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

AUGUSZTUS 6-13.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

AUGUSZTUS 13-20.
Turul Patika (Piac tér)

AUGUSZTUS 20-27.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

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

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

USZODA NYITVA TARTÁSA  
Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mivel próbálja
hûteni 

a lakását nyáron? 

23%
Ventilátorral. 9%

Klímával. 

A Békés Kártya sikerét jól bizonyítja, hogy má jus
végi bevezetése óta már több mint 500-an vásá-
rolták meg, és elfoga-
dóhelyként már 31 vál-
lalkozó csatlakozott a
rendszerhez. 
A kedvezményt nyújtó
kártyát Békés városá-
ban fogadják el a
BÉKÉS KÁRTYA ELFO-
GADÓHELY matricával
rendelkezõ üzletekben,
szolgáltatóknál és vállalkozásoknál. A kedvez-
ményes szolgáltatásokat a kártya felmutatásával
veheti igénybe. Ezek a kedvezményes szolgálta-
tások más akcióval és kedvezménnyel nem von-
hatók össze. 
A Békés Kártyához tartozik egy tájékoztató füzet,
melyben azokat a szerzõdött partnereket tüntet-
jük fel, akik elfogadják a kártyát, és kedvezményt

biztosítanak a felmutatójának. A szolgáltatók
által biztosított kedvezmények mértéke és for-

mája eltérõ, ezt a tájékoz-
tató füzet részletesen tar-
talmazza.
Az elfogadóhelyek részle-
tes listája megtalálható a
tájékoztató füzetben, vala-
mint a www.bekesikultu-
ra.hu honlapon.
A Békés Kártyával azért
nyer a felhasználó, mert

kedvezményesen vásárolhat, vehet igénybe
szolgáltatásokat - és nyer az elfogadó is: a kár-
tya kiváló eszköz arra, hogy vállalkozását, szol-
gáltatását reklámozza, a forgalmát növelje. 
A jelenleg kibocsájtásra került kártya 2012.
január 31-ig érvényes, megvásárolható bruttó
1000 forintért a Békés Városi Kulturális
Központban. 

BÉKÉS KÁRTYA – A KÁRTYÁK ÁSZA

32%
Sötétítéssel. 36%

Sehogy.

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG
2011. augusztus 20-án 

Megemlékezés a Királyok Kapuja Millenniumi
Emlékműnél:

10 óra Ünnepi műsor 
Himnusz
Radványi Dávid versét előadja: Soós
Enikő
Ünnepi köszöntőt mond: Vámos László,
Békés város tanácsnoka
Az új kenyér megszentelése, megáldása
ökumenikus szertartás szerint
Belencéres Néptáncegyüttes műsora
Szózat

Esti program a városháza udvarán:
18 óra Fekete Nándor orgonaművész Világ -

klasszisok című lemezének interaktív
bemutató hangversenye Európa legmoder-
nebb digitális orgonáján, a Viscount Ma -
gyar ország Kft. támogatásával. 
Belépés ingyenes!

Virágos Békés:
meghosszabbítva

A szervezők augusztus 17-ig
meghosszabbították a „Virágos
Békés” környezetszépítő pályá-
zat beadási határidejét. A pol-
gármesteri hivatal nyolc kate-
góriában várja a fotókkal il -
lusztrált jelentkezéseket a bé -
kési lakosoktól. Új kategória:
Ren dezett zöldterület. További
kategóriák: Virágos udvar-ház,
Virágos balkon-veranda, Virá -
gos kerítés, Virágos tanya, Vi -
rá gos közintézmény, Ingat lan
előtti közterület, Bokorszob -
rászat. Egy személy több kate-
góriában is nevezhet. A bekül-
dött képekből a Madzagfalvi
Napokon kiállítás nyílik. A
verseny részletes kiírása és a
jelentkezési lap átvehető a
Polgármesteri Hivatal portá-
ján, vagy letölthető a www.
bekesvaros.hu honlapról. 

Bõvebb információ a kártyáról, illetve a csatlakozásról személyesen: 
5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 23-25. Telefonon: 66/411-142. E-mailben: bekesikultura@bekesikultura.hu

A Békés Megyei Kormány -
hivatal Munkaügyi Központ -
jának helyi kirendeltségét 35
milliós hazai és 43 millió fo -
rintos európai uniós támoga-
tásból alakították át, létrehoz-
va egy modern munkaügyi
komplexumot – hangzott el
az átadó ünnepségen, melyen
je len volt a Foglalkoztatási
Hi vatal szakmai főigazgató-

helyettese is. Bálint István azt
hangsúlyozta, hogy a kor-
mány célja a foglalkoztatási
problémák megoldása az or -
szágban, de a gazdaságilag
hátrányos régiókban a közfog-
lalkoztatási rendszer folya-
matban lévő megújítása van
még napirenden.

– Aki munkából akar megél-
ni, az munkához is fog jutni –

ígérte Erdős Norbert kormány-
megbízott, utalva a kormányzó

pártok terveire. Re mé nyét
fejezte ki, hogy a 21. századi

elvárásoknak megfelelő békési
kirendeltségi épület a járás más
településein élők munkakeresé-
sét is segíteni fogja. Izsó Gábor
polgármester annak a bizalmá-
nak adott hangot, hogy a fej-
lesztés erősíti Békés körzetköz-
ponti szerepét, és a térség állás-
keresői könnyebben találnak
utat a munka világába. 

– A földszinten információs
tér, ügyintézői helyiség, irat-
tár és tanácsadó irodák kap-
tak helyet, míg az emeleten az
irodák mellett kialakítottak
egy 45 fős tárgyalót is – ismer-
tette Sódar Attila, a kirendelt-
ség vezetője.                 Sz. K.

Átadták a felújított munkaügyi kirendeltséget
Mintegy 78 millió forintból újították fel a békési
munkaügyi kirendeltséget. A Múzeum köz 1. szám
alatti felújított épületet már hónapok óta használ-
hatják a munkakeresők, de hivatalos át adására
csak a napokban került sor.  

A munkaügyi kirendeltség ügyfélfogadása: hétfőn, kedden és
csütörtökön 8-15 óra, szerdán 8-18 óra között.

A színben legalább tízen
ütöttek műteremtanyát, kö -
zöttük az újdonsült táborozók
egyike, Corvus-Kora Róbert
lőkösházi festőművész, eleddig
négy történelmi panorámakép
alkotója. Most ugyan Velencét

fest, egy női portrén igazít, és
szívesen válaszol a kérdésre,
hogy milyen volt az első öt nap
Békésen. – Nagy élmény,
nagy szerű művésztársaság.
Hat olajképet festettem eddig,
ez a velencei lesz a hetedik.

Van időnk, beszélgetünk.
Feljegyezhetem, hogy az év ele-
jén Lőkösházán bemutatott
Holokauszt óriásképet hama-
rosan az aradi zsinagógában
láthatják a művészbarátok.
Aztán újra Velence, Róbert fest
még egy-két órát az esti prog-
ramig, amikor Klement József
húsipari kistermelő mutatja be
és kínálja a táborozóknak
hagyományos termékeit.

Az aradiak a kert egyik
szegletében működnek: Ta -
kács Mihály és Jurik Pál. Ti -
tok, mondják, hogy mit feste-

nek a záró kiállításra. Manajló
András (Ukrajna) viszont nem
titkolózik. Mutatja új képeit,

itt, Békésen fellépett mint
virágfestő és mediterrán ki -
ránduló. Folytatás a 2. oldalon

Művésztelepi délután a Bolyai utcában
Öt nappal azután, hogy ünnepélyes és hangulatos
megnyitón köszöntötte a Csuta Nemzetközi Mű -
vésztelepet Izsó Gábor polgármester és a fővéd-
nök, Tuza Béla, a társaság nagy része késő délutá-
nig dolgozott a Bolyai-kertben, mások tovább foly-
tatták az öt napja kezdett csevegést, barátkozást
pohárka sör, ásványvíz, feketekávé mellett. 
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A Petőfi utca 2. szám alatti Városháza
impozáns tömegével, nemes arányaival és  dí -
szes homlokzatával hívja fel magára a figyel-
met. 1904-ben épült eklektikus stílusban. Az
alapot 1904. április 7-én kezdték kiásni, és
még ugyanebben az évben, decemberben ké -
szen állt az építmény. Az építési évszám meg-
figyelhető a ku pola feletti, zászló alakú fém
táblácskába vésve. A bejárati kapunál szépen
megmunkált kovácsoltvas lámpatartót látha-
tunk. A vastartó konzol még eredeti állapotá-
ban ma radt fenn. 1910-ig petróleumlámpa
volt benne. Békésen két lámpagyújtogató dol-
gozott. Ugyanilyen lámpa volt az épület északi
részén is, amit a rendszerváltás után szereltek
le. Vajon most hol lehet? (Érdekességképpen
elmondható, hogy
városunkban ha -
marabb volt tele-
fon-, mint villany-
vezeték.)

A Városháza
egyemeletes közé-
pület, emeleti ab -
lakai díszes kere-
tezésűek. Örven -
detes, hogy az
emeleti ablakok fölé visszakerült kék mező-
ben városunk eredeti címere. Az utcai hom-
lokzatot gazdag díszítő elemekkel alakítot-
ták ki. A középső kiugró falrész (középriza-
lit) középső ablaka helyén szoborfülke van.
Benne Irányi Dániel, egykori békési ország-
gyűlési képviselő mellszobra található.
Borbély János: A „népképviselő” Irányi Dá -
niel és az agrármunkások című művében a
következőeket írja róla: „Irányi életvitelére

tehát a puritánság jellemző, erre utal, hogy
örökké fekete öltönyben járt, s hogy lakása
és a képviselőház között általában gyalog
közlekedett, csak ritkán szállt konflisra.”
Más helyütt így ír: „Népszerűségére világít
rá, hogy mikor Békésre jött, vonata elé
sokan egészen a békési határig mentek ki.
Egyébként a függetlenségi képviselő békési
látogatásai mindig nagy társadalmi ese-
ményt jelentettek a város életében. Általá -
ban igaz az, hogy nagy tetszést és maradan-
dó hatást keltett a nagylétszámú lelkes hall-
gatóság között.”

Visszatérve az épületre: a tetőn a két kupo-
lát színes palák fedik, sajátságos hangulatot
ad va a háznak. Ha az udvarra bemegyünk,

jobbra az emeletes
szárnyat láthatjuk,
ez később, az 1920-
as években épült. A
föld szinti épület-
szárnya viszont
több mint 200 éves,
1807-ben vagy
1808-ban épült, s
ma is hivataloknak
ad he lyet. Ezen az

udvaron volt a korábbi időkben a bíróválasztás
nyílt szavazással. A félig zárt beépítésű udvar
ódon hangulatával sietős lépteinket lassításra
ösztönzi, egy kevésbé rohanós korra emlékez-
tetnek a régi falak. 

A Városháza természetesen műemlékileg
védett épületünk, ezért is kívánatos a hiány-
zó kovácsoltvas lámpatartó felkutatása s ere-
deti helyére való visszahelyezése.

Bíró György, városvédő

2 2011. augusztus 10.

A VÁROSHÁZA

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)

5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:30; Szombat: 8:30-12 óráig

Augusztus első hetében
kezdték kiosztani a komposz-
táló ládákat azoknak a békési
lakosoknak, akik még kora
nyáron jelentkeztek az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív
Program keretében meghirde-
tett, a komposztálást népsze-
rűsítő programra. Korábban a
résztvevők tájékoztatón ismer-
hették meg, hogyan használják
rendeltetésszerűen a ládákat,
és hogy mi kerülhet azokba.
Például felhasználhatják a ház-
tartások a konyháikból szár-
mazó, zöldségtisztítás köz ben
keletkező hulladékaikat, a
krumpli-, gyümölcs- és tojás-
héjat, káposzta- és salátaleve-
let, de akár a kertben lenyírt

füvet és lehullott falevelet is
tovább tudják hasznosítani.

A kiosztásra kerülő kom-
posztálóláda 1 m3 nagyságú,
tölgyfából készült, csavaro-
zott, több ponton rögzített és

üvegszálas hálóval bevont. A
ládákhoz a lakosok ingyenesen
juthatnak hozzá 6 éves fenn-
tartási kötelezettség mellett, 6
év után pedig a komposztáló-
láda a tulajdonukba kerül. 

Osztják a komposztládákat

Folytatás a címoldalról
A képein legalábbis. Sze -

verényi Mihály évek óta ven-
dég a békési táborban. Hogy
milyen volt ez az éve? 

– Változatos – mondja.
Pozsonyban volt kiállításom,
Pulában voltam művésztele-
pen, de ez a békési, ennek
nincs párja. Gótikus csarnoko-
kat festek és tengerparti han-

gulatot. Ki mit akar.
Esteledik, megérkeznek a

városban sétálók és a kisipari
húsipar mestere, Klement Jó -
zsef a stábjával, no és a
harapnivalókkal együtt.
Várkonyi Já nos örökös tábo-
rozó még megmutatja a kiál-
lításra szánt képeit a 21-es
szerencseszám jegyében
(mely idén a művésztelep

mottója), a groteszk Kifutó
hölgy, és a Befutó motorver-
senyző mosolyt fa kaszt az
alkalmi nézelődők körében.

A XXI. művésztelep vacso-
rázik, a jókedv töretlen, a Bo -
lyai utcai fák zölden hajladoz-
nak felettük. Két nap múl va
kiállítás és búcsú Csabán, a
Jankay Galériában.

Sass Ervin

Művésztelepi délután a Bolyai utcában

Töltse ki a keresztrejtvényt a megadott meghatározások
szerint. Ha helyes a megfejtés, a kiemelt függõleges sor
értelmes mondatot ad ki, melyet érdemes megszívlelni.

1. Öngyilkos japán pilóta
2. Ha a 150 cm-nél alacsonyabb gyermekünket biztonsági

gyermekülés nélkül, csak a biztonsági övvel csatoljuk be, a felsõ
övszár gyermekünk ezen testrésze elõtt fog húzódni, ami azért
veszélyes, mert ütközés esetén megfulladhat.

3. Víz alatt haladó, saját motorjával hajtott, szivar alakú löve-
dék, ellenséges hajók elpusztítására.

4. Kézzel tolható, egykerekû, fából vagy acélból készült, régó-
ta használatos teherszállító eszköz.

5. Ez a passzív biztonsági eszköz csak a biztonsági övvel
együtt nyújt kellõ védelmet. Nélküle ütközés esetén további sérü-
léseket okozhat.

6. Motorosok valamikor acéllemezekkel bélelt bôrkalapja,
passzív biztonsági eszköz.

7. Havas, jeges úton, amennyiben az autó hátsó része
megcsúszik és „farolni” kezd, a gépkocsit ilyen kormányzás-
sal kell megpróbálni egyenesbe hozni, a gáz és a fék óvatos
kezelése mellett.

8. Az esti szürkület kezdetétõl a reggeli szürkület megszûné-
séig terjedõ idõszak.

9. Ilyen lovon utazott Edward király.
10. Kolombusz legismertebb hajója, híres Neoton szám volt.

11. Különleges hintó, Fenyõ Miklós slágere szól róla.
12. Indiánok kedvelt közlekedési eszköze, térdel-

tek benne.
13. Ilyen helyre hívja fel a figyelmet a villogó

sárga fény.
14. Deszka, amely négy kis keréken gördül, és egy

lábbal hajtható.
15. Négykerekû, fedett, rugózással ellátott, mozgékony,

kényelmes, lóvontatású kocsi.
16. Római kori, három lóval hajtott harci kocsi.
17. Árgyélus királyfi a bocskor és az ostor mellett ennek a

tárgynak a segítségével jutott el Tündér Ilonához.
18. Vasalt talpú alacsony és kisméretû szánkó,

elnevezése osztrák-bajor alpesi vidékrõl szár-
mazik.

19. A gépjármuvezetõ részére az ilyen telefon
kézben tartása menet közben tilos és balesetve-
szélyes.

20. Némó kapitány tengeralattjárójának a neve.
21. Közlekedési vonalak föld alatt húzódó,

véglegesen kiépített létesítménye.
22. Az ilyen öv feladata kettõs: amellett,

hogy ütközéskor megóvja az utasokat a kire-
püléstõl, minimálisra csökkenti a gépkocsi
belsõ tartozékai –kormány, visszapillantó
tükör- okozta sérülések lehetõségét.

23. Errõl a közlekedési eszközrõl kapta a
nevét Ladó Gyula Lajos.

A rejtvény helyes megfejtõi
között 5 láthatóságot növelõ
termékeket tartalmazó
aján dékcsomagot sorsol-
nak ki. A nyerteseket pos-
tán értesítik.  Cím: Bal eset-mege -
lõzési Bizottság, 5600 Békéscsa -
ba, Bartók B. út 1-3. 
Beküldési határidõ: augusztus 31.

A május 4-i lapszá-
munkban közzétett
rejtvény helyes meg-
fejtése: 15. 
A megyei nyere-
mény sorsoláson tér-
ségünkbôl nem volt
nyertes.

Keresztrejtvény a közlekedésbiztonságról
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Annak idején, tizennyolc
évvel ezelőtt Bálványos für -
dőn kezdődött minden. Majd
– kinővén magát a lassan
iskoláskorú tábor – Tusnád -
fürdő következett. Ettől datá-
lódik a bennem máig is gyo-
morkavargást okozó Tus vá -
nyos név, amit megemészteni
még nem tudtam. 

A gyerekkorom nyarai
ugyanis a bálványosi olda-
lon teltek. A máig is élő és
létező családi kötelékek, a
csiszári oldali kocsma, bili-
árd, kártya, pingpong és
jéghideg borvízfürdő mind-
mind énem szerves részévé
lettek a vár romjaival, a vi -
perákkal, apám ellenszéru-
mával és Jókaival együtt. A
lélegzetvisszafojtva hallga-
tott, majd olvasott legenda,
a rabonbánok titokzatos vi -
lága a nyíló elmémnek igazi
éltetője volt akkor. Egyko -
ron, az Aporok idején (ne -
kem, gyerekként Marcsát,
Csabát ismerve igencsak
életszagú név volt ez) véget
ért egy hosszú éra, leáldo-
zott a pogány székelyek
világa, kereszténnyé lett az
utolsó is közöttük, éppen a
megmaradás érdekében.
Épp, mint Géza és Szent
István Magyarországán.

Ma is ezt várná el minden
józan magyar, attól füg get-
lenül, merre él a nagyvilág-
ban, nem beszélve az erdé-
lyiekről, kik utolsó lehető-
ségként „engedik” még
egyezkedni az eddig jobbára
– nagy tisztelet a kivételek-
nek, nem az ő ingükről
beszélek – koncért marako-
dó politikusaikat. 

Érezhetően nagy a tét és
az elvárás is, bár egyre több a
szkeptikus hang, mely sze-
rint láncos kutyából nem lesz
paprikás szalonna. S van
igazság ebben. De re mény-
kedjünk. Remény ked jünk,
mert rengeteg a felelősen
gondolkodó és cselekedni
akaró értelmes fia tal, van jó
néhány okos „nagy öreg”, és
itt a magyar kormány és par-
lament jó része. Nem azért,
hogy be- és beleszóljon, ha -
nem, mert felelősséget érez a
határon túliakért. Orbán
Viktor nem zetben gondolko-
dása, bálványosi alapítói
mivolta, Semjén Zsolt erdélyi
gyökerei, Németh Zsolt köz-
ismert elkötelezettsége mind
emellett szólnak. S ha már
szó esett a miniszterelnökről,

a legutolsó kongresszuson az
európai bajok gyökerének a
keresztény értékrendtől való
elfordulást ne vezte. Hová
anno épp Apo rék tértek visz-
sza utolsóként. A mai világ
meg épp visszafele halad, a
Mam mon, a pénz bálványa
felé. S ha marad ez az irány,
ha nem nő össze, ami össze-
tartozik, akkor igen könnyen
lehet, hogy a romantikus
Bál ványoson át, Tusnádfür -
dő érintésével – előbb el tus -
ványosodván – igencsak
elposványosodhat minden,
mit magyar jövőnek remél-
nénk Erdélyben. És mi a pos-
vány? Hát az a bűzlő, iszapos
fenekű mocsár, amely ben
játszadozni fognak lassan
sikamlós kétéltű vé lett fele-
lőseink. Mond hatnánk, hogy
ott egye meg a fene őket,
értük nem is kár, csak az a
baj, hogy minket is magunk-
kal rángathatnak népestől,
nemzetestől. 

Kövér Lászlóval sokszor
vitáztam magamban, de az
a mód, ahogy az ominózus
kongresszuson beszélt, nos,
azt tanítani kellene, mint
ahogy a sokat vitatott Po -
korni Zoltán gondolatát is.
Előbbi mély hittel beszélt
arról, hogy a Fidesz és a
kormány munkáját a jövő-
ben az óvatosság, a válasz-
tókkal és Istennel szembeni
alázat és a saját elbizako-
dottsággal szembeni bizal-
matlanság kell, hogy jelle-
mezze. Utóbbi a mértéktar-
tásra helyezte a hangsúlyt,
mert a kétharmados több-
ség arra hajlamosíthat bár-
kit, hogy azt higgye, min-
denhez ért, és ez nagyon
ká ros lehet a nemzet jövője
szempontjából. 

Persze az anyaországi
politikusak sem szentek.
Messze nem. Aki viszont
2011-ben Romániában
ma gyar érdekek mentén
politizál, annak még eny-
nyinek sem kell lennie.
Pusztán em bernek. Mert
ma Erdély ben egyszerűen
nincs alternatívája az egy-
séges magyar képviselet-
nek. Bárki, aki önös érdek-
ből, mondvacsinált okok-
ból nem hajlandó a közös
fellépést támogatni, az
egyszerűen árulója a nem-
zeti ügynek. Nincs ár nya-
lat, nincs pardon és nincs
magyarázkodás. Kalo dába
és pellengérre vele. Mint
ahogy a lengyelek tették a
rendszerváltás után, s ma
nem a pártot nézik, ha
helyi választás van, hanem
a hozzáértést. Mi még nem
tartunk itt. Sem az óhazá-
ban, sem másutt sajnos.

Bálványtalanul

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Hor -
váth Csaba Norbert (Békés)
és Sötét Klementina (Bé -
kés), Veres Antal (Szeged) és
dr. Balogh Nóra (Sze ged),
Kun Benjámin (Bé kés) és
Bujdosó Krisztina (Békés -
csa ba), Darvasi Mi hály (Sop -
ron) és Csibor Beáta (Sop -
ron), Szabó Lajos (Békés) és

Pataki Anna (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Domokos Béla
(75 évesen, Bélmegyer), Nagy
Im réné (70), Fábián Imréné
(60), Nagy László (87), Ba log
Sándorné (73), Szász Pál (73,
Murony), özv. Csuta Lászlóné
(68), Egeresi Lász ló (90),
Földes Pál (85, Ka mut), özv.
Szöllősi Imréné (86).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A Tájházban július 30-án
megtartott rendezvényen cite-
raszó mellett a múzeumbaráti
kör tagjai által bográcsban
főzött békési parasztos öregtar-
honyát, illetve a zöldséges tar-
honyát, valamint a tepsiben
sült kolbászos-tejfölös és juhtú-
rós-baconos rakott tarhonyát
lehetett kóstolgatni. A program
kapcsolódott településünk újjá-
településének 300 éves évfordu-
lójához, hiszen a török eredetű
tarhonya az 1700-as években
vált elterjedté a környéken.
Sokáig a drágább rizs helyette-
sítésére is használták, például
töltött paprikában vagy töltött
káposztában, és eleink igen lele-
ményes módon gazdagították

vele étrendjüket – mondta el a
Békési Újságnak Baligáné
Szűcs Irén néprajzkutató, a

múzeumbarátok elnöke. Hoz -
zátette, a rendezvénnyel céljuk

az is, hogy ráirányítsák az em -
berek figyelmét arra, házilag
készíthető száraztésztákból mi -
lyen sokféle és viszonylag olcsó
étel készíthető. 

A korábban meghirdetett
tarhonyarecept-gyűjtésre
egé szen különlegesek is ér -
keztek a közismert tarhonya-

leves, öregtarhonya, pásztor-
tarhonya mellett. Olyan

receptek, me lyeket helyben
vagy a környéken készítet-
tek, és melyekből megismer-
hető a tarhonya népi táplál-
kozásban betöltött szerepe. A
tarhonyás rétest például a
hetvenes években a Ka mut
felé eső tanyavilágban még
készítették. A recepteket ki -
adványban fogják megjelen-
tetni, és néhány helyet kap az
ősszel megjelenő Békési Új -
ság Kalendáriumban is.

Az első Tarhonyanapon ter-
mészetesen bemutatták a szá-
raztésztaféleség készítésének
módját, és totót is összeállítot-
tak, melynek a legjobb meg-
fejtői apróbb ajándékokat
vehettek át. A rendezvényt a
Kima és Társa Kft., a Győri
Vegyeskereskedés, a Békési
Globál Bt., Kovács István
hentesmester, továbbá a fellé-
pő Körös Citerazenekar tá -
mogatta.                      Sz. K.

Torta és rétes is készülhet tarhonyával
MINDENKI JÓLLAKOTT AZ ELSŐ TARHONYANAPON

Tarhonyatorta és tarhonyával töltött rétes receptje
is érkezett a Békési Múzeumbarátok Köre által
első alkalommal megrendezett Tarhonyanapra. A
begyűjtött receptekből kiadvány készül.

A tarhonyás ételeket a múzeumbarátok főzték a Tájház vendégeinek.
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A Békési Baptista Gyüle -
kezet 1983-ban emelt új ima-
házában, a Teleky u. 39. szám
alatti épületegyüttes kiszolgá-
ló helyiségeket magába fogla-
ló részében talált helyet a
Szőlőtő Családi Napközi,
amely 2009 januárjában nyi-
totta meg kapuit. Azoknak az
édesanyáknak szeretnének
segíteni, akik kettő vagy több
kisgyermekkel vannak otthon,

de a kisebb testvér
miatt nem tud-
ják vagy valami-
lyen okból nem
akarják a már
szobatiszta gyer-
meküket óvodába
íratni. A napközi na -
ponta 7:30-tól 12:30-ig
tart nyitva, de igény szerint
délutánonként gyermekfel-
ügyeletet is biztosítanak.

A Szőlőtő Csa ládi
Nap kö zi ben bib-

liai elvek alap-
 ján, jól műkö-

dő nagy család-
ként szeretnék meg-
élni hétköznapjaikat

5-7 gyermek részvéte-
lével. A családi nap-
 köziben folyamatos
já ték tevé kenységen

keresztül szeretnének

komplex ismereteket átadni.
Kiemelt szerepet kap a gyer-
mekek erkölcsi, szellemi nevelé-
se, bibliai történetek ismerteté-
se, a zenei nevelés, a játékos
angol nyelv tanulás, a képessé-
gek fejlesztése és az egészséges
táplálkozás. A programot séta és
könyvtárlátogatás egészíti ki.

Bővebb információ a
www.szoloto.5mp.eu honlapon
és a 20/ 886-06-61-es számon.

Családi napközi – bibliai elvek mentén

A Békési Hulladékgyűjtő Kft. rendelkezik a
szük séges környezetvédelmi engedélyekkel, így
elő zetes egyeztetés után lerakható építési törmelék,
sitt a muronyi út melletti egykori szeméttelepen. 

Előzetes egyeztetés után az alábbi időpontok-
ban lehet kiszállítani kizárólag az ilyen jellegű
hulladékot: 

Minden hétköznap: 7–16 óra között 
Szombatonként: 7–12 között
Telephely: Békési Hulladékgyűjtő Kft. telepe

(a Muronyi út mellett a Rózsa temetőt követően)
Az inert hulladék elhelyezésének költsége:

2000 Ft/tonna. Előzetesen egyeztetés a 66/643-
523-os vagy a 66/411-366-os telefonszámon.

Amennyiben nagyobb mennyiségű egyéb hulla-
dék elszállításáról kívánnak gondoskodni, akkor
lehetőség van Békési Hulladékgyűjtő Kft-nél kon-
téner igénybevételére külön díjazás ellenében.

FOGADJA A LAKOSSÁGI 
ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKET 

A BÉKÉSI HULLADÉKLERAKÓ TELEP!

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Békésen, a
Városi Okmányirodában az ügyintézés során lehető-
ségük van az illetékek és díjak bankkártyával történő
befizetésére is.

Aki rendelkezik érvényes, bármely bank által kibocsá-
tott bankkártyával, annak az ügyintézéshez elegendő
azt magával hoznia, és amennyiben van fedezet a szám-
láján, nem kell postára mennie, így időt és fáradtságot
takaríthat meg.

Ezzel egyidejűleg a készpénz-átutalási megbízáson (csek ken)
történő fizetés nem szűnik meg.

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÁS



Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Tel: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

Fogadjuk és továbbítjuk 
rászorult ügyfeleinknek a következőket:

jó állapotú használt ruha és cipő 
(bármely életkorú gyermek, férfi, nő), 

megunt gyermekjáték: 
plüss figura, labda, baba, 

autó, társasjáték.

4 2011. augusztus 10.

Változás. Ez a szó motoszkál bennem ezekben a napokban, ami
összefügg bizonyára azokkal az eseményekkel, amelyek nap mint
nap körülöttünk történnek, kicsiben és nagyban, családon belül
és azon kívül, beleértve a népünk, nemzetünk életét is érintő vál-
tozásokat. Az országgyűlés folyamatosan alkotja az újabb és újabb
törvényeket, megszokott keretek szűnnek meg, s alakulnak át
merőben más formájúvá. Mindeközben egyre többen érzik úgy,
hogy még mindig nem lett semmi sem jobb, még mindig „lefelé”
megyünk. Vajon miért van ez így? Egy lehetséges választ szeret-
nék megfogalmazni erre a kérdésre.

A sokféle változás és változó között jó arra tekinteni, akiről
egyik szép református énekünkben így valljuk: „Aki úgy szól ma
is, ahogy régente szólt, nem változik: az Ő, és az lesz, aki volt.”
(167,3.) Igen, Isten az, „akiben nincs változás, sem fénynek és
árnyéknak váltakozása.” (Jakab 1,17.) Bárcsak minél többen meg-
tapasztalnák az Ő valóban biztonságot adó jelenlétét! 

Ehhez azonban mégiscsak szükség van arra, hogy ki-ki belül-
ről megváltozzon. S a benső változása teremthet számunkra egy
másfajta látásmódot, egy új értékrendet, azt a biztos pontot, ame-
lyen állva kimozdíthatjuk a világot a sarkaiból! Nem rossz, hanem
jó irányba! Próbáljuk ki, hátha sikerül!

Katona Gyula, lelkipásztor

Az Új Magyarország Fej -
lesztési Terv Dél-alföldi Ope -
ratív Program Telephelyfej -
lesz tés pályázatának köszön-
hetően pár hónap elteltével a
Békés-Drén Kft. telephelye
meg újult környezetben várja
a hétköznapjaiban dolgozóit.
A fejlesztéssel egy 3364 m2-es
előkészítő és karbantartó csar-

nok, egy gépmosó, valamint
három épület rekonstrukciója
valósul meg. A projekt meg-
valósításával a telephely min-
dennapi közlekedésének prob-
 lémája is megoldódik. 

A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Re -
gionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

Végéhez közeleg 
a Békés-Drén Kft.

telephelyének fejlesztése

– A szövetség főtitkáraként,
gondolom, jól ismeri az ország
kerékpáros helyzetét. Tényleg
annyira jó helyen áll Békés
megye?

– A megye adottságai kiváló-
ak. Meg kell említeni az érintet-
len tájakat, a Körösök völgyét.
Vonzóak a kerékpáros turisták-
nak a várak, kastélyok, az arbo-
rétum. Jól kiépített a megyei
kerékpárút-hálózat. Nehéz sé -
get jelent ugyanakkor a vonat-
tal történő megközelítése ezek-
nek a célpontoknak, illetve a
megfelelő propaganda hiánya.
Ezért is örülök, hogy a szülőte-
rületemre került az idei túrake-
rékpáros találkozó. Minden -

képpen meg kell dicsérni a
túraútvonalak kiválasztását,
ami a szervező Fenntartható
Térségért Alapítvány hozzáér-
tését mutatja. Pozitívan tudok
szólni a programkínálat mellett
emberek szeretetéről és befoga-
dásáról. Jó volt itt lenni.

– Mennyire szoros a kap-
csolata Békéssel?

– Hároméves koromig itt
éltem, aztán szüleim a főváros-
ba költöztek, én már ott nőt-
tem fel. Rengeteg rokonom él a
megye majd minden szegleté-
ben, több Békésen. Mosta ná -
ban a kerékpározás fellendülé-
se miatt gyakrabban jövök.

– Tényleg olyan kiemelke-

dően jó helyzetben van Bé -
kés? Nem túlzás a „kerékpá-
rosok fővárosának” nevezni?

– Nem túlzás. Békésen tíz
felnőttből hat rendszeresen
használja biciklijét. Ezt még a
kerékpározás szempontjából
mintának tekintett skandináv
fővárosok is megirigyelnék.
De ha hasonló nagyságú alföl-
di városokkal vetjük egybe,
akkor is kiugróan magas ez az
arány. Nem véletlen, hogy itt
alakult meg és működik bé -
kési székhellyel a Magyar
Kerékpárosbarát Települések
Szövetsége. Fel kell nőni a
többi településnek Békéshez.

– A mindennapokban mi -
vel foglalkozik?

– A belváros-lipótvárosi
egészségügyi szolgálat műsza-
ki igazgató-helyetteseként
dolgozom. Az igazi szerelmem
a túrázás és a kerékpározás.
1985-ben tettem gyalogos-,
majd kerékpáros túravezető
vizsgát. Így lehettem a részese
a kilencvenes évek legelején a
Kerekek és lépések című, egykor
nagysikerű tévésorozat felvé-
telének. 

– A Jakab-napi Torkosko -
dás és Vásár idején beszélge-
tünk a békési piacon. Érez va -
la miféle nosztalgiát?

– Határozottan nosztalgia-
érzésem van, ahogy a régi mes-
terségeket, a csigatészta-készí-
tést, a kenyérdagasztást és a
népi játékokat figyelem. Úgy
gondolom, hogy a hagyomány-
őrzésre kiválóak az ilyen alkal-
mak, örülök, hogy a többi
kerékpáros túrázóval együtt én
is a részese lehetek.  Szegfű K.

Sokat tud adni Békés megye a kerékpáros turistáknak
A megye természeti és épített értékeiből számo-
sat sikerült megmutatni a közelmúltban megren-
dezett 41. Országos és Nemzetközi Túrakerék -
páros Találkozón – mondta el lapunknak adott
interjújában a rendezvény társrendezője, a
Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége főtitká-
ra, a békési származású Székely Zsolt.
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A szépkorú Gyuri Péter
Pálnét köszöntötte a napok-
ban Izsó Gábor polgármester.
Az idős asszony tízéves korá-
ban kezdett dolgozni a földe-
ken az uraságnál, s egész élet-

én át kemény fizikai munká-
val ke reste a kenyerét. Ma ris -
ka néni 90 éves korában is
kiváló szellemi fittségnek ör -
vend, a hétköznapokban a fia
gondoskodik róla.

A napokban rendezték meg
magánszervezésben a II. Bé -
kés-dánfoki OrszágosTrabant-
Wartburg Találkozót, mely-
nek egyik látványos része a
felvételünkön is megörökített
felvonulás volt. A találkozó

cél ja, hogy a régi NDK gyárt-
mányú gépkocsik tulajdonosai
összejöhessenek, barátok ta -
lál kozzanak, új barátságok
szö vődjenek, és eközben a
részt vevők kellemes hétvégét
töltsenek el.

www.bekesiujsag.hu

Polgármester köszöntötte
a kilencvenéves asszonyt

Felvonulás is volt 
a Trabantosok találkozóján
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– Egy korábbi beszélgeté-
sünk alkalmával már elárul-
tad, hogy amikor Békés csa -
bán dolgoztál, már álmodoz-
tál egy helyi uszodáról. Mi
való sult meg az álmaidból?

– Az 1/3-os medence 25
méteres lett, a 25 méteres tan-
medencéből 13 méter hosszú.
A szauna megvalósult. A ter-
málvíz fütyül a talpunk alatt.
A gőzfürdő távlati megvalósu-
lás, gondolom. Remélhetőleg
nemsoká üzem alá kerül a
külső termálmedence is. Az
uszoda kihasználtsága optimá-
lis. A medencékben nincsen
túlzsúfoltság, de állandóan
van vendég. A vendégkör túl-
nyomórészt itteni, de Csa -
báról, Mezőberényből és a kör-
 nyező településekről is érkez-
nek. Mondhatjuk, hogy kistér-
ségi jellegű feladatot lát el. 

– Foglalkoztál úszásokta-
tással, csecsemőúszással, fo -
gyatékos gyerekekkel. Most mi
a helyzet ezekkel?

– Úszótanfolyamok vannak
csecsemőtől idős korig. Akár

99 évesen is meg lehet tanulni
úszni. Több jó hírű oktató tart
foglalkozásokat, igen jó ered-
ménnyel. Mindamellett az
uszoda képzett dolgozói is
sikeresen oktatnak. Példa rá,

hogy a harmadikos kötelező
úszásoktatás eredménye több
mint 90 százalékos. Ez azt je -
lenti, hogy tíz gyerekből leg-
feljebb egy nem tanult meg
úszni úgy, hogy segédeszköz
nélkül átússza a nagymeden-
cét. Állandó versenyünk a
Tanévzáró Kupa, amit az ön -
kormányzat, illetve a Kará -

csonyi Kupa, amit a reformá-
tus iskola rendez. A délutáni
órákban teret adunk a sport-
kluboknak, hogy felkészülé-
sükbe a vizes edzést is beleve-
hessék. A bokszolók, kézi- és
kosárlabdások is élnek ezzel, a
többieket szeretettel várjuk!
Mellettük természetesen fo -
gya tékkal élők is látogatják az
uszodát szervezett keretben. 

– Milyen további álmaid
vannak?

– Kimegyünk a teraszra,
szétnézünk, meglátjuk a nád-
dal eltakart egykori nagyme-
dencét, a képzelőerő beindul,
és máris egy élményelemekkel
gazdagított, minden igényt
kielégítő medencét látunk.
Látjuk a csúszdát, az ellenára-

mot, a feltörő buzgárokat és a
nyakunkba zúduló dézsavizet.
A medence közelében egy
gyermekpancsolót. Persze ez
is élményelemekkel megspé-
kelve. S máris teljesítve lenne
az álmom, ahol a picitől az
előrehaladott korig mindenki
megtalálná a várakozásait.
Mindezek mellett nem elha-
nyagolható a nemrég átadott
gyógyászati szárny, ami a gyó-
gyászat terén hozhat fellendü-
lést: a felszereltsége és a szak-
emberei profik.

– Régebben pecázással pi -
hentél. Ma hogyan?

– Nekem az uszoda vezetése
szórakozás, nem munka, és sze-
rintem addig lehet csinálni,
amíg így érzi az ember. Mind -
ehhez hozzájárul a vezetők
pozitív hozzáállása, a polgár-
mestertől az uszodában dolgo-
zókig. Külön köszönet az intéz-
mény segítőkész vezetésének.
Ami eredményt elértünk, kö -
zösen értük el. A család tö kéle-
tesen tud azonosulni a mun-
kámmal, az elfoglaltságommal.
Egyik se szenved csor bát, se a
munka, se a család.         Gugé

Következő interjúalanyunk Kor -
csog Györgyné szövő szakoktató.

52011. augusztus 10.

Kint vagyunk a vízből
Hiszen van már uszodánk és egy agilis, álmodni is
merő, ám mégis két lábbal a való talaján álló, örök-
ifjú uszodavezetőnk, Perdi Tamás személyében.

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

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.

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

Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány magyaror-
szági irodájának vezetője szerint Orbán Viktor igazságo-
sabb bánásmódot érdemelne az elfogultság helyett, mert az
előző szocialista kormányok hagyták katasztrofális helyzet-
ben az országot. Orbán erős küldetéstudattal rendelkező
karizmatikus személyiség kiváló retorikai képességekkel,
aki nemcsak gazdaságilag akarja talpra állítani Magyaror -
szágot, hanem szellemi-erkölcsi fordulatot szeretne. Elen -
ged hetetlen a média szabályozása is, gondoljunk csak a leg-
utóbbi brit lehallgatási botrányra. A magyar médiatör-
vényben olyan elemeket találni, amelyek valamennyi euró-
pai médiatörvény részét képezik. Az új magyar alaptör-
vény pedig a teljes európai értékkánont tartalmazza, és
nem volt tisztességes, ahogyan az Európai Parlamentben a
képviselők vitáztak róla. Az uniós politikában a Magyaror -
szág által elért sikereket alig vették észre, pedig a roma -
stratégia elfogadása vagy Horvátország küszöbönálló uniós
csatlakozása egyaránt tiszteletre méltó teljesítményként
értékelendő. A kelet- és kelet-közép-európai országokat
nem olyan egyszerű a Nyugattal összehasonlítani, hiszen jó
20 évvel a kommunizmus összeomlása után nem lehet a
régióban minden olyan, mint Nyugat-Európában. És nem
is kell, hogy minden olyan legyen – mondta Kaiser. 

TUDTA, HOGY AZ IRIX HUNGARIKUM?

Ki ne emlékezne az IRIX-re, mely  égési sérülésekre, nap-
égésre, valamit horzsolások fájdalmának enyhítésére már
évtizedek óta használatos? Feltalálója Széles Lajos, aki kuta-
tásai során kidolgozott egy gyógynövény-hatóanyagokat
tartalmazó folyadékot, amelyet orvosi ellenőrzés mellett és
dokumentáltan hosszú éveken keresztül sikeresen alkalma-
zott súlyos égési sérült embereken. 1988-ban törzskönyvez-
ték találmányát. 

Az IRIX használható felületes égési sérülésekre: napozás
vagy szolárium által kialakult leégésre, forró folyadék vagy
tárgy okozta kis kiterjedésű égésekre, rovarcsípés okozta
kivörösödött bőrre, továbbá kisebb horzsolásra.

Az IRIX azonnal hűsít, ezáltal a napégett bőr fájdalma is
azonnal enyhül. Gyógynövény-hatóanyaga gyulladáscsök-
kentő hatású. Pár órán belül a bőrpír csökken, a bőr hama-
rabb regenerálódik. Színtelen, gyorsan szárad, utána nem
hagy foltot ruhán.           Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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TOVÁBBRA IS 
A NYÁRI 

KEDVEZMÉNY 
AZ USZODÁBAN

A nagy érdeklődésre 
való tekintettel 

augusztus végéig 
meghosszabbították 

a Békési Uszoda 
nyári akcióját. 
A vasárnapi 

kedvezményes belépő 
250 Ft személyenként. 

Baligáné Szűcs Irén nép-
rajzkutató, múzeumigazgató
lapunknak a helyszínen, a

Tájházban elmondta, hogy a
tábor során a régi, hagyomá-
nyos női és férfi ház körüli

munkákat igyekeztek megis-
mertetni a gyerekekkel. Olyan
munkákkal, melyek a telepü-
lésen egy-két évszázaddal
ezelőtt mindennaposak, de
még a 20. század derekán is
ismertek voltak. A lányok
mosóteknő, mosóborda és
sulykoló segítésével mostak, a
vasaló ősét, a mángorlót is
kipróbálták, vajat köpültek,
száraztésztát készítettek, és
megtanulták kifényesíteni az
evőeszközöket. A fiúknak az
udvar rendezése volt egykor és
a táborban is a dolguk: rőzse-
aprítás, kukoricatörés mozsár-
ban, a lószerszám tisztítása, a
pipák rendbetétele. Mindezek
során a gyerekek odaillő nép-
rajzi ismereteket szereztek,
miközben testközelbe kerül-
tek a Tájház tárgyai, élővé
vált a 19. századi tárgyi kör-
nyezet. A 6-12 éves gyerekek
természetesen sokat játszot-
tak is: zsákban futás, gólyalá-
bazás, és más régi játékok kí -
náltak kikapcsolódást. A fog  -
lalkozásokat Balog Gáborné
és Balogné Szabó Éva vezette. 

A múzeumi tábor hete csa-
ládi nappal zárult, melyen a
készült tárgyakat kiállították,
a gyerekek szüleikkel fejken-
dőt készítettek.            Sz. K.

Élő néphagyomány a Tájházban
A néphagyományok felélesztése és továbbadása
volt a célja a Jantyik Mátyás Múzeum által idén
nyáron is megrendezett múzeumi tábornak, amely
ezúttal a „Régimódi élet” fantázianevet kapta.

Eszközök fényesítését is megtanulták a gyerekek.

A
 S

Z
ER

Z
Ő

 F
EL

V
ÉT

EL
E



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békéscsabán a városközpontban (Justh
u.) igényes, 2006-ban épült, másfélszo bás
lakás sürgősen eladó. Érd.: 30/49-58-420.
A Kossuth utcában földszinti, egyszobás
lakás eladó. Érd.: 20/912-32-43.
Kertes ház eladó a Vörösmarty u. 16. szám
alatt. Érd.: 66/453-529, 70/243-02-60.
Ház sürgősen eladó nagy udvarral a
Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Földszinti lakás eladó, tégla kockaházra
cserélhető. Tel.: 30/518-07-28.
Eladó 126 m2-es, kétszintes lakás a város -
központban. Érd.: 30/273-84-16.
Kamuton ház sürgősen, olcsón eladó.
70/539-09-40.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.: 30/
48-10-449.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás
+ étkezős családi ház eladó nagy mel-
léképülettel, kétállású garázzsal. Tel.:
20/521-95-04.
Eladó az új bölcsőde szomszédságában
igényesen felújított családi ház parkosított
udvarral. Értékegyeztetéssel tömblakás be -
számítása lehetséges. Tel.: 70/310-88-07.
59 m2-es, kétszobás, klímás lakás eladó a
Karacson, vagy téglaházra cserélhető
értékegyeztetéssel. Tel.: 70/205-43-52.
Teleky utcában 69 m2-es téglaépítésű
családi hűz 507 m2-es portán eladó. 70/
398-40-19.
Karacs 1-ben 3. emeleti, 1 + 2 félszobás
szélső lakás eladó. Érd.: 20/413-28-87.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó
Békésen. Tel.: 20/20-60-161.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó a Szabadkai u. 37. alatt. Tel.: 70/235-
97-29.
Fáy utcában 3. emeleti, kétszobás tömb -
lakásomat kertes házra cserélném. Érd.:
30/819-19-03.
Négyszobás, ebédlős, két fürdőszobás
családi ház csendes környezetben eladó.
Érd.: 30/411-08-57.
Kertes ház nagy telekkel áron alul eladó a
Hegedűs u. 5. szám alatt. Érd.: 30/423-
58-79.
Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth u. 9.
szám alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Bánhidán négyszobás kertes családi ház
áron alul eladó. Érd.: 70/51-65-241.
Kétszobás családi ház Békésen eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Értékkülönbözettel békési kétszintes házat
lakásra cserélnénk. Érd.: 70/603-56-87.
Vásárszél 15-ben lakás eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Érd.: 20/938-92-61.
Eladó vagy elcserélhető kétszobás kertes
ház lakásra 2. emeletig. 20/47-39-541.
Négyszobás ház sürgősen, áron alul
eladó a Malomvégen. Érd.: 20/557-12-54.
Ház eladó nagy telekkel a Daru u. 6. szám
alatt. Érd.: 20/227-81-43.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.

Belvárosban felújított tömbben 1 + 2 fél-
szobás, egyedi fűtéses lakás sürgősen,
áron alul eladó. 70/422-32-77.
Autóbusz-állomáshoz közel 110 m2-es
családi ház eladó. Tel.: 66/634-404.
Ady utcában IV. emeleti, egyszobás, 45
m2-es lakás eladó. Tel.: 66/634-404.
Pesti utca 7. szám alatti kertes ház eladó.
70/289-46-50.
Békés-Dánfokon kétszobás, összkomfor-
tos ház eladó vagy kiadó. 20/95-84-167.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél -
komfortos melléképülettel, nagy kerttel.
Érd.: 30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Békésen háromszobás, összkomfortos
ház garázzsal, melléképületekkel eladó.
Érd.: Magyari Imre u. 30. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
épí tési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
A borosgyáni 1-es tavon tórész hozzátar-
tozó telekkel együtt eladó. Érd.: 70/53-19-
988.
Kamuton kisebb ház nagy portával eladó.
Érd.: 70/271-05-32.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó.
Irányár: 3,4 millió Ft. Kopasz u. 10. Érd.:
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125. 
A Dózsa György u. 26. szám alatti egyszo -
bás, komfortos családi ház eladó. Irányár:
3,5 millió Ft. Érd.: 30/21-41-229.
Kis téglaház eladó 3,7 millióért a Teleky
utca elején, lakásnak vagy üzletnek. Tel.:
30/654-70-99.
Régi parasztház 3,9 millióért eladó.
30/95-22-466.
Dió utca 6. szám alatt parasztház nagy
telekkel eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
20/981-59-49, 30/68-22-184.
Ház eladó a Váradi utca 36. alatt. Irányár:
4,3 millió Ft. 30/30-11-097.
Eladó a Vásárszél u. 7/B. I. emeleti  egy -
szo bás lakás. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
70/208-14-58.
A Táncsics utca 8. sz. alatt családi ház
melléképülettel eladó. Irányár: 4,6 millió
Ft. Tel.: 30/439-92-62.
A Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 5 millió
Ft. Tel.: 70/204-28-28.
Kossuth 23-ban III. emeleti egyszobás la kás
eladó. Ár: 5 millió Ft. Tel.: 30/48-40-135.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky u. 99. alatt.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Fáy 11-ben negyedik emeleti, kétszobás
la kás eladó. Irányár: 5 millió Ft. 20/485-
37-62.
Kossuth 23-ban harmadik emeleti, egyszo -
bás, 39 m2-es lakás eladó. Irányár: 5 millió
Ft. 20/485-37-62.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A belvárosban, központi fűtéses régi tí -

pusú ház sürgősen eladó. Irányár: 5,5 mil-
lió Ft. Érd.: 30/910-29-53.
Társasház eladó Irányi 51. alatt. Ár: 5,5
millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó Gát
u. 26. sz. Érdeklődni a Gát u. 33. szám
alatt. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 20/599-
91-02. 
Áron alul 6 millióért eladó a Veres P. téren
egy 2,5 szobássá átalakított erkélyes,
egyedi gázkazános lakás. Házra is cserél-
hető hasonló értékben. Tel.: 30/476-93-80.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 54
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/30-
65-304.
Kétszobás, összkomfortos ház bútorozot-
tan, berendezéssel együtt eladó. Irányár:
6,8 millió Ft. Tel.: 20/912-48-06. Mátyás
király u. 20.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Hargita utca 28. számú, háromszobás
sar ki ház, garázzsal, melléképületekkel
eladó. Érd.: 30/382-67-97, 70/266-73-27.
Első emeleti, felújított, kétszobás lakás
eladó a Karacs T. utcában. Érd.: 30/261-
99-66.
Eladó a Karacs 6-ban 3. emeleti, 60 m2-es
lakás. Parkettás szobák, egyedi víz-gáz óra.
Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 66/ 643-298.
Békéscsabán a piacnál téglaépítésű,
felújított, 55 m2-es, egyedi fűtésű, kétszo -
bás, erkélyes, tehermentes lakás eladó.
Irányár: 8,3 millió Ft. Tel.: 20/377-04-00.
Városközpontban téglaépítésű, 64 m2-es,
háromszobás, 2. emeleti, erkélyes, teher -
mentes lakás csendes környezetben sür -
gősen eladó. Kertes házra csere ér dekel.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Téglablokkos, 64 m2-es, háromszobás,
má sodik emeleti, erkélyes lakás csendes
környezetben, sürgősen eladó, vagy ker -
tes házra csere érdekel. Irányár: 8,5 millió
Ft. Tel.: 20/326-79-26.
A Jókai u. 4. ház eladó vagy értékegyez -
tetéssel emeleti lakásra cserélhető.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/361-96-45.
Békésen téglaépítésű, második emeleti,
erkélyes, 64 m2-es lakás a központban
eladó vagy hosszútávra kiadó. Irányár: 8,9
millió Ft. Tel.: 20/33-86-400.
A Kossuth L. u. 23. alatt 1. emeleti 2,5 szo -
bás lakás eladó vagy kisebb 2. ill. 3. eme -
leti radiátoros lakásra cserélhető. Irányár:
9,5 millió Ft. Érd.: 70/330-20-40.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ft-
ért. 20/416-91-17. 
Eladó az Árok u. 16. számú téglaépítésű,
összkomfortos családi ház. Ár: 12 millió
Ft. Tel.: 20/98-30-794, 66/643-221.
Főútvonal mellett Békésen, kétlakásos
kertes ház eladó 12,5 millió Ft-ért. Érd.:
20/331-69-82.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra cse -
rélhető egy 
teljesen felújított téglaház fűthető garáz-
zsal a fürdő és Dánfok vonzáskörzetében.
Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.: 70/67-83-155,
csak hétvégén.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Bethlen utca 10. alatt felújított 10x10-es

családi ház melléképületekkel, gondozott
udvarral, kerttel eladó. Irányár: 15,8 millió
Ft. Érd.: 66/643-298.

KIADÓ INGATLAN

Lakás kiadó. 30/214-75-81.
Egyszobás, összkomfortos kertes ház
felújításra albérlet kiadó. 20/386-51-53.
Belvárosban 1 + 2 félszobás lakás kiadó.
Azonnal beköltözhető. Ár: 28 ezer Ft +
rezsi + kéthavi kaució. Érd.: 70/422-32-77. 
Garázs kiadó. Tel.: 30/65-525-15.
Garázs kiadó a Karacs utcában a 2. tömb
mögött. Érd.: 30/261-99-66.
Rövidtávra kiadó 1 + 2 félszobás lakás a
belvárosban. Azonnal beköltözhető. 70/
341-47-30.
Szegeden jó közlekedés mellett kétszobás
lakás kiadó, ár megegyezés szerint. Tel.:
30/239-80-72.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.

INGATLANT KERES

Kertes házat bérelnék hosszú távra 20
ezer Ft-ig + karbantartásért. Tel.: 70/252-
42-49.

KERT
Malomasszonykertben 9000 m2-es kert
eladó. 30/313-36-46.
Sebők kertben kert eladó. Villany, víz, fa -
ház van. Tel.: 70/235-97-29.
Szécsénykertben 3 kvadrát gyümölcsös
eladó. Víz, villany, kis pihenő ház szerszá-
mos kamrával. Érd.: 66/634-622, este.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített  zárt -
kert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Békés mellett termőföld eladó. 20/97-25-
902.
33000 m2 kert jó helyen, kúttal, kerítéssel,
háromfázisú árammal, kis épülettel eladó
2,2 millióért. Tel.: 30/309-09-58.
Jégvermi kertben 1169 m2-es zártkert kő -
épülettel, melléképülettel, gyümölcsfákkal
eladó. Villany, fúrt kút van. Irányár: 500
ezer Ft. 70/422-32-77.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Fiat Ducató friss műszakival (2000-res
évjáratú), 328 ezer futott km-rel eladó.
820.000 Ft . Érd.: 30/559-10-70.
Pannonia motoros kistraktor eladó. Érd.:
Békés, Kikötő u. 18. vagy 66/ 414-395.
Új állapotú 50 cm3-es segédmotor eladó.
Békés, Gát u. 33. Tel.: 66/414-892.
3 mázsás utánfutó eladó. 70/562-75-68.
Terra pótkocsival, tartozékokkal eladó. 30/
313-36-46.
Simson SR50 110 ezer Ft-ért eladó.
30/680-26-09.
Pannónia motormeghajtású kistraktor
pót kocsival eladó. Érd.: 66/414-396.
Kikötő u. 18.
Eladó: 15-ös eredeti aluf. Skodára, Rovere
ere deti, aluf. 15-ös vagy csere is érdekel.
20/319-62-82.
Eladó egy piros Babetta kismotor a Deák F.
u. 91. szám alatt.
Eladó Skoda Favorit 1.3-as benzines szgép-
 kocsi, érvényes műszakival. Tel.: 70/588-
04-67.

ÁLLAT
Törzskönyves Bernáthegyi kan fedez.
Érd.: 30/559-10-70.
Malacot birkára vagy borjúra cserélek.
30/278-60-65.

Bakkecske eladó. 66/634-507.
Öthetes Bernáthegyi kölykök eladók. 70/
310-59-07.
Házi cicák ingyen elvihetők. 30/981-76-54.

TÁRSKERESÉS
164/70 kg házias asszony káros szen -
vedélytől mentes, magas, barna, megértő,
dolgos és vagyonos férfit keres komoly
kapcsolatra. Tel.: 70/208-14-54.

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Segédmunkát, piaci kisegítői munkát,
nap számos mezőgazdasági vagy ház
körüli munkát keresek. Tel.: 20/326-79-26.
Szociális gondozó és ápolónő idősgondo-
zói munkát keres. 70/588-04-67.
Betegápolási, idősgondozói munkát kere-
sek napi 4 órában. 70/517-41-31.
Csökkent munkaképességű, nyugdíjas,
megbízható férfi kőműves-karbantartó
vagy kerti munkát keres. Tel.: 20/326-79-26.
C kategóriás jogosítvánnyal, PÁV 2-vel
tar goncavezető, EU-s állatszállító bizo -
nyít vánnyal állást keresek. Állatgondozói
is érdekel. 20/319-62-82.

EGYÉB
Eladó vagy cserélhető pl. tűzifára vagy ta -
karmányra keményfából készült kb. 500
literes cefrés dézsa. Érd.: 30/824-15-70.
Muronyban eladó 2 db egyforma ágynemű-
tartós heverő, tollpaplan, párnák, 3x2 m
szőnyeg, háromkarikás gáztűzhely, keverő -
tárcsás mosógép, 2 db 10-es húsdaráló,
villanyszereléshez vezetékek, új turmixgép
és sok más ingóság. Érd.: 30/270-99-16.
Újszerű Lehel kombinált hűtőgép eladó.
Tel.: 30/655-25-15.
41-es munkabakancs eladó. Ára: 3000 Ft.
Tel.: 30/65-525-15.
Eladó 2 db 172/52-es méretű, sötétkék szí -
nű melles munkanadrág. Ára: 2000 Ft/
darab. Tel.: 30/655-25-15.
Veres szilva és veres szilva cefre eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Szilva eladó. 66/634-507.
Eladó: gáztűzhely, női hosszú csincsilla
bunda, vagy elcserélhető bizsura, tüzelő -
anyagra, építőanyagra. Tel.: 70/588-04-67.
Model Home gőztisztító újszerű állapot-
ban féláron eladó. Tel.: 66/634-214.
Kifogástalan állapotú fagyasztóláda eladó.
30/678-37-64.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, alig hasz -
nált salgó tűzhely 35 ezer Ft-ért, üstház
üsttel 8 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, 4 db
VW bogár alufelni, tágulási tartályok,
tizes-gev láda, szövőszék. Érd.: 30/376-
69-16.
Eladó: 400 l fagyasztóláda, 2 db régi ágy
+ ágybetét, 4 db szék. Tel.: 70/418-50-14.
Két mázsa szemeskukorica eladó. Érd.:
66/410-204, este.
Keveset használt, újszerű állapotú rotá-
cióskapa, 200 V-os búvárszivattyú. Tel.:
20/331-30-09.
Eladó: 3F terménydaráló villanymotorral, 5
l befőttes üvegek, fagylaltos tégelyek
fedővel. Tel.: 70/418-50-14.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, taka rító -
gép, mosogató. Érd.: 20/47-79-440.
200 literes hűtőláda eladó. 20/55-65-248.
Olcsón eladó egy új beltéri tömörajtó ajtó -
féllel. Tel.: 20/98-30-794.
Eladó: 28-as női kerékpár, kacagó gerlék
fehér, vörös és tarka színben. Petőfi u. 39. 
Jó állapotú, zöldszínű világos apró mintás
padlószőnyeg 5000 Ft-ért eladó, kb. 4x4
m-es. Érd.: 20/331-69-82.
Az 1961-ben a 3. sz. iskolában végzettek
jelentkezzetek a találkozóra Samunál au -
gusztus 10-ig. Kispince u. 10. Tel.: 70/558-
73-66, 66/415-279.

Eladó: 3 db 25 literes befont üveg és 2 db
50 literes kosaras üveg, szobapáfrányok,
leánderek. Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/
416-144.
Keveset használt Briggs motoros rotációs
kapa újszerű állapotban eladó. Tel.: 20/47-
09-500.
Ötliteres fémkupakos olasz borosüveget
vennék. Tel.: 66/414-007, este.
Eladó: régi konyhaszekrény, tükör, asztal,
dohányzóasztal, háromszemélyes reka -
mié, 2 éjjeliszekrény, fehér íróasztal, té -
vék, rádió. Tel.: 30/95-22-466.
Építési törmelék ingyen elvihető. 70/236-
35-37.
Akkumulátor eladó. 70/562-75-68.
Tornádó elektromos kerékpár eladó. Érd.:
20/355-77-26, 18 óra után.
Eladó kb. 20 literes szőlőprés. Tel.: 66/
634-622, az esti órákban.
Közepes Bioptron lámpa eladó. Érd.: 20/
331-69-82.
23 db 2,2 méter magas vasbeton oszlop,
jól működő porszívó eladó. Tel.: 30/592-
30-19, csak délelőtt.
Komplett számítógép + nyomtató, szá -
mí tógépasztal hozzávaló forgószékkel
eladó. Tel.: 30/631-84-79.
Eladó: hűtőszekrény, kihúzhatós ágy, ter-
ménydaráló, kukoricamorzsoló és egyéb
ingóságok. Tel.: 30/262-64-34.
Eladó: háromkerekű, kitűnő állapotú Tor -
nádó elektromos kerékpár, és egy kézzel
hajtott szobakerékpár új állapotban. 66/
411-161.
Száraz, kivágásra való diófa, cseresznye-
fa tüzelőnek eladó. 30/578-63-80.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Rekamié + 4 fotel + asztal 17
ezer Ft-ért. Ruhásszekrény és vitrines
szek rény 8-8 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek, há -
lószobatükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Szalagfűrész, búvárszivattyú, kézi fűrész,
asztal, két szék, mosógép, centrifuga,
mák daráló, régi konyhaszekrény eladó.
70/554-93-93.
Olcsón eladó beltéri új tömörfenyő ajtó
ajtóféllel. Tel.: 20/983-07-94.
Álló fűrészgép eladó. Tel.: 30/452-59-83.
300 l fagyasztóláda, 120 l Lehel hűtő -
szekrény eladó. Érd.: 20/355-77-26, 18
óra után.
Régi típusú világos két szekrény, két ágy,
televízió, üst házzal, gáztűzhely, centrifuga
olcsón eladó. Rákóczi u. 17., csak délelőtt.
Kalocsai hímzett terítők különböző méret-
ben eladók. Tel.: 30/631-84-79.
Rugós gyermekheverők és cefrének való
szilva (több mázsa) eladó. 30/578-63-80.
Eladó: Daewoo SD3500P combo dvd/
video/mp3/divX, Sony DIX-900-as 16x
camera/video NTSC/PAL. 20/319-62-82.
Cefrének való használt műanyag hordókat
vennék. Tel.: 20/228-58-66.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ért. Tel.: 20/629-28-38.
Új kúpcserép eladó 600 Ft/db. Érd.:
30/94-35-500.
Eladó egy tárcsás mosógép jó állapotban.
Tel.: 30/406-13-38.
Eladók: villanymotorok, szivattyú, gyári
terménydaráló, biciklialkatrészek, mester -
gerenda, betonoszlopok. Tel.: 66/412-862.
Szilva fáról egyben eladó. Tel.: 66/416-409.
Újszerű állapotban lévő háromkerekű fel-
nőtt kerékpár eladó. Érd.: Jókai u. 2.
Eladó: jó állapotú, nagykerekű babakocsi,
Angelcare légzésfigyelő, bébifon, pelen -
kázó, bébihinta, 30 l öntöttvas bogrács.
Érd.: 70/367-47-50, 70/619-20-39.
3 db nagyméretű pálma eladó. Érd.: 30/
533-80-08.
Különböző méretű beton etetővályúk
eladók. Érd.: 30/261-99-66.
Gimnáziumi tankönyvek eladók. 30/678-
37-64.
Eladó egy lábbal hajtós üzemképes var-
rógép. 30/85-81-911.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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 16. KEDD 12 ÓRA.

6-13 éves gyerekeket várnak a refor-
mátus egyházközség által szervezett
hittanos gyermektáborba, amely
augusztus 22-26. között lesz, naponta
8 órától 12:30-ig a Széchenyi tér 21.
szám alatti gyülekezeti házban. Bibliai
történetek, csapatversenyek, kézmű-
ves-foglalkozások, sport, éneklés sze-
repel a programban. 12 évnél időseb-
bek is jelentkezhetnek csapatkapitá-
nyi, játékvezetői és kisegítői felada-
tokra. A tábor ára egy doboz süte-
mény, amit hétvégéig közösen elfo-
gyasztanak. Érdeklődni és jelentkezni
a református hivatalban lehet augusz-
tus 16-ig. Telefon: 411-357.

Református hittanos gyerektábor

Kihelyezett kistérségi ügy -
félfogadást tart az Egyenlő
Bá násmód Hatóság ügyfél-
szolgálata Békésen augusztus
25-én, csütörtökön 9-13 óra
között a Polgármesteri Hiva -
tal 45-ös irodájában. Azokat
várják, akik nemük, faji
hovatartozásuk, bőrszínük,
nemzetiségük, nemzeti vagy
etnikai kisebbséghez va ló tar-
tozásuk, anyanyelvük, fogya-
tékosságuk, egészségi állapo-

tuk, vallási vagy világnézeti
meggyőződésük, politikai
vagy más véleményük, csalá-
di állapotuk, anya ságuk (ter-
hességük) vagy apaságuk,
szexuális irányultságuk, nemi
identitásuk, életkoruk, társa-
dalmi származásuk, vagyoni
helyzetük, foglalkoztatási
jogviszonyuk vagy munka-
végzésre irányuló egyéb jog-
viszonyuk részmunkaidős jel-
lege illetve határozott időtar-

tama, érdekképviselethez va -
ló tartozásuk vagy más miatt
kedvezőtlenebb bánásmód-
ban ré szesültek. Számukra
tájékoztatást adnak arról,
hogy jogsértés esetén milyen
lehetőségei vannak a jogérvé-
nyesítésre.

A hatóság állandó ügyfél-
szolgálata Battonyán, a Fő u.
91. alatt, az Esélyek Házában
csütörtökönként 12-16 óra
között érhető el.

Kihelyezett ügyfélfogadást tart
az Egyenlő Bánásmód Hatóság
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Miért kell a jósnőhöz bejelentkezni – nem
tudja, hogy jövök? A piercinges pasik alkal-
masabbak a házasságra, mert vettek már
ékszert, és megtapasztalták a fájdalmat? Ha
a fekete doboz elpusztíthatatlan, miért nem
abból készítik az egész repülőt? Mi van, ha
egy védett állat lelegel egy védett növényt?
A Coca-Cola-napocskának mi süt a szemé-
be? Ha úgyis a férfiak irányítják a világot,
mért nem tiltották még be a nyakkendőt?
Miért nincs egér ízű macskaeleség? Ha
merülőben van az elem, miért nyomjuk erő-
sebben a távirányító gombját? Miért nem a
férfiak ülnek oldalt a nyeregben? Ha a teflon
nem tapad semmihez, hogyan marad rajta a
serpenyőn? Miért járnak a balett-táncosok
lábujjhegyen – nem lenne egyszerűbb maga-

sabb táncosokat alkalmazni? Ha minden
férfi egyforma, miért válogatnak annyit a
nők? Ha egy szinkronúszó megfullad, a töb-
binek is meg kell? Miért kell a Windows
bezárásához a Startra kattintani? Miért nem
ragad a ragasztó a tubusba? Ha az ufók
olyan okosak, hogy idáig utaznak a Földre,
miért mindig a legostobábbakat viszik el?
Több férfi hagyná el a családját, ha tudná,
hogy kell összecsomagolni? Tömegverekedés
közben miért nem tör ki futballmeccs?
Miért van a citromsavban aroma, a mosoga-
tószerben meg igazi citrom? Miért kötnek
gyorsabban a nők, ha fogy a fonal? Esőben a
juhok összemennek? (De össze ám! Hogy ne
cidrizzenek annyira…)

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
MIÉRT KÉRDEZI, HA NEM TUDJA?

Augusztus 17. szerda 19 óra
Az Ottawai Magyar Kórus fellépése. A kórus a
magyar nyelv és a hagyományok ápolása érdeké-
ben 1992-ben alakult Finta Beatrix karnagy
vezetésével. Rendszeresen turnézik Magyaror -
szágon, valamint fellép és szolgálja a magyar
kultúra ügyét Kanadában. Önálló békési kon-
certjükön egyebek közt Kodály, Liszt, Weber,
Schubert és más szerzők szerzeményeit éneklik.
Római katolikus templom

Augusztus 19-20. péntek-szombat
I. Békés-dánfoki Zenei Fesztivál. Fellépések
pén teken 17 órától, szombaton 16 órától. Gyer -
mek műsor, nosztalgiazene, mindkét napon 22
órától retró diszkó. Belépés: 400 Ft/fő.
Dánfoki Üdülőközpont

Augusztus 20. szombat 10 óra
Ünnepi megemlékezés a nemzeti ünnepen.
Bővebben lapunk címoldalán.
Királyok kapuja emlékmű

Augusztus 20. szombat 18 óra
Fekete Nándor orgonaművész Világklasszi sok
című lemezének interaktív bemutató hangver-
senye Európa legmodernebb digitális orgoná-
ján. Belépés ingyenes! Eső esetén a koncert
helyszíne a kulturális központ a Jantyik utcán.
Városháza udvara

Augusztus 24. szerda 8-11:30
Váradás a Vöröskereszt szervezésében. Adjon vért
és mentsen meg három életet!
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUGUSZTUS 11-24. KÖZÖTT
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Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ

ANGOL és NÉMET 
nyelvtanfolyam indul  szeptemberben  Békésen

egyetemi tanárok bevonásával, 
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban. 

Program-akkreditációkkal rendelkezünk, 
amelyek minõségi garanciát jelentenek. 

A tanfolyam díja: 850 Ft/óra (havi részletfizetés).
Szóbelizõ tanulóink 95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!

(Írásbeli 75%.) 
Intenzív felkészítés a komplex C típusú nyelvvizsgára.

(Vizsgázzon különbizottságnál szóbelibõl 
+ nagyon könnyû DEXAM írásbelibõl.)

Válassza Ön is a 17 éves tapasztalattal rendelkezõ 
minõségi, akkreditált nyelviskolát!

Jelentkezési határidõ: 2011. augusztus 25.

Érdeklõdni www.nyelv-iskola.eu vagy a hét minden napján 8-19 óráig: 
30/931-87-74 vagy 20/321-43-54

Széll és Szert Kft., Pladány, Vasút u. 8., 01-0183-05, PL-3915/35, PL-3914/28

Biztosan mindenki ismeri azt a gyermekjátékot,
amelynek az a neve, hogy: kicsi a rakás, nagyot
kíván. Ez egy jópofa mókás szórakozás gyerekeknek,
de nem úgy a Széchenyi tér 17-es számú ház lakói-
nak. Évek óta „játsszák” ugyanis egyesek (ki tudja
hol lakó emberek?) velük, azaz pontosabban a sze-
métgyűjtő konténerükkel és főleg a környékével ezt az
össznépi magyar „játékot”. Rendszeresen állnak meg
utánfutós autóval, és pakolnak hordót üvegtörmelék-
kel, építési törmeléket, sittet, zsákot tele földel, moni-

tort (amely veszélyes hulladék!), trágyát, salakot…
Legutóbb egy akkora zsákot ajándékoztak a lakók-
nak tele szeméttel, hogy két ember nem tudta felemel-
ni a traktorra. A „legszebb” az egészben az, hogy ez
utóbbit az éj leple alatt tették. Lehet, hogy az illető
még álmatlanságban is szenved, a szemtelenségen
túl?! Ezúton kérik a lakók a kedves „játékos” kedvű
embertársaikat, a jövőben inkább a szemétlerakó
helyet boldogítsák „nagylelkű adományaikkal”!

A lakók felkérésére megfogalmazta: Gugé

A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61. Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Kicsi a rakás?!

Augusztus 8-án hétfőn a
Tüdőgondozó Intézet átköltö-
zött a József A. utca 5. szám
alatti Rendelőintézetbe, a volt
orvosi ügyelet helyére. A tüdő-
gyógyászati szakrendelés az új
telephelyen augusztus 10-től
kezdi a szakrendelést a megszo-

kott rendelési időben. Telefon -
száma változatlan: 66/411-024.

A tüdőszűrés a lakosság
számára a rendelőintézet köz-
ponti épületében a röntgen
helyiségében fog történni hét-
főtől-péntekig 14-16 óra kö -
zött, várhatóan teljes kapaci-

tással augusztus 15-től – tájé-
koztatta lapunkat Dr. Gulyás
Zsuzsanna intézményvezető
főorvos.

A tüdőgyógyászati szakren-
delés augusztus 29-től szep-
tember 2-ig szabadság miatt
szünetelni fog.

Új helyen a tüdőgondozó



Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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Horgász
szemmel

A halibut pellet sok horgász
számára már nem idegen,
hiszen sok kapitális halat fog-
tak már e remek csalival. A
legfogósabb, legkevésbé oldódó
kiváló csalogató hatású halibu-
tot, húsdarabokat, halolajat,
aminosavakat, halproteint tar-
talmazó pellet. Vala mennyi
mérete átfúrt formában kap-
ható, így könnyen ho roghoz
rögzíthető, akár csaligumival,
csalistopperrel. A halibut pellet
etető formában is létezik, ez a
nagyobb fogáshoz elengedhe-
tetlen. A halas pelletek több
ízesített formában is kaphatók.
Talán a legsikeresebb és szinte
minden vízen jó eredménnyel
használt csali az epres halas
pellet, mert ennek az oldódási
ideje hosszabb, mint a hagyo-
mányosnak.

Szekerczés Sándor

HALIBUT PELLET 
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AUTÓVÁSÁRLÁS A GAZDASÁGI VÁLSÁG UTÁN…
A gazdasági világválság 2008 októberében kezdõdött és

azonnal éreztette hatását. A válság elõtt a gépkocsik 80 száza-
lékát finanszírozás segítségével vásárolták, szinte kivétel nélkül
svájci frank alapon. A kormányzat a hitelezés területén azonna-
li intézkedésekkel élt. 2009. január 1-jével megszûnt a 10 szá-
zalékos kezdõrészlettel való vásárlás lehetõsége, és az akár 10
éves futamidõ is megszûnt. A szigorítások és a válság miatt az
elõzõ évhez képest 80 százalékkal esett vissza az újautó eladás.
Ez nem csak az újautó piacot rengette meg, hanem hosszabb
távon is érezteti hatását, mivel az egykoron eladott újautóból
lesz a késõbbiekben eladható használtautó. Ráadásul az eladá-
sok még mindig csökkennek. Azonban ha nincs eladott újautó,
mibõl lesz a használtautó? Hitel és használtautók hiányában
hogyan vegyünk jármûvet?                            Domokos István

Folytatás a www.botondauto.hu/cikkek oldalon.

A Békési TE női együttese
nagy fölénnyel nyerte a bajnok-
ságot, nyolc ponttal szerzett
többet, mint a másodikak. A
csapat minden mérkőzését
megnyerte, és Molnár Emese
szintén százszázalékos teljesít-
ményt nyújtott. Kie mel kedő
továbbá László Adrien és Szabó
Brigitta eredményessége. Mel -
lettük pályára lépett még Póth
Eszter, Balogh Bernadett és
Nagy Olga is. Balogh József
vezetőedző lapunknak elmond-
ta, hogy a lányok ősztől az NBI
A csoportjában küzdenek a jó

eredményért, a város jó híréért.
Őket erősíti majd az egykori
román válogatott Balas Lucia is.

Extraligás férfi csapatunk
tavasszal tudott erősíteni az zal,
hogy korábbi kiválóságuk,
Klampár Tibor segítségével
leigazolták Pagonyi Róbertet
Celldömölkről. Vele négy mér-
 kőzést megnyertek, és a bajno-
ki második, harmadik, negye-
dik helyezettől is csak nagy
csatában szenvedtek mi nimális

vereséget. Ezzel a teljesítmény-
nyel elégedett Balogh József
vezetőedző. A csapatban
Pagonyi Róbert, dr. Bo hács
Gábor, Béres Szabolcs, Baranyi
József kapott játéklehetőséget.
Ősszel itt is lesz erősítés, visz-
szatér egyéves ausztriai légiós-
kodás után Sebestyén Péter.

Az NBII Keleti csoportjá-
ban induló második békési
csapatba visszatért a korábban
sérült Botyánszki Csaba és
Sebestyén Sándor. A csapat
erőssége a mérkőzéseinek 86
százalékát megnyerő Csarnai

Gábor volt. Szerephez jutott
továbbá Bagi Attila és Lukács
Tibor. A csapat 16 ponttal a
hatodik helyet szerezte meg.

A Békési TE erejének meg-
feszítésével biztosítja csapatai-
nak a versenyzést – mondta el
a Békési Újságnak Balogh
József vezetőedző. Továbbra is
az önkormányzat a legfőbb
támogató, míg a fennmaradó
költségeket néhány kisebb
szponzor adja össze.       Sz. K. 

Élvonalban 
a Békési TE női csapata

FÉRFI CSAPATAINK 
A KÖZÉPMEZŐNYBEN ZÁRTAK

Az élvonalban folytatja szereplését a Békési TE
női csapata, miután az NBI B Keleti csoportját
megnyerték. Férfi együtteseink a középmezőny-
ben végeztek: az extraligás első csapat hetedik, az
NBII-es második egység hatodik lett.

A békési hídfő, délután öt
óra. Nyolc nő végez nyújtó-
gyakorlatokat, lábuk előtt
egy-egy pár színes bot. Be -
szélgetnek, nevetgélnek, majd
felkapják botjaikat, és elindul-
nak a természetbe. Velük tar-
tok. Nem mondom, első pilla-

natra egyszerű gyaloglásnak
tűnik az egész, annyi különb-
séggel, hogy bot van a kezük-
ben. Hamarosan rá kell jön-
nöm, mekkorát tévedtem.

– A lábad és a karod ellenté-
tesen mozogjon! Egyenes ge -
rinccel, kicsit dőlj előre, hagyd,
hogy a bot segítsen – koordi-
nálja lépéseimet az edző,
Nagy né Juhász Anna. Így
meg mozgatod a váll- és hátiz-
maidat, karodat, viszont a bot
tehermentesíti is az ízületeket. 

– Négy-öt hónapja kezdtük
el Békésen is a Nordic Wal -
kingot. Sajnos hazánkban
még nem igazán elterjedt ez a
fajta sport. Pedig rengeteg
pozitív oldala van. 

A Nordic Walking jó vá -
lasztás a túlsúllyal küzdők-
nek, az ülő munkát végzők-
nek, kismamáknak, cukorbe-
tegeknek, idősebbeknek. Az,
hogy ez a sport ilyen nagy cso-

portot felölel, annak köszön-
hető, hogy a test izmainak
mintegy 90 százalékát meg-
mozgatja, úgy, hogy nem is
vesszük igazán észre. Nem kell
átöltözni hozzá, nincsenek
bonyolult mozgások. Csak a
bot és a természet. Fontos,

hogy mindenki a saját maga
tempójában halad. Ez függ az
edzettségi szintjüktől és a
kondíciójuktól is. 

– Magas a cukrom - kezdi
mesélni Juhos Balázsné –
gondoltam, megmérem az
edzés előtt és utána. Haza -
tértem kor hat tizeddel volt
alacsonyabb a cukrom, ahhoz
ké pest, mint mikor elindul-
tam. Ezen kívül térd- és porc-
kopásom van, de azon is ren-
geteget se gített. Most már a
hosszú sétákon sem fulladok,

és fogytam is egy kicsit.
A kiindulópontunk egyre

csak távolodik tőlünk, és mi
csak megyünk és megyünk. A
lányok beszélgetnek, nevet-
gélnek, látszik, hogy jól érzik
magukat én meg fújtatok, és
egyre jobban fáradok. 

– Általában 5 kilométert
szoktunk megtenni, de nem
igazán figyeljük. A lényeg,
hogy a természetben va gyunk
és mozgunk. Az edzések álta-

lában 1,5 órások, és heti
háromszor vannak. Botot én
adok, így könnyedén csatla-
kozhat bárki, aki szeretné
kipróbálni ezt a sportot –
meséli Nagyné Juhász Anna. 

Az edzés végére kellemes
fáradságot érzek, de a majd’
egész napi ülőmunka után ez
jólesően hat rám. Miután ha -
zaértem, csak akkor veszem
észre, hogy becsomósodott há -
tam már nem fáj, könnyedén
tudom mozgatni a vállaimat.

Rucska Beáta

Természetben a Nordic Walkinggal
Új sport van születőben Békésen. A Nordic
Walkinggal nemcsak fogyhatunk, hanem egész-
ségünket is megőrizhetjük.

A Békési Pálinka Zrt.
értesíti 

a tisztelt lakosságot, 
hogy megkezdte 

a PÁLINKAFŐZÉS
ELŐJEGYZÉSÉT

Békésen, a Szent Pál sor 3.
alatti kereskedésben.
Telefon: 66/411-336.

Az NBIA-ba feljutott Békési TE női asztaliteniszezői edzőikkel.
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