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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

10%
Még sosem
voltam nyaralni

Az elmúlt napokban megrendezett Békési
Kerékpáros Hétvége kezdő akkordjaként átadták a Békés-Békéscsaba kerékpárút utolsó szakaszát. Az egykori kisvasút nyomvonalán haladó beruházás közel 127 millió forintból készült
el, ebből csak hárommillió terhelte a békési
költségvetést.

Már voltam

33%
Igen, belföldre

34%

7%

Sajnos
nem telik rá

Igen,
külföldre

A harmadik szakasz 2700
méter, míg a kerékpárút teljes
hossza 7400 méter, szélessége
2,6 méter. A kerékpárút jelenleg a megyeszékhelyhez közeli
körforgalomig vehető igénybe
– mondta el a Széchenyi téren

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend

tartott átadó ünnepségen Izsó
Gábor polgármester. Hozzátette, hogy a kerékpárúttal a
munkába, iskolába járók lényegesen kevésbé balesetveszélyes körülmények között
közlekedhetnek. Ezt követő-

A szalag átvágása jelképesen a Békés-Békéscsaba kerékpárút
elkészültét jelentette.

Vegyszermentes gazdálkodásba kezdtek
TAVASZ ÓTA KERTÉSZETI TEVÉKENYSÉGET IS FOLYTAT A MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET

JÚLIUS 24-31.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Két éve Újvárosban, a Borosgyán utcában működik a szakemberek által alapított Mentálhigiénés
JÚLI. 31-AUGUSZTUS 7. Egyesület, amely mások mellett szenvedélybeteLevendula Patika (Csabai u.) gek és pszichiátriai betegek körében végez egészAUGUSZTUS 7-14.
ségfejlesztő munkát. Emellett befogadja a körJázmin Patika (Rákóczi u.)
nyéken élő gyerekeket, például nyáron napi kétHétfőtől péntekig 18-20 óráig, órányi hasznos időtöltést biztosít a számukra.
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

A helyszínen Szűcs Judit
elnök és Tüzes Katalin társelnök kalauzolta el a Békési
Újság riporterét. A 2008-ban
vásárolt ingatlant az egyesület
munkatársai együtt újították

fel mintegy 15 ügyfél önkéntes közreműködésével.
Az egyesületnek Békéscsabán is van intézménye, és
összesen 20 munkatárssal működik, ebből Békésen heten az

FOTÓ: LAKATOS GYULA

Csellengő Fiatalok program
a főtéri grundon is
Július 13-án lezajlott az első
kispályás egyestés foci kupa a
Grundon, a Sportcsarnok mögötti pályákon, ahol két korosztályban hat csapat mérkőzött meg egymással. A kupa
része a békési önkormányzat
által szervezett Csellengő
Fiatalok programnak. A tervek szerint a továbbiakban is
lesznek a nyár folyamán
hasonló „esti kupák”, ahol a
fiatalok szakemberek irányítása mellett mérkőzhetnek meg
egymással. Keddenként kispályás focira, csütörtökönként
kosárlabdára várják a 4 fős fiú
– lány csapatokat a szervezők.
A két cigánytelepen a
napokban készül el a helyi
grund.

en Köles István békéscsabai
alpolgármesterrel együtt átvágták a nemzeti színű szalagot, jelképesen átadva a kerékpárút szakaszt a bicikliseknek vagy a kerekes széket
használóknak. Ezzel a Békésről elérhető külterületi kerékpárutak hossza lényegesen
nőtt, belterületen egyébként
a kerékpárút hossza közel
nyolc kilométer. A majdnem
húsz éves Rákóczi utcai kerékpárút felújítása a napokban kezdődött el, és tízmillió
forint ráfordításával augusztus végéig elkészülhet.

Horváth Sándor futballedző és Kálmán Tibor sportreferens adta a szakmai felügyeletet.

Bővebb információ kérhető a kulturális központban
az egész nyáron ingyenesen

működő Internet Kuckóban. Nyitva hétfőtől péntekig 10-18 óra között.

„Út a munkához” program
keretében végeznek biokertészeti, karbantartási, higiéniai
tevékenységet.
– A Mentálhigiénés Egyesület a közeljövőben folyamatosan
intézményszerű
nappali klubok működtetésébe kezd szenvedélybetegek
és pszichiátriai betegek számára itt a Borosgyán utca
1/1. alatt, és a velünk tartósan együttműködő, krónikus
mentális betegeknek munkaterápia alternatív szolgál-

tatás igénybevételi lehetőségét is fogjuk tudni biztosítani a későbbiekben – mondta
Tüzes Katalin.
Az ökoszemléletű közösség
bionövény-termesztésbe kezdett, jelenleg 6000 négyzetméternyi földterületen végzik
a vegyszermentes gyógy-és
fűszernövény, valamint konyhakerti növények termesztését. Éppen az elmúlt hetekben ért véget az a pályázati
támogatásból megtartott öthónapos felnőttképzési prog-

ram, melynek részeként húsz
ügyfél biotermelői tanúsítványhoz jutott. A tanfolyam
résztvevői önkéntes munkában segítik a biomintakert
kialakítását.
Az intézmény szolgáltatásait békésiek és a környező
települések lakosai veszik
igénybe, nemcsak helyben,
hanem saját otthonukban is.
A Mentálhigiénés Egyesület
sokszínű munkát folytat.
Folytatás a 2. oldalon

Eső áztatta a bringásokat
Július 22-25. között a magyarországi kerékpározás fővárosa volt Békés, legalábbis
ez lehetett az ember érzése,
és az ide látogató vendégek
is ezt erősítették meg.
Békésen a lakosok hatvan
százaléka a mindennapok
során használja a közlekedésben a kerékpárt, ez a felmérésen alapuló tény többször
elhangzott a kerékpáros hétvégén. Békés az egyetlen
olyan település, amely eddigi
három kiíráson mindháromszor elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet. Ezekre
tekintettel alakult meg éppen nálunk a Kerékpárosbarát Települések Országos
Szövetsége, melynek székhelye Békés, elnöke Izsó Gábor
polgármester lett. A szövetség olyan településeket tömö-
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Elkészült a Békés-Békéscsaba kerékpárút

El tud menni nyaralni?

A felvonulást felszakadás szakította félbe, de addig sokan részt vettek
rajta, többen különleges járművekkel. Fotók: www.bekesiujsag.hu.

rít, amelyek elkötelezettek a
kerékpározás népszerűsítésének ügye iránt és ezért igazgatási eszközökkel mindent
meg is tesznek.
A hétvége két napjára tervezett I. Békési Kerékpáros
Fesztivál szervezőihez, a Fenntartható Térségért Alapítvány

(Feta) önkénteseihez nem volt
kegyes az időjárás, ezért több
programot nem sikerült megrendezni.
– Nagy sikert aratott ugyanakkor a veterán kerékpárok
bemutatója és az esti szalonnasütés a kishajó kikötőnél.
Folytatás a 2. oldalon
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Eltelt négy év – ciklusértékelés
Izsó Gábor polgármestertől I. rész
Az oktatás és a sport
elsősorban a fiatal korosztályokat érintik, de természetesen az életfogytiglani
tanulás és az egészséges
életmód minden felnőtt
lakosnak fontos. A város
ezen a területen is megpróbált erejéhez mérten élen

mátus Egyházközséggel,
melynek elsődleges célja a
színvonalas általános iskolai
oktatáson kívül a magas szintű gimnáziumi képzés biztosítása a városban. A megyei
fenntartású Farkas Gyula
Közoktatási Intézménnyel is
kiváló a kapcsolat.

Izsó Gábor polgármester tanulmányi ösztöndíjakat ad át

járni, lehetőségeket biztosítani, szemléletet formálni.
Pedagógusaink a folyamatosan nehezedő körülmények
ellenére kiválóan helytálltak.
Óvodáinkban az óvónők és a
szülők összefogásával kiváló
nevelő munka folyik, melyről
több alkalommal személyesen
is meggyőződhettem. Az önkormányzat készséggel nyújtotta a kezét azoknak az alapítványoknak, amelyek a gyermekek érdekében dolgoznak,
legyen ez anyagi, tárgyi vagy
erkölcsi segítség. Részben a
gyermeklétszám-csökkenés,
részben a folyamatos megszorítások miatti szinte állandó átszervezések és összevonások jelentős többletmunkával jártak.
Békésen évről évre jelentősen növekszik a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók
száma, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy az oktatás színvonala továbbra is az országos
átlag fölött van. Az elmúlt
időszakban úgy sikerült az
iskolák összevonását kényszerből végrehajtani, hogy
ez nem járt az egyes intézmények évtizedek alatt
kialakult arculatának megváltozásával (Dr. Hepp Ferenc
Tagintézmény, Eötvös József
Tagintézmény, Karacs Teréz
Tagintézmény, Zeneiskola) és
megmaradtak a környező kistelepülések (Tarhos, Murony,
Kamut) iskolái is.
Közoktatási megállapodást kötöttünk a Refor-

A nagyobb „szerkezeti”
átalakítás mellett önkormányzatunk és iskoláink
számtalan pályázattal javították a feltételeket.
Ezekből kiemelkedik a Dr.
Hepp Ferenc Tagiskola teljes
felújítása mintegy 600 millió
forintból. Az esélyegyenlőségi
tervünk végrehajtására nyert
83 millió forint, az oktatás
módszertani korszerűsítésére
nyert 63 millió forint, vagy a
tanulói laptopokra nyert 60
millió forint.
Önkormányzatunk ösztöndíjban részesíti a felsőoktatásban és a középiskolában tanulók egy jelentős részét elsősorban szociális alapon. Minderre
évi 7 millió forintot költünk,
továbbá buszbérlet-támogatást
adunk évente 5,2 millió Ft-ért.
Az egészséges életmódra
történő nevelés érdekében
szeptembertől az 1. osztályoktól bevezetjük a mindennapos testnevelést.
Három éve tanítjuk ingyenesen úszni a gyerekeket, évente 200 diákot, ettől az évtől
már a saját uszodánkban.
Szeptembertől a sportiskolai oktatással, a sportági utánpótlás-nevelés mellett az általános iskolai és középiskolai
beiskolázást bővítjük a kistérség területére is.
Békés mindig híres volt kiváló sportolóiról. Gyakorlatilag
csekély napjainkban azon lakótársainknak a száma, akiknek ne lenne fontos ez a kérdés.

Aktív sportolóként, szülőként,
szurkolóként sportvezetőként
vagy edzőként szinte mindenki
érintett.
A sporttámogatás mértéke
annak ellenére nem csökkent, hogy az állam erre nem
adott pénzt. A város sportélete
is alapvető változáson ment keresztül. Az önkormányzat úgy
gondolja, hogy minden békési
gyermeknek alapvető joga,
hogy sportoljon, ezáltal
edzettebb és egészségesebb
legyen, ezért ingyenesen biztosította (az uszoda kivételével) a sportlétesítmények
használatát, és támogatta
versenyszakosztályokat.
A kiváló eredményekkel rendelkező kézilabda szakosztályt
úgy alakítottuk át, hogy több
tízmillió forintot megtakarítva
az utánpótlás-nevelésre helyeztük a hangsúlyt. Valamennyi
egyesületnél ösztönöztük az
utánpótlás-nevelést, illetve a
város közösségi életében történő aktív részvételt.
Ezzel elértük, hogy komoly
társadalmi (szülői) bázis alakult
ki az egyesületeknél. Megdupláztuk a tömegsportra fordított támogatást, ezzel és egyéb
ösztönzésekkel elértük, hogy a
régebbi versenyek, események
mellé olyan nagy tömegeket
megmozgató rendezvények váltak rendszeressé, mint az „Egy
hajóban evezünk” vízitúra, a
Békési Sportágbörze, a Kerékpáros Fesztivál, a főleg hátrányos helyzetű fiatalok részére a
sportpályán és a „Grundon”
megrendezett labdarúgó foglalkozások, a Kikötő Kupa stb.
2010-ben először a nyári
csellengések megelőzése érdekében mini foci bajnokságokat rendezünk a Grundon, a
Hunyadi téren, a cigány vízládánál, olcsóbbá tettük az
uszoda belépőket.
Az oktatás és a sport
területén bevezetett új intézkedésekkel és megoldásokkal elérhetjük, hogy a
felnövekvő békési gyerekek
– az új generáció – a sport
révén egészségesebb, az
oktatás erősödésével pedig
műveltebb felnőttekké válnak, szüleik, mindannyiunk örömére. Önkormányzatunk ezért évente 1,5 milliárd forintot fordít e két
területre.
Izsó Gábor, polgármester

Eső áztatta a bringásokat
Folytatás a címoldalról
Az eső feláztatta gáton a
sportrendezvényeket nem tartottuk meg, de amikor pár
órára elállt az égi áldás, spontán szerveződések alakultak,
melyek egymástól függetlenül

összesen mintegy száz fővel az
új kerékpárúton Békéscsabáig,
valamint Dobozig kerekeztek,
míg a Békésre érkezők a város
nevezetességeivel ismerkedtek
meg, szintén kétkeréken – tájékoztatta lapunkat Gyebnár

Péter, a Feta elnöke. Hozzátette, hogy a most elmaradt
programokat, így a bringasulit
és a kerékpártúrát a szeptemberi Madzagfalvi Napok idején
pótolják, és emellett őszig
havonta tartanak túrázásokat.

Tájékoztató az őszi
helyhatósági választásról
A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása
időpontját 2010. október 3-án, vasárnapra tűzte
ki. A választás előkészületei elkezdődtek.
Hatályba lépett „A helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról
szóló” friss törvény is, amelynek értelmében városunkban
is csökken a megválasztható
képviselők száma. Ősztől 11
fős testület alkothatja a képviselő-testületet, ebből nyolcan az egyéni választókerületből, míg hárman az úgynevezett kompenzációs listáról
szerzik meg mandátumukat.
A megállapított 8 egyéni
választókerület alapján kialakították a szavazóköröket is,
melynek száma szintén kevesebb. Összesen 16 szavazókörbe kerültek beosztásra a

választópolgárok, lakhelyüknek megfelelően. Nem a lakhelyen, hanem a tartózkodási
helyen igazolással a 13. számú
szavazókörben, az Eötvös
József Tagiskolában (Békés,
Jantyik M. u. 21-25.) lehet
majd szavazni azoknak, akik
legkésőbb október 1-jén 16
óráig ezt a helyi választási
iroda vezetőjétől kérik.
A rövidesen postázandó választási értesítő tartalmazni
fogja, hogy ki melyik szavazókörbe tartozik, és a szavazóhelyiség pontos címét is. Mivel
ezek változhattak, kérik, hogy
az adatokra fokozottan figyeljenek oda.

Szintén a közeljövőben elkezdődik a jelöltállítás. Jelöltet ajánlani 2010. augusztus
19-től szeptember 3-ig lehet.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1
százaléka jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az lehet,
akit a település választópolgárainak 2 százaléka, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Az egyéni választókerületek
területi leírása és a szavazókörök címe, valamint a Helyi Választási Iroda vezetőjének határozatai megtekinthetők Békés
honlapján (www.bekesvaros.hu)
az Önkormányzat menüpontján belül a Választások linkre
kattintva, és a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján (Békés,
Petőfi u. 2. sz.).

Vegyszermentes
gazdálkodásba kezdtek
Folytatás a címoldalról
Mások mellett mintegy másfél éve jól működik az az önsegítő csoport, amelyet valamilyen
függőségben élő, attól szabadulni kívánó személyekkel
együtt szerveztek meg. A lényege, hogy a heti találkozásokon a
tapasztalatok átadásával egymáson próbáljanak meg segíteni a
gyógyulni vágyó résztvevők.
– Leggyakoribb a gyógyszeraz alkohol- és a nikotinfüggőség,
valamint ezek változatos kombinációja – mondta el lapunknak
Szűcs Judit, aki a csoport igényei szerinti szakmai hátteret
biztosítja. Hozzátette: a cél
gyakran nem a függőségtől való
teljes szabadulás, hanem egy
mértéktartó életmód elérése,
amelyet a függő személy családja is tolerálni tud. A hozzátartozók támogató hozzáállása na-

Nyári szünetben délutánonként pár órára befogadja az egyesület a
környéken élő, egyébként csak csellengő gyerekeket. Nagyon vonzó
számukra az internetezés, de vannak kézműves és más foglalkozások, beszélgetések is.

gyon fontos a sikeresség érdekében. A csoport – a segítő személyzettel együtt – mások felé
is nyitott, befogadó. Önszerveződésüket, programjaik kitalálását, megvalósítását a szolgálat
munkatársai támogatják.
Érdeklődni lehet az önsegítő csoportról, valamint a

Békési Mentálhigiénés Szolgálat egyéb segítségnyújtási
lehetőségeiről a 66/643-991os telefonszámon, vagy hétfőtől péntekig 8-16 óra
között a Borosgyán utca 1/1.
alatt. Bővebben: www.bekesmenta.hu.
Szegfű Katalin

Nehéz sorsú gyerekek tanultak
fotózni, verselni
A Békés Városi Kulturális Központ életében az
idei nyár egy része a közös
alkotás jegyében telik.
Július 19-24. között Békésen élő, halmozottan
hátrányos helyzetű diákok
vették birtokukba a kulturális központot. Ez a hét
negyvenkét olyan békési
fiatalnak nyújt kikapcsolódást és kiteljesedést,
akik egyszerre két táborban ismerkedhetnek meg
több művészeti ág sajátosságaival.

A Média, Képző- és Iparművészeti Tábor jó lehetőséget biztosított számukra, hogy
gyarapítsák informatikai tudásukat, belelessenek az amatőr fotó- és filmkészítés mikéntjébe, használják fantáziájukat és új festési vagy kézügyességet igénylő technikákat ismerhessenek meg.
A Színjátszás, Mozgáskultúra, Zene Táborban lehetőséget kaptak a fiatalok arra,
hogy egyénileg és csoportosan is kibontakoztathassák
tehetségüket, felszínre kerül-

jenek képességeik. A közös
foglalkozások végkifejleteként az utolsó alkalom során
bemutatták Janikovszky Éva
itt megtanult da rabját,
melynek címe: „Kire ütött ez
a gyerek?”.
Mindkét tábor egy hétre
nyújtott elfoglaltságot olyan
gyerekek számára, akik hátrányos helyzetükből adódva ilyen
élményekben ritkán részesülhetnek, és most megszerzett
tudásukat szeptemberből a
tanórai foglalkozások alkalmával is kamatoztathatják.
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Sajtóközlemény

Hirdessen a
BÉKÉSI ÚJSÁGBAN!
Kéthetente
5 településen
25 ezren olvassák.
Ez a jó válkasztás!

Nemrégiben Dr. Pálmai Tamás, a KDNP Békés megyei
elnöke sajtótájékoztatóján kifejtette, a párt helyi szervezetei a
megyei vezetés egyetértésével, az őszi helyhatósági választásokon a Fidesszel együtt polgármesternek jelölik Szebellédi
Zoltánt és Szeverényi Attilánét, Újkígyós, illetve Csabaszabadi jelenlegi polgármesterét. Támogatják – többek között –
Völgyi Sándor (Kétsoprony), Fekete Ferenc (Murony),
Petneházi Bálintné (Csárdaszállás) jelenlegi polgármesterek
újrajelölését, illetve Darabos László (Tarhos) indulását.
Tekintettel arra, hogy a Fidesz városunkban még mindig
nem nevezett meg polgármester-jelöltet, a legfelsőbb országos vezetés felhatalmazásával Békésen jelölik és támogatják
Izsó Gábor jelenlegi fideszes polgármestert és az előző választáson száz százalékos sikert elérő, ma a várost irányító
Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör képviselőit
újraindulásukban.
Dr. Pálmai Tamás, a KDNP Békés megyei elnöke

Előzetesen a Csuta Nemzetközi Művésztelepről
A Csuta Nemzetközi Művésztelep magánkezdeményezésként indult 1993-ban Békésen Csuta György festőművész
alkotóházában. Idén lesz a huszadik, mert két évben két-két
tábor is volt. Működtetésére
hozta létre a művész a Békés
Művészetéért
Alapítványt,
melynek segítségével számtalan
magánszemély mellett a város
és a megye is támogatta és
támogatja a rendezvényt. Eddig
20 ország 130 művésze vett
részt a Csuta Nemzetközi Művésztelep munkájában.
A művésztelep vezetője és
családja évről-évre töretlen szeretettel és lelkesedéssel fogadja
az alkotók mellett a helyszínre
érkező látogatókat, akik az
Alkotóházban betekinthetnek
a képzőművészet kulisszatitka-

iba, és megismerkedhetnek a
különböző országokból érkezett művészekkel. Tulajdonképpen a tábor alatt a város
egy művészeti sziget, ahol alkotásra serkentő légkör van,
amelyben a művészet nyelvén
akkor is megértik azonnal egymást a résztvevők, ha más-más
országból érkeztek. Idén például Spanyolország, Románia,
Írország, Németország, Ausztria, Szlovénia, Olaszország,
Szerbia, Üzbegisztán, Ukrajna
képviselteti magát a hazaiak
mellett, felölelve a képzőművészet csaknem minden ágát,
mintegy 33 fővel.
Érdekes, hogy miként viszonyulnak a művészethez az emberek. Akadt olyan idős néni,
aki egy kosár bioparadicsomot,
mások, teljesen ismeretlenek

dinnyét és almát hoztak. S még
ők köszönték meg, hogy színt
hoztak a város életébe. Ki így,
ki úgy támogatja a művészeket. A kis házat mintha csak
alkotásra találták volna ki, az
épületet körülölelő kert nyugodt és csendes, s a műteremmé varázsolt szobák is egyedi

hangulatot biztosítanak a „táborlakók” számára. A művésztelepek utánozhatatlan miliővel szolgálnak. A művészek
egymást inspirálva alkotnak.
Minden évben egy témát
ajánlanak a művészeknek.
Tavaly a kereszt volt ez, melynek egyenes következménye lett
egy monumentális történelmi
kettős kereszt felállítása a városban. Idén a „kor” a mottó, annak bármilyen filozofikus értelmében. Az eddigi zárókiállításokon olyan illusztris vendégei voltak a tábornak és méltatták a
telep munkáját, mint Faludy
György, Jókai Anna, Gyurkovics Tibor, Görgey Gábor,
Bergendy István, Dr. Bereczky
Loránd, Pogány Judit, Dr. Cs.
Tóth János. A tábor anyagát
bemutatták a fővárosban is.

Meghosszabbították
a Békési Uszoda
kedvezményeit
A nagy érdeklődésre tekintettel Békés Város Önkormányzata augusztus 15-ig
meghosszabbította a Békési
Uszodába szóló nyári kedvezményeket. Eszerint továbbra is
minden nappali tagozatos diák
300 Ft-ért veheti igénybe az
uszoda szolgáltatásait. Emellett augusztus 15-ig hetente

hétfőtől csütörtökig, külön
térítési díj nélkül edzésjellegű,
vezetett úszófoglalkozást szervez az uszoda gyerekek, diákok részére. Korosztályi megkötés nincs, de minimális szinten tudni kell úszni. Az akciók
iránt érdeklődni Perdi Tamásnál lehet a 20/400-2331-es
telefonszámon.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Balogh József és Kiss Magdolna, Merényi Zoltán és
Németh Angéla.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Zseák Sándor
(80 évesen), Sebestyén
Sándorné (62), Veres Ferenc
(58), Balázs László (75), özv.
Ilyés Jánosné (81), Károly
Andrásné (60), Kocsor Má-

tyás (47), özv. Salamon Istvánné (89), Szatmári Julianna (66), Kis Gáborné
(84), özv. Fábián Mihályné
(93), Bereczki László (74,
Tarhos).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Megmaradunk
Pálmai
Tamás

Sokszor elhangzott: a
társadalom, a nemzet alapköve a család. Nélkülük
csupa magányos, szorongó
emberből állna a világ, akik
kiválóan manipulálhatóak.
Az atomjaira széteső környezetünkben nem találja
helyét az ember, pedig születésétől fogva közösségi
létre teremtetett.
A házasság egy férfi és egy
nő szövetsége az utódok
nemzésére és felnevelésére.
Minden ember vágyik az őt
elfogadó, megértő, szerető
közösségre. Ma már nincsenek többgenerációs családok. Régebben egy házban
élt négy-öt generáció, ami az
utódok számára az élet mintáit képviselte, az idősebbek
számára a lét biztonságát. Ez
mára teljesen megváltozott.
Belefáradva a létért vívott
küzdelembe sokan rossz
kompromisszumokat kötöttek. S ezek kikezdték a családot. Feledték, hogy az
együvé tartozás, az összefogás az egyik legnagyobb
megtartó erő. A család
leszűkült szülő-gyermek
kapcsolatra. A régi minták
megszűntek, újak nem léptek a helyükbe. A mai házasságok zöme rendkívül sérülékeny, mert a két, különböző családrendszerből érkező
fiatalnak már az elején ki
kellene alakítania a maga
közös értékrendjét. Helyette
eltűnik a tolerancia, domináns az önzés. De krízishelyzet a gyermek(ek) megszületése, az óvoda, iskolakezdés,
majd a gyermek kiválása.
Ha a párkapcsolat „kősziklára” épült, akkor nem kezdheti ki semmi. Ha „homokra”, akkor az első fuvallat
elsöpri. Minden családnak
vannak olyan tagjai, akik
maradandó nyomot hagytak
maguk után. Az ő emléküket őrizni kell, továbbadni,
hiszen mintául szolgálnak.
A jó működéshez hozzátartozik a szerepkörök személyre szabott betöltése. Így alakul ki az önállóság és a
közösségbe tartozás dinamikus egysége. Fontos a kommunikáció, amely többek
között jelentős szerepet játszik önképünk kialakulásában, önbecsülésünkben. A
konfliktusok okai pl. ha
nincs meg két ember között
a kölcsönös tisztelet, nincsenek közös célok, nincs érzel-

mi együtt rezdülés. Amikor
elvettem a másikat vagy
hozzámentem, elvakított
voltam, olyan tulajdonságokat képzeltem a másikról,
melyek soha nem voltak
övéi, aztán számon kérem:
miért is nem olyan, amilyennek én látni akarom? Az alapok lerakásakor nagyon fontos, hogy miként illeszkednek egymáshoz az érzelmek,
a kultúrák, az alaptermészet, életkor, életfelfogás, a
lelkek egymásra rezdülése, s
nem utolsósorban a hit.
Mindenkinek szüksége van
rá, hogy ne csak adjon, de
kapjon is. A valódi, őszinte
szeretet úgy figyel a másikra, hogy idővel odaadás lesz
belőle, az egymáshoz tartozásból szövetség. Szeretni
annyit jelent, mint finom érzékkel, megtisztult szívvel,
önként közeledni a másikhoz. Mindez akkor és attól
hiteles, ha az ember olyannak fogadja el, és olyanként
szereti a másikat, amilyen.
Ma nem a család, hanem az
emberi értékrendünk került
válságba. Szorongás, elbizonytalanodás uralkodik. Új
gondok jelentek meg, mint
az elszegényedés, munkanélküliség, létbizonytalanság,
céltalanság, depresszió, a
hiányzó jövőkép. Az erkölcsi
normák felhígultak. A tisztesség büntetendő. A ravaszság, ügyeskedés, csalás,
lopás, hazudozás jutalmazott
magatartás. Óriási nagy
generációs ellentét feszül a
szülők és a gyermekek
között. A válás a házasság
legnagyobb krízise. Oka pl.
az irracionális elvárások a
másikkal szemben, a harmadik megjelenése, az önismeret hiánya, az adni tudás
képtelensége, a másik értékén alul vagy felül kezelése.
A házaspárok sokszor nem
társai, hanem riválisai egymásnak. De van boldog
házasság is, amikor a házastársak a szeretetben eggyé
válnak, mégis önálló személyiségek maradnak. Egyik
félnek sem kell feladnia saját
létét a másik vélt boldogságáért. A házasság, a családépítés folytonos megújulásra
késztető folyamat, melynek
során nem csak mi magunk
lehetünk a másik által többek, de naponta írjuk saját
történetünket, amely mintául szolgál utódainknak.
Vissza kell tehát találnunk a
család óvó, az együvé tartozás megtartó erejéhez. S
akkor valóban megmaradunk. (Dr. Gőgh Edit gondolatait szerkesztette Pálmai
Tamás)
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A Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye Békésen
Református Ifjúsági Konferenciát szervezett a gyülekezeteiből érkező 53 konfirmált ifja
számára. A konferencia központi üzenete az volt, hogy a
boldog és békességgel teljes élet
titka az, ha az emberi lélek
Istenre talál. Ezt kívánta aláhúzni mind a reggeli, mind az
esti áhítatok sora. Illetve ezt
emelte ki a héten megtartott
három előadás is, melyeket
Román János záhonyi, Koncz
Zsolt tiszaszalkai, és Diák Péter
anarcsi lelkipásztoroktól hallhattunk. A konferencia igyekezett az előadások által megerősíteni abban a fiatalokat, hogy
Isten és a Szentírás biztos tájékozódási pont lehet számukra.
A reggeli áhítatok során
Szikszai Andrea, kisvárdai II.
éves teológus-lelkipásztor szakos hallgató, Románné Tóth
Julianna, záhonyi lelkipásztor,

Sütő Dóra, nyíregyházi III. éves
teológus-lelkipásztor szakos
hallgató, Koncz-Vágási Katalin, vámosatyai lelkipásztor
szolgált. A hét nyitó és záró
istentiszteletének szolgálatát
Csegei István, a Szabolcs-Beregi
Református Egyházmegye esperese végezte, aki arra emlékeztetett, hogy a keresztyén
embernek Jézus közvetlen közelségében kell lennie.
A tábor résztvevői emellett
megismerkedhettek néhány
dél-alföldi város értékével és
csodálatos környezetével. Szarvason az Arborétum és a Körös
folyón tett sétahajózás adott
páratlan élményt. Jártunk
Békéscsabán és Gyulán is.
Békés pedig sokáig emlékezetes marad a fiataloknak a település közepén magasodó és a
harang szavával magához hívó
református templom miatt is.
Románné Tóth Julianna,
lelkipásztor (Záhony)

Iparművészek falfirkája kerül
a Dr. Hepp iskola falára
Tizenöt pályamunka közül a Szmola Adrien és
Lőrincz Emőke, két budapesti grafikus és designer által papírra vetett alkotás kerülhet a Dr.
Hepp Ferenc Tagiskola felújítás alatt álló tornatermének homlokzatára. Az alkotók jutalmát a
helyszínen Izsó Gábor polgármester adta át.
Mint ismert, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Dél-alföldi Operatív Program
keretén belül 495 millió Ft
támogatásból és némi önerőből az új tanévre, azaz szeptemberre elkészül a Békési
Kistérségi Iskola Dr. Hepp
Ferenc Tagintézményének
komplex, külső és belső korszerűsítésére. A homlokzati
dekorációra külön pályázatot
hirdettek. Az ország különböző részeiből küldték be rajzukat a nevezők. Közöttük
szakmai zsűri döntött, melyet
Tari Gábor, a Budapesti

Műszaki Egyetem Rajzi és
Formaismereti Tanszékének
docense vezetett. Döntésük
értelmében az önkormányzat
által felajánlott 100.000 forint
értékű vásárlási utalványt
közülük a budapesti Szmola
Adrien és Lőrincz Emőke
nyerte el. A két fiatal iparművész lapunknak elmondta,
különösen inspirálta őket,
hogy gyerekeknek készíthetnek nagy felületű, kültéri
alkotást. Munkájuk vörös-narancs színvilágú, és a szív motívuma jelenik meg benne.
Munkájukat a nyár hátralévő

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

Református Ifjúsági
Konferencia Békésen

Lőrincz Emőke és Szmola Adrien mutatja nyertes pályamunkájuk terveit. A terveket megtekinthetik a www.bekesiujsag.hu oldalon.

heteiben az önkormányzat
által kiválasztott kivitelező
cég fogja megvalósítani. Elkészülése az épület felújítás befejeződésével egy időre, azaz
augusztus 31-re várható.
A támogatók által felaján-

lott nagy értékű különdíjak
közül az utazási utalványt
Szűcs Orsolya kapta, az egynapos autóhasználatot pedig
egy másik pályaművével szintén Szmola Adrien és Lőrincz
Emőke nyerte el.
Sz. K.

B É K É S V Á RO S
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FELHÍVÁSA
Tisztelt Lakosok!
Városunkban időről-időre feltűnnek olyan házaló ügynökök
vagy alapítvány nevében gyűjtést rendezők, akik Békés Város
Önkormányzatára hivatkoznak tevékenységük során. A
közelmúltban több lakossági bejelentést kaptunk arról, hogy
ismét az önkormányzat nevét felhasználva házalnak Békésen.
Ezúton szeretnénk figyelmeztetni a jóhiszemű lakosokat,
hogy Békés Város Önkormányzatának sem nevére, sem
engedélyére nem hivatkozhat egy adakozást kérő, házaló
alapítvány vagy ügynök sem! Ne engedjenek be magukhoz
senkit, aki az önkormányzat nevében kér bebocsájtást!
Önkormányzatunk papíron sem ad ki igazolást egy-egy
szervezet működéséről, mert nincs módja arra, hogy a
bemutatott iratok (bírósági bejegyzésről szóló határozat,
névjegykártya stb.) hitelességének utánanézzen. Az ilyen
irat viszont alkalmas lehet az emberek megtévesztésére.
Egy-egy ilyen kétes szervezet sajnos elveszi az emberek
hitét attól, hogy a hiteles szervezeteknek adakozzanak.
Amennyiben környezetükben hasonló cselekményt tapasztalnak, hívják a Békési Rendőrkapitányságot a 411-644-es
telefonszámon, vagy tárcsázzák a 107-et.

KÖSZÖNET ÉS HÁLA A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT ÉS ÖSSZETARTOZÁSUNKÉRT
Csaba testvér és „gyermekei” köszönetet mondtak a kettős
állampolgárság elfogadásért egy hálaadó ünnepi szentmise keretén belül július 10-én Budapesten, a Szent István Bazilikában.
Böjte Csaba atya hangsúlyozta: a szeretet és hála hozta őket
Budapestre, s szeretnék megköszönni, hogy az őket szerető, segítő anyaországi testvéreik kinyitották a kettős állampolgárság
kapuját, melyen keresztül felemelt fővel léphetünk egymás felé. A
zsúfolásig megtelt Bazilikában együtt imádkoztak gyermekek és
hívek, erdélyiek és anyaországiak, hogy ez a szép, tiszta szívek
vágyából megszületett lehetőség valósággá váljon. „Azt szeretnénk kérni imáinkban, hogy a kettős állampolgárságról szóló törvény az acsarkodó, múló világ végét jelentse, és egy új testvéribb,
reményteli világ alapköve legyen” - hangsúlyozta Csaba testvér,
akinek gyermekei 56 otthonból érkeztek Budapestre. A szentmise énekrendjét a XVII. században élt csíksomlyói ferences szerzetes, Kájoni János anyagából válogatták össze. (Frigyesy Ágnes)
Szerkesztette: dr. Pálmai Tamás

Mentálhigiénés
Egyesület
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Fogadunk
játék-, könyv- és
ruhaadományokat!!!
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A dal egy biztos hely

– Édesanyádtól tudom, hamarosan Japánba mész tanítani. Japánban egy magyar?
– Az európai zeneoktatás
meghonosítására kiírtak egy
pályázatot Bécsben, melyet
megnyertem. A bécsi Johann
Sebastian Bach Schule a kapcsolattartója a japán projektnek, s ennek keretén belül kaptam felkérést hegedűtanításra.
Egy évre szól a megbízás, de én
remélem, később lesz ennek
folytatása, ha nem is egészen
ebben a formában. Úgy érzem,
most pont megérett az életem
egy nagy váltásra. A pályázat
sikerességében az is közrejátszott, hogy két évvel ezelőtt
Szabadi Vilmos Liszt- és
MIDEM- díjas hegedűművésszel játszottam együtt, és
akkor már a pályázat elbírálói
meghívott vendégként jelen

voltak, hallottak engem, és két
növendékemet meghívták zenekari kurzusra, oda, ahová
most én fogok menni tanítani,
Utsunomyaba. Nem félek a
kihívástól, valamiért érzem,
hogy nekem oda kell mennem,
és az a fajta munkaorientált,
fegyelmezett világ, ami a művészethez és a művésszé váláshoz elengedhetetlen, ez ott természetes. Ráhelyezem magam
az élet hullámaira, és várom a
feladatokat.
– Út a hegedűművészségig?
– Hét évesen kezdtem tanulmányaimat a békési Zeneiskolában édesanyám, Nagyné Bodon Ilona szárnyai alatt.
Már a Szegedi Konzervatórium
növendékeként, 16 évesen
(1995-ben) nyertem meg az
Országos Koncz János hegedűversenyt, és ekkor kaptam

Peremkerületi
Program
Izsó Gábor polgármester
még 3,5 éve hirdette meg a
Peremkerületi Programot,
melynek célja a város külső
részein a vízelvezető csatornák rendbetétele, járdalapok
cseréje, új járdalapok lerakása. A program anyagi vonzatát a képviselői alapok jelentették, így eddig összesen 10
millió forintot költött a város
a külső kerületek felzárkózására, az egységesebb városkép
kialakítására.
A program részeként a közmunkások segítségével évi 25
ezer járdalapot rak le az önkormányzat a külső városrészeken
kétsoros járdafelületet kialakít-

va. Az idei évben ebből a tervezett mennyiségből 13 ezer darabot gyártottak le május óta,
és ebből ötezret le is raktak.
Jelenleg a Galamb utcában
210 folyóméteren beton járdalapokat tesznek le, ennek a
munkának mintegy félmillió
forint az értéke.
Idén körülbelül 3,5 millió forintot fordít az önkormányzat a
Peremkerületi Programra, ennek képezi részét a Galamb
utcai járdakialakítás is. Mint
Izsó Gábor polgármester elmondta, a fenti összegek csupán anyagköltséget takarnak, a
munkálatokat az önkormányzat közmunkásai végzik el. 

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A hétköznapok zűrzavarában mindenkinek biztos
hely egy szívhez szóló dal, hát még egy zenésznek. A
30 éves, mosolygós, lényével is bárkit elbűvölő Nagy
Ivett hegedűművész bizonyára így folytatná: A zene
az kell, hogy ne vesszünk el… Mire alapozom állításomat? Íme!
meghívást egy nagyszerű orosz
hegedűtanárhoz, Sós Natasához. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is ő volt
a tanárom, és Szabadi Vilmosnál diplomáztam. Kitüntetéses
hegedűművészi diplomát szereztem 2004 májusában. A
székesfehérvári
Hermann
László Zeneművészeti Szakközépiskola tanára lettem 2005ben. A művészi hivatást nagyon jól kiegészíti a tanítás,
mert a tanítás során én is folyamatosan tanulok. Egyik növendékem már az első év után
a Zeneakadémiára nyert felvételt, egy másikkal pedig a
Galántai Nemzetközi Hegedűverseny díját nyertük el. Közben számos hazai és külföldi
mesterkurzuson vettem részt.
Például az Edward Zienkowski, Soh Tomotada, Sher-

ban Lupu vezette kurzusokon.
A Jeunesses Országos Vezetőségének tagjaként már középiskolás koromtól rendszeresen
adtam szólókoncerteket. Szólistaként szerepeltem különböző fesztiválokon, koncerteken.
Legutóbb Koltai Katalin gitárművésszel Ukrajnában. Ezt az
együttműködést folytatva játszottunk itthon Békésen is.
– A zene az kell… és mi
kell még?
–… a zene, és a zene, és a
zene… Tulajdonképpen a
muzsika, a gyakorlás, az állandó fejlődés életerőt ad, és
mindenen átsegít. A tanítás, a
gyakorlás annyira leköt, és kiteljesíti a mindennapjaimat,
hogy más tevékenység nem is
hiányzik. A legnagyobb vágyam, hogy minél többet legyek színpadon, mert igazából
ott vagyok Én. Persze, mint
mindenki, én is vágyom biztonságra, meleg családi fészekre és egy megbízható, hűséges, szeretni tudó társra.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Salamon Zoltán György, közös
képviselő.

B É K É S V Á RO S
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Ismét virágba borul Békés
Békés Város Polgármesteri Hivatala idén is meghirdeti
nagy sikerű Virágos Békés környezetszépítő pályázatát.
A szervezők összesen hét kategóriában várják a fotókkal
illusztrált jelentkezéseket augusztus 10-ig a békési lakosoktól. A beküldött képekből a Madzagfalvi Napokon, szeptember 10-12. között kiállítás nyílik majd a kulturális központban.

ÚJABB RÁKVESZÉLY?
Patkánykísérletek alapján összefüggést mutatott ki egy francia kutatócsoport a hentesáruk – felvágottak, sonkák – fogyasztása és a bélrák kialakulása között. Ezt már korábban is feltételezték, de megfelelő bizonyítékok eddig nem álltak rendelkezésre. A tanulmány szerint az oxidálódott vörös húsok esetében
tapasztaltak patkányoknál bélrákot. Ez azt jelenti, hogy a húsokat, például a levágott sonkát nem szabad túl hosszú ideig a
szabad levegőn hagyni. A vizsgálati eredmények szerint a nagy
húsfogyasztóknál 30 százalékkal nagyobb a bélrák kialakulásának veszélye, mint azoknál, akik nem fogyasztanak húst.
Összefoglalva: a hús önmagában nem rákkeltő, de ugyanúgy elősegíti a rák kialakulását, mint a túlzott kövérség vagy
a nagyétkűség. ...éljen a frissesség
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Magyarországnak új közbiztonsági stratégiára és büntetőpolitikára van szüksége. Emiatt személycserék lesznek,
mert nem várható jó és eredményes munka azoktól a vezetőktől, akik alatt szétestek a rendre ügyelő szervezetek.
Ezentúl nem a bűnözőket kell mentegetni, hanem az áldozatok oldalára kell állni. Nyolc évig tartott a züllés, ezért a
felemelkedéshez is idő kell. Nincs ésszerű magyarázat a
rendőrség létszámának drasztikus csökkentésére, a forráskivonásra a büntetőpolitika szigorának enyhítésére. A
hatalmi elit azt gondolta, következmények nélkül lehet
visszaélni a hatalommal és egyes bűnszervezetek valósággal beépültek a magyar közigazgatásba. Ha ezen nem változtatnak, akkor a becsületes emberek baleknak fognak
tűnni a törvényt semmibe vevő emberek szemében, és ez
visszafordíthatatlan erkölcsi romlást jelent. A huszonnegyedik órában vagyunk. A rendőri szakmának megbecsültnek kell lennie. Az új rendőri vezetőktől elvárják, mutassanak példát jogkövetésből, törvénytiszteletből, hisz a
közösség érdekének mindig magasabbnak lennie, mint a
magánérdeknek. A rendőrségtől azt várják, hogy a magyarországi problémákat oldja meg magyar eszközökkel,
módszerekkel, a magyar választópolgárok javára.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)

Ezután a téli hónapokban a győztesek fotóiból készült tárlat a városháza földszinti folyosóján tekinthető majd meg.
Tavaly több mint félszáz nevezés érkezett a meghirdetett
hét kategóriában. Legtöbben a virágos udvar-ház valamint
a virágos balkon-veranda kategóriában neveztek, de szép
számmal érkezett még rendezett ingatlan előtti közterületeket bemutató fotó is.
A verseny részletes kiírása a Polgármesteri Hivatal portáján
vehető át, vagy a www.bekesvaros.hu honlapról tölthető le.
Beküldési cím: Békés Város Polgármesteri Hivatala 5630
Békés, Petőfi u. 2. Jelige: „Virágos Békés”
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Soproni sör
0,5 L
(ü.: 25 Ft)

215,-

Hunyadi
Mátyás
Mézes
pálinkák
0,5 L

287 Ft/l

145,290 Ft/l

Coca-Cola üdítôk
2 L, visszaváltható
(ü.: 65 Ft)

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
A Téglagyári Horgásztónál lévő tórészemet eladnám. Érd.: 30/696-78-98.
Fürdő közelében, zöldövezetben 3,5 szobás összkomfortos családi ház eladó.
Hitel átvállalással kisebb emeleti lakásra
cserélném. Tel.: 70/677-44-90.
Bélmegyeren 2,5 szobás, egyedi gázfűtéses, bútorozatlan családi ház szép környezetben eladó. Érd.: 30/482-23-27.
Széchenyi téren 72 m2-es, háromszobás
lakás eladó. Tel.: 70/536-45-32.
Két lakásból álló kertes ház eladó befektetésre is. Ipari áram, ásott kút van. Áron
alul, sürgősen. Tel.: 30/252-30-32.
A Borosgyán utcában háromszobás ház
garázzsal, rendezett udvarral eladó. Érd.:
30/683-73-89.
Eladó Békésen az Árok utca 16. sz. alatti
összkomfortos, tehermentes családi ház.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/98-30-794.
Városközpontban igényesen felújított családi ház eladó. Tömblakást értékegyeztetéssel beszámítok. Tel.: 70/310-88-07.
Eladó egy 1,5 szobás, összkomfortos, téglaépítésű családi ház. Érd.: 30/568-30-67.
Kertes ház eladó. Érd. a Vörösmarty u. 16.
szám alatt. Tel.: 66/453-529, 70/24-30-260.
Főút mellett, városközponthoz közel háromszobás, 150 m2-es ingatlan 860 m2
telekkel eladó, vállalkozásra is. Érd.: 30/
367-83-04.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
3,5 szobás családi ház eladó a Szigetvári
u. 22. szám alatt. Tel.: 20/36-29-690.
Békésen a Fáy utcán második emeleti
másfél szobás lakás reális áron eladó.
Érd.: 20/452-35-97.
Békésen ház eladó. 70/638-12-45.
Kétszobás kertes ház eladó a Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Istenmezeje, Fő út 17. alatt háromszobás
nyaraló, közművesítve, hegyoldalban
eladó. Érd.: 66/413-956.
Eladó a Csallóközi u. 80. számú ház. Érdeklődni a helyszínen 15-19 óráig vagy
20/36-29-690-es számon.

1599,-

215,-

Duna melléki Zweigelt, Kékfrankos,
Alföldi muskotály, Olaszrizling 0,75 L
borok (ü.: 40 Ft)

108 Ft/l

Békésen kisebb családi ház eladó. Tel.:
70/250-61-00, 87/471-668.
Békésen összkomfortos ház, kettős fűtéssel, klímával, 362 m2 üzlethelyiséggel, 20
m2-es garázsműhellyel, gazdasági épülettel eladó, vagy kisebb házra cserélhető.
Tel.: 70/611-50-03, 70/250-61-00.
Békésen kétszobás, étkezős, gáz- és vegyes központi fűtéses, 85 m2-es kertes
családi ház eladó. Kereszt utca 2. Tel.: 20/
55-97-478.
Békésen négyszobás, három fürdőszobás
családi ház zöldövezetben eladó. Érd.:
30/411-08-57.
Szegeden, a József Attila sugárúton, első
emeleti, 86 m2-es lakás eladó vagy kiadó.
Tel.: 20/92-61-694.
Földszinti lakás igényesnek eladó, fizetési
kedvezmény lehetséges. 30/51-80-728.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Városközpontban kétszobás, összkomfortos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 66/
634-984.
Sürgősen eladó a Mezey u. 3. szám alatti
padlástér-beépítéses családi ház. Érd.:
70/227-12-70.
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.
Régi polgári ház eladó. 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd.: 20/
923-29-12.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Olcsó ház eladó Békéscsabán. Tel.: 30/
48-63-178.
Eladó 2,5 szobás kertes ház a Kert u. 4.
sz. alatt. Tel.: 20/803-44-08.
Eladó kétszobás kertes ház a Teleky u. 68.
sz. alatt. Tel.: 30/257-36-81.
Kétszobás összkomfortos családi ház a
Lengyel Lajos u. 11. sz. alatt eladó. Érd.:
Lengyel Lajos u. 2. szám alatt, vagy a 70/
524-73-96-os számon.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Ház eladó Békésen, a Bocskai u. 16. alatt.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 66/416-642.
A Fürdőhöz közel, a Dózsa György utca
26. szám alatti ház eladó. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 30/21-41-229.
Békés, Hargita u. 7. szám alatt 2,5 szobás
kertes ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
a 30/358-61-86-os telefonszámon, vagy
személyesen a helyszínen lehet.
A Tóth utcában 760 m2-es telken kétszobás, konyhás, fürdőszobás parasztház 4,9
millió Ft-ért. 70/558-34-34.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 3. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-4357, 30/551-73-78.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Békésen a Fáy utcában rendezett I. emeleti
egyszobás lakás eladó. Irányár: 5,7 millió Ft.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat
hasonló értékű, normál belmagasságú családi házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges.
Irányár: 6,5 millió forint. Tel. 30/476-9380
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Békésen a Fáy u. 11. alatt felújított, másfél
szobás, első emeleti lakás eladó. Irányár:
7,2 millió Ft. Tel.: 30/29-97-907.
Békésen kellemes környezetben 558 m2
telken kétszobás, étkezős, összkomfortos
családi ház eladó. Irányár 7,5 millió Ft.
Tel.: 20/224-91-61.
Ház eladó az Előd utca 2. szám alatt. Ár:
8 millió Ft. Tel.: 30/452-25-97.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Szabó Dezső u. 17. szám alatti
négyszobás polgári típusú ház 1140 m2
telken eladó. Irányár: 9 millió Ft. Érd.:
30/29-97-907.
Békés központjában háromszobás, összkomfortos, felújítást igénylő kertes ház
eladó, 630 m2 sarki telken. Irányár 9,9 millió Ft, mely alkuképes. Érd.: 20/919-46-17,
30/834-55-20.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igényesen kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses épület szép telekkel
(361 m2) eladó 12 millió Ft-ért. Tel.: 66/
411-252, 66/414-685.
Kétlakásos, külön bejáratú kertes ház a
Petőfi utcán eladó. Irányár: 13 millió Ft.
Érd.: 20/331-69-82.
Békésen háromszobás családi ház eladó
vagy második emeltig csere is lehetséges.
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.: 66/634-041.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó. 30/214-75-81.
Karacson IV. emeleti kétszobás lakás,
hosszú távra albérletbe kiadó. Érd.:
30/497-56-88.
Egyszobás, összkomfortos, üvegfolyosós,
bútorozott, gázkonvektoros, felújított lakás
kiadó. 30/202-98-78.
INGATLANT KERES

Városközponthoz közel kockaházat keresek. Érd.: 30/518-07-28.
Vennék kertben szoba-konyhás házat,
téliesített legyen, vízzel és villannyal,
legyen télen is megközelíthető. Érd.:
30/23-89-730.

KERT
Malomasszonykertben 1050 m2-es bekerített kert eladó. Víz, villany van. Érd.: 66/
413-956.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/37669-16.
Eladó 64,31 AK föld az Egyetértés TSZben a takarmányüzemmel szemben. Tel.:
30/478-88-57, este vagy hétvégén:
66/643-432.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Karambolos, bontásra váró autót vásárolnék ingyenes elszállítással. Tel.: 20/55303-09.
Eladó jó állapotban lévő, piros-fehér
Simson robogó. Tel.: 30/568-30-67.
Piros Babetta eladó. Békés, Deák F. u. 91.
Tel.: 30/569-77-27.
Aprilia RS 50 cm3-es jó állapotban lévő
gyorsasági segédmotor-kerékpár eladó.
Kezdő motornak is megfelel. Érd.: 30/56830-67.

ÁLLAT
Kettő kan fekete puli kölyökkutya eladó.
Érd.: 70/77-92-811.
Választási malacok eladók, vagy búzára
cserélhetők. Tel.: 30/537-87-35.
Sürgősen eladó póni kanca befogva vagy
külön is. 70/222-10-48.
Előnevelt csirka, magyar pulyka kacsa
eladó. Békés, Raktár sor 24.

TÁRSKERESÉS
40-es hölgy keresi a párját komoly kapcsolatra. Csak hívást fogadok, SMS-re
nem válaszolok. 30/558-71-26.
Megismerkednék olyan 35-45 év közötti
férfival, aki komoly kapcsolatot keres. Molett nő vagyok. 20/359-41-76.
50-es férfi személyében társam keresem.
20/44-94-289.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

A Csokonai utcában igényesen kialakított
4,5 szobás családi ház melléképületekkel,
két garázzsal eladó. Egy fedett és egy nyitott terasz. Irányár: 20,5 millió Ft. Érd.:
30/564-86-45.

Figyelem! Kizárólag munkát keres vagy
ajánl hirdetéseket közlünk, valamely
szolgáltatás pl. gyermekfelügyelet, korrepetálás, fakivágás, stb. vállalását
ebben a rovatban nem.
Mezőgazdasági tanuló nyári munkát keres.
T kategóriás jogosítvány van. 20/566-10-07.

3198 Ft/l

Érettségizett, ECDL-, AutoCAD-bizonyítvánnyal, kiváló géprajz-ismerettel, B jogosítvánnyal (3 éves), számítógép kezelői tapasztalattal keresek munkát. 20/88-60-663.
Informatikushallgató számítógép-javítás,
weboldalkészítés területén nagy gyakorlattal munkát keres. Tel.: 30/242-1282
Felsőfokú német nyelvtudással, mindkét
nyelven gépírói gyakorlattal, nyelvoktatásban sokéves tapasztalattal munkát keresek. Tel.: 30/476-9380
Tapasztalt matematikatanár nyárra munkát keres. Tel.: 70/323-98-86.
Megbízható nyugdíjas ápolónő idősgondozási tapasztalattal munkát keres. Tel.:
70/677-44-90.
Pótvizsgára való felkészítésben és korrepetálásban jártas tapasztalt általános
iskolai tanár munkát keres. 70/309-66-95.
Ház körüli munkát keresek. 70/59-46-606.
Hölgy takarítói, betegápolási munkát keres. 30/211-82-89.
Egyetemista lány munkát keres. 30/53373-59.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Betegápolás, idősgondozói gyakorlattal, referenciákkal munkát keresek. 66/634-384.
Takarítói, bevásárlási munkát keresek
mellékállásban. Tel.: 66/643-432, 30/31874-47, este vagy hétvégén bármikor.

EGYÉB
Eladó 1 db THÜMLER 75 cm3-is csónakmotor. Irányár 30000 Ft. 20/345-19-78.
Fából készült kb. 500 literes cefrés dézsa,
gyümölcszúzásra alkalmas elektromos hajtású répaszeletelő eladó. Érd.: 30/824-15-70.
Zimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/31518-39.
Eladó rotakapa, Robi 202 kocsival, járókerékkel, kapákkal, hátramenettel. Tel.:
70/771-54-24. Ár: 60 ezer Ft.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Megkímélt gyermekheverő és fa kombi
etetőszék eladó. Érd.:30/323-79-22.
Beépíthető új Fagor típusú tűzhely eladó.
Alsó rész villany, felső rész gáz. Továbbá
eladó új szagelszívó filteres és egyben
kivezető résszel. Érd.: 70/562-74-93.
26 részből álló Zsolnay étkészlet eladó fél
áron, 86 ezer Ft-ért. Tel.: 30/252-30-32.
Beépíthető csempekályha eladó. Békés,
Deák u. 91. Tel.: 30/563-77-27.
Eladó kézi hajtású kukoricamorzsoló
ládára szerelve. Tel.: 20/98-30-794.
Zanussi 400 literes fagyasztóláda kitűnő
állapotban, 25 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó egy szép franciaágy. Ár: 18 ezer Ft.
Tel.: 20/98-30-794.
Eladó egy Textima varrógép 35 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Két db ágybetét eladó. Tel.: 70/286-76-53.
Légpuskát keresek megvételre, javításra
szoruló is érdekel. Vételár megegyezés
szerint. Tel.: 20/62-92-838.
620-as Slavia légpuska felújítva eladó.
Irányár: 12 ezer Ft. Érd.: Békés, Bethlen u. 5.
Új német légpuska eladó. Irányár: 22 ezer
Ft. Rosszat, régit beszámítok 10 ezer Ft-ig.
Tel.: 20/22-85-866.
Eladó: JVC hifi torony 30 ezer Ft-ért, valamint 2 db Yamaha hangfal, JVC erősítő,
Himage dvd-lejátszó, Technics deck egyben 50 ezer Ft-ért. Érd.: 20/362-96-90.
Szekrénysor, sparhert eladó. Érd.: 20/
331-69-82.
Alig használt közepes Bioptron lámpa
eladó. Érd.: 20/331-69-82.

Ingóságok, bútorok, régi bútorok eladók,
olcsón. Érd.: 30/23-89-730.
Egy pár kombinált vas nagykapu 250 cm,
2 db kerítés betét 18x110 cm, 1 db bejárati ajtó 200x90 cm. Békés, London u. 12.
Tel.: 70/236-83-25.
Megkímélt állapotban négyégős, vezetékes Karancs gáztűzhely eladó. Tel.: 66/
415-287.
Eladó: régi szekrények, vitrines szekrény,
asztalok, heverő, rekamié, gáztűzhely, mosogatós szekrény, 5 l-es vízmelegítő, tükör,
kerékpár, kályhacsempe. 20/32-77-245.
17 db-os cserepes virágtartó állvány
eladó. Érd.: 70/286-76-53.
Eladó 16 kalapácsos terménydaráló. Tel.:
20/983-07-94.
Búzát keresek megvételre, vagy hordozható
csempekályhára cserélnék. 30/537-87-35.
Ipari varrógépek eladók. 30/683-73-89.
Graco márkájú bébikomp eladó. Irányár:
5000 Ft. Érd.: 70/391-79-09.
Többféle ízben füstölt sajt eladó. 20/2985-683.
Eladó: Whirlpool automata mosógép alkatrésznek egyben eladó. Irányár: 20 ezer
Ft. Tel.: 30/318-74-47, 66/643-432, este
vagy hétvégén egész nap.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Vezetékes, üzemképes gáztűzhely eladó
5000 Ft-ért. Tel.: 30/467-13-39.
500 m2 könnyűszerkezetű tüzihorganyzott
szín eladó vadonatúj állapotban, csavarokkal
és tartozékokkal együtt. Tel.: 20/553-03-09.
Jó állapotban lévő IKEA-s kétszemélyes heverő 10 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/553-03-09.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es
ülőgarnitúra új állapotban családi okok
miatt eladó. Irányár: 180 ezer Ft (új ára
230 ezer). Tel.: 30/533-36-53.
Hálószobabútor, szivacsmatrac, paplanok,
párnák, perzsaszőnyegek, heverő, fotel.
Érd.: 30/539-81-74.
Eladó 220-as terménydaráló, vízszivattyú
locsoláshoz, szövőszék, vaskerítésbetét,
kiskapu, vízcsapok, üveges ablakszárnyak. Tel.: 30/246-96-79.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Tel.: 30/387-90-31.
Kombájntiszta, szárítás nélküli kukorica;
valamint szárítóból nagyobb tételben is
kukorica eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Házi vastag füstölt kolbász eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.
Faipari körfűrész, háromfázisú kompreszszor, komplett horgászfelszerelés eladó.
Érd.: 70/524-73-96.
5LE 3,5 kW-os háromfázisos (380V) villanymotor eladó. Érd.: 70/286-76-53.
Eladó Békésen egy kiváló állapotban lévő
háromfunkciós Pierre Cardin babakocsi
hatezer Ft-ért. Érd.: 30/84-24-708.
Eladó: VW bogár karosszéria elemek, fateknő, vasvágó szalagfűrész, tizes-gev láda, szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10924.
Eladók: befont üvegek 10-25 l-ig. leánderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) minden
méretben. Kisméretű virágzó kaktuszok
is. Tel.: 66/416-144. Deák F. u. 39.
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A negyedévszázados Continental
Békésen koncertezik

– Mit lehet tudni erről a
koncertről?
– Azt gondolom, hogy
manapság az embereknek a
kereszténységről valamiféle
„vallásos maszlag” vagy különböző botrányok jutnak az
eszébe… Emiatt az sokan,
amikor válaszokat keresnek
az életük kérdéseire, keresik a
boldogságot, a szeretetet, valami biztosat, amihez nyúlhatnak, akkor Jézus automatikusan kiszorul a lehetőségek közül. A koncerten fellépő együttes elkötelezte magát amellett, hogy a mai
ember számára érthető nyelven, a modern zene, a tánc, és
a különböző fényhatások
segítségével bemutassa, hogy
ezek a dolgok csak emberi
félresiklások. Elköteleztük
magunkat amellett, hogy azt
az ajándékot, amit mi is elfogadtunk, ami megváltoztatta
az életünket, azt a személyt,

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 29. – AUGUSZTUS 11. KÖZÖTT
Július 29. csütörtök 14 óra
„A víz körforgása a Bükkben”- Rostás István
fotókiállításának megnyitója.
Tájház (Durkó u. 8.)
Július 31. szombat 17 óra
XX. Csuta Nemzetközi Művésztelep megnyitója. Köszöntő: Izsó Gábor polgármester.
Megnyitja: Szepes Hédi művészettörténész,
dr. Tuza Béla, a művésztelep fővédnöke.
Koncertet ad: Tarján Pál operaénekes.
A tábor idején (július 30-tól augusztus 7-ig) a
Bolyai utca 17. szám alatti Alkotóház délutánonként bárkinek szabadon látogatható.
Esténként szórakoztató fellépések.
Galéria (Széchenyi tér 4.)

HÉTVÉGE

Mindamellett egy nagyszerű
zenei élményben részesül az,
aki velünk tart.
– Jellemeznéd pár mondatban a Continental Singerst?
– A Conti múltja nemzetközi szinten több mint négy
évtizedre nyúlik vissza. A

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Augusztus 10-én 19 órától Békésen, a baptista
imaházban koncertezik a 25 éves Magyar Continental Singers énekegyüttes. A belépés ingyenes, de lehetőség lesz a csoport támogatására. A
program kapcsán Somogyi Tamás szervezővel,
énekessel beszélgettünk.

Augusztus 1. vasárnap 8-12 óra
Kisállat- és Díszmadár Börze.
Piac

Augusztus 6. péntek 17 óra
Herbert Anikó „Semmi” című festménykiállításának megnyitója. Megnyitja. Püski Sándor grafikusművész. A kiállítás szeptember 7-ig látogatható.
Kulturális központ (Jantyik M.u.23-25.)
Augusztus 10. kedd 19 óra
A 25 éves Magyar Continental Singers koncertje.
A belépés díjtalan, de a szervezők és fellépők
adományokat elfogadnak.
Baptista imaház (Teleky u.39.)

Online ügyintézést
és falusi vendéglátást oktatnak
aki Megváltást hozott nekünk, valóságosan bemutassuk. A koncerten elhangzó
dalok mind ezért vannak.
Másrészt fontos számunkra,
hogy a koncertünkön a keresztényeket bátorítsuk egy
még odaszántabb életre.

Magyar Continental Singers
pedig idén 25 éves. A mostani
csapat tagjai főként fiatalok,
többféle felekezetből, akik egy
teljes hónapot odaadtak nyarukból, és minden nap más
településen koncerteznek.
Merényi Zoltán

Virtuóz békési táncosok
nemzetközi sikerei
A Belencéres Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja már a negyedik alkalommal vett részt a csehországi Kunovicében megrendezett „Kunovské
Léto” nevet viselő nemzetközi gyermek néptáncfesztiválon. Hat nemzet 21 néptánccsoportja
mérettette meg magát az idén, a XVII. alkalommal megrendezett, a világ 7. legnagyobb gyermekfolklórfesztiváljaként jegyzett seregszemlén.
A színpadra lépő fiataljainkat a közönség minden alkalommal hatalmas tapssal
ünnepelte. Bemutatott ver-

jutalmazta. A békési fiatalokat a virtuóz előadásmódjukért, a legtechnikásabban táncoló együttesként különdíj-

senyprogramukat, mely nyírségi magyar, szászcsávási
cigány és mezőségi, magyarpalatkai magyar anyagot tartalmazott, a szakmai zsűri is
elismerő szavakkal és díjjal

ban részesítette. A versenyben
szereplő koreográfiák Mahovics Tamás művészeti vezető munkái, a színvonalas népzenei kíséretet a Suttyomba
Zenekar látta el. A fesztivál

kísérő programjaiként ifi csoportunk több helységben is
vendégszerepelt.
A Belencéres Néptáncegyüttes Szlovákiában vendégszerepelt, szintén a közelmúltban. Az Alacsony-Tátra
lábánál fekvő Hel’pa falucska
festői szépségű szabadtéri
színpadán idén már a 45. alkalommal rendezték meg a
régió legnagyobb néptáncfesztiválját. A békési táncosok
erre a rendezvényre kaptak
meghívást egyedüli külföldi
csoportként. Kb. 1000 ember
gyűlt össze, hogy megtekintse
a felnőtt néptáncegyüttesek
gálaműsorait. A békésiek táncait vastapssal jutalmazta a
lelkes közönség. A rendezvényt a Szlovák Televízió is
rögzítette. A csoport a Chopokra is eljutott. Sikerült a felhők aljáig feljutni, de a hatalmas szél miatt nem túrázott
tovább a csoport. A látvány, a
lanovkázás és a hegyi kaland
így is nagy élmény volt. A 45
fős békési csoport ezzel együtt
is élményekkel gazdagodva
érkezett haza. A Szlovákiában
eltöltött néhány nap a két nép
kölcsönös tiszteletének jegyében zajlott.
Barna Zoltán,
Belencéres Alapítvány

A tervek szerint szeptemberben kezdődik pályázati
pénzből az Online ügyintéző
és a Falusi vendéglátás akkreditált felnőttképzés a békési kulturális központban.

A képzésre hátrányos helyzetű álláskeresők, munkanélküliek, gyesen, gyeden lévők
jelentkezhetnek, akik a képzési időszak alatt képzési
támogatást kapnak, elvégzé-

sével esélyeik jelentősen javulnak a munkaerőpiacon. A
100 millió forintos pályázatot több másik megyei intézménnyel együtt adta be a
kulturális központ.

Egy nyelvet beszélünk
A RUHA TESZI…
Ma már kevesebb jelentést tulajdonítunk a viseleteknek, mégis ezek értelmezése is hozzá tartozik a „kommunikációhoz”.
Az ókori rómaiak viselete, a fehér tóga
(egyébként helyesen togának kell ejteni)
azt üzente: gazdag ember vagyok, ezt a
kényes holmit is ki tudom mosatni. Nem
mellesleg jobban visszaverte a perzselő
napfényt, mint egy színes kelme. A hosszú
középkor folyamán változott az alkalmakhoz és életszakaszokhoz köthető ruhák
színe és szabása, például egy népviseleti
darabból meg lehetett állapítani, hogy egy
középkorú asszonynak van-e házas gyermeke – hogy azt ne mondjuk, anyós-e. Ha
egy fiatal lány a szülei szándéka ellenében
választott párt, az öregek abban a feketében adták férjhez, amiben addig temeté-

sekre járt – ez persze nem volt jó ómene a
frigynek, s a fekete az egész közösség számára jelezte a szülők rosszallását.
Menjünk egy kicsit külföldre ruhákat
próbálni – már ha kölcsönadják, ugyanis a
skótoknak családonként külön mintája van
a kissé mulatságosnak talált szoknyához, a
kilthez. Ám ha egy fiatalember bevonul,
már a katonai hadtest egyenszoknyáját kell
használnia. Az íreknél megcsodálható gyapjúpulóverek mintája sem esetleges: minden
családnak saját motívuma volt. Ez ugyan
nem sokat használt az asszonyi kreativitásnak, ellenben volt egy szomorú, ám praktikus haszna: az odaveszett, partra vetett tengerészek holttestét gyakran csak a klánok
mintája alapján tudták azonosítani.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Jól lapátoltak
a békési kajakosok

A békési kajakosok dobogós helyezései:
MK-2 gyermek fiú I. évf.
2000 m 2. Csikós Zoltán –
Hegyesi Imre
K-2 serdülő fiú V-VI. évf.
4000 m 1. Domján Kristóf –
Mózes Imre, 2. Máté Tamás –
Sós Gábor
K-2 kölyök leány III-IV. évf.
4000 m 2. Csatári Zsófia – Őri
Mónika
K-1 kölyök fiú III. évf. 4000
m 2. Molnár Dániel
MK-1 gyermek fiú II. évf.
2000 m 3. Nyeste Márton
K-1 serdülő fiú V. évf. 1000 m
3. Halycsik Renátó

K-2 serdülő fiú V-VI. évf.
1000 m 1. Domján Kristóf –
Mózes Imre
K-1 ffi masters 500 m 2.
Makoviczki András
MK-1 szabadidős leány I. évf.
500 m 3. Kőrözsi Tímea
K-2 ffi ifi 500 m 2. Jánosi
Gergely – Görbe Dániel
K-2 serdülő fiú V-VI. évf. 500 m
1. Domján Kristóf – Mózes Imre, 3. Sós Gábor – Máté Tamás
MK-1 szabadidős fiú II. évf.
500 m 3. Kovács László
K-1 ffi masters 500 m 2.
Makoviczki András – Pankotai Gábor, 3. Paulcsik János –
Budai Sándor

Fodor Milán bizonyított
Négy versenyzővel indult
a nemrégiben megrendezett
mezőkövesdi Matyó Kupán
a békési Surman Box Club.
A 19 egyesület 86 versenyzőjét ringbe szólító versenyen
a gyerekek 38,5 kg-os mezőnyében ifj. Surman Zoltán
döntetlent vívott ki a helyi
Nagy Ferenc ellen.
Szalontai Mihály szintén mezőkövesdi versenyzővel, Lőrincz
Márkkal mérte össze tudását,
aki sokkal rutinosabb sportoló,

és pontozással nyerni tudott.
Váradi Tamás a debreceni
Zsurka Richárddal találkozott, pontozással ezt a meccset
is elbuktuk.
Fodor Milán, a békési csapat vezéregyénisége a várakozásoknak megfelelően az
első menetben döntő fölényt
harcolt ki a sajószentpéteri
Török Gergő ellen. Teljesítményével a legjobb ifjúsági
versenyzőnek járó külön
díjat is elnyerte.

LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 72 m2-es, 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Karacs Teréz utcában elsõ emeleti, 58 m2-es, 2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 2+1/2 szobás
lakás ELADÓ. Irányár: 9,3 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 70 m2-es családi ház eladó. Irányár: 3,0 millió. •
BÉKÉSEN, Hunyadi utcában 90 m2-es családi ház eladó. Irányár: 5,0 millió. • BÉKÉSEN, Pásztor
utcában 150 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Ady utcában
felújított harmadik emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy
utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. •
BÉKÉSEN, Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió. • BÉKÉSEN, Legelõ utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított 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: 16,0 millió. •
BÉKÉSEN, Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0
millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,5 millió.
• BÉKÉSEN, Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 25,5 millió. •
BÉKÉSEN, Malom utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86
m2-es lakás együtt eladó, garázzsal, tárolóval. Irányár: 20,4 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában,4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 20,5 millió. • BÉKÉSEN, Kastélyzug utcában 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 3 millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDÕN, 82 m2-es, 2 szobás családi
ház SÜRGÕSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es,
3 szobás családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti
utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Málna
utcában 153 m2-es, 3 szobás családi ház eladó vagy tömb lakásra is cserélhetõ. Irányár: 17,7
millió. • TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0
millió. • BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezsõ utcában telek bontandó házzal eladó. Irányár: 17,0 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,0
millió. • VÉSZTÕN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. •
MEZÕBERÉNY, Fõ úton 62 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió.

Horgász
szemmel
PELLETTES AMUROK
A békési horgászok körében
az amur kuriózum. Nehezen
fogható hal, kivéve ott, ahol
intenzíven telepítik. Igen félénk hal. Nehéz megkülönböztetni az amurkapást egy hagyományos pontykapástól, jellegzetessége a hirtelen remegő
spicc, és már rándul is a kapásjelző, csattan a boton. Sok esetben már késő az akasztás, a
mélyre nyelt horgot a garatfogak levágják a zsinórról. Sokféle módja van annak, hogyan
lehet túljárni az amur „eszén”,
harapásain. Szerencsére sikerült
kikísérletezni egy olyan szerelést, ami amurbiztos. Szerelési
tipp: hagyományos távdobó
ólmot (kb. 60-80 g) fixen rögzítjük a főzsinóron cérnaütközővel, majd egy 8-as forgóba
ütköztetjük, amihez kb. 5 cm
fonott előkezsinóron kb. 6-4
méretű horgot rögzítünk. Csomómentes kötéssel a horogra
fúrt amuros pelletet és a tetejére lebegtető szivacsot teszünk,
amit bojli stopperrel rögzítjük.
A többi már csak az amurokon
múlik. Szekerczés Sándor

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

döntőbe a harmadik legjobb
idővel jutott, de ott nem sikerült olyan jól a rajtja, így
11.07-tel az ötödik lett, 6 századdal maradt el a másodiktól. Péter a 4x100-as váltóval
vigasztalódhatott, hiszen a Sós
Péterrel, Szegedi Attilával
és Bondár Gáborral felálló
csapat, nagy versenyben,
bronzérmes helyen ért a célba,
két tizeddel lemaradva az
aranyéremről. Felegyi Péter
másnap hatodik lett 200 méteren. Kitűnő futással, nagy
egyéni csúccsal, (13.10 mp),
jutott döntőbe az ifik között
Darvasi Anett 100 méteren,
ahol nyolcadik lett. Tizedik
helyet szerezte meg az ifik
mezőnyében, gerelyhajításban
Kiss Bálint és 2000 méter
akadályon Pásztor László.

A közelmúltban Székesfehérváron rendezték
meg az ifjúsági, junior és
utánpótlás országos atlétikai bajnokságot. A rekkenő hőségben a Békési
DAC atlétái az egyesület
történetének legjobb
szereplését produkálták.
Három arany-, egy Hortobágyi János
ezüst- és öt bronzérmet váltó győzelme mellett egyéni
nyertek rengeteg értékes csúccsal lett harmadik 100
helyezés mellett.
méter gáton (15.13 mp) és súlyHortobágyi János 63.30
méterrel megnyerte a juniorok
gerelyhajítását, így ismét
bekerült a válogatottba, már
harmadszor képviseli hazánkat a címeres mezben. Horváth Anikó sérüléseiből felépülve szintén győzni tudott
az utánpótlás korosztály magasugrás számában, 171 centiméterrel. Távolugrásban is
döntőbe jutott, nyolcadik lett.
A legnagyobb meglepetés a
női utánpótlás 4x100 méteres
váltó győzelme volt. A Pankotai Dóra, Horváth Anikó,
Hortobágyi Anikó és Szatmári Judit- négyes hatalmas
futással szerezte meg a győzelmet. Hortobágyi Anikó hét
számban indult. A 4x100-as

Toborzó:
új időpontban
A rossz időjárás
miatt a Békési FC
toborzóját
augusztus 2-3-4-én
tartja meg 9 órától
a Sportpályán.
Várják 8-15 éves
fiúk jelentkezését.
Kérik, esős idő
esetén teremcipőt is
vigyenek magukkal.

lökésben (11.05 m), valamint a
4x400-as váltó tagjaként (a
váltó tagjai voltak még Horváth Anikó, Zsilák Laura és
Szatmári Judit). Anikó ötödik lett még hármasugrásban,
200 méteren és távolugrásban,
ahol csak a fáradtság miatt
csúszott le a dobogóról. Kiss
Boglárka a juniorok 10 kilométeres gyaloglásában szerzett
bronzérmet, legyőzve a nagy
meleget is. Ezüstérmet nyert a
juniorok 400 méteres gátfutásában Perdi Zoltán. A békéscsabai színekben versenyző
atlétánk egyéni csúccsal
(56.49) mp, mindössze 7 századdal maradt le az első helyről. Felegyi Péter nagy futásokat mutatott be az utánpótlás korúak 100 méterén. A

A fiatalok versenyével egy
idôben veterán OB zajlott Nyíregyházán. A július végi,
ugyanezen a helyszínen sorra
kerülô Veterán Európa-bajnokságra készülô Veres Zsolt
az M40 korosztályban távolugrásban országos bajnok
lett, míg 100 méteren a negyedik helyet szerezte meg. Az
EB-n ebben a két számban
indul. Rajta kívül még Gyebnár Éva képviseli a békési színeket, maratonfutásban.

Református
labdarúgók sikere
a Csallóközben
torna jó alkalomnak bizonyult a
hazaiaknak, hogy visszavághassanak a VIII. Békés-Körös Kupán elszenvedett vereségükért.
Eredmények: Békés – FK
DAC 1904 (SK) 2-4, Békés –
Szany 2-1, Békés – C. Budejovice (CZ) 3-2, Békés – Somorja (SK) 6-1. A torna legjobb játékosa a békési Megyeri Zsolt lett.

Dunaszerdahelyen háromnapos labdarúgó tornán vettek
részt a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium V-VI.
korcsoportos focistái. Az FK
DAC 1904 és a Dunaszerdahelyi
Sportgimnázium által szervezett ötcsapatos nemzetközi labdarúgó tornán a békési srácok a
2. helyet szerezték meg. Ez a

Békésről rajtolt a kerékpárverseny
Idén először Békést is érintette a Central
European Tour nemzetközi kerékpárverseny.
Július 22-én ökumenikus áldást követően szakadó zivatarban indult útjára a körversenyt megelőző GP a Széchenyi térről. A sportolók, köztük
a legjobb magyar kerékpárosok befutója
Gyomaendrődön volt, ahol több kört is megtettek. A rendezvényre ellátogatott az Európai
Kerékpáros Szövetség lengyel elnöke, Wojciech
Walkiewicz is. A mezőnyben holland, szlovák,
szlovén, cseh, lengyel, ukrán sportolók mellett a
magyar nemzeti csapat és még két másik magyar
team versenyzett. A gyomaendrődi célba elsőként a korábbi pályavilágbajnok cseh Alois
Kankovsky ért, aki a tavalyi körverseny első szakaszát is megnyerte. Legjobb magyarként Lovassy
Krisztián nyolcadik helyen haladt át a célvonalon.

BÉKÉSI ÚJSÁG

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A Békésszentandráson immár 40. alkalommal
megrendezett Simon Fiala Tibor Emlékversenyen
jól szerepeltek a Békési Kajak-Kenu Club versenyzői, a népes mezőnyökben sok szép eredményt sikerült elérniük.

Éremeső az atlétikai országos
bajnokságról

A magyar nemzeti csapat tagjai a rajt előtt.

A Közép-európai Nemzetközi Kerékpáros
Körversenyre nevezett mintegy száz sportoló
összesen 429 kilométert tett meg Észak-Magyarország útjain, Szlovákiát is érintve.
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