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

JÚLIUS 23-30.

Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JÚLIUS 30-AUG. 6.

Levendula Patika (Csabai u.)

AUGUSZTUS 6-13.

Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

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

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

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

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Milyen gyakran
olvas?

12%
Egyáltalán
nem olvasok. 

10%
Évente 
pár könyvet. 

Olyan szálláshelyet keres, ami olcsó, közel van,
és ahol végre mindenki kényelmesen elfér?
A megoldás és a szobák kulcsa is nálunk van!

A Dánfoki Üdülõközpontot azon kedves
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk, akinek fontos a
természet közelsége: a Kettõs-Körös folyó, a
szabad strand valamint egy hatalmas tér játék-
hoz, sporthoz (kajak-kenu, úszás, kishajó, lovag-
 lás, bringázás, röplabda stb.). 
Kijelölt, biztonságos tûzrakóhelyeink teszik feledhetetlenné a tábori estéket.
Faházainkat, körépületi egységünket és zuhanyzós panziószobáinkat kínáljuk a kikapcsolódni vágyóknak.

Homokos partú szabad strandunk igényes, teljesen kiépített környezetben várja vendégeit. A víz
fürdésre kiválóan alkalmas, az élményt csúszda teszi még élvezetesebbé. A strandhoz tartozó
zuhanyzók és öltözõk is mind a kényelmet szolgálják.
A környezõ települések közelsége (pl. Gyula, Békéscsaba, Orosháza, Mezõhegyes) pedig vonzza a
kirándulni vágyókat.
Igény esetén teljes ellátást (reggeli+ebéd+vacsora) is biztosítani tudunk, mindezt helyben, kiszállítással!

További információt honlapunkon talál: www.danfok.hu.
Szállásfoglalását a danfok@danfok.hu email címre várjuk.

A BARÁTOKKAL, OSZTÁLYTÁRSAKKAL, CSALÁDDAL TÖLTÖTT IDÔ 
A LEGÉRTÉKESEBB, EHHEZ A TÖKÉLETES HELYSZÍNVÁLASZTÁS PEDIG 

NEM EGYSZERÛ…

15%
Csak újságot
olvasok.

63%
Rendszeresen 
olvasok könyvet,
lapokat.

Ahogyan a korábbi évek-
ben, idén is közgyűlést tar-
tott a Békés-tarhosi Baráti
Kör a zenei napok idején. 

Mezei Imre, a szervezet el nö-
ke meleg szavakkal illette a
zenei napok szakmai szín vona-
lát, a programok gaz dagságát.
Elhangzott ugyanakkor, hogy
szervezetük elöregedő, egyre
kevesebben vállalják az utat

Bé késre az egykori Tarhosi
Ének isko lá sok közül. Töb ben
sürgették, hogy a 2012-ben
esedékes tisztségviselő-válasz-
táson fiatalabb, agilisabb veze-
tést válasszanak, hiszen az
előző találkozás óta alig végzett
a közvélemény számára is ész-
revehető munkát a kör. Mezei
Imre továbbra is a segítségét
ígérte a városvezetésnek abban,

hogy az erősen leromlott álla-
gú, a békési önkormányzat
tulajdonában lévő tarhosi
Zenepavilon szépségéhez és
kedvező fekvéséhez méltó sze-
repet kaphasson, például egy
civil szer vezet üdülőjeként
hasznosulhasson. Ezzel kapcso-
latban Izsó Gábor polgármes-
ter elmondta, a városnak az
állag megóvása is nagy teher,

és bár folyamatosan vannak
érdeklődők, olyan személy
vagy szervezet még nem jelent-
kezett, aki vagy amely meg is
kívánta vásárolni az ingatlant.

A közgyűlés résztvevői,
akik zömében a Magyar Örök -
ség-díjas Tar hosi Ének iskola
egykori nö ven dékei, az általá-
nos és kö zépiskolai ének okta-
tás védelmében kiált ványt

fogalmaztak meg, melyet az
ok tatási államtitkársághoz
fog nak eljuttatni. 

Az ülés az énekiskola alapí-
tó-igazgatójának, Gulyás
György nek a ze neiskola falán
lévő emléktáblája megkoszo-
rúzásával ért vé get. Az emlé-
kezés koszorúit he lyezték el
Kodály Zoltán mell szobránál
is, a ligetben.               Sz. K.

Védenék az énekórákat az egykori énekiskolások

A kulturális központ kezelé-
sében álló Dánfoki Üdülő -
központban augusztus 19-20-
án rendeznek első ízben zenei
fesztivált, ahol a szervezők terve
és ígérete szerint a tánczene,
retro disco és a rockzene megfér
egymás mellett. A zene mellett
az üdülőhely természeti adott-
ságai, szórakoztató programok,
a szabad strand és olcsó árak
csalogatják a leendő látogató-
kat. Fellépő szólisták és együt-
tesek augusztus 19-én, pénte-
ken 17 órától: Bereczki Károly

(Sar kad), Határeset (Elek),
Dred ful Peace (Körösladány),
Vida Rock Band Roll (Békés -
csa ba), Blades (Gyula), Deviant
(Fü zes gyarmat), Álmosvölgy
(Bé kés csaba). A napot retro
diszkó zárja este tíztől. 

Augusztus 20-án 16 órától
lesznek koncertek, fellép: CET
(Békéscsaba), SecRat (Szarvas),
Behind My Mind (Békés),
Dorothy In Overdrive (Békés -
csaba), Scarecrow (Bé kés csa -
ba), Monkey Ranch (Gyoma -
endrőd), Over Pro mises (Gyu -

la), Pernahajder Campbell
(Gyula), Gladiators Acoustic
Band (Nagyszalon ta). Ugyan -
ezen a napon gyermekműsor
és nosztalgiazene is lesz. A
napot retró diszkó zárja. 

Mindkét napra 400 Ft a belé-
pés díja, ez a területhasználati
díjjal megegyező összeg. Aki
mind a két napra belépőjegyet
vesz, ingyen sátrazhat, de egyéb
szálláslehetőségek is adottak. A
rendezvényről bő vebb tájékoz-
tatást ad Csök mei Gábor a
20/400-23-37-es telefonszámon.

Zenei fesztivál lesz Dánfokon

A túrakerékpározás szerel-
mesei a Dánfoki Üdülő köz -
pontból kiindulva ismerkedtek
két keréken a Körösök völgyé-
vel. Gyebnár Péter, a rendez-
vényt szervező Fenn tartható
Térségért Alapítvány elnöke
lapunknak elmondta, az or -
szág ból és határon túlról
érkeztek a túrakerékpározás
elkötelezettjei a találkozóra, és
őket különösen a 100 kilomé-
ternél hosszabb körutak érde-
kelték. Ilyen zajlott például

Zsadányt érintve Mező gyánra,
Dévavá nyát érintve Vésztőre,
Szabad kí gyóst érint ve Gyu -
lára. A térségnek nagy húzóe-
reje az érintetlen tájak szépsé-
ge mellett, hogy a szárazföldi
túrázás a vízivel párosulhat.
Székely Zsolt, a Magyar Ke -
rékpáros Túrázók Szövet sége
egyébként békési származású
főtitkára szerint sikerült meg-
mutatni a találkozó résztvevői-
nek a me gyét, annak természe-
ti és épített értékeit. Kiemelte:

a helyiek talán nem is tudják,
hogy megyénk jól kiépített,

nagy összefüggő kerékpáru-
takkal rendelkezik, ideális a

kerékpártúrákhoz.
Folytatás a 6. oldalon

Kitett magáért a kerékpárosok fővárosa
A BICIKLISEK KÖZLEKEDÉSI BIZTONSÁGÁRÓL IS SZÓ ESETT

A szokottnál is nagyobb kerékpáros-forgalom,
valamint rendhagyó felépítésű és veterán biciklik
látványa érzékeltette a városlakókkal, hogy a
napokban Békésen tartották meg a 41. Országos
és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozót, egy-
ben a II. Békési Kerékpáros-fesztivált.

Kerékpáros felvonulás Békés belvárosában. További fotók: www.bekesiujsag.hu.
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A Durkó utca 8. számú építmény építé-
szeti szempontból a különlegesen értékes
házaink közé tartozik. Eredeti állapotában
való helyreállítását az európai hírű műem-
lékvédelmi szakembernek, Sisa Bélának
köszönhetjük. A házról Sisa Béla: Békés me -
gye műemlékei
című könyvében
a következőket
írja: „Alaprajzi el -
rendezése: szo ba
– konyha – szoba
– pince – padlás-
feljáró – kamra –
alsókonyha – al -
só szoba – szín –
ólak. Az udvari
homlokzaton az
alsó konyháig pil-
léres tornác fut végig, mögötte az ólakig
darufás, oszlopos tornác. A konyhában ere-
detileg szabadkémény volt, az alsó szobában
köralapzatú kemence. A belső szobát tiszta-
szobaként használták. Ebben nem volt tüze-
lőberendezés. A helyreállítás során vissza lett
állítva az eredeti nyílászárórendszere, a sza-
badkémények és a tüzelőberendezések. Az
épületet 1866-ban Csapó Gergely építtette.
Az udvari homlokzat előtt eredetileg teljesen
végigfutó téglapilléres tornác készült, csak

az 1920-as években cserélték ki az utolsó sza-
kaszt darufásra. E fölött a tornácszakasz  fö -
lött tudták a padlásra a szénát felrakni. Az
épület utcai homlokzata háromtengelyes. Az
ablakok között pilaszterek futnak fel a víz-
vezetőként működő hangsúlyos párkányig.

Az oromfal moz-
galmas vonalú,
barokkos kikép-
zéssel középen két
s z a l a g k e r e t e s
négyzetes szellő-
zőnyílás, a közötte
lévő habarcs dísz-
ben 1866, az épí-
tés évszáma.

A volt lakóház
állami tulajdonba
került, helyreállí-

tása 1979-ben fejeződött be. Azóta tájház-
ként működik. Az épület teljes műszaki
helyreállítása és korhű berendezése mellett
az udvar is hagyományos kialakítással került
bemutatásra.”

A Békési Tájház, a mögötte lévő házzal, a
Tüzeléstechnikai Vállalat szecessziós díszíté-
sű homlokzatával, továbbá az előtte lévő
nagygazda lakóházzal népi építészeti épület-
együttes, védett városképet alkot. 

Bíró György, városvédő
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A TÁJHÁZ

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

A képviselők emellett a
vakációzó fiatalokat önmér-
sékletre intették, mert példá-
ul a piac környékén, de más-
hol is, hétvégenként a hajnali
óráig tartóan az ott élők szá-
mára elviselhetetlen a helyzet.

Mucsi András tájékoztatást
adott a Táncsics utcai leendő
és már nagyon várt kerékpár -
úttal kapcsolatban, amely 650
méter hosszan a Békés város-
táblától a vízmű épületéig tar-
tana. Mint elmondta, előbb a
Táncsics utca csatornarendezé-
si munkálatait végzik el,
amely nek során a mindkét
oldalon mély árkokat zárttá
teszik, és csak ezt követően
kerülhet sor a kerékpárút ki -
alakítására. A munkákra
pályázati pénz áll rendelkezés-
re, de befejezésére még 1-2
évet biztosan várni kell.

Pocsaji Ildikó képviselő
beszámolt arról, hogy a
korábban általa kezdeménye-
zett ligeti nyilvános illemhely
elhelyezése, valamint a busz-
pályaudvar melletti ártézi kút
újra üzembe helyezése és terü-
letrendezése ügyében lassan
halad az ügymenet, de a pol-
gármesteri hivatal illetékesei
dolgoznak az előkészítésén. 

A sajtótájékoztatón szóba
került továbbá a lakóottho-
nokban élő gyerekek viselke-
dése is, amely gyakran irri-
tálja a szomszédokat. Mucsi
András elmondta, hogy a
megyei fenntartású szociális
hálózatban 200 lakóotthon-
ban élő állami gondozott
gyermek közül ötvenen
élnek Békésen, amely arány-
talanul nagy teher városunk-
nak. Ezek a gyerekek és fia-

talok lelkileg sérültek, sok-
szor ez az oka a deviáns visel-
kedésüknek, amelyet érthe-
tően nem tolerálnak a szom-
szédok. A város kérte a me -
gyét, neveléssel, programok-
kal érjék el, hogy a zaklatá-
sok megszűnjenek.

Mucsi András beszámolt
továbbá a cigány kisebbségi
önkormányzattal kapcsolatos
önkormányzati álláspontról is.
Elmondta, hogy a szervezet,
amelynek több önkormányza-
ti kérdésben egyetértési joga
van (támogató álláspontjuk a
döntéshozatalban elengedhe-
tetlen), bizonyos szakpolitikai
ügyek támogatásáért irreális
és elfogadhatatlan követelé-
sekkel állt elő. Ezek között
szerepel 20-30 ember - köz-
tük a kisebbség vezetőinek –
státuszban történő foglalkoza-
tása, 3 millió forint soron
kívüli támogatás rendezvé-
nyekre, és mások. A városve-
zetés határozott álláspontja –
mondta el Mucsi András-,
hogy a kisebbségi önkormány-
zattal korrekt kapcsolatot tart
fenn, és állandó egyeztetést
folytat, de zsarolásnak nem
enged.                         Sz. K.

Gond van a fiatalokkal
Rendszeresen randalíroznak békési fiatalok a
nyári szünetben a belvárosban, és ezzel kapcsolat-
ban sok bejelentés érkezik a városházára – hang-
zott el mások mellett Mucsi András és Pocsaji
Ildikó KDNP-s önkormányzati képviselők sajtó-
tájékoztatóján. A képviselők azt kérték, hogy a
bejelentésekkel a lakosok a Rendőrséget keressék,
amely szerv járőreivel képes rendet tenni.

A békési múzeum névadója,
az 1864-ben itt született és
1903-ban itt elhunyt Jantyik
Mátyás történelmi ihletésű,
vallásos, illetve a korabeli nép-
életet bemutató, az alföldi táj
szépségét megörökítő művei
mellett számos portrét is készí-
tett. E festmények leginkább
családtagjait és a kor neves
közéleti embereit, ismert sze-
mélyiségeit örökítették meg. Ez
év februárjában Szabó Árpád
budapesti lakos egy Jantyik
Mátyás-festményt és egy imád-
ságoskönyvet helyezett letétbe
a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeumban azzal a szándék-
kal, hogy a nevezett tárgyak
vétel útján a békési múzeum
tulajdonába kerüljenek. A
múzeum megfelelő pályázati
kiírás hiányában azokat jelen-

leg nem tudja megvásárolni,
így a Békési Múzeumbarátok
Köre adománygyűjtést szervez.

A civil szervezet vállalja,
hogy az általa szervezett ado-
mánygyűjtés segítségével meg-
vásárolandó, 200 ezer Ft véte-
lárú Jantyik Mátyás festményt

és az 50 ezer Ft vételárú imád-
ságoskönyvet a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeumnak
ajándékozza, ezzel is gyarapítva
annak gyűjteményét.

A Békési Múzeumbarátok
Köre tisztelettel kéri a békési
la kosokat, lehetőségükhöz
mérten támogassák kezdemé-
nyezését, hogy mihamarabb a
múzeum tulajdonába kerülhes-
senek a fenti műtárgyak, ame-
lyek a Békési Galériában mun-
kaidőben megtekinthetők.

Az adományozással kapcso-
latban érdeklődni lehet a Békési
Múzeumbarátok Köre elnöké-
nél, Baligáné Szűcs Irénnél
(Békési Galéria, Széchenyi tér
4., tel.: 66/411-943) vagy titká-
ránál, Bodáné Pető Erzsébetnél
(Békési Kistérségi Iroda, Petőfi
u. 2., tel.: 66/411-011).          

�

Adománygyűjtés 
muzeális tárgyak megvásárlására

Jantyik Mátyásnak ezt a férfi-
portré ját akarják közadakozásból
megvenni.

A Békés Városi Egyesített Egészségügyi In -
tézmény és Rendelőintézettől kapott tájékozta-
tás szerint augusztus 1-20. között szabadságo-
lás miatt szünetel a szemészeti szakrendelés. A
betegeket a mezőberényi szakrendelés sem

tudja fogadni (ugyancsak szabadság miatt). Azt
kérik, hogy a betegek forduljanak a háziorvo-
suk hoz, aki intézkedik a további kezelésről.
Augusztus 22-től a szemészeti szakrendelés a
megszokott időrendben folytatja munkáját.

Háziorvoshoz menjenek 
szemproblémákkal

A Körös Volán Zrt. tájékoz-
tatja a tisztelt utasokat, hogy
július 18. és augusztus 31.
között munkanapokon járato-
kat indít Békés-Dánfokra,

illetve onnan vissza. Járatok
indulnak a békési autóbusz-
állomásról 7:20-kor, 11:50-
kor és 16:35-kor. Békés-
Dánfokról a békési autóbusz-

állomásra 7:50-kor, 11:55-kor
és 16:40-kor. A járatok tan-
szünetben, munkanapokon, a
jelzett időpontokba vehetők
igénybe.

�

Buszjárat a szünetben Dánfokra
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A meghatározás szerint a
nyár a mérsékelt égöv egyik
évszaka, a leghosszabb nap-
palok, a legkurtább éjsza-
kák, vad viharok és a legme-
legebb időjárás jellemzi, a
tavasz és az ősz között he -
lyezkedik el. Általában ami-
kor a déli féltekén nyár van,
az északin tél, és fordítva.
Hazánkban a csillagászati
nyár a nyári napfordulótól
az őszi napéjegyenlőségig
tart, tehát az északi féltekén
június 21 – szeptember 23.,
míg a déli féltekén decem-
ber 23 – március 20. közé
esik a nyár. Nálunk a mete-
orológiai nyár június 1-jétől
augusztus 31-ig tart. 

Nos, eddig a „TIT” része
a jegyzetnek. Három évvel
ezelőtt ugyancsak a nyárral
foglalatoskodva a követke-
zők jártak az eszemben: Ha
úgy vesszük, ha kicsit bele-
gondolunk, akkor rájövünk,
hogy a nyár egy esztendő
életének bimbózó asszony-
állapota. Életerőtől duzza-
dó, szerelemre, nemzésre,
szülésre kész, lélekben szi-
lárd nő, ki már túl van a
tavasz bohókás lányállapo-
tán, de még nem érte el a
beteljesülést hozó ősz bol-
dog bölcsességét, érett
mosolyát. Itthon, az erdélyi
zöldhullámú dombok, he -
gyek után, szinte itta a te -
kintetünk a buja, vad-
komlóval benőtt, magából
nyuszit, fácánt „kiköpő”
duzzasztó felé eső Körös-
túlpart látványát. A folyó
hűvös lehelete, az iszap illa-
ta keveredett a frissen leara-
tott búza csodálatos életsza-
gával. Dánfok felé kerekez-
ve, az alkonyatban, a sötét-
zöld víz, az árnyas fák
lombja, a beálló csend bű -
völt elhalkító ámulatra
minket. Majd a várost néz-
tük, a házak cserépteteje, a
kiálló templomtornyok,
olyan igazán élhető, magyar
kisváros lelkületét mutat-
ták.    Szép Békés. Mondják
ezt az ide ellátogató baráta-
ink is, kivétel nélkül.

De mi van ma, 2011-ben?
Mi változott azóta? Fejes
Endre jár az eszemben. Jó
estét, nyár, jó estét, szere-
lem. A novella, a színdarab,
majd a musical fő szereplője
a Fiú, aki civilben lakatos,
szociopata szél hámos.

Kevéske fizetéséből pár
napra dúsgazdag görög dip-
lomatának adja ki magát.
Luxuséttermekben eszik,
bombanőknek udvarol, de
az eljegyzés elől mindig
megszökik, hiszen várja a
sivár munka. Egy szer azon-
ban szerelembe esik, nem
képes otthagyni a nagy Őt,
kettős életét képtelen
tovább titkolni, és végez
vele. „Fejes Endre megtör-
tént eseményeket felelevení-
tő drámája. A darab a nehéz
egzisztenciális körülmények
között élő fiatalok helyzeté-
ről, a sokszor kétségbeesett
és re ménytelen kitörési
vágyáról szól, és kőkemény
rajzolatát adja a magány és
a boldogtalanság elfeledésé-
ért bármire hajlandó társa-
dalomnak, ami ebben a
tekintetben nem nagyon
változott a mai napig, lásd
például a meggondolatlan
eladósodásokat” – olvashat-
juk egy kritikában. Bi zony
szomorú és igaz sorok. De
tényleg ennyire rossz a
magyar társadalom helyze-
te? Valóban erről kell be -
szélnünk épp most, e rekke-
nően meleg, mégis gyönyö-
rű nyár derekán? Nem
hiszem. Városi Ferencet idé-
zem, nagyon találó, idevágó
a gondolata: „Az el múlt
napokban érdekes gondola-
tokat olvastam a Bibliából, a
Példabeszédek könyvéből
(Aki nyáron gyűjt, az eszes
fiú, de aki aratáskor alszik,
az szégyellni való. Aki
műveli földjét, jóllakik
kenyérrel, de aki hiábavaló-
ságokat haj szol, az esztelen.)
Mind két bibliai gondolat
felhívja figyelmünket a cse-
lekvésre, hogy gyűjtsünk, és
műveljük a ránk bízott dol-
gokat. Pihenés területén mit
gyűjthetünk nyáron?
Gyűjt hetünk például élmé-
nyeket, ismeretet, remény-
séget, hitet, szeretetet, bará-
tokat, jó beszélgetéseket,
meghitt és felejthetetlen pil-
lanatokat, hogy ez a nyár a
jó dolgok és maradandó
értékek gyűjtésének ideje
legyen, és ezen kincsek által
gazdagodjon egyéni  éle -
tünk. Figyeljünk az egész sé-
günkre, a családunkra, há -
zastársunkra, de figyeljünk
a Jó Istenre is, hogy megért-
hessük, mennyire szeret
minket, hiszen jó terve van
az életünk felől.”

Azt hiszem nincs mit
hozzáfűzni a fentiekhez.
Talán ennyit: Adjon az Isten
szép nyarat és még szebb
jövőt mindannyiunknak!

A nyár

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Med -
ve Zsolt (Békés) és Haba
Mó nika (Békés), Berki Vin -
ce (Karancsság) és Fehér
Anita (Karancsság), Kovács
István (Békés) és Hévizi
Anikó (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: özv. Hégely Gá -
borné (78 évesen), özv. Sajgó
Mihályné (85), Balázs
Imréné (92, Murony), Elek
Já nosné (70), Szabados
László (48, Murony), Ege resi
László (64), Lőrinc Jó zsef

(67), Papp Károlyné (66,
Bélmegyer), Gulyás László
(81), Varga Ferenc (80),
Csatári Imre (61), Sza bó
Imre (74), Kiss Szűcs La jos
(57), Medgyesi Imre (73),
Vámos Lászlóné (77),
Gurcsó Sándorné (50), Gúti
Gáborné (89), Túri László -
né (78), Nyeste András (60),
özv. Nemes Józsefné (87).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Kevéssel a nyári szünidő
kezdetét követően, június 20-
án megkezdődött a békési gye-
rekek nyári napközis táboroz-
tatása. A hat hétig tartó prog-
ramnak a Békés-Dánfoki
Üdülőközpont ad helyszínt.
Minden hétnek saját tematiká-
ja van. A gyerekek ezen témák
köré épített sportfoglalkozáso-
kon és kézműves foglalkozáso-
kon vesznek részt. Az előző
hetekben az „állatok”, illetve a
„lakodalom” volt. Készültek
papírhattyúk, só-liszt gyurmá-
ból sünik, pillangók, lakodal-
mas étkek és díszek is. A „lako-
dalmas hét” vendége volt Po -

csaji Ildikó tanárnő, békési
képviselő is, aki színházi ta -
pasztalatainak átadásával segí-

tette munkánkat. Így pénte-
ken a szülők, nagyszülők, és
szolgálatunk dolgozói, vezetője

előtt egy falusi lakodalmas
játékot is bemutattunk. A
műsor főpróbáját Izsó Gábor is
megtekintette, aki a gyerekek
munkáját dicsérő szavaival
köszönte meg. A délutáni elő-
adást 18 szülő előtt tartottuk
meg, melynek nagy sikere volt.

A továbbiak „Szivárvány
hét”, „Hetedhét hét”, „Makk
Mar ci hét” és „Játék határok
nélkül hét” várja a gyerekeket.
A táborba jelentkezni lehet a
Békés Városi Szociális Szolgál -
tató Központ Jantyik u. 1.
szám alatti épületében.

Csepelényi Attila, 
Izsó Hunorné Szabó Éva

Nyári napközis tábor Dánfokon 

Mások mellett erről is szó
volt a városunkban a közel-
múltban megrendezett Ol -
vasás konferencián. Dr. Bartos
Éva, az Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtári Inté ze -
tének igazgatója a 2010-ben
tartott Olvasás Éve tapaszta-
latairól számolt be. Elmondta,
hogy rájöttek, a könyvtárak
partnerei az olvasásra nevelés-

ben a családok, ezért is jutal-
mazták a „Könyvtárbarát csa-
ládokat”, viszonzásképpen a
nagycsaládos egyesület a
„Családbarát könyvtárakat”. 

Néhány adat a magyarok
olvasási szokásairól: egy
2010-ben végzett felmérés
szerint minden második em -
ber egyetlen könyvet sem ol -
vasott el, és csak minden ötö-

dik személy olvas havonta egy
könyvet, a saját bevallása sze-
rint. A vizsgált körben a leg-
utóbb ol vasott könyvek szer-
zője kevesebb mint felerész-
ben magyar, feltűnően nép-
szerűek az angol és amerikai
szerzők. A magyar könyvek
közül a kötelező olvasmányok
a legkedveltebbek (Gárdonyi
Géza, Molnár Ferenc, Jókai
Mór és Móricz Zsigmond
regényei), míg a külföldiek
közül a kortárs irodalom is
ismert (kiugró J. K. Rowling
Harry Potter-regényfüzére,
továbbá a lektűrök). 

Megingathatatlanul a tévé-
nézésre fordítja a legtöbb időt
egy átlagos magyar állampol-
gár, míg a 14 évesnél időseb-

bek között 50 százalékot meg-
haladó az internetezés is.
Talán ezért is jut kevesebb idő
olvasásra.

Az olvasás nem pusztán az
ismeretek szerzésének eszköze,
hanem szórakoztató időtöltés
is, de ezt a fiatalabb korosz-
tályok kevéssé érzik. Nekik
kínszenvedés az olvasás, hi szen
nem sajátították el elég jól a
szövegértést. Ezért kell megfe-
lelő módszerekkel megtanítani
a gyerekeket olvasni, melyhez
az óvónők, tanítók, gyermek-
könyvtárosok módszertani
ismereteket kaptak a Gellénné
Körözsi Eszter gimnáziumi
tanárnő által vezetett olvasás-
konferencia előadásain.

Sz. K.

Minden második magyar egyáltalán nem olvas
Magyarországon egyre nő a félig analfabéták
száma, akik ismerik ugyan a betűket, de nem
képesek értelmezni az olvasott szöveget. Az olva-
sásra fordított idő egyre kevesebb, ami nem pusz-
tán művelődési és oktatási kérdés, hanem nem-
zetgazdasági probléma is, hiszen aki nem érti,
amit olvas, hátrányba kerül munkavállaláskor és
állampolgári jogainak gyakorlásakor.

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadása július 15-től
meg változott, erről előző la -
punkban is írtunk. A szerdai
napra vonatkozó ügyfélfoga-
dást azonban helytelenül ad -
ták meg, ugyanis szerdánként
ezután is marad a hosszabbí-

tott, este hatig tartó munka-
idő. Így a hivatal ügyfélfogadá-
sának időrendje: hétfő: 8-12
óra és 12:30-16 óra, kedd: szü-
netel az ügyfélfogadás, szerda:
8-12 óra és 12:30-18 óra, csü-
törtök: szünetel az ügyfélfoga-
dás, péntek: 8-12 óra.

Szerdán este hatig
van félfogadás

A kivitelezési terv alapján
elkészült az Oncsa telep nevű
városrész szennyvízvezetéké-
nek kiépítése. A lakosok rákö-
tési szándékának erősítésére
Békés Város Önkormányzata
a Békés Megyei Vízművek
Zrt-vel közösen csatornarákö-
tési akciót szervez, amely júni-
us 25-én indult. Aki az akció
során azonnal, vagyis szep-
tember 25-ig ráköti házi rend-
szerét a közműhálózatra, öt

hónapon át használhatja a
szolgáltatást ingyenesen, azaz
a Békés Megyei Vízművek
Zrt. díjmentesen biztosítja a
csatornaszolgáltatást. Aki egy
éven belül, vagyis 2012. június
24-ig csatlakozik a rendszerre,
Békés Város Önkormányzata
jóvoltából térítésmentesen jut-
hat hozzá a házi csatornaháló-
zat megépítéséhez szükséges
egyenes csőelemekhez. Bővebb
információért a 30/655-2515-

ös telefonszám hívható.
Korábban a megyei telepü-

lések között is szinte egyedül -
álló módon Békésnek 99,6
százalékos rákötési lehetőség-
gel sikerült kiépítenie a
szennyvízcsatornákat, mely-
nek rendszerére akkor a ház-
tartások nagyjából 90 százalé-
ka csatlakozott rá. Ez alól
akkor csak az Oncsa nevű
városrész jelentett kivételt.
2008-ban, decentralizált pá -

lyázati forrásból és városi hoz-
zájárulással 19 milliót fordí-
tott a település Oncsa telepén
a szennyvízcsatorna-hálózat
főgyűjtő csatornájának kiépí-
tésére. Most a decentralizált
forrásból 12,5 millió forintot
kapott a város a második
ütemhez, mellyel a rendszer
százszázalékosan kiépítetté
vált. A pályázati támogatás-
hoz 15 százalék önerőt kellett
hozzátenni.

Kedvezményekkel lehet csatornájuk 
az Oncsán élőknek
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HA KIÁLLT HOZZÁM...
Az elmúlt évek és napjaink sem kivétel a segélykiáltások

különböző formáitól. Ez igaz az élet minden területére is. Ki az,
aki meg tudja tartani az életemet? Nem más, mint a mindenha-
tó Isten. Mégis ez a megoldás marad leggyakrabban a sor végére.
A Zsoltárok 91. része Isten oltalmáról és segítségéről beszél.
Mindazok számára válhat ez valósággá, akik bizalommal hozzá
fordulnak. „Bízz az Úrban, és ne a magad értelmére támaszkodj!”
„Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban,
kiragadom onnan és megdicsőítem őt!” Hogyan tehetjük ezt
meg? Saját szavainkkal, amelyek őszinte szívből fakadnak, bárhol
és bármikor. Ragadd meg ezt a segítséget!

Krizsanyik Győző, lelkipásztor

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
lakásokat:

– Békés, Fáy A. u. 11. II. 18. szám alatti egyszobás,
komfortos (31 m²) lakás. A vételár: 3.900.000,- Ft

– Békés, Fáy A. u. 11. IV. 34. szám alatti háromszobás,
komfortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000,- Ft

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbe-
adásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88 m²) üzlethe-
lyiség. A bérleti díj: 74.800,- Ft+ÁFA /hó

– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 1.sorszámú (18 m²)
garázs. A bérleti díj: 5.000,- Ft+ÁFA /hó

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os és
43-as iroda).
Benyújtási határidő: 2011. augusztus 10. (szerda) 16 óra.

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.

A közelmúltban jelent
meg a békési születésű Gu -
lyás Sándor által szerkesztett
„Tu dod-e az én nótámat?”
című kiadvány. A könyvben
nóta témakörében kidolgo-
zott kvízkérdések és azok
megoldásai ta lálhatók. A
szer ző célja az volt, hogy
mindazok, akik forgatják ezt
a kötetet, idézzenek fel minél
több dalszöveget, me lódiát és
ezekkel együtt szép, régi
emlékeket. A kiadványban a
13-as szám hangsúlyos, lévén
ez Gulyás Sándor tizenhar-
madik önálló műve, és nem
titkoltan az ősszel sorra kerü-
lő 13. Madzagfalvi Napo kon
szeretné szülővárosában be -
mutatni. 13 témakörben 239
kérdést tesz fel, melynek
meg oldásához egy tanul-
mány, to vábbá 181 nóta szö-

vege nyújt komoly segítséget.
A feladványok az egyes nóták
szófordulataira, sajátos nyelv-
használatára kérdeznek rá,
emellett foglalkoznak a nó -
ták legendás szer zőivel és az
egykor ismert énekeseivel is.
A kiadvány a bé kési könyv-
tárban is hozzáférhető.

Kvízkönyv a nótákról

Július 9-én városunkban
tartották a VII. Polgárőr
Köz lekedésbiztonsági Ver -
seny megyei döntőjét. A ver-
senyen a megye legjobb pol-
gárőrei mérettethették meg
magukat. Az elméleti fordu-
lót a helyi polgárőrök új
székházában tartották meg,

ahol KRESZ-ismereteikről
adtak számot az indulók. A
gyakorlati versenyzés hely-
színe a Fáy András utcán a
piac melletti betonpályán
berendezett gépkocsi-ügyes-
ségi pálya volt. Itt a vezetési
ügyességüket vethették
össze a résztvevők.   

A verseny során kiemelke-
dően szerepeltek a szarvasi-
ak, akik a csapatversenyt
megnyerték, második a gyu-
lai, har madik a békéscsabai
egység. Egyéniben Lancsa
Pál nyert Plejesovszki János
előtt, mindketten Szarvasról
érkeztek. Harmadik a béké-

siek csapatát erősítő Fehér
Imre (Köröstarcsa), negyedik
a csabaiak gerlai polgárőre,
Megyeri Mihály, míg ötödik
a Gyula csapatából az eleki
Irimiás Já nos. A fővárosi
országos dön tőbe az egyéni
verseny első két helyezettje
jutott be.

Szarvasi győzelem a polgárőrök versenyében

Vezetési ügyességüket tesztelhették a gyakorlati verseny során.

„Polgárõr Város” lett
Békés

„Polgárõr Város” kitüntetõ
címet adományozott az Or -
szágos Polgárõr Szövetség
Elnöksége Békés önkormány-
zatának a polgárõrök közel-
múltban megtartott országos
találkozóján. A városban 1994
óta mûködik az egyesület.
Jelenleg 96 taggal dolgoznak.
Gyakran segítik a várost azzal,
hogy rendezvényeken a helyi
ha tósággal együttmûködve
biz tosítják a közrendet és a
közbiztonságot. Így a békési
polgárõrség nélkül ma már
elképzelhetetlen lenne egy-egy
helyi rendezvény biztosítása –
hangsúlyozta Izsó Gábor pol-
gármester, aki szerint egyre
nagyobb szükség van a pol-
gárõrök önkéntes munkájára.
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Az egészségügyi szakem-
berek az egész világon a hat
hónapos korig tartó kizáró-
lagos szoptatást, majd pedig
– a kiegészítő táplálékok
bevezetése mellett – a szop-
tatás folytatását javasolják
két éves korig vagy azon túl,

de legalább egy éves korig.
Több ku tatás bebizonyítot-
ta, hogy a táplálkozás a leg-
alapvetőbb az egészség
meg őrzése szempontjából,
amelyet mi ma gunk tudunk
befolyásolni jó vagy rossz
irányba.    Békési védőnők

Köszöntjük a gyermeküket 
anyatejjel tápláló édesanyákat!

Olvassa a békési híreket 
az interneten is!

www.bekesiujsag.hu



– Te magad és a városvédő
egyesület is Békés Városért
kitüntetés birtokosa. Miért
kaptátok?

– A kitüntetést 2009-ben
kaptam a városban végzett
közéleti tevékenységemért.
Ebbe beletartozik a négy évti-
zedes pedagógusi pályafutá-
som, ebből 25 tanítási évben
vezető voltam, továbbá a sport
publikálása, közvetítése és
nem utolsó sorban a Város -
védő és -Szépítő Egyesületben
végzett munkám. Az egyesü-
let tevékenységébe 1992-ben
kapcsolódtam be, a legna-
gyobb feladat akkoriban a II.
világháborús emlékmű létre-
hozása volt. Az emlékművet
végül 1996-ban, a millecente-
nárium évében avattuk fel. Az
egyesületünk célja a város tör-
ténelmi, környezeti és termé-
szeti értékeinek a megőrzése,
védelme, gyarapítása, melybe
az ifjúságot is bevonjuk. A
siker érdekében állandó kap-
csolatot tartunk a város

önkormányzatával, bizottsá-
gaival, osztályaival, intézmé-
nyeivel, egyházaival, a sajtóval
és legfőképpen a polgárokkal.

Az utcán szinte rendszeresen
leszólítanak. Közös érdekünk
a város élhetőbbé, lakhatóbbá
tétele. E közös tevékenység-
nek érzem, látom az eredmé-
nyét, sikerét. Ha valaki úgy
érzi, köztünk a helye, hívjon,
keressen. 1999-ben lettem az
egyesület alelnöke, öt évvel

későbbtől az elnöke.  Békés
város díszpolgárától, id.
Vámos László úrtól vettem át
a stafétabotot. Szervezetünk
idén áprilisban kapta meg a
Békés Városért kitüntetést a
közösségért végzett munkák
elismeréseként. Az elmúlt
években számos önálló ren-
dezvényünk, megemlékezé-
sünk volt, megünnepeltük a
város jeles alakjait, például
Irányi Dánielt, Dr. Hepp
Ferencet, Kecskeméti Gábort.
Lehetőségünk nyílott arra,
hogy élő kapcsolatot teremt-
sünk településünkről elszár-
mazott közösségekkel (Ma -

gyar itabbé, Hegyközkovácsi). 
– Történelemtanár, igaz-

gató helyettes, városvédő. Ez
mind te vagy, de van-e össze-
függés köztük, és melyik a
nehezebb feladat?

– Először pedagógus vol-
tam, és aztán lettem városvé-
dő. Szoros az összefüggés,

hiszen mind a kettő egy adott
közösség érdekéért, fejődésé-
ért tevékenykedik. Harminc
évig dolgoztam a Mezgében,
ebből 25 évig vezetőként.
Benne voltam valamennyi jó
és rossz döntésben, vállalom a
kudarcokat és sikereket is.
1979-ben 130 tanulónk volt,
2009-ben közel 1300. Gya -
korlatilag a szakmai oktatás
szervezése volt a feladatom,
így a tanításra alig-alig
maradt időm. Ennek ellenére
két tanuló, akiket én készítet-
tem fel történelem tantárgy-
ból, saját kategóriájukban
bejutottak a tanulmányi ver-
seny országos döntőjébe.
Tanárnak és iskolai vezetőnek
lenni egyformán nehéz, bár
mindegyiknek megvan a
maga szépsége és nehézsége is.
Bár már nyugdíjas vagyok, ha
újra kezdhetném a pályámat,
újra csak pedagógus lennék.

– A családodról, magánéle-
tedről is árulj el valamit az
olvasóknak!

– Örülök, hogy a feleségem,
a két fiam a családjaikkal itt
élnek Békésen, megtalálva szá-
mításaikat. Nagyon büszkék
vagyunk öt unokánkra, akiket
maximálisan támogatunk min-
denben. Szeretem a csendet, a
természetet, a nyugalmat, s
mindezeknek a kertünkben
hódolok a családommal együtt.
Így teljes az életem.         Gugé

Következő interjúalanyunk
Perdi Tamás, az uszoda vezetője.

52011. július 27.

Pro litteris et artibus
A címbéli latin kifejezés ennyit jelent: a tudomá-
nyért és a művészetért. Ha létezne városunkban
vagy kis hazánkban ilyen kitüntetés, azt vélemé-
nyem szerint biztosan megkapná Mester Péter, a
Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöke. Több évti-
zeden át oktatta az ifjúságot tudományra, városvé-
dőként pedig Békés értékeit, szépségeit őrzi, hogy
az unokáink is láthassák még. A nyugodt, céltuda-
tos tanár úr korát meghazudtoló aktivitással tevé-
kenykedik nap mint nap, s még beszélgetésünk
alatt is csörgött a telefonja „városvédő” ügyben.

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)

Általában akkor szoktak nagy dolgok születni, ha vannak
közös célok a civilek, a felelős polgárok és a politika között –
mondta Kövér László egy konferencián. Ha változást akarunk
a saját életünkben, a lakóhelyünk, az ország és a nemzet élet-
ében, akkor nem elégedhetünk meg a szavakkal, dolgozni és
harcolni kell a boldogságért. El kell vállalnunk a munkát, a fel-
adatokat és mindazt, ami azzal együtt jár. Vállalnia kell min-
den egyes embernek, településnek, a nemzet egész közösségé-
nek is, és vállalnia kell a politikának is. A változásnak itt is a
lelkekben kell elindulnia. A tét nagy, nemcsak a jövőről van
szó, hanem a jelenünkről is, hogy megmaradunk-e, megma-
rad-e Európa, és benne a magyarság. Társadalmi szempontból
a családalapítás a legnagyobb szolgálat, amelyet ki-ki hazája és
az egész emberiség javára tehet. Újra meg újra pozitív példá-
kat kell felmutatni, azt, hogy lehet és érdemes családban gon-
dolkodni, érdemes a „szeretet terhét” napról napra vállalva
boldog életet élni, hogy miként tudja egy közösség, egy önkor-
mányzat, a kormányzat a maga köreiből elindítani, segíteni a
szükséges változásokat. „Azt kívánom mindannyiunknak,
Európának, hazánknak és nemzetünknek, minden egyes tele-
pülésnek és embernek, hogy évről évre legyen egyre több csa-
lád, legyen egyre több otthon. Olyan család és otthon, amely a
béke, a szeretet iskolája” – fogalmazott Kövér László. 

A Múltunk a Jövőnkért Szövetség tagjai egy évvel ezelőtt
határozták el, hogy segítenek az anyaországtól elszakított terü-
leten élő csángókon. Az Erdély több területén, Moldvában és a
Kárpátokon túl élő csángó magyarok máig ragaszkodnak az
anyaországhoz, kitartanak magyarságuk és katolikus hitük
mellett. Nehéz természeti körülmények között szorgos, dolgos
életet élnek, miközben a helyi románság békétlenséggel tekint
rájuk. A csángók beszélik a legarchaikusabb
magyar nyelvet. 

– Mint nemzetünk felemelkedéséért
küzdő minden igaz magyarnak,
nekünk is kötelességünk, hogy
segítsük egymást – mondta el az
adománygyűjtés hátteréről Polgár
Zoltán, a Múltunk a Jövőnkért Szö -
vetség elnöke. Ruha-, könyv-, játék- és
pénzadományokat gyűjtöttek, melyet a
közelmúltban személyesen vittek el Gyi -
mesbükkre. A ruhaneműk a családok között találtak új gaz-
dára, míg a pénzadománnyal a gyimesbükki csángó múze-
um épületének felújítását szeretnék támogatni. A könyvek,
gyermekjátékok az iskola és óvoda gyermekeihez kerültek. A
múzeum vezetője, Antalné Tankó Mária közössége nevében
szívből jövő mély háláját küldte minden felajánlónak
Békésre az adományokért.

Csángóknak vitt
segítség

A Múltunk a Jövőnkért Szövetség szervezésében „Erdély -
ország be szép ország” mottóval erdélyi körutazásra kerül sor
augusztus 22-től 27-ig. A szervezet célja, hogy minél többek
számára bemutassák a mesés szépségű Erdélyt, mint a törté-
nelmi Magyarország egykori kincsesbányáját. A hatnapos út
során érintik a környék nevezetességeit. Például Marosvécsen
Fábián Feri bácsi nyugdíjas tanító, aki Horthy katonája is volt
és most a helyi múzeum vezetője, mesél majd a település kas-

télyáról valamint a Kemény család életéről. Holtmaroson
Bartha József erdélyi református lelkész, a Czegei Wass

Alapítvány elnöke fogadja az utazókat, aki a Wass
Albert családjának közeli hozzátartozója, és együtt
túrázik majd Istenszékére a békésiekkel. Gyimes -
bükkön az ezeréves határnál fogadja őket Antalné

Tankó Mária tanítónő, aki a csángókról oszt meg tudni-
valókat. Idegenvezetés mellett megismerhetik többek

közt a Királyhágón át a Békás-szorost és a Gyilkos-tavat.
Ellá togatnak testvérvárosunkba, Gyergyószentmiklósra és Szé -
kelyföld „szívébe”, Székelyudvarhelyre. Csíksomlyón tiszteleg-
nek a csíksomlyói Boldogasszony előtt. Segesvár, Zeteváralja és
Torockó is az úti célok között van. Az utazás autóbusszal tör-
ténik. A részvételi díj 44 ezer Ft-ba kerül, amely tartalmazza
az útiköltséget, idegenvezetést, a 2-3 ágyas panziószállást, reg-
gelit és vacsorát. Jelentkezni lehet a 20/52-82-522-es telefonon
Polgár Zoltánnál.

Erdélyországi 
kirándulás

A betegségek jó része megelőzhető helyes életmóddal,
amelyre már gyermekkorban szükséges figyelmet fordítani,
mert ekkor még a kedvező viselkedési elemeket be lehet épí-
teni az életvitelbe. Az egészséges életmódra nevelés, a helyes
táplálkozás, a rendszeres mozgás mellett az érzelmi bizton-
ság, a szeretetteljes családi háttér is elengedhetetlen gyer-
mekeink egészségének megőrzéséhez.

A Gyöngy Patikák szeretné megismerni a családok élet-
módját, egészséggel kapcsolatos szokásait, hogy a tapaszta-
latokat gyermekeink egészsége érdekében hasznosítsák. Az
Országos Gyermekegészségügyi Intézettel közösen elindí-
tották a Gyöngy Patikák Gyermek Egészség Kutatást,
amelynek része egy kérdőív.

Amennyiben ön 3 és 10 év közötti gyermekkel él egy ház-
tartásban, kitölti a kérdőívet, és azt a patikában leadja vagy
postán beküldi a megadott címre, ajándékcsomagot kap. A
garantált ajándékon kívül ráadásul nyereménysorsoláson is
részt vesz, amelyen három családi wellness hétvége talál gaz-
dára. A kérdőívek beküldési határideje: szeptember 30, sorso-
lás október 31-én. További részletek személyesen a Levendula
Patikában, vagy a www.gyongypatikak.hu oldalon.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Eladó Békésen a fürdőhöz közel 1+2 fél-
szo bás összkomfortos családi ház. Ki -
sebb házat vagy lakást beszámítok. Érd.:
Dózsa u. 41. vagy 20/474-40-93. Ár mege-
gyezés szerint.
Békésen a Kossuth utcában földszinti,
egyszobás lakás eladó. Érd.: 20/912-32-43.
Összkomfortos, szigetelt lakóház eladó
Dánfokon. 50 m2 + kamra + terasz. Érd.:
20/31-31-727, 30/46-60-390.
A Fáy 11-ben másfélszobás lakás első
emeleten eladó. Érd.: 30/29-97-907.
A Piac tér 1. szám alatt 3. emeleti, két-
szobás lakás eladó. Érd.: 30/205-31-63.
Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth
utca 9. alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Mezőberényben, csendes utcában, de
központhoz közel kétszobás + amerikai
konyhás ház garázzsal, nagy terasszal
eladó. Tel.: 30/355-24-38.
Sürgősen eladó az Árok utcán egy két-
lakásos kertes ház. Tel.: 30/25-23-032.
Egyszobás, vegyes falazatú ház eladó a
Szabadkai u. 37. alatt. Tel.: 70/235-97-29.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó
Békésen. Tel.: 20/20-60-161.
Bánhidán négyszobás kertes ház áron alul
eladó. Érd.: 70/516-52-41.

Malomasszonykertben téliesített nyaraló
haláleset miatt sürgősen eladó. Jószág -
tar tásra is alkalmas. Érd.: 70/578-06-55.
A Kossuth u. 7. szám II. em. 23. alatt 82
m2-es háromszobás lakás eladó. 20/49-
76-717.
Csendes környezetben kétszobás + nap-
palis téglaház áron alul eladó. Érd.:
70/360-50-36.
Munkácsy utcában kétszobás, ebédlős ház
eladó. Tel.: 30/324-60-58, 66/634-480.
Kétszobás családi ház eladó Békésen.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szo bás 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. Félkom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Padlásteres, nagy nappalis rendezett csalá-
 di ház eladó. Kispince u. 94. 70/506-03-19.
Ház eladó nagy portával a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó Köröstarcsán. Irányár:
3 millió Ft. Érd.: 66/412-797.

Eladó a Vásárszél u. 7/B. I. emeleti  egy -
szo bás lakás. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
70/208-14-58.
A Tompa utca 22. szám alatti ház eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 20/921-68-71.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 5,2 millió
Ft. Tel.: 70/204-28-28.
Társasház eladó Irányi 51. alatt. Ár: 5,5
millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
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,  zuhany -
kabinos, gázkonvektoros lakás lomkam-
rával eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/ 30-65-304.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Irányár: 6,5
millió Ft. Tel: 20/213-09-95, 30/621-61-75.
Háromszobás, nappalis, összkomfortos,
gáz és vegyestüzelésű, belül felújított ház
rendezett udvarral, nagy garázzsal eladó.
8 millió Ft. Érd.: 70/22-14-716. 

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 vagy első emeleti tömblakásra cse -
rélhető egy teljesen felújított téglaház
fűthető garázzsal a fürdő és Dánfok
vonzáskörzetében. Irányár:12,8 millió Ft.
Érd.: 70/67-83-155, csak hétvégén.
Kétlakásos, külön bejáratú kertes ház el -
adó 13 millió Ft-ért. Érd.: 20/33-16-982.

KIADÓ INGATLAN

Lakás kiadó. 30/214-75-81.
Albérlet két személy részére kiadó. Víz,
gáz, villany van, külön mérők. Tel.: 70/
408-50-14.
Lakás kiadó Békésen. Érd.: 20/886-06-50.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.

INGATLANT KERES

Kertes házat keresek albérletbe hosszú
táv ra 20 ezer Ft-ig + karbantartásért. Tel.:
70/252-42-49.

KERT
Malomasszonykertben 3700 m2-es kert
eladó, rajta 12 m2-es téglaházzal, fúrt kút-
tal, árammal. Érd.: 30/96-84-615.
Kert eladó a Róna utca végén. 30/744-08-96.
Sebők kertben kert eladó. Villany, víz, fa -
ház van. Tel.: 70/235-97-29.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített  zárt -
kert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
3000 m2 zártkert téglaépülettel, villannyal,
bekerítve eladó. Érd.: 30/457-23-02.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
250 cm3-es Jawa motor 24 ezer km-rel,
forgalmival eladó vagy cserélhető. Simson
51 jó motorral kitűnő állapotban eladó.
Opel Astra 1,7 turbó dízel, Isuzu motoros,
kitűnő állapotban eladó. Érd.: 30/457-23-02.

ÁLLAT
Stafford kölyökkutyák eladók. Tel.: 20/33-
88-876.
Előnevelt csirke, pulyka, vágni való csirke
eladó. Raktár sor 24. Tel.: 70/881-93-00.
Csí kos boxer kölyök eladó. Érd.: 70/335-
75-86.

TÁRSKERESÉS
155/60/57 egyedül élő hölgy korban hoz-
záillő társát keresi komoly kapcsolatra.
Tel.: 66/641-436, 19 óra után.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Kereskedelmi végzettséggel, több éves
gyakorlattal középkorú nő munkát keres.
Tel.: 30/929-99-26.
C kategóriás jogosítvánnyal, PÁV II-vel, tar-
 goncavezetői engedéllyel, EU-s állatszállítói
bizonyítvánnyal állást kertesek. Állatgon -
dozásban jártas vagyok. 20/319-62-82.
Egyetemista lány nyári munkát keres.
30/744-08-96.

EGYÉB
Kutyaújságok 1995-2009-ig, teljes évfo -
lya mok 50 Ft/db. Kutyaházak eladók. 70/
236-35-37.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ért. Tel.: 20/629-28-38.
Világos szekrénysor, ülőgarnitúra + 2 fo -
tel, étkészlet, kristálypohár készletek, po -
hár készletek. 20/424-03-53.
LG NO FROST Hűtő és fagyasztó szekrény,
Hajdu keverőtárcsás mosógép, Hajdu
centrifuga eladó. Érd.: 20/886-06-50
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Rekamié + 4 fotel + asztal 17
ezer Ft-ért. Ruhásszekrény és vitrines
szekrény 8-8 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Fehér hintaszék, alumínium hőkannák,
ke nyértároló álló vesszőkosár eladó. Érd.:
30/29-97-907.
Nagy oxigén és dissous palack eladó.
Érd.: 30/472-90-28.
Teatűzhely 30x-30x 1 méter 105-ös  füst -
csővel eladó 4000 Ft-ért. 70/236-35-37.
Eladó egy Megra típusú, szobai, kézzel
hajtós hátsókerék-meghajtású kerekes -
szék. Tel.: 20/49-10-263.
RETRÓ csővázas ülőgarnitúra /kihúz ha tó
rekamié, 2 fotel, 2 szék/ továbbá 2 heverő
2 fotel, 4 szék eladó. Bontásból ajtó, tető -
cserép, vezetékes gáztűzhely eladó. Érd.:
20/886-06-50.
Kacagó gerle madárketrec 65x70x120 cm
fészekládával, etető, itató rendszerrel 3000
Ft-ért. Gázpalack eladó. 70/236-35-37.

Eladó: 400 l fagyasztóláda, 2 db ágy +
ágy betét, 4 db szék, terménydaráló. Tel.:
70/408-50-14.
Közepes Biopron lámpa eladó. Érd.:
20/331-69-82.
Eladó: Technopoint TC10R mobilklíma,
2007-es Skoda alufelni gumival. 20/319-
62-82.
Ingyen elvihető építési törmelék útalap-
nak, töltésnek (cserép, tégla, betonda ra -
bok). Sürgősen. 70/236-35-37.
Négy mázsa górés kukorica eladó.
30/232-29-89.
Eladó: 50 literes üvegballon lemezkosár-
ban 3 db összesen 6000 Ft-ért. Békés,
Far kas Gy. u. 1.
Eladó: háromkerekű elektromos Tornádó
ki tűnő állapotban, kézzel hajtott szobak-
erékpár új állapotban. 66/411-161.
3 db kétméteres állítható vasbak eladó.
Valach Mátyás, Békés, Hőzső u. 5/1. Tel.:
30/813-03-94.
Cefrének való hordókat vennék. Tel.: 20/
228-58-66.
Kerékpár utánfutó 50x50x50 cm 24 colos
új kerékkel + 2 db rávaló külső + 2 db
belső tartalék gumival 5000 Ft-ért eladó.
70/236-35-37.
Tükrös barna éjjeliszekrény eladó. Érd.:
30/29-97-907.
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.
Zsír, bakkecske, vörös szilva eladó. Tel.:
66/413-327.
Eladó vagy jószágra cserélhető termény-
daráló. Tel.: 30/320-60-71.
Alig használt, 5,8 kW-os FÉG parapetes kon-
vektor és egy fali átfolyós kémény nélküli
vízmelegítő eladó. Érd.: 70/279-62-26.
Eladó ajtók: 100/210cm-es teleüveges és
155/220cm-es kétfelenyíló félig üvegezett.
Érd.: 70/279-62-26.
Sárgabarack cefre eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Kb. 100 mázsa száraz tűzifa, és automata
felültöltős mosógép eladó. 30/578-63-80.
Fekvenyomópad súlyzókészlettel, bordásfal,
stb. eladó. Kispince u. 94. 70/506-03-19.
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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 2. KEDD 12 ÓRA.

Számukra, de valójában
mindannyiunk számára nem
lehet eléggé hangsúlyozni a
folyadékfogyasztás jelentősé-
gét. Szomjúságunkat azon-
ban ne alkoholos, koffeintar-
talmú vagy cukrozott italok
fogyasztásával csillapítsuk,
mivel ezek épp ellenkezőleg
hatnak, vagyis felgyorsítják
a folyadék távozását szerve-
zetünkből, hanem vízzel,
ásványi vízzel, lehűtött teá-
val, amelyek a verejtékezés-
sel elvesztett ásványi anya-
gokat és elektrolitokat is
pótolják.

Amennyiben megtehet-
jük, maradjunk otthon,
különösen a déli órákban.
Viseljünk természetes anya-
gokból készült ruhákat,
kerüljük a műszálas anyago-
kat, és ne felejtsünk el nap-
szemüveget hordani, hogy
megvédjük szemünket a
káros sugaraktól. Étrendünk
legyen pároláson alapuló,
zöldségfélékben és gyümöl-
csökben gazdag. Kerüljük
fűszeres ne héz húsételeket. 

Az önkormányzat folyama-
tosan ad ki közleményeket a
helyi médiának az éppen
aktuális hőségriasztási szin-
tekről. Értesítik a szociális
ellátó intézményeket és a házi
gondozó szolgálatot, hogy ak -
tiválják hőségterveiket. Köz -
zéteszik az igénybe vehető
légkondicionált közintézmé-
nyek listáját, amely városunk-
ban a munkanapokon igénybe
vehető Vá rosháza klimatizált
nagyterme. Emellett intézke-
déseket hoznak az ivóvíz meg-
felelő minőségének biztosítá-
sa, az áramszolgáltatás zavar-
talansága, a hajléktalanoknak
ivóvíz biztosítása érdekében,
és értesítik a működő bölcső-
déket, óvodákat, napközi ott-
honokat és nyári táborokat. 

A városvezetés ezeken túl
párakapukat állított fel és üze-
 meltet a Püski Sándor Könyv -
tár, a Békési Föld hi vatal előtt és
a Polgármesteri Hivatal udva-
rán, és a közeljövőben újabb
három ilyen szerkezetet helyez-
nek ki frekventált helyeken. A
nagyon finomra porlasztott víz-
cseppeket szóró kapu felüdülést
hoz a rekkenő hőségben. 

Megoldások kánikula idején
ÚJABB PÁRAKAPUKAT ÁLLÍT FEL A VÁROS

Ezen a nyáron is megvi-
seli a szervezetünket a
ká nikula. Különösen
ne  hezen viselik a hosz-
szabb időn át tartó hősé-
get a gyerekek, az idősek
és a krónikus betegek. 

A párakaput sokan kipróbálják, ha már elviselhetetlen a hőség.
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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.

Folytatás a címoldalról
Békést a kerékpárosok fővá-

rosaként ismerik országszerte,
hiszen településünk már négy-
szer nyerte el a Kerékpá -
rosbarát Település címet, egy
fel mérés szerint minden tízből
hat lakos rendszeresen kereke-
zik. Ez nemcsak az országban,
hanem az egész kontinensen fi -
gyelemreméltó. Mások mellett
erről is szó esett a közlekedés -
biztonság jegyében szervezett
szakmai napon, melyre a témá-
ban érintett civil szervezetek és
állami szervek képviselői jöttek
el. Az előadásokból kiderült,
hogy a kerékpározás olcsósága,
relatív gyorsasága és divatossá-
ga miatt egyre elterjedtebb, de
a kerékpárosok még mindig
kiszolgáltatottjai a közlekedés-
nek. Még mindig sok kerékpá-
ros hal meg az utakon és 15 szá-
zalékban biciklisek okozzák a
közlekedési baleseteket. Még
rosszabb a mutató az úgyneve-
zett ittas baleseteknél, amit
minden ne gyedik esetben alko-
holt fo gyasz tó kerékpáros okoz.
Elhangzott, hogy minél fiata-
labb életkorban elkezdett okta-
tással, kerékpáros megmozdu-
lásokkal, az infrastruktúra fo -
lyamatos fejlesztésével és védő-
felszerelések használatával lehet
javítani a kerékpárosok kedve-
zőtlen baleseti adatain.     Sz. K.

Kitett magáért 
a kerékpárosok fővárosa

A piacon első ízben ren-
deztek úgynevezett Jakab-
napi Torkoskodás és Vásárt,
ahol a kenyérdagasztást, a
csigatészta- és kötöttgalus-
ka-készítést lehetett megis-
merni, népi játékokkal ját-
szani, kézműves foglalkozá-
sokon részt venni. Ezek mel-
lett fellépések és bemutatók
szórakoztatták a nagyérde-
műt. A Piacfelügyelet által

július 23-ra szervezett prog-
ram célja, hasonlóan például
a virágvasárnapi vásárhoz
vagy szüreti vásárhoz, hogy
minél többen látogassanak ki
a helyi piacra, vegyenek helyi

termelőktől zöldséget, gyü-
mölcsöt, virágot és egyebeket
olyan családok is, melyeknek
nem heti rutinja a piacozás. 

A rendezvény összekap-
csolódott a túrakerékpáros
találkozóval és kerékpáros-
fesztivállal, így csodálhatták
meg a piacozók a veterán
biciklik kiállítását, míg a
távolról érkezett kerekesek
élvezhették az énekesek, ci -

terások és néptáncosok pro-
dukcióit, és torkoskodhattak
a helyszínen kemencében
sült cipóból, a kaszás leves-
ből, a vízi ciberéből és a
mákos gubából. 

Újabb piaci attrakció

Lovas bemutató is volt. Több fotó: www.bekesiujsag.hu



www.bekesiujsag.hu
HÍREK, INTERJÚK, RIPORTOK, KÉPGALÉRIÁK. 

Békésrôl minden, amit tudni érdemes.
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Egy ideális világban németek lennének az
autószerelők, franciák a szakácsok, angolok a
rendőrök, olaszok a szeretők és a svájciak
szervezik az egészet. Miért is? Mert feltételez-
zük (persze előítéleteink - előfeltevéseink
alapján), hogy profizmust várhatunk el tőlük. 

Milyen is a profi? A legtöbben a szó halla-
tán Belmondóra asszociálnak, néhányan
meg az üzletláncra. A profi szó a latin pro-
fesszionális rövidítése, mely hivatásost, szak-
értőit, mesterit jelentett (sőt ravaszt, készsé-
gest és tehetségest is). 

A profi ellentéte az amatőr: aki nem hiva-
tásos szinten, de azért még jó színvonalon
munkálkodik (például amatőr sportoló).
Ugyancsak latin eredetű a szó, az amator (va -
lamit kedvelő) francia származéka. Ma gyarul

talán műkedvelőnek aposztrofálhatnánk, bár
ez a kifejezés mintha valóban a tárgyiasult
művészethez tapadna. Az előbbi metaforánál
maradva: el tudnánk fogadni svájci autósze-
relőt és mondjuk olasz szakácsot.

A harmadik fokozat a dilettáns. A szótárak
ismeretlen eredetűnek mondják, holott szabá-
lyos olasz hangmegfelelésekkel a latin delecto
(szórakozom, gyönyörködöm) igéhez köthető.
Olyan személyt jelöl, aki csupán időtöltés cél-
jából, felületesen kontárkodik bele valamibe, s
tevékenysége akkor válik ártalmassá, amikor
maga is elhiszi, hogy alkotása színvonalas.
Mint amikor a szakácsok angolok, az autósze-
relők franciák, a szeretők svájciak, a rendőrök
németek, és az olaszok szervezik az egészet…

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
MŰVÉSZET ÉS ÖNCSALÁS

Július 28. csütörtök 8-12 óra
Véradás Békés Város Önkormányzatának intéz-
ményei, dolgozói, hozzátartozói valamint Békés
Város Képviselő-testülete és hozzátartozói szá-
mára, együttműködve a Magyar Vöröskereszt
Békés Területi Szervezetével.
Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Július 29-augusztus 5.
21. Csuta Nemzetközi Művésztelep. 
Bolyai utcai alkotóház

Július 30. szombat 8-13 óra
Első Békési Tarhonyanap a Békési Múzeumba -
rátok Köre szervezésében. Belépés díjtalan, de
mindenkitől várnak egy régi, békési tarhonyás
ételreceptet, melyekből később kiadvány
készül. A program: kiállítás a „Régimódi élet”
című gyermektábor munkáiból, tarhonyakészí-
tés, tarhonyatotó, öregtarhonya főzés. A ren-
dezvényen fellép a Körös Citerazenekar.
Békési Tájház (Durkó u. 8.)

Augusztus 2. kedd 17:30
Priateľstvo zo Slovenska, azaz Barátság Szlo vá -
kiá ból címmel kiállítás tekinthető meg díjtala-
nul augusztus 26-ig. Megnyitja Dr. Krasztev
Péter kultúrantropológus. 
Kulturális központ

Augusztus 5. péntek 
Véradások a Vöröskereszt szervezésében. 8 óra –
10:30 között Bélmegyeren a művelődési házban,
12 óra – 14:30 között Tarhoson a művelődési
házban.

Augusztus 10. szerda 19 óra
A Magyar Continental Singers énekegyüttes
koncertje. A koncert címe: Fényedre várva. Az
énekes csapat új, a program friss, a zene dinami-
kus, a színpadi produkció látványos és élettel
teli, a lelkesedés és a lendület töretlen, az üzenet
élő és örök. A belépés díjtalan. Bővebb informá-
ció: www.continentalsingers.hu, 20/88-60-642.
Baptista Imaház (Teleky utca 39.)

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 28-AUGUSZTUS 10. KÖZÖTT
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Továbbra sincs közös
ne vező az előző lapszá-
munkban megírt kopjafa
ügyében, az érintett felek
álláspontja szögesen el té -
rő, és az elszabadult indu-
latok, úgy tűnik, erőseb-
bek, mint ko rábban. Míg a
lapunknak nyi latkozó kör-
nyékbeliek, szom szédok nem
szeretnék, ha egy tavalyi mo -
torbalesetben sajnálatosan
meghalt fiatalember emlékét
emlékhely őrizné a Táncsics
utca – Törökvész utca keresz-
teződésében, addig a családja
ezt szeretné. 

Lapunknak az elhunyt mo -
toros családja arról adott tájé-
koztatást, hogy a baleset után
helyrajzot is tartalmazó ideig-
lenes engedélyt kaptak a kop-
jafa felállításához az önkor-
mányzat illetékesétől, szemé-
lyesen ki is jelölték a helyét, de
szavaik szerint arról nem kap-
tak kellő felvilágosítást, hogy
az elvi engedély kevés, közte-
rület-foglalási engedély is kel-
lene. A család nem fo gad ja el

az ügy rendezésének azt a fel-
kínált alternatíváját, hogy a
kopjafát városon kívül helyez-
zék el. Hiszen ilyet sokfelé
találni az országban, a megyé-
ben, ezek közül néhány belte-
rületen áll, például van Bé -
késcsa bán, Mezőbe rény ben,
Szeg hal mon, de vá rosunkban,
a Kölcsey utca és a körgát
között is. A család álláspontja
szerint a kopjafa akár vissza-
tartó erő lehet az esetlegesen
felelőtlenül közlekedőknek.

A család – ahogy elmond-
ták – kompromisszumot aján-
lott, mely szerint elviszik a
vázákat, a mécseseket, a táb-
lát, eltakarítják a kavicsot,
csupán a kopjafa maradjon. A
tiltakozók ezt elutasították. A
meghalt fiatal férfi édesapja
vitatta továbbá, hogy az em -
lékhely elbontásáért össze-
gyűjtött aláírások mindegyike
a szűkebb környéken élőktől
származna, egyáltalán, hogy
érvényes lenne. A gyászoló
csa lád szerint a tiltakozás va -
lójában pár családot érint. Az

édesapa szerint az emlékhely-
nek sem a környékbeli gyere-
kekre, sem másokra nincsen
lelki hatása, példa erre, hogy a
környéken lakó gyerekek a
közelben fociznak. Úgy vélte,
a motorosok tisztelgése nincs
összefüggésben a kopjafával, a
meghalt fiatalember barátai,
ismerősei e nélkül is ismerik a
tragédia helyszínét, és az
emlékezést számukra megtil-
tani nem lehet. 

A riporterünkkel találkozó
lakók álláspontja ismert, ők
nem akarják életük minden
napján látni a szerintük teme-
tői hangulatú és egy forgal-
mas belterületi utcába nem
illő emlékhelyet.

Az önkormányzat a közel-
múltban visszavonta a koráb-
ban kiadott elvi engedélyt a
kopjafa állítására, ezt megerő-
sítette minap tartott sajtótájé-
koztatóján Mucsi András, a
körzet képviselője is, hozzáté-
ve: a polgármesteri hivatal a
megfelelő hatósági eljárást
végig fogja vinni.          Sz. K.

Nincs nyugalom a gyász körül

Az Új Magyarország Fej -
lesztési Terv Társadalmi
Infra struktúra Operatív
Prog ramja keretében meghir-
detett, iskolák infrastruktu-
rális ellátottságát javító pá -
lyázaton a fenntartó Bé kési
Református Egy ház község 22
és fél millió forintot nyert el,

melyhez önerőt nem kellett
hozzátenni. A pénzből 52
számítógépet és 14 digitális
táblát szereztek be, utóbbia-
kat az alsósok termeiben és
bizonyos szaktantermekben
szereltek fel szakemberek. Az
elnyert keretből a ta nárokat
fel is készítették ennek az

oktatást segítő mo dern esz-
köznek a használatára. 

– Ez a fejlesztés segíteni
fog ja a diákok felkészítéséért
folyó eredményes munkát –
mondta el a fenntartó egyház-
község nevében Katona Gyu -
la vezető lelkipásztor a projek-
tet lezáró ünnepi alkalmon. 

Digitális megújulás 
a református iskolában 

Július 29-én – szinte el -
mondani is sok – huszonegye-
dik alkalommal nyitja meg
kapuit a Csuta Nemzetközi
Művész telep. Az ünnepélyes
megnyitóra július 30-án,
szombaton 17 órától kerül sor
a Bolyai utcai alkotóházban.
Köszöntőt mond Izsó Gábor,
Békés város polgármestere, a
tábort megnyitja Tuza Béla, a
művésztelep fővédnöke, kon-
certet ad Gáspár Szilvia
dzsesszénekes és a Jazz Elek
Együttes. Erre az eseményre,
mint ahogy a tábor délutáni
óráiban bármely nap szívesen
látott bárki külön meghívó
nélkül is. 

Az idén is számos, konkrétan
tizenegy európai országból ér -
keznek művészek (Olasz ország,

Németország, Spanyolország,
Montenegró, Románia, Ukraj -
na, Szlovákia, Szerbia, Szlo vé nia,
Ausztria, Üzbegisztán). Lesz nek
visszatérő vendégek, de lesznek
újoncok is. Számos program, így
filmvetítés, kolbász- és pálinka-
kóstolás, koncert gazdagítja a
hét programját.

Hagyományaikhoz híven a
záró kiállításra Békéscsabán, a
Jankay Galériában, augusztus
5-én, pénteken 17 órától kerül
sor. A megnyitó beszédet
Pákh Imre, a Munkácsy
Mihály Alapítvány elnöke
mondja. Ezt követően, a bé -
kési alkotóházban Tarján Pál
operaénekes ad koncertet.

Huszonegyedik 
Csuta Nemzetközi Művésztelep

Tervek szerint augusztus
első hetében osztják ki az első
270 darab komposztálóládát.
A július elején tartott tájékoz-
tatón, szakemberek által veze-
tett csoportfoglalkozás kereté-
ben megismerkedhettek a
ládák rendeltetésszerű hasz-
ná latával azon lakosok, akik
egy pá lyázaton elnyert ládá-
kat megigényelték. Követke -
ző ilyen esemény július 28-án
a kulturális központban lesz,

melyről az érintettek meghí-
vót kapnak. Értesüléseink
sze rint au gusztus végére az
összes ládát eljuttatják a prog-
ram résztvevőinek. Érdeklőd -
ni a Polgár mesteri Hivatal
Műszaki Osz tályán lehet a
66/411-011-es telefonszámon.

Az önkéntes békésiek a ház
körül keletkező, biológiailag
lebomló hulladékaikat helyez-
hetik majd el, és készíthetnek
belőle házi komposztot. Ez után

nem kell ősszel elégetni a fale-
veleket, nem kell kidobni a
levágott füvet és a konyhai hul-
ladékot. A komposzt egy szer-
ves anyag, amellyel csökkent-
hetjük a háztartási hulladékot,
környezetbarát, és igen hasznos
növényeink számára. A kom-
posztálás másoknak is ajánlott,
hiszen egy átlagos háztartásban
keletkező 350 kg hulladék
negyven százaléka szerves ere-
detű, azaz komposztálható.

�

Augusztusban már használhatják
a komposztáló ládákat



Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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Horgász
szemmel

Mint köztudott, a nyári
kánikula meghozza az amurok
étvágyát. Ekkor vannak igazán
elemükben ezek a növényevők.
Sokat horgásztam amurra, így
tudom, hogy nem egyszerű
horogra csalni, kivéve, ahol
táp lálékhiány van. Minden
olyan szerelési módnak a kör-
nyékére sem megy, ami a szá-
mára idegen. Tehát olyan esz-
közt kell választani, amivel
könnyen ki fogható. A vízpar-
ton ne za jogjunk, és ne csap-
kodjuk a ko csi ajtaját. Miről
ismerjük fel, hogy ha amurok
tanyáznak a kiszemelt helyszí-
nen? Általá ban holtágakon
vagy tavakon a nádasok vízre
hajló levelei le vannak rágva, ez
számukra igen kedvelt cseme-
ge. Érdemes tehát friss nádhaj-
tást vagy a takarmánylucerná-
nak a hajtását kisebb csokor-
ban feltűzni a horogra. Kicsit
meglebegtetve felfigyelnek rá.
Sok szor tetemes mennyiségű
etetőanyagot kell beszórni,
mert az amurok helyben tartá-
sa csak így oldható meg. 

Szekerczés Sándor
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Az EU-elnökséget búcsúz-
tató budapesti rendezvények
között jelentős szerepet kap-
tak a Magyar Kajak-Kenu
Szö vetség által szervezett
programok. A Duna Partyn
több mint 30 sárkányhajó ver-
senyzett öt futamba osztva a
Batthyányi tér előtti Duna-
szakaszon, ahol Békés városát
a Békési Kajak-Kenu Club

csapata képviselte. Magabiz -
tos versenyzéssel nyerték meg
saját futamukat, így megérde-
melten hozták haza a futam-
győzteseknek járó kupát.

A verseny után a sárkányo-
sok csatlakoztak az Újpesti-
öböltől a Lágymányosi-öbölig
evező vízi felvonulókhoz. A rak-
partokon összegyűlt em be rek
vastapssal köszöntötték a sár-
kányhajó-futamok győzteseit, a
felvonuló kajakosokat, kenuso-
kat, tutajosokat és vízibiciklise-
ket. A rendezvény sztárvendé-
geként ott volt a rakparton
Kovács Katalin, Kammerer
Zoltán és Vajda Attila is. 

Nagyjából hatszázan indul-
tak a sárkányhajóversenyen,
és legalább 700 résztvevője
volt a különleges vízi felvonu-
lásnak – derült ki Schmidt
Gábor, a Magyar Kajak-Kenu
Szövet ség főtitkárának értéke-
léséből. 

A rendezvényen a Közép-
Békési Területfejlesztési Ön -
kor mányzati Társulás sár-

kány hajójában versenyeztek a
békésiek. A KBC két sárkány-
hajója a békési kishajó-kikö-
tőben található. Itt a sárkány-
hajózás megismertetése és
megszerettetése érdekében a
Békési Kajak-Kenu Club elin-
dít egy sárkányhajó-foglalko-
zást, melynek tervezett idő-
pontja a nyár folyamán: hét-
főnként 17:30. Nem kell hozzá
semmilyen különleges vízi jár-
tasság, csak lelkesedés és
úszástudás.

Jelentkezés és bővebb
információ: Kálmán Tibor,
20/80-57-251, tibi.kalman@
gmail.com.

Vízről nézték 
a Parlamentet 

BÁRKI KIPRÓBÁLHATJA 
A SÁRKÁNYHAJÓZÁST BÉKÉSEN 

A közelmúltban rendez-
ték meg az úgynevezett Esz -
kimó-Indián Játékokat a Ve -
lencei-tónál. Több száz ka -
jak-kenus gyerek mérte
össze az ügyességét játékos
feladatok segítségével.
Az embertelen hő -
ségben a gyere-
kek a szokott
lelkesedéssel
küzdöttek,
na gyon fe -
gyelmezetten hajtották vég -
re a feladatokat, me lyek kö -
zött volt kislabdado bás, hú -
zódzkodás, 1000 mé te res fu -
tás. Ezután az előre ki készí-
tett ha jókkal vízre szálltak,
és nagyjából 1000 métert
eveztek a gyerekek, közben
bó jákat kellett kerülgetniük.
Így nem kellett utólag szá-
molgatni a pontokat, az
győzött, aki először beért a
cél ba. A me zőny hatalmas

volt, néhol korcsoportonként
százan is indultak. 

A csapatversenyben azok az
egyesületek vehettek részt,
amelyek egy versenyszámban

legalább négy
ver senyzőt indí-
tottak. Így a ki -

csi, de lelkes békési
csapat több nagy egye-

sületet is meg-
előzve a 7. helyen

vég zett a pontver-
seny ben. A csapat tagjai:
Nyeste Márton, Pocsai Tibor,
Kovács László, Fábián Gergő,
He  gyesi Imre, Kö rözsi Tímea,
Oláh Zsu zsan na, Pocsai Péter,
Perdi Zsom  bor, Szabó Tibor,
Csávás Lász ló, Csikós Zol tán,
Csíbor Péter. Csa patver seny -
ben győz tes a Nagymaros „A”,
második a Tatai Hódy „A”,
harmadik a KSI. A 13 csapat
között hetedik a Békési Kajak-
Kenu Club.

Hőségben is jól 
küzdöttek a kajakosok

– Sikerült-e a felnőtt csa-
patnak teljesítenie a megfo-
galmazott elvárásokat? 

– Az vártuk, hogy az előző
bajnoki helyezést megismétel-
jük, vagy előrébb
végzünk. Ezt
f i g y e l e m b e
véve a negye-
dik helyezé-
sével elérte
a csapat a
célt. Az már
más kérdés,
hogy ahogy
mondani szok-
ták, evés közben jön
meg az ét vágy, vagyis a dobo-
gón is vé gezhetett volna a csa-
pat, de sajnos az utolsó idegen-
beli meccseink nem úgy sike-
rültek, ahogy kellett volna.
Összes ségében elégedettek va -
gyunk a csapat szereplésével.

– Alakul-e már a követke-
ző idény csapata?

– A következő szezon még
nehezebbnek ígérkezik, mert
anyagi helyzetünk nem jó.
Egyre nehezebb fenntartani a
színvonalas kézilabdát. Itt
meg is ragadom az alkalmat,
hogy megköszönjem azoknak
a támogatóinknak a segítsé-

gét, akik a csapat mellett áll-
tak, és szurkolásuk mellett
anyagiakkal is támogatták
klubunkat. Azon vagyunk,
hogy olyan játékosokat tart-

sunk meg és igazol-
junk, akik kevés

anyagiak ellené-
ben min dent
m eg t e s z n e k
azért, hogy
győztesen tud-
juk el hagy ni a

pályát. Lesznek
távozók, és lesz-

nek érkezők, a kere-
tet július 25-ére akarjuk

véglegesíteni, akkor kezdi
meg a csapat a felkészülést. 

– Az előző bajnoki szezon
az utánpótlás-nevelés sikerei-
ről is szólt.

– A szilárd alapokon nyug-
vó, magas szintű szakmai
munkát a vezetőség és edzők
alapcélként határozták meg.
A képzést nagycsoportos óvo-
dás korban kezdjük el, amely
szakszerű kiválasztással kez-
dődik. A kezdő csoportot atlé-
tikaedző vezeti, mivel a kézi-
labdázást az atlétika mozgás-
anyaga alapozza meg. Öt
országos dön tőn vett rész a

klubunk. El ső, második, har-
madik, negyedik és ötödik he -
lyet szereztünk meg. Ez azt je -
lenti, hogy klubunk az ország
egyik legeredményesebb után-
pótlás-nevelő egyesülete, me -
lyet sokra tartanak. A cél to -
vábbra is változatlan: szilárd
erkölcsi és fegyelmi alapokra
helyezett, eredményközpontú
utánpótlás-nevelés. Elérhetet -
len lett volna a siker az önkor-
mányzat és a szülői munkakö-
zösség segítsége nélkül. Há -
lásak vagyunk, és kö szönjük
se gítségüket!

– Az általános iskolai
sportosztály segíti-e a helyi
kézilabdázást?

– Az oktatási intézmény, a
kézilabda klub valamint a
szülők szoros kapcsolata adja
meg azt a szilárd és biztos hát-
teret, amelyre biztonsággal
lehet építeni.

Amennyiben a három té -
nyező közül bármelyik is kie-
sik, akkor elképzelhetetlen
lenne az országos szintű elis-
merés. Az önkormányzat dön-
tésének nagyon örültünk, hogy
lehetővé tette és teszi a sport-
osztályok beindulását. Egyre
több városi szakosztály ismeri
fel ennek a jelentőségét. Ter -
mészetesen mi is arra törek-
szünk, hogy minél több gyer-
mekünk bekerülhessen ebbe a
rendszerbe, amely a színvona-
las oktatás mellett a ver-
senysportnak is teret enged.

A következő idényre készül a BFKC
Már a következő bajnoki szezonra készül az
Erste-Békési FKC. Férfi kézilabda együttesünk
felnőtt csapata az NBIB-ben negyedik lett, és óri-
ási sikereket értek el az utánpótlás bajnokságok-
ban. Összegzés Polgár Zoltán klubelnöktől.

Ezen a nyáron is várja a
sportolni vágyókat a Sport -
nyár program. A város a
helyi sportszervezetekkel
karöltve biztosítja, hogy a
fiatalok nyári elfoglaltság-
ként megismerhessék, ki -
próbálhassák az adott
sport ágakat, vagy ha eset-
leg már próbálták régeb-
ben, akkor föleleveníthes-
sék az élményeiket.

A Békési Sportnyár prog-

ramjai között idén 14
sportágból választhatnak
az érdeklődő gyerekek:
sakk, atlétika, labdarúgás,
ökölvívás, aerobik, lány/fiú
kézilabda, lovaglás, asztali-
tenisz, íjászat, lány/fiú ko -
sárlabda, súlyemelés és ka -
jak-kenu. Érdeklődni a pol-
gármesteri hivatal sportre-
ferensénél, Kálmán Tibor -
nál lehet a 66/411-011-es
telefonszámon. 

Jelentkezz a Sportnyárra!
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