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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Javában zajlanak a zenei napok programjai

Hol tölti gyermeke
a nyári szünetet?
Táborokban.
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Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JÚNIUS 25-JÚLIUS 2.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

A rendezvények sorában a
Békési Galéria nagytermében megnyílt „Organikus
művészet” című képzőművészeti kiállítás volt az első, de
a 35. Békés-tarhosi Zenei
Napok zenei programjának
kezdetét a nyitóhangverseny
jelentette. A Békés Megyei
Szimfonikus Zenekart ezúttal is Somogyi-Tóth Dániel
vezényelte. Dvorak h-moll
gordonkaversenyében a közreműködött fiatal kora ellenére jelentős nemzetközi
koncerttapasztalattal rendelkező Várdai István csellóművész. A zenekar a 200 éves
Liszt-évforduló kapcsán előadta Liszt Ferenc Les Pre-

ludes című zeneművét, majd
végül Mozart D-dúr szimfóniáját. A hangverseny előtti
köszöntőt ezúttal H. Kovács
Judit, Békés megye Képviselő-testületének alelnöke
mondta, aki egyebek mellett
ismét felidézte a tarhosi
énekiskola és Gulyás György
szerepét és fontosságát megyénk zenei életében, oktatásában. Szó esett arról is, hogy
a július elsejei kórustalálkozót a református templomban a 80 éves Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerző
tiszteletére rendezik meg.
A hagyományokhoz híven
idén is gazdag programok
várják az érdeklődőket a zenei

A nyitóhangversenyen a karmester Somogyi-Tóth Dániel gratulál
parádés fellépéséért Várdai István gordonkaművésznek.

napokon, amely nem csak a
zenéről szól. Már látható a

„Hang-Szín” című kiállítás a
kulturális központban a

Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
iparművészeti tagozatos diákjainak alkotásaiból. Igazi remekműveket lehet itt megtekinteni. Valódi csemege Zelenák Katalin textilművész
„Metamorfózisok” című tárlata a Galériában. A fuvola- és
a vonószenekari tábor művésztanárainak közreműködésével lezajlott már a Szentháromság
Plébániatemplomban a „Hétkrajcár” elnevezésű jótékonysági hangverseny is. A koncert bevételét
Békés Város Önkormányzata
a rászoruló gyermekek étkeztetésére használja fel.
Zsombok Imre

Miért kell üdülőhasználati díjat fizetni Dánfokon?

JÚLIUS 2-9.
Levendula Patika (Csabai u.)

Az üdülőhasználati díj bevezetésére elsősorban
vendégeink zavartalan és biztonságos pihenése
érdekében van szükség. Így tudjuk biztosítani
JÚLIUS 9-16.
mindazokat a szolgáltatásokat, melyeket joggal
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
elvárnak tőlünk a vendégek – nyilatkozta
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra, lapunknak Koszecz Sándor.
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak!
Orvosi ügyelet: 416-637

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS
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HARMINCÖTÖDSZÖR CSENDÜLTEK FEL A NYITÓHANGVERSENY DALLAMAI

A Dánfoki Üdülőközpontot
működtető Békés Városi Kulturális Központ igazgatója kifejtette, hogy természetesen
nem szeretnének kizárni senkit

a kulturált szórakozás és pihenés köréből, ezért megalkották
kedvezményrendszerüket is.
Ennek értelmében a Békés
Kártyát felmutatók az üdülő-

Előadások városunk történetéről
MAGVETÉS KONFERENCIA A ZENEI NAPOK RÉSZEKÉNT

A SZERZŐ FELVÉTELEI

A 35. Békés-tarhosi Zenei Napok részeként
idén negyedik alkalommal rendezték meg a
Magvetés elnevezésű református konferenciát.
A téma Békés 300 évvel ezelőtti újratelepülé-

A két fiatal előadó: Mucsi András és Románné Tóth
Julianna.

séhez kapcsolódott, amelyet idén ünnepelünk
meg. A település 1711 utáni arculatváltozásáról, beleértve a településszerkezet módosulásait, a lakosság felekezeti továbbá etnikai összetételének alakulását, az oktatásügy korabeli és
jelenlegi helyzetét a középiskolai történelemtanár Mucsi András ismertette. Később
Románné Tóth Julianna református lelkésznő
a békési református gyülekezet 18. századi történetéről tartott előadást. Kiemelte Szikszai
György lelkipásztor jelentőségét, akinek a
nevéhez ebben a zaklatott és villongásoktól
sem mentes korszakban előbb egy fatemplom
felépítése, majd néhány évtizeddel később a
jelenlegi templom őse megépítésének előkészítése köthető.
A Galéria nagytermében nagy érdeklődés
mellett rendezett konferencián elhangzott,
hogy a korábbi három Magvetés konferencia
előadásainak írott anyaga könyv formájában az
egyházközségnél megvásárolható.
Sz. K.

használati díjnak csupán az
ötven százalékát fizetik, vagyis
kétszáz forintba kerül a kártya
felmutatójának és még plusz
két kísérőnek, tehát egy kártyával összesen három személy
vásárolhat fejenként kétszáz
forintos belépőt. További kedvezményükkel, a családi bérlettel azt kívánják megoldani,
hogy a családok gondtalanul és
takarékosan pihenhessenek. A
bérlet egy szezonra váltható

meg, és korlátlan számú belépésre jogosít. Egy bérletet legfeljebb négy fő, legalább egy
felnőtt kísérővel veheti igénybe. A bérlet névre szóló, ára a
teljes szezonra ötezer forint, és
egy ezer forint értékű Békés
Kártyát ajándékba adnak. Ha
az illetőnek van már Békés
Kártyája, akkor a kártya árát
adják ajándékba A családi bérlet az üdülőközpont bejárati
recepcióján vásárolható meg.

Koszecz Sándor hangsúlyozta továbbá, az üdülőhasználati
díj bevétele az üdülőközpont
és a szabad strand működéshez
járul hozzá. Így például vízimentőket alkalmaznak, tisztán
tartják a partszakaszt, a mosdókat és zuhanyzókat, illetve
elvégzik a szükséges javításokat. Az üdülőhasználati díj
bevétele nélkül nem tudnák a
jelenlegi szinten működtetni a
létesítményt.

Homok, napfény, pálmafák
– mi más kellhet a gondtalan pihenéshez?
Ha pálmafával nem is szolgálhatunk, de sok-sok napfénnyel és homokos
partú, biztonságos (fokozatosan mélyülô) vízpartunkkal várjuk a fürdôzni
vágyó családokat, baráti társaságokat a Dánfoki szabad strandra! Igényesen
kiépített, gondozott partszakaszon öltözôkkel és zuhanyzóval szolgáljuk a
vendégek kényelmét.
Nyitva tartás: 10-19 óráig,
a hét minden napján.
A szabad strandot üdülôhasználati díj megfizetésével lehet igénybe venni.
Üdülôhasználati díj: 400
Ft/fô, Békés Kártyával 200
Ft/fô, 8 év alatt diákigazolvánnyal ingyenes.
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A VOLT ZSÍRI SZABÓ-HÁZ
A Széchenyi tér 4/2. számú műemléki környezetben lévő házat 1929-30-ban Zsíri
Szabó Gábor nagygazda építtette. Eredetileg
is a földszinten üzletek, az emeleten lakások
voltak. Az épületben már a második világháború előtt volt fürdőszoba. A vizet a padláson lévő tartályba hordták fel naponta a
közeli ártézi kútról. A fürdőszobákban
faszéntüzelésű kályhát használtak.
Zsíri Szabó Gábor 1882-ben született. A
negyvenes évek eljén 49
holdon gazdálkodott.
Lovai, tehenei, üszőborjai
törzskönyvezettek voltak.
Katonaéveit
Bécsben töltötte a 101es gyalogezred kötelékében. Az első világháborúban 1915-től harcolt a
4. honvéd gyalogezredben. Harcolt az orosz és
az olasz fronton, ahol
fogságba esett. 1919.
október 3-án térhetett
csak haza. Húsz évvel
később választották meg
Békés nagyközség bírájává. A református
egyházközség presbitere is volt. Sajnos az
élete tragikusan ért véget. 1946-ban, az úgynevezett „botosünnepen” a feldühödött
tömeg úgy megverte, hogy súlyosan megsérült a mája, veséje, tüdeje, és a sérüléseiben
hamarosan belehalt. (E gyászos nap eseményeiről a Békési Újság 1994. március 11-i
számában Márton László helytörténet-kutató értekezett bővebben.)
Az építmény földszinti részén a 30-as évek
elején Nyeste János vegyeskereskedése kapott
helyet. A bejárattól jobbra Durkó Mátyás női
divatáruháza, rőfös kereskedése működött,
mellette Pocsai Ferenc borbélyműhelye húzódott. Később Püski Gábor női-férfi szabósága

és készáruboltja, továbbá Ravasz Lajos órásmester ékszerüzlete is itt volt. A ház emeleti
részén élt Zsíri Szabó Gábor feleségével,
Komlódi Máriával, továbbá Püski Gábor és a
családja. Mivel ekkor a Fő téren volt a piac, a
kofák az udvaron helyezték el felszerelésüket.
1951-ben a lakókat kiköltöztették, az államosítás után az üzleteket felszámolták. Nagyon
rövid ideig az emeleten mezőgazdasági irodák
voltak. Később, és erre bizonyára sok békési
emlékszik, egészen hoszszú ideig egészségügyi
intézmény volt az épületben (fogászat, bőr és
n e m i b e t eg - go n do z ó ,
sportorvos, pszichiátria,
éjszakai ügyelet).
Az építmény főpárkány feletti felfalazását, a
pártafalat vagy másképpen attikát, nemrég állították vissza eredeti állapotába. Az ablakok sima
vakolt kereteléssel készültek, egyenes könyöklőpárkánnyal. Az épület
két oldalsó kiugró részén látható két-két
ablak fölött vakolt díszítéseket láthatunk. A
nyitott kapun átsétálva érdemes leülni a szökőkút melletti padokra, s innen szemügyre
venni a szépen felújított házat. A hangulatos
emeleti folyosó, a mellette lévő Postapalota,
háttérben a katolikus templom toronysisakja, jobbra a Jantyik Mátyás Múzeum kisnemesi udvarházakra emlékeztető kosáríves
tornáca olyan hangulatot áraszt – kis túlzással és elfogultsággal –, mintha Kőszeg vagy
Sopron belvárosában járnánk. Az egykori
Zsíri Szabó-ház városképi értékeket hordoz,
védelem alatt áll, így fenn fog maradni unokáink örömére is.
Bíró György, városvédő

Gyermeknapi sokadalom
zárta le a zenenevelő projektet
A BIBUCZI Nonprofit Kft. az „Az a csodálatos zene, azok a csodálatos hangszerek”
című, az Európai Unió támogatásával az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
megvalósuló TÁMOP-3.2.11/10-1-20100025 sz. projektjét, stílszerűen a projekt tartalmához, a Békési Kistérségi Iskola Dr.
Hepp Ferenc Tagintézmé nyé vel közösen
szervezett gyermeknapi rendezvénnyel zárta
le. A „Gyermeknapi sokadalom” című rendezvényen a BIBUCZI Nonprofit Kft-vel
együttműködő, dél-alföldi régióbeli, elsősorban Békés megyei nevelési-oktatási intézmény több száz tanulója, gyermeke szórakozhatott együtt a házigazda intézmény
diákjaival. A rendezvényen a gyerekek, tanáraik és a projekt megvalósításában részt
vevők felelevenítették az elmúlt tanévben,
az iskolákban, óvodákban megrendezett
gyermekszínházi és hangszerbemutató előadások, foglalkozások egy-egy vidámabb,
emlékezetesebb pillanatát.
A BIBUCZI Nonprofit Kft egy 220 foglalkozásból álló előadássorozatot bonyolított le 23 Békés és Csongrád megyei település 44 iskolájában és óvodájában az elmúlt
tanévben. Az általános iskolai és óvodai
ének-zene oktatást kiegészítő előadások,

foglalkozások nézőinek, résztvevőinek
száma meghaladta a húszezer főt. A program sikerességét mi sem támaszthatja jobban alá, mint a nagy nézőszám, a rendezvényen és magukon az előadásokon részt vevő
gyerekek mosolya és hálás köszönete.


A víz jó barát, de a meggondolatlan ember számára végzetes ellenséggé válhat. Érdemes
szeszélyeivel megismerkedni. A
víz felszínét figyelve megállapítható a folyás, a sodrás iránya
és nagysága, látható az örvények helye. Minél gyorsabb
egy vízfolyás, és minél nagyobb tárgy található a vízben,
annál nagyobb, intenzívebb az
örvény, és ezáltal veszélyesebb
is. Ezért TILOS és ÉLETVESZÉLYES ilyen helyeken a fürdőzés.
Tilos továbbá fürdőzni hajóútban, járművek 100 méteres
körzetében, kikötők területén, egészségre ártalmas
vizekben, a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén
lévő szabad vizekben, éjszaka
és korlátozott látási viszonyok
között, kivéve, ha a vízterület
megvilágított, és legfeljebb a
mélyvíz határáig, továbbá
ahol azt tiltó tábla jelzi.
Néhány jó tanács:
– Ne fürödjön teli gyomorral!
– Soha ne ugorjon felhevült
testtel a vízbe! Hűtse le
magát előtte!

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Óvatosan fürdőzzön szabad vizekben

Ügyeljenek, hogy az önfeledt pillanatokat ne zavarja meg figyelmetlenségből adódó baleset!

– Figyeljünk oda a víz alatti
akadályokra!
– Soha ne ússzon egyedül,
gyermekek társnak lehetőleg felnőttet válasszanak!
– Figyeljen a strand területét
jelző bójákat!
– Ne fürödjön alkoholos állapotban!
– Ha nem tud úszni, ne használjon gumimatracot!
– Ismeretlen helyen soha ne
ugorjon a vízbe!
– Hat éven aluli, továbbá

Kedveseim! (menyházi levél)
Hiszitek-é, hogy a piros rózsa szirmai mi
vagyunk? Kik véletlenszerűen sodródtunk ide, de
valami miatt e véletlenszerűben az a csodálatos,
hogy megtapasztalhattuk az együvé tartozást, a
szeretetet, amit mérték nélkül mértek nekünk.
Mert ugye amikor a hétköznapi fáradtság, a
sok gond görcsösen idegessé tesz, akkor értünk
üzen az erdő. Üzen minden tavasszal, nyáron,
ősszel, s ha még megmaradt bennünk egy kicsi
vágyakozás, akkor útra kelünk, s elindulunk.
Elindulunk. Megyünk valamerre, honvágytól
fojtogatott torokkal, emlékek sokaságának zuhatagából erőt merítve, keletnek.
A hajnali pirkadat az alföld peremén úgy
érintette meg a lelkem, mint a vidám siratót a
bolyongó porszemért való gyötrődés. Már magunk
mögött hagytuk Borosjenőt - düledező várával, a
nehéz idők (1564, 1658) nyomait őrző falaival –
s itt a kíváncsi lélek egy pillantásnyi időre megidézi Vécsey Károlyt, a tábornokot, ki fegyverét
letevé a muszka Rüdiger seregei előtt (mennyi vér
e drága hazáért 1849. augusztus 21-én!), s amott
a Fehér-Körös partján a katolikus templom éppen
nyitogatja ajtaját a ritka érdeklődőknek. Alig
ocsúdok fel, a busz a Béli-havasok lejtői között
kanyarog, s már látszik a szűk kicsi völgyben
húzódó üdülő, Menyháza. Néhány aprócska felhő
ott kuporog a bércek fölött, s a gyógyvíz párájában feredező fenyvesek égig nyújtózkodó karcsúságában úgy belesajog valami a szívembe, mint még
soha. A parkolóba kíváncsi tekintetek idegenkedve, szót nem értve nézik a jókedvű cihelődést, s tán
irigykednek is e furcsa jókedvünk láttán.
Szedelőzködünk, s lassan indulunk, a szálló
mögött csobogó patak felé. Néhány tétova suta
lépés után, valami csodálatos érzésnek esek áldozatul. Körbenézek. A monarchia hangulata ott
feszeng a Wenckheim grófék hagyta régi kastély, a

úszni nem tudó 12 éven
aluli gyermek csak felnőtt
kíséretében fürödjön a szabad vizekben!
– Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a
jól úszóknak is célszerű a
mentőmellény vagy a mentőgallér használata. A karúszó nem nyújt megfelelő biztonságot!
Kellemes időtöltést és biztonságos nyarat kíván a Békés Városi
Baleset-megelőzési Bizottság!

sok villa között, a kanyargó kockaköves úton, a
Czárán Gyula szobra fölött, idők végezetéig
kapaszkodó fenyők árnyékában. Micsoda idők:
vasutat, márványbányát, kőbányát is építetett a
gróf nem sejtvén, hogy a gonosz varázslók mire
készülnek. A turistajelzés egy keskeny erdei úton
vezet a gyönyörű bükkös szélén a gerinc felé. Az
utat vigyázó fák ágai közt néhány maroknyi
fénytócsa berzenkedik az éppen ébredező medvehagymákkal. A patak csobogásától s a hagyma
illatától az éhség s a szomjúság valahogy viccelődve enyhül. Néhány kapaszkodót magunk
mögött hagyva szép kövér felhőket hoz a szél, s
elsurranva mellettem szinte fülembe súgja: siess,
jön az eső! Szaporán a vadkörte virágillatába
rogyadozva, fától fáig, majd a tisztáson végigmegyünk, s tűzgyújtással űznénk az esőt, de minek?
A félig sült szalonna, retek, hagyma s a fagyos
üvegből kikívánkozó tüzes víz a nagy fenyők
alatt ébren tartja a szunnyadozó kedvet. Az eső
is alábbhagyott, ahogy elindultunk. A csúszós
ösvényen egymást biztatgatva araszolunk szebbnél
szebb tájakon vissza az üdülőbe. Estefelé érünk
Ménesre a sok fáradságot kipihenni, s a jó vörös
borokat kóstolgatva énekelni, erőt meríteni, hisz
nagy szükség van rá. Reggeli után Máriaradnán
a kegytemplomban (szívszorító látni, ahogy megy
tönkre a valamikor még százezreket befogadó
templom) újra megtapasztalhattuk azt a kisugárzást, azt a ritka érzést, amit csak azok élhetnek át, akik a zarándok alázatával járják a
világot. A stációk (gyomaendrődi, újkígyósi,
szentesi adakozók által állítva) mind arról
tanúskodnak, hogy a közösséget, a benne rejlő erőt
nem lehet elpusztítani sohasem.
Miért írtam e pár sort? Tán öregszem, s úgy
érzem, hogy ti is elindultok majd egyszer, keletnek. Oda, ahol még tiszta vizek csobogásától
hangos az erdő.
(skf)
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Csehországi vendégszereplésen a
Belencéres ifjú táncosai
A Belencéres Néptáncegyüttes legkisebb csoportja is átesett a „tűzkeresztségen”, amikor
a Belencéres Alapítvány jóvoltából életükben először táncolhattak egy nemzetközi
fesztiválon.
A békési kis táncosok az
idén egy csehországi városka,
Veselí nad Moravou gyermekek részére rendezett
folklórfesztiváljára kaptak
meghívást. Így a közelmúltban 30 táncosunkkal képviselhettük hazánkat és városunkat a nemzetközi me zőnyben. A fesztiválon megjelenő kilenc csoport között
voltak lengyelek, szlovákok,
csehek és mi, a Belencéres
legifjabb táncosaival.
A gyerekek nagyon szépen
és fegyelmezetten teljesítették
az őket érintő feladatokat,
melyben voltak bemutató
táncok a városka több helyszí-

Határozott merengés
Pálmai
Tamás

Suttyomba Zenekar látta el.
Az oda- és visszautunkat is
igyekeztünk kirándulásokkal
felejthetetlenné tenni táncosaink számára. Így jutottunk el
menetben a szlovákiai Bajmóc
(Bojnice) várkastélyába, melyet valamikori magyar tulajdonosai jó ízléssel formálták
igazi gyöngyszemmé. A hazafelé vezető úton pedig kitérőt

nén, menettánc, át a belvároson, és maga a nagyműsor egy
éppen frissen felavatott téren,
melyen nagy tömeg kísérte
figyelemmel a tánccsoportok
szereplését. Táncegyüttesünk
műsora nagy elismerést váltott ki a nézőközönségből és a
szakmai szemlélődőkből egyaránt. Zenei kíséretünket állandó zenekarunk, a gyomai

tettünk Bécsbe, hogy egy
nagy séta alatt ismerkedhessenek a gyerekek az osztrák
főváros nevezetességeivel.
Élményekben gazdag és
szakmailag értékes öt napot
tölthettünk el, mely idő alatt
kis táncosaink fesztiválrutint
is szerezhettek.
Barna Zoltán,
Belencéres Alapítvány

ki a könyvtárba látogató irodalombarátokból. Magyar
költők művei, hazai és európai írók, gondolkodók alkotásainak részletei egyaránt
szóltak a magyarság hányatott sorsáról, a nép szenvedéseiről, az országot rontó idegen hatalmakról, de végső
soron népünk megmaradásáról is. A címben említett
részlet, melyet keserves formában Kallós Zoltán Moldovában gyűjtött, és mottója
is lehetne az estnek, így foly-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

„Szabad élet, szabad madár…”
A magyarság örökös szabadságvágyának a költészetben megjelenő jeles, bár sok
esetben kevésbé ismert
darabjaiból összeállított irodalmi estjével tért vissza
Békésre a 35. Békés-tarhosi
Zenei Napok idején Meister
Éva színművésznő, aki már
többször fellépett városunkban. Erőteljes előadásmódja
hol meghökkentő, hol magasztos szövegekkel és énekes
betétekkel párosult, mindez
mély érzelmi hatást váltott

Je g y z e t

tatódik: „Jaj de szép, ki szabadon jár. Járnék én is ha járhatnék, hazámban ha szabad

lennék. Nem vagyok ma gammal szabad, kezemen,
lábamon lakat.”
Meister Éva ezzel az irodalmi összeállítással egyszemélyes színházként járja az
európai magyarságot, legutóbb Németország és
Svédország magyarjai között
turnézott. Békési fellépésének társszervezője és támogatója a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési
Szervezete volt.
Sz. K.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Orovecz Imre és Farkas Éva
(mindketten békésiek).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Gulyás József
(53, Tarhos), Kocsor János
(46), Tóth György (55), özv.
Foltin Józsefné (87), dr. Haraszti János (85), özv. Sarkadi
Elekné (71), Mihálik János
(62), Szabados Gábor (86),
dr. Andor László háziorvos

(84), Somlyai István (78),
Domokos János (74), özv.
Kovács Lászlóné (85), Lipcsei
Gábor (78, Tarhos), Szamos
Tivadar (89), Tóth László
(85, Bélmegyer), Bíró Imre
(87), Szuszekár István (81),
özv. Gyebnár Jánosné (91,
Kamut).
Nyugodjanak békében!

Hát igen, határozottan
nonszensz, ellentmondás a
fenti cím, hisz csak ha a
„Merengőhöz” című Vörös marty-versre gondolunk („Ábrándozás az élet
megrontója, mely kancsalúl festett egekbe néz.”) és
a hozzá asszociált, társított
határozottságra,
akkor
prima vista – mondom az
első látást így aktuális,
békés-tarhosi módon –
valóban ellentétes fogalmakról van szó. Ám ne
álljunk le az első, sommás
megállapításnál, hanem
próbáljunk meg vitatkozni
vele, érvelni ellene!
Nézzük a Bibliát! A Hegyi beszédben ez áll: Ne vessétek oda a szent dolgokat a
kutyáknak, és ne szórjátok
gyöngyeiteket a sertések elé,
hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva,
szét ne tépjenek titeket is.
Mindazt, amit akartok,
hogy megtegyenek nektek
az emberek, ti is tegyétek
meg nekik! (…) A szűk
kapun menjetek be, mert
széles a kapu és tágas az út,
amely a romlásba visz, és
sokan mennek be rajta. De
milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre
visz, és kevesen vannak, akik
megtalálják.
Horváth István Sándor, a
nagyszerű, világhálós levélben érkező mindennapi
evangélium kitalálója és
működtetője aranyszabálynak mondja a fenti idézet
kulcsmondatát:
„Amit
akartok, hogy megtegyenek
nektek az emberek, ti is
tegyétek meg nekik!” És
teljesen igaza van, hisz ez a
jézusi kijelentés nem más,
mint a folyamatos jót tevésre, jócselekedetre való ösztönzés. Kicsit segítő botocska ez a megfogalmazás, ha
még botorkálunk, sétapálca,
ha már csaknem magunkban járkálunk a hit bizony –
főleg a kezdetekben – sokszor göröngyös területén.
Csak mindig egy pillanatra
kell, hogy eszünkbe jusson
ez a gondolat, mindig csak
egy pillanattal a rossz meg-

tétele előtt. Egyben egoista
önvédelem is ez, hisz ha én
nem ártok másnak, joggal
várhatom, hogy nekem se
ártsanak. (Ó szent huszonegyedik századi naivitás!)
Igen, így is felfogható mindez, de sokkal helyesebb, ha
úgy fogjuk fel és tesszük
mindezt – a jót – mint egy
amúgy nem kötelező feladat
önkéntes felvállalását, mert
csak így növekedhetünk
lélekben, csak így juthatunk
el oda, ahová Horváth István Sándor, és általa Jézus is
hív, az ellenségeinkkel való
jót cselekvésig.
Milyennek kell lenni
mindehhez az embernek?
Hát amilyennek ezen írás
címe nevezi az ilyetén teremtmény habitusát, lelkületét. Merengőnek, álmodozónak, ha olyan dolgokról való elmélkedésről van
szó, amelyek előbbre viszik
az emberiség – de legalább
első lépésként a magyarság
– sorsát. És határozottnak,
ha ezek megvalósításáról
van szó.
„Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet?” – kérdezi József Attila a „Levegőt” című versében. Ugyanitt
mondja ezt is: „Számon
tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek.
Aktákba írják, miről álmodoztam, s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor
lesz elég ok előkotorni azt a
kartotékot, mely jogom
sérti meg. Óh, én nem így
képzeltem el a rendet. Lelkem nem ily honos. Nem
hittem létet, hogy könynyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely
retteg, hogyha választ, szemét lesütve fontol sanda
választ, és vidul, ha toroz.
Én nem ilyennek képzeltem a rendet.” Határozott
szavak egy gyönyörű istenes verseket is író merengő
költőtől. Határozott, tettre
ösztökélő szavak egy olyan
embertől, akinek tollából
csodálatosan szép ábrándozások is erednek. Mégis
egyvalakiről van szó.
Mi, közemberek, messze
nem vagyunk költői alkatok. De mindannyiunkban
ott lakik a kettős álmodócselekvő lélek-test páros.
Ne fojtsuk el ábrándos cselekvő energiáit.

www.bekesiujsag.hu
HÍREK, INTERJÚK,
RIPORTOK, KÉPGALÉRIÁK.
Békésrôl minden, amit tudni érdemes.
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A közelmúltban nyílt napot
tartottak a Békési Rendőrkapitányságon. A gyerekek
megtekinthették a rendőrség
épületeit és helységeit. Megismerkedtek a bűnügyi munka
közül az ujjlenyomat-vétellel,
de a légalkohol szondás ellenőrzéssel is. Az előállító helyiséget is nagy érdeklődéssel nézték meg. Továbbá a rendőrség
valamennyi osztályán látogatást tettek.

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS
A LISZ Kft. 5630. Békés, Petőfi u. 21. szabad
kapacitásának erejéig lakossági szolgáltatást
vállal az alábbi munkákra:
– Szállítás MTZ traktorral, 7 tonnás pótkocsival
– Szállítás kistraktorral, 1 tonnás pótkocsival
– Gödörfúrás faültetéshez, oszlopállításhoz
– Ágaprítás traktorüzemeltetésű ágaprítóval
(max. ágméret 9-10 cm)
– Utcai fák nyakazása
– Fakivágás, aprítás láncfűrésszel
– Udvari, ház előtti pázsitok nyírása, karbantartása egész szezonra
– Kisebb épület-asztalos munkák (ajtók, ablakok illesztése, javítása, beállítása, stb.)
– Konvektorok, gáztűzhelyek, gázüzemű vízmelegítők karbantartása, javítása.
Érdeklődni a 66/411-177-es telefonon, illetve
a 70/311-38-01-es mobilszámon lehet.

Június 19-én volt a Szentháromság vasárnapja. Talán egyik legnehezebb „téma” ez. Ezért, s mert képzettségem messze nem elég
az épkézláb magyarázathoz, ismét Horváth István Sándorhoz fordulok. Nem szó szerint idézem, hanem a lényeget: „Az óvodás
Eszter egy papírlapra rajzolgatott, majd odahozta nekem. Nem
igazodtam ki a rajzon, de a szülők rögtön segítségemre siettek.
Elgondolkoztam azon, hogy a szülők miért ismertek fel a rajzon
mindent, és nekem miért nem sikerült? A válasz egyszerű: ők az
egész nap folyamán együtt voltak kislányukkal, minden élményük közös volt. Én nem voltam velük egész nap, azért számomra minden teljesen ismeretlen volt. A Szentháromság vasárnapján
a három isteni személyt, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket ünnepeljük. A Szentháromság hittitok, amit emberi értelmükkel teljes egészében felfogni, megérteni képtelenek vagyunk. A
Szentháromság titkához való közeledésünk olyan, mint amikor
egy irka-firkának vélt gyermekrajzot nézünk. Sok ember számára kiismerhetetlen, felismerhetetlen ez a rajz. Az Isten megközelíthetetlen – hangoztatják. Ennek oka az lehet, hogy nincsenek
élő kapcsolatban a Szentháromság személyeivel. Velük ellentétben más emberek számára megfejthetőek ezek a vonalak, amelyek értelmes képpé állnak össze előttük. Nekik van Isten-élményük. Van kapcsolatuk az Istennel. Ők mindennap megszólítják
imádságaikban az Atyát. Odafigyelnek arra, hogy a Fiúnak,
Krisztusnak a követői. És ők odafigyelnek a Szentlélek indításaira. Ha napi kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor nem veszünk
el az Ő titkainak világában. Jézus szavai segítenek bennünket a
leginkább abban, hogy helyes kép rajzolódjon ki számunkra az
egyetlen Istenről, aki három személy. Ő új oldaláról mutatta meg
számunkra a világ teremtő és gondviselő Urát, amikor arra bátorított minket, hogy Atyának, Atyánknak szólítsuk Istent. Jézus
ugyanakkor önmagát Fiúnak nevezi, s földi élete vége felé megígéri, hogy elküldi a világba a Szentlelket. Ez az ünnep segíthet
minket törekvésünkben, hogy közösségben legyünk és egységben
maradjunk az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel!”
Dr. Pálmai Tamás

Kapcsolat a természeti elemekkel
A TÁMOP 3.2.11/10-12010-0055-ös pályázati kódszámú projekt „Kapcsolat a
természeti elemekkel” témahetében vett részt a Békési
Kistérségi Általános Iskola
Eötvös József Székhelyintézményből két diákcsoport. A 3.
és a 4. évfolyamnak a négy
napos témahét egy időben
zajlott, ugyanazon a helyszínen, a Szanazugi Ifjúsági
Üdülőközpontban. Mindkét
csoportnak azonos feladataik
voltak a négy nap folyamán,
melyet napi 3 órás szakmai
foglalkozásokon
oldottak
meg, a legtöbbször játékos formában. A 3. évfolyam kísérői
és a szakmai foglalkozások
vezetői Hrabovszki Márta és
Liptákné Püski Erika pedagógusok voltak, míg a 4. évfolyamé Pankotainé Vas Éva és
Zuborné Kalotai Andrea. Az
első napon sétáltak a tábor
környékén, útközben gyűjtöttek az erdő kincseiből is.
Délután kincskeresés keretén
belül a megtalálók jutalma
egy-egy a pályázati logóval

ellátott póló volt, ezeket kellett megkeresniük. Majd élményeiket zsírkrétával rajzolták papírra. A második nap is
sok izgalmat tartogatott. Az
előző napon megismert helyeket kellett puzzle-on kirakni-

Németek kulturális
találkozása

uk. A legjobbakat díjazták,
kiemelték. Az erdőben és
mezőn megismert állatok és
növények közül kettőt-kettőt
még papírból is meghajtogattak. A harmadik napon az
iránytű használatával ismer-

kedtek a kisdiákok, míg elsétáltak a szanazugi összefolyásig a Kettős-Körös jobb partjának gátján. Túrájuk során
beszélgettek a tápláléklánc
fontosságáról, a víz tisztaságáról, érzékelhető tulajdonságairól. Délután csoportmunka
keretében tablót készítettek a
vízpart élővilágáról. Az utolsó, 4. napon prospektusok,
térképek, DVD-k és természetfotók segítségével beszélgettek a Körös-Maros Nemzeti Parkról, a természetvédő
emberek szerepéről, a természetvédelemről. Saját élmények és lehetőségek alapján a
diákok tervet készítettek arról, ők hogyan tudják megóvni a környezetükben élő állatokat és növényeket. Délután
összegezték a négy nap tapasztalatait, a munkáikból kiállítási anyagot készítettek
iskolájuk számára.


Még várják a jelentkezést
az erdélyi körútra

HELYI FELLÉPŐK IS GAZDAGÍTOTTÁK
A PROGRAMOT
A közelmúltban Békés adott
otthont a Német Nemzetiségi
Anyanyelvi és Kulturális Nap
rendezvényeinek, melyeken
azon települések képviseltették magukat, ahol német kisebbségi önkormányzatok működnek, német gyökerekkel
bírnak. A műsorban a békési
színeket a versmondó Kovács
Márk, a Jantyik utcai német
óvodai csoport tánccsoportja,
továbbá az Eleki német tánco-

kat bemutató Belencéres Néptáncegyüttes képviselte. Ezek
mellett ezen a délelőttön táncos és énekes, valamint prózai
műsorszámokkal léptek színpadra a megye nyolc településéről érkező fellépők. A rendezvénynek, melynek szervezésben oroszlánrészt vállalt a
Békési Német Kisebbségi Önkormányzat és ennek elnöke,
Bárdiné Békési Mária, a kulturális központ adott otthont.

Virágos Békés
pályázati kiírás
Békés Város Polgármesteri Hivatala idén is meghirdeti nagy sikerű Virágos
Békés környezetszépítő pályázatát. A szervezők összesen nyolc kategóriában várják a fotókkal illusztrált je lentkezéseket
augusztus 10-éig a
békési lakosoktól. A beküldött
ké pekből
a
Madzagfalvi
Na po kon kiállítás nyílik
majd a kulturális központban. A téli hónapokban a
győztesek fotóiból készült
tárlat a Városháza földszinti

folyosóján tekinthető majd
meg.
Egy személy több kategóriában is nevezhet. Új kategória: Rendezett zöldterület.
További kategóriák: Virágos
udvar-ház, Virágos balkon-veranda, Virágos kerítés, Virágos tanya, Virágos
közintézmény,
Ingatlan előtti
közterület, Bokorszobrászat. A verseny részletes
kiírása és a jelentkezési lap a
Polgármesteri Hivatal portáján vehető át, vagy a
www.bekesvaros.hu honlapról
tölthető le.

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Nyílt nap a rendőrségen
gyerekeknek

A Múltunk a Jövőnkért
Szövetség szervezésében „Erdélyország be szép ország”
mottóval körutazásra kerül
sor augusztus 22-től. A hatnapos buszos utazás a teljesség idénye nélkül Marosvásárhelyt, Szászrégent, Holtmarost, Gyergyószentmiklóst és

a Békás-szorost, Homoródfürdőt, Gyimest, Kézdivásárhelyet, Csíkszeredát, Segesvárt, Tordát, Torockót és Belényest érinti. A részvétel
költsége 44 ezer Ft/fő. Érdeklődni és jelentkezni lehet
Polgár Zoltánnál a 20/52-82522-es telefonszámon.
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Sakk, matt…
Jelenlegi interjúalanyom, Balog Imre szájából
természetesen hangzik e két szó, ha valaki megkockáztatja és leül vele játszani. A mindössze 19
éves fiatalember megfontoltan, ám cseppet sem
bőbeszédűen válaszolgat türelmesen „oktondi”
kérdéseimre. Egész lényéből sugárzik e szellemi
sport szeretete, s az elhivatottság bizonyossága.
A külsőre teljesen hétköznapinak, átlagosnak
tűnő ifjú több mint a kortársai, derül ki beszélgetésünk végére.
– Mióta sakkozol?
– Apukámtól tanultam meg
sakkozni az első általános iskolai
évemet követő nyáron. Apa keltette fel a kíváncsiságomat, de
én is kedvet éreztem e szellemi
sport iránt. Vonzó volt benne,
hogy lehet versenyezni és másokat legyőzni. Minél jobb szintet
akartam elérni, aminek a követelménye az volt, hogy minél
többet tanuljak, versenyezzek
egyre erősebb ellenfelek ellen.
Számomra húzóerő, hogy a
minősítő pontrendszerben min-

dig jobb helyezést érjek el. Ez
megmutatja nekem a saját fejlődésemet is, és folyton jobb és
jobb teljesítményre sarkall. A
nehézséget az jelenti, hogy rengeteget kell tanulni, a hétköznapi értelemben véve éppúgy,
mint bármelyik iskolai tantárgyból. Egyéb problémát
jelent még a sakk által igényelt
időtartam, mint például egy 9
napos verseny és az arra való
utazás. Probléma még az anyagi vonzata is – pl. utazási-, szállásköltség, nevezési díj …

– Milyen eredményekkel
dicsekedhetsz?
– Többszörös magyar, korosztályos és diákolimpiai bajnok vagyok. Európai és világszinten hétszeres Európabajnok vagyok, de körülbelül
ugyanennyiszer álltam a dobogó második vagy harmadik
fokán. Világbajnoki ezüstérmes voltam 2007-ben csapatban. A sakkban is vannak különböző minősítő szintek éppúgy, mint más sportágakban,
pl. a fociban. Sakkozásom
alatt sikerült mindig magasabb minősítést elérnem. Az

idén elértem a legfelső szintet,
nemzetközi nagymester lettem. Az országban mindössze
40-en vagyunk akik ezt elértük, mint például Portisch
Lajos, a Nemzet Sportolója.
– Mit szeretnél még elérni,
mire vágysz még?
– Szeretnék bejutni a világ
legjobb sakkozói közé, illetve
a magyar felnőtt válogatottba. Terveim között szerepel a
legjelentősebb sakkozókkal
megmérkőzni. Jó lenne egy
asztalhoz ülni Karpovval
meg Shirovval!
– Most érettségizel, mint
hallom nem is akármilyen
eredménnyel. Érettségi után
merre veszed az irányt?
– A sikeres érettségi után a
Corvinus Egyetemre szeretnék
járni, alkalmazott gazdaságtanra. Elvárásaim szerint közgazdász leszek.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Kunné Papp Emőke sajtkészítő.

Sokat lehet hallani arról, hogy a só nem egészséges. Ez az
állítás azonban pontosításra szorul. Megfelelő mennyiségben és összetételben a só létfontosságú, nagy mennyiségben
számolnunk kell káros hatásaival. A sok só feloldására a vese
sok vizet fog visszatartani. Emiatt, ha nem iszunk eleget (23 liter/nap), arcunkon és alsó lábszárunkon kiszárad a bőr.
Sófogyasztásunk 75%-át adja a kenyér, a leves, a nassolás,
a gabonapelyhek, a konyhakész és a gyorséttermi ételek
fogyasztása. A maradék 15% főzés közben, az ételek ízesítésekor és az asztali sózásakor kerül a szervezetünkbe. Csupán
10%-a van jelen természetes módon az ételeinkben.
Ha sótlanul szeretnek táplálkozni, akkor ételeik ízesítéséhez használjanak bazsalikomot, petrezselymet, kaprot, oregánót, cayenne borsot vagy csemege paprikát, de a citrom és
a lime karikák is különleges ízt adnak ételeinknek. Házilag
is könnyen elkészíthetjük szárított zöldségekből a saját
fűszerkeverékünket, ami a kész ételízesítőkkel szemben nem
tartalmaz szükségtelenül tartósítót és ízfokozó anyagokat.
Az emberi szervezet csodálatos gépezet. Ha felhagy a
haszontalan tápanyagok bevitelével, teste azonnal elkezd
megválni a felhalmozódott felesleges anyagoktól és beindulnak a méregtelenítő folyamatai is. Így a súlycsökkenésen túl javulni fog az egészségi állapota, és növekedni fog
az energiaszintje is.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A Fidesz-KDNP jelöltjét, Mészáros Lőrincet választották polgármesterükké a felcsútiak a nemrégiben tartott
időközi önkormányzati választáson. Az 1449 szavazásra
jogosultból 909-en járultak az urnákhoz. A voksok 63,23
százalékát kapta az új polgármester. Püspökladányban
időközi országgyűlési képviselő-választást tartottak, ahol
szintén a kormánypártok jelöltje kapta a szavazatok elsöprő többségét, de az alacsony részvétel miatt a voksolás
érvénytelen lett. Egyházasgergén is a Fidesz győzött.
Átadták a budapesti díszpolgári címeket a Fővárosi
Közgyűlésen. Tarlós István elmondta, hogy nem azt kéri a
díszpolgároktól, hogy politizáljanak, hanem hogy tegyék,
amit eddig. A kitüntetettek: Balczó András öttusa olimpiai
bajnok, Csukás István író, Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok úszó, Eperjes Károly színművész, Kásler Miklós, az
Országos Onkológiai Intézet igazgatója, Kopp Mária egyetemi tanár, Kovács Kati énekes, Makovecz Imre építész, Papp
Lajos szívsebész, Sánta Ferenc hegedűművész, Szervátiusz
Tibor szobrászművész, Szirtes Ágnes színművész, Lech
Walesa, a Lengyel Köztársaság volt elnöke, és posztumusz
Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, Skrabski Árpád informatikus-szociológus és Elvis Presley amerikai énekes.

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)

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
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Nyári gyermektábor Több mint tizenhatezren látogatták eddig
a Tájházban
a Békési Uszodát
A Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum az idén is
megrendezi hagyományőrző
táborát 6-12 éves gyermekek
részére Régimódi élet címmel
július 25-30. között a Durkó
utcai Tájházban. A táborban –
Békés város 300 évvel ezelőtti
újjáüléséről is megemlékezve –
az érdeklődők játékos formában
kipróbálhatják a régi, hagyományos női és férfimunkákat,
pl.: mosás, sulykolás, mángorlás, motollálás, vajköpülés, tésztagyúrás, kásafőzés; továbbá pl.:
szénagyűjtés, kukoricaülte-tés
vetőpuskával, morzsolás, darálás, rőzseaprítás, stb.
Ezenkívül hagyományos
népi játékok készítése, tárgy-

felismerő- és ügyességi versenyek, múzeum látogatás, daltanulás és sok-sok játék színesíti a programot. A foglalkozásokat Balog Gáborné és
Balogné Szabó Éva vezeti.
A táborban naponta 7-17
óra között fogadják a gyerekeket, ahol tízórait, kétfogásos
meleg ebédet és uzsonnát is
kapnak. Részvételi díj étkezéssel 10 ezer Ft/fő, étkezés
nélkül 6 ezer Ft/fő.
Érdeklődni,
jelentkezni
lehet személyesen a Békési
Galériában (Békés, Széchenyi
tér 4. sz.) vagy a 66/411-943as telefonon munkaidőben.
Jelentkezéseket 2011. július
15-ig fogadnak.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth
utca 9. szám alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Falusi családi ház eladó sok gazdasági
épülettel, Bcs-i kerülőtől 6 km-re. 20/9331-513.
Kamuton jó helyen háromszobás családi
ház eladó új gazdasági épülettel, szerelőaknás garázzsal. 66/428-225.
Ház eladó Békésen. Tel.: 30/463-20-51.
Kisebb parasztház eladó a Szabadkai u. 40.
alatt, a telek áráért sürgősen. Garázs, melléképületek, nagy udvar, gyümölcsfák. Érd.:
a Szabadkai u. 16. alatt hétköznap délután,
hétvégén egész nap. Tel.: 70/401-81-89.
A Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó.
30/472-99-14.
A Teleky utcán 69 m2-es, téglaépítésű családi ház eladó. 70/398-40-19.
Csendes környezetben kétszobás + nappalis téglaház áron alul eladó. Érd.: 70/
360-50-36.
Tarhoson kétszobás, téglaépítésű, nem
régi ház eladó. Padlástér beépíthető,
központi + gázfűtés. Jószágtartás lehetséges. Ár megegyezéssel, csere is érdekel. Érd.: 30/542-17-80.
Mezőberény központjában, de csendes
utcában 12 éve épült ház két szobával,
amerikai konyhával eladó. Idős párnak,
kis családnak ideális. Érd.: 30/355-24-38.

INGATLAN
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Eladó Békésen a fürdőhöz közel 1+2 fél
szobás összkomfortos családi ház. Érd.:
Békés Dózsa u. 41. vagy 20/474-40-93-on.
Ár megegyezés szerint.
Új építésű lakás eladó Békéscsaba belvárosában. 30/49-58-420.
Ház eladó a Lánc u. 19. alatt. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/999-78-77.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Békésen új építésű padlásteres ház nagy
melléképülettel eladó. Nagycsaládnak vagy
vállalkozásra alkalmas. Tel.: 30/549-76-97.
Háromszobás ház nagy udvarral, dupla
fűtéssel eladó. Érd.: 66/415-439, délután.
Üzlethelyiség eladó Mezőberény központjában. Tel.: 30/219-97-05.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
A Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 54
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. 30/ 30-65-304.
Ház eladó 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.
Áron alul kétszobás házrész garázzsal
eladó. Érd.: 70/528-97-30.
A Mátrában, megélhetést biztosító ötszobás ház gyógyfürdő és horgásztó közelében eladó. Tel.: 36/371-006.
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
Eladó Tarhoson az Arany J. u. 56. szám
alatti családi ház. Érd.: 30/369-44-62.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
126 m2-es, kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/273-84-16.
Békésen kétszintes, négyszobás, két fürdőszobás, rendezett családi ház csendes környezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Földszinti lakás eladó, téglaházra cserélhető. 30/518-07-28.

JÚLIUSBAN VASÁRNAPONKÉNT MINDENKINEK CSAK 250 FT A JEGY ÁRA
Bizonyítottan egyre növekvő igény mutatkozik a Békési
Uszodára, hiszen ebben az
évben a vendégforgalom több
mint tíz százalékkal növekedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva - derült
ki a legutóbbi beszámolóból.
Eddig több mint tizenhatezren látogatták az uszodát.
Közel harminc százalékban
helyi iskolások, óvodások,
sportegyesületek tagjai, akik
kedvezményes
belépővel
élvezhetik a létesítmény vizes
szolgáltatásait. Míg kora reggelente a szakavatott úszók
karcsapásait lehet hallani,

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. JÚLIUS 5. KEDD 12 ÓRA.

„Én és az uszodám” címmel
óvodás rajzkiállítás nyílt a Békési
Uszoda előterében. A helyi óvodások közel harminc rajzot készítettek, rendkívül kreatívan ábrázolták az uszoda életét. A kiállítást a vendégek és szülők
július végéig tekinthetik meg.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

INGATLANT KERES

A 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.
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.
Kis ház, kis gyümölcsöskerttel eladó 6
millióért. Felújított, összkomfortos, gázzal,
csempekályhával is fűthető. 70/236-35-37.
Áron alul 6 millióért eladó Békésen a Veres
P. téren egy 2,5 szobássá átalakított erkélyes,
egyedi gázkazános lakás. Házra is cserélhető hasonló értékben. Tel.: 30/476-93-80.
A Fáy 11-ben másfélszobás, első emeleti,
teljesen felújított lakás igényesnek eladó.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/29-97-907.
Kétszobás, összkomfortos ház bútorozottan,
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.
A Karacson 58 m2-es, felújított, IV. emeleti
lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
30/49-86-518, 30/911-88-61.

Albérletet keresek 20 ezer Ft-ig, kaució
nélkül. 70/630-52-15.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a Szabó D. u. 17. szám alatti
négyszobás ház 1140 m2 telken eladó,
épített pincével. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.:
30/29-97-907.
Városközpontban téglaépítésű, 64 m2-es,
háromszobás, 2. emeleti, erkélyes, egyedis, tehermentes lakás csendes környezetben sürgősen eladó. Kertes házra
csere érdekel. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.:
30/299-31-46.
Békéscsabán a piacnál téglaépítésű, felújított, 55 m2-es, egyedi fűtésű, kétszobás,
erkélyes, tehermentes lakás eladó. Irányár:
8,6 millió Ft. Tel.: 20/377-04-00.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ftért. 20/416-91-17.
Ház eladó a Tátra utcán 12 millió Ft-ért.
20/268-51-60.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra
cserélhető értékegyeztetéssel egy teljesen felújított téglaház fűthető garázzsal
a fürdő és Dánfok vonzáskörzetében.
Irányár:12,8 millió Ft. Érd.: 70/67-83-155,
csak hétvégén.
KIADÓ INGATLAN

Békés belvárosában 1 + 2 félszobás
albérlet kiadó. Érd.: 70/422-32-77.
Lakás kiadó. 30/214-75-81.
Garázs kiadó a Kossuth 23. alatt. Érd.:
66/414-892, 30/85-33-470.
Lakás kiadó. 30/211-23-32.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.

birtokukba a tanmedencét és
a versenymedencét. A felnőtt

Én és az uszodám

Apróhirdetések

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Közművesített telken kis téglaház melléképülettel eladó a Kispince u. 98. alatt.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: 70/526-32-47.
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.
Kis téglaház eladó 3,7 millióért a Teleky
utca elején, lakásnak vagy üzletnek. Tel.:
30/654-70-99.
Malomasszonykertben 40 m2-es, padlásteres kis ház garázzsal, néhány bútorral, háztartási géppel, körbekerített telekkel eladó.
Víz, villany van, fűtéshez radiátorok beszerelve. Ár: 3,8 millió Ft. Érd.: 30/258-04-69.
A Dózsa György u. 26. szám alatti egyszobás, összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 30/21-41-229.
Oncsa telepen összkomfortos, másfélszobás lakás eladó. 70/571-06-02.
Ház eladó a Váradi utca 36. alatt. Irányár:
4,3 millió Ft. 30/30-11-097.
Eladó a Vásárszél u. 7/B. I. emeleti egyszobás lakás. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
70/208-14-58.

addig délelőtt és délután már
az iskolás gyerekek vethetik

KERT
Kert eladó a Róna utca végén. 30/74-40896.
Sebők kertben zártkert eladó. Kis téglaház,
villany, ásott kút van. Érd.: 66/416-747.
Jégvermi kertben 1160 m2-es kert kis
kőépülettel eladó. Villany, fúrt kút van.
Irányár: 550 ezer Ft. Érd.: 70/422-32-77.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Sebők kertben kert eladó. Villany, víz,
faház van. Tel.: 70/235-97-29.
3000 m2 bekerített gyümölcsös 150 db
fával, lakható 24 m2-es kőépülettel, pincével, villannyal, fúrt kúttal eladó. Érd.: 66/
412-356, 30/457-23-02.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
TLE Dácia érvényes műszakival és
vonóhoroggal eladó. 20/491-76-56.
Újszerű segédmotor eladó a Gát u. 33.
alatt.
Simson Star eladó. Tel.: 66/634-214.
Forgalomból kivont Wartburg lejárt műszakival eladó. Irányár: 50 ezer Ft. Érd.:
30/21-41-229.
Simson 51-es jó állapotban eladó. Tel.:
30/457-23-02.
MTZ traktor után való alacsony állatszállító pótkocsi príma állapotban eladó. Érd.:
66/411-857, este.
Régi típusú személygépkocsira való
állítható, összecsukható tetőcsomagtartó
eladó. Tel.: 30/646-70-57.
250 cm3 csepptankos Jawa kitűnő állapotban eladó vagy elcserélhető. Tel.: 30/45723-02.
Maruti alkatrészek olcsón eladók: lámpák,
fogaskoszorú, AC-pumpa. Tel.: 30/47054-92.
MZ motorkerékpárt vennék bontásra maximum 5000 Ft-ig, fölötte nem érdekel. Tel.:
20/62-92-838.

ÁLLAT
1 éves keverék éber házőrző kutyust
szerető gazdinak ingyen elajándékoznám.
20/44-94-289.
Malacok eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Mangalica malacok eladók. 20/96-20896.
Előnevelt pulyka, csirke eladó. Raktár u.
24. 70/881-93-00.
Másféléves Shar Pei törzskönyves, chippelt kan kutyus eladó. Érd.: 20/36-29-690.

TÁRSKERESÉS
Társamat keresem 50-55 év körüli férfi
személyében. 20/44-94-289.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Biokertembe megbízható 40 körüli házaspárt keresek segítőnek konyhakerti nö-

vények termesztéséhez. Fizetés a fele termés. 70/236-35-37.
Takarítói munkát keresek. 70/630-52-15.
Ház körüli munkát keresek. Megváltozott
munkaképességű férfi vagyok. 20/326-79-26.
Kereskedelmi végzettséggel eladói munkát keresek. Intézményeknél takarítói
munkát keresek. Érd.: 30/716-58-46.
Piaci árusok mellett keresek besegítői
munkát. 70/201-68-57.
Bolti eladó négyórás kisegítő munkát vagy
takarítói munkát keres. Tel.: 30/696-79-01.
Csökkent munkaképességű férfi kőműves, udvaros, karbantartó munkát keres.
Akár részmunkaidőben, minimálbérért is.
30/299-31-46.

EGYÉB
LG NO FROST Hűtő és fagyasztó szekrény,
Hajdu keverőtárcsás mosógép, Hajdu
centrifuga eladó. Érd.: 20/886-06-50
Eladó: tévéállvány, íróasztalok zöld csíkos
rekamié 2 fotellel, szobanövények: nagy
fikusz és filodendron. Tel.: 70/585-02-84.
Eladó ZANUSSI kétkompresszoros kombi
hűtő jó állapotban 27 ezer Ft-ért. Érd.:
30/49-49-824.
Háromfázisú cirkolafűrész 500-as motorral eladó. 30/293-27-51.
Ipari villanymotor eladó. 30/44-64-969.
Üzletből sztenderek, ruhatartók, vállfák
eladók. 30/49-49-824.
Eladó használt Karancs 3T vezetékes
gáztűzhely. Tel.: 20/346-77-00.
Száraz helyen tárolt, esőmentes kisbálás
búzaszalma és besztercei szilvából készült, házi főzésű lekvár eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Fehér hintaszék, alumínium hőkannák,
kenyértálaló álló vesszőkosár eladó. Érd.:
30/29-97-907.
5 q cefrés hordó eladó. 70/603-56-87.
Bioptron fény és színterápiás lámpa
eladó. 30/498-65-18, 30/911-88-61.
Tükrös éjjeli szekrény (barna) eladó. Érd.:
30/29-97-907.
Megvételre keresek csicsókát folyamatosan, majd ősszel felszedés után többet.
70/236-35-37.
Eladó: sárga padlószőnyeg, konyhai sarokülő 4 székkel, fehér négydarabos konyhaszekrény, tálalószekrény javítanivaló
hibákkal, favázas kettes ülőke, 3 méter
átmérőjű bordó napernyő. 70/585-02-84.
Slavia duplarúgós légpuska eladó 15 ezer
Ft-ért. Érd.: 30/29-97-907.
Kétfunkciós babakocsi eladó. 30/276-56-94.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben, maximum 10 ezer Ft-ig. tel.: 20/629-28-38.
Model Home gőztisztító újszerű állapotban féláron eladó. Tel.: 66/634-214.
Hálószobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 20/584-36-01.
2 m2 torma kiásás után négyötöd részért
elvihető. Étkezésre, asztmára, megfázásra
használható. 70/236-35-37.
Mobil Split klíma és Orion tévé + házimozi szett eladó. 20/319-62-82.
Eladó 200 db 750 ml-es befőttes üveg
kupakkal 30 Ft/db áron. Érd.: 30/29-97-907.
Kutyaházak, kutyakennel, gázpalack, új
tárcsás mosógép, kiskályha, szánkó,
drótszövetek, keretes kerítéselem eladó.
70/236-35-37.
Építési vegyes törmelék (kb. 5 m3) ingyen
elszállítható Békés belvárosából. Érd.:
30/29-97-907.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Rekamié + 4 fotel + asztal 17

vendégforgalom nagy százalékban négy óra utánra tehető, legfőképpen a hétfőn és a
szerdán megtartott vízi tornát
kedvelőktől válik mozgalmassá az uszoda forgalma, illetve
az egyre népszerűbb hétvégi
babaúszástól is.
Az uszoda vezetője és munkatársai különféle kedvezményeket terveznek, melyek között már közzé is tették az elsőt: júliusban minden vasárnap mindössze 250 Ft-ért lehet úszkálni a Békési Uszodában. Ez az igen kedvezményes ár valamennyi látogató
által igénybe vehető.
ezer Ft-ért. Ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért.
Vitrines szekrény. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó fa bébi rácsos ágy kókuszmatraccal, GRACO hintaszék 13 kg-ig. Érd.:
30/696-79-01
16 részes, vastag aljú, rozsdamentes főzőedénykészlet eladó. Tel.: 30/646-70-57.
Magyar gyártmányú 220 V-os búvárszivattyú eladó. Tel.: 20/331-30-09.
2 m-es diófarönk eladó. 66/428-225.
Candy-trió négykarikás villanytűzhely eladó
(főz, süt, mosogat). Tel.: 30/812-71-29.
10 q górés kukorica és 15 q szárított kukorica eladó. 30/232-29-89.
Eladó: 20 m2 új csempe, 6 m2 új padlólap,
használt esőcsatorna és faragott oszlopok. Érd.: 66/416-747.
Hálózati árammal üzemelő vízszivattyú 6
m-es szívócsővel eladó. Érd.: 66/411-857.
3 db kétméteres állítható vasbak eladó.
Hőzső u. 5/1. Valach Mátyás. Tel.: 30/81303-94.
120, 140 és 200 literes használt, műanyag
cefrés hordók zárható tetővel eladók. Tel.:
66/412-070, délutánonként.
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.
Új, kétkarikás villanyrezsó eladó. Tel.:
66/634-553.
RETRÓ csővázas ülőgarnitúra /kihúzható
rekamié, 2 fotel, 2 szék/ továbbá 2 heverő
2 fotel, 4 szék eladó. Bontásból ajtó, tetőcserép, vezetékes gáztűzhely eladó. Érd.:
20/886-06-50
Mikrohullámú sütő eladó. Tel.: 20/220-85-26.
Atrix BMX kerékpár védőfelszereléssel
eladó. 20/584-36-01.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, 4 db
VW bogár alufelni, tágulási tartályok, vasvágó szalagfűrész, tizes-gev láda. Érd.:
30/376-69-16.
Sürgősen eladó Toyo TA12CS/B1 klíma
3,5 kW-os, csak hűtős, nem konverteres,
csomagolt állapotban. Tel.: 70/50-14-857.
Briggs motoros rotációs kapa újszerű
állapotban eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Eladók: gobelin képek, üveges bejárati
ajtó, újszerű gázkonvektor. 70/612-83-51.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, takarítógép,
mosogató. Érd.: 20/47-79-440.
Eladó: fehér áthidalós szekrénysor, fehér
fürdőszoba szekrény, 2 db fehér sarokpolc, férfi bőrdzseki, 290x90-es horgászcsónak. Érd.: 20/36-29-690.
Új német légpuska távcsővel eladó.
Rosszat vagy régi típusút beszámítok 10
ezer Ft-ig. tel.: 20/228-58-66.
Feleslegessé vált csempekályháját elbontanám, elhoznám. 30/537-87-35.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, alig használt
salgó tűzhely 35 ezer Ft-ért, üstház üsttel 8
ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó: 80 m tűzoltótömlő, kettős létra, hatszemélyes diófa ebédlőasztal, 2 db hanglemezjátszó, Köhler varrógép és gázpalackok.
Érd.: 66/411-165, 12-14 óra között.
Eladó: elektromos fűnyíró, szegélyvágó,
1500 W-os egyfázisú villanymotor, IFA
kompresszor, 660 literes keverőláda.
70/561-33-77.
Kérem, jelentkezzen az a 66 éves férfi,
akivel építési törmelék valamint használt
mosógép ügyében június 3-án megállapodtunk. 70/236-35-37.
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Forgalmat irányító rendőrt rajzolt
ORSZÁGOS HARMADIK EGY RAJZVERSENYBEN A BÉKÉSI KISLÁNY

Igen jelentős sikert ért
el a hat és fél éves békési Szűcs Krisztina, aki a
„Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel” címmel meghirdetett rajzversenyben az országos
harmadik helyet szerezte meg.

Július 1. péntek
Semmelweis-napon a Rendelőintézetben a háziorvosi és a szakorvosi rendelések szünetelnek,
csak az ügyelet üzemel.
Július 1. péntek 9 óra
Nemzetközi Néptáncfesztivál bemutatója a
piactéren és felvonulása a városközpontban.

Szűcs Krisztina és díjazott rajza.

csomagot Budapesten a főkapitányság palotájában egy
ünnepség keretében vehette
át magas rangú rendőr vezetőktől. Vele ment édesanyja
mellett egyik óvónője, Bagolyné Szűcs Andrea is, aki

A Baky utcai tagóvoda az évek óta meghirdetett, ám a
legkisebbeknek nem is olyan könnyen megfogható
„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” pályázat állandó
és igen sikeres résztvevője. Idén a városi forduló első és harmadik legjobbját adták Szűcs Réka és Zsarnóczki Anita személyében, míg a megyei fordulóban Szűcs Réka alkotása
volt a legjobb, a második Tóth Tibor lett. Az országos versenyben harmadiknak kihirdetett Szűcs Krisztike rajza
különdíjasként jutott a legjobbak közé.
Megérdemelt nyereményét,
egy hatalmas, játékokból és
íróeszközökből összeállított

Július 1. péntek 11 óra
A Békés-tarhosi Baráti Kör közgyűlése.
Városháza díszterme

lapunknak elmondta, a tagóvodájuk rendre sikeresen szerepel ezen a rajzversenyen,

amely igazolja a gyerekek
vizuális neveléséért hosszú
évek óta folyó munka hatékonyságát. Az óvodában magas minőségű rajzeszközökkel
dolgoznak, és különleges
technikákkal is megismertetik
a gyerekeket, őket kreativitásra, gondolataik rajzban való
megfogalmazására nevelik.
Ugyanígy véli a Méhecske csoport másik óvónője, Einerné
Nemesvári Klára is.
– Egy-egy ilyen versenyeredmény, amelyet főleg
nagycsoportosaink érnek el,
annak a három-négy éven át
tartó munkának az eredménye, amelyet közösen kifejtünk – tette hozzá Andi óvó
néni.
Sz. K.

Tánccal lépett fel a Derűs Ház
Nemrégiben rendezték meg
a Békés megyei fogyatékkal
élők kulturális seregszemléjét,
az Aranymasni Találkozót. A
rendezvénynek Orosháza adott
otthont. A békési Derűs Ház
gondozottjai lelkesedéssel készültek a bemutatóra, ezúttal
rock and roll produkciót tanultak be a Dolly Roll együttes

Eldorádó című zenéjére. A tánccsoport tagjai: Bereczki Gáborné, Bíróné Balla Judit, Csicsák
Gusztáv, Herbert László,
Horváth Tiborné, Kecskés János, Kelemen Margit, Kolompár József, Kovács Henrietta,
Meskó Piroska, Páskuj László,
Szűcs Ildikó. Felkészítők: Toldi
Istvánné és Izsó Hunorné.

Részvételüket a találkozón a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ támogatta.
A rendezvényhez idén egy
képzőművészeti vándorkiállítás is kapcsolódik. A tárlat,
amelynél a békési színeket
Csatári István munkái képviselik, várhatóan ősszel érkezik
városunkba.

Vízi cirkusz
Békésen
Rövidesen városunkba érkezik a világhírű olasz vízi show, a
„Kalózok kalandos útja a
Végtelen Boldogság szigetére”.
A műsor egy 18. századi legenda
alapján a kalózok és egy hajóskapitány, Emertuk történetét
meséli el két órán keresztül. A
produkció a cirkuszt és a színházat ötvözi. A nagy kalózkaland mellett rengeteg vízi állat,
mások mellett cápák, piranhák,
pingvinek, pelikánok, víziló,
krokodilok, aligátorok, teknősök és kígyók is láthatók. A cirkusz művészei jelentős fesztiválokon győztes előadók. A különleges, látványos, kicsiknek
és nagyoknak egyaránt nagy
élményt nyújtó előadást július
4-én és 5-én, hétfőn és kedden
a Dánfoki Üdülőközpontban
lehet megtekinteni.

Július 1. péntek 16 óra
Kórustalálkozó a 80 éves Szokolay Sándor,
Kossuth - díjas zeneszerző tiszteletére.
Református templom

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

A kislány sikerének értékét
növeli, hogy mintegy tizenegyezer (!) rajz közül lett az
övé a harmadik legjobb. A
Központi (Baky utcai) tagóvoda neveltje alkotásán azt a
pillanatot ragadta meg, amikor egy rendőr bácsi feltartott
botjával megállítja az autók
forgalmát, amíg az óvodások
átmennek a zebrán.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 30-JÚLIUS 13. KÖZÖTT
Július 1-3. péntek-vasárnap
IV. Motoros Rockhétvége Dánfokon. Vetélkedők, bemutatók, motoros felvonulás, koncertek. Szervező a Békési Motoros Baráti
Kör. A rendezvény ingyenes.
Július 2. szombat 9 órától
V. Körösök Völgye Folklórfesztivál
Tarhos
Július 2. szombat 11 óra
Zenés bábelőadás.
Kulturális központ

Július 8. péntek 15 óra
A felújított külső termálmedence átadása.
Kőrösi Cs. S. u. 6-14.

Rövidesen osztják a komposztládákat
Összesen három alkalommal hívják össze a szervezők
egy-egy komposztálást népszerűsítő bemutató keretében
azokat a személyeket, akik
korábban regisztráltak a helyi
önkormányzat, a kulturális
központ és városvédő egyesület által jegyzett, pályázati

pénzből megvalósuló zöldprogramra. Ezen rendezvények alkalmával a lakosok
szakemberek által vezetett
csoportfoglalkozás keretében
megismerkedhetnek a ládák
rendeltetésszerű használatával. Minden tájékoztató nap
során a kiosztott láda mellé

kiadványt kapnak a békési
lakosok, melyben tovább informálódhatnak a komposztálás folyamatáról. Az időpontokról az érintettek értesítést
kapnak. Érdeklődni lehet a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a 66/411-011es telefonszámon.


Egy nyelvet beszélünk
KŐBE VÉSETT SZAVAK
Nincs nyár napsütés nélkül, és ahol napfény van, ott lehetne napóra is. Ez az egyszerű szerkezet nem csak az időt mutatta,
hanem pár szóban megfogalmazott bölcsességet is, például: „Carpe diem!” (Használd ki
a napot!), „Csak a derű óráit számolom”,
„Elfut az idő”. Közülük számomra a következő rejtvény a legbecsesebb: „Mindegyik
megsebez, az utolsó megöl.” A megfejtés
természetesen: az óra mint időtartam.
Ugyan mai napság is lehet napórát készíteni, sokkal egyszerűbb a vésés helyett festékszóróval megörökíteni az örökbecsű gondolatokat. Ha puritánabbul is fogalmaz, valamelyest mégis korunkat jellemző dokumentum
az Omnia falán látható, mára már megfakult

felirat, melynek elejét kissé finomabbra szabtam: „Nagyon rossz, hogy mindig elkapnak,
amik a falra firk” – így, befejezetlenül és írásjel nélkül érzékelteti ugyanazt, amit a napóra: elfut az irigy idő (és hát el is kaphatják
emberünket, amint épp a környezetet szépíti
a maga szerény eszközeivel). Hasonlóan szellemes a hódmezővásárhelyi autóbusz-pályaudvar falán ékeskedő I love Kiss Manyi-vallomás. Fiktív utazásom utolsó állomása a
Szeged belvárosában található áruház egyik
oszlopán olvasható, rögtön a rokonszenves,
koporsóhátú délszláv pénzváltó mögött: Shut
up and buy! Magyarul: Fogd be, és vásárolj!
Utánunk ez marad.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Országos bajnokok
a nyolcéves kézisek
Veszprémben rendezték meg
az ERIMA-bajnokság U8-as
korosztályának országos döntőjét. A Békési Férfi Kézilabda
Klub folyamatosan javuló
játékkal megszerezte a csoportelső helyet úgy, hogy két veszprémi csapatot is legyőzött. Az
elődöntőben, ahol a Csanádi
Kézilabda Sportiskola SE volt

az ellenfél, a mieink két góllal
nyertek. A döntőben a nagy
rivális házigazda Éles Kézilabda
Iskola ellen kellett pályára
lépni, és ezúttal sikerült egy
góllal nyerni. Temesvári Gábor
nyolc, Papp Róbert négy, Varga
István három gólt lőtt. Papp
Bálint együttese ezzel országos
bajnoki címet szerzett.

Zápor sem tántorította el
a vízitúrázókat
140-EN NEGYVEN CSÓNAKBAN EVEZTEK

Hektikus időjárási körülmények között teljesítette mintegy 140 sportember, 6-tól 66 éves
korig, az idén ötödik alkalommal megrendezett
„Egy hajóban evezünk” vízitúra összesen közel
40 kilométeres távját.
ezüstérmes, sokszoros világbajnok kenus, valamint az ötletgazda Izsó Gábor polgármester.
A békési kikötés után közös
fotó örökítette meg Izsó Gábor
meghívottjait, a túrával érintett
és más közeli települések pol-

A SZERZŐ FELVÉTELE

Az első napon, június 25-én
Gyuláról Szanazugot érintve
Békés-Dánfokig jutottak el,
leküzdve a kétszer is őket
megközelítő záporfelhőket is,
majd a másnapi folytatáson a
dánfoki kikötőtől Köröstar-

Jó hangulatú vízitúra volt az „Egy hajóban evezünk”. Még több fotó:
www.bekesiujsag.hu

csáig eveztek, élvezve a táj
szépségét, a Körösök gazdag
növény- és állatvilágát, a Nap
melengető sugarait.
A túrán ezúttal is részt vett
Wichmann Tamás olimpiai

gármestereit, így Vantara Gyulát (Békéscsaba), dr. Görgényi
Ernőt (Gyula), Smiri Lászlót
(Köröstarcsa), Siklósi Istvánt
(Mezőberény) és Simon István
Tamást (Doboz).
Sz. K.

Három lány megvalósult lovas álma

Horgász
szemmel
PONTYOS
POP-UP CSALIK
Nyáron igen jó eséllyel horgászhatunk a pontyokra,
hiszen a vizek felmelegedésével a pontyok aktívan táplálkoznak. Vannak csalik, amelyek eltérnek a szokványos
felkínálási módtól, ezek a
lebegő csalik, más néven PopUp csalik. Azért van rájuk
szükség, mert gyakran előfordul, hogy órákon át kapás
nélkül ülünk a vízparton,
lévén a csalink az iszapban
kötött ki, és olyankor csak a
jó szerencsénkben bízhatunk.
A lebegő csalikkal fel-felemeljük a csalit a fenékről, így nő
a kapás esélye.
Én a fenekező nagyhalas
módszernél hagyományos fixre
kötött végszereléknél kb. 20
cm előkét használok, a horogtól kb. 2-3 cm-re egy ólomsörétet nyomok, amelynek súlya
összhangban kell, hogy legyen
a lebegő csalival, mert csak
ekkor lesz eredményes a szerelékünk. Sokszor a változtatásban rejlik a siker, tehát érdemes olykor módosítani csalizási szokásunkon.
Szekerczés Sándor

Rengeteg kislány álma, hogy legyen egy négylábú
igaz barátja, egy lova, akivel összetartoznak.
Olykor egy-egy lány álma megvalósul. Életüket
úgy alakítják, hogy középpontjában lovuk legyen,
és hogy kiváló eredményeket érjenek el vele.
Három békési lány ezt az
életet választotta: Czira Dorina, Domokos Bella és Tamara
napjait a lovaik uralják. Minden szabadidejükben velük
foglalkoznak, és díjugrató versenyekre készülnek. Életük sok
lemondással jár, de a versenyzés
örömét is adja. Ők hárman a
versenyeken ismerkedtek meg
és barátkoztak össze.

Domokos Bella, Domokos Tamara és Czira Dorina.

– Felszabadító érzés a lovaglás, főleg amikor már minden kis rezdülését ismered a
lovadnak. Társként kezeljük
egymást – mondja Dorina
arra a kérdésre, hogy miért is
szeretik igazán ezt a sportot.
Domokosék istállójában öt

Kedves Szülők, Pedagógusok!
Kedves Családi Gondnokok!
Amennyiben tanítványa, gyermeke, hozzátartozója
mentális problémákkal, szerfüggőséggel küzd, akinek szüksége van a folyamatos problémamegoldó
egyéni, illetve közösségi segítségnyújtásra, várjuk
Önöket ismerkedő intézménylátogatásra.
Szenvedélybeteg fiatalok ellátását
16 éves kortól biztosítjuk.
Ellátásaink térítésmentesek.

a különböző megmérettetéseken. Egyik legutóbbi versenyükön triplán taroltak,
vagyis mind a három lány első
lett a maga csoportjában.
Tamara már az országos bajnokságot is megjárta, amin
hatodik helyezést ért el.

natus kupára készül, míg
Bella a megyei bajnokságban
szeretne rutint szerezni, és jó
eredményeket elérni. A lányok a nyári szünetben is szerelmüknek hódolnak: a lovaknak és a díjugratásnak.
Rucska Beáta

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

A Békési Sportnyár
idei lehetôségeirôl
érdeklôdjön a
www.bekesvaros.hu

vagy
www.bekesiujsag.hu

oldalakon.
BÉKÉSI ÚJSÁG

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

ló van, a család és egy lovász
látja el az állatokat. Dorina
négylábú barátai Békéscsabán
vannak bértartásban.
Hat éve ejtette rabul őket a
lovaglás. De míg a két egyetemista lány már két éve komolyan versenyez, addig Bellának ez az év az első szezonja.
Így sem panaszkodhat, hiszen
sorra az első helyet szerzi meg

– Áprilisában kezdődik a
versenyszezon, és egészen
szeptemberig tart, majd a
fedett pályás versenyek jönnek. A hétvégi egynapos versenyek mellett vannak 3-4
napon át tartóak is – mesélik a
lányok. Mindez nem olcsó,
egy-egy verseny nevezési díja,
boxdíja és az ellátás költsége
akár százezer forintba is kerülhet, amelyet a lányoknak vagy
családjuknak kell fedezniük.
Céljaikból persze nem engednek: Tamara nemzetközi
versenyeken is szeretné megmérettetni magát, Dorina egy
hazai versenyre, a Champio-

helyi információs,
közéleti és hirdetési újság
Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

ÚJ ROVAT AUTÓSOKNAK
Tisztelt olvasóink! Mostantól ezen a helyen új rovat indul a
Békési Újságban, Autós Tuti címmel. Megjelenésrõl-megjelenésre technikai, piaci, finanszírozási újdonságokról, idõszakos
aktualitásokról olvashatnak ebben a cikksorozatban. Feltárjuk a
szezonálisan kötelezõen elvégzendõ felkészítéseket és karbantartásokat. Hasznos tippekkel, fortélyokkal ismerkedhetünk
meg. Piaci körképet adunk az új- és használtautó piacról, az
eladások és fejlesztések területérõl. Írunk az autóvásárláshoz
szükséges finanszírozások hasznosságáról, buktatóiról és
szükségességérõl.
A cikkeket bõvebben olvashatják a www.botondauto.hu/cikkek oldalon és olvasói leveleket küldhetnek az info@botondauto.hu e-mail címre.
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