
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. június 27.  � XX. évfolyam 13. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

JÚNIUS 23-30.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JÚNIUS 30 – JÚLIUS 7.
Levendula Patika (Csabai u.)

JÚLIUS 7-14. 
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

Tud-e nyaralni idén? 

27%
Belföldi
nyaralást
tervezek.

39%
Egész
nyáron 
itthon
maradok.

22%
Csak
a környékbeli
strandokra
jutok el.

12%
Külföldre 
megyek.

A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás 2013. január
1-jétől állami kézbe kerül, és
csak olyan gazdálkodó szerve-
zetek végezhetik, amelyek
többségi állami, illetve önkor-
mányzati tulajdonban vannak
- egyebek mellett ezt az elő-
írást is tartalmazza az új hul-
ladékgazdálkodási törvény
tervezete.

A tervezet jelentős változá-
sokat hoz az egész rendszer-
ben. A várhatóan 2013 január-
jában hatályba lépő jogszabály
szemléletváltásra ösztönöz,
melynek legfőbb célja, hogy
kevesebb hulladék kerüljön a
lerakóba, és minél nagyobb
arányban gyűjtsük az újra-
hasznosítható anyagokat.
Másik központi eleme, hogy
az ország egészében kötelező-
vé teszi az elkülönített hulla-
dékgyűjtési rendszert, ame-
lyet a komposztálható hulla-
dékok esetében 2013. január
1-től, míg a többi (pl.
műanyag, papír) esetében
2015-ig szükséges elindítani. 

A törvénytervezet szerint
2013-ben tonnánként 3000
Ft-ot, 2014-ben 6000 Ft-ot
kell fizetni a lerakókba vitt
hulladék után. 

Folytatás a 3. oldalon

Átalakul 
a hulladék-
gazdálkodási
rendszer

Halmozottan hátrányos
hely zetű, illetve elavult iskolai
végzettséggel rendelkező em -
berek társadalmi felzárkóztatá-
sának és integrációjának segíté-
se a fő célja annak a pályázat-
nak, amelynek beadásáról a
napokban döntött a képviselő-
testület rendkívüli ülésén.
Elképzelések szerint a projekt
egy komplett képzési terv
mentén valósulna meg. Ez
pedig szociális, közösségfejlesz-
tési, oktatási, egészségügyi,
képzési és foglalkoztatási ele-
mekből tevődne össze. A pályá-
zatot konzorciumi együtt mű-

ködés keretében nyújtják majd
be. Projekt ve zető Békés Város
Önkor mány zata, szakmai part-
nere a Magyar Pünkösdi Egy -
ház Országos Cigánymisszió, a
Reményhír Alapítvány vala-
mint a Türr István Képző és
Kutató Intézet Békéscsabai
Igazgatósága. A programmal
többek között javulna a társa-
dalmi előítélet és munkaerő-
piaci diszkriminációval küzdő
roma emberek társadalmi befo-
gadása és foglalkoztathatósága.
Az uniós projekt száz százalé-
kos támogatottságú, így önerőt
nem igényel.

Felzárkóztatás uniós pénzből

A rendezvény megnyitóján
Erdős Norbert kormánymeg-
bízott mindenekelőtt a mun-
káltatóknak köszönte meg,
hogy a megyeszerte megren-
dezett állásbörzéknél partner-

ként léptek fel. A megyében
311 munkáltató 775 álláshely-
re kereste leendő munkatársát,
és közülük sokan személyesen
hallgatták meg a jelentkező-
ket. A kormánymegbízott kie-
melte továbbá, mennyire fon-
tos, hogy az iskolapadból kike-
rülők a leghamarabb tudjanak
személyes kontaktusba kerülni
a munkaadókkal. Az állásbör-
zén az állásinterjúk mellett
tanácsokat adtak a külföldi
munkavállalásról, az álláskere-
sés trükkjeiről.

Folytatás a 2. oldalon

Fiatalok állásbörzéje Békésen is
ÁLLÁSKERESÉS Használható szaktudásra van szükség
Fiatal munkakeresőkkel
telt meg a békési mun-
kaügyi kirendeltség jú -
nius 13-án, a pályakez-
dők állásbörzéjén, ahol
44 munkáltató 115 állás-
helyet ajánlott. 

Felnőttképzéseit ajánlotta a fiatal munkanélkülieknek a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény is. Sokan érdeklődtek a lehetőségekről.
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A nyitóhangversenyre júni-
us 17-én került sor. A kulturá-
lis központ színháztermében
Somogyi-Tóth Dániel kar-
nagy vezényletével a debrece-
ni Kodály Filharmonikusok
koncerteztek. Megnyitó be -
szédében Izsó Gábor polgár-
mester dicsérő szavakkal illet-
te a nagy múltú kulturális
esemény idei programjait, és
külön köszönetét fejezte ki
Szilágyi Erzsébetnek, a kultu-
rális központ igazgatóhelyet-
tesének, aki a rendezvényso-
rozat főszervezője. 

Nagy érdeklődés övezte
Sebestyén Márta népdaléne-
kes, Andrejszki Judit barokk-
énekes, csembalóművész és
Balogh Kálmán cimbalom-
művész előadását, amely a
varázslatos akusztikával ren-
delkező református templom-
ban zajlott. A világhírű Se -
bestyén Mártát szoros szálak
fűzik a térséghez, lévén édes-
anyja, a legendás karnagy

Mona néni az egykor létezett
Tarhosi Énekiskola növendéke
volt, és gyakran hazatér.

A néptánc kedvelőinek iga -
zi csemegét rejtett a Kecs -
keméti Gábor Kulturális Köz -
pont színháztermében meg-
rendezett Belencéres Néptánc
Gála. A néptáncos csoportok
színe-java fellépett, javarészt
Mahovicsné Ladányi Anita és
Mahovics Tamás néptáncok -
tatók koreográfiáival. A tán-

cos est zárásaként a Nép -
táncosok Országos Minősítő -
színpadán is nagy sikerrel elő-
adott Dévaványai házibált
élvezhette a közönség, amely
később maga is táncolhatott a
táncházban, a hattagú
Suttyomba Zenekar kísérete
mellett. 

Már a Dübögő előtt hallani
lehetett az elkésve loholónak,
hogy a Galériában valami
rendkívüli történik június 21-

én. A zenei napok részeként
tartott, de a békési KÉSZ által
szervezett operett- és musical-
előadásra a nagyterem zsúfo-
lásig megtelt, jó néhányan
állva tapsolták végig a mű -
sort. Tapsolták és nevették,
hiszen Békés szülötte, üdvös-
kéje tért ismét haza. Kék ko -
vács Mara, a Budapesti Ope -
rett színház szubrettje és pri-
madonnája.

Folytatás a 3. oldalon

Dübörgő sikerek a zenei napokon
Több mint kétszázan látták a békési születésû Kékkovács Mara fellépését
Lapunk megjelenésekor
még javában tartanak a
rendezvények a 36. Bé -
kés-Tarhosi Ze nei Na -
pokon. Az idei sorozat-
ban 15 napon át hét
helyszínen 25 esemény
várja a látogatókat.

A békési születésű Kékkovács Mara művésznő és partnere fergeteges koncertet adott a Galériában.
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BÉKÉSI ÚJSÁG – családi magazin



A Kossuth utca és a Tóth utca sarkán álló
egykori iskolaépület városképi szempontból
jelentős építmény, műemlékileg védett. Ezért is
fájdalmas, hogy a legutóbbi felújítás során
figyelmetlenségből, tévedésből a homlokzat
díszítéseit leverték. Az
épített értékekért ag -
gódók bíznak abban,
hogy minél hamarabb
eredeti állapotban fog-
ják helyreállítani a  
ho m lokzatot.

A két világháború
kö zött kezdetben
leány nevelő működött
az ódon falak között.
1933-tól Blayer Jenő bérelte az épületet, és sző-
nyegszövőt működtetett benne. 1946 és 1950
között itt folyt az ipari iskolások (inasok) kép-
zése. Az államosítás után ide tervezték az épí-
tőipari szakközépiskolát, de sajnos ez nem

valósult meg Hosszú évtizedekig az 1. számú
Általános Iskola alsós gyermeki jártak ide. 

Sisa Béla: Békés megye műemlékei című
könyvében, a 95. oldalon a következőket írja a
házról: „Eredetileg késő barokk stílusban ké -

szült épület, 1880-ban
felújították. „L” alap-
rajzú épület, központi,
nagyméretű, kosáríves
áthajtóval. A belső ré -
szen eredetileg kosár -
íves tornác volt. Külső
homlokzata, va lamint
belseje teljesen átala-
kított.” A könyv meg-
említi még többek

között az ión fejezetes falpillért, amit sajnos
levertek. 

E hányatott sorsú építményt eredeti állapo-
tában kell az utókorban megőrizni.

Bíró György, városvédő
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A KOSSUTH UTCA 34. SZÁMÚ HÁZ

A Békési Kistérségi Iskola
Dr. Hepp Ferenc Tagintézmé -
nyé nek hetedikesei látogattak
el a közelmúltban Erdélybe, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
által támogatott Határ talanul
program keretében. A 44 diák
és öt tanár elsőként Nagyvá -

radon tett városnéző sétát, míg
következő állomásuk Farkas -
lakán volt, ahol felkeresték Ta -
mási Áron síremlékét. Székely -
udvarhelyen a Székelyföldhöz

kötődő történelmi személyek
mellszobrainak helyet adó szo-
borparkban helyi tanulókkal is
találkoztak. Csíkrákoson az
általános iskolába látogattak el
a békési delegáció tagjai, ahol
diákokkal és pedagógusokkal
ismerkedtek. Csíkszeredán a

Már ton Áron Gimnáziumban
tettek látogatást, később a tele-
pülés kultúrházában a Hepp
iskola növendékei adtak
műsort: verssel, mesével, fu ru -

lyaszóval, énekkel, néptánccal
és modern tánccal szórakoztat-
ták a vendéglátókat. Hazafelé
jövet megálltak Ko rondon,
ahol megismerkedtek az edé-
nyek gyártásának és festésének
folyamatával, és Parajdon, a ma
is üzemelő só bányánál. 

– Mozgalmas és tartalmas
há rom nap és több mint 1100
km megtétele után értünk haza
– tájékoztatott az egyik kísérő
pedagógus, Barna Zoltán.

�

Erdélyi kiránduláson
a Hepp hetedikesei

Szekértúra a Hargita lábához.

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

Folytatás a címoldalról
Továbbá bemutatkoztak a

felnőttképzéssel foglalkozó
intézmények. A rendezvé-
nyen megjelent Izsó Gábor
polgármester is, elmondva,
néhány pályakezdő álláske-
resőt az önkormányzat is fel-
vesz, hogy munkatapaszta-
lathoz jussanak, elindulja-
nak az életben. 

Megyeszerte mintegy 3000
pályakezdőt és 25 év alatti
álláskeresőt személyre szólóan
hívtak meg az állásbörzékre, a
békésire 342 meghívót pos-

táztak – ismertette dr. Nagy
Ágnes, a Békés Megyei Kor -
mányhivatal Munkaügyi Köz -
pontjának igazgatója. Kie -
melte továbbá, hogy a fiatalok
munkába állásának legna-
gyobb akadálya a szakvégzett-

ségük hiánya, illetve hogy a
végzettségük nem találkozik
a munkáltatói igényekkel.
Ezért mindennél fontosabb
egy jól hasznosítható szakkép-
zettség megszerzése, amely
alapjaiban változtatja meg az
álláskeresők esélyeit a munka-
erőpiacon – mondta az igaz-
gató asszony.

A pályakezdők állásbörzé-
jén Békésen mások mellett
könyvelőt, asztalost, kárpi-
tost, forgácsoló-esztergályost,
eladót, szakácsot, elektronikai
műszerészt, udvarost, varró-
nőt, autófényezőt, segédmun-
kásokat kerestek.         Sz. K.

Fiatalok állásbörzéje
ÁLLÁSKERESÉS Használható szaktudásra van szükség

A Nemzetgazdasági Minisztérium munkahelyteremtő pályázatára

idén összesen 584 vállalkozás nyert el vissza nem térítendő támoga-

tásként 7,3 milliárd forintot, amelyből 4010 új munkahelyet teremte-

nek, egyben 6234 munkahely megőrződik. Békés megyéből 67 pályá-

zat nyert támogatást, ebből nyolc a békési tértséget érinti, összesen

96,6 millió Ft értékben. Ebből az összegből 46 új munkahely jöhet

létre, jellemzően a szolgáltató és a gyártó szektorban. 
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Viszontlátásra, ezzel vál-
tam el a múlt lapszámban
a kedves olvasótól jegyze-
tem végén. No, meg azzal,
hogy alszom egyet a zsörtö-
lődésemre, mielőtt annak
okáról, okairól bővebben
szót ejtek. Jól is tettem, a
pihenés, a hidegebb fejjel
való gondolkodás bölcs ta -
nácsadó lehet. De ezt ítél-
jék meg Önök!

Méltatlankodtam – mint
mondám, határtalanul –
mert az emberi gyarlóság is
határtalan. Helyi szinten 
– értem ez alatt csonkított
mai területünket – oly
gyakran találkozhattunk
annak jeleivel, mit is jelent a
torz lélek tükrözte politikai,
kö zéleti valóság. Amikor
úgy ellenzékiek valakik,
hogy közben az ország, a
magyarság érdekeivel telje-
sen ellentétesen ügyködnek
a maguk kozmopolita vilá-
gában. Ez a ténykedés való-
ban kimeríti a hazaárulás
fogalmát. Vagy amikor úgy
működik, mű ködhet alföld-
nél is lennebb levő hálózat
Budapesten – ország az
országban – hogy annak
emberi életek eshetnek
áldozatul. Vagy amikor úgy-
mond – épp regnáló hata-
lomtól függően – pozícióba
kerülhettek olyan em berek,
akik szisztematikusan, terv-
szerűen vertek szét mindent
maguk körül, építettek ki
besúgói rendszert, saját 
– kilóra való megvásárlással,
zsarolással – kialakított kli-
entúrát, helyeztek vezetői
székbe ezen elvek mentén
teljesen hozzá nem értőket,
irányítottak pénzeket úgy és
oda, ahová egyáltalán nem
való. Pedig bármit megte-
hettek volna, s már régen,
pozitív előjellel, csak úgy,
hogy azt mondják: kérem,
majd ezt: köszönöm. Ennyi.
Mert az emberek szívesen
segítenek ingyen, minden
díjazás óhajtása nélkül. Mert
az emberek alapjában véve
jók. Ha pedig mindezt még
meg is köszönik nekik,
akkor bármit meg lehet
tenni velük, míg elhiszik,
míg tudják, hogy jó ügyet
szolgálnak. Így is ki lehet
építeni birodalmat. Jó em -
berekből, a jó birodalmát.
Utópisztikus? Lehet. Hogy
közvetett vagy közvetlen
módon kinyírtak volna, sőt,

tán ma is kinyírnának azért,
amit mondtam? Az is lehet.
Hisz nap mint nap próbál-
ták és - ne adj Isten, próbál-
hatják még - a fogást rajtam
és a hozzám közel állókon.
De van, amit akkor is ki kell
mondani, ha betörik a fejed.

A jó birodalma van, léte-
zik. Tudom, érzem minden
nap. Például a reggel épp
egy evangélikus egyházi em -
ber, Fabiny püspök beszélt
Jézus Krisztusról, mint Isten
mosolyáról, mosolygó arcá-
ról. Nekem ez a mondat volt
a mindennapi kenyerem mai
falatja, az általam is épített
jó én kezem által berakható
mai téglája.

A romániai választások-
ról nagyon jó elemzéseket
olvashattunk a sajtóban.
Ennek kapcsán fejtegettem
nem is olyan régen egy
magas pozícióban levő honi
vezető embernek - hisz, bár
kicsik vagyunk itt Béké -
sen, de vigyázó szemüket,
védő tekintetüket rajtunk
tartják - hogy bizony szelíd
alázat és némi helyismeret
kell majd ebben a témá-
ban. Például, hogy majd
2014-ben az országos lis-
tákra ne pártember kerül-
jön „ottani” körökből, ha -
nem pártok által is elfoga-
dott – történelmi régión-
ként legalább egy – hiteles
egyéniség. Arra is gondol-
tam, visszatérve a lezajlot-
takra - talán nem teljesen
irreális álom ez -, hogy
Erdélyben először a két
polgári pártnak kellene
megegyeznie egymással a
közös jövőben, esetleg egy
majdani fúzióban gondol-
kodva, és ezek után, együtt
kellene leülniük tárgyalni
az RMDSZ-szel. Amely
szervezetnek vi szont lassan
el kellene felejteni a „meg-
nyertük a választás” szlo-
gent, és mély alázattal csak
és csakis az erdélyi magyar-
ság érdekeit szolgálva tár-
gyalnia kell, és dűlőre kell
jutnia a másik oldallal az
őszi választásokig. Ha ezt
megteszi, nemcsak a nem-
zete érdekeit szolgálja,
hanem megteszi az első
lépést arra, hogy vissza-
nyerje régi fényét, megbe-
csülését, azaz létrehozásá-
nak valódi értelmét.

Nos, nem tudom, mit
mondtam volna, mennyire
szelídebbet, ha nem „pihe-
nek” rá. De – és ezt sokszor
filozofálgattuk már – a ki
nem mondott dolgok, igaz-
ságok megfojtanak. És mit
ér az olyan világ, ahol nem
lehetsz magad?

Alvás után, pártatlanul

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem kap-
 tunk jelentést.

Elhunytak: Tasnádi
György (56 évesen, Mu -
rony), Hajnalvári Alajosné
(94), Hegyi Péter (56), Szi -

lágyi István (88), Borbély
Erzsébet (84).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREKNYÁRI NYITVA TARTÁS A KÖNYVTÁRBAN
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár az alábbi nyitva tartási

rend szerint várja régi és új olvasóit a nyár folyamán: 
- júniusban: a megszokott időben 

- július 2-től szeptember 2-ig: 
Felnőtt könyvtár: hétfőtől péntekig 14-től 18 óráig 

Gyermekkönyvtár: hétfőtől péntekig 10-től 16 óráig (ebédidő: 12-13 óráig)
Szombat, vasárnap: ZÁRVA

A könyvtár augusztus 20-26. között ZÁRVA tart.

A Püski Sándor Könyvtár
szervezésében június 7-14. kö -
zött zajlott az Ünnepi Könyv -
hét városunkban. Az egyik
esti eseményen az Atacama-
expedíció egyik tagja, dr. Mari
László tartott előadást, bemu-
tatva a Chilében lévő, a Föld
legmagasabban fekvő (6893
m) működő vulkánját, az
Ojos de Saladot.

A másik esti rendezvényen
Dr. Cey-Bert Róbert Gyula, a
szimbolikai értékek nemzet-
közileg elismert kutatójának

előadása hangzott el. Az elő-
adó főként a magyarság őstör-
ténetéről szólt Megszólalnak a
jelképek című könyve kapcsán,
egyben bemutatta hamarosan
megjelenő Attila című köny-
vét is. Beszélgetőtársaként
Békésre érkezett Püski István,
a Püski Kiadó igazgatója. 

A felnőtteknek szánt prog-
ramok mellett természetesen
gyermekrendezvények is zaj-
lottak a 83. Ünnepi Könyv -
héttel párhuzamosan meghir-
detett 44. Gyermekkönyvna -

pok részeként, így kézműves
játszóház folyt Szabóné Ne -
mes Magdolna és Wittmann-
né Dúzs Margit óvónőkkel,
míg az Óvodások Délelőttjén
a Bóbita Óvoda és a Fürkész
Központi Óvoda óvodásai lép-
tek fel. Volt mesematiné is
Finy Petra meseíró-költővel,
akinek az utóbbi 4-5 évben

kilenc nagysikerű gyermek-
könyve jelent meg.

Az Ünnepi Könyvhét ideje
alatt könyvárusítást is tartot-
tak a könyvtár munkatársai:
népszerű regények mellett a
Püski Kiadó könyvei, vala-
mint Békéshez köthető kiad-
ványok találtak gazdára.

Zs. I.

Könyvhét zajlott Békésen is

STABIL A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK SZÁMA
2011-ben 3549 regisztrált személy, ebből 1320 gyermek használta

a Püski Sándor Könyvtárat. Ugrásszerűen emelkedett távhasználat, e
folyamatban az interneten elérhető szolgáltatásoknak (például könyve-
lőjegyzés, kölcsönzési idő meghosszabbítása, katalógusból keresés)
van jelentős szerepe. Nagy igény mutatkozik internet-használati tanfo-
lyamok szervezésére.

2011-ben 159 rendezvénynek adott otthont a felnőtt- és a gyer-
mekkönyvtár, amelyek összesen közel négyezer személyt vonzottak. 

Az elmúlt két évben európai uniós pályázatokból a számítástechni-
kai eszközök modernizálása, a honlap fejlesztése történt meg. 

Tavaly 2,2 millió forintot költött a könyvtár az állomány bővítésére.

Folytatás a címoldalról
Vagy ahogyan sokan ré -

gebb ről ismerik: Kovács Ma -
rika a Vág utcából, aki ezúttal
Peller Károly művésztársával
bájolta el szülővárosa közön-
ségét. A musical- és operett
számokból összeállított mű -
sort bájos és humoros össze-
kötő szöveg és frenetikus
táncbetétek is tarkították. A
tomboló sikert csak tetézte a
bejelentés: ha minden jól
megy, jövőre akár teljes ope-

rett-előadással jönnének el a
zenei napokra. Szeretettel vár-
juk őket! 

A zenei napok hátralévő
idő szakában tartják a Mag -
vető református konferenciát,
a református templom ad ott-
hont Kertesi Ingrid énekmű-
vész és Pálúr János orgona-
művész hangversenyének,
továbbá ülésezik a Békés-tar-
hosi Baráti Kör és kórustalál-
kozó is lesz.

Zs. I. – P. T. – Sz. K.

Dübörgő sikerek a zenei napokon
Több mint kétszázan látták a békési születésû Kékkovács Mara fellépését

Folytatás a címoldalról
Mindez Békés város szem-

pontjából azt jelenti, hogy
2013-ban 15 millió forinttal,
2014-ben 30 millió forinttal
kell többet fizetni a jelenlegi-
nél. Jelenleg 1 tonna hulla-
dék elhelyezése (gyűjtés és

szállítás nélkül) 6731 forint-
ba kerül. Az új törvényterve-
zet hatályba lépésével ez az
összeg közel 11000 forintra
emelkedik.

Ezen többletterhek csök-
kentéséért döntött úgy Békés
Város Önkormányzata, hogy

száz százalékban önkormány-
zati tulajdonú hulladékgaz-
dálkodási céget alapít. A jövő-
ben bevezetik Békésen a sze-
lektív hulladékgyűjtést, és
kialakítják a gyűjtés hatékony
megvalósulásához elengedhe-
tetlen válogató csarnokot.

Elképzelések szerint még az
idei évben kiépítenének egy
úgynevezetett hulladékud-
vart, ahol a lakosok ingyene-
sen leadhatják elektronikai
hulladékaikat, gumiabroncsa-
ikat, nagyobb darabos lomo-
kat, akár hétvégén is. 

�

Átalakul a hulladékgazdálkodási rendszer
Pillanatkép a nyitóhangversenyről.
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Bőséges a könyvkínálat – mutatja Gyumbier Ferencné könyvtáros.
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Július 7-én rendezik meg hatodik alkalommal a Körösök
Völgye Folklór fesztivált Tarhoson. 

A program 9 órakor a marhapörköltfőző versennyel kez-
dődik. A VI. Körösök Völgye Folklórfesztivált 10:30-kor
Erdős Norbert, Tarhos országgyűlési képviselője, kormány-
megbízott nyitja meg, ezután művészeti együttesek lépnek
színpadra. Fellép a Héthalom Citerazenekar és Napdalkör
(Domb egy ház), a Mezőberényi Szlovákok Szervezete és
Szlovák Pávakör (Mezőberény). 11:30-tól Jó ebédhez szól a
nóta, közreműködik Horváth Rudolf és cigányzenekara,
Szatmári Jánosné, Balog István. Negyed kettőkor értékelik a
főzőversenyt. 13:30-tól Békési Kistérségi népdalkörök, cite-
razenekarok műsora következik. Fellépnek: Békés Városi
Nyugdíjasok Ér dekvédelmi Egyesülete, Vadrózsa Asszony -
kórus (Békés), 13:45 Kamuti Néptánc együt tes, 14:10 Kamu -
ti Nótaklub, 14:30 Berényi Népdalkör (Mezőbe rény),14:50
Borgula Benedetta (Köröstarcsa), 15 óra Kamuti Néptánc -

együttes, 15:15 Békési Hagyományőrző Népdalkör, 15:35
Nagy Józsefné (Tarhos), 15:45 Körös Citera zenekar (Békés),
16:15 Cimbora Néptánc együttes (Gyula), 16:45 Balog
István, a Dobozi Népdalkör szólistája, 17:05 Vésztői Citera
Együttes, 17:25 Szatmári Jánosné (Doboz), 17:35 Csökmői
Nép dalkör ,18 óra Faragó Gábor, a Dobozi Nép dalkör szó-
listája, 18:10 Sárréti Népi Együttes (Püspökladány) 18:30
Dobozi Népdalkör, 19 óra Matyó Néptáncegyüttes
(Mezőkövesd). Ezt követően sorolják a tombolát 20 órától,
majd Márió, a harmonikás szórakoztatja a nagyérdeműt.
Tíztől tűzszelídítő, tűzzsonglőr show lesz, végül 22:30-tól
éjfélig utcabál. 

A rendezvény ideje alatt népi kismesterségek bemutató-
ja, játszóház, étkezési lehetőség, kirakodóvásár is várja a
látogatókat. 

A rendezvény helyszíne: Tarhos Közösségi Ház és
Rendezvénytér.

FOLKLÓRFESZTIVÁL TARHOSON

Iskoláink sorra tartják a tanévzáró ünnepélyeket. Ilyenkor
részletesen elemezzük diákjaink, valamint pedagógusaink
eredményeit. A szülők felelőssége is jelentős gyermekeik fel-
készítésében az életre. Például a háttér biztosításában, a biz-
tatásban, a számonkérésben, a példaadásban. A diákoknak
várt, a szüleiknek pedig türelmi próba lehet a szünidő. 

Felemelő tudnunk, hogy Istenünk, „a földkerekség terem-
tője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetet-
len. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé
teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválób-
bak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük meg-
újul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankad-
nak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40, 28/d-31)

A Biblia tanácsot is ad, hogy mit kezdjünk szünidőnkkel:
„a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretet-
ben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az
egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint maga-
dat.” (Gal 5, 13/b-14) Bár több esetben nem teljesíthetjük
szünidős álmainkat a szűkös pénzügyi keret miatt, Jézus saját
vére árán szerzett nekünk békességet. Pál apostol boldog
meggyőződéssel írta: „Valóban nagy nyereség a kegyesség
megelégedéssel.” (1Tim 6,6); továbbá: „Ahol az Úr Lelke, ott
a szabadság.” (2Kor 3,17/b)

Kellemes, hasznos és pihentető szünidőt kíván a gyülekeze-
te részéről:                                   Vass Gergely, lelkipásztor

4 2012. június 27.

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 Békési Kistérségi Iskola
és a Szegedi Kis István Re -
formátus Gimnázium meghí-
vására városunkba látogatott a
margittai Horváth János Is -
kolaközpont tantestületének
kilenctagú küldöttsége június
4-én. Délelőtt szakmai progra-
mokon vettek részt a vendé-
gek. Megnézték Durkó Edit
tanítónő olvasás-szövegértés
óráját a 2.b osztályban, illetve
Vári Lászlóné fizika óráját a
nyolcadik évfolyamon. Mind a
két pedagógus az info-kom-
munikációs technológiai esz-
közök alkalmazási lehetősége-
iből adott ízelítőt, így a fősze-
rep a digitális tábláké és a
tanulói laptopoké volt. Néhá -
nyan a gimnáziumba mentek
el, ahol Pocsai Ildikó igazgató-
helyettes asszony kalauzolta a
vendégeket az iskola épületé-
ben, majd a látogatás végén
taneszközökkel, magyar nyel-
vű könyvekkel, feladatgyűjte-
ményekkel ajándékozta meg
őket. Délután közösen emlé-
keztek meg a Nemzeti Össze -
tartozás Napjáról a kulturális
központ kápolnatermében. A
színvonalas program összeállí-

tásáért, koordinálásáért és
levezetéséért Szeverényi Bar -
nabás tanár úr volt a felelős.
Reményik Sándor versével nyi-
 totta meg az ünnepséget, majd
hangsúlyozta, hogy az ilyen
jellegű közös rendezvényekkel
is erősíthetjük egymásban a
közös nemzethez tartozás
érzését. A közel két órában
megemlékeztek a ha zánkat

sújtó trianoni döntésről és an -
nak következményeiről. 

Meghallgatták Nagy Gab -
ri el la igazgatónő beszámolóját
arról az erőfeszítésről, mely-
nek eredményeként szeptem-
berben magyar iskolát tudtak
indítani Margittán. 

Ezek után a békési diákok
és tanáraik a „Határtalanul”
program keretében szervezett

erdélyi kirándulásokról szá-
moltak be. Versek, dalok és
közös népdaléneklés színesí-
tette még a délutánt. A prog-
ram a városi megemlékezésen
folytatódott. A nap zárása-
ként a Horváth János Isko la -
köz pont és a Békési Kistér ségi
Iskola Székhelyintézmé nyé -
nek vezetői partnerkapcso lati
meg állapodást írtak alá. 

Margittai pedagógus-küldöttség járt Békésen

Órákat látogattak Békésen a margittai pedagógus vendégek.
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Gary Chapman nevével az
elmúlt lapszámban már talál-
kozhattunk. Akkor a szeretet-
ről írt könyvét ismertettük,
most „A házasság négy évsza-
ka” cí mű kötetét ajánljuk
ked ves figyelmükbe. „Az év -
szakok körforgása akárcsak a
természetben, a házasságban
is újra és új ra megismétlődik.”
Ezzel a mon dattal csalogat a
szerző, és már csak csöppnyi
fantázia kell hozzá, hogy a
folytatást elképzeljük, hiszen mindenki életében, így a
házastársakéban is bizony sokszor változnak az évszakok a
komor téltől, a re ményteljes tavasztól egészen a gondtalan
nyárig vagy az elbizonytalanító őszig. És ezeket a rezdülé-
seket már nem egy ma gányos ember éli meg, hanem egy
pár, amely a házasságban még több szeretetet, még több
megértést és odafigyelést igényel. A szerző minden konflik-
tushelyzetre talál és ajánl megoldást. Szép és izgalmas gon-
dolatok, melyekhez jó olvasását kívánunk.

Bővebb információ és megrendelés: www.harmat.hu.

Könyvajánló
Az Országgyűlésnek benyújtott költségvetés szerint

elindulhat – várhatóan 2013 szeptemberében – a pedagó-
gus életpálya-modell. Ekkortól a közoktatás szakmai fel-
adatait az állam látja el. A költségvetés támogatást bizto-
sít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az óvodape-
dagógusok bérének kifizetéséhez. Kisiskolák támogatásá-
ra 80 millió forintot irányoznak elő. Az egyetemi tanári
munkakör első fizetési fokozatának garantált illetménye
2013. január 1-jétől 437.300 forint.

Az egészségügyi feladatok ellátására több, a gyógyszer-
támogatásokra viszont kevesebb pénz juthat 2013-ban az
ideinél. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az egész-
ségügyi feladatok ellátására az idén összesen több mint
475 milliárd forinttal rendelkezik, jövőre ez több mint 557
milliárd forint lehet.

Alapjaiban megváltozik az önkormányzati feladatellá-
tás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013-tól. A
jegyző, polgármester vagy ügyintéző államigazgatási fel-
adatai csökkennek, mert az ügyek többsége 2013. január 1.
után a járási kormányhivatalokhoz kerül.

Jövőre több pénzből gazdálkodhat a rendőrség, a
katasztrófavédelem, a Terrorelhárítási Központ és a víz-
ügyi igazgatóságok.

BÉKÉSI ÚJSÁG online: 
www.bekesiujsag.hu



– Optometrista? Mit ért-
sünk ez alatt, és miként lett
Önnek ez a hivatása?

– Aki optometrista, az lehet
látszerész is, viszont a látsze-
rész nem lehet optometrista.
Látszerész végzettséget kétéves
OKJ-s képzéssel lehet szerezni,
míg az optometrista felsőfokú
(főiskolai) végzettséget igényel.
A Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi karán
lehet ilyen diplomát szerezni.
A látszerész készíti el és javítja
a szemüvegeket, míg az opto-
metrista képalkotó diagnoszta,
aki megállapítja a látási prob-
léma lényegét (gyógyszert nem
adhat), felírja a megfelelő
szemüveget, majd a látszerész
elkészíti, eladja azt. A gyulai
Ofotért nál kezdtem a tanulóé-
veimet 1982-ben. Békésen
1986-ban nyitottak egy fióküz-

letet, és rám bízták a vezetését.
Ami kor ezt elvállaltam, már
végzett látszerész voltam.
Köz ben látszerész mestervizs-
gát tettem, és megszereztem
az optometrista végzettséget
is. A privatizációval 1991-ben
megszűnt az Ofotért, és hogy a
város ne maradjon látszerész
nélkül, a városvezetés támoga-
tásával magánvállalkozóként
folytattam tovább tevékenysé-
gemet. Ennek már 21 éve. Az
különben véletlen, hogy pont
optometrista lettem. Egy gim-
náziumi szórólap keltette fel az
érdeklődésemet, nem mond-
hatom, hogy gyermekként is
erre készültem, de nem bán-
tam meg a döntésemet. 

– Hogyan folyik a munka a
békési üzletében?

– Ez a tevékenység több
ember összetett munkáját

jelenti, ha minőségi szolgálta-
tást akarunk végezni, ami
kizárólag szakmailag képzett
emberekkel valósítható meg.
Jelenleg az üzletben egy kon-
taktológus, egy optometrista
és egy látszerész dolgozik
együtt több mint 20 éves
szakmai tapasztalattal. Ehhez
a szakmához nélkülözhetetlen
a megfelelő végzettség, a
szakmai tapasztalat és a meg-
felelő gépek megléte. Ettől
lesz minőségi a szolgáltatás.
Mindhárman szívügyünknek
tekintjük, hogy a békési em -
berek jól lássanak, és igyek-
szünk mindenkinek személyre
szabottan, igényeiknek meg-
felelően szolgáltatást nyújta-
ni. Büszke vagyok arra, hogy
az üzletünk immáron 21 éve
működik, és sikeres csapatot
alkotunk a kollégákkal.

– Magánéletéről mit tud-
hatunk?

– Az Ofotért vezetése miatt
költöztem Békésre 1988-ban
Gyuláról, és itt ragadtam. Jól
érzem magam a békési em -
berek között. Két fiam van,
Balázs és Tamás. Utóbbi to -
vább viszi majd a vállalkozást,
és ugyanúgy rajong a szakmá-
ért, mint én. Balázs még gim-
nazista, és keresi az útját. Az
üzletek vezetése bőségesen ad
feladatot, szinte kitölti a nap-
jaimat, de szabadidőmben szí-
vesen kreatívkodom, olvasok
vagy kirándulok. Imádom a
bihari hegyeket. A szakmai
továbbképzéseken is a szabad-
időmben veszek részt, általá-
ban hétvégeken. Egyrészt a
szakmai fejlődés teszi szüksé-
gessé, de egyben kikapcsoló-
dást is jelent a napi ritmusból.
Jelenleg egyedül az foglalkoz-
tat, hogy a gazdasági nehézsé-
gek ellenére meg tudjuk őriz-
ni és fejleszteni a már elért
színvonalat. Természetesen a
magánéletemre is kihat a
szakmai sikeresség.       Gugé

Következő interjúalanyunk
Foltin Zalán mesemondó. 
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Tisztán látni
Akarja Ön tisztán látni a részleteket is? Akkor tér-
jen be az optikába a szökőkútnál, és biztosan segít
gondján a mosolygós, mindenre – még a részletek-
re is – odafigyelő, már önmagában is magával raga-
dó Czeglédi Zsuzsa optometrista. Neki mindig –
még beszélgetésünk közben is – a látási problémá-
val küzdő emberek szakértő megsegítése az első.

MIT IGYUNK KÁNIKULÁBAN?
A napi folyadékszükséglet 2-2,5 liter, általában ennyi

folyadékot veszít a szervezet verejtékezéssel, légzéssel, vize-
lettel és széklettel. Fontos tudni, hogy nyári hőségben,
sportoláskor, hányással, hasmenéssel, magas lázzal járó
állapotok esetén jóval több folyadék távozik a szervezetből,
és ezt fokozott folyadékbevitellel mielőbb pótolni kell. A
szükséges folyadékmennyiség nagyobb részét italokkal
pótoljuk, kisebb hányadát ételekkel is magunkhoz vehet-
jük. A szomjúság legjobban vízzel vagy teával oltható. Az
ásványvizek, a tiszta víz, az édesítő- és tartósítószer nélkü-
li gyümölcslevek, a zöldséglevek, teák (elsősorban a zöld
tea) szintén ajánlhatók. Nem szabad elfelejteni, hogy étren-
dünkben a leves is fontos folyadék-utánpótlási szerepet tölt
be, együnk tehát minél több zöldség- és gyümölcslevest.
Gyakran vezethető vissza az elhízás, a csontritkulás és a
bélműködési zavar a helytelen ivási szokásokra.

„Előírom Önnek a gyógyítás művészetének leghatáso-
sabb fegyverét, a diétát” – fogalmazta meg egykor
Hippokra tész. A diétának a folyadékbevitel is a része. 

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békési Kistérség - a szoci-
ális szakemberek állásfoglalása
szerint – a különböző gaz dasá-
gi-társadalmi tényezők miatt a
pszichiátriai megbetegedések
tekintetében or szágos viszony-
latban az élmezőnybe tartozik.
A pszichiátriai betegek speciá-
lis szükségleteit ismerte fel
2005-ben a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ,
amikor elindította a Közösségi
Pszichiátriai Ellá tását, akkor
még csupán Békés városra
vonatkoztatva. 2006 végén a
megnövekedett igényre rea-
gálva további öt település
került be a szolgáltatásba,
majd 2012 januárjától az egész
kistérségre kiterjed a segítség-
nyújtás.

A közösségi ellátás célja,
hogy a saját lakókörnyezetük-
ben élő krónikus pszichiátriai
betegeknek nyújtson segítsé-
get úgy, hogy az ellátást
igénylők integrált és teljes
jogú tagjai maradhatnak a
társadalomnak, az egészség-
ügyi intézményi ellátást minél
később és egyre ritkábban

vegyék igénybe. Segítséget
nyújtanak az egészségi- és a
pszichés állapot javításában, a
meglévő képességeik és kész-
ségeik megtartásában, illetve
fejlesztésében, az önellátási
kézség fejlesztésében, kom-
munikáció-fejlesztésben. A
mindennapi életükben adódó
konfliktusok feloldásában, a
szociális- és mentális gondo-
zásukban, az egészségügyi és
nappali ellátásokhoz való hoz-
zájutásukban segítik a hozzá-
juk fordulókat. Szabadidős
csoportfoglalkozásokat, kirán-
dulásokat szerveznek, film-
klubot tartanak, és közösségi
programokat szerveznek ellá-
tottjaink részére.

A szolgáltatás igénybevétele
önkéntes és térítésmentes. Az
ellátás az igénylő önkéntes
kérelmére indul, a jogosultság-
hoz pszichiátriai betegséget iga-
zoló dokumentáció szükséges. 

Érdeklődni lehet: szemé-
lyesen Fazekas Ágnesnél a
Jantyik utca 1. szám alatt,
vagy telefonon, a 66/414-
840-es számon.

TÉRSÉGI PSZICHIÁTRIAI 
KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS

Június 22-én először jelen-
tek meg a Start Közmunka -
programban résztvevők me -

zőgazdasági termékeikkel a
bé kési piacon. Mások mellett
burgonyát, répát, zöldséget,
ubor kát, tököt és kaprot kí -
náltak a vásárlóknak. De ter-
melnek még ezek mellett pa -
radicsomot, paprikát, fű szer -
paprikát is. Uhrin György, a
program mezőgazda sági szak-
mai vezetője la punknak a
helyszínen el mond ta, az érin-
tett 32 személy 7,1 hektáron
termel kony hakerti növénye-
ket. A jórészt asszonyokból

álló csapat minden tagja
álláskereső volt korábban,
akik a heti négy napos nyolc-

órás munka mellett azt is vál-
lalták, hogy egy napra az
iskolapadba is beülnek. A
képzésen a nö vénytermesztés
elméletét is merik meg, a
megszerzett is meretekről szá-
mot adnak, er ről tanúsítványt
kapnak majd. 

Kovács Julianna évek óta
munka nélkül volt, amikor
helyet kapott a Start program-
ban. Mint lapunknak elmond-
ta, szeretné, ha a program tel-
jes két évében foglalkoztat-

nák. Ő gazdaasszonyi végzett-
sége révén szakmunkás mini-
málbéren van foglalkoztatva.
A munka nehéz, de szereti –
mondta. A piaci árusításban
szerepet vállaló Püskiné Erika
a képzésben is részt vesz. Neki
különösen fontos volt bekerül-
ni a programba, mivel több
gyermeket nevel, de korábban
másfél évig semmilyen ellátás-
ra nem volt jogosult, munka-
helyet nem talált.

Uhrin György kérdésünkre
ismertette, hogy a békési pia-
con minden kedden és pénte-
ken meg fognak jelenni, a
vevők a stand fölé kihúzott
zászló alatt találják meg a
Start program terményeit.

Emellett a megtermelt árut a
békéscsabai nagybani piacon
és a helyi iskolai menzák szá-
mára értékesítik.          Sz. K.

Közmunkaprogramban
termelt áruk a piacon

LAPUNK BÉKÉS, BÉLMEGYER, KAMUT, MURONY ÉS TARHOS
TELEPÜLÉSEKEN JELENIK MEG, TÍZEZER PÉLDÁNYBAN.

Az első vevő Izsó Gábor polgármester volt a közmunkaprogram standjánál.
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NYÁRI KEDVEZMÉNYEK 
AZ USZODÁBAN

Ezen a nyáron is kedvezmé-
nyes belépőjegyekkel kedves-
kedik a fenntartó és a működte-
tő a Békési Uszoda látogatói
számára. Június 18-tól augusz-
tus 31-ig a nappali tagozaton
tanulók számára a belépés 500
Ft személyenként. 

Emellett a hónapok utolsó
vasárnapján a belépőjegy egy-
ségesen mindenkinek 400 Ft. 

Bővebb tájékoztatás az  ak -
ciók ról a 20/400-2300-as tele-
fonszámon.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Eladó Tarhoson az Arany J. u. 56. szám
alatti családi ház. Érd.: 30/369-44-62.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatti háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Ár mege-
gyezés szerint. Tel.: 30/621-61-75. 
Tarhoson családi ház eladó. Szegedi
lakáscsere érdekel /földszint, első eme -
let/. Érd.: 30/542-17-80.
Fáy u. 11-ben (Omnia presszó fölött) I.
em./7. sz. lakás eladó vagy termőföldre
cse rélhető. Érd.: 30/29-97-907.
Ház eladó a Magyari u. 41. alatt. 70/509-
36-08, 20/98-33-487.
Eladó egy 100 m2-es családi ház a köz -
ponti városrészen. Tömblakás beszámí -
tása lehetséges. Érd.: 70/310-88-07.
Kecskeméti u. 43. szám alatti ház
sürgősen eladó vagy kisebbre cserélhető,
az értéket egyeztetve. Érd.: 70/386-41-20.
A Lengyel Lajos utcában padlásteres,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Békéscsabán, a Körösi Cs. S. utcában ház
eladó. 20/972-59-02.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince u. 3. szám alatt. Tel.:
66/410-323.
Békésen kétszobás, összkomfortos csalá-
di ház eladó vagy első emeletig lakásra
cserélhető. Érd.: 30/55-38-670.
Ház eladó bontásra nagy udvarral. Érd.:
30/844-90-72.
Fáyn teljesen felújított földszinti lakás
eladó. Tel.: 30/51-80-728.
Rákóczi u. 20. alatti ház eladó. Tel.: 30/48-
10-449.
Ház eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Érd.: 70/36-11-973.
Békésen négyszobás + ebédlős, két für -
dőszobás családi ház eladó vagy kisebbre
cserélhető értékkülönbözettel. Érd.: 30/
411-08-57.
Ház eladó reális áron a Gát utca 27. alatt.
Érd.: 30/58-688-86.
A Fáy utcában földszinti, háromszobás
lakás eladó vagy belvárosi kisebb kertes
házra cserélhető, egyeztetéssel. Érd.:
20/933-15-13.
Kamuton a Közép utcában kiváló állapotú
háromszobás családi ház kerttel, gyü -
mölcsfákkal eladó vagy kisebb békési ker -
tes házra cserélhető. Érd.: 20/933-15-13.

Békésen, a Csallóközi utcában 2 + 2 fél-
szobás családi ház eladó. 70/39-82-532.
Békéscsabán, a Penzán kétszobás, erké-
lyes, összkomfortos lakás garázzsal eladó
vagy belvárosi kis kertes házra cserél-
hető. Tel.: 30/355-74-29.
Kertes családi ház eladó hitelátvállalással.
Tömblakást beszámítok. 70/429-15-30.
Kereszt u. 27. alatt ház eladó. Érd.:
66/643-307.
Kertes ház eladó a Keserű sor 20. alatt.
Érd.: 30/225-78-24.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött III.
emeleti lakás sürgősen eladó. Érd.:
70/214-41-44.
Családi ház Békésen eladó. Érd.: 66/634-
103, 30/55-19-108.
Áron alul eladó az Árpád u. 11. alatti négy -
szobás kertes családi ház. Érd.: 70/516-
52-41.
Régi típusú ház eladó Békésen csendes
környéken vízparti kerttel. 70/94-55-102.
A Kölcsey u. 52. alatt háromszobás,
gázkonvektoros, cserépkályhás kertes ház
eladó. Érd.: 70/362-38-88, 66/643-739.
Békési kertes ház eladó fizetéskönnyítés-
sel. Cserelehetőség érdekel. 70/585-09-11.
Békéscsabán a Fonó u. 2. alatti telek
eladó, víz, villany van, kövesút mellett,
mel léképülettel. Érd.: 70/585-09-11.
A Teleky u. 20. alatti, külön bejáratú, 62
m2-es, komfort nélküli kétszobás önálló
házrész melléképülettel eladó. Érd.: 30/
306-24-08.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél -
komfortos 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.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/32-60-71.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Malomasszonykertben sürgősen eladó
téliesített nyaraló 750 ezer Ft-ért. Víz, vil-
lany van, bekerítve, pincével. Tel.: 70/578-
06-55 vagy 20/436-46-20. 
Bélmegyeren parasztház eladó. Villany,
víz, fürdőszoba van. Gazdálkodásra alka-
lmas nagy udvar. Irányár: 800 ezer Ft.
Érd.: 20/54-19-011.
Ék utcai garázs eladó 1,2 millió Ft-ért.
70/39-10-328.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kastélyzug 5. szám alatt ház eladó.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: 66/643-307.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06. 
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Kecskeméti u. 5. alatti két nagyszobás,
nagykonyhás ház nagy telekkel eladó 3,5
millió Ft-ért. Érdeklődni ott.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Vésztőn a horgásztó mellett parasztház
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/369-
44-62.

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.
Sürgősen, áron alul eladó kisportájú,
összkomfortos kertes ház 5,5 millió Ft-ért.
70/236-35-37.
Kétszobás, összkomfortos, belsőleg felújí-
tott kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 5,8
millió Ft vagy megegyezés szerint. 70/215-
45-77.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás,
51 m2-es, megkímélt, parkettás, zuhany -
kabinos, gázkonvektoros lakás lomkam-
rával eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-
65-304. 
Budapesten a XIII. kerületben egyszobás,
földszinti lakás eladó. Ár: 6,4 millió Ft.
Érd.: 30/205-31-63.
Ady 8/C-ben, IV. emeleti, 76 m2-es, három-
szobás, felújított, egyedi órás lakás sür -
gősen eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
30/46-20-746.
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 14-ben 2. emeleti lakás eladó 7,9 mil-
lió Ft-ért. 70/39-10-328.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Piac tér 1. szám alatt 3. emeleti, két-
szobás lakás eladó. Ár: 8,2 millió Ft. Érd.:
30/205-31-63.
A Keserű sor 20. szám alatt négyszobás
kertes ház áron alul eladó. Irányár: 8,2
millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
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. 

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.
Főútvonal mellett kétlakásos, külön be já -
ratú kertes ház eladó. Irányár: 12 millió Ft.
Érd.: 20/33-16-982.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy u. 10. szám alatt.
20/360-20-71.

INGATLANT KERES

Kizárólag téglaépítésű kertes házat vennék,
fürdőszobásat, 8 millióig. Minden meg ol -
dás érdekel. Cserélhető is emeleti lakásért.
30/578-80-63.
Kiadó bútorozott lakást keresek. 70/429-
15-30.
Három gyermekkel kiadó, ötszobás házat
keresek hosszútávra. 30/847-81-44.

KERT
1-2 ha termőföldet vennék Békéscsaba
körzetében építkezés céljára. Telefon:
20/972-59-02.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.
Malomasszonykertben 629 m2 kert eladó.
Tároló helyiség, WC, víz, villany van. Tel.:
66/414-928, 30/54-45-746.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson S51B, ETZ 125-ös, chopper eladó.
70/215-93-56.
Eladó: Simson 51-es, 250 cm3-es Jawa
veterán üzemképesen, műszakival. Érd.:
30/457-23-02.
MZ vagy ETZ motorkerékpárt vennék bon-
tásra maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/22-
85-866.
Zetor motor üzemképesen, indítható álla -
potban eladó. Érd.: 30/457-23-02. 
Eladó SportKlim tetőcsomagtartó,2005-től
Suzuki Swiftre,új bontatlan csomagolás.
Érd:06706406206
Négyütemű Trabant Kombit vennék mű -
sza kival. 30/578-80-63.

ÁLLAT
Kacagógerlék eladók vagy bármire elcse -
rélhetők.Érd.003620/5419011.
Vágni való csirke és előnevelt eladó. 70/
70-364-70.
Kis süldők eladók. Választott malacok
eladó. Munkácsy u. 5. Érd. este-reggel.
Kéthónapos kiscicák ingyen elvihetők.
Érd.: 20/427-28-95.

TÁRSKERESÉS
50 éves, fiatalos gondolkodású nő hosszú
távú kapcsolatra nem italozó társat keres.
70/535-49-51.

165/65 kg hölgy megismerkedne komoly
gondolkodású, társaság hiányában szen -
vedő, egyedülálló férfival 60 éves korig.
Kalandorok kíméljenek! Tel.: 70/26-817-32.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Kályhásmestert keresünk. 66/411-703.
Házi kertembe Békésen lakó, rotáláshoz
is értő segítőt keresek. 70/236-35-37.
Középkorú nő bármilyen házimunkát,
gyermekfelügyelői munkát keres. 30/583-
33-80.
Kőműves-karbantartó, udvaros, éjjeliőr,
segédmunkás állást keresek, akár rész-
munkaidőben is. 20/326-79-26.
Víz-gáz-központifűtés szerelő szakmával
és érettségivel rendelkező pályakezdő
bár milyen munkában elhelyezkedne. Tel.:
70/773-86-97.

EGYÉB
Eladó egy gyermekheverő (irányár:
5000 Ft),1 éves 1600 W-os fűnyíró, 160
l-es hű tőszekrény (irányár: 5000 Ft),
egy jó álla potban lévő fuvola. Érdek lőd -
ni: 20/886-2781.
300 literes hűtőláda sürgősen 15 ezer Ft-
ért eladó. Érd.: 70/578-06-55.
Nyugágy keményfából, lenvászonnal, új
eladó. Érd.: 30/278-98-07.
Pierre Cardin biztonsági gyermekülés sze -
mélygépkocsiba eladó (0-25 kg-os gyer-
meknek). Megkímélt állapotú. Érd.: 20/
541-90-11.
Különböző típusú jó állapotú HP multis és
sima nyomtató teli patronokkal, szép
nyomtatási képpel eladó. 70/242-42-19.
22 kW-os aggregátor eladó. 70/619-66-19.
Búza, árpa eladó. 20/49-80-921.
Lomjait, kidobásra ítélt dolgait ingyen el -
szállítom. Tel.: 20/228-58-66.
Kukoricamorzsoló 220-as villanymotorral
meghajtva, jó állapotban eladó. Tel.: 30/
931-90-85.
Német légpuska újszerű állapotban eladó.
Rosszat, régit beszámítok. Tel.: 20/629-
28-38.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, tágu lá -
si tartályok. Tel.: 30/376-69-16.
250 db nagyméterű Jantyik egésztégla
eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Asztalok, ágybetétek, nagy tükör, műszaki
rajztábla 1000 Ft/db eladók. 70/236-35-37.
Slávia és lengyel 4,5 cal légpuska eladó.
30/457-23-02.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, takarítógép, háromrészes garnitúra.
Tel.: 30/739-62-58. 
Válaszfaltéglák, gáztűzhely, 10-es műa nyag
rekeszek, faládák, zöldséges állvá nyok,
mérleg. Tel.: 20/342-26-07.Tóth u. 22.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Hévízen egyszobás, összkomfortos, örököl-
hető üdülési jog eladó. Tel.: 30/355-74-29.
Újszerű állapotú, garanciás MTD benzines
láncfűrész eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Bontásból eladó többfajta cserép,  kúp -
cserép, faanyagok, konvektorok, mozaik-
lapok. Kétkerekű kiskocsi, fejújított Hajdu
villanybojler. 20/472-96-58.

Székelyföldi kiránduláshoz útitársat keresek
augusztus 19-23-ig. Tel.: 30/94-55-433
Felújított 660-as Stihl láncfűrész 80-as
vezetővel kedvező áron eladó. Tel.: 20/
342-26-07. Tóth u. 22.
Légpuskát vennék, főleg Sláviát. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Jó állapotban lévő citera eladó 10 ezer Ft-
ért. 20/326-79-26.
16 kalapácsos, 3 fázisú terménydaráló
egy köbméteres gyűjtővel eladó. Tel.: 30/
54-45-746.
Eladó egy 400 literes fagyasztóláda. Ár:
40 ezer Ft. Érd.: 70/39-82-532.
Eladók: benzinmotoros permetező, kézi
köszörű, mázsa, hőszigetelt üveges ajtó,
csónakmotor, bolti mérleg, befőttes  üve -
gek, üst állvánnyal. Tel.: 70/612-83-74.
Vegyes tüzelésű kazán bontásból eladó.
70/603-56-87.
Használt szúnyoghálók keretezetten eladók
(55x127 cm, 88x120 cm). 70/236-35-37.
Eladó egy még nem használt 62-es mé -
retű férfi köntös. Érd.: 70/398-25-32.
Fél évet használt, garanciális 74 AK gon-
dozásmentes akkumulátor kedvező áron
eladó. 20/472-96-58.
Szárított kukorica, radiátorlapok, 160-as
kovácssatu, 28-as Csepel kerékpár eladó.
70/215-93-56.
Gorenje vegyes tüzelésű kályha és üveg-
tetős dohányzóasztal eladó. 20/360-20-71.
Garázsra, műhelyre 94x180 cm-es üveges és
teleajtólap eladó 1000 Ft-ért. 70/236-35-37.
Szobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 20/584-36-01.
Száraz tűzifa, cirkula, asztalos nagy mé -
retű sparhelt a Malomasszonykertben
eladó. Érd.: 70/64-52-341.
Eladó: sötétbarna, lakkozott, kétrészes,
kom binált szekrénysor. Irányár: 20 ezer Ft.
Érd.: 20/88-60-889.
Eladó: megkímélt zuhanytálca, mosdó -
kagyló, WC csésze, 80 literes villanybojler,
1 db új gázkonvektor, 2 db használt gáz -
konvektor. Érd.: 30/342-98-07.
Pentium 3-as számítógép eladó. Irányár:
20 ezer Ft. Tel.: 20/323-11-76.
Régi, világos, 3 db-os szekrénysor, sötét-
barna 7 db-os konyhaszekrény, új számí -
tógépasztal eladó. Érd.: 66/411-443 (nap-
pal), 66/415-230 (este).
Eladó: gyermekheverő, 2 fotel, dohány zó -
asztal, hatszemélyes diófa ebédlőasztal,
nagyméretű turistahátizsák, lemezjátszók,
hanglemezek. 66/411-165, 12-13 óra között.
Eladó: Philips Avent kézi mellszívó ren -
geteg kiegészítővel,Tesy 9 tagú olajradiátor,
gázálarc. Érd.: 70/640-62-06. Tárház u. 38.
44-es elektromos Shakespeare csó-
nakmotor, hozzávaló akkumulátorral (20-25
órát üzemelt) eladó. Érd.: 30/269-04-17.
Bontásból való föld elvihető. Érd.: 30/
844-90-72.
Alko benzinmotoros kerti szivattyú (1 co -
los), elektromos kukoricamorzsoló eladó.
Érd.: 30/306-24-08.
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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 3. KEDD 12 ÓRA.

Idős férfiakat köszöntött a polgármester

A közelmúltban köszöntötte Izsó Gábor polgármester városunk
nevében a 90 éves Pocsai Sándort. Sándor bácsi kiváló egész -
ségnek örvend: a mai napig aktívan műveli, gondozza zöldséges-
és virágos kertjét. Eme kerek, szép évforduló alkalmából lánya is
hazatért néhány hétre Amerikából, hogy édesapját személyesen is
felköszöntse.

A békési lakos Okányi Lászlóról nemigen mondaná meg senki sem
első ránézésre, hogy a napokban töltötte be 90. életévét. A szépkorú
László bácsi nagy családja körében ünnepelte meg születésnapját:
három gyermeke, hét unokája és három dédunokája is köszöntötte.
Kellemes kötelezettségének eleget téve városunk nevében Izsó
Gábor polgármester is meglátogatta otthonában. 

Komlódi József széles családi és baráti körben ünnepelte meg nem-
régiben 90. születésnapját. Az idős úr hosszú élete során végig aktí-
van dolgozott, mostanság pedig az olvasás és a szőlőművelés okoz
neki örömet. Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója
nevében József bácsinak jó egészséget és további békés, boldog
éveket kívánt Izsó Gábor polgármester is.
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Békésen az Ó-Fehér-Körösre pillantva
gyakran láthatunk kacsákat, amelyek a gye-
rekek nagy örömére szívesen fogadják nagy-
lelkű adományainkat. De valóban kacsát
látunk-e? Természetesen nem, a leggyakrab-
ban megfigyelhető faj neve tőkés réce, telje-
sen logikátlanul külön írva, a kacsának csak
a háziasított rokont, a házikacsát nevezzük –
ezt viszont egybeírva.

De miért nevezik az álhírt kacsának?
Érdekes a története. A korábbi, boldogtalan,
internetet nélkülöző korokban nehezebb volt
utánajárni a hírek valódiságának, így a meg
nem erősített újdonságokat a szerkesztőség-
ben a „non testatum” (NT) betűkkel jelölték
(annyit jelent: nem hiteles). Ezt a két betűt
aztán entének ejtették, ami németül kacsát
jelent, innen a hírlapi kacsa kifejezés.

Persze ma sem kell nélkülöznünk a
kacsákat, bár újabban hoaxoknak hívják
őket. Állítólag a hókuszpókusz szóból ered

a név (ami meg az Úrfelmutatáshoz kap-
csolódó mondathoz: hoc est corpus, a.m.:
„ez a test”). A hoax olyan becsapás, átverés,
ami még éppen nem bűncselekmény. A leg-
régebbi hoaxok egyike Idaho állam neve,
állítólag őslakosai nyelvén azt jelenti: a
hegyek ékköve, valójában az egyik politi-
kus találta ki a szót, de mire ez kiderült, a
térképeken már Idaho ékeskedett. A hoa-
xok tipikus példája az a típusú e-mail,
amelyben megkérnek bennünket, hogy
küldjük tovább tíz ismerősünknek a rákos
kisfiú levelét, aki így akarja beírni magát a
Rekordok könyvébe, egyébként meg Bill
Gates személyesen ül a számítógépe előtt,
számolja az üzeneteket, és kis dollárocská-
kat potyogtat a gyógykezeléshez létreho-
zott számlára. Talán nem kell sok ész
ahhoz, hogy rájöjjünk: nagyon kell valaki-
nek az e-mail-címünk. Meg a barátainké is.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
KACSA

A Szent Lázár Alapítvány
intézményei több éve segítik a
megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatását. A
szociális foglalkoztatáson kívül
több foglalkoztatási modell
kidolgozásában ve szünk részt.
Az elkövetkező hetekben egy
sikeresen el nyert TÁMOP tá -
mogatás ke retében újabb mun-
kahelyek teremtésére kapunk
lehetőséget. Mivel a kistelepü-

léseken egyre súlyosabb prob-
lémaként jelentkezik a foglal-
koztatási lehetőségek teljes
hiánya, alapítványunk ezt a
hiányterületet kívánja felkarol-
ni az elkövetkező években. A
foglalkoztatási modelljeinket
valós helyi szükségletekre, ill. a
fellépő igényekre építjük.
Továbbra is legfőbb célunk,
hogy segítsük a hátrányos
helyzetű csoportok, (megválto-

zott munkaképességű, roma
személyek, pszichiátriai bete-
gek) munkaerőpiacra történő
visszakerülését. Várakozá saink
és terveink szerint az elkövet-
kezendő 1-2 éven belül 40-50
fő részére tudunk új munkahe-
lyet teremteni. 

Elérhetőségeink: Szent Lá -
zár Szociális Központ, 5630 Bé -
kés, Hunyadi tér 1/1., T.: 66/
643-588, www.szentlazar.hu  

�

Munkahelyteremtés 
a Szent Lázár Alapítványnál

„A szavak mást is jelente-
nek, mint amire a szótár tanít”
– mondta Márai Sán dor, és
ezzel a megállapítással valószí-
nűleg egyetértettek annak a
húsz (zömében alsó tagozatos)
kisdiáknak a szülei is, akik
június közepén három napig
német játéktáborban vettek
részt egy hódmezővásárhelyi
németnyelv-tanár, Benséné
Bánki-Horváth Klá ra vezeté-
sével. Papirosszagú könyvek és
iskolapadok he lyett számhá-
borúban, meglepetést bonto-
gatva és táncolva észrevétlenül
szaporodtak az elsajátított sza-
vak az ifjú táborozók tarsolyá-
ban. Az esemény helyszíne a
Szegedi Kis István Református
Általános Iskola és a

Gyülekezeti Terem volt, szer-
vező munkájáért elismerés ille-
ti Bíró Anikó né mettanárt. A
szülők a Békési Újság hasábja-
in is szeretnének köszönetet

mondani városunk Német
Nemzetiségi Önkor mány za -
tának az anyagi támogatásért.
Reméljük, sikerült ha gyo-
mányt teremtenünk!

�

Német nyelvi tábor

Vajon milyen játék következik?
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A Békés Városi Jantyik Má tyás Múzeum az
idén is megrendezi hagyományőrző táborát 6-

12 éves gyermekek ré szére „KÖTELEZŐ”
TÁBOR címmel július 23-27. között a Dur kó

utcai Tájházban. A táborban az érdeklődők
játékos formában kipróbálhatják, mi mindenre
jó a békési madzag, pl.: kötélhúzás, ugróköte-
lezés stb.

Ezenkívül hagyományos né pi játékok készí-
tése, ügyességi versenyek, múzeumlátogatás,
városi séta, daltanulás és sok-sok játék színesí-
ti a programot. A foglalkozásokat Balog Gá -
borné és Szabóné Nemes Mag dolna vezeti.

A táborban naponta 8-16 óra között fogad-
ják a gyerekeket, ahol tízórait, kétfogásos
meleg ebédet és uzsonnát is kapnak. Részvételi
díj étkezéssel 10000 Ft/fő. 

Érdeklődni, jelentkezni le het személyesen a
Békési Ga lériá ban (Békés, Széchenyi tér 4. sz.)
vagy a 66/411-943-as te lefo non munkaidőben.
Je lent ke zéseket július 15-ig fogadnak el.        

�

Nyári gyermektábor a Tájházban

Pillanatfelvétel a tavalyi múzeumi táborból.

Június 28. csütörtök 10 óra
Református Magvető Konferencia.
Galéria

Június 28. csütörtök 19 óra 
Kertesi Ingrid és Pálúr János hangversenye.
Református templom

Június 29. péntek 16 óra
Nemzetközi Fuvolakurzus záróhangversenye.
Zeneiskola

Június 30. szombat 11 óra
Békés-tarhosi Baráti Kör közgyűlése.
Városháza díszterme

Június 30. szombat 15:30
Kórustalálkozó. 
Református templom

Július 7. szombat egész nap
Körösök Völgye Folklórfesztivál Tarhoson.
Bőveb ben a programról lapunk 4. oldalán.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 28. – JÚLIUS 10. KÖZÖTT

Várjuk véleményüket, ötleteiket!
Postacím: 5630 Békés Pf. 61. • E-mail: bekesiujsag@globonet.hu
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Horgász
szemmel

A termetes halak: pontyok,
amurok horgászata során el -
kép zelhetetlen a szoktató ete-
tés különféle magvak nélkül. A
főtt magvak a pontyhorgászat
megkérdőjelezhetetlen alapját
jelentik. Miből is áll a pontyok
és amurok által kedvelt keve-
rék? Elsődlegesen tartalmaz
kukoricát, továbbá ju harmagot,
tigrismogyorót, ken dermagot,
mega maist, borsót. A keveré-
ket amellett, hogy ké szen meg-
vásároljuk, házilag is összeállít-
hatjuk. Javasolt elkészítési
mód: 1 kg magmixet öntsük
egy vödörbe, és öntsük rá kb.
4-5 liter vizet. Ennyi vizet nem
vesz fel, de legalább nem kell
pótolni. Körülbelül 24 órás

áztatás ajánlott. Ha kellően
megpuhultak a magvak, gáz-
lángon, lassú tűzön, egy órán át
főzzük. Az elfőtt vizet pótolni
kell, hogy a magvak egyformán
puhuljanak. Bizonyos magvak,
mint a tigrismogyoró, szinte
szétfőzhetetlenek, de kiváló
csalogatók. Amikor a keverék
megfőtt, lehet erjeszteni vagy
aromásítani, de semmiképpen
se bü dösítsük. A nyári kániku-
lában az ilyen magkeverékek
igen jól tartják a halakat az ete-
tésünkön, hiszen minden hal
megtalálja a számára legmegfe-
lelőbb ízt. 

Szekerczés Sándor

SZOKTATÓ ETETÉS
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Közel hatvan gyermek fe jez-
te be az egész tanéven át tartó
Bringasuli programot a forga-
lomban tett gyakorlati vizsgá-
val a Békési Kistérségi Iskolá -
ban június 8-án. A megméret-
tetés izgatott perceit megelőző-
en Izsó Gábor polgármester
oldotta a vizsgadrukkot. El -
mondta, a város arra törekszik,

hogy tudatos és felelősségteljes,
a szabályokat betartó kerékpá-
ros generáció használja Békés
kerékpárútjait, ezért indította el
a Magyar Kerékpáros Túrázók
Szövet sége támogatásával az
elméleti és gyakorlati ismerete-
ket átadó Bringasuli programot.
A többszörösen Kerékpáros -
barát Település díjat elnyert
városvezetés céljairól elárulta
még, hogy pályázatok útján sze-
retnék összekötni a Csabai és a

Petőfi utcai, továbbá a Berényi
úti kerékpárút-szakaszokat,
míg Dánfokra a tervek szerint
kerékpársáv vezetne. 

A vizsgabizottság elnöke a
Magyar Kerékpáros Túrázók
Szövetsége elnöki tisztét be -
töltő Kondor Attila volt, aki
elmondta: olyan pályát jelöl-
tek ki a Hepp Tagiskola kör-

nyékén, a Durkó és a
Szendrey utca érintésével,
amely alkalmat ad a vizsgá-
zóknak, hogy bizonyítsák
ügyességüket indulásban és
megállásban, egykezes hala-
dásban, kanyarodásban. A
vizsgát követően a 4-8. osztá-
lyos gyerekek átvehették iga-
zolványukat, amely jelzi, hogy
alapvető kerékpáros ismertek
birtokában vesznek részt a
közlekedésben.            Sz. K.

Véget ért 
a Bringasuli

Mozgalmas hetek vannak a
Surman BoxClub versenyzői
mögött. Egerben a régiós baj-
nokságon nyolc sportoló is a
ringbe lépett: ifj. Surman Zol -
tán, Nedró Balázs, Csapó
Elek, Rózsavölgyi Richárd,
Szalontai Mihály, Samu Ni -
kolett, az újoncként bemutat-
kozó Ifj. Antóni Antal és Balla
István. Valamennyien győzel-
met arattak meccsükön, akár-
csak a vecsési Bizalom Kupán,

ahol már Nagy Regina és
Smiri Klaudia is kesztyűt
húzott, és nyert.

Nemrégiben a debreceni
plá zában rendezett Pofon
Par tin léptek kötelek közé,
ahol a csapat Bozsányi Gé zá -
val egészült ki, és a sikersoro-
zat folytatódott. Ezekkel a
versenyekkel hangoltak a
bokszolók az Egerben rende-
zett Bornemissza Gergely
Emlék versenyre, ahol ifj.

Surman Zoltán, Csapó Elek
és Csordás Balázs képviselte
az egyesületet, és mind a hár-
man a dobogó harmadik
fokára állhattak fel. A fárasz-
tó szezonkezdetet elégedet-
ten értékelte Surman Zoltán
edző, külön kiemelve az
újoncok szép versenyzését. A
sikerekben szerepe volt
Békés város egykori kitűnő
ökölvívója, Antóni Antal
edző munkájának is.

Lehengerlő szezonkezdet 
a Surman Clubnál

Május második felében meg-
kezdődött a kajak-kenu ver-
senyszezon. A Békési Ka jak–
Kenu Club versenyzői Szegeden
és Tolnán kezdték az idényt,
ahol több szép győzelmet és
dobogós helyezést sikerült elér-
niük. Emellett a Gyo maend -
rődön megrendezett idénynyitó
sárkányhajó-versenyen is helyt -
álltak a klub fiataljai, egy győ-
zelemmel felérő második helyet
megszerezve. Ezt követően
került sor Győr ben az eddigi
legnagyobb versenyzői létszá-
mú Kajak–Kenu Maraton
Magyar Baj nok ságra, ahol saj-
nos két do bogóesélyes békési
hajó is bo rult, ennek ellenére

több fiatalnak sikerült a  bronz -
érmet érő 4-6. hely valamelyi-
kén végeznie. Ered mé nyek: K-
2 Férfi Serdülő V. 15 km-en 5.
Kiss Zoltán – Farkas Áron;
Férfi Serdülő V. 15 km-es

Csapatversenyben 6. Farkas
Áron – Kiss Zoltán – Lipcsei
Zsolt; C-1 Férfi Kölyök IV. 10
km-en 6. Laczó Dániel; K-2
Férfi Gyermek II. 5 km-en 6.
Csikós Zoltán – Szabó Tibor.

Verseny verseny hátán a kajakosoknál

A Kajak-Kenu Maraton Magyar Bajnokság békési érmesei.

A 2009-ben alakult körös-
tarcsai Körösvölgyi Póni Klub
Egyesület jelentős tapasztala-
tokkal rendelkezik a gyerme -
kek nyári táboroztatása terén.
Az idei tanévben a TÁMOP
3.2.11/10-1-2010-0228 számú
pályázati projekt keretében
hat partnerintézménnyel dol-
goztak együtt a gyerekekért.
Köztük volt a Békési Sport -
iskola 6. osztálya, amelynek
tagjai hat alkalommal látogat-
tak el Köröstarcsára. A szep-
tembertől júniusig tartó fog-
lalkozásokat a Szövőházban és
a lovasudvarban tartották.
Ezek a témanapok felölelték

az évszakhoz kapcsolódó szo-
kások megismerését, a fel-
hasz nálható természetes alap-
anyagok feldolgozását és a
lóval való bánásmód megta-
nulását, a lovas alapismeretek
elsajátítását. 

– Foglalkozásainkon szüre-
teltünk és mustot készítet-
tünk, lovaskocsival mentünk
kukoricát törni, amit a szövő-
házban morzsoltunk és darál-
tunk, szőttünk, fontunk, fes-
tettünk tojást, és ültettünk
virágot. Pünkösdkor készítet-
tünk gyöngyösbokrétát és
pünkösdi koszorút, végül
megismerkedtünk az aratás

hagyományaival. Célunk volt
a hagyományok felelevenítése
és megszerettetése. A tanulók
minden alkalommal lovagol-
tak Serfőző Bianka lovas edző
irányításával – tájékoztatott
Végh Judit lovastanár. A
Körösvölgyi Póni Klub
Egyesület elnöke a Békési
Újságon keresztül mondott
köszöntet a Sportiskola mint
partnerintézmény vezetői-
nek, Szollárné Lovas Györgyi
osztályfőnöknek és Rózsa
Ilona napközis nevelőnek,
hogy sikeresen együttműköd-
tek velük a projekt megvaló-
sítása során.

�

Köröstarcsán jártak 
a békési sportiskolások

A kánikulai időben a főtér
több pontján állított fel a
városvezetés párakapukat. A
járókelők előszeretettel hű -
tik le magukat a kapuk alatt

elsétálva, és mint Gazsó
János felvételén látszik, a
kerékpárosok (és nem csak a
gyerekek) is örülnek a hideg
vízpárának. 

Kánikulában felfrissülés 
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