Köz hasznú Egyesület hirdette meg, idén máso-
dik alkalommal.

Szegfű Katalin

Nemrég nyílt meg Békésen, a kulturális központ Kápolnatermében a „Miért
szép az Élővíz-csatorna?” címmel kiírt fotópályázatra érkezett alkotásokból
összeállított tárlat. A legjobbaknak okleveleket adtak át, a Boldog Gusztáv
fotográfus és természetvédő által vezetett zsűri különösen sokra értékelte a
16 éves gyulai gimnazista, Juhász Erika munkáit.

Gyulai gimnazista nyerte 
a fotópályázatot

A mai kor édesapáinak fontos szerep jut a
gyermekeik életében. Gyakran jelen vannak a
szülőszobában, és később is részt vesznek a
gyermekek gondozásában. Viselkedésükkel,
példamutatásukkal ugyanúgy mintaként szol-
gálnak a kicsik számára, mint az édesanyák.

Bölcsődénkben idén először rendeztük meg,
július 9-én, az Apák Napját. Változatos prog-
rammal vártuk ezen a délutánon az Édesapákat,
Nagypapákat. A Békési Moto rosok Baráti Kör
tagjai közül négyen érkeztek hozzánk, hogy a
motorokat megcsodálhassák az érdeklődő gyer-
mekek. Pribojszki János gyermekdalokkal és
gitárjátékával kápráztatta el a közönséget.

Homokvár építő versenyt rendeztünk az
Apukák és Nagypapák számára. A versenyzők-
nek egyetlen általunk meghatározott szabály-
nak kellett eleget ten ni: be kellett vonni a gyer-
mekeket a vár építésébe. Így született meg a
legrövidebb idő alatt szétrombolt homokvár, a
legkreatívabb homokvár, a legvizesebb homok-
vár. A versenyzőket emléklappal jutalmaztuk.
Köszön jük a résztvevők munkáját.

Csökmei Gáborné, bölcsődevezető

Apák napja a Bajza utcai Bóbita Bölcsődében
Az Apák Napja ötlete a Washingtoni
Mrs. John B. Dodd agyában szüle-
tett meg először, egy különleges
nappal szeretett volna tisztelegni
édesapja előtt, aki felesége halála
után egyedül nevelte fel őt és öt test-
vérét. Ma már a világ számos helyén
minden évben, a nyár egy meghatá-
rozott napján köszönthetik a gyer-
mekek az édesapjukat. A békési
Bóbita bölcsiben is megtartották.
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Horgász
szemmel

Minthogy bármely más
csalik csődöt mondanak a
felmelegedett vizekben, szin-
te lehetetlennek tűnik ka -
pást csikarni a vízből. Az
ilyen kapástalan időszakok
rengeteg kísérletezési lehető-
séget rejtenek magukban. Be
lehet vetni a bojlit, pellettet,
vagy éppen kukoricával hor-
gászhatunk, használhatunk
ízfokozást illetve dippelést,
vagyis a horogra szánt csalét-
ket be mártjuk egy sűrű
dipp be, ami aminót, ízfoko-
zót, stimulátort, vagyis ét -
vágyfokozót tartalmaz. Ezek
a dippek rengeteg formában
és ízben kaphatóak: büdös
halas, édes, fanyar gyümölcs,
fűszeres stb. Ha mást nem is,
de ezeket a dippeket érdemes
a horgásznak a vízpartra vin -
ni, és látványos különbséget
lehet el érni a ha gyományos
csalikhoz képest.

Szekerczés Sándor

ÍZFOKOZÓK-DIPPEK

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

Szép sikerek a felnőtt kajak
országos bajnokságon

Nagyszerűen szerepeltek a békési junior és ifjúsági korú kaja-
kosok a nemrégiben Szegeden megrendezett Felnőtt Magyar
Bajnokságon. A junior (U23-as) korú Dobi-Szabó párosnak
kitűnő eredményeket sikerült elérnie az olimpiai és világbajno-
kokkal teletűzdelt mezőnyben, de a többiek is nagyszerűen
helytálltak az egyik legkomolyabb hazai versenyen.

Garantiqua – Hitelgarancia Kupa II. Felnőtt és U23 válo-
gató, Felnőtt Magyar Bajnokság békési eredményei:
K-2 férfi felnőtt 1000 m: 7. Dobi István–Szabó János
K-4 férfi felnőtt 200 m: 5. Dobi István–Szabó János–Almási
Gergely–Páger Zoltán (Békés–Démász-Szeged)
K-2 férfi felnőtt 500 m: 6. Dobi István–Szabó János
K-2 férfi U23 1000 m: 9. Budai Dániel–Kovács Attila
K-1 férfi felnőtt 5000 m: 15. Paulcsik Balázs

A felvételen a felnőtt magyar bajnokságban K2 1000 méteren hetedik
békési páros, Dobi István és Szabó János.

Czinanó Tihamér, a kisebb-
ségi önkormányzat elnöke
lapunknak úgy értékelte,
hogy jól sikerült rendezvény
volt a Sportnap. Nagy érdek-
lődés kísérte a rendezvényt,
melyre mintegy 200-300 sze-
mély látogatott ki. A napot

Izsó Gábor polgármester nyi-
totta meg, és ő adta át a serle-
geket is. Sportolásra ideális
időben sokan húztak sportci-
pőt és szálltak be a játékba.

A felnőtt férfiak között a
következő eredmény szüle-
tett: 1. „Barcelona” 2. „Real
Mad rid” 3. „Király” 4. „Lovak”
5. „Boros gyán” 6. „Alattomos”.
A fiúk 10 év alatti korcsoport-
jában: 1. „Bo ta fogo”, 2. „Bo -
ros gyán 2”, 3. „Juventus”. A 10
év fölöttiek között: 1. „Előre
FC 2”, 2. „Borosgyán 1”, 3.
„Vörös Ördögök”.

A nap este egy szintén jó han-
gulatú közös vacsorával ért
véget, szintén a Békési Cigány
Kisebbségi Önkormányzat szer-
 vezésében.

Sokan húztak sportcipőt
a romák sportnapján

Közmegelégedésre és nagy érdeklődés mellett ren-
dezte meg a VI. Békési Roma Sportnapot a Békési
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A férfiak és
fiúk focizhattak, a nők és lányok a büntetőrúgás-
ban próbálhatták ki ügyességüket, illetve szurkol-
hattak a Sportpályán megrendezett sportnapon. 

További fotók a VI. Roma Sport -
napról a www.bekesiujsag.hu ol -
dal Kép galériá jában.

169 centiméterig minden
magasságot elsőre vitt, így
már ekkor megnyerte a ver-
senyt, de még két centit rá -
tett, így ezzel az eredménnyel
győzött.

A junior gerelyhajításban
Hortobágyi János nagy küz-
delemben ezüstérmes lett.
Új egyéni csúccsal, 62.96
mé ter, 29 centiméterrel ma -
radt le az aranyéremről. For -
mája an nak ellenére kiváló,
hogy felkészülését sérülések
zavarták meg. 

Az U23-as korosztályban
Hortobágyi Anikó 100 méte-
res gátfutásban bronzérmes
helyen ért célba. Idejénél csak
egyszer futott jobbat, így tart-
ja kitűnő formáját. Igazi hét-
próbázóként több számba is
indult. Hármasugrásban, tá -
volugrásban és súlylökésben is
hatodik helyett szerzett. 

Nagy bravúrt hajtott végre

az U23-as női 4x100 méteres
váltó. A Hajdú Eszter, Hor -

váth Anikó, Hortobágyi Ani -
kó és Szatmári Judit alkotta
kvartett a harmadik helyen
futott át a célvonalon. 

A junior lányok 10 kilomé-
te res gyaloglásában, Kiss Bog -

lárka harmadik helyezést ért
el. Nyolc kilométernél még az
ötödik helyen gyalogolt, de
fergeteges hajrát indított és
sikerült érmet nyernie.

Ezüstérmes lett az ifjúsági
400 méteres gátfutásban Per -
di Zoltán. A Békésen edző, de
a Békéscsabai AC-hoz igazolt
atléta ragyogóan küzdött, új
egyéni csúcsot futott. Zoltán

már néhány hete bemutatko-
zott Szlovákiában, az ifjúsági
válogatottban is.

A versenyzők edzői: Rácz
András, Kovács Károly és
Veres Zsolt.

Minden színű éremből jutott 
a békési atlétáknak

Egy arany, egy ezüst és három bronzérmet szerez-
tek a békési atléták a Székesfehérváron nemrég
megrendezett Ifjúsági, Junior és U23-as Országos
Bajnokságon. Az aranyérem a magasugró Hor váth
Anikó nyakára került, aki az U23-as korosztály-
ban rendkívül kellemetlen időjárási körülmények
között, magabiztos versenyzéssel nyert. 

A felvételen Rácz András edzővel a 4x100 méteres futószámban har-
madik helyezett békési lánycsapat.

Edzőmérkőzésekkel és tornákon való részvétellel készül a következő bajnoki szezonra az
NBIB-ben szereplő Békési Férfi Kézilabda Club. Az edzőmérkőzések augusztus 12-től a
szeptember eleji bajnoki rajtig folyamatosan tartanak - tájékoztatott Polgár Zoltán a BFKC
ügyvezetője. Az alábbiakban közétesszük az edzőmeccsek teljes listáját.   

Aug. 12. szerda 18 óra: Erste Békési FKC- Tisza Volán II.- Dorozsma  
Aug. 14. péntek 18 óra: Erste Békési FKC- HC Algír  
Aug. 19. szerda 17 óra: Orosházi FKSE- Erste Békési FKC  
Aug. 22. szombat: Felkészülési torna Békésen. Induló csapatok: Erste Békési FKC,

Orosházi FKSE, Tisza Volán II.- Dorozsma, Törökszentmiklósi KE
Aug. 25. kedd 18 óra: Erste Békési FKC- Kiskunfélegyháza HTK  
Aug. 27. csütörtök 18 óra: Erste Békési FKC- Orosházi FKSE  
Aug. 29. szombat: Felkészülési torna Orosházán
Szept.1. kedd 19 óra: Tisza Volán II.- Dorozsma- Erste Békési FKC  
Szept. 3. csütörtök 19 óra: Kiskunfélegyháza HTK- Erste Békési FKC  
Szept. 5. szombat: Felkészülési torna Törökszentmiklóson
Szept. 9. szerda 18 óra: Erste Békési FKC- Újkígyós KC v. Szarvas HC   
Az időpontváltozás jogát fenntartják.

Készül a bajnokságra a Békési FKC

Az elmúlt hetekben össze-
sen 41 fedett, a mozgáskorlá-
tozottak igényeit is figyelem-
be vevő, parkosított és padok-
kal ellátott buszváró, és 49
sziget építése kezdődött vagy
történt meg városunkban. A
hetvenmilliós beruházás a
DAOP pályázatának összegé-
ből és mindössze tízszázalékos
önkormányzati önerővel való-
sulhat meg.

A felvételen a Szent Pál sori
buszváró épül, a Dr. Hepp Fe -
renc Tagiskola közében.

Készülnek a buszvárók

Egyre több hírrel! 

www.bekesiujsag.hu


