
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 25.  � XX. évfolyam 15. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

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

JÚLIUS 26 - AUG 4. 
Levendula Patika (Csabai u.)

AUGSUZTUS 4-11. 
Jázmin Patika (Rákóczi 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

50%
Hetet vagy
többet.

13%
Hármat-négyet.

29%
Ötöt-hatot.

Hány aranyérmet vár
a magyar sportolóktól
a londoni Olimpián? 

8%
Egyet-kettőt. 

A tavaly Arany Rózsa Díjat
nyert Békés virágos főterét,
összhatását, épületeit a napok-
ban értékelte a dél-alföldi
régió háromfős szentesi zsűri-
je, Szentes város főkertésze,
Baloghné Berezvai Csilla és
két építész. 2010-ben az ön -
kormányzati főkertészek kü -
löndíjasa lett Békés, a tavaly
elnyert díjjal pedig a régió
egyik legvirágosabb települése
címet szerezte meg a Virágos
Magyarországért versenyen. A
békési zsűri Kecel, Ordas,
Géderlak és Dusnok települé-

seket értékeli, az országos
megmérettetés eredményhir-
detésére ősszel kerül sor. A
győztes város és falu részt ve -
het az Entente Florale Europe
nemzetközi versenyen.

Folyamatosan érkeznek a
nevezések az immár ötödik éve
megrendezésre kerülő „Virágos
Békés” helyi környezetszépítő
versenyre, amit a zsűri is nagy-
ra értékelt. Továbbra is várják
pályázataikat nyolc kategóriá-
ban: virágos udvar – ház, virá-
gos tanya, virágos balkon –
veranda, virágos kerítés, ingat-

lan előtti közterület, bokorszob-
rászat, virágos közintézmény,
rendezett zöldterület. Idén
meglepetés-díjakkal készül a
verseny szervezője, Békés Város
Polgármesteri Hivatala. A rész-
letes pályázati felhívás és jelent-
kezési lap átvehető a Pol -
gármesteri Hivatal portáján,
vagy a www.bekesvaros.hu ol -
dalon a Dokumentumtárban a
Közérdekű információk közt
található Virágos Békés 2012
címszóra kattintva tölthető le.
A pályázat benyújtásának ha -
tárideje: augusztus 10.

Ismét versenybe száll a „Virágos
Magyarországért” fődíjáért Békés

Megjelent a rendezvényen
Heidi Markmann, Magyaror -
szág Ausztrál Nagykövetségé -
nek konzulja is, aki méltatta a
kezdeményezést, és elismerés-
sel szólt a dánfoki program
szervezéséről. Mint elmondta,
több országban volt már kon-
zul, de ilyen jellegű, Ausztrá -

liával kapcsolatos összefogással,
önszerveződő civil szervezettel
korábban még nem találkozott.

Az első Ausztrál Napon a két
nemzet himnuszának el hangzá-
sát követően Izsó Gá bor pol-
gármester arról szólt, hogy az
egyesület célja a fizikai és lelki
távolságok leküzdése azáltal,

hogy baráti kapcsolatok alakul-
nak ki, éppen az efféle kötetlen

találkozásokon. Hozzátette: a
helyi civil élet komoly bázisává

nőheti ki magát az Ausztráliai
és Békési Polgárok Egyesülete,
amely egyébként csaknem
megkétszerezte a tagságát ezen
a na pon, és a friss belépőkkel
im már közel hatvan személyt
számlál. A programban a birka-
pörkölt közös elfogyasztása
mellett motoros városnézés is
szerepelt, továbbá lehetett hajó-
kázni a Körösön. Utóbbi ren-
dezvényen részt vett a konzul
asszony is, elragadtatással
ismerve meg a Körösök vadre-
gényes vidékét.

Folytatás a 2. oldalon

Először lépett a szélesebb nagyközönség elé a
közelmúltban Békésen megalakult Ausztráliai és
Békési Polgárok Egyesülete a július 14-én,
Dánfokon megtartott Ausztrál Nappal, melyen
emigráns magyarok is részt vettek.

Motorosok vezették fel az ausztrál konzult Dánfokon

Hobbimotorosok vezették a rendezvény helyszínére a konzult, és
később körbe is vitték a vendégeket a városban.
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A tikkasztó hőségben némi
enyhülést kínálhat a Körös
folyó vize, melynek lehetőségeit
a Dánfoki Üdülőközpont sza-

bad strandján is élvezhetnek. A
nyílt vízzel ellentétben a homo-
kos partú strand folyamatosan
mélyül, így kisgyermekes csalá-

dok is biztonságban használ-
hatják. Minden nap reggel 8-
tól este 8 óráig úszómester fel-
ügyeli a fürdőzők biztonságát,

egészen a szezon végéig, vagyis
szeptember 15-ig. A vízhaszná-
lat ingyenes, csupán az üdülő-
használati díjat kell a kedves
vendégeknek kifizetni, melynek
ára Békés Kártyával jóval ked-
vezőbb, és családi bérlet is ren-
delkezésre áll. A hűsölés mellett
ajánlja a működtető Kecs -
keméti Gábor Kulturális, Sport
és Turisztikai Központ az üdü-
lőközpont további szolgáltatá-
sait is, mint a szintén ingyene-
sen használható tűzrakási lehe-
tőséget, biztosítva ezzel egy jó
hangulatú bográcsos vacsorát
vagy szalonnasütést, illetve a
büfét és a kényelmes szállásle-
hetőségeket, akár nagyobb cso-
portok számára is.                 

�

Hűs habjaival csábít a dánfoki szabad strand
A Békés Megyei Tű -

zoltó Szö vetség várhatóan
ez év au gusztusában négy
hétvégén át tartó tűzoltó-
képzést tart Békés-Dán -
fokon. Ezúton várják
mind azok jelentkezését,
akik elhivatottságot érez-
nek a tűzoltó szakma
iránt. Jelentkezni augusz-
tus 1-jéig lehet a békési
tűzoltóságon személyesen
(Bé kés, Petőfi u. 24.) vagy
a 66/ 644-605 telefonszá-
mán a híradó-ügyeletes-
nél a név és telefonos elér-
hetőség megadásával. 

Jelentkezzen
tűzoltónak!
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Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség
története című művéből, a 192. oldalon meg-
tudhatjuk, hogy „A postahivatal a Posta
utca sarkán volt, bár
többször kísérletet tet-
tek a város központjá-
ba való áthelyezésére.
Ez azonban véglegesen
csak 1929-ben sikerült,
amikor Mezey János
főpostamester közben-
járására felépült a főté-
ren az egyemeletes
postapalota.”

Az építmény nemes arányaival valóban
Békés ékessége. Az épület öttengelyes, öt
ablakkal néz a térre. Hatalmas félkörívzáró-

dású ajtaja tölgyfából készült. Az ajtó feletti
ablak előtti franciaerkély egyedi városunk-
ban. A földszinti ablakok egyenes záródású-

ak. Az ablakok alatt
egyenes könyöklőpár-
kányok húzódnak. A
jobb szélső földszinti
ablak fölött kőből
készült kis postakürt-
díszítés is utal az épü-
let rendeltetésére. A
postapalota műemléki
környezetben helyez-
kedik el, s ez a védett

utcakép lehet a biztosíték arra, hogy még
unokáink is látni fogják.

Bíró György, városvédő

2 2012. július 25.
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A POSTAPALOTA

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

Augusztus 11-én, szombaton
délután rendezi meg a II.
Békési Tarhonyanapot a Bé kési
Múzeumbarátok Köre. A Dur -
kó utca 8. szám alatti Táj -
házban sorra kerülő rendezvé-
nyen bemutatják, ho gyan ké -
szül a tarhonya, a vendégek
kóstolgathatnak is tarhonyás
ételekből, továbbá értékelik „A
tarhonya dicsérete” címmel
kiírt versírópályázat pályamun-
káit, a legjobbakat fel is olvas-
sák. B. Szűcs Irén néprajzkuta-
tó vetítéses előadást tart az

államalapítás közelgő ünnepe
előtt tisztelegve Szent István a
magyar néphagyományban cím-
mel. A kicsiket és nagyokat is
tarhonyás ügyességi játékok
várják, végül a rendezvényt
Tar ho nya-Tombola zárja, mely-
nek fődíja 1 tarhonyatorta. A
prog ramban közreműködik a
Vadrózsa Asszonykórus. A II.
Békési Tarhonyanapra a belé-
pés 1 db tarhonyás recept.

Minden, ami tarhonya 
AUGUSZTUS 11. Múzeumbarátok második tarhonyanapja

Július 31-ig várja a Békési Múzeumbarátok Köre  „A tarho-
nya dicsérete” témájú verseket a II. Békési Tarhonyanapra. A
versenyre rövid, szellemes, humoros tarhonyás verseket, rig-
musokat várnak. A beküldött pályaműveket a rendezvény nap-
ján felolvassák, a legjobbakat jutalmazzák. A pályaművek bead-
hatók hagyományos postai úton a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum (5631 Békés Pf. 3. címre) vagy leadhatók személye-
sen a Békési Kistérségi Irodában (Petőfi u. 2.) munkaidőben
Bo dá né Pető Erzsébetnél, a Baráti Kör titkáránál, illetve elküld-
hetők email-ben a bekesimuzeumbaratok@gmail.com címre.

Megyénkből számos együt-
tes, énekes és táncegyüttes
vett részt a mintegy három-
száz fellépőt számláló VI. Kö -
rösök Völgye Folklórfeszti vá -

lon,Tarhoson. A távolabbról
érkezők közül kiemelendő a
Sárréti Népi Együttes Püs -
pök la dányból és a Matyó
Néptáncegyüttes Mezőkö -

vesd ről. Városunkat a Vad ró -
zsa Asszonykórus, a Hagyo -
mányőrző Népdalkör, a Körös
Citerazenekar és a Békési
Férfikórus képviselte.     Zs. I.

Békésiek is színpadra álltak Tarhoson 

A szünidei bibliai táboron
4-13 éves gyerekek voltak je -
len, akik játékos formában
ismerkedtek bibliai történe-
tekkel, tanultak énekeket,
vet tek részt kézműves foglal-

kozásokon és más játékokon,
vagy egyszerűen csak szalad-
gáltak az egyházközség ima-
házának tágas udvarán. Le he -

tőségük volt közösen lángost
sütni, kemencében pizzát
készíteni, és mint lapunknak
a gyerekek elmesélték, ezek a
kedvenc programok közé tar-
toztak, hasonlóan a kánikulá-

ban jól eső fagyizáshoz, me -
den cés fürdőzéshez.

Az óvónőként dolgozó Szal -
kai Sándorné, a tábor ötlet-

gazdája és főszervezője el -
mondta továbbá, hogy a tá -
bort az egyházközség mellett
az ADRA Adventista Fejlesz -
tési Alapítvány is támogatta,
továbbá igen komoly termé-
szetbeni segítséget kaptak az
egyháztagoktól. Így a táboro-
zás a gyerekek családjának
nem került pénzébe. 

A héten tanultakat az utolsó
napon kis műsor keretében mu -
tatták be szüleiknek a gyere-
kek, akik remekül összeszoktak,

és nehezen szakadtak el egy-
mástól. A tervek szerint jövőre
ismét megrendezik az adventis-
ta bibliai tábort Békésen. Sz. K.

Hűsítő bibliai táborozás 
Huszonkét gyermek részvételével idén első alka-
lommal rendezett nyári tábort a békési Heted -
napi Adventista Egyházközség. A július derekán
sorra került rendezvény a gyerekeknek igen sok
élményt adott, ráadásul a szülőknek nem kellett
fizetniük érte.

Folytatás a címoldalról
Juhász Zoltán, a megye-

szerte egyre ismertebb szer-
vezet elnöke lapunk kérdésé-
re el mondta, hogy ebben az

évben egyesületük szeretne a
tagság számára pálinkafő-
zést valamint disznótort
megszervezni, és szintén cél-
juk a jótékonykodás a város-

vezetés által elindított, civil
szervezetek valamint ma -
gánszemélyek által életben
tartott Hétkrajcár Gyermek -
étkezte tési Progra mo kon
keresztül. 

– Végső célunk, hogy minél
több békésinek legyen auszt-
rál barátja, és jusson el vala-
milyen módon ebbe a távoli,
szép országba – hangsúlyozta
Juhász Zoltán.              Sz. K.

Az első Ausztrál Napon megjelent több Ausztráliában élő magyar is. Mások
mellett például Simon László és felesége, akik 25 éve élnek a Melbourne mel-
letti Sunburyben. A hatvanas éveiben járó Simon úr itthon vonatvezető volt, a
távoli országban a Ford Autógyárnál tudott elhelyezkedni, és gépbeállítóként
vonult nyugdíjba. Juhász Zoltánnal baráti kapcsolatot ápol, így került az auszt-
ráliai télből Békésre pár napra nyaralni. Elmondása szerint felesége családi
kapcsolatai révén az európai látogatást a Délvidéken folytatják.

Ausztrál Nap Dánfokon

Az első adventista táborozás boldog résztvevői nevelőikkel.
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Amikor – pár évvel ez -
előtt – Pompás Kelemen cí -
mű jegyzetemet írtam, nem
gondoltam, hogy ilyen ha -
mar hasonló témájú gondo-
latok papírra vetésére kény-
szerülök. Többször em le-
gettem, hogy az egyik leg-
nehezebb orvosi feladat
barátot kezelni, végigkísérni
gyógyíthatatlan betegsége
során, és végül eltemetni.

Annak idején – huszon-
kettedik éve – néhány na -
gyon egyszerű, és talán ép -
pen ezért nagyszerű család
ölelt képzeletbeli kebelére
minket, a Jóisten által Bé -
késre vezérelt ifjú erdélyie-
ket. Apró gyerekeinkkel,
senkit sem ismerve nézeget-
tük Békés utcáit, s kérdez-
gettük magunkban, mi lesz
itt velünk? (Ma is ezt tettük
mise után, és ismételten
megállapítottuk, hogy a
város gyönyörű, otthonos és
lakható, fő leg ha saját fiatal-
jait is itthon tudja tartani
majd.) Ez a pár család nem
kérdezte akkor, kik vagyunk,
honnan és miért jöttünk ide,
hová senki sem hívott, csak
befogadott önzetlen szeretet-
tel. Gabi költöztetett, au tót
vizsgáztatott, míg Ica min-
deneskedett. Pista du mált,
de járt a keze, szegelt, fúrt-
faragott kéretlenül is, miköz-
ben Gizike tömte be lénk a
méterest. Anna, mint kotlós-
mama terlegette szárnyai alá
lurkóinkat. Imre pedig ka -
csintva töltögette belénk a
jóféle párlatokat. Sanyi és
Margit arcán mindig őszinte
volt az öröm, amikor főztjü-
ket ál talunk bekapni látták,
vagy mikor épp jófajta avas
pálinkával öntözött szalon-
nájukat falatoztuk. „Inyá -
cék” története külön „mi sét”
megér. Majd, más al kalom-
mal. Zsuzsika néni és Pista
bácsi, mint jó szomszédok
mindennapos gazdái voltak
cseperedő haramiáinknak.
Főleg Panna volt törzsgárda
tag „Dzsu dzsika” néninél
egy jó kis pletyóra. Nos,
közülük Jut ka, Imre felesége
– kinek terített asztalát ma is
emlegetik gyerekeink – már
rég elment. Jancsi, a „Pom -
pás Kelemen” követte őt,
csemetéink békési pótna-
gyapjaként és sok csínytevé-
sük aktív részeseként. 

Most Hévízi Bandin a sor,
kinek még minap ün nepel-

tük ötvenedik neve napját. A
maga jóságos mackó alakjá-
val és hangjával annyiszor
elmondta a maga szinte alá-
zatosan ud varias módján,
hogy ő egyszerű békési
parasztgyerek, de ajtaja előt-
tünk mindig nyitva, és ami
az övé, az a miénk is. Így,
egyszerűen, magyarosan,
békésiesen. És így is gondol-
ta feleségével, Zsuzsikával
együtt. Zsuzsi ka, Zsuzsám,
mindig így em legette őt, és
ebben ben ne volt minden
szeretete, szerelme. Sokszor
emlegette kacagva, hogyan
rakta né ha helyre az övével
együtt felnövő fiainkat, és
biztosított egyenjogúságot az
olykor elnyomott szerepkör-
ben „fellépő” Panna lá -
nyunknak. Rengeteget be -
szélgettünk – főleg a szertar-
tásos névnapolásokkor, hol
nejeink versenyt főztek, mi
meg ettünk derekasul – vi -
táztunk, mert bár alap erköl-
csi dolgokban teljesen azonos
nézeteket vallottunk, a meg-
oldások tekintetében voltak
eltérő elképzeléseink. Vitáz -
tunk, bakalódtunk is köz-
ben, viccelődtünk, ka cag-
tunk, de egy mást soha meg
nem bántva, mindig vigyáz-
va a másikban lakó emberre,
el fogadva an nak saját véle-
mé nyét, meglátását. A rend-
 szerváltásként elhíresült vál-
tozás talán nem mindig jót
hozott neki, bár nem volt a
régi rendszer embere, sőt, de
valahogy az, amit addig
közösen alkotott munkatár-
saival, lassan áta lakult, s ő
ebben a forrongó világban
nem igazán érezte jól magát.
Tette dolgát to vábbra is, hisz
mondhatni „munkamániás”
volt, mint minden békési
ember, ki a földet értékhor-
dozó anyának tartja, s dolgo-
zott szó szerint látástól vaku-
lásig. Dolgozott, s ha lany-
hult vol na kedve, csak ráné-
zett egy szem fiára,
Bandikára – ki a család első
diplomásaként a szeme fénye
volt, de ki ezzel soha vissza
nem élt, hanem minden szü-
lői szeretetet hatványozottan
sugárzott vissza –, és tette
tovább dolgát. 

Nos, Bandi, a derék bé kési
„parasztgyerek” most el -
ment. Csendben, ahogyan
élt. Még nekem is, „csak” ba -
rátnak nehéz elfogadni, meg-
élni ezt, hát akkor családjá-
nak. De ők is tudják, az élet
tényleg megy to vább. Ám ha
főzés közben pirospaprikát
veszek kézbe, nekem mindig
Ő fog eszem be jutni. Isten
nyugtasson hát, Bandi ko -
mám! A viszontlátásra!

Bandi, a derék

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Kele
Zsolt Balázs (Békés) és Po -
lyák Renáta (Békés), Szabó
Já nos István (Békés) és
Győri Julianna (Békés), D.
Nagy Gábor (Békés), és
Kecskeméti Nóra (Bélme -
gyer), Sallai József (Békés) és
Egeresi Julianna (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Kiss Imréné
(60 évesen), Mucsi László
(68, Tarhos), Krám Mihály
Tibor (44), Sajgó Lajos (58),
Szűcs Sándorné (83), özv.
Váczi Imréné (82), Nánási

Imre (78, Tarhos), özv. Csar -
nai Mihályné (85), Máté
Ferencné (58), Vincze Imre
(80), Varga Lajosné (85),
Klausz József Antal (79),
Hévízi András (53), özv.
Laukó Pálné (83), Jónás
László (51, Bélmegyer), özv.
Papp Imréné (74, Bélme -
gyer), Szabó Andrásné (86),
özv. Balog Sándorné (82,
Kamut).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ az idei
évben is meghirdette helyi 8-
12 éves gyerekek számára a
nyári napközis tábort Dánfo -
kon. A tematikus hetek során
a kézműves-foglalkozások, a
szervezett vendégelőadások, a
sportfoglalkozások egy-egy
téma köré csoportosulnak: így
vendégeink voltak a Békési
Rendőrkapitányság előadói,
tanulhattunk „nagyanyáink
mesterségeiről”, de megismer-
hettük a Kettős-Körös halvi-
lágát, belekóstolhattunk a
pecázás örömeibe. Végezetül,
de nem utolsó sorban hátra
van még a „Csupa víz” he -
tünk, amikor még a tábori
induló és zászló is „vizes” lesz.

A programtervet úgy állítot-
tuk össze, hogy abban az irá-
nyított csapatmunkára, de az
egyéni készségek kibontakozá-
sára is lehetőség legyen. A játé-
kok során a toleranciára neve-
lést, a gyerekek problémameg -
oldó képességeit is fejlesztjük,
de a hangsúly elsősorban azon
van, hogy minden diák jól érez-
ze magát, hogy megtapasztal-

hassa az együttjátszás örömét.
Prog ram jaink közül néhány:
ho mokvárépítés, csapatzászló-
ké szítés, gátfutás, strandfoci-
bajnokság másik tábor résztve-
vőivel, házi zsinórlabda bajnok-
ság, szalonnasütés.

Nagy hangsúlyt fektetünk
az egészséges életmódra. A
tábori élet szerves része a napi

mozgás, a Békés Városi Ön -
kor mányzat által biztosított
étrendet is ennek megfelelően
állították össze, így az étel
minden nap tartalmaz barna
kenyeret, tejterméket, zöldsé-
get és gyümölcsöt.

A gyerekekkel szakképzett
pedagógusok, szociális mun-
kások foglalkoznak.

Célunk, hogy a táborozók
számára igazi, pihentető, tar-
talmas nyári szünet élményét
biztosítsuk. Ebben óriási segít-
séget kapunk a Dánfokot üze-
meltető kulturális központ dol-
gozóitól, akik háttérmunkájuk-
kal biztosítják a tiszta, igényes
és balesetmentes környezetet.

Izsó Hunorné Szabó Éva

Újra nyári napközis tábor Dánfokon

Közel 22 km hosszú belterü-
leti útszakaszon az útalapok és
„javított utak” kátyúzását ko -
hósalakkal végzi 90 közfoglal-

koztatott napi nyolc órás mun-
kavégzéssel, júniusban és júli-
usban. Eddig mintegy 61 utcát
javítottak, július második felé-

ben kerül sor további 11 utca
útkárainak korrigálására. 26
utcán, a szükséges szakaszokon
gréderrel és hengerrel  állag -
meg óvási munkálatok történ-
tek. Az időjárás függvényében
szükség szerint az önkormány-
zati külterületi földutak gréde-
rezését is tervezi a városvezetés.
A program részeként készített
mintegy 20 ezer járdalap lehe-

tővé tette a rossz állapotban
lévő járdák átrakását. 

Augusztus első hetétől a
Mú zeum közben megkezdik a
térburkoló lerakását a Nagy -
háztól a Piac térig vezető bel-
városi, forgalmas sétálóutcán.
A munkálatok zajjal járnak,
így az ott lakók szíves megér-
tését és türelmét kéri Békés
Város Önkormányzata.

�

A Start Közmunkaprogramban 
javítják Békés utcáit
Közel száz békési utca állagmegóvási munkálata-
it végzik a nyár folyamán. Útfelújítási pályázatok
hiányában a Start Közmunkaprogram közút
programja ad lehetőséget a bel- és külterületi
utak állagmegóvási munkálataira.

Családja körében ünnepelte
106. születésnapját nemrégiben
Stockholmban Kürtök Miklós,
a Svédországban élő legidősebb
magyar, aki 1906. június 15-én
Békésen született - írta az
ungerska.se. Az idős férfi hat
gyermeke közül öten élnek, és
számos unokája, dédunokája és
ükunokája van. Hosszú élete
során dolgozott a mezőgazda-
ságban, különböző gyárakban,
üzemekben és a vasútnál is.
1972-ben került az északi or -
szágba. Nagyon szereti a sport-
ot és a zenét, ezért sokat hall-
gatja a rádiót. Bort mértékkel
fogyaszt, viszont 9 éves kora
óta folyamatosan, a mai napig
dohányzik. A szépkorú, békési
születésű férfit 106. születés-
napján a stockhol mi Magyar

Nagy kö vetség ne vében Bíróné
Gulyás Ka ta lin konzul, a Svéd -
országi Ma gya rok Országos
Szö vet sége nevében pedig Szöl -
lősi Jolán és Szöl lősi Antal is
köszöntötte. 

(Forrás: ungerska.se, beol.hu)

Békésről vándorolt ki 
a legidősebb svéd magyar

BÉKÉSI 
ÚJSÁG

– olvasnivaló az egész családnak

Játék játék hátán a napközis táborban Dánfokon.



Mára a kimondott szónak elveszett az értéke, a hitele.
Sokszor felelőtlenül bánunk a szavakkal, meggondolatlanul
teszünk ígéreteket, pedig a népi bölcsesség is így tartja: „Az
ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó”. Sok keserűség, csalódás,
fájdalom okozója lett a szavahihetőség elvesztése. Sokan estek
már saját szavaik csapdájába, kellemetlenül, vagy éppen meg-
alázva érezték magukat, mert kitudódott, hogy beszédük,
ígéreteik nem felelnek meg a valóságnak.

A Szentírás figyelmeztet, hogy szavaink minden körülmé-
nyek között a valóságot tükrözzék. „A ti beszédetekben az
igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen,
az a gonosztól van” (Máté 5:37). Jézus az egyenes beszédre
tanít. Sikertelenségeink, kudarcaink zöme azért van, mert
görbe úton járunk. Isten azt tudja megáldani, illetve megóv-
ni a bajtól, aki a becsületesség útján jár. A zsoltárosnál ezt
olvashatjuk: „Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. […]
Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha” (Zsoltár 15:4-5).
Éljünk tisztán, beszédünk legyen egyenes, így számíthatunk
Isten áldására!                                 Bicskei Róbert, lelkész

4 2012. július 25.

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 miniszterelnök szerint Magyarország megnyerte a
válságkezelésről szóló, másfél évig tartó brüsszeli vitát,
így a kormány a nyugdíjakat a jövőben is meg tudja véde-
ni, béreket emelhet, és szociális adócsökkentéseket hajthat
végre. Az euró zóna komoly válsággal küzd, minden
ország keresi a válságkezelés megfelelő módját, sok helyen
nyugdíjat és béreket csökkentenek, megszorításokat haj-
tanak végre. Magyarország azonban más utat jár, „mi a
nyugdíjakat megvédtük, a béreket nem csökkentettük,
hanem emeltük, és megszorítás helyett inkább újraszer-
veztük az országot. Brüsszel hosszú ideig kifogásolta ezt,
nem tetszett neki a bankadó, nem tetszett, hogy a nem-
zetközi cégeket is bevontuk a méltányos közteherviselés
rendszerébe, nem örültek annak, hogy a devizahiteleseket
rendhagyó intézkedésekkel megpróbáltuk kimenteni a
bajból, és végül úgy gondolták, hogy a középosztályt adó-
csökkentésekkel erősíteni válság idején nem ésszerű
dolog.” Brüsszel minden, Magyarország számára kirótt
büntetést, fenyegetést, megtorlási kísérletet, lebeszélést
abbahagyott, visszavont, felhagyott ezzel.

Összeállt a II. Békés-dán-
foki Zenei Fesztivál program-
ja. Békés megye legjobb rock
zenekarait és lemezlovasait
sikerült megnyerni az augusz-
tus 10-12. közötti hétvégére.
Ha az időjárás is a kegyeibe
fogadja a látogatókat, akkor
senki és semmi nem akadá-
lyozhatja meg, hogy a nyár
legőrültebb bulija legyen.
Közel 35 zenekar gondosko-
dik arról, hogy jól érezzék
magukat a vendégek. A
koncertek már kora délután
elkezdődnek, egyről sem éri
meg lemaradni. Színpadra lép
többek között az Over Pro -
mises, a deviANT, a Dreadful
Peace, a Blades és a Baby
Bone zenekar is. A diszkózene
szerelmesei sem ma radnak ki
a jóból. Kora délutántól kok-
télterasz vár mindenkit, igazi
nyári, lazulós zenékkel. Este
tíz órától nagyágyúk lesznek
a lejátszók mögött. Többek

kö zött: Dj Hlásznyik vs.
Wawe Riders, Wallas, Dj
Fenyvesi és természetesen Dj
Szeka is. 

Miért érdemes eljönni?
Mert nem kell több 100 km-
t utazni egy jó fesztiválért,
mert a legjobb zenéket 35
rock zenekar és 9 Dj biztosít-

ja, mert szabad strand és
zöldövezeti kikapcsolódás,
horgászási lehetőség fogadja
a fesztiválozókat, és mert
olcsó a be lépő, az étel és ital.
Helyszín a Dánfoki Üdülő -
központ. Időpont: au gusztus
10-12. Belépő: 600 Ft/nap,
Békés kártyával 400 Ft/nap.
Különleges aján lat: aki pén-
teken 17 óráig megveszi
mind a há rom napra szóló
belépőjét, ingyen sátorozhat,
sőt az első ötven vásárló
meglepetésben is részesül.

Bővebb infó a bekesi-
rock. hu oldalon, a Face -
book közösségi portálon,
illetve Csökmei Gá bor nál, a
20/ 400-23-37-es számon.

�

Újra kitárja kapuit augusztusban
a Békés-dánfoki Zenei Fesztivál

Zsúfolásig megtelt a Kecs -
keméti Gábor Kulturális Köz -
pont színházterme a közel-
múltban, amikor egy Ame -
rikából érkezett misszionárius
szólt a megjelentekhez. Az
ökomenikus rendezvény szer-
vezési munkálatai még az év
elején elkezdődtek, és sokan
munkálkodtak abban, hogy ez
a nagyszabású rendezvény
megvalósulhasson – mondta
el köszöntőjében a szervezők
nevében Katona Gyula refor-
mátus esperes. 

A vendég az Amerikai
Egyesült Államokból érkező
Allen Buchanek volt, aki ép -
pen 50 éve hirdeti Isten Igéjét
szerte a világban. Eddig közel
20 országba jutott el, most
éppen Közép-Európát keresi
fel, és mesél hasonló kö rökben
átélt tapasztalatairól. Élete
1962-ben vett új irányt, ami-
kor egy olajfinomító felrobba-
násakor az ő autója is felrob-
bant, és testének több mint
50 százaléka megégett. Ő
életben maradt, de barátnője
sajnos életét vesztette. Az
akkor 19 éves Allen számos
műtéten esett át, fájdalmát

morfiummal igyekeztek csilla-
pítani. Drogfüggővé vált, és
az öngyilkosság gondolata
foglalkozatta. Az orvosok is
lemondtak az életben mara-
dásáról, miközben belsejében
a Sátán és Isten harcolt. 

– Végül megváltó Urunk,
Jézus Krisztus kegyelme által
megtartott engem. Azért
mentett meg, hogy én magam
is sokakat mentsek meg a
haláltól, a lelki és testi beteg-
ségekből, a kárhozattól – val-
lotta Békésen Allen Bucha -
nek, aki felgyógyulása óta hir-
deti az evangéliumot, az
örömhírt Jézus Krisztus meg-
váltó és megmentő kegyelmé-
ről, aki örök életet ad azoknak
az embereknek, akik hisznek
őbenne.         Zsombok Imre

Teltházas
evangelizáció

A Karikó Éva Böjte Csabával készült „Végtelen” sorozat
utolsó, negyedik kötetéhez, a „Párbeszéd e végtelennel”
címűhöz érve emlékezzünk a kezdetekre! Az egész az „Ablak
a végtelenre” könyvvel kezdődött, az „Út a végtelenbe” és az
„Iránytű a végtelenhez” cíművel folytatódott. A könyvsoro-
zat hitünk legfontosabb igazságain szerette volna végigve-
zetni az olvasót, nem megkerülve a közvéleményt megosztó
témákat sem. Ha kérdés van, szükséges, hogy válasz is
legyen, érthető és életre váltható, a valós istenarcot a maga
szépségében, jóságában megmutató, hogy azt megtekintve
eldönthesse bárki, tudja-e őt szeretni és a szeretetét viszo-
nozni. Az ismeret és a fejlődés kulcsa a kérdőjel, még a fel-
kiáltójelnek, a parancsnak, a felszólításnak, de a kérésnek is
csak akkor van értelme, ha hozzátehetjük: „miért?”,
„hogyan?”. Amit, vagy akit nem ismerünk, igazán nem is
tudjuk megszeretni. 

A kötetek megvásárolhatóak a nagyobb könyvesboltok-
ban vagy megrendelhetők a www.helikon.hu weboldalon.

Könyvajánló

A BÉKÉSI ÚJSÁG 
új és korábbi hirdetőinek kiemelkedően kedvező feltételeket kínál! 

Érdeklődjön hirdetésszervezőnknél 

a 30/49-58-420-as telefonon.
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– Szakmérnök és bioker-
tész… hogyan kezdődött?

– A kertész az alapvégzettsé-
gem, és utána lettem üzemszer-
vező agrármérnök. Köz ben
1995-ben az országban az elsők
között szereztem meg a biogaz-
dálkodási szakmérnöki diplo-
mát is. Magyarországon 1983-
ban kezdődött a biomozgalom,
én azóta vagyok a tagja az
Országos Biokultúra Egye -
sületnek, és ez inspirált a meg-
felelő végzettség megszerzésé-
re. A már meglévő, körülbelül
1978-80 körül indított kertésze-
 temet alakítottam át biogaz-
dálkodássá. Ere detileg a Hi -
dasháti Állami Gazdaságnál
dolgoztam az egyetem elvégzé-
se után 30 évig, és a kert csak
hobbi volt. Mikor a gazdaság
megszűnt, munkanélküli let-
tem, és egy év önkormányzati
kitérő után önálló gazdálkodás-
ba kezdtem, amit a mai napig
is folytatok. A biogazdák mun-
káját nemcsak az időjárás sze-

szélyessége nehezíti, hanem a
túlszaporodott vadállomány is,
ami előszeretettel látogatja
veteményeseinket. 

– Mennyire kelendő a por-
tékája?

– Mindig is eladásra ter-
meltem, és ez most is így van.
Eleinte biogyümölcsöt termel-
tem, amit egyik egyesületi
tagunk 5 éven át felvitt Bu -
dapestre a biopiacra, tehát
nem volt gond az értékesítés.
Mióta az őstermelőknek
nyugtát kell adni, a „kolléga”
nem vállalhatja az értékesí-
tést, nekem megterhelő lenne
bumlizni vele, így maradt a

helyi és a csabai piac. Sajnos
Békésen kevesebben keresik a
biotermékeket, mint Csabán,
de bízom benne, hogy ez még
változik. Valószínűleg az ára-
ink és az áru megjelenési for-

mája (nem óriási, felfújt, lehet
rajta szépséghiba) is közreját-
szik ebben. Bízom benne,
hogy aki egyszer megkóstolja
gyümölcseimet, zöldségeimet,
megismeri azoknak az íz- aro-
mavilágát, az megkedveli
őket, és visszatérő vásárló lesz. 

– Bio, bio, bio… De ki is
Budai László valójában?

– Úgy alakult az életem,
hogy még jelenleg is nőtlen
vagyok, pedig nagyon szeretem
a gyerekeket. A baptista gyüle-
kezetben bibliaköri ve ze tőként
foglalkozom óvodáskorú gyere-
kekkel, és úgy ér zem, ők is sze-
retnek engem. Nagyon kevés
szabadidőm van, mert a terme-
lés és velejárói lekötnek, de ha
tehetem, szívesen nézem a tele-
vízió sportműsorait, vagy olva-
sok, és nem csak szakirodal-
mat. Ked velem a színházi elő-
adásokat, de sajnos egyre rit-
kábban nézhetek meg egyet-
egyet. Kirándulni, utazni is
szeretek, erre a biokultúra
egyesület és a gyülekezet ren-
dezvényei ad nak lehetőséget
számomra. Sokan ismernek, de
igazi barátom nem sok van, bár
ez nem igazán múlott rajtam.
Mondhatni: ami a szívemen, az
a számon, alapvetően őszinte
ember vagyok. Szóval semmi
különös nincs bennem, átlag-
ember vagyok.              Gugé

Következő interjúalanyunk Kiss
Andrea, mélynyomó ofszetmester.
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Több mint kertész
Aki már találkozott a szerény, csendes, talán kissé
visszahúzódó 57 éves Budai Lászlóval a piacon, az
egy átlagos őstermelőt lát, aki a terményeit árul-
ja. Bár nem írja ki (a régi ellenérzés még mindig
él bennünk), biotermést kínál cseppet se feltűnő-
en, tolakodóan, és mégis tudják árustársai, hogy
ki is ő, és mit csinál. Önök, olvasók csak egy ker-
tészt látnak benne, pedig több mint kertész.
Miben? Erről beszéljen ő maga!

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szol gáltató Központ három
klubjának, a II. sz. Idősek
Klub jának, a Végvári Klub -
nak és a Családi Körnek az
ellátottjai június 28-án közös
buszkiránduláson vettek részt.
Úticéljuk a Kiskunsági Nem -
zeti Park volt, melyet gyalogo-
san és kocsival ismerhettek
meg. Eléjük tárult a jellegzetes
növény- és állatvilágú végtelen
magyar puszta, a hagyomá-
nyos pásztorépítmények. Meg -
álltak a többszáz éves kocsá-
nyos tölgyek mellett álló Pász -
tormú zeum kör alakú építmé-
nyénél is, és megtekintették a
bugaci pásztorélet tárgyi emlé-

keit és a nemzeti park élővilá-
gát bemutató kiállítást.
Gyalog fedezték el a bugaci
sárga ménest, és az őshonos
magyar mangalicát, szürke-
marhát, rackanyájat. Valódi
élményt nyújtott a csikósbe-
mutató: a csikósok felvonulása
és ügyességi feladatai, a pusz-
taötös bemutatója, Anti sza-
már műsorszáma és végül a
bugaci ménes vágtája zárta a
közel egyórás, színvonalas
műsort. A látogatás a Karikás
Csárdánál ért véget, ahol gyö-
nyörű környezetben, „betyá-
rok” által felszolgált bogrács-
gulyást és bugaci palacsintát
fogyasztottak el.

KIRÁNDULÁS BUGACPUSZTÁRA
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• Mit dobhatunk bele a
mű anyaghulladék-gyűjtőkbe?

Üdítős, ásványvizes PET-
palackokat, kiöblített háztartá-
si flakonokat és azok lecsavart
kupakjait (samponos, habfür-
dős stb.), háztartásban előfor-
duló tiszta fóliát (szatyrot,
tasakot, csomagolófóliát stb.),
tejes, gyümölcsleves dobozt.

• Mit NE dobjunk be a mű -
anyaghulladék gyűjtőkbe?

Zsíros, olajos, háztartási ve -
gyes anyaggal szennyezett
(nem kimosott) flakont, élel-
miszer-maradványt tartalmazó
műa nyagot-hungarocellt, CD-
le mezt, magnó- és videokazet-
tát, egyéb műanyagnak ítélt
hulladékot (pl. nejlonharisnya).

• Mit dobjunk be a papír-
hulladék gyűjtőkbe?

Újságpapírt, folyóiratot,
rek lámújságot, füzetet, könyv -
et (műanyag bevonatos, bőr és

műbőr kötés nélkül), karton-
dobozt (kilapítva, hullámpa-
pírt), papírzacskót (amennyi-
ben tiszta.)

• Mit NE dobjunk be a pa -
pír hulladék-gyűjtőkbe?

Hőérzékeny papírt (faxpa-
pír), használt szalvéta, papír-
zsebkendőt, fóliázott papírokat
(ha egy magazinnak csak a
borítója ilyen, tépjük le róla, így
a belső lapokat bedobhatjuk).

• Mit dobjunk be a üveg-
hulladék-gyűjtőkbe?

Tiszta, kiöblített italos és
egyéb, a háztartásban már fe -
leslegessé vált üvegeket (kon-
zerves, parfümös stb.).

• Mit NE dobjunk be a üveg-
 hulladék-gyűjtőkbe?

Tükröt, ablaküveget, sík-
üveget, villanykörtét, fénycsö-
vet, neoncsövet, szemüveget,
nagyítót, drótszövetes üveget,
kerámiát, porcelánt.

Hogyan gyűjtsünk
szelektíven?

BÉKÉSI ÚJSÁG

– családi magazin

A Békési Nyílt Napok
részeként július 28-án, szom-
baton 13-16 között kézműves
foglalkozásra várják a kisebb
és nagyobb gyerekeket a
Tájházba. Téma: kendervirág

készítés. A foglalkozást veze-
tik: Balog Gáborné és
Szabóné Nemes Magdolna.
Minden szükséges alapanya-
got a szervezők adnak, így a
részvétel ingyenes. 

Kézműves foglalkozás
gyerekeknek

Az új hulladékgazdálkodási törvény kötelezővé teszi
majd a szelektív hulladékgyűjtést.  Mivel a hulladékot mi
ma gunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét
ho gyan csökkenthetjük, milyen lépésekkel tudunk mi is
hozzájárulni tiszta és egészséges környezetünk fenntartá-
sához. Ezt a célt kívánja elérni az ön kormányzat által nem-
rég létrehozott Békési Kommu nális és Szolgáltató Kft. 



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen, a Fülöp utca 7. szám alatt össz -
komfortos, 2,5 szobás téglaépítésű ház
eladó. 30/269-49-22.
Lakás eladó Kőszegen központhoz közel a
la kótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
kony hás, egyedi központi fűtéssel. Érd:
20/886-36-25.
Tarhoson családi ház eladó. Szegedi
/föld szinti, I. emeleti/ lakáscsere érdekel.
Érd.: 30/542-17-80.
Karacson kétszobás, 4. emeleti, igényesen
felújított lakás eladó. Érd.: 70/21-20-189.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított
téglaház fűthető garázzsal eladó vagy
földszintire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy utcában.
30/361-17-01. 
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.
A Kossuth u. 1-ben, a Juhos Fotó fölött III.
emeleti lakás eladó. Érd.: 70/214-41-44. 
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Belvárosi részen felújított, amerikai kony-
hás családi ház parkosított udvarral eladó.
Tömblakást értékegyeztetéssel beszámí-
tok. Tel.: 70/310-88-07.
Régi típusú családi ház eladó a Mikes u. 1.
szám alatt. Érd.: 30/590-69-38.
Földszinti, háromszobás, egyedi mérős,
nagykonyhás lakás eladó. Másfélszobás
lakást beszámítok értékkülönbözettel. Tel.:
30/45-00-567.

Fáyn, felújított földszinti lakás eladó vagy
kocka téglaházra cserélhető. Tel.: 30/518-
07-28.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát u. 26. szám alatt. Érd.: Gát u. 33. alatt.
Érd.: 20/59-99-102.
A Fürdő közelében kétszobás, összkom-
fortos kisebb családi ház eladó. Azonnal
beköltözhető. 2. emeletig csere is érdekel.
Tel.: 20/47-39-541.
Városközpontban régi építésű kétlakásos
ház eladó az Arany J. u. 9. alatt. Tel.: 66/
434-112.
Négyszobás kertes ház eladó a Keserű
sor 20. alatt. Érd.: 30/225-78-24.
Kétszobás téglaház és telek eladó. 70/
365-57-89.
Kamuton kétszobás ház sok gazdasági
épülettel eladó vagy békési házra cserél-
hető. Érd.: 70/565-73-50.
Lengyel Lajos utcában padlásteres, össz -
komfortos ház sürgősen eladó. Tel.: 30/
506-31-85.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Eladnám vagy elcserélném a házamat.
30/739-62-58.
Összközművesített telek lakható épülettel
vagy anélkül eladó. Tel.: 70/53-22-093.
Sürgősen, jó áron eladó régi építésű össz -
komfortos családi ház. 30/95-27-364.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Ház bontásra eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Sürgősen eladó Békésen a Pásztor u. 4.
szám alatti háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Ár megegye -
zés szerint. Tel.: 30/621-61-75. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Malomasszonykertben téliesített ház  be -
ke rítve eladó. Villany, víz, nagyszoba,
konyha, két kamra, rendezett gyümölc-
sös. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 70/578-06-
55, 8-17 óra között. 

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kölcsey u. 52. alatt háromszobás, kon-
vektoros, cserépkályhás régi kertes ház
eladó. Érd.: 70/362-38-88, 66/643-739.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06. 
Hárommillió Ft készpénzért elcserélném
III. emeleti háromszobás nagy lakásomat
első emeleti vagy földszinti másfélszobás

lakásra. Érd.: 20/354-90-51.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Régi parasztház eladó 3,5 millió Ft-ért.
Érd.: 30/95-22-466.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Jószágtartásra alkalmas ház eladó a Dió
u. 7. alatt. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 70/
514-26-70, 30/694-62-20.
Vésztőn a horgásztó mellett parasztház
eladó. Irányár:  5 millió Ft. Érd.: 30/369-
44-62.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békés belvárosában földszinti, egyszobás,
erkélyes, egyedi mérőórás, tehermentes
lakás eladó azonnali beköltözéssel.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 20/912 -32-43.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5,5 millió
Ft-ért. 30/384-29-76.
Veres  P. tér  6-ban eladó vagy cserélhető
egy egyedi átalakítású 2,5 szobás, erké-
lyes, egyedi gázkazános lakás.  Irányár 5,8
millió Ft. Tel.:   30/476-93-80. 
Kétszobás, összkomfortos, belsőleg felújí-
tott kertes ház sürgően eladó Békésen.
Irányár: 5,8 millió Ft. 70/215-45-77.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304. 
Békésen kockaház nagy kerttel eladó.
Irányár: 6,4 millió Ft. Érd.: 70/45-41-960.
Széchenyi téren 72 m2-es, tehermentes la -
kás áron alul eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 70/326-59-18.
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.
Karacs 1-ben lakás eladó vagy budapestire
cserélhető 8 millió Ft-ért. 20/206-87-97.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen tehermentes, 64 m2-es, második
emeleti, háromszobás lakás eladó vagy
azonos árban kertes házra cserélhető. 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.
Négyszobás ház, két generációnak vagy
vállalkozásnak, nagy mellékhelyiségekkel
városközpontban sürgősen eladó, vagy

cserélhető kisebbre. 9 millió Ft. Érd.:
30/377-53-10.
Malomasszonykertben újszerű ikerház
eladó. Irányár: 9,7 millió Ft. Érd.: 70/45-
41-951.
Malomasszonykertben szerkezetkész csa -
ládi ház eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.:
70/45-41-950.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó az Árvíz u. 1. alatt. Ár: 10
millió Ft. Tel.: 70/406-26-48.

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.
Békésen szinteltolásos, nagy családi ház
eladó. Irányár: 13,2 millió Ft. Érd.: 70/45-
41-955.

KIADÓ INGATLAN

A Vásárszélen első emeleti, egyszobás
lakás kiadó. 70/705-42-48.
Garázs kiadó a Fáy u. 8-ban. Érd.: 66/414-
892, 30/85-334-70.
A Teleky u. 7. alatt kedvező áron garázs
kiadó. Tel.: 30/327-21-39.
Kertes ház kiadó. 20/386-51-53.

INGATLANT KERES

Kiadó kétszobás kertes házat bérelnék
hosszabb távra. 30/81-904-35.

KERT
Békés megyében 200 ha vagy annál na gy-
obb szántót keresek 20AK vagy annál
értékesebb érdekel. Megosztás maximum
hármas tagoltságú. Tel.: 20/56-59-445 /18
óra után/.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/414-928, 30/54-45-746.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Méhész IFA eladó felújított állapotban, új
gumikkal. Érdeklődni az esti órákban.
66/641-428.
Eladó háromkerekű, akkumulátoros mo ped
kitűnő állapotban, új akkumulátorokkal.
Irányár: 190 ezer Ft. Érd.: 30/25-23-561.
150-as ETZ motorkerékpár üzemképesen
hobbicélra vagy bontásra eladó. Irányár:
33 ezer Ft. Tel.: 20/62-92-838.
Piaggio nagykerekű 50 cm3-es önindítós
robogó megkímélt állapotban eladó. Érd.:
30/457-23-02.

4 db Mercedes gyári lemezfelni (15” ET
31) eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Toyota Corolla 1300 cm3 friss műszakival
szép állapotban, 125 MZ motor friss mű -
sza kival eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Rendszám nélküli kisbusz eladó. 30/94-
55-433.

ÁLLAT
Sárga jérce, kapirgálós, kopasznyakú is
eladó Muronyban. 30/39-49-555. 
Vágni való kisgalamb eladó. 30/433-79-89.
Három fiú angol cocker spániel oltás nél -
kül eladó. Érd.: 30/254-55-47.
Kisliba, pekingi kiskacsa eladó. Raktár sor
24. 70/881-93-00.

TÁRSKERESÉS
52 éves egyedül élő házias molett nő
keresi 50-60 éves egyedül élő magányos
férfi társaságát komoly kapcsolatra. Tel.:
70/36-06-247.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Egyedülálló idős vagy beteg személy mel-
lett szakképzett, lelkiismeretes gondozó
munkát keres. Tel.: 70/21-89-631.

EGYÉB
Eladó egy gyermekheverő (irányár:
5000 Ft), egy 11 kg-os gázpalack és egy
jó álla potban lé vő fuvola. Ér dek lőd ni:
20/886-2781.
Eladó Tesy 9 tagú olajradiátor, gázálarc.
Érd.: 70/640-62-06. Tárház u. 38.
125 cm-es bontott, de jó állapotú kerítésdró-
tot keresek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
TZK kistraktor után való krumplifelszedőt
keresek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó. 30/433-79-89.
Ágyneműtartós kanapé fotellel olcsón
eladó. 30/377-53-10.
Gyerekheverő, fotel, üveges szekrény, író -
asztal lámpával, kis konyhai asztal, do -
hány zóasztal, állólámpa, fonott gyermek-
szék olcsón eladó. 30/260-54-21.
Eladó: keverőtárcsás mosógép, hideg-
meleg vizes kézmosó kagyló, 2 db hár-
mas ablak 270x180-as, Greco babakocsi.
30/377-53-10.
Minden kidobásra szánt fa, fém, papír, és
műszaki cikket ingyen elszállítom. Érd.:
30/260-54-21.
100-120 literes működésképtelen villany-
bojlert keresek megvételre. 20/210-99-44.
Használt kúpcserép eladó. 30/320-60-71.
300 literes fagyasztóláda, 2 db 1000 l mű -
anyag konténer, lemez iratszekrény eladó.
Érd.: 66/414-087.
Vas csónakváz és javításra szoruló kétsze -
mélyes kenu eladó. Tel.: 70/406-26-48.
Cefrének való szilva szedéssel eladó.
20/355-77-26.
Briggs motoros kapa jó állapotban, vala -
mint 50 méter 10/22 mm magasnyo mású
gumicső, 25x3 m capolit üveg eladó. Tel.:
20/98-23-301.

Német légpuska újszerű állapotban eladó.
Rosszat, régit beszámítok 10 ezer Ft-ig.
Tel.: 20/629-28-38.
Téglatörmelék ingyen elvihető. Békés,
Len key u. 11. Tel.: 66/634-532.
Eladó: fehér íróasztal, rekamié, hősugár -
zó. Érd.: 30/95-22-466.
Új összecsukható kerekes tolószék és
szo ba WC jótállással eladó. 20/53-66-900.
Eladó egy szekrénysor, heverők, régi tü -
kör, vállfás szekrény, asztal, székek. Érd.:
66/643-739, 70/362-38-88.
Gobelin képek eladók. 70/612-83-74.
Eladó: benzines permetező, csónakmotor,
bolti mérleg, mázsa, kézi köszörű, hő szi -
ge telt bejárati üvegajtó, üst, befőttes üve -
gek. 70/612-83-74.
Veres szilva eladó háztól. Gát u. 24. 66/
414-886.
Kifogástalan hűtőszekrény, gáztűzhely,
bútorok és egyéb használati tárgyak ela -
dók. Tel.: 30/30-909-58.
Szeptemberi utazáshoz útitársakat kere-
sek. Tel.: 30/94-55-433.
Bontásból eladó többfajta cserép,  kúp cse -
rép, faanyag, nyílászárók, mozaikla pok,
konvek torok, kiskocsik, és egy nagy Stihl
láncfűrész. 20/472-96-58.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Légpuskát vennék, főleg Sláviát. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Búza, kukorica eladó. 70/612-83-74.
Minden lomot, kidobásra szánt dolgot,
fémhulladékot ingyen elszállítom. Tel.:
20/228-58-66.
16 kalapácsos terménydaráló 3 fázisú vil-
lanymotorral, fém tárolóval eladó. Tel.:
30/54-45-746, 66/414-928.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszoba -
fal, fagyasztó, takarítógép, háromrészes
ülőgarnitúra. Érd.: 30/739-62-58.
250 db egész nagyméretű Jantyik tégla
eladó. Érd.: 30/457-23-02.
500 db bontott cserép eladó. 30/263-35-97.
Új Zepter edény reális áron eladó. Tel.:
30/69-46-195.
Kukoricamorzsoló 220-as villanymotorral
meghajtva, jó állapotban eladó. Irányár: 17
ezer Ft. Tel.: 20/62-92-838.
Bontástól 3 db öt méter hosszú beton-
gerenda eladó. 30/263-35-97.
Emeletes ágy eladó. 30/903-70-69.
Takó babakocsi jó állapotban eladó.
30/695-12-45.
Üvegezett ajtólap 3000 Ft-ért eladó. Tel.:
30/697-39-69.
Használt hűtő eladó. Érd.: 20/53-66-900.
Keveset használt 4 LE csónakmotor
eladó. Érd.: 30/457-23-03
Szilva cefrének eladó. Békés, Tárház u.
36. Érd.: vasárnap 15 órától.
Töltésnek való föld elvihető. 30/844-90-72
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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 31. KEDD 12 ÓRA.

Gulyás György „énekes isko-
lát” álmodott pályája kezdetén
a ’30-as években. A világhábo-
rú, a romokban heverő ország
késleltette az álom valóra váltá-
sát. A kifosztott tarhosi
Wenckheim-kastélyban Gu lyás
György küzdelmének kö szön-
hetően mégis megszületett a
„csoda”, a Tarhosi Énekiskola.
Az alapító okiratot az akkori
kultuszminiszter, Keresztúry
Dezső írta alá. Az iskola 1946-
1954 között a magyar zenepe-
dagógia, a Kodály-módszer
kiteljesedésének szépséges kor-
szaka volt. Az ország minden
térségéből érkeztek a tehetsé-
ges, ám szegény sorsú gyerekek.
Amikor pályára léptek, többsé-
gük igazgatóként, zenetanár-
ként részt vett a magyar zeneis-
kolai hálózat létrehozásában.

Ennek a szellemi erőtérnek
is köszönhető a magyar kórus-
mozgalom feltámadása – élen
a Debreceni Kodály Kórussal
–, melyet Gulyás György ala-

pított, majd negyedszázadon
át karnagya volt. 

A tarhosi iskola kulturális
értének továbbéltetésére 1976
óta rendezi meg Békés városa a
Békés-tarhosi Zenei Na po kat,
majd két évvel később az
országban az első civil szervező-
dések között létrejött a Békés-
tarhosi Baráti Kör. Az egyesület
küldetést teljesített. Ápolta a
Tarhosi Énekiskola szellemi
örökségét, segítette a vidék
zenekultúrájának kiszélesítését,

gondoskodott arról, hogy a
zenei napok művészi színvonala
töretlen maradjon. Szolgálta a
zenei továbbképzéseken a fiatal
muzsikusok fejlődését, a „Szép
magyar beszéd” mozgalmat. A
Békés-tarhosi Baráti Kör az
egykori Tarhosi Énekiskola
diákjaiból és szimpatizánsaiból
szerveződött. Gulyás György,
Szokolay Sándor, Bozay Attila,
Tarjáni Ferenc, Mező Imre, Dr.
Gyarmath Olga vezetésével a
baráti kör azon fáradozott, hogy

a városban meggyökeresedjen
az igényes zenei kultúra és lét-
rejöjjön az iránta fogékony
hangverseny-látogató közönség.

Ma 2012-t írunk. Az egy-
kori tarhosi diákok szépkorú-
ak lettek. Azt kérték, hogy
Békés-Tarhos most már
legyen a békésieké. Nem vesz-
het el egyetlen fontos eleme
sem annak az értékrendnek,
kulturális kisugárzásnak,
amely itt helyben szolgálja a
színvonalas zeneművészetet.

A Békés-tarhosi Baráti Kör
június 30-án megtartott köz-
gyűlésén új alapszabályt foga-
dott el, megválasztotta tiszt-
ségviselőit. Az egyesület új
neve: Békés-tarhosi Zenebará -
tok Köre. A vezetői feladato-
kat a jövőben Farkas Lász -
lóné, Béres Károly, Pálné Kis
Eszter, Csukás Irén és Molnár
Mária végzi. Az ellenőrző
bizottságban Nánási Olga,
Kovácsné Boldis Julianna és
Varga Sándor tevékenykedik.

Békés-Tarhos volt, van, lesz…BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
lakásokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti háromszobás,

komfortos (71 m²) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbe-
adásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88 m²) üzlethelyi-

ség. A bérleti díj: 74.800 Ft+ÁFA /hó
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyi-

ség. A bérleti díj: 40.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlet-

helyiség. A bérleti díj: 120.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethe-

lyiség. A bérleti díj: 280.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²)

garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó.

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2012. augusztus 8. (szerda) 12 óra.
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Az egykori énekiskola helyszíne Tarhoson.



72012. július 25.

Nemrégiben egy olyan régi barátommal
sikerült beszélgetnem, akivel alig-alig talál-
koztunk a gimnázium óta. Kiderült, hogy a
lány, akivel él, lengyel, így aztán hamarosan a
lengyel szavaknál találtuk magunkat. De
hogy milyen érdekes szóra leltünk! Még évek-
kel ezelőtt történt, hogy a szókirakós társas-
játékban nem fogadtunk el egy szót, ami sze-
rintem nem a köznyelv része, mégpedig azt:
csoze. Leírva egyáltalán nem láttam addig,
úgyhogy nem engedtem a negyvennyolcból.
Az azóta eltelt években azonban egyre többet
hallottam, a jelentése valami olyasmi, hogy
használhatatlan, vacak. Hát ennek a szónak a
megfejtésében segített a volt osztálytársam.

Az egyszeri csongrádi kocsmáros gyakran
látta, hogy a lengyel származású napszámo-
sok reggeltől estig a vendéglője előtt állnak,
s a gyakori „csoze, csoze” kiszólásaik után
elnevezte őket csozéknak. Lengyelül nem
írom le, de annyit jelent, hogy mi van, mi

újság – így érdeklődtek egymástól, miköz-
ben munkára vártak. Ilyen módon a naplo-
pó, ingyenélő ember lett a „csoze”. (A bör-
tönszlengben már gyűjtötték és adatolták,
ott „gazember” a jelentése.)

De nem fogadunk el felelőtlenül alátá-
masztatlan állításokat – utánajárva kiderült,
hogy 1830-as lengyel szabadságharc után
sok menekült Magyarországot választotta új
hazájául, többek között Szentesen (ami
nincs is olyan messze Csongrádtól) letelepe-
dett egy Rambovszky József nevű kocsmá-
ros, igaz, ő már 1837-ben született. Nevéhez
fűződik a Zöldkoszorú nagyvendéglő és egy
kádfürdő üzemeltetése, az első szentesi
virágkiállítás (3000 holland jácinttal és más
különlegességekkel), valamint a párizsi
világkiállításon a magyar „csárda” népszerű-
vé tétele. És ne feledjük: mindezeken túl
adott nekünk egy új szót is.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
LENGYEL-MAGYAR

Július 29. vasárnap délelőtt
Jakab-napi vásár. Részletek lapunk 5. oldalán.

Július 31. kedd 12-16 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. 
Kulturális központ kápolnaterme

Július 31. kedd 18 óra
Csarnai Istvánné kiállításának megnyitója.
Megnyitja: Balog Gáborné, a Nefelejcs Egyesület
elnöke. Megtekinthető augusztus 28-ig, az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt. A belépés díjtalan.
Kulturális központ kápolnaterme

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 25. – AUGUSZTUS 8. KÖZÖTT

A Békés Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság megbízá-
sából idén is Békésen rendez-
ték meg a polgárőrök megyei
közlekedési versenyét, július
7-én. Az elmélet versenyt,
vagyis a KRESZ tesztlap ki -
töltését a helyi polgárőrség
Pe tőfi utca 42. szám alatti
székházában rendezték meg,

míg a gyakorlati versenyszám-
nak a Fáy utcai ügyességi
pálya adott otthont. A verseny
célja az volt, hogy a megyében
működő polgárőr szervezetek
tagjai összemérjék közlekedési
ismereteiket és szakmai  tudá -
su kat. A Békési Városi Bale -
set-megelőzési Bizottság által
lebonyolított megmérettetést

a csapatok közül a Szarvas
nyer te meg, megelőzve a gyu-
lai és a békéscsabai egysége-
ket. A házigazda Békés a hato-
dik lett. Egyéni eredmények:
1. Pljesovszki János (Szarvas),
2. Jansik István (Szarvas), 3.
Szabó János (Szarvas), 4. Tokai
Tamás (Gyula), 5. Zsibrita
András (Békéscsaba).

Szarvasi siker a megyei
polgárőrök között

Közel 20 év alatt gyűjtött,
ezernél is több babáinak a na -
gyobbik részét tárja az érdek-
lődők elé állandó kiállításán
Somlyai Lajosné. A békési szü-
 letésű tanítónő Mesés Ba ba -

háza Békéscsabán a Munkácsy
utca 7. szám alatt nyílt meg.
Marika lapunknak elmondta,
hogy mintegy 90 négyzetmé-
ternyi területen helyezte el a
babákat óriási méretű vitri-
nekben, amiket tematikusan
rendezett be. Így külön látha-
tók a népművészeti, a nemze-
tiségi és a porcelánbabák,
kialakítottak a négy évszakra

megkomponált színvilágú,
továbbá cirkuszos vitrint is. A
cirkuszi sátor porondján több
mint 50 db bohóc, a nézőtéren
rongy- és műanyagbabák lesik
kíváncsian a produkciót. Az

előtérben delfines tengerpart,
háromdimenziós fákkal, árbo-
cos hajóval, békakirálytrónnal
várja a látogatókat.

– Az volt a célom, hogy a
kiállított mintegy 600 baba
minél változatosabb díszletek
között legyen megtekinthető.
A kiállítóterek berendezésé-
ben Szőke Sándor művész úr
volt a segítségemre – mondta

el lapunknak Somlyai Lajosné,
akinek régi álma valósult meg
az állandó tárlat közelmúlt-
ban történt megnyitásával. 

A Mesés Babaház óvodás
kortól várja a látogató kicsi-

ket és nagyokat, egyszerre
akár 30 fős cso portot is tud-
nak fogadni. A kiállítás meg-
tekintése mel lett tár latveze-
tés, babatörténeti áttekintés
és személyes él ménybeszá-
moló is jár. A tárlat hétfői
szünnap mellett keddtől
vasárnapig 10-18 óra között
tart nyitva.

Szegfű Katalin

Békési gyűjtő babái láthatók
a Mesés Babaházban

Az egész Babaház egy mesebeli világba kalauzol.
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Az Ökotárs Alapítvány ál -
tal támogatott pályázat kere-
tében a Szent Lázár Alapít -
vány arra kapott megbízást,
hogy egyrészt elősegítse a hát-
rányos helyzetűek számára új
foglalkoztatási modellek ki -
dolgozását, másrészt ezt úgy
érje el, hogy mind a civilek,
mind pedig az önkormányza-
tok együttes erővel dolgozza-
nak a probléma megoldásán.
Alapvető problémának tart-
juk, hogy a foglalkoztatás fi -
nanszírozása szubjektív alapo-
kon nyugszik, bármilyen típu-
sú pályázatról vagy fenntartó-
ról legyen szó. Elvünk az,
hogy a hátrányos helyzetűek
(fo gyatékkal élők, pszichiát-
riai betegek, romák) foglal-
koz tatását csak közös erővel
és kreatív hozzáállással együt-
tesen lehet megoldani. A cél-

kitűzéseink érdekében
havi rendszeresség-
gel kerekasztal-
találkozók for-
májában vi -
tattuk meg a
f e l m e r ü l ő
ké rdé s eke t ,
prob lémákat. 

A projekt ke -
retében lehetőség
nyílt új és innovatív
ötletek be vezetésére, kipróbá-
lására, továbbgondolására. Az
együttműködő szervezetek
lehetőséget kaptak a klaszte-
res foglalkoztatásra, amely
egy új típusú foglalkoztatási
modell, és az ezzel párhuza-
mosan működő érdekvédelmi
szekcióban történő aktív rész-
vételre. A projekt végére sike-
rült elkészíteni egy olyan
kimutatást és lobbi anyagot,

amely egyértelműen
vázolja azokat a

lehetőségeket,
amelyek segít-
h e t n e k
abban, hogy
a szociális
foglalkozta-

tók nagyobb
b e v é t e l e k r e

tehessenek szert.
Utóbbi azért szükséges,

hogy minél több rászoruló
személyt tudjanak foglalkoz-
tatni. Bízunk abban, hogy
eddigi munkánk nem vész
kárba, és valóban közösen
tudunk tovább dolgozni a fel-
merülő problémákon. 

Elérhetőségeink: Szent Lá -
zár Alapítvány Békés, Hu -
nyadi tér 1/1. Tel: 06-66-643-
588, szentlazarbekes@t-onli-
ne.hu, www.szentlazar.hu

�

Összefogtak a megye
szociális foglalkoztatói
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Horgász
szemmel

A

BÉKÉSI ÚJSÁG 
új és korábbi hirdetőinek 
kiemelkedően kedvező 

feltételeket kínál! 
Érdeklődjön 

hirdetésszervezőnknél 
a 30/49-58-420-as 

telefonon.

A nyári időszakban a felmele-
gedett vizeken szinte kivétel
nélkül a jól bevált, mondhatni
klasszikusnak számító erjesztett
kukoricát használhatjuk pon-
tyokra és amurokra. Ho gyan is
készítsünk erjesztett kukoricát?
Ez könnyebb, mint gondolnánk,
hiszen csak kukorica és víz kell
hozzá. A kettőt egyforma arány-
ban összekeverjük, és állni hagy-
juk. A savanyítás napokon belül
elkezdődik, de a folyamatot
segíthetjük egy speciális szerrel.
Az N-BUTYRIC ACID, más
néven tejsavó halakra gyakorolt
pozitív hatására sokan rájöttek
már. A tejsavó nem más, mint a
kukorica tejsavas erjedése során
keletkezett, étvágyfokozó hatá-
sú értékes tápanyagforrás. Ada -
golá sával nagyon óvatosan kell
bánni, mert annyira tömény,
hogy néhány csepp elég a kí vánt
hatás eléréséhez. Azokon a vize-
ken, ahol többnyire kukoricával
táplálkoznak a halak, kimagasló
eredményt érhetünk el a hasz-
nálatával. Az amur szinte meg-
őrül ezért a savanyú ízért. Ezért
ha amurhorgászatra készülünk,
akkor hígított formában dip-
ként is sikeresen tudjuk használ-
ni. Eme természetes táplálék
sem miféle káros hatással nincs a
vízközegre, még nagyobb
mennyiségbe sem, hiszen a
pontyfélék ezért a táplálékért
valósággal felporszívózzák a
feneket.      Szekerczés Sándor

ERJESZTETT 
KUKORICA
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Július 7-én rendezték meg
az I. Békés Triatlon elnevezé-
sű versenyt a Dánfoki Üdülő -
központban és a Kettős-
Körös töltésén a duzzasztóig
leaszfaltozott területen. A
napos idő miatt jó feltételek
mellett állhatott rajthoz a

közel negyven induló, hogy
lelkes kitartással ússzanak,
kerékpározzanak és fussanak.  

A békési nevezőkön kívül
Békéscsabáról, Kétegyházáról
és Mezőberényből érkeztek
sportolók, valamint hódmező-
vásárhelyiek, váciak, szentesi-
ek, kecskemétiek és hajdúszo-
boszlóiak is rajthoz álltak. 

Négy kategóriában hirdet-
tek eredményt. A 20-40 éves
korosztályban a hódmezővásár-
helyi Csányi Róbert végzett az
élen, 2 óra 15 perc 57 másod-
perces eredménnyel. Őt követ-
te a sportágban kiemelkedő,

négyszeres Európa- és kétszeres
világbajnok paratriat lonos Bo -
ronkay Péter 2:18:50-el. Har -
madik helyen a békéscsabai
Szabó Balázs 2:20:56-os idővel
ért célba. A legjobb női ver-
senyző 2:30:27-es idővel a bajai
Juhász Ágnes lett.  

A szervezők a megmérette-
tést követően tésztapartin
ven dégelték meg az induló-
kat. Az I. Békés Triatlon talán
egy újabb hangulatos hagyo-
mányteremtő eseménnyé vá -
lik városunkban. 

– Köszönjük a Békési Mo to -
rosok Baráti Körének, a Békési
Polgárőrségnek és az önkéntes
sportbarátoknak az önzetlen
segítségét az út biztosításában
és a verseny lebonyolításában.
A sporteseményt az EDF
DÉMÁSZ és a Békés Drén
Kft. támogatta – tájékoztatott
a főszervező, Nagy István.

Hagyományteremtő
triatlonverseny zajlott 

A közelmúltban Békés -
szent andráson rendezték meg
a hagyományos Simon Fiala
Tibor Kajak–Kenu Emlék -
versenyt. Hatalmas verseny-
zői létszámmal, az ország
minden tájáról érkező 27
egyesület versenyzőivel és a
szlovák utánpótlás-válogatott
tagjaival kellett megmérkőz-
nie a Bé kési Kajak–Kenu
Club fiataljainak. Ebben a
szinte országos me zőnyben
álltak helyt a békési fiatalok,
és értek el nagyon szép ered-
ményeket, a klubok összesí-
tett pontversenyében pedig a
kiváló ötödik helyezést érte el
a békési csapat.

Dobogós helyezéseik: K-1
masters 500 m 1. Papp István; K-
2 masters 500 m 1. Papp István –
Makoviczki András; K-2 serdülő
fiú V. évf. 500 m 2. Vaszkó
Viktor – Nyeste Márton; K-2
serdülő leány VI. évf. 1000 m 2.
Őri Mónika – Görbe Brigitta;
MK-1 gyermek fiú I. évf. 2000 m
3. Perdi Zsombor; K-2 serdülő
fiú V-VI. évf. 4000 m 3. Kis
Zoltán – Farkas Áron; K-1 ser-
dülő fiú VI. évf. 4000 m 3.
Molnár Dániel; MK-1 kölyök
leány III. évf. 4000 m 3. Körözsi
Tímea; K-1 kölyök fiú IV. évf.
4000 m 3. Nyeste Márton; K-1
kölyök fiú IV. évf. 1000 m 3.
Nyeste Márton.

Érmek, helyezések
Szentandrásról

– Miképpen készülnek a
megyei futballcsapatok a
2012-13-as idényre?

– Békés megyében 2012/
13-as bajnoki idényre a 2012.
július 6-ai nevezési határidőre
minden csapat rendben bead-
ta nevezési dokumentációját.
A Szarvasi FC kiesett az NB
III-ból, így ebben az évben a
megye I. osztályban fog szere-
pelni, míg az előző szezon
megye I-es bajnoka, a Kon -
doros nem élt a feljutás jogá-
val, így ők is maradtak ebben
az osztályban. Kiesett a két
utolsó helyezett, a Szabad kí -
gyós és a Csorvás, míg a Ma -
gyarbánhegyes – bár bent ma -
radt – csak a megye II. osz-
tályba nevezett. A megye II.
osztályból feljutott a Déva vá -
nya és a Nagyszénás a megye
I. osztályba, a megye II. osz-
tályból kiesett a Dombegy ház
és az Okány is. Az Okány a
14. helyen végzett, mely
helyezés alapjában véve nem
jelent kiesést, de mivel a
megye I. osztályból három
csa pat is visszább esett, ez a

tény megnövelte a megye II.
osztályból kiesők számát. A
megye III-as bajnokságból fel-
jutott a Bucsa – amely tavaly
alakult újjá – és a Lőkösháza.
A nevezések alapján elmond-
ható, hogy 25 csapat szerzett
jogot a megye III-as indulásra,
ezek közül 12 ifjúsági csapatot
is indítani kíván. Nagy öröm,
hogy közülük Mezőmegyer,
Pusztaföldvár és Medgyes -
bodzás tavaly még nem indí-
tott ifjúsági csapatot.

– Nyakunkon az olimpia.
Ön szerint ez a sportesemény
kedvet adhat a gyerekeknek,
hogy sportoljanak, és a focit
válasszák?

– Véleményem szerint min-
den olyan sportesemény, me -
lyen a magyar sportolók részt
vesznek, és sikereket érnek el,
növelheti az egyes sportágak
népszerűségét. Fontosnak tar-
tom, hogy a magyar sportolók
sikeréért való szurkolás össze-
hozza a családtagokat, baráto-
kat és sokszor nagyobb közös-
ségeket is, emellett az egész
országot összeköti a magyar

versenyzők iránt érzett
 együtt érzés, hisz együtt izgu-
lunk a verseny alatt, együtt
bánkódunk vagy örülünk az
olimpikonokkal.

– Mennyiben lesz módja
figyelni az ötkarikás játéko-
kat, és milyen magyar szerep-
lésre számít?

– Természetesen követni fo -
gom az olimpiai játékokat,
ahogy elfoglaltságaim engedik.
Megjósolni a magyar szereplést
nem szoktam, hiszen szerin-
tem már az olimpiára való
kijutás is komoly sportteljesít-
mény. Azokat, akik teljesítik a
kvalifikációhoz szükséges ered-
ményeket, azokra büszkék
lehetünk, hiszen igen magas
szinten űzik az adott sportága-
kat. Kitartásuk és eredménye-
ik tiszteletre méltóak. 

„A szurkolás összehozza
a családtagokat, barátokat”

LONDONI OLIMPIA Magyar sikerekre számít Dankó Béla

Hogyan várják az új évadot a megyei focicsapa-
tok, szolgálhatja-e az olimpia a futball népszerű-
sítését, és milyen eredményeket vár a magyar
sportolóktól a Londoni Játékokon – ezekre a kér-
déseinkre válaszol Dankó Béla, az Magyar Lab -
darúgó Szövetség elnökségének tagja, a Békés
Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke.

Békés város sportegyesüle-
tei tizenkét sportágban kínál-
nak egészséges, aktív szabad-
időtöltést július közepétől
augusztus végéig gyerekek-
nek és felnőtteknek egyaránt.
Folyamatosan várják mind-
azokat a mozogni vágyó béké-

sieket, akik szeretnek sportol-
ni, jó közösségben szabadidőt
eltölteni. Ha nem engedheti
meg magának, hogy drága
táborokba küldje gyermekét,
megoldást jelenthetnek a
Sportnyár 2012 programjai. 

További információkért

kattintson a www.bekesva-
ros.hu internetes oldalra,
ahol az Eseménynaptárban
Sportnyár 2012 címmel
meg találhatja a sportegyesü-
letek elérhetőségeit, ott ér -
deklődhet a foglalkozások
időpontjairól.                   

�

Nincs kire bíznia gyermekét a szünidőben?
Válassza a Sportnyár 2012 programjait!

Dankó Béla

A rajt pillanata az első békési triatlonversenyen.


