
USZODA NYITVA TARTÁSA  
H, Sze, P , Szo, V: 8-20 óra,

K, Cs: 5-20 óra között

Szauna nyitva tartása:
H, Sze, P : 14-20 óra között

K, Cs: 6-20 óra között
Sz, V: 8-20 óra között

Külső termálmedence 
nyitva tartása: 
H-P: 14-20 óra, 

Szo-V: 12-20 óra között

2012. július 11.  � XX. évfolyam 14. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

JÚLIUS 7-14.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

JÚLIUS 14-21.
Turul Patika (Piac tér)

JÚLIUS 21-28.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

óra, valamint 17-18 óra között. 

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mivel hűti
magát/környezetét

kánikulában? 

46%
Sötétítéssel.

12%
Semmivel.

27%
Ventillátorral.

9%
Légkondival.

6%
Gyakori
tusolással.

Július 1-jén a II. Fúvós -
zenekari Találkozó hangver-
senyével ért véget a 36.
Békés-tarhosi Zenei Napok.
A Békés Városi Ifjúsági Fú -
vószenekar mellett a Csök -
mői Ifjúsági Fúvószenekar és
a Hódmező vásárhelyi Városi
Fúvószene kar szerepelt a
rendezvényen. Mindhármuk
produkciója iga zi élmény

volt, gazdag repertoárjukban
szerepelt induló, operett,
latin zene, sőt rock and roll,
táncdal, popzene, és még
operarészlet is. 

Persze a zárókoncert előtt
még jó néhány muzikális él -
ményt rejtettek a zenei na -
pok. Kiemelendő például a
17 éves cseh csodagyerek
zon goraművész, Vojtek Jan

hang versenye, aki fellépésein
rendre elkápráztatja a publi-
kumot, szinte folyamatosan
koncertezik Európa, sőt a
világ koncerttermeiben. Már
hétévesen megnyerte az
Ama deus Nemzet közi Zon -
goraversenyt Brünn ben, si -
kerét ott még háromszor
meg ismételte. 

Folytatás a 3. oldalon

Fúvósok búcsúztatták el a 36. zenei napokat
HANGVERSENYEK Visszatért, és a katolikus templomban koncertezett a Fejes házaspár

Újra Békésen lépett fel a békési zenei élet két korábbi alakítója, a
Fejes házaspár. 
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Régóta köztudott, hogy az
egészségre nevelést az óvo-
dákban kell elkezdeni. Ezért
a városvezetés legutóbbi tes-
tületi ülésén döntött arról,
hogy TÁMOP-pályázatot
nyújt be e célból, a város
fenntartásában működő óvo-
dák közül öt tagóvodára
vonatkoztatva. Amennyiben
támogatják az ötletet, a
megvalósítás során különbö-
ző sport- és mozgástevé-
kenységeket, ügyességi verse-
nyeket és egészségnapokat
rendeznének. Az egészséges
táplálkozás népszerűsítése
érdekében alkalmanként csa-
ládi főzéseket is tartanának

az intézmények. A testületi
hozzájárulást megelőzően
Izsó Gábor polgármester
hangsúlyozta, hogy legfőbb
céljuk a gyermekek szemlé-
letformálásra való ösztönzé-
se. A megpályázni kívánt
összeg tagóvodánként bruttó
9,95 millió Ft. Pozitív elbírá-
lás esetén ez összesen több
mint negyvenkilenc millió
forint forrást jelente.

Szintén pályázott, mégpe-
dig uniós projektekre a Békés
Városi Szociális Szolgáltató
Központ. A pályázatok fő
komponensei a munkahelyi
egészségmegőrzés és a munka-
társak kiégés elleni mentális

megújulását biztosító progra-
mok. Támogatás esetén a
rugalmas munkaszervezési for-
mák, munkaerő- és humáne-
rőforrás-gazdálkodás hatékony
felhasználása is bevezetésre
kerülhet az intézményben. 

Élethosszig tartó tanulás
elősegítése érdekében konzor-
ciumi partnerként vesz részt a
Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár is egy pályázaton,
melynek sikere esetén közel
négymillió forint jutna a mun-
katársak továbbképzésére. 

A leírt projektek mindegyi-
ke százszázalékos támogatott-
ságú, önerőt nem igényelnek
a várostól.

Pályázatból jutna óvodások egészségnevelésére

A gimnázium nagy korsza-
kairól Sápiné Turcsányi Ildikó
múzeumigazgató árult el izgal-
mas részleteket. Korai, latin
nyelvű okiratokból tudjuk,
hogy a reformátor Szegedi Kis
István 1552-ben érkezett
Békésre, ahol prédikátori mun-
kája mellett középfokú iskolát
alapított. Az iskola a Debreceni
Kollégium partikulája volt, de

sokan kerültek el innen
Wittenbergbe, Heidel ber gbe
és más jelentős európai protes-
táns egyetemekre. A gimnázi-
um történetében kiemelkedő
korszak volt az is, amikor
Hajnal Ábel rektor vezetése
alatt állt a 19. század derekán.
Ő fejlesztette hatosztályos reál-
iskolává az intézményt.

Folytatás a 2. oldalon

Jubilál a gimnázium
A 460 éve alapított református deákiskola (ma: gim-
názium) történetét, egykori és mai helyzetét állítot-
ták az idei Magvető Református Kon ferencia kö -
zéppontjába, melyet többedik alkalommal rendez-
tek meg a Békés-tarhosi Zenei Napok részeként.

– A Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisz -
tikai Központhoz tartozik a
sportcsarnok, a sportpálya,
az uszoda, a Dánfoki
Üdülő központ és márciustól

a kishajó-kikötő is. Meny -
nyiben változott azóta a
kikötő arculata?

– Nagyon jó, hogy egy
intézményé lett Dánfok, a
kishajó-kikötő és az uszoda.

Ebben a hármas egységben
nagyon nagy turisztikai lehe-
tőség van, melyet szeretnénk

kihasználni. A kikötővel kap-
csolatban elsősorban fontos
volt, hogy megfelelő szakem-
bert találjunk a felügyeletére.
Braun Mihály személyében
találtuk meg ezt a személyt.
Mellette olyan emberek segí-
tenek még, akik vízijártaság-
gal rendelkeznek, és fontos
nekik a kikötő sorsa.

– Miután átvették a kikötő
irányítását, milyen változta-
tások történtek?

– Az első dolog a pontonok
javítása volt, mivel már nem
bírtak volna ki egy újabb sze-
zont. A pontonokat megjaví-
tottuk, a hordókat egyesével
megforgattuk, és némelyiket
hegesztettük. 

Folytatás a 2. oldalon

Mindenkit vár a kishajó-kikötő
SZEZONKEZDÉS Nyári szórakozás az egész családnak a Kettõs-Körös partján
A Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és
Tu risztikai Központ
üzemeltetésében a
mos tani az első nyári
szezonja a Békési Kis -
hajó-kikötő nek. A vál-
tozásokról és a tervek-
ről kérdeztük Pol gár
Zoltánt, a kulturális
központ igazgatóhe-
lyettesét.

Pillanatkép a kikötőről az egyik verseny rajtja előtt.
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Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség
története című művében a 126. és 127. oldalon
a következőeket írja a békési római katolikus
templom építésével
kap csolatban: „A mos-
tani plébánia templo-
mot 1795. november 8-
án Jedlicska Antal
nagy váradi kanonok
szen telte fel a Szenthá -
rom ság tiszteletére. A
to ronyban 1811-ben há -
rom harangot helyeztek
el, az akkori földesúr,
gróf Weinchheim József An tal és neje adomá-
nyából. E ha rangokat egy kivételével, 1917-ben
hadi célokra elszállították. Újakkal való pótlá-
sa 1928-ban történt. 

A templom a legszükségesebbekkel is
nagyon egyszerűen lehetett felszerelve.

Maga a templom talaja közönséges téglák-
kal volt borítva, amelyeket 1845-ben márvány-
lapokkal cserélt fel az egyházközség. A keresz-
ten függő Úr Jézust ábrázoló olajfestmény
városunk nagy szülöttének, Jantyik Mátyás
festőművésznek az utolsó alkotása. A régi, szűk
sekrestyének kétszer akkorára való kibővítése, s
emelet ráhúzása 1928-ben történt.”

Sisa Béla Békés megye műemlékei című mű -
vének 1. kötetében a 103. oldalon a következő
építészeti leírást adja: „A templom egyhajós,
homlokzati toronnyal, nyújtott félkörív záródá-
sú szentéllyel épült. Tornyos főhomlokzata
középtengelyében szalagkeretes, záróköves
faragott kőajtót látunk. Fölötte vakolatkeretes
ablak, nyílása befalazva, csak egy kereszt alakú
üvegezett rész szolgál a megvilágításra. A
vakolt falsávokkal keretezett első szint közepén
zsalus, kör alakú ablak. A toronytörzset óra-
párkány zárja, órával. A tetőzet fedése hódfar-
kú cserép.” Továbbá még ezt olvashatjuk: „Az
oltárképet Harruckern Borbála, özv. Sis ko vics -
né ajándékozta a templomnak. A főoltáron a

Szentháromság ábrázolása ismeretlen szerző-
től. A stációkat Orlai Petrics Soma festette
1857-ben. Orlai festette még a stallum fölött

lévő, Krisztus megke-
resztelése című képet is.
1853-ban készült a főol-
tár Bellért Péter képfa-
ragó és Nagy Ferenc
fes tő, szegedi mesterek
készítették. A Szt. Fi lo -
ménát ábrázoló kép
Feszty Masa műve,
1903-ból. A Mária- ká -
polnában ál ló faragott,

festett, Máriát a kis Jézussal ábrázoló szobor
XVIII. századi, feltehetőleg Ausztriából szár-
mazó munka.”

Itt kell megjegyezni, hogy városunk szelle-
mi, társadalmi és kulturális életében aktív
szerepet vállal a Békés városért kitüntetéssel
elismert Keresztény Értelmiségiek Szövetsé -
ge, amely ökumenikus szervezet, és tagjai kö -
zött több katolikus hívet találunk.

Bíró György, városvédő
HELYESBÍTÉS
Előző lapszámunkban, a Beszélő házak

rovat mellé szerkesztett fotónk tévedésből a
Kossuth utca 34. számú épületet mutatta,
ám a cikkben részletezett, műemlékileg
védett egykori iskolaépület a mellette lévő,
36. számú, amely a Tóth utca felé esik. Ez
az, ahol a homlokzat díszítéseit sajnálatosan
leverték, amint a mostani fotón is látható.

2 2012. július 11.

A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Folytatás a címoldalról
Ekkor épült meg a Kollé -

gium (a mai zeneiskola épüle-
te). A gimnázium jól ismert,
városképileg kiemelkedő je -
lentőségű főépületét 1903-
ban építették fel Alpár Ignác
tervei alapján. Korának diva-
tos műépítésze volt, mások
mellett a városligeti Vajda -
hunyad vára, a Tőzsdepalota
(ma a Magyar Televízió szék-
háza), a nyíregyházi színház is
az ő munkája – hangzott el az
előadásban.

A 20. századi történetről
Mucsi András történelemta-
nár beszélt. A múlt évszázad-
ban többször változott az
iskola fenntartója. Az államo-
sítás után 25 éven keresztül
állami fenntartásban állt,

később majd húsz évig a
békési tanács (önkormányzat)
működtette, az egyház csak
1992-ben, éppen 20 éve kapta
vissza. Érdekesség, hogy egye-
düliként az országban az álla-
mosítás után is megtarthatta
az alapító Szegedi Kis István

nevét, melyet egyébként Dur -
kó Antal kezdeményezésére
1938-ban vett fel. A múlt szá-
zad történetéhez tartozik az
is, hogy pártállami nyomásra
többféle profilt próbáltak ki: a
történelmi falak között mező-
gazdasági és ipari szakközép-
iskola is működött. Az intéz-
mény jelenlegi formája is új a
460 éve íródó történetében,
ugyanis óvoda, általános- és
középiskola egy időben koráb-
ban nem működött.

A Bérházban tartott konfe-
rencián később a természettu-
dományi oktatásról és a kom-
petencia alapú oktatásról
hangzottak el előadások a
javarészt a tantestület tagjai-
ból álló hallgatóság előtt. 

Szegfű Katalin

Jubilál a gimnázium

A közelmúltban jelent meg a Szegedi
Kis István Református Gimnázium, Ál ta -
lános Iskola, Óvoda és Kollégium 2012-
es évkönyve. A Mucsi András történe-
lem- és némettanár szerkesztésében
kiadott vaskos kiadvány középpont jába
az iskola közösségei kerültek, így a Soli
Deo Gloria csoport, a cserkészek, a
Karacs kosarasai, emellett táncos,
zenész és színjátszó fiatalokat is bemu-
tatnak. Megemlékezik az évkönyv az idei
évfordulókról, mások mellett a 100 éve
született Polgár Lajosról és Kecskeméti
Gáborról, a szintén jubiláló fenntartóváltásokról. A kiad-
vány részletesen áttekinti a 2011/12-es tanévben elvég-

zett iskolai eredményeket, sikereket, az
oktatói munkacsoportok célját, műkö-
désük hátterét. Az iskola jövőjét is tag-
lalja az évkönyv, a vezetőknek feltett kér-
désekre adott válaszok formájában. Az
évente kiadni tervezett könyv tartalmaz-
za továbbá Bölcskei Gusztáv püspök
igehirdetésének szövegét, amely Katona
Gyula esperesi beiktatásán hangzott el,
és Katona Gyula ugyanekkor elmondott
gondolatait is, továbbá más emlékező
beszédeket. Diá kok verses és prózai
munkái mellett gaz dag fotóanyag, cso-

port- és tablókép illusztrálja az elmúlt tanév munkáját. A
könyv 1000 Ft-ért vásárolható meg.

Pocsaji Ildikó, aki 2010-ben
a Jobboldali Összefogás Bé -
késért Polgári Kör (JÖBPF)
színeiben szerzett egyéni ön -
kormányzati képviselői man-
dátumot, a jövőben a Fidesz
frakcióját erősíti – hangzott el
július 3-án sajtótájékoztatón.
Rácz Attila önkormányzati
kép viselő, a helyi Fidesz Ma -
gyar Polgári Szövetség elnöke
ehhez hozzátette, a párt min-
den segítséget megad a számá-
ra, hogy még teljesebben kép-
viselhesse a választóit. 

– A város érdeke azt kí -
vánja, a jobboldalon a jövő-
ben ne legyen megosztottság
Béké sen – mondta még.
Koppné dr. Hajdú Anikó ön -
kormányzati képviselő szavai
szerint „a vá rosért felelősség-
gel tenni aka ró és a város
érdekében munkálkodó kép-
viselők előtt a kiegyezés ne -

vében a Fidesz továbbra is
tárva nyitva tartja a kapuit.”

Pocsaji Ildikó lemondására
a Jobboldali Összefogás Bé -
késért Polgári Kör úgy rea-
gált, a választópolgárokkal és
az eddigi képviselőtársakkal
szemben az lett volna a
helyes lépése a képviselőasz-
szonynak, ha képviselőségé-
ről lemond, és esetleg már az
új alakulata tagjaként ismét
megméretteti magát. A saj-
tóközlemény azt is tartalmaz-
za, hogy az egységes JÖBPK
frakciójának régi, alapító
tagjai ismételten kifejezik
lojalitásukat a Fidesz-KDNP
koalíció kormánya fe lé, vala-
mint hűségüket és el kötele-
zettségüket Békés város la -
kossága iránt, hiszen négy
évre, közösen vállalták ezt a
munkát. A közlemény így fe -
jeződik be: „Volt társunknak,

Pocsaji Ildikónak pedig jó
munkát kívánunk az új poli-
tikai karrierjében és az azzal
egy időben elnyert új munka-
helyén egyaránt.”

Hogy valóban másik okta-
tási intézményben folytatja a
munkáját a tanárnő Pocsaji
Ildikó, tehát hogy távozik a
Szegedi Kis István Refor -
mátus Gimnáziumból, az
érintett lapunknak nem erő-
sítette meg.

Mint ismert, a 2010 őszi
önkormányzati választáson a
város valamennyi, mind a
hét egyéni körzetében a
Jobb oldali Összefogás jelöltje
nyerte el a választók bizal-
mát, és szerzett képviselői
man dátumot. Az úgyneve-
zett töredékszavazatok szá-
mí tása alapján jutott két
kép viselői hely a Fideszhez,
egy az MSZP-hez.

Pocsaji Ildikó átült 
a Fidesz frakcióba

Folytatás a címoldalról
Sok mindent be kellett sze-

reznünk ahhoz, hogy biztonsá-
gosan és szabályosan kezdhes-
sük meg a tavaszt. Kisebb-na -
gyobb dolgok hiányoztak, pró-
báltuk őket pótolni, ezzel is je -
lez zük: hosszú távra tervezünk.

– Milyen kikapcsolódási
lehetőségek vannak?

– Úgy szeretnénk csinálni,
hogy mindenki magáénak
érez ze a kikötőt. A horgászok-
tól a kikapcsolódni vágyókon
át a hivatásos versenyzőkig
egyaránt. A 85 férőhelyes kikö-
tő otthont ad a vízi sportok

szerelmeseinek és a pihenni vá -
gyóknak egyaránt. Lehető ség
van sétacsónakázásra, túrake-
nu bérlésére. A kikötő mellett
tűzrakási lehetőség is van,
tehát készíthető egy jó bográ-
csos, vagy szalonnát lehet süt -
ni. Büfé üzemel a parton, így
akik arra bicikliznek, vagy ép -
pen megnézik a kikötőt, jég-
krémmel vagy egy pohár sörrel
fel is frissíthetik magukat. 

– Milyen programok várják
a kikapcsolódni vágyókat?

– A júniust az „Egy hajóban
evezünk” túrával búcsúztattuk.
170 résztvevőt köszöntöttünk,

vacsorával vártuk őket, majd a
vendégek részt vettek egy pezs-
 gős fürdőzésen a Békési Uszo -
dában. Még ko rábban a ki kötő
adott otthont az I. Körös Kupa
Sárkányhajó versenynek. Ren -
geteg ember volt kíváncsi a
megmérettetésre, így terveink
szerint augusztus 20-án megint
lesz sár kányhajó-verseny. Olyan
közösségi teret szeretnénk létre-
hozni a békési lakosoknak és az
ide látogatók nak, ahol jól érez-
 hetik magukat, és kikapcsolód-
hatnak. Mindenkit szeretettel
vá runk városunk kikötőjébe!

Rucska Bea

Mindenkit vár a kishajó-kikötő

S. Turcsányi Ildikó előadása
közben.
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Egy átlagos háztartásban
évente 350 kg hulladék kelet-
kezik. Ezen hulladék közel 40
százaléka szerves eredetű. Ha
sikerül megtalálnunk a mód-
ját, hogyan tegyük hasznossá
ezeket az az anyagokat, ennyi-
vel is kevesebb szemetet kell a
vegyes hulladékkal együtt
elszállítani. Használhatunk
komposztládát például, mely
általában deszkából készül,
vagy komposztáló prizmát, de
lehet egyes kertészeti boltok-
ban esztétikus, műanyag kom-
posztáló edényeket is kapni. 

Az edénybe rétegezve tegye a

zöld hulladékot (fűkaszálék,
konyhai hulladék), és nagy cel-
lulóztartalmú anyagot (pl. aprí-
tott gallyak, lomb). Ha némi
földet is rak bele, elkerülheti,
hogy a komposzt kiszáradjon.
Kapható kertészeti üzletekben
olyan ásványkeverék és adalék-
anyag, mely segíti a folyamatok
beindulását és szinten tartását,
az esetleges rothadási folyama-
tok elkerülést.

Miből készülhet komposzt?
Például levágott fűből, lomb-
ból, avarból, ágnyesedékből
(legfeljebb 5 cm hosszú és 5
cm vastag ágdarabok), gyü-

mölcs és zöldségmaradékból
és héjból, virágokból, kávé-
zaccból, teafűből (filterrel
együtt, amennyiben abban
nincs más anyag), tojáshéjból
(apró darabokra törve).

Mi nem kerülhet a kom-
posztba? Építési törmelék,
vegyszerrel kezelt faáru, főtt
étel, hús, üveg, fém és mű -
anyag hulladék.

Mire használhatja a kom-
posztot? Kertben a talaj javí-
tásához, szobanövények föld-
jéhez keverve, növények ter-
mékenységének javításához
földjükbe keverve.

�

Komposztáljon otthon! 
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„Az úton egy lovas ment,
mellettük a kutyája. Ha -
talmas vihar kerekedett, és
beléjük csapott a villám.
Mindhárman meghaltak.
De az ember nem vette ész -
re, hogy már elhagyta az
élők világát, és tovább ban-
dukolt a két állattal. (Néha
időbe telik, míg megszok-
juk új helyzetünket.) Na -
gyon hosszú volt az út,
emelkedőn kellett menni-
ük, a nap is erősen tűzött,
csorgott róluk a verejték,
és rettentő szomjasok vol-
tak. Aztán az egyik kanyar-
ban észrevettek egy hatal-
mas márványkaput, amely
egy arannyal kikövezett
térre nyílt. A tér közepén
egy kút állott, amelyből
kristálytiszta víz csordo-
gált. A kapuban egy férfi
őr ködött. A vándor oda-
ment hozzá, és megszólítot-
ta: Jó napot! Mi féle hely ez,
hogy ilyen gyönyörű? Ez itt
a mennyország, felelte az őr.
Milyen jó, hogy a menny or-
szágba ju tottunk! Nagyon
szomjasak va gyunk, mond-
ta az utas. Lép jen be nyu-
godtan, itt annyit ihat,
amennyit csak akar, így az
őr, és a kútra mutatott. A
lovam és a kiskutyám is
szomjasak, hang  zott a
válasz. Nagyon sajnálom –
mondta az őr. Állatok nem
léphetnek be ide. Az ember
nagyon elkeseredett, mert
rettenetesen kínozta a
szomjúság, de nem akart
egyedül inni. Meg köszönte
hát, és to vább ment. Megint
sokat bandukoltak fölfelé,
és már teljesen kimerültek,
amikor megérkeztek egy
ócska ka puhoz. Mögötte
poros földút volt, kétoldalt
fákkal. Az egyik fa árnyé-
kában he vert egy férfi, az
arcát eltakarta a kalapja. Jó
na pot, köszöntötte a ván-
dor. A férfi biccentett. Na -
gyon szomjasak vagyunk,
én, a lovam és a kiskutyám,
mondta a lovas. Van ott egy
forrás a kövek között, szólt
a férfi, és megmutatta ne -
kik a helyet. Igyanak csak
kedvükre. Az utas, a lova
meg a kutyája odamentek a
forráshoz, és sokáig ittak.
Aztán az ember visszament
a férfihoz, hogy köszönetet
mondjon neki. Jöjjenek csak
nyugodtan, bármikor, felel-
te a férfi. Egyébként hogy

hívják ezt a helyet? – kér-
dezte a vándor. Menny or -
szág, válaszolta az őr. Menny -
ország? Az nem le het! A már-
ványkapu őre azt mond ta,
hogy az ott a menny ország!
Az nem a menny ország,
felelte a kalapos. 

Nos, ez a mese példabe-
széd is lehetne akár. Mint
ahogy tulajdonképpen vala-
miféleképpen az is a maga
módján minden ilyen törté-
net, még akkor is, ha nem
tanmesének hívják. Ha
visszaemlékszünk gyerek-
korunkra, voltak olyan me -
séskönyvek, amelyeknek a
vé gén ott volt leírva tanul-
ság. De ott lappangott
ugyan ez a nagyapó, nagy-
anyó által elmeséltekben is.
Hányszor, de hányszor is -
mételtettük el velük, vagy
szüleinkkel ugyan azt a
„szto rit”, ahogy ma monda-
nák. Vajon miért? Talán
azért, mert nemcsak a cse-
lekmény volt izgalmas,
hanem valami olyat sugallt
a kis buksinban éhesen
lapuló elménk számára az
egész, amit igenis újra meg
újra hallani akartunk, ön tu-
datlanul is. S mert talán a
gyereki őszinteségünk és
igazságszeretetünk kívánta
ennek a tiszta forrásnak az
ízét újrakóstolni, habzsolva
ízlelgetni. Hisz bennük
mindig a jó győzött, szem-
ben a mai élettel, a minden-
kori valósággal. Mert az tán
az élet megtanított ugye
ennek az ellenkezőjére is. 

Hogy most mégis előve-
szem a képzeletbeli polc-
ról e csodálatos történetek
tá rának egy gyöngy sze-
mét, an nak egyszerű oka
van: nem él hetünk nélkü-
lük, er kölcsi ta nításaik
nélkül. Tu dok olyan társa-
ságról, mely in gyen oszto-
gat Bibliát. Dicsé retes
tett. De nehezen veszik
kézbe az emberek. Talán
kezdjük in kább egy me -
séskönyvvel. Aztán, ki érti
már a lényeget, vehet kéz -
be mást is…

Mese-mese…

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Czö vek István (Békés) és Je -
nei Mónika Brigitta (Bé -
kés), Molnár Zoltán (Békés)
és Szabó Anna (Békés),
Szekeres László (Tarhos) és
Sági Anna (Tarhos).

Sok boldogságot kívánunk!  

Elhunytak: Paulcsik
György (80 évesen), özv.
Pusztai Sándorné (86), Bim -

bó László (71), dr. Nógrádi
Antal (92), özv. Bíró Jánosné
(80), Kelemen János ref.
egyházgondnok (76), özv.
Pikó Imréné (75), Kocsor
Istvánné (89), Ko vács Imre
(65), özv. Együd Imréné
(89), Nagy Mihály (54).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az a pokol. A ván-
dor megdöbbent.
Meg kellene tiltani-
uk, hogy ők is
ugyan ezt a nevet
használják, fakadt
ki. Ez a tévedés óriá-
si zűrzavart okozhat!
Viszont nagy szolgá-
latot is tesz nekünk.
Ugyanis ott marad-
nak azok, akik ké -
pe sek elhagyni a leg-
jobb barátaikat. . .

2012-ben a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum is
csatlakozott az immáron ha -
gyománnyá vált nyári orszá-
gos kulturális programhoz.
Június 22-én este tízig tartott
nyitva a város legszebb épüle-
tében, a Bérházban található
Békési Galéria. A látogatók
teljes éjszakai kivilágításban
csodálhatták meg a jelenleg
képzőművészeti kiállítások-
nak helyet adó nagyszabású
báltermet, megtekintve ter-
mészetesen a most látható 60
év – 60 kép című, Csuta
György békési festőművész
életművét bemutató kiállítást.
A kisebbeket ugyanitt a „Já -
tékok a múltból” című idősza-
ki tárlat várta. 

A múzeumlátogatás során
különleges programot is kínál-
tak: közművelődési termükben
bárki elkészíthette saját „re -
mek művét”, a gyermekek le -
raj zolhatták/festhették ked-
venc játékukat. Az elkészült

munkákat természetesen az
alkotó hazavihette. A program
megvalósításához segítséget
kaptak a Békési Múzeumba ráti
Kör tagjaitól, egyikük, Batizi
Vera pedig testfestéssel kedves-
kedett az arra vállalkozó gyer-
mekeknek és felnőtteknek.

– Az esténk összességében
jól sikerült, első kezdeménye-
zésként beváltotta a hozzá
fűzött reményeket. Terveink
szerint az elkövetkező évek-
ben a programok bővítésével,
a múzeumi helyszínek válta-
kozásával egyre színesebb el -

foglaltságot tudunk nyújtani
a remélhetőleg egyre na -
gyobb számú érdeklődőnek –
összegezte az első békési
Múzeumok Éjszakája rendez-
vény tapasztalatait Sápiné
Turcsányi Ildikó múzeum-
igazgató. 

Éjszaka is nyitva volt a Galéria
Múzeumok Éjszakája rendezvény zajlott városunkban

A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet igazgatója, Dr. Gulyás Zsuzsanna jelzése sze-
rint a járóbeteg-szakrendeléseken a szakorvosok és a szakdol-
gozók nyári szabadsága miatt egyes szakrendeléseken a ren-
delés szünetel. A szakrendelések zöménél sikerült helyben
biztosítani a folyamatos működést (röntgen, ultrahang, labo-
ratórium, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, sebészet, pszichiát-
ria). Az alábbiakban felsorolt szakrendeléseken, az érintett
szakmák hiányszakma-jellege miatt a nyári szabadságok ide-
jére nem sikerült helyben megoldani a helyettesítést, ezért
szükséges a szakrendelés szüneteltetése. 

II. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel: július 16-
tól augusztus 03-ig,

Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: július 23-tól
augusztus 09-ig,

Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: július 16-tól júli-
us 20-ig és július 30-tól augusztus 10-ig,

Urológiai szakrendelés szünetel: július 16-tól – július 27-
ig és augusztus 21-től augusztus 24-ig,

Neurológiai szakrendelés szünetel: július 16-tól - július
20-ig és augusztus 13-tól augusztus 27-ig,

Szemészeti szakrendelés szünetel: július 09-től július 20-
ig és augusztus 13-tól augusztus 24-ig,

Reumatológiai szakrendelés szünetel: július 30-tól
augusztus 17-ig. 

A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok
ideje alatt a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Sürgősségi
Betegellátó Osztályán történik. 

Szakrendelések nyári szüneteltetése

Folytatás a címoldalról
Békésen ismert szerzők is -

mert műveit játszotta, így fel-
csendültek Haydn, Beethoven,
Liszt, Rahmanyinov, Sztavinsz -
kij és Gerschwin dallamai.

A tavaly decemberben au tó-
balesetben elhunyt Gyön -
gyössy Zoltán fuvolaművész
emlékére tartottak koncertet
zenésztársai a Szentháromság
Plébániatemplomban. Né gyen
léptek fel: Matuz István Kos -
suth-díjas fuvolaművész és
Kancsár Vera zongoraművész
mellett zeneiskolánk ko rábbi
igazgatója, Fejes Antal gordon-
kaművész és felesége, Fejesné
Pálfi Zsuzsa Arany Katedra-
díjas zongoraművész. A kon-
certen egyebek mel lett Bach,
Gounod, Han del, Weber,
Saint-Saens, Albi noni, Schu -
mann és Kodály Zoltán művei

hangzottak el, továbbá Szigeti
István Gyön gyössy Zoltán
emlékére, Epi taphium című
fuvolára és gordonkára kompo-
nált darabja is felcsendült.

A koncertek sorában szin-
tén külön említendő Kertesi
Ingrid Liszt-díjas érdemes
mű vész énekművész és Pálúr
János orgonaművész hangver-
senye a református templom-
ban. Koncertjükön kivételes
orgonatörténeti áttekintéssel
léptek a közönség elé, amely-
ben a francia reneszánsz, an -
gol, olasz és német barokk
mes terek fényében Bach mu -
zsikája már a modern zene
látszatát keltette. Említésre
méltó, hogy Pálúr János Ma -
gyarországi legrégebbi mecha-
nikus orgonáján játszott refor-
mátus templomunkban.

Zsombok Imre

Fúvósok búcsúztatták el 
a 36. zenei napokat

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Bíró János úri szabó özvegye,
Bíró Jánosné (1932-ben Békésen született Fehér Eszter) hosz-
szú, súlyos betegség után 2012.  június 18-án elhunyt a béké-
si idősek otthonában. Hamvasztás utáni búcsúztatója július 
2-án volt a békési Rózsa temetőben református szertartás szerint. 

Emléke szívünkben él.                                          A család

Különleges díszkivilágítást is kapott a Múzeumok Éjszakáján a város legszebb középülete, a Bérház.
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példányban 5 településen!



Egy keleti, igaz történetet olvastam, és a 2002-2010 közti
éra jutott eszembe. „Egy ázsiai ország miniszterelnöke nagyon
egyszerű volt. A megjelenéséből senki nem mondta volna,
hogy ki ő. Csak akik jól ismerték, vagy akik a politikai élet
résztvevői voltak, tudták az igazat. Külső megjelenése bárkit
megtéveszthetett, mert nem volt magas, fizikailag semmi
nem volt rajta, ami tiszteletet vagy csodálatot váltott volna ki.
Mindig nagyon egyszerűen öltözködött, és csupa egyszerűség
és őszinteség volt. 

Egy nap a kertjében dolgozott, maga ásott és ültetett min-
dent. Egyszerű kertészruhát viselt. Néhányan odamentek
hozzá, és megkérdezték: Meg tudná mondani, hol van a
miniszterelnök? Igen, válaszolta. Várjanak egy kicsit, mind-
járt idehívom. Azután bement a házba, kezet mosott, tiszta
ruhát vett fel, kijött és eléjük állt. Maga? – kiáltották. Már
megint maga jött? Hát nem mondta a miniszterelnöknek,
hogy itt vagyunk? Vele akarunk találkozni, nem magával.
Ekkor a kertész sokkal komolyabb lett: Itt van a miniszterel-
nök. Én vagyok az. Ön? Igen, én vagyok! Volt, aki meghajolt,
volt, aki megdöbbent, mások kényelmetlenül érezték magu-
kat. Ó, azt hittük ön csak a kertész – mondták. Nagyon örü-
lök, hogy nem ismerték fel bennem a miniszterelnököt, vála-
szolta. Azt akarom, hogy a világ a cselekedeteimről ismerjen,
és ne a külsőmről. Mindig egyszerű és szerény akarok marad-
ni. Mert ez a vezető ember a megtestesült egyszerűség és
nagyszerűség volt, egyetlen ellenség nélkül. Saját pártja cso-
dálta, de ugyanúgy csodálta az ellenzék is, szíve nemességé-
ért, élete egyszerűségéért és tisztaságáért.

Dr. Pálmai Tamás
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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)

A mindennapok teljesítményeinek elismerése nélkül
nem működhet az ország, ehhez pedig az irigykedés
helyett meg kell tanulni örülni más sikereinek is, hiszen
azok nekünk is segítenek - mondta Áder János minap egy
interjújában. A köztársasági elnök kitért arra is, hogy a
közelmúltban, a Sándor-palotában fogadta az öt parla-
menti frakció képviselőjét, akik egybehangzóan a víz kér-
dését nevezték meg a következő évtizedek legnagyobb
problémájaként. Hozzátette: a vízügyben példa nélküli
politikai konszenzus alakult ki az elmúlt huszonkét
évben, és valamennyi parlamenti párt érdemének tekint-
hető például, hogy Magyarországon százszázalékossá vált
az ivóvíz-ellátottság. Elmondása szerint a következő évti-
zedekben súlyos konfliktusok alakulhatnak ki a víz- és
szennyvízkezelés kérdésében, ám Magyarország a nagy
tudású szakemberei révén jó helyzetben van. 

Áder János, kiemelte: Brüsszelt, azaz az EU-t elsősor-
ban arról kell meggyőzni, hogy a válságkezelés eszköze-
ként tekintsen a kohéziós forrásokra, hiszen ezáltal az
érintett, jórészt volt szocialista országok saját erejükből, az
államadósság növelése nélkül oldhatnák meg gazdasági és
társadalmi problémáikat.

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:00; Szombat: 8:30-12 óráig

Életét vesztette egy férfi jú li-
us 1-jén Békésen, a Dán fo ki
Üdülőközpont strandjánál. A
44 éves békési férfi 12 óra 50

perc körül fürdőzés közben el -
merült. Miután partra emel-
ték, megpróbálták újraéleszte-
ni, de sajnos nem tudtak raj ta

segíteni. A helyszínen életét
vesztette. A tragédiával kap-
cso latosan bűncselekmény gya-
 núja nem merült fel, a Bé kési

Rendőrkapitányság közigazga-
tási eljárás keretében vizs gálja a
haláleset körülményeit. 
(Békés Megyei Rendőr-főkapitányság)

Fürdőzés közben életét vesztette egy férfi 

Lapunknak Katona Péter, a
Márvány Kör vezetője el -
mondta, hogy a táborba Bé -
kés megyeiek mellett Csong -
rádból és Arad megyéből is
érkeztek amatőr (hobbi) fotó-
sok. Kapcsolatuk szoros, en -
nek elmélyítését segíti negye-
dik alkalommal sorra került
táboruk. A rendezvény ideje
alatt jártak a tarhosi zenepavi-
lonnál, a bélmegyeri Wenck -
heim kastélynál, Dobozon fel-
keresték a Szent Kereszt ká -
polnát és a kriptát. A békési

nevezetességek közül megörö-
kítették a Tájházat, a belváros
szép épületeit, tereit: a római
katolikus és a református
templomot, a Széchenyi teret.
Valódi élményt jelentett, hogy
belülről, kevesek által megkö-

zelíthető szemszögből fotóz-
hattak a Duzzasztóműnél. 

Katona Péter elmondta to -
vábbá, hogy az elkészített fotó-
anyag zsűrizett legjava a Ma -
dzagfalvi Napok idején lesz lát-
ható a kulturális központban.

A Kecskeméti Gábor Kul -
tu rális Központ által is segí-
tett dánfoki tábor estéit szak-
mai előadásokkal tették emlé-
kezetessé. A tábor tagjaihoz
csatlakoztak a Békési Fotós
Klub hobbifotósai is.     Sz. K.

Tövéről hegyére lefotózták a várost
Történelmében először
a Dánfoki Üdülőköz -
pont székhellyel tartotta
éves táborát a Békéscsa -
bai Márvány Fotómű -
hely. A negyven résztve-
vő igyekezett megkeres-
ni városunk és a kör-
nyék legszebb, legin-
kább fényképre kíván-
kozó helyeit.

Ferenczi Sándor helytörténet-kutató vezette körbe a városban a fotósokat. Nagyon sokakat megihletett a
II. világháborús emlékmű.

Nagyobb mennyiségű ruha-
adományt kapott Angliából, a
Blythswood segélyszervezettől
az ADRA Adventista Fej -
lesztési Alapítvány, amelynek
(mint korábban a Békési Újság
megírta) a közelmúltban jött
létre helyi képviselete Békésen.
A közel hét tonnányi segély-
adományt Békés megye tele-
pülésein osztják szét, szabályos
adomány-elszámolási rend sze-
rint, és természetesen Békésre
is jut belőle. Váro sunk ban a
Szent Lázár Ala pít vány vállalta
a kiosztást úgy, hogy a rászoru-
lókat a helyi családsegítő szol-
gálat is küldi, hasonlóan a kora
tavaszi akcióhoz, amikor 25
család kaphatott ruha- és élel-
miszer-segélyt. 

– A korábbi élelmiszerse-
gély-osztásainkon már láttuk,
milyen óriási szükség mutat-
kozik a karitatív szolgálatra –
mondta el lapunknak Kovács
Eszter, az ADRA önkéntese, a
szervezet kuratóriumának
tag ja. Céljuk, hogy az ado-
mánnyal a legelesettebb, legrá-
szorulóbb családokat támo-
gas sák, még a nyári vakáció
ide jén, iskolakezdésig.

Ruhaadomány
Norvégiából
az ADRA-n
keresztül

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S

Keresse lapunkat az interneten!
www.bekesiujsag.hu



– Mutasd be, kérlek, maga-
dat az olvasóknak!

– Foltin Zalán vagyok, a
Szegedi Kis István Reformá tus
Általános Iskola 3. osztályába
járok, amit kitűnő tanulmányi
eredménnyel zártam. Édesa -
pám Foltin József biztonsági
őr, édesanyám Foltin né Weid -
mann Edina, és jelenleg gyesen
van. Négyen va gyunk testvé-
rek. A bátyám, Kristóf, ugyan-
abban az iskolában volt hetedi-
kes, mint én, az ikeröcséim,
Gergő és Márkó 6 évesek és
óvodások. Visszahúzódó, csen-
des, kicsit félénk gyerek va -
gyok. Ennek ellenére könnyen
barátkozom. Rengeteg bará-
tom van. Teljesen átlagos gye-
reknek érem magam. Ugyan -
úgy játszom, gondolkodom,
mint a kortársaim.

– Azért picit mégis más vagy,
hiszen szívesen mondasz mesét.
Beszélj, légy szíves, most erről!

– Már az óvodában kiderült,
hogy jól rögzítek magamban
szövegeket, az átlagnál hama-
rabb. Az óvónénik is hamar
észrevették ezt, és így a külön-
böző műsorok állandó szerep-
lője lettem. Persze könnyű dol-

gom volt, hiszen édesanyánk
minden este mesélt nekünk.
Iskolába kerülve, leendő elsős-
ként engem kértek fel vers-

mondásra. Ez volt az áttörés,
mert a nevelőim is észrevették
az irodalomhoz való vonzódá-
somat. Ettől kezdve indítottak
különböző versenyeken – ver-
set, prózát egyaránt mondtam.
Persze azért a mesék közelebb
állnak hozzám, mint a versek.
Bármilyen meséről legyen is
szó, én szívesen elmondom
másoknak is. Az osztálytársa-
im közül is jónéhányan szíve-
sen veszik, sőt kérik, hogy
meséljek nekik. Természetesen

a nevelőim is tudják ezt, és
ilyen-olyan versenyeken el is
indítanak. Részt vettem már
matematika-, környezet- és
magyar nyelvi versenyeken és
természetesen mesemondó
versenyeken is. Bárhol is indí-
tanak el, mindig az élmezőny-
ben végzek.

– Nemcsak mondod, írod is
a meséket. Miért?

– A mesemondás hozta ma -
gával a meseírást. Időn ként
úgy éreztem, hogy én sokkal
jobbat tudnék kitalálni. Má -
sodikos voltam, amikor meg-
próbáltam leírni az első mesé-
ket, de a gondolataim gyor-
sabbak voltak a kezemnél, így
csak vázlatféle született elsőre,
amit az anyukám segített
kidolgozni. Az első perctől
kezdve szerettem volna, ha
mások is megismerik a törté-
neteimet, és a „törpéken” (ik -

reken) teszteltem a hatásukat.
A tanító nénim, Barnáné Var -
ga Emília is sokat segített
nekem: javította a hibáimat,
pályázati lehetőségeket kere-
sett számomra, ötleteket
adott a külső megjelenésükkel
kapcsolatban, szóval támogat-
ta az elképzeléseimet. Bárhol
próbálkoztam a meséimmel,
min dig a díjazottak között
voltam, de a legbüszkébb az
idei sikeremre vagyok, mert
egy országos meseíró pályáza-
ton aranyérmes lettem. 

– Kitört a vakáció. Mit
fogsz csinálni?

– Már nagyon vártam, mert
szeretnék minél többet lova-
golni. Szerintem Madi (Ma -
don na, egy póni kanca) is alig
várja a velem való találkozást.
Ő a kedvenc lovam, de a
Horseland Lovasklub bárme-
lyik lován szívesen lovagolok.
A lovasversenyeken még csak
most bontogatom a szárnyai-
mat. A nyáron is megyek
lovas táborba, meg a rokona-
imhoz a Mátrába. Unatkozni
egy percig sem fogok, mert
imádok fürödni, olvasni, ját-
szani a tesóimmal és a kutyu-
sommal, és persze a nagyma-
mámat is sűrűbben fogom
látogatni, mint a tanév alatt.

Gugé
Következő interjúalanyunk

Bu dai László, biogazdálkodó,
szak mérnök.

52012. július 11.

Mese, mese, mátka…
Mese, mese, mátka, pillangós badárka, él egy okos
fiú Békés városába. Foltin Zalán vala a 9 éves le -
gényke neve, s csinos fejecskéje szép mesékkel tele.
Meséljen e fiú ezúttal magáról, mitől lett ő több,
más, miben tér el kortársaitól!

GYÜMÖLCSÖK, ZÖLDSÉGEK FOGYASZTÁSA
Egészsége megőrzése érdekében egyen naponta sokféle

gyümölcsöt és zöldséget, mert ezek az étrendben kulcsfon-
tosságú szerepet játszanak. Sok és sokféle tápanyagot tar-
talmaznak. Ajánlott zöldségek: paradicsom (mértékkel fo -
gyasztva, mert fokozza a savtermelést), répa, brokkoli, pap-
rika (mértékkel fogyasztva, mert fokozza a savtermelést),
káposzta, édes burgonya, tök, sütőtök, zöldborsó, saláta,
leveles zöldségek, mint a spenót (folsavban gazdag, a vér-
képzéshez kell), kelkáposzta, lencse (vastartalma jelentős),
szárazbab és borsó, párolt zöldség. Ajánlott gyümölcsök:
alapvetően a szezonnak és a tájjellegnek megfelelő gyü-
mölcsöket fogyasszunk, mint pl. a sárgadinnye és sárgaba-
rack, cseresznye, meggy, citrusféle gyümölcsök (citrom),
kivi, eper, szilva, alma, stb. Részesítse előnyben az egész
vagy darabolt friss gyümölcsöt és zöldséget, mivel a
fagyasztott, a konzerv és a szárított termékek már kevesebb
„életétert” tartalmaznak!

„Előírom Önnek a gyógyítás művészetének leghatáso-
sabb fegyverét, a diétát” – fogalmazta meg egykor Hippok -
ratész. Az egészséges táplálkozásnak a gyümöcs- és zöld-
ségfogyasztás fontos része. 

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A közelmúltban a Dél-al föl -
di Régió Családsegítő Szol -
gálatai módszertani tanácsko-
zást tartottak Békésen. A Bé kés
Városi Szociális Szolgál ta tó
Központ (BVSZSZK) vezetője,
Kádasné Öreg Julianna bemu-
tatta a résztvevőknek Békés
várost és az intézményt. Szín -
vonalas előadást tartott az
Adósságkezelési Tanácsadásról
Kertész Eszter, a Békés Város
Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézője és Borsos Krisztina
a BVSZSZK adósságkezelési
tanácsadója. A ré gió családgon-
dozói nagy ér deklődéssel hall-
gatták a békési jó gyakorlato-
kat, a társszervek példaértékű
együttműködéséről szóló be -

számolót. A nap folyamán dr.
Gyulai Edina a mediáció je len-
tőségéről be szélt a mindennapi
konfliktusos helyzetekben, va -
lamint Oláh Erika tájékoztatást
tartott a büntetés-végrehaj -
tatási intézetekben zajló szociá-
lis munkáról, a fogvatartottak
sza badulás után szociális rein-
tegrációs lehetőségeiről. 

A Békés Városi Szociális
Szol gáltató Központ részére
történelmi nap volt a szakmai
tanácskozás, melynek kapcsán
az intézményfejlesztési elkép-
zelések alapján nem csupán a
családsegítés, hanem más szo-
ciális szolgáltatások tekinteté-
ben is helyet kíván adni hason-
ló jellegű rendezvényeknek.

CSALÁDSEGÍTŐ SZAKEMBEREK 
TALÁLKOZÓJA

Véget ért a zenei napok
részeként rendezett 19. „Szép
magyar beszéd” Olvasótábor és
3. Olvasáskonferencia. A hall-
gatók – általános, középiskolai,
valamint felsőfokú iskolákban
tanuló diákok – idén nem
pusztán elméleti előadásokon,
szemináriumokon vettek részt,
hanem sportoltak, túráztak is.
A Dánfoki Üdülőközpontban
is voltak programjaik, sárkány-
hajóztak a Körösön Pankotai
Gábor világbajnok kajakos
segítségével, úsztak az Uszo -
dában, de még Tarhosra is
elkerékpároztak. 

Az elméleti órákon pedig
sokan tanultak az irodalomról,
a vers- és prózaolvasás szépsége-
iről, ismereteket szereztek a
nyelvészetről és a stilisztikáról,
és még azt is megtanulták, ho -
gyan kell verset írni. A régi elő-
adók között itt volt idén is
Szathmári István nyelvészpro-

fesszor, Pomogáts Béla és Láng
Gusztáv irodalomtörténészek.
Szemináriumot tartott Bartos
Éva, az Országos Széchényi
Könyv tár Könyvtári Inté -
zetének nyugalmazott igazga-
tója, Eőry Vilma tanszékvezető
főiskolai tanár, és Négyfaluról,
Brassó mellől Sájter Laura, a sti-
lisztika szakértője. A kurzust
idén is Gellénné Körözsi Eszter,
a református gimnázium ma -
gyar tanára koordinálta, szoká-
sához híven nagy odaadással.

Zsombok Imre

„Az olvasott ember
könnyebben 
megérti a világot”

Dr. John Townsend, kit ne -
vezhetnénk a „vezetők edzőjé-
nek” is akár, valójában pszicho-
lógus és szervezeti tanácsadó,
kinek szakértelme segít az
embereknek megoldást találni
épp aktuális problémáikra.
Most a „határok” sorozat egy
darabját ajánljuk Önöknek, a
„Kamaszhatárok” című kötetét.
A könyv felépítése a lehető leg-
hasznosabb. 

Az első rész saját, személyes határaink kialakításában
segít, hogy aztán felkészültebben láthassunk hozzá tizenéves
gyermekünk határainak kijelöléséhez. 

A második részben bepillanthatunk a kamaszok sajátos
gondolkodásmódjába és világába, hogy megértsük, hogyan
gondolkodnak, és miként éreznek tizenéves gyermekeink. 

A harmadik részben megvizsgálhatjuk, hogyan állítha-
tunk fel egészséges határokat a tizenévesek számára, és
miként gondoskodhatunk arról, hogy találkozzanak a hatá-
rok megszegésének következményeivel. 

A negyedik rész pedig azokkal a sajátos problémákkal
foglalkozik, amelyekkel a kamaszok küzdenek, és javaslato-
kat tesz ezek megfelelő és hatékony kezelésére. Ha van olyas-
mi, ami különösen aggaszt minket – akár az alkohol, a tisz-
teletlenség, a drog vagy a hazudozás problémája, lapozzuk
fel a negyedik rész megfelelő fejezetét.

Bővebb információ és megrendelés: www.harmat.hu.

Könyvajánló

Gellénné Körözsi Eszter Pomo gáts
Béla előadása előtt a Galérián.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
Eladó az új bölcsőde közelében egy felújí-
tott családi ház. Tömblakás-beszámítás
lehetséges. Érd.: 70/310-88-07.
A Fürdőhöz közel összkomfortos, tégla -
építésű családi ház eladó. Ár: megegye -
zés szerint. Tel.: 20/98-30-794.
Békéscsabán, a Körösi Csoma S. utcában
kertes ház eladó. 20/972-59-02.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt elad. 30/910-10-09.
Eladó egy jó állapotú, összkomfortos, tég -
laépítésű családi ház csendes környe -
zetben. A főtér 10 perc, a Fürdő 5 percre
van. Tel.: 70/63-06-762.
Fáyn, felújított földszinti lakás eladó vagy
kocka téglaházra cserélhető. 30/518-07-28.
Összközművesített telek lakható épülettel
vagy anélkül eladó. Tel.: 70/53-22-093.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken a
Kispince u. 3. alatt eladó. Tel.: 66/410-323.
A Kereszt u. 27. alatt ház eladó. Érd: 66/
643-307.
A Kossuth u. 1-ben, a Juhos Fotó fölött III.
emeleti lakás sürgősen eladó. Érd.: 70/214-
41-44.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Kert utca 15. szám alatt ház eladó. Érd.:
20/972-10-49.
Karacson lévő felújított lakásomat eladnám
hitelátvállalással. Kertes házat be számítok
értékegyeztetéssel. 30/578-60-80.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított tég -
laház fűthető garázzsal, parkosított udvar-
ral, művelhető kerttel eladó vagy földszin-
tire cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.:
66/417-560, 70/67-83-155. 
Áron alul eladó Békésen az Árpád utca 11.
szám alatti négyszobás családi ház. Érd.:
70/516-52-41.
Másfélszobás lakás sürgősen eladó Bé -
késen. Tel.: 70/283-58-69.

Malomasszonykertben nyaraló eladó. 70/
653-32-87.
Csendes helyen két utcára nyíló 1200 m2-es,
közművesített telek bontásra való házzal
eladó. Békés, Pacsirta u. 11. 30/ 395-27-63.
Békés, Fáy 2-ben lakás garázzsal eladó.
30/910-10-09.
Békésen családi ház eladó. Érd.: 66/634-
103, 30/55-19-108.
Vállalkozásra is alkalmas ház eladó a Ma -
gyari u. 41. szám alatt. Érdeklődni ott.
Társasházi házrész eladó. 70/425-82-24.
Ház eladó a Sas u. 7. alatt. 66/414-919.
Kétszobás, kertes ház eladó. Csere is ér -
dekel második emeletig. Tel.: 20/473-95-
41, 66/417-164.
A Vásárszél 7/B-ben egyszobás, első eme -
 leti lakás eladó. Tel.: 30/326-24-38.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás, össz -
komfortos ház sürgősen eladó. Tel.: 30/
506-31-85.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház sür gő -
sen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy utcában.
30/361-17-01.
Veres Péter téren második emeleti lakás
eladó. 20/414-28-90.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt. 
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Ház eladó nagy udvarral 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.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
ga rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Városközpontban, a Teleky utcai garázs-
soron 20 m2-es nagy padlásteres garázs
eladó. Érd.: 30/559-10-70.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Békés központjában, a Szív u. 7. alatti csa ládi
ház eladó. Tömblakás beszámítása lehetsé -
ges értékegyeztetéssel. 30/23-93-695.
Eladó egy 16 m2-res garázs a buszállomás
melletti garázssoron. Érd.: 30/323-79-22.
Ház bontásra eladó. Érd.: 30/844-90-72.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren parasztház eladó. Villany,
víz, fürdőszoba van. Gazdálkodásra alkal -
mas nagy udvar. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
20/54-19-011.
Malomasszonykertben téliesített ház bek-
erítve eladó. Villany, víz, nagyszoba, kony-
ha, két kamra, rendezett gyümölcsös.
Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 70/578-06-55, 8-
17 óra között.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bontásra való ház nagy udvarral eladó. Ár:
2,5 millió Ft. Érd.: 70/94-99-365. 
Kastély zug 5. szám alatt ház eladó. Irány -
ár: 2,5 millió Ft. Érd.: 66/643-307.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Ház eladó sürgősen a Dankó u. 26. alatt.
Háromszobás, nappalis, étkezős. Akár rész -
letre is, hitel nincs rajta, azonnal költözhető.
30/433-97-90. Irányár: 2,999 millió Ft.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Má tyás 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.: 20/571-51-25.
Kecskeméti u. 51. alatti két nagyszobás,
nagy konyhás ház nagy telekkel, kis hibá-
val eladó 3,5 millió Ft-ért. Érdeklődni ott
10-19 óráig.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
A Veres Péter téren, V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy kertes
házra (árkülönbözettel is) cserélhető. Ár:
4,5 millió Ft. Tel.: 20/296-66-06.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a Gát
utca 26. alatt. Érd.: Gát u. 33. Tel.: 20/59-
99-102. Ár: 4,9 millió Ft.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Összkomfortos családi ház melléképüle -
tekkel, garázzsal, rendezett udvarral a vá -
ros központban eladó vagy emeleti lakásra
cserélhető. Ár: 5,5 millió Ft. 20/286-42-66. 
Kétszobás, összkomfortos, belsőleg felújí-
tott kertes ház sürgően eladó. Irányár: 5,8
millió Ft. 70/215-45-77.
Veres P. tér 6-ban eladó, cserélhető egy
egyedi átalakítású 2,5 szobás,  erkélyes,
egyedi gázkazános lakás. Irányár: 5,8 mil-
lió Ft. Tel. 30/476-93-80.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
el adó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304. 
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
Ady 8/C-ben, IV. emeleti, 76 m2-es, három-
szobás, felújított, egyedi órás lakás sür gő -
sen eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:  30/
46-20-746.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen tehermentes, 64 m2-es, má -
sodik emeleti, háromszobás lakás eladó
vagy azonos árban kertes házra cserél-
hető. Ár: 8,9 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Fáy 9-ben első emeleti, felújított, 64 m2-

es, erkélyes, egyedi mérős lakás eladó.
Hozzátartozó téliesített 16 m2-es garázs és
10 m2-es tároló. Irányár: 9 millió Ft. Csere
is érdekel. Érd.: 20/24-24-802. 

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
garázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Háromszobás kockaház eladó a Szív u. 3.
szám alatt. Irányár: 12 millió Ft. 20/555-78-37.
Bánát u. 17. alatt 2,5 szobás, nappalis, kony-
 hás, új építésű ház eladó. Ár: 13 millió Ft.
Érd.: 20/414-21-47.

KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó 1-2 személy részére. Víz,
gáz, külön órák kertes családi háznál. Tel.:
70/408-50-14.
Garázs kiadó a Fáy u. 8-ban. Érd.: 66/414-
892, 30/85-33-470.
Központban háromszobás lakás azonnali
beköltözéssel kiadó. 30/747-79-59.
Békés központjában, a Fáy 1. alatt garázs
kiadó. Tel.: 66/411-837.

INGATLANT KERES

Hosszabb távra albérletet keresek. Kertes
ház, vagy tömblakás is lehet 2. emeletig.
30/632-62-34. Sürgős.
1-2 ha termőföldet vennék Békéscsaba kör -
zetében építkezés céljára. 20/972-59-02.

KERT
Malomasszonykertben 628 m2 kert eladó.
Víz, villany, vécé, tároló helyiség. Tel.: 66/
414-928, 30/54-45-746.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Vil -
lany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Négyütemű Trabant Kombit vennék mű -
szakival. 30/578-80-63.
Wartburg 1.3, megkímélt állapotban eladó.
30/368-52-91.
SKIF sátras utánfutó és kombi hűtő eladó.
Érd.: 20/56-94-166.
Lada Samara 1,3-as, 1 év műszakival, téli,
nyári gumikkal eladó. 30/256-52-56.
150-as ETZ motorkerékpár üzemképesen
hobbicélra vagy bontásra eladó. Irányár:
35 ezer Ft. Tel.: 20/62-92-838.
TZ-4K-14-B kistraktor gyári ekével, egyéb
felszereléssel eladó. Tel.: 66/634-528.
4 db Mercedes gyári lemezfelni (15” ET 31)
eladó. Irányár: 15 ezer Ft. Tel.: 20/331-30-09.

ÁLLAT
Sárga jérce, kapirgálós, kopasznyakú is
el adó Muronyban. 30/39-49-555.
Választott malacok, hűtőre vágni való hízó
eladó Békésen, a Munkácsy u. 5. alatt
(reggel-este).
Négyéves Wels póni eladó. 70/77-377-17.
Dumbó fülű patkányok 500 Ft/db áron
helyhiány miatt sürgősen eladók. Érd.:
70/570-02-09, egész nap.
Birkák eladók. 70/343-73-36.
Eladó egy vadkacsa és egy néma kacsa
pár. Érd.: 70/640-62-06.
Kacagógerlék eladók vagy bármire elcse -
rélhetők. Érd.: 20/541-90-11.
Négyéves csődör kocsival, szerszámmal
eladó. 70/77-377-17.

TÁRSKERESÉS
45 éves nő igényes, komoly társát keresi.
Tel.: 70/632-12-91.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Szakképzett gondozó éjszakai felügyeleti
mun kát keres idő beteg mellett. 30/367-97-87.
Kályhásmestert keresünk. Tel.: 66/414-703.
Kőműves-karbantartó, udvaros, éjjeliőr,
se gédmunkás állást keresek, akár rész-
munkaidőben is. 20/326-79-26.

EGYÉB
Cefrének való szilva szedéssel eladó. 20/
355-77-26.
Nikon D60 fényképezőgépváz eladó. Ár:
60 ezer Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Eladó egy gyermekheverő (irányár:
5000 Ft),1 éves 1600 W-os fűnyíró, 11
kg-os gázpalack és egy jó álla potban lé -
vő fuvola. Érdek lőd ni: 20/886-2781.
170/50 méretű sötétkék színű munkaru ha -
öltöny eladó. Ár: 4000 Ft. 30/655-25-15.
10-15 literes zsírosbödönök eladók. Da -
rabonként 1500 forint irányáron. Tel.: 30/
655-25-15.
Alu öntözőcső 17 db szórófejekkel, ido -
mok kal eladó. Tel.: 70/31-657-31.
16 kalapácsos terménydaráló 3 fázisú vil-
lanymotorral, fém tárolóval eladó. Tel.: 30/
54-45-746, 66/414-928.
PSP játék új, kibontatlan állapotban Resis -
tance eladó 2000 Ft-ért. Érd.: 70/570-02-
09, egész nap.
Négyszemélyes rekamié, 3 db fotel, do -
hányzóasztal eladó. Tel.: 20/49-41-688.
Légpuskát vennék, főleg Sláviát. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Német légpuska újszerű állapotban eladó.
Rosszat, régit beszámítok 10 ezer Ft-ig.
Tel.: 20/629-28-38.
Kukoricamorzsoló 220-as villanymotorral
meghajtva, jó állapotban eladó. Iránysár:
17 ezer Ft. Tel.: 30/931-90-85.
Eladók fehér és rózsaszín leánderek, szo -
bapáfrányok, 50 l üvegballon vaspántos
kosárban. Érd.: 66/416-144. Deák F. u. 39.
Eladó 400 literes hűtőláda, 5 l befőttes üveg-
ek, 4 db szék, 2 db fotel. Tel.: 70/408-50-14.
2x3 m piaci sátor eladó. 30/361-17-01.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, takarító -
gép, hűtőláda, előszobafal, háromrészes
ülőgarnitúra. Érd.: 30/739-62-58.

Lotti elektromos kerékpár, jó állapotú,
sürgősen eladó. Érd.: 70/283-58-69.
Kihúzható, ágyneműtartós ifjúsági ágy
eladó. 70/233-24-13.
Jó állapotú Takó babakocsi eladó. Érd.:
30/695-12-45.
Eladó: háromfázisú villanymotorok, benzi -
nes szivattyú, mestergerenda, betonge -
renda, tégla, cserép, férfi kerékpár, után-
 futó mű szakival, Hilti szerszámok. Tel.:
66/412-862.
Eladók: digitális képkeret, Acer Aspire és
Asus P4 PC, paintball felszerelés, PSP já -
tékkonzol, Yamaha Axis robogó, jobbkor-
mányos Audi A6 angol papírokkal. Érd.:
30/353-31-70. 
Minden lomot, kidobásra szánt dolgot,
fém hulladékot ingyen elszállítok. Tel.: 20/
228-58-66.
Használt kúpcserép eladó. 30/320-60-71.
Kisbálás szalma eladó, 250 Ft/db. Bé ké -
sen és a környékén a szállítás meg oldha -
tó. Tel.: 30/443-52-69.
TZK kistraktor után való krumplifelszedőt
keresek megvételre. Tel.: 30/ 433-79- 89.
125 cm-es bontott, de jó állapotú kerítés-
drótot keresek megvételre. 30/433-79- 89.
9 hektár rendre vágott búzaszalma eladó,
valamint kisbálás búzaszalma is kapható.
Tel.: 30/ 433-79- 89.
Alig használt 220 voltos 160 l /perc tel-
jesítményű Pedrollo 3 CL típusú szivattyú
eladó. 30/93-54-344
Sopron Solar Club-Hotelben egy szobás
egyhetes üdülési jog / mely örökölhető /
eladó. 30/27-94-760.
Nokia 5140i csepp, por, ütésálló, voda fo -
nos telefon eladó. 30/23-93-695.
Eladó egy Canon PS S3IS kompakt digi -
tális fényképezőgép + nyakpánt és egy
USB kábel. Érd.: 20/460-37-99.
Pierre Cardin biztonsági gyermekülés
személygépkocsiba eladó, 0-25kg-os
gyermeknek, megkímélt állapotú. Érd.:
20/54-19-011.
Salgó lemezes polcok, háromfázisú, nagy -
teljesítményű búvárszivattyú eladó. Tel.:
66/634-528.
Eladó: láncborona, fogasolók, lófogatós
eke. Szánthó u. 24.
170x110-es beépített csempekályha eladó.
30/39-44-470.
Lánghegesztő készülék, palack, piszto -
lyok, kocsi eladó. 30/39-44-470.
Keveset használt MTD benzines láncfű -
rész egyéves garanciával eladó. Tel.: 20/
331-30-09.
150x150 és 90x210 cm-es ablakok, dup -
laszárnyas üvegajtó bontásból eladó.
66/739-890.
Jó állapotban lévő citera eladó 10 ezer Ft-
ért. 20/326-79-26.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Gobelin képek eladók. 70/612-83-74.
Eladó: benzines permetező, csónakmotor,
bolti mérleg, mázsa, kézi köszörű, hőszi -
getelt bejárati üvegajtó, üst állvánnyal,
befőttes üvegek. 70/612-83-74.
2 db újszerű 20 literes zsírosbödön, 2 db
10 literes demizson, nyárfateknő eladó.
Tel.: 30/98-34-758.
Töltésnek való föld elvihető. 30/844-90-72.
Több száz db szerelmes füzet (pl. Ro mana,
Júlia, stb.) eladó. Tel.: 30/98-34-758.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI 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: 2012 JÚLIUS 17. KEDD 12 ÓRA.

A Keresztény Értelmi sé -
giek Szövetsége (KÉSZ) bé -
kési szervezete idén is, a
hagyományoknak megfelelő-
en kirándulásra vitt 50 olyan
békési gyereket, akiknek vél-
hetően sokat jelent az ilyen –
életükben amúgy ritka – ese-

ményen való részvétel. 
Ezúttal a Szarvasi Arboré -

tumba látogattak el Sándor-
Kerestély Ferenc és Hor -
váthné Kőrös Anikó pedagó-
gusok kíséretében, majd
hajókáztak, fagylaltoztak, és
hazafele – bár a tízórai is kia-

dós volt – a Kondorosi Csár -
dában, a betyármúzeum
meglátogatása után mégis
jólesett a szabad szedésű
bográcsgulyás is. 

Hazaérke zéskor fáradt, de
boldog gyerekarcok moso-
lyogtak az őket kísérőkre.

Arborétumban jártak a gyerekek

Izsó Gábor polgármester
nyi totta meg a MAMSZI I.
évzáró ünnepségét. Meghívott
vendégként jelen volt a Kis -
térségi Iskola igazgatója, Kis
Eszter, valamint a Hepp Fe renc
Tagiskola tagintézmény-veze-
tője, Deákné Domonkos Júlia
és tagintézmény-vezető helyet-
tese, Hegedűsné Kocsis Ildikó,
akik a Madzagos Amatőr Szín -
pad támogatóiként helyet biz-
tosítottak a foglalkozásoknak. 

Az idei foglalkozási év leg-
jobb színészpalántája Kovács
Barnabás, akinek Boldis Ju li -
anna művészeti vezető adta át
az oklevelet. Cs. Nagy Lilla
társulatvezető a legjobb éne-
kesnek, Szűcs Andreának; Pe -
rei Ág nes modern- és társas-
tánc ta nár a legjobb táncos-

nak, Sza bó Dórának; Balogh
Krisztina koreográfus szintén
a legjobb tán cosnak, Körözsi
Kornéliá nak nyújtotta át az
elismerő okleveleket. 

A Madzagos Amatőr Szín pad
minden évben egy gyermek
részére adja legrangosabb elis-
merését a MAMSZI-díjat a leg-
kiemelkedőbb tag részére, aki
idén Nagy Andrea lett. Egyéni
fejlődése egész évben rendkívüli
volt, ragyogó táncos, énekes, és

nagy érzéke van a színpadhoz. 
A foglalkozásvezetők két

tagot különdíjban részesítet-
tek. Gyárfás Vivien szintén
so kat fejlődött ez évben, pél-
daértékű szor galma, hozzáál-
lása és kitartása miatt, melyet
a felnőtt társadalom is megiri-
gyelhetne. Lip ták Adrienn
improvizációs tehetsége miatt
részesült különdíjban. 

Cs. Nagy Lilla társulatveze-
tő az ünnepségen kiemelte,
hogy számukra a legcsodálato-
sabb dolog a fejlődés látványa
volt. Egész évben arra töre-
kedtek, hogy a foglalkozáso-
kon ne a szigorú követelés,
hanem a szeretettel, önbiza-
lom-növeléssel és elismeréssel
történő közeledés által fejlőd-
jenek a gyerekek. 

Eltelt egy év a Madzagos
Amatőr Színpad életében

Nagy Andrea díját Izsó Gábor
adta át.
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Nemrégiben sikerült életem folyamán
harmadjára is ellátogatnom Debrecenbe –
ha most kinevetnek, gondoljanak arra,
mennyivel kevesebben jutnak el oda, mint
mondjuk a Seychelles-szigetekre vagy
Kenyába. Ebből a szemszögből nézve tulaj-
donképpen egzotikus kelet-európai utazást
tettem a cívisvárosba. De mitől cívis? A szó
latin eredetű, a civis polgárt jelent, a belőle
keletkezett melléknevet, a civilist pedig
mindannyian ismerjük civil alakban. Ma -
gyarul általában a katonai szó ellentéteként
használjuk, holott közérdekűt, közhasznút
és előzékenyt is jelentett.

A másik szó, amely a civisből keletkezett,
a civilizáció. Ugyan latin eredetű, a rómaiak
mégsem használták ezt a szakkifejezést,
amelynek jelentése meglehetősen sokrétű,
olyannyira, hogy egy-egy szóval vissza sem
lehet adni. Jelenti tágabb értelemben a társa-
dalmat (elsősorban olyat, amely a mezőgaz-

daságból él, főként városokban); az emberi
környezetet a vadonnal szemben – és ebből
fakadóan a régészek számára egy nép anyagi
és szellemi kultúráját, az isteneitől egész a
bronzkori edényfülig. Pár napos nomád sáto-
rozás után könnyen beláthatjuk, hogy a civi-
lizáció a városi kényelmet is magában foglal-
ja, illetve azt a fajta viselkedést, amely szem-
ben áll a barbár és útszéli cselédtempóval. 

Visszatérve a cívishez: így, hosszú í-vel
néprajzi szakkifejezés: paraszti eredetű, föld-
művelésből élő réteget jelent, mely hagyo-
mánytisztelete, konzervativizmusa révén
zárt közösséget alkotott, egymás között
házasodott, vagyonát nem fektette be ipari
vállalkozásokba. Nem csak Debrecen népét,
hanem egyáltalán az alföldi mezővárosok
lakosságát is szokták cívisnek nevezni –
olvassák csak el megint „madzagos” szem-
mel az előző mondatot…

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
CIVIL A PÁLYÁN

Július 14. szombat 10-18 óra között
Ausztrál piknik ausztrál vendégekkel. 
Dánfoki Üdülőközpont

Július 17. kedd 8-10:30 
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi művelődési ház

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 14-20. KÖZÖTT

Még a bizonyítványt meg
sem kaptuk, a Karacs Tag -
iskola 20 fős kis csapata nagy
izgalommal készült a Balaton
partjára. Június 18-án délben
érkeztünk meg vonattal Cso -
pakra. A szállásunk elfoglalá-
sa után, a nagy hőségben kel-
lemes felüdülést jelentett
bevetni magunkat a Balaton
hűsítő vizébe. Másnap dél-
előtt megismerkedtünk a
helyi ne vezetességekkel, dél-
után Vitéz László szórakozta-
tott bennünket. Szerdán dél-
előtt Tihany ba látogattunk el,
majd a délutáni fürdőzés után
este nagy kihívást jelentett a
bátorságpróba. Következő
nap délelőtt sétahajókáztunk,
délután a fürdés után az
érdeklődők táncházban ve -
hettek részt, majd a tábori
olimpián bizonyíthatták
ügyes ségüket a gyerekek.

Péntek délelőtt hely történész
előadásában is merkedhettünk
Csopak és környéke legendái-
val, délután a strandolást
követően tréfás-játékos vetél-
kedőn vettünk részt. Az esti
eredményhirdetésen táboro-
zóink sok jutalmat, elismerést
vehettek át. A hazautazás
napján még egy nagyot ját-

szottunk, elbúcsúztunk a Ba -
latontól, és élményekkel tele
indultunk haza.

A gyerekek programjainak
tartalmasabbá tételéhez hozzá-
járultak Juhász Sándor üveges
mester, Heal-Tech Kft, Bé kés
Drén Kft. Köszönjük nekik! 

Ádámné Koi Csilla,
Vámos Lászlóné

Balatoni táborban 
a Karacsosok 

Mozgalmas időszakot él
meg a Belencéres Néptánc -
együttes. A helyi műsorok
mellett több országos és
nemzetközi megmérettetésen
vannak túl táncosaink. Május
12-én táncegyüttesünk mint
házigazda vette ki a részét a
Békés Megyei Gyermek- és
Kisegyüttesek Találkozójá -
nak megszervezéséből. A ren-

dezvényen négy békési érde-
keltségű csoport is színpadra
lé pett. Mlinár Pál, Csokonai-
dí jas koreográfus, a zsűri
elnöke elismerően nyilatko-
zott a Belencéres „műhely”
szakmai munkáját illetően.
Egy héttel később az együt-
tes gyermekcsoportja nagy
sikerrel mutatta be a „Vásá -
rosdi” című koreográfiát a
XXII. Országos Gyermek- és
Ifjúsági Néptáncfesztiválon,
Szegeden. Június 13-a és 17-e
között nem zetközi gyermek

néptáncfesztiválon vett részt
a Belencéres ifjúsági csoport-
ja a csehországi Kunovicében.
A C.I.O.F.F. (nemzetközi
folklórszövetség) által szerve-
zett nívós megmérettetésen a
békési táncosok hazánkat és
Békést képviselték. A viseg-
rádi négyek (magyar, szlovák,
cseh, lengyel) mellett táncolt
török és szerb együttes is.

Tán cosaink a nemzetközi
szakmai zsűri Különdíját
hozták haza. Emellett a fesz-
tivál rengeteg élményt és sok
új barátot tartogatott szá-
mukra. A különböző népek
gyermekei rendkívül nyitot-
tak voltak egymás kultúrája
iránt. Nagy lelkesedéssel
tanulták a másik nép dalait,
táncait. A hazatérő táncosok
nem sokat pihenhettek,
hiszen már érkezésük napján
kezdetét vették a Belencéres
Néptánc Gála előkészületei,

próbái. Az idén a BÉTAZEN
keretei között megrendezett
gálaműsor teltház előtt zaj-
lott június 19-én. A műsor
két részből állt. Az első rész-
ben az együttes több mint
száz táncosa válogatást adott
elő új és már korábban bemu-
tatott koreográfiáiból. A
második félidőben pedig új
szerkesztésű műsort mutat-

tak be Békés megyei táncok
címmel, melyben csak a me -
gyénkben gyűjtött és feldol-
gozott táncok voltak látha-
tók. A program részeként
először, nagy sikerrel mutat-
ták be az együttes felnőtt
táncosainak előadásában,
Mahovicsné La dányi Anita és
Mahovics Ta más alkotását,
Békés megyei cigánytáncok
címmel. A fellépéseken, fesz-
tiválokon a kiváló Suttyomba
Zenekar muzsikált a békési
táncosoknak.               M. T.  

Áttáncolják a nyarat
a Belencéres tagjai 

A Békési Szlovák Nemzeti -
ségi Önkormányzat támogatá-
sával a Szegedi Kis István Re -
formátus Általános Iskola ta -
nulói a jelentős létszámú szlo-
vák nemzetiségű lakost szám-
láló Szarvasra kirándulhattak.

Látták a város nevezetességeit,
megtekinthették az Arborétu -
mot, valamint egy hajókirán-
du láson vehettek részt. A
résztvevő gyerekeket kiemelke-
dő ta nulmányi eredményük
alapján választották ki. Az út

folyamán Pribojszki Jánosné
kíséretében megismerkedhet-
tek a Békési Szlovák Nem ze -
tiségi Önkor mányzat munká-
jával is – tájékoztatott Feledi
Já nos, a Békési Szlovák Nem -
ze tiségi Önkor mányzat elnöke.

Jutalomkiránduláson a Szegedisek

A Békési Múzeumbarátok Köre ez év
augusztus 11-én rendezi meg a II. Békési
Tarhonyanapot, melyre „A tarhonya dicsére-
te” címmel rövid, szellemes, humoros verse-
ket, rigmusokat vár.

A beküldött pályaműveket felolvassuk, a
legjobbakat jutalmazzuk!

A pályaművek beadhatók:
– hagyományos postai úton a következő

címre: Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum 5631 Pf. 3, a borítékra kérjük
ráírni: Versírópályázat 

– személyesen a Békési Kistérségi Iro -
dában (Petőfi u. 2.), munkaidőben Bodáné
Pető Erzsébetnek, a Baráti Kör titkárának

– elektronikusan az alábbi e-mail címre
küldve: bekesimuzeumbaratok@gmail.com

Beadási határidő: 2012. július 31.

Felhívás versíróversenyre
„A tarhonya dicsérete”
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Horgász
szemmel

Szeretne kipróbálni egy
világrekorder csalit? Ha igen,
akkor remek lehetőséget aján-
lok. A Szi-ko Team állított fel
vele világrekord fogást: 1415,4
kg halat zsákmányoltak a 2.
Móri Nemzetközi Pontyfogó
Kupán. A csomagban 1 kg flu-
mino grundbait etető anyag,
500 ml flumino grund baits
mixer folyadék, 2 tasak 10 mm
flumino pop up horog csali van.
Fontos megjegyeznünk, hogy a
tesztelések alatti kiemelkedő
eredményeket a dobozban
található összes csali egyidejű
használatával sikerült elérni. A
másik fontos tapasztalat az,
hogy nem minden esetben
könnyű megtalálni azt az
ízkombinációt, ami működik,
de ha megtaláltuk, akkor hirte-
len képes adni a halat. A ter-
mék kiválasztását az 500 ml
folyadék ízesítése határozza
meg, amelyből kettő melegvízi
és kettő hidegvízi. A többi csali
állandó a csomagban. Az etető-
anyag elkészítése egyszerű:
keverjük össze a por alakú ete-
tőanyagot a mixszel, tökéletes
állagú anyagot kapunk, ame-
lyet etetőkosárba vagy pasztaó-
lomra gyúrhatunk. A kétféle
csali közül a poliposat vagy az
ananászost próbálhatjuk. A
csomagban található csaliknak
van egy közös tulajdonsága:
mindegyik erőteljes táplálkozá-
si reakciót fejt ki a halakra. 

Szekerczés Sándor

FLUMINO BOX

BÉKÉSI ÚJSÁG
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Békés Város Képviselő-tes-
tületének döntése értelmében
a 2012. évi költségvetésben a
sportszervezeteknek éves szin-
ten 15,2 millió forint jut,
melynek második feléről dön-
tött júniusi ülésén a testület.
A városi sportszervezetek tá -
mo gatására a második félév-
ben 7,6 millió Ft-ot hagyott
jóvá a testület. 

A támogatás megoszlása az
összeg nagyságának sorrendjé-
ben: BTE Asztalitenisz Szak -
osztály 1,9 millió Ft, Békési

Kajak – Kenu Club és Békési
Futball Club 1,525-1,525 millió
Ft, Békési Diákok Atlétikai
Clubja 540 ezer Ft, Békési Sza -
badidős és Sportjáték Klub
(férfi kosárlabda) 500 ezer Ft,
Békési ÁFÉSZ SE (női kosár-
labda) 490 ezer Ft, Női Kézi -
labda Torna Egylet 290 ezer
Ft, Surman Box Club 230 ezer
Ft, BTE Sakk Szakosztály és
BTE Ökölvívó Szakosztály
190-190 ezer Ft, BTE Súlyeme -
lő Szakosztály és Linea Aerobik
Klub 110-110 ezer Ft.

Helyi sportegyesületek
támogatásának összegei

Káprázó napsütésben telje-
sítette mintegy 170 evezni és
túrázni vágyó ember az idén
hatodik alkalommal megren-
dezett „Egy hajóban evezünk”
vízitúra összesen közel 40
kilométeres távját.

Minden eddiginél nagyobb
volt az érdeklődés ebben az
évben a túra iránt. Összesen
44 hajóban közel százhetve-
nen vágtak neki a távnak, a
legfiatalabb induló 6, míg a
legidősebb 66 éves volt. Az

időjárás kegyeibe fogadta a
résztvevőket. Ezúttal is jöttek
szép számmal az ország más
tájairól, így Gyöngyösről,
Bajáról, Győrből vagy éppen
Pest megyéből. Az első
napon, június 30-án, a hagyo-

mányoknak megfelelően Gyu -
láról Szanazugot érintve Bé -
kés-Dánfokig jutottak el a
túrázók, majd a másnap dán-
foki kishajó-kikötőtől Körös -
tarcsáig evezetek a Körösök
vadregényes tájain.

Rekord számú résztvevő
EGY HAJÓBAN Végigeveztek a Körösökön

A túrán ezúttal is részt vett Wichmann Tamás olimpiai ezüstérmes,
sokszoros világbajnok kenus (hátul), valamint az ötletgazda, Izsó
Gábor polgármester (elöl). 
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A „Fuss a nyárba” elnevezésű
utcai futóversennyel elkezdő-
dött a sportnyár Békésen –
ezekkel a szavakkal nyitotta
meg a június 23-i rendezvényt
Izsó Gábor polgármester. Kie -
melte: a nyári vakáció alatt is
sokféle sportolási lehetőség
várja a gyerekeket, például
Dánfok, kedvezményes belépő-
vel az uszoda és a sportegyesü-
letek bevonásával ezúttal is élet-
re hívott Sportnyár program.
Vámos László oktatási tanács-
nok ezúttal a sportiskolára irá-
nyította a figyelmet, amely
szeptembertől középiskolai
szinten is elérhető Békésen. 

A sportolni vágyók a Békési
Szociális Szolgáltató Központ
által évente megrendezett
sporteseményen a sportolni
vágyók korcsoportjuk szerint
vehettek részt a versenyben,
természetesen a fiúkat és a
lányokat (férfiakat/nőket) kü -
lön-külön értékelték. Színfoltja
volt a száznál is jóval több spor-
tolót felvonultató versenynek a
bölcsisek kismotorhajtó futa-

ma, de rendeztek versenyt rol-
lereseknek, görkorcsolyások-
nak, családoknak is. 

Eredmények: óvodások kö -
zött 1. Sipaki Ildikó, 2. Kádas
Nándor, 3. Rabati Ben ce; 1-2.
évfolyamos lányok kö zött 1.
Szevenyei Mariella, 2. Kósa
Barbara, 3. Pepó Barbara; 1- 2.
évfolyamos fiúk között 1. Kocziha
Ákos, 2. Szász Zoltán, 3. Rádai
Lucian; 3-4. évfolyamos lányok
között 1. Kurucz Krisztina, 2.
Izsó Borbála, 3. Havasi Hen -
rietta; 3-4. évfolyamos fiúk
között 1. Vas Róbert, 2. Szűcs
Viktor, 3. Salamon Krisztián;
5.-6. évfolyam lá nyok között 1.
Szalkai Kinga, 2. Hegyesi
Nikoletta, 3. Puskás Sára; 5-6.
évfolyam fiúk között 1. Nagy
Máté, 2. Püski Zoltán, 3.
Czinanó Lionel; 7-8. évfolyam
lányok között 1. Nyeste Ágnes;
7-8. évfolyam fiúk kö zött 1.
Czinanó Áron, 2. Föl desi
Henrik, 3. Domokos Do mi -
nik. További eredmények:
15-35 év közötti nők között 1.
Bereczki Tünde, 2. Gulyás

Hajnalka, 3. Csicsák Hajnalka;
15-40 év közötti férfiak között 1.
Tur bucz Mihály, 2. Kocsor
János, 3. Bunna Attila; 35 év
feletti nők között 1. Bereczki
Gáborné, 2. Fórizs Mária, 3.
Izsó Hunorné; 40 év feletti férfi-
ak között győztes Czinanó
Tihamér; rolleresek versenyében
1. Püski Zoltán, 2. Kecs keméti
János, 3. Szűcs Viktor; görkor-
csolyások között 1. Sa lamon
Krisztián, 2. Havasi Henrietta,
3. Szemenyei Mari ella. Csalá -
dosok versenyének első három
helyezettje a Czi nanó, Földesi és
az Új család. Váltó verseny:
1. „Hepp csapat”, 2. „Reál
Madrid”, 3. „Hepp Hepp
Hurrá”.

Az ideális sportolóidőben
tartott sportnapot Bimbó Ka -
talin edző tanítványainak, a
Linea Aerobic Klub verseny-
zőinek bemutatója színesítet-
te. A futamok legjobbjait dí -
jazták, míg a szponzorok
jóvoltából értékes tombolatár-
gyak is gazdára találtak az
indulók között.           Sz. K.

Több mint százan futva 
köszöntötték a szünidőt

Helyezkedés a 15-40 éves férfiak versenye rajtjánál. A futamot végül Turbucz Mihály nyerte meg (sárga nadrágban).
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