
A Békési Újság mostani szá-
mában visszatérően foglalko-
zunk a 37. Békés-tarhosi Zenei
Napok rendezvényeivel, me -
lyekről tudósításokat közlünk.
Írunk arról is, hogy a szoká-
soknak megfelelően lapunk
kiadója vacsorán látta vendé-
gül a Békési Újság megjelené-
sében és terjesztésében szere-
pet vállaló lelkes munkatársa-
kat, önkénteseket. Egy csokor-
ba gyűjtöttük a Fregolina
Társastánc Klub idei szezonjá-
nak legfontosabb sikereit is. 
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Részt vesz a Békés-
tarhosi Zenei Napok

rendezvényein? 

29%
Igen, egy-két 
koncertre elmegyek.

50%
Nem.

21%
Igen, több 
esemény is
érdekel. 

Lapunk elé…

A Békési Polgármesteri
Hivatal idén is meghirdeti
nagysikerű „Virágos Békés”
elnevezésű környezetszépítő
pályázatát. A
szervezők nyolc
kategóriában vár-
ják a fotókkal
illusztrált jelent-
kezéseket a békési
lakosoktól augusztus 9-ig.
Versenykate góriák: virágos
udvar-ház, virágos balkon-
veranda, virágos kerítés,
virágos tanya, virágos közin-
tézmény, ingatlan előtti köz-
terület, bokorszobrászat,
rendezett zöldterület. 

A beküldött képekből kiál-
lítás nyílik majd, és a téli
hónapokban a győztesek fotó-
iból készült tárlat a városháza

földszinti folyosó-
ján tekinthető meg.
A legjobbakat ju -
talmazzák.

A verseny részle-
tes kiírása a Pol -

gármesteri Hivatal portáján
vehető át, vagy a www.bekes-
varos.hu honlapról tölthető le.
Beküldési cím: Békési Pol -
gármesteri Hivatal „Virágos
Békés” 5630 Békés, Petőfi u.
2. E-mail: viragosbekes@
bekesvaros.hu.

�

Idén is „Virágos Békés”

Június 23-án a Somogyi-
Tóth Dániel karnagy által
vezényelt debreceni Kodály

Filharmonikusok nyitóhang-
versenyével kezdődött a
XXXVII. Békés-tarhosi Ze nei
Napok. A kulturális központ
színháztermében tartott kon-
cert egyik műsorszámában,
Mendelssohn E-moll he gedű-
versenyében a szólót Baráti
Kristóf hegedűművész játszot-
ta, hatalmas sikert aratva. A
másik két mű, Rossini A sevil-

lai borbély című operájának
nyitánya, va lamint Beet hoven
III. „Erio ca” szimfóniája volt.

A megnyitó beszédet ezúttal
Fejes Antal, a zeneiskola nyu-
galmazott igazgatója mondta. 

A nyitóhangversenyt meg-
előzően az éppen 90 éve szüle-
tett dr. Gyarmath Olga emlé-
kére rendezett kiállítást nyitot-
ták meg. A tárlaton elsősorban
a zenei napok és a Szép Magyar
Beszéd kurzus kordokumentu-
mainak, fotóinak bemutatása

látható, sőt hallható a kulturá-
lis központ ká polnatermében.
A kiállítást megnyitó Kállai

Júlia grafikusművész kiemelte:
Olga néni élete meghatározó
időszaka a tarhosi Ének i s -
kolában töltött évek voltak s a
Gulyás Györggyel való találko-
zás. Olga néni munkásságát
1989-ben Békés városért
kitüntetéssel, 2004-ben pedig
a Magyar Köztársaság Bronz
Érdemkeresztjével ismerték el.

Zsombok Imre 

A zene kéthetes helyi ünnepe
Megkezdôdött a 37. Békés-tarhosi Zenei Napok 

Az éppen 450 évvel ezelőtt
megjelent Heidelbergi Kátét
állították az idei „Magvetés”
református konferencia közép-
pontjába, melyet hagyományo-
san a Békés-tarhosi Zenei
Napok idején rendez meg a
békési egyházközség. Magáról
a kátéról, a református vallást
követők alapvető hitvallási szö-
vegéről dr. Baráth Béla egyete-
mi docens tartott előadást.
Kiemelte, hogy ez a kérdés-fe -
lelet formájában megírt vallás-
tani népkönyv évszázadokon
keresztül adott a hívek újabb és
újabb generációinak kezébe
alapvető ismereteket a keresz-
tény vallás kérdéseiről, és egy-

ben azt is szolgálta, hogy a
reformátusok – hittételeik
alap ján – megkülönböztessék
ma gukat a többi felekezetek
követőitől. A Debreceni Hittu -
do mányi Egyetem oktatója be -
szélt a káté keletkezésének
körülményeiről, íróiról, a refor-
máció történelmi koráról. El -
mondta még, hogy a Hei -
delbergi Káté 1577-től kezdő-
dően számos, becslések szerint
kétszáznál is több magyar nyel-
vű kiadást élt meg, ám mivel a
könyvecske állandó használat-
ban volt a híveknél, elrongyoló-
dott, és egy-egy kiadásból gyak-
 ran egy példány sem maradt
fenn.         Folytatás a 3. oldalon.

Fókuszban a 
jubiláló hitvallási irat

A hőség ellenére is nagy
számban neveztek a sportolni
vágyó gyerekek és felnőttek a
Békés Városi Szociális Szol -
gáltató Központ hetedik alka-
lommal életre hívott szünidőkö-
szöntő utcai futónapján. A
„Fuss a nyárba” program része-
ként a liget környékén kijelölt
távokon mérték össze kitartásu-
kat a békésiek. Győztesek a kü -
lönféle korcsoportokban: 1-2.
osztályosoknál Csicsák Valen -
tina és Szász Zoltán, 3-4. osztá-
lyosoknál Szemenyei Mariella és
Reszelő Szabolcs, 5-6. osztályo-
soknál Lehoczki Csilla és Re -
szelő Dávid, 7-8. osztályosoknál

Klement Ildikó és Szekeres
Dávid. A 15-35 éves nőknél
Szalkai Adrienn, 15-40 éves fér-
fiaknál Reszelő József, 35 évnél
idősebb nőknél Marti Tünde,
40 évnél idősebb férfiaknál
Czinanó Tihamér diadalmasko-

dott. A családosok versenyét a
Reszelő család nyerte, míg a
csapatok vetélkedését a Csupa
csajok. A futószámok mellett
kötélhúzó- és rollerverseny is
zajlott, a legkisebbek bölcsis
moped számban indulhattak.

Futással köszöntötték a vakációt

Országszerte óriási töme-
geket mozgatott meg a Fi -
desz rezsicsökkentést támo-

gató aláírásgyűjtési akciója.
Az elmúlt időszakban aláírá-
sával bárki megerősíthette,
hogy támogatja a kormányt
az energiaárak elszabadulása
és a zömmel külföldi tulaj-
donban lévő szolgáltatók
extra profitja elleni küzde-
lemben. 

A hónapok óta zajló alá-

írásgyűjtés hamarosan lezá-
rul. Izsó Gábor polgármes-
ter, aki a Jobboldali Össze -

fogás Békésért Polgári Kör
és Mucsi András, aki a helyi
KDNP csoport aktivistáival
támogatta a kezdeménye-
zést, átnyújtotta azokat az
aláírásgyűjtő íveket, ame-
lyeken békésiek ezrei álltak
ki a rezsicsökkentés mel-
lett. Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő, a Fidesz

választókerületi elnöke az
aláírásgyűjtő ívek átvétele-
kor köszönetet mondott
mind a szövetséges KDNP,
mind a Jobboldali Össze -
fogás Békésért Polgári Kör
munkájáért. 

– A közelmúltban több
programon vettem részt
Békésen, ahol alkalmam volt
személyesen is megtapasztal-
ni, milyen fontos a békésiek
számára, hogy hozzájárulja-
nak a kormány erőfeszítései-
hez. Ez a tekintélyes mennyi-
ségű aláírás számomra azt
jelenti, hogy a szövetséges
KDNP mellett a város veze-
tésében is komoly partnerre,
igazi szövetségesre találtunk
– mondta el Dankó Béla. 

A képviselő végül az alá-
írásgyűjtést segítő szerveze-
tek mellett külön köszönetét
fejezte ki valamennyi lakos-
nak, aki részt vett az akció-
ban, vagy aláírásával támo-
gatta annak céljait.

Célegyenesben az aláírásgyűjtés Békésen is
ÖSSZEFOGÁS Több ezren mondtak igent a rezsicsökkentésre
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Békésen a rezsicsökkentést támogató aláírások több mint 80%-át a
Jobboldali Összefogás-KDNP önkéntesei szedték össze.
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Irodalmi

és

fotópályázatunk

a 2014-es

Békési

Kalendáriumhoz:

www.bekesiujsag.hu
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A Petőfi utca 40. szám alatti lakóépület is
azon kevés fennmaradt házaink egyike, mely
népi építészeti jegyeket visel magán. Ezért
érdemes megóvni.

Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején
épült ház első ismert tulajdonosa Darabos
Gábor gazdálkodó és családja volt. A né pes
Darabos család az
1930-as évek kö ze-
péig élt itt. Ezután
Kovács Gábor ker-
tész költözött ide
családjával. Róla
Len gyel Zoltán ta -
nár úr, a Békési Új -
ság egykori főszer-
kesztője és egyben
tulajdonosa az 1996.
július 26-i számá-
ban, a 3. oldalon a
következőket írta:

„A már idős
Kovács Gábor híres
vincellér volt a tízes
években Óbecsén.
/Ez ma már sajnos
Szerbiához tartozik.
B. Gy./ Utána két
holdon bolgárkerté-
szetet létesített Békésen, amit feleségével,
Kocsor Zsuzsannával ké sőbb tizenegy holdra
fejlesztett. Városunk ban ők alkalmazták elő-
ször azt az öntözési technikát, amikor a lovat
körbe hajtva, a járgány vízbe merülő kanalai
öntözik a földet. Valamint az elsők között sze-
relték fel kertészetüket szivattyúgépekkel.” 

Az 1951-ben államosított épületet Kovács
Gábornak és két kiskorú gyermekének el kel-
lett hagynia. Sokáig élt az utcafronti részen
Viosz Imréné tanítónő, egy magas rangú kato-
natiszt özvegye. A középső részben B. Kun

Lajos rendőr is élt. Őt követte Kovács Lászlóné
két gyermekével. E hajlék lakója volt Horváth
József, városunk közmegbecsülésnek örvendő
polgára is. A felsorolás persze nem teljes. 

Az, hogy az épület építészetileg mennyire
értékes, bizonyítja, hogy már az 50-es években
megjegyezték a telekkönyvi kivonaton: „Népi

em lék. Mindenféle
át alakításhoz, tata-
rozáshoz és bontás-
hoz az Országos
Mű emlékvédelmi
Felügyelőség véle-
ménye szükséges.”
A földszintes, nye-
regtetős építmény
utcai homlokzata
kétablakos. Erede -
tileg három ablak
nézett az utcára, de
a folyosói ablakból
bejáratot alakítottak
ki. Az oromfalban
szalagkeretes, kör
alakú szellőzőnyílást
láthatunk. Az
orom fal csúcsán pe -
dig kis díszítést fi -
gyelhetünk meg. Az

utcai front ma sima, vakolt felülete régen
eklektikus díszítésű volt. Az ablakok felett sze-
möldökpárkányok húzódtak. Az épületnek
különleges értéket ad az oldaltornác kör
keresztmetszetű oszlopsora. Valamikor falazott
mellvéd kötötte össze őket. Az épülethez figye-
lemre méltó, magas, falazott kerítés tartozik. A
kaput nagyméretű kapubálvány fogja közre. 

Oláh Lajos egykori lakó nagyon ügyelt arra,
hogy ez az értékes oldaltornác megmaradjon.
Az egykori Darabos-ház védelme indokolt.                   

Bíró György, városvédő

2 2013. július 2.
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A VOLT DARABOS-HÁZ A SERTÉS RÉSZEI ÉS ELKÉSZÍTÉSI MÓDJAI
A sertés sütésre alkalmas részei a karaj, a comb, a

lapocka, a tarja, a szűzpecsenye, a csülök és az oldalas.
A hosszú és rövid karaj a legjobb rántva, párizsi és
natúrszeletnek. A tarjából készíthetjük a legjobb flekkent
és nyársonsültet. Pörköltnek, székelygulyásnak,
tokánynak, vagdalt húsoknak csülköt, oldalast, lapockát
használunk. Fejből, csülökből, lábakból, farokból, bőr-
ből kocsonyát készít-
hetünk. A különböző
belsőségekből - máj-
ból, veséből, velőből,
tüdőből - változatos és
finom ételek készíthe-
tők. Ezeket általában
forrázva használjuk fel,
a máj kivételével.

A combot általá-
ban egybesütni, pör-
költnek, tokánynak,
darálni szokták, de
szeletnek is kiválóan
alkalmas. Rántani
legjobb a slussz rész,
vagy aki a szárazabb húsokat szereti, a felsál. A
comb dió része egybesütve jó, de brassói aprópe-
csenyének - a szűzpecsenye után - a legkiválóbb. A
hátsó csülök nagyon finom sütni, pörköltnek, és
még a székelykáposztának is fantasztikus ízt kölcsö-
nöz. A lapocka leginkább egybesütni jó, pörköltek,
gulyások, vagdalt húsok, és töltelékek készítésére
alkalmas. A karajok közül a rövidkaraj szárazabb.
Hosszában a rövidkarajon helyezkedik el a szűzpe-
csenye. Ez a sertés legnemesebb része. Fantasztikus
finom belőle a rántott hús. 3-4 cm vastagságúra kell

elvágni, majd tenyérrel szétlapítani. Kiváló belőle a
brassói aprópecsenye, a magyaros szűzérmék. A
karaj natúrszeleteknek, rántott húsnak, de göngyölni
is nagyszerű (a hússzeleteket, mint a füzetlapot ket-
tényitjuk), ezen kívül a bakonyi sertésbordának is ez
a jó. Lángolt, vagy parasztkolbásszal megtöltve,
majd egyben megsütve fantasztikus. A karaj csontja

az orjaleves kiváló
alapanyaga. A tarja
finom rántani is, de
vigyázni kell vele,
mert a panírt ledobja.
Nagyszerű cigánype-
csenyének, szabadtű-
zön grillezni, egyben
megsütni, készíthe-
tünk belőle pörköltet,
gulyást, aprópecse-
nyét, vagdalt húsnak
is kiváló. Oldalas fel-
csíkozva, fokhagymá-
san lesütve az igazi.
Főzelékekre a legfino-

mabb feltét. Nagyon sokan a dagadót veszik darálni.
Ha az oldalasról úgy vágjuk le, hogy az oldalas por-
cogós része benne marad, akkor töltött húsnak meg-
felel. A fej, a láb, a farok és az első csülök a legjobb
kocsonyaalap, de töltött káposzta mellé is remek. A
fej, fokhagymásan megfőzve, majd bepaprikázva,
legfőképpen télen, fantasztikus reggeli lehet. A ser-
téslábat megfőzve, majd mikor kicsontoztuk, bepaní-
rozva, és kirántva, majonézes krumplival, kiváló étel.
Minden csontot felhasználhatunk levesek vagy főze-
lékek felöntésére is. 

A református iskola alsó
tagozatának diákönkormány-
zatai a közelmúltban közös
kirándulást szerveztek, amely
során több mint 60 kisdiák és
kísérőik, csaknem százan is -
merkedhettek a főváros neve-
zetességeivel.

A nagy csapat első állomása
a Parlament volt. Az ország
házában láthatták a Szent
Koronát, a koronázási jelké-
peket és az azokat őrző kato-
nákat, sőt, az őrségváltást, a
hatalmas üléstermet, a díszes
csarnokokat. Később dunai
sé tahajókázás következett a
Hungária nevű hajón, majd a
társaság a Planetáriumban
csodálhatta meg a Világe gye -
tem rejtélyes titkait. 

A vonattal és Budapesten a

metróval való közlekedés kü -
lön élményt nyújtott a gyere-
kek számára. Köztük sokak-
nak ez először adatott meg
életében.

A kalandos nap végén a
kirándulók élményekkel telve
tértek haza, amelyeket a Pető -

fi utcai egység negyedikesei
meg is örökítettek az iskolában
rajzok formájában. Az alkotá-
sokból Budapesten jártunk
címmel kiállítás nyílt a diák -
önkormányzati hírmondón.

Ádámné Koi Csilla és
Arató Tamás, DÖK vezetők

Szegedisek Budapesten

A 84. Ünnepi Könyvhét
egyik eseménye volt a Püski
Kiadó két új könyvének
bemutatója a Püski Sándor
Könyvtárban. Elsőként Püski
István mutatta be édesapja

emlékére írt könyvét, a Püski
Sándor emlékkönyvet. 

A másik kötet Cey-Bert
Róbert: Atilla, a hun üzenet
című munkája. Elhangzott
továbbá, hogy a Püski Kiadó

Cey-Bert Róbert öt könyvét
adta ki. Ezeket a köteteket és
Püski István emlékkönyvét
meg lehetett vásárolni a
bemutató után, s dedikálták is
alkotásaikat a szerzők. Zs. I.

A Püski Kiadó két új könyvének bemutatója

Békés is csatlakozik a me -
gyében már sokfelé sikert ara-
tott és bizonyos döntéshozók
szerint rövidesen országossá
váló Mintamenza Prog ramhoz
– hangzott el a június 25-én, a
Békési Kistérségi Iskola dr.
Hepp iskolájában tartott sajtó-
tájékoztatón. Mind ez azt
jelenti, hogy már a következő
tanévtől a városban mintegy
3000 diák étkezhet a Minta -
menza program szakértőinek
ajánlásai alapján az iskolai
menzákon egészségesebben,
táplálóbban. 

Izsó Gábor polgármester
kiemelte: az önkormányzat
szeretne beszállítója is lenni a
programnak, vagyis szeretné
értékesíteni a közmunkaprog-
ramban érintettek által meg-
termelt mezőgazdasági áru-
kat, így a gyerekek tányérjára
nem csak értékesebb, hanem
helyi alapanyagokból készülő
étel is kerülhet. Pro hászka

Béla mesterszakács, e program
szakmai vezetője kiemelte, a
Mintamenza lényege, hogy a
szezonalitást figyelembe véve a
konyhákon dolgozóknak aján-
lásokat tesznek a menük elké-
szítéséhez, alkalmazott kony-
hai technikákhoz és a tálalás-
hoz, és alapvető se gítséget
adnak a ételsor megtervezésé-
hez. A menüben to vábbra is
szerepel hús és tésztaféle, mel-
lette több zöldség és gyümölcs
felhasználása várható. Dr.
Mucsi Gyula megyei tiszti
főorvos szerint a magyarok

rossz egészségi mu tatóinak
megváltoztatása csak úgy le -
hetséges, ha már egészen fiata-
lon megtanulják a gyerekek az
egészséges táplálkozás és élet-
mód alapjait, ezáltal általános
egészségi helyzetük is javul-
hat. Erdős Norbert me gyei
kormánymegbízott el mondta:
a Békésből indult mintaprog-
ram már több me gyét meghó-
dított, és mivel az országos
tiszti főorvos támogatását él -
vezi, várhatóan az egész or -
szág ban el fog terjedni. 

Szegfű Katalin

Békés is csatlakozott a
Mintamenza Programhoz

A Mintamenza Program megérkezett Békésre. Az érintettek szándék -
nyi latkozatukat aláírásukkal igazolták.

Az apróságok vették át a ha -
talmat a Szent Lázár Ala -
pítvány Hunyadi téri telephe-
lyén, ahol a közeli napokban
rendeztek gyermeknapot az
intézmény szakdolgozói. A ki -
csinyekről szólt minden, a sok-
sok játék, az ugrálóvárak, a lo -
vaglás, a kézműves foglalkozá-
sok. Finomságokban sem volt

hiány: szendvicsek, sütemé-
nyek kerültek ki a konyhából a
gyerekek örömére, a bogrács-
ban paprikáskrumpli főtt, a
fagyis bácsi pedig alig győzte
adagolni a fagyigombócokat –
természetesen mindezt ingye-
nesen, hiszen ezzel kívánt ked-
veskedni az alapítvány a dolgo-
zók és az ellátottak gyermekei-

nek, unokáinak. Az alapítvány
TÁMOP 1.4.3. nagypályázati
célcsoportja is meghívást ka -
pott, ők is elhozhatták cseme-
téiket. A rossz idő ellenére több
mint 60 gyermek látogatott el
szüleivel, nagyszüleivel a ren-
dezvényre, és mint elmondták,
szívesen maradtak volna még. 

G. K.

Gyerekzsivaj a „Szent Lázár”-ban
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Az összetartás (concor-
dia) erény, mely arra tesz
képessé, hogy közös célt
együttműködéssel valósít-
sunk meg. Alapja az egyet -
értés. Az összefogás lemon-
dásra, önmegtagadásra ne -
vel, ezzel erősíti az akaratot
és a türelmet. Erkölcsileg
van jóban való összetartás,
de rosszban való is.

Az összeszedettség (con -
centratio) a lélek ké pessé-
geinek és erőinek össze fo-
gottsága, egy célra irányu-
lása, a gondolatok, szavak
fölötti uralom, fe gyelme-
zett magatartás. Kü lönle -
ges helyzetekben és telje-
sítményekhez (vizsga, ver-
senyek, választások) a
nagyfokú összeszedettség
nélkülözhetetlen. Erköl -
csileg  az minősíti, hogy a
jó vagy a rossz teszi-e az
embert összeszedetté.
Gya ra pítja a tanulás, az el -
mélkedés, a művészeti te -
vékenység és az imádság.
Ez utóbbi az értelmet Is -
tenre irányítja. Ezzel az
ember begyakorolja és
meg tanulja, hogy a napia-
kat a lélek szempontjai sze-
rint rendezze el, kerülje a
felesleges dolgokat, ami a
figyelmet szétszórná. Az
összeszedettségben nagy
szerepe van a hallgatásnak,
a fontoskodás, a szószátyár-
ság, a bán tó kíváncsiság
kerülésének.

A tömegtájékoztatás
(mé dia) a sokaságnak szóló,
irányított közlés. Jó esetben
igaz ismeretek közlése,
rosszabb esetben a hatalom
eszköze arra, hogy egy
kisebbség akaratát átvigye
a többség befolyásolására.
A médiának nagy súlya van
a mai világ életében. Jól le -
het, a család élete és erköl-
csei, a gyermeknevelés
szem pontjából a médiának
üdvös hatása is van, eszkö-
zei mind érzelmileg, mind
értelmileg, mind a vallás és
az erkölcs tanítása szem-
pontjából nagy veszedel-
met is hordozhatnak. Meg -
nyerő, művészi módon, de
tudatos irányítás alatt (ma -
nipuláltan) olyan ideológi-
ák eszköze lehet, amelyek

az embereket elválasztják
egymástól, s hamis ítélete-
ket alakítanak ki bennük az
életről, a tisztességről, mi -
vel nem tiszteli az ember
igazi méltóságát és rendel-
tetését. Ugyanakkor a tisz-
tességes tömegtájékoztatás
lehetőségeinek elmulasztá-
sa, fel nem használása a
politikai vakság kategóriá-
jába tartozik.

A hűség (fidelitas) erköl-
csi erény, a kitartás társeré-
nye, mely készségessé tesz
arra, hogy minden körül-
mények között megmarad-
junk a jóban. Az ígéret
megtartása, az igazmondás,
az isteni törvény tisztelete
is ez. A hűség az emberi
kapcsolatok minden szint-
jén alapföltétel. Az embert
fegyelmezetté és összesze-
detté teszi, megakadályoz-
za, hogy szétszóródjon han-
gulatai és érzelmi hullám-
zásai között. Ez jóval több,
mint kötelességteljesítés: az
önként és teljes szabadság-
gal vállalt kötelékben való
megmaradás és a szeretet
állandó megújítása. Magá -
ban foglalja a nyitottságot,
a másik ember elfogadását
hibáival együtt. 

A hitszegés (infidelitas)
hűtlenség, elpártolás, áru-
lás, az eskü meg nem tartá-
sa. Szt. István II. Törvény -
könyve szerint: „Ha adódik
valaki (…) hitetlen, romlott
szívű, eskü- vagy hitszegő
ember, keze elvesztésével
fizessen.”

A hit (fides) az értelem
készsége arra, hogy valakitől
valamit a személy tekintélye
miatt igaznak fogadjon el. 

A remény (spes) annak
az elvárása, hogy valami
úgy fog történni, ahogy sze-
retnénk. Egy személy vagy
dolog (akiben bízunk, hogy
megvalósítja azt, amire
vágyunk), reménység. Bol -
dogító erkölcsi érzet, mely-
nél fogva valaki a jövő élet
boldogságát várja. 

A szeretet (amor, caritas)
az akarat aktusa, amellyel
természetszerűen odafordul
az előtte megjelent jóhoz, és
birtokolni akarja. Ellentéte
a gyűlölet. Erény, amely
készségessé tesz önmagunk
és a másik ember (lelki, fizi-
kai, anyagi) javainak szolgá-
latára. Az összes erény alap-
ja és hordozója. 

/Forrás: 
Magyar Katolikus Lexikon/

Mai magyar értelmező kéziszótár

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Csatári János (Békés) és
Horváth Ágnes (Békés),
Purák Szabolcs (Szeged)
és Kis Bettina (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Kozma
Sándorné Fejes Julianna
(81 évesen), Barabás Ka -
talin (89), Megyeri Mi -
hály (58), özv. Püski
Jánosné Horváth Mária
(64), Nagy Lászlóné Sze -
gedi Zsuzsanna (73), özv.
Csarnai Gáborné Fésűs
Anna (90), özv. Szabó
Imréné Vári Mária (77),
Püski László (77), özv.
Balogh Mihályné Hid -
végi Julianna (73), özv.
Oláh Istvánné Nánási
Erzsébet (75), Gyebnár
János (74, Tarhos), özv.
Sívó Lászlóné Vágási
Erzsébet (83), Ungor
Imre (58), Pocsaji János
(59), Szabó Mária (87),
özv. Kiss Jánosné Kádas
Julianna (85), Szabó
László (86).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

JÚNIUS 29-JÚLIUS 6.  
Levendula Patika (Csabai u.)

JÚLIUS 6-13.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

JÚLIUS 13-20. 
Turul Patika (Piac tér)

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

valamint 17-18 óra között. 

Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor. 

Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Ahogyan a korábbi évek-
ben, idén is kedvezményes
belépést biztosít a város az
uszodába a tanulóknak.

Június 23-tól augusztus 31-
ig minden nappali tagoza-
tos diák számára 400  fo -
rint ért igénybe vehetők az

uszoda szolgáltatásai. Az
akcióról a 20/400-23-30-as
telefonszámon lehet ér dek-
lődni.

Kedvezményes uszodabelépő a nyáron diákoknak

Folytatás a címoldalról
A nevezetes 450. jubileumra

éppen a napokban jelent meg-
egy újabb fordítása, továbbá
egy magyarázó, értelmező
tanulmány is. 

A témát folytatva dr. Ko vács
Ábrahám, szintén debreceni
teológiai egyetemi docens „Ki -
nek tartod Krisztust?” cím mel
szólt. Arról beszélt, ami a káté-
ban minden keresztényt össze-
kötő kapocsként jelenik meg,
így Jézus Krisz tus személyéről,
a feltámadásról és újjászületés-
ről, valamint a Szentírásról. 

A hetedik alkalommal meg-
 rendezett Magvetés konferen-

ciának idén a református
temp lom adott otthont. Sz. K.

Fókuszban a jubiláló hitvallási irat

Dr. Kovács Ábrahám. Dr. Baráth Béla.
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A szeptembertől kezdődően
Szülők Akadémiája címmel
rendezett sorozat zárására ke -
rült sor a minap a Reményhír

Intézmény Eötvös József
Általános Iskolájában. Papp
Róbertné nevelőtanár, a prog-
ram koordinátora elmondta,
hogy a szülők, nagyszülők
önként jelentkeztek az akadé-
miára, és olyan témákat jártak
körül a havonkénti beszélge-
téseken, mint például a pálya-
választás vagy a szenvedélybe-
tegségek.

– A sorozat célja, hogy a
szülők és a tanárok közeled-
jünk egymáshoz. A szülők
ismerjék meg az iskolát, az itt
folyó munkát, és vigyék

tovább jó hírünket – mondta
el Pappné Terike. 

A beszélgetős alkalmak
mellett közös sportolás köz-

ben és a terített asztaloknál
mélyítették el a kapcsolatot,
bizalmat. Karácsony előtt a
nagymamák főztek tyúkos
káposztát, míg a minapi záró
eseményen Farkas Mihály
gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős pedagógus és a szpon-
zorok jóvoltából az iskola ven-
dégelte meg a törzsgárdát,
akik még oklevelet is átvehet-
tek a Szülők Akadémiája sike-
res elvégzéséről.

– A sorozat a következő
tanévben mindenképpen foly-
tatódik – mondta el lapunk-

nak Durkóné Illés Bernadett
igazgató.

Vári Lászlóné intézményegy-
ség-vezető hozzátette: máris

észrevehető a változás, nőtt a
bizalom egymás iránt. Céljuk,
hogy a jövőben még több szülő
csatlakozzon a közösséghez.

A következő tanévben az
iskolában 16 osztályban 260
gyermek tanul majd, két első
osztályt indítanak. Szeretné -
nek még többet adni a sport és
a tehetséggondozás terén. Az
iskola felkészült a hitoktatás
terén életbe lépő változásokra,
és a népismeret tantárgy is
mind több tanulóhoz juthat el
– mondta el lapunk olvasói-
nak Váriné Irén.           Sz. K.

Szeptembertől folytatódik
a Szülők Akadémiája

Békési Zoltán, a Békési
Pá linka Zrt. vezérigazgatója
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy augusztus 10-én tartják
az ez évi Békési Szilvapálinka
Ünne pet. A rendezvénynek a
Gőz malom sori pálinkafőzde

udvara ad otthont. A progra-
mokat későbbi lapszámunk-
ban részletesen közöljük, de
az már tudható, hogy a ren-
dezvény fókuszában a vörös
szilva lesz. Mint megtudtuk,
egy nappal a VII. Békési

Szilvapálinka Ünnep előtt,
augusztus 9-én pénteken
helyi termékek és hungaricu-
mok témájában konferenciát
is rendeznek az Ady utcai
Békési Szilvapálinka Cent -
rumban.

Augusztusban lesz a
Szilvapálinka Ünnep

A Szülők Akadémiája néhány tagja és a pedagógusok.

A BÉKÉSI ÚJSÁG kéthetente 
tízezer példányban jelenik meg. 

Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos
lakói olvassák.



„HOGY MINDNYÁJAN EGYEK LEGYENEK…!”
Jézus Krisztus főpapi imádságában (János ev. 17. rész)

könyörög ezekkel a szavakkal az ő követőiért. Kétezer év óta
aktuális ez a kérése, hiszen ismerjük az egyházon belüli meg-
osztottságot, ami végigvonul az egyház majd kétezer éves tör-
ténelmén.

Néhány héten át azonban úgy tűnt: megtört a jég. Az évez-
red árvize, ami a Dunán lefolyt, valóságos csodát eredménye-
zett: egy ország egy emberként fogott össze, félretéve politi-
kát, faji, nemzeti ellentétet, s csak egy dologra koncentrált
mindenki: legyőzni a pusztító áradatot, megmenteni mindent,
ami menthető. Néhány napon át jó volt úgy magyarnak lenni,
hogy szinte az egész világ elismerően nyilatkozott arról a pél-
dátlan összefogásról, ami a bibliai „mindnyájan egyek legye-
nek” vízióját kézzelfogható valóságként hozta létre.

Az árvízveszély elmúltával azonban sajnos visszacsöppen-
tünk a magyar valóságba. A politikai ellenfelek ismét egymás
torkának ugrottak, az egymás felé kinyújtott kezek sok
helyen lankadtan leereszkedtek.

Napok óta csak ez jár eszemben: miért? Miért nem jó
nekünk, ha egymásra találhatunk, ha kinyújthatjuk kezein-
ket egymás felé? Miért kell katasztrófahelyzetnek lenni
ahhoz, hogy félretegyünk gyűlölködést, ellentétet, másságot?
A kérdésre csak egy választ tudok: mert mi, emberek kevesek
vagyunk ehhez. Az igazi, maradéktalan egységet csak a
Békesség Fejedelme, Jézus Krisztus munkálhatja, Aki már 2
ezer éve tisztában volt ezzel a helyzettel. Figyeljünk rá,
engedjünk szavának, kérjük segítségét ahhoz, hogy valóban
és maradéktalanul „mindnyájan egyek lehessünk!”

Katona Gyula, lelkipásztor

4 2013. július 2.

A pénzügyminiszterek tanácsa megszüntette a Magyar -
ország ellen a túlzott mértékű költségvetési hiány miatt
2004 óta folyó ún. túlzottdeficit eljárást. A döntés egy-
hangú volt. „Ebben a döntésben benne van az elmúlt évek
jelentős államháztartási javulása, benne van az adósság
mértékének a csökkenése, benne van az, hogy a deficit
mértékét sikerült 3 % alá szorítanunk. Benne van az el -
múlt három év munkája, az ország lakosságának a mun-
kája, hiszen ebben nagyon komoly szerep hárult a lakos-
ságra, a közvéleményre, hogy ezek az intézkedések sikere-
sek legyenek” – fogalmazott Varga Mihály. Magyarország
nem csupán elérte ezt az eredményt, hanem igyekszik
meg is védeni. Budapest fenntartja a jogát a különböző
(így banki, energetikai, távközlési) szektorális adók mérté-
kének, valamint az energiaáraknak a meghatározására, és
egyúttal visszautasítja a magyar igazságszolgáltatással
kapcsolatban tett bizottsági bíráló megállapításokat. A
magyar kifogásokat a június végi EU-csúcson egyoldalú
magyar különnyilatkozatban kívánják összefoglalni, és a
magyar fél szükség esetén vétójogával is kész lesz élni, ha
nem sikerül közösen elfogadható szöveget kidolgozni.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Kérjük, adja adója 1%-át a békési állatvédőknek!

Adószám: 18392607-1-04.
Kedvezményezett: „Esély” Állat- és Természetvédő

Közhasznú Egyesület (Békés)
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
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További tájékoztatásért, kérjük, keresse fel kirendeltségünket!
5630 Békés, Múzeum köz 3. Telefon: 66/411-747, fax: 66/411-977.

E-mail: bekesmmkbekes@lab.hu. Web: http://bekes.munka.hu

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI 
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- lóápoló, gondozó (tapasztalattal rendelkező férfi)
- címerezés (alkalmi munkavállalás)

• szakképzettséget igénylő munkakörök:
- ruhaipari minőségi ellenőr 
- élelmiszerbolti eladó
- kőműves
- ács
- varrónő

Mint minden évben, így
idén is vacsorán látta vendé-
gül a kiadó Családért Ala pít -
vány mindazokat, akik segítik
a Békési Újság elkészülését és
terjesztését. A munkatársak
többségében önkéntesen,
min denféle fizetség nélkül
dolgoznak: írják a cikkeket,
készítik a fotókat, vagy a lap
elkészülésének folyamata más
fázisában vállalnak szerepet.
Ahhoz, hogy a Békési Újság
kéthetente tízezer példányban
megjelenjen, és öt település
lakóihoz eljusson, mintegy 30
személy összehangolt, lelkes
munkájára van szükség.

Az ünnepségen a munkatár-
sakat Szegfű Katalin fő szer -
kesztő köszöntötte, és ér tékelte
az előző időszakot. Ki emelte a
sikereket, például azt, hogy a
Kalendárium és a szintén
tavaly év végén kiadott cikk-
gyűjteményes kiadvány mára
már szinte teljesen elfogyott,
az olvasók nagy megelégedés-

sel valósággal el kapkodták.
Vala mint azt, hogy a lapnál te -
vékenykedők közül többen
elismeréseket szereztek: Szi -
lágyiné Szabó Ágnes sikerrel
debütált mint elsőkönyves író,
és talán nemzetközi karrier
előtt áll, valamint az újság

jegyzetíróját, dr. Pál mai Ta -
mást az Év Al polgár mes te -
rének választották. 

A vacsorán most először vet-
tek részt az új terjesztői csapat
tagjai, akiknek jóvoltából pár
hónapja helyreállt a terjesztés
rendje. A közös csoportkép

elkészülése után va csorával és
estébe nyúló kötetlen beszélge-
téssel ért véget a Békési Újság
munkatársainak ez évi vacsorá-
ja. Köszönetet mondunk Ju -
hász Zoltán cukrászmesternek,
aki ízletes csümölcstortájával
járult hozzá az esthez.

Lapunk munkatársainak éves találkozója

JÚLIUSI AKCIÓ:
Dog cow 15 kg kutyatáphoz vödör ajándékba!
Pro Plan 14 kg kutyatáphoz vödör ajándékba!

Italian cat 830 gr macskakonzerv .. 260 Ft (313 Ft/kg)
Dax 1240 gr konzerv...................... 279 Ft (225 Ft/kg)
Power dog 1240 gr konzerv .......... 289 Ft (233 Ft/kg)
Dax 410 gr konzerv........................ 119 Ft (290 Ft/kg)
Dax macskatáp .......................................... 319 Ft/kg
Prevital  macskatáp .................................... 480 Ft/kg
Kitekat  steril macskatáp ............................ 499 Ft/kg
Whiskas  steril macskatáp .......................... 750 Ft/kg
Friskies macskatáp .................................... 690 Ft/kg
Dax Dog 10 kg kutyatáp .............. 1950 Ft (195 Ft/kg)
Millárió 3 kg kutyatáp .................. 599 Ft (199 Ft/kg)
Mixi 10 kg kutyatáp .................... 1599 Ft (160 Ft/kg)
Charli  20+3 kg kutyatáp .. 5999 Ft (261 Ft/kg) + póló

BOLHA- ÉS KULLANCSIRTÓSZEREK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Címünk: Békés, Rákóczi u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek 8-18
óra, szombat 8-12:30-ig.
Telefon: 70/608-88-45

A zenei napok egyik esemé-
nye volt a MÁCSAFEJ zenekar
megzenésített versekből össze-
állított és előadott koncertje a
Püski Sándor Könyvtárban. Az
erdélyi, sepsiszentgyörgyi
együttes elsősorban ismert
magyar régebbi és kortárs köl-
tők verseit énekli, népzenei
dallamok által szólaltatva meg
a költeményeket az improviza-
tív zene világával ötvözve. A
koncerten egyebek mellett
elhangzottak Áprily Lajos,
Kányádi Sándor, Petőfi Sán -
dor, Reményik Sándor, Nagy
László, Weöres Sándor, József

Attila, Csoóri Sándor, Gárdo -
nyi Géza versei. A koncert első
felében egy XIX. századi erdé-
lyi költő, Zajzoni Rab István
költeményeiből énekeltek né -
hányat, melyekhez a dallamo-
kat a barcasági csángók (Bras -
só és környéke) zenei hagyo-
mányából merítették. 

A 2008-ban alakult öttagú
zenekar – három gitár, furu-
lyák, ütős hangszerek – nagy
sikert aratott a helyi közönség
körében is, belopták magukat
a szívünkbe. Reméljük, még
találkozunk velük a jövőben! 

Zsombok Imre

Énekelt versek a könyvtárban 

Ahhoz, hogy a Békési Újság elkészüljön, és olvasóinkhoz eljusson, 30-35 személy összehangolt munkája
szükséges. Többségük önkéntes.

Nem egészen 149 millió fo -
rint száz százalékos támogatást
nyert konzorciumi együttmű-
ködés keretében projektpartne-
reivel a város ahhoz, hogy a hal-
mozottan hátrányos helyzetű,
illetve elavult iskolai végzett-
séggel rendelkező személyek
társadalmi felzárkóztatását
segítse azáltal, hogy mind töb-
ben foglalkoztathatóük lesznek
és belépnek a munka világába.
A program két telephelyen
valósul meg, ezek neve Csillag -
pont és Csillagház lesz. A
Csillagpont felújításával, fej-
lesztésével lehetőség nyílik
arra, hogy biztosítsák a nehéz

helyzetben lévő családoknak az
alapvető higiéniai szolgáltatá-
sokat, míg a Csillagház tulaj-
donképpen közösségi térként
fog funkcionálni. Ez utóbbinál
lehetőség lesz különböző sza-
badidős programok, képzések,
fórumok le bo nyolítására. 

A pályázatot konzorciumi
együttműködés keretében
nyúj tották be még tavaly. A
pro jektek a békési önkormány-
zat ve zeti, szakmai partnere a
Magyar Pünkösdi Egy ház Or -
szágos Cigánymi sszió ja, a Re -
ményhír Alapítvány és a Türr
István Képző és Ku tató Intézet
Bé késcsabai Igaz gatósága. 

Felzárkóztató program indul



– Mondjon néhány szót
magáról!

– 60 éves rokkantnyugdíjas
vagyok. Békésen születtem, és
itt nőttem fel, aztán 21 éves
koromban, Debrecenben
men tem férjhez, ott éltem 24
évig. Két gyermekem van: a
lányom 36 éves, a fiam 34.
Van egy tündéri 3 éves uno-
kám. Szívesen varrogatok, sze-
retek horgolni, keresztrejt-
vényt fejteni, kerékpározom
és kertészkedem. Szeretem a
virágokat. A napi rutinfelada-
tok mellett mindig találok
magamnak új célkitűzéseket.
Nem hagyom el magamat,
nem zárkózom be, megterve-
zem az életemet. Nem szeret-
nék soha kiszolgáltatott hely-
zetbe kerülni, és addig jó
nekem, amíg el tudom látni
önmagamat. Természetesen
tőlem telhetően igyekszem
segíteni a gyerekeimet is.

– Hogyan került kapcsolat-
ba az Alkoholmentes Szabad -
idős Klubbal?

– Személyes érintettség
révén. Eleinte boldog házas-
ságban éltem, de a két gyer-
mekem születése után a fér-
jem egyre inkább belemerült
az alkoholizálásba, a végén
már meg is vert, nem is egy-

szer. Az élő fába is belekötött,
már akkor is, ha józan volt.
Akkor valami megszakadt
bennem, a lelkemben: a két
gyermekem édesapja kezet
emelt rám. Eleinte nyugtató-
kon éltem, később elkeseredé-

semben, félelmemben estén-
ként, mikor lefektettem a
gyerekeket, otthon én is
borozgattam. És akkor keres-
tem egy közösséget, ahol
megértenek, és amibe beleka-
paszkodhatok. Ez a közösség
erőt adott, hogy ne törődjek
bele a sorsomba. 1986-ban
elváltam, és én 26 éve egyálta-
lán nem iszom alkoholt.
Debrecenben 1990-1994-ig
voltam klubtitkár az alkohol-
mentes klubban. 1995-ben

költöztem vissza Békésre, itt
pedig 2001 óta vezettem a
klubot 2012-ig. Megromlott
egészségi állapotom miatt
átadtam a stafétabotot.

– Mi volt az ön feladata,
amikor még elnök volt?

– A pályázatok írása, hogy
legyen miből működtetni a
klubot, a tagság összefogása,
őket érdeklő hasznos szabad-
idős tevékenységek szervezése,
a lebonyolítás irányítása. A

meglévő tagok „megőrzése”
és újak toborzása. Ez utóbbi a
nehezebb feladat, mert kizá-
rólag önkéntességen alapul, és
azon tudunk segíteni, aki
gyógyulni szeretne. A klub
ügyintézésével kapcsolatos
feladat is az enyém volt.

– Miként kell értelmez-
nünk a fogalmat: alkohol-
mentes életmód?

– Mi nem az alkohol ellen
vagyunk, a mértékkel fo gyasz-
tókkal nincs probléma. Mi az

alkoholizmus ellen lé pünk fel,
ami Magyarországon kb. egy-
millió embert érint. Ide értve
az alkoholbeteg családját is,
akik nap mint nap szenvednek
az alkoholistától, legyen az
gyerek, feleség vagy férj. Mi a
rehabilitációban tudunk segí-
teni, ami nem ér véget a kór-
házi kezeléssel. Bárki bizalom-
mal fordulhat hozzánk, akár
családtag is. Számomra sem-
milyen formában nem fogad-
ható el az alkohol, még csoko-
ládé-töltelékként vagy ételbe
főzve sem. Soha nem fogyasz-
tom, és nem is ajándékozom
senkinek. Mások fogyaszthat-
ják, ez legyen az ő döntésük,
senkit nem kötelezhetek absz-
tinenciára, de én soha semmi-
lyen apropóból nem adom be a
derekam.

– Ön szerint mi lehet a
tanulság számunkra?

– Tanulság? Egy nő váratla-
nul kaphat egy pofont egy fér-
fitől, de a másodikra már
esélyt sem szabad adni. Az
önbecsülés ezt diktálja. Tudni
kell megbocsátani magunk-
nak és másoknak is. Töre -
kedni kell a harmóniára, és
minden napnak tudni kell
örülni. Minden nap ajándék,
ahogy Váci Mihály írta: „Ma
sem volt könnyű élni. Nem
lesz könnyű sosem, De érde-
mes volt! S mindig érdemes
lesz, hiszem.”               Gugé

Következő interjúalanyunk
Csikós István sportoló.

52013. július 2.

Minden nap ajándék
Valóban minden nap ajándék mindannyiunknak,
ám vannak, akiknek különösen az. Akik az élet
rögösebb útját megjárták, biztosan egyetértenek
Bánfalvi Magdolna véleményével.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A város vezetése kiemelten
kezeli a fogyatékkal élők
problémáit, ezért is működ-
teti a Támogató Szolgál ta tást
a Békés Városi Szociális Szol -
gál tató Központ által. Szak -
mai tevékenységünket a min-
denkori lehetőségekkel össz-
hangban azon cél érdekében
fogalmaztuk meg, hogy a
súlyos fogyatékossággal élő
személy fogyatékosságából,
fizikai, szellemi, mentális
állapotából származó társa-
dalmi hátránya csökkenjen,
életminősége javuljon, minél
hasznosabb tagja lehessen a
társadalomnak. Szolgál -
tatásaink: személyi segítő
szolgálat szervezése és
működtetése; alapvető ápolá-
si, gondozási feladatok ellátá-
sa; otthoni felügyelet ellátása;
közreműködés az ellátást
igénybe vevő háztartásának
vezetésében; szállító szolgál-
tatáshoz való hozzájutás
megszervezése, biztosítása.

A fogyatékos személyeknek
pontos, jól kiszámítható szol-
gáltatásra van igényük, ezért
a saját életritmusuk figyelem-
be vételével biztosítjuk a szol-
gáltatásainkat. 

A támogató szolgálat szol-
gáltatásait igénybe vehetik
kiskorú, illetve felnőtt korú

siketek és nagyothallók, vakok
és gyengén látók, értelmi fo -
gyatékosok, mozgásszervi fo -
gyatékosok, autisták, halmo -
zottan fo gyatékosok.

Az ellátások térítésdíj-kö -
telesek, melyek a következő-
képpen alakulnak: szociáli-
san rászorultak esetében a
személyi szállítás 100 Ft/km,
a személyi segítés 150 Ft/óra.
Szociálisan nem rászorultak
esetében a személyi szállítás
110 Ft/km, a személyi segítés
170 Ft/óra. A szolgáltatáso-
kat csak a Békés város köz-
igazgatási területén élő sze-
mélyek vehetik igénybe. A
szolgálat szolgáltatásai
egyéni szükségletekhez iga-
zodnak. További informá-
cióért forduljanak a
Támo gató Szol gálat veze-
tőjéhez a Jan tyik utca 1.
szám alatt.

SZOLGÁLTATÁSOK FOGYATÉKKAL ÉLŐKNEK 

MIT TEGYÜNK ALLERGIA ELLEN?
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan alakul ki az allergia, képzel-

jük úgy el a testünket, mintha egy pohár lenne. Ezt a poharat
nap mint nap töltjük olyan ételekkel, amelyekkel „nem vagyunk
jóban”, élelmiszer-adalékokkal, környezeti mérgekkel. Mikor a
pohár megtelik, jön egy utolsó csepp, amitől kicsordul. Ez lehet
bármi: élelmiszer (fehér búzaliszt, tej, hús-húskészítmények), tar-
tósítószer vagy adalékanyag, a fogászaton a szánkba épített
anyag, valamilyen környezeti ártalom, netán pollen, mint egyik
nagy „kedvencünk”, a parlagfű. Ezek önmagukban NEM kínoz-
nának bennünket, ha egészséges lenne az immunrendszerünk.
Csak azért fogjuk rá egy bizonyos anyagra, hogy az az allergia
oka, mert tőle csordult ki a pohár. Pedig nem tehet róla: a baj az,
hogy a pohár már tele volt, mikor odacsöppent! Ebből követke-
zik, hogy az allergia gyógyítható, csak meg kell nézni, mivel van
teli a „pohár” és hogyan kerültek azok oda, és utána ki kell ürí-
teni a poharat. A tünetek elfedése nem megoldás, a megoldás az,
ha kiderül, mitől nem működik megfelelően az immunrendsze-
rünk, és ezt kezelik. Ha az allergia szezonális, kezelése lényegesen
könnyebb akkor, mielőtt megjelennek a tünetek, de a helyzet
lényegesen javítható akkor is, ha már nem kapunk levegőt az
orrunkon, és ömlik a könny a szemünkből.

Az immunrendszer állapotát javító ötletekért keressen fel a
Levendula Patikában, vagy látogasson el a www.immunspecialis-
ta.hu oldalra!                        Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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A Fregolina Társastánc
Klub az idei tanévben sok
megmérettetésen vett részt,
nagyon szép eredményekkel.
A klubos csoporttal művé-
szeti iskolás minősítő társas-
tánc fesztiválokon vettünk
részt, ezek formációs (cso-
portos) versenyek voltak.
Négy fesztiválon indultunk:
Szeghalmon a II. Tildy
Társastánc versenyen ezüst
minősítést szereztünk, míg
Hajdúbö szörmény ben az I.
Eötvös Kupa volt, ahol kie-
melt arany minősítést szer-
zett a csoport. A IV. Nap -
fény Társastánc Fesztivál és
Koreográfus versenyen Sze -
geden Nívó 1. fokozatot
nyert a csoport, ami arany
minősítésnek felel meg, és
ugyanilyen minősítéssel tér-
hettünk haza Sátoraljaúj -
helyről is, a Zemplén Or -
szágos Minősítő Társastánc
Fesztivál és Koreográfus
Versenyről. 

Egyéni versenyzőink is
nagyon szép sikereket értek el

az idei tanévben. Néhány ered-
mény a sok közül: Reszelő
Dániel – Vizsnyiczai Petra első
helyezést ért el Szolnokon,
Korcsok Roland – Szabó
Vivien páros többször is ért el
második helyezést, Oláh
Kristóf – Nagy Nikolett páros
állt a dobogó második és har-

madik fokán is, Kiss László –
Prorok Muriel, Szőke Balázs –
Szabó Erika Mercédesz, Sza -
bados Gergő – Lovas Léna –
Varga Laura, Perdi Zsombor –
Juhász Kinga, Kovács Bálint –
Kiss Leila, Szurkos Antal –
Csatári Vivien, Sándor Dániel
– Kovács Alexandra párosok is

nagyon szép eredményeket
értek el, voltak 3-4-5-6. helye-
zettek. Kö szönjük szépen a
szülőknek, a Kecskeméti Gá -
bor Kul turális, Sport és Tu -
risztikai Központnak és a vá -
rosnak a támogatást, hogy
ezekre a versenyekre el tud-
tunk jutni.    Kenyeres Csaba

Végigtáncolták az ország nagy versenyeit
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Autómosó és autókozmetika

5630 Békés, Táncsics u. 29/1.

20/33-44-088
Elérhetőség bejelentkezéssel:

66/414-544,

KEZDJE
A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁST

GÉPKOCSIJÁVAL!

Vaxos mosás,
belső takarítás,

kárpittisztítás (ülés-, ajtó-,
csomagtartó- és aljakárpit)



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/933-
70-36. 
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.: 70/214-41-44.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött két
szobás, III. emeleti klímás lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, ame -
rikai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Mezőberény központjában 1+2 félszobás
2. emeleti lakás eladó. 70/508- 86-24.
Központhoz közeli, két generáció ké -
nyelmes együttlakására is alkalmas hő -
szigetelt, klimatizált, padlófűtéses családi
ház. Két garázs rendezett kis udvar. 30/
27-94-760.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, mű -
velhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este. 
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1. eme -
leti, nagy erkélyes lakás eladó. Telefon:
70/554-94-24. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
ga rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76
vagy a helyszínen. 
Murony központjában ötszobás, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belvárosi egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagyerkélyes, te -
raszos földszinti lakás eladó. Tel.: 20/383-
41-45.
Teleky u. 20. alatti külön bejáratú, 62 m2-
es, komfort nélküli kétszobás önálló ház -
rész melléképületekkel eladó. Érd.: 30/
306-24-08. 
Szőlő utca 32. alatti ház eladó. 30/442-
18-95.
Összkomfortos, téglaépítésű kétszobás +
nappalis családi ház a Fürdőhöz közel
eladó. Tel.: 70/630-67-62.
Kétszobás kockaház eladó vagy első
emeletig elcserélhető. Tel.: 30/553-86-70.
Legelő utcában háromszobás, jószág-
tartásra alkalmas betonos udvarú ház
eladó. Csere is érdekel második emeletig.
Érd.: 70/527-90-82.
Rákóczi u. 20. alatti ház eladó. 70/545-96-08.
Ház eladó vagy kiadó a Kölcsey utcában.
Tel.: 70/363-36-90.
Fáyn, felújított földszinti lakás eladó. Tel.:
30/51-80-728.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Házamat eladnám, vagy emeleti lakásra
cserélném. Érd.: 30/739-62-58.
Csendes, nyugodt helyen összkomfortos
csa ládi ház eladó. 30/590-69-38.
Csallóközi u. 80. számú ház eladó. Ér dek -
lődni ott délutánonként.
Kertes ház eladó a Drága utca 2. alatt.
70/574-50-23.
Bontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380, 17-
20 óráig.

Két családnak is alkalmas hosszú pa -
raszt ház eladó. Érd.: 66/643-342, 70/
222-10-48.
Egyszobás, összkomfortos kertes ház
eladó. Tárház u. 36. Üzeneteket a posta -
ládába kérem.
Fáyn 3. emeleti lakás eladó, kertesre cse -
rélhető. 70/389-29-66.
Békésen családi ház eladó. Érd.: 66/634-
103, 30/55-19-108.
Ház eladó, első vagy második emeleti la -
kásra cserélhető. 66/414-919.
Békés központjához közel háromszobás +
nappalis felújított ház eladó. 70/605-96-11.
A Malomasszonykert utcában igényesen
kialakított családi ház eladó. 30/535-20-10.
Bélmegyeren összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: 70/327-17-42.
Karacs 2B-ben első emeleti, felújított la -
kás beépített bútorokkal eladó. Érdek lőd ni
személyesen a 2B. 2. lakásban bármikor.
Nagykertben téliesített nyaraló eladó
fizetéskönnyítéssel. Sertést, birkát, apró -
jószágot, szobabútort beszámítok. 20/
800-86-71.
Karacs 8-ban második emeleti, felújított,
középső lakás eladó. Kockaházat beszá -
mítok. 30/554-53-66.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn hétvégi ház sürgősen eladó.
Irányár: 700 ezer Ft. 70/597-60-61. 
Kis ház Muronyban, Békéshez közel zárt
kertben eladó. 1,25 millió Ft-ért. 30/435-
17-39.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dánfokon hétvégi ház sürgősen eladó.
Gáz, villany, víz van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 20/217-82-84.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Lengyel Lajos u. 42. alatt kétszobás csa -
ládi ház sürgősen eladó. Irányár: 2,5 mil-
lió Ft. 70/597-60-61.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,8 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83
Táncsics u. 8. szám alatt régi típusú csa -
ládi ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
Fáy utcában 56 m2-es, másfélszobás la -
kás teljes bútorzattal eladó. Erkélyes, nagy
konyha, külön fürdő, WC, külön tároló. Ár:
4,4 millió Ft. 20/967-00-17.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Szélső u. 49. alatt ház eladó 5,5 millió Ft-
ért. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház
eladó. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 66/412-
070, délután.
A Kőrösi Csoma Sándor utca 23. alatt két-
szobás, összkomfortos kockaház nagy
telken eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. 30/450-
71-72.
Bánhidai részen kertes családi ház eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 70/516-52-41.
Ady 8C-ben IV. emeleti 76 m2-es, három-
szobás, felújított, egyedi órás, erkélyes,
ro lós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 30/46-20-746.
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik tég -
lából épült polgári ház eladó vagy másfél-
szobás tömblakásra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903. 
Kétszobás családi ház eladó a Tátra utcá -
ban 7 millió Ft-ért. Érd.: 30/813-96-26.
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.
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,

kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfor-
tos családi ház melléképülettel beköltöz -
hetően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
fél szobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 8 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Móricz Zs. utcában 105 m2-es 2,5 szobás
téglaház sok melléképülettel 8,2 millió Ft-
ért eladó. Érd.: 66/414-193, 30/74-47-345.
2. emeleti, 64 m2-es, erkélyes, egyedi fű tésű
háromszobás, téglaépítésű lakás eladó.
Azonos árban kertes házra cserélhető.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Karacson teljesen felújított 3. emeleti
lakás 8,8 millió Ft-ért, és garázs 1,2 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 20/210-35-25.
Kertes ház eladó Békés egyik legjobb ré -
szén a Dió u. 4/1 alatt. Ár: 8,9 millió Ft.
Esetleg lakást beszámítok hatmillióig. Tel.:
30/949-99-18.
Az Ady Endre utcában 2. emeleti, három-
szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió Ft.
Érd.: 20/330-90-70.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatti, 45 m2-es,
te tőtér-beépítéses ház szép telekkel 10
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/
414-685.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Baky utcán II. emeleti 70 m2-es, 1 + 2 fél-
szobás, nagy konyhás és nagy fürdőszo -
bás, kílmás lakás eladó. Érd.: 30/367-97-
87. Irányár: 11,9 millió Ft.
Kétlakásos, külön bejáratú kertes ház a
Petőfi utcán eladó 12 millió Ft-ért. Érd.:
20/33-16-982.

KIADÓ INGATLAN

Kossuthon garázs kiadó. 30/538-79-15.

OMV kútnál üzlethelyiség eladó vagy
kiadó. Dohányüzletnek ideá lis. Ingat -
lan csere érdekel. 30/514-04-68.

Békéstől 6 km-re kövesút mellett hétvégi
ház kiadó bútorozva, vízzel, villannyal,
csem pekályhával. Érd.: 20/463-25-33.

KERT
Rizsföldet veszek, 21000 Ft/AK. 30/670-
54-57.
Kisebb házat vagy kertet lakható házzal
vennénk Békésen havi 60000 Ft részlettel.
Ügyvédi szerződéssel. Felújításra váró is
érdekel. Tel.: 06-20-43-41-480

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson motorkerékpár eladó. Tel.: 66/
415-467, 70/616-48-65.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Kétüléses kis autó jó állapotban eladó.
Legelő u. 30. Tel.: 66/417-837.
Elektromos robogó megkímélt állapotban
eladó. Tel.: 30/981-68-46.
Jó állapotban lévő Romet Kadet segéd-
motor-kerékpár eladó. Tel.: 30/85-81-911. 

ÁLLAT
Foxi kiskutyák eladók oltva, féregtelenítve.
30/23-93-695.
Anyakecskék és gidák eladók. 70/22-69-
500.
Nyolchónapos magyar félvér fekete kanca
csikó eladó. Póni kancára csere érdekel.
Érd.: 70/579-46-05.
11 db választási malac, kukorica, zab, tri-
tikálé eladó. 66/415-258, 30/256-52-56.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Ügynöki munkára keresek üzletkötőket.
Érd.: 20/330-90-70.
Bejárónőt keresek. 30/232-29-89.
Megbízható nyugdíjas férfi napi 4 órában
kőműves munkát, segédmunkát, kosárfe -
nékfonó, napszámos munkát keres. Tel.:
20/326-79-26.
Megbízható asszony takarítói, idősgondo-
zói munkát keres. 70/388-75-31.
Fiatalos nagyi gyakorlattal gyermekfelü-
gyeleti munkát keres hétvégén is. Tel.: 30/
921-13-18.
Tanárszakos egyetemista korrepelátási,
nyelvvizsgára felkészítői munkát keres
történelemből és németből. Érd.: 70/233-
59-06.

EGYÉB
Kukorica eladó. 66/410-204.

2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
 kihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-57-60
Kiságy, 8 szögletű görgős járóka, ba ba -
kocsi, sport babakocsi, gyermek autós -
ülés eladó Békésen. Érd.: 30/461-77-70.
Jó állapotú szekrénysor, rekamié, fotel,  he -
verő eladó. Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Kecskéket, rotációs kapát keresek meg -
vételre. 20/47-29-658.
Jó állapotú keverőtárcsás mosógép +
centrifuga 18 ezer Ft-ért, Zanussi elöltöltős
mosógép 25 ezer Ft-ért eladó. 20/463-
25-33.
10 méter magas guruló állvány bérbe
kiadó és mindenfajta ingóság eladó.
70/40-50-889.
Orion színes tévé és háromkerekű rokkant -
kocsi eladó. Érd.: 30/38-13-727.
Keresek kisalakú vas asztalt. Ajánlatok:
70/569-65-10.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81 
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsa -
szőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50. 
40 l-es tágulási tartályok eladók. Érd.: 30/
376-69-16.
Üvegezett, különböző méretű ablak-
szárnyak eladók vagy kúpcserépre cserél-
hetők megegyezés szerint Töltésnek
törmelék ingyen elvihető. Szabó D. u. 27/1.
Bontásból eladó többfajta cserépge ren -
dák, gázkémény, konvektorok, samott tég -
la, kályhacsempe, lemez kiskapu, nagy ka-
pu. 20/472-96-58.
Óceán Mániás és Mi Világunk matricák
eladók. Kopasz u. 23. 70/586-26-90.
Alig használt Otto Bosch gyártmányú
elektromos rokkantkocsi és egy beteg -
emelő állvány eladó kedvező áron. Érd.:
70/527-90-82.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, befőttes üvegek, gázpalack, három-
részes ülőgarnitúra. Érd.: 30/739-62-58.
Jó állapotú Dell laptop eladó. 30/470-54-92. 
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó: szerelemvirág (kék klizsica) cse -
répben, búvárszivattyú, zománcos öntött -
vas, fürdőkád. 20/355-77-26.
2 m 6 cm hosszú vitrines szekrénysor
eladó. Tel.: 70/391-04-42.
Istállótrágya ingyen elvihető. Érd.: 70/222-
10-48.
Smaige felülfagyasztós, 274 literes hű tő -
szekrény jó állapotban eladó. Ár: 35 ezer
Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Rotációs kapához gyári körmös vaskerék
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Vegyes tüzelésű kazán sürgősen eladó.
Tel.: 66/634-214.
400 literes fagyasztóláda eladó. 30/305-
79-55.
Eladó: Csepel varrógép, üst, gobelin ké -
pek. 70/612-83-74.
Eladó: babakocsi, elektromos háromke -
rekű rokkantkocsi, BMX kerékpár, auto -
mata mosógép. 30/590-69-38.
6 db betonoszlop eladó. Érd.: 20/331-69-82.
Eladó: 800-as fűrészgép, seprűgömbölyí -
tő, gyalugép, villanymotorok. Petőfi u. 23.
Tel.: 30/314-88-75.
Eladó: 400 literes hűtőláda, 10 literes villany-
bojler, 4 db szék, Móra gáztűzhely, sertészsír
februári vágásból. Tel.: 70/408-50-14.
Falra szerelhető asztallap 170x60 cm-es,
ajtólapok, dupla üveges ajtó tokkal, kis -
ablakok, futószőnyegek. Tel.: 66/739-890.
Eladó: 39-es, valódi bőr, harántboltozat-
betétes gyógyszandál, 200 l-es, kétspirá-
los, szolárra is köthető víztartály. Érd.:
Csap u. 8., délután.
Kb. 300 bontott kisméretű tégla 30 Ft/db-
ért eladó, és egy pótkocsinyi féltégla in -
gyen elvihető. 20/800-86-71.
Télálló (fagyálló) kaktuszok eladók 20/
355-77-26.
Textima ipari varrógép állvánnyal, motorral
eladó. Tel.: 30/85-81-911. 
Eladó: Indesit mosógép motor 6000 Ft, 2
db 17” sm kerék, alu öntvény ára: 6000
Ft. Érd. : 20/43-41-480.
Sárgabarackot, cefrének valót vásárolnék.
30/96-71-971.
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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: JÚLIUS 9. KEDD 12 ÓRA.

Berill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és Zálogház
NYÁRI AKCIÓ!

Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!

Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvezô áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

NYÁRI AKCIÓ!

20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!

Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,

ô
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.

Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.

Átmenetileg pénzügyi gondja van?

Mi megoldjuk!

Zálogfiókunk arany ékszerekre

kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!

Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Átmenetileg pénzügyi gondja van?

Mi megoldjuk!

Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Zálogfiókunk arany ékszerekre

kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!

A békési születésű Beliczai
Mária szobrászművész kiállítása
nyílt meg a Békési Galériában a
37. Békés-tarhosi Zenei Napok
részeként a minap. A művésznő
először hozta el szülővárosába
alkotásait. 

Izsó Gábor polgármester
köszöntőjében kiemelte: a
nívós tárlat egészen szeptem-

ber 6-ig látogatható, így re -
ménye szerint sok békési
élvezheti majd. A szobrásznő
elmondta, hogy 30 éve tartó
művészeti munkássága kor-
szakainak meghatározó mér-
földköveit állította ki. Az Élet
Jel Kép című tárlat annak a
folyamatnak az állomásairól
beszél, melyet az igazság kere-
sése jegyében szobrokban for-
mált meg. A munkákon erős
szakralitás fedezhető fel, igen
mély spirituális mondanivaló-
ról árulkodnak. Hangsúlyosak
a női portrék, aktok, de
kisplasztikák és grafikák is
láthatók. Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester az összefogást
dicsérte, melynek révén a tár-
lat Békésre érkezhetett, és
ilyen méltó körülmények
között látogatható a Galéria
kistermében.               Sz. K.

Jubileumi tárlat
a Galériában
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hétfő-péntek 7-12, 14-18 óra,

szombat 7-13 óra között.

Nyitva:

Zsozsó Vegyesbolt
Békés, Szabó Dezs u. 27/1.ő

Hűsítő üdítők,
ásványvizek 70 Ft-tól

Popcorn 125 Ft, sós pufi 65 Ft
Rágógumis nyalóka 45 Ft/db

Beliczai Mária szobrász művész
először állít ki szülő váro sában.
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Július 3. szerda 8-11óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Július 4. csütörtök 19 óra
Népszerű orgonaművek – Nagy János orgona-
művész hangversenye.
Református templom

Július 5. péntek 19 óra
Sonus Ütőegyüttes hangversenye.
Békési Galéria

Július 6. szombat 16 óra
X. Békés-tarhosi Kórustalálkozó.
Református templom

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 3-16. KÖZÖTT

Jön a jó idő, és az üzletek polcain megje-
lennek a sörösdobozok tálcái – beszéljünk
tehát a mondatról, amelyet mindenki hallott
már életében: „Borra sör: meggyötör, sörre
bor: mindenkor.” Ahogyan a praktikus tudás
nagyját, ezt sem az iskolában tanuljuk: az
okosabbja látatlanban megfogadja, a többiek
meg megtanulják a maguk kárán. A sör (ser)
ismeretlen eredetű szó, nem bizonyított,
hogy finnugor, de az sem lehetetlen, hogy
még ugor kori átvétel. Hívjuk inkább segít-
ségül a téma avatott ismerőit, a németeket,
akik kedélyesen csak Hopfentropfennek
nevezik a sört, ami annyit tesz: komlócsöp-
pek! Tisztességes német apa ekképpen inti a
fiát: „Wein auf Bier, das Rat ich dir!” (Azaz:
bor a sörre, azt tanácsolom!) A franciák
kevésbé tekinthetők sörrajongóknak, ott

inkább a borfajtákat illik különválasztani:
„Blanc sur rouge, rien ne bouge - rouge sur
blanc, tout fout le camp.” Fehér a vörösre:
nem mozog (gondolom, a gyomor) – vörös a
fehérre: minden megy. 

No de mi a vizsgált mondatok mögötti
valóságtartalom? Igazából semmi, ugyanis az
alkohol hatása attól függ, milyen töménysé-
gű az ital, mi a bevitt mennyiség, és mekko-
ra a fogyasztó tömege. Amint mondani szo-
kás: száz kiló alatt a férfi karácsonyfadísz –
így aki nem rántja el a fát, ne igyon sokat! A
sörös kezdés talán csak annyit tesz: a jobb
minőség (nagyobb alkoholtartalom) felé cél-
szerű haladni. Így aki kalandvágyó, vágja
sutba nyugodtan a bevett szokásokat, azaz
egy újkeletű szólással élve: Borra sör: forevör.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
SÖRRE BOR

A békési Reményhír Intéz -
mény Eötvös József Általános
Iskolája hetedikeseivel a Ha -
tártalanul program BGA-12-
HA-01-0400 számú pályázat
keretében öt napot töltöttünk
Erdélyben. Június 28-án in -
dultunk Békésről. Nagyvára -
don Ady-emlékhelyeket ke -
restünk fel, Kolozsváron a
Szent Mihály templomot,
Mátyás király szobrát és szü-
lőházát, valamint a Házson -
gárdi te metőt néztük meg.
Szállás helyet a válaszúti Kal -
lós Alapítvány kollégiumá-
ban kaptunk. A második na -
pon Vince Péter látta vendé-
gül a csapatunkat, aki Szép -
ke nye rű szentmárton határá -
ban ha gyományos gazdálko-
dást folytat. A következő
napon a vendéglátó gyerme -
kek kis csoportjával együtt
Tordára ki rán dultunk. A só -
bánya és a Tordai-hasadék
mindenkit le nyűgözött. A

programunk vezető témája a
„fa” volt. A negyedik napon
ismét Kolozs várra mentünk.
A skanzenben megfigyelhet-
tük a régi erdélyi építkezés,
gazdálkodás tárgyi emlékeit,
melyeknek jellegzetessége,
hogy a templomtól az olajma-
lomig mindennek fa az alap-
anyaga. Hazatérve faültetés-
sel, vetélkedővel, közös ének-
léssel zártuk a napot. Az utol-
só napon utunk Torockóra ve -

zetett. Megcsodáltuk a világ -
örökség részét képező kis
falut, és megmásztuk a Szé -
kely-kőt. Legutolsó állomá-
sunk Nagyszalonta volt, ahol
Arany Jánosra emlékeztünk.

Fáradtan, de élményekben
gazdagodva érkeztünk haza.
Köszönjük a Bethlen Gábor
Alapkezelő Nonprofit Zrt-nek
a 758.400 Ft összköltségű
program támogatását. 

Vári László

Erdély csodálatos tájain jártunk…

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából
az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meg-
hirdetett, Az állami, helyi
önkormányzati, kisebbségi
önkormányzati, egyházi és
civil fenntartású általános
iskolai tehetségsegítő műhe-
lyek támogatása című, NTP-
ITM-12-P kódjelű pályázati
felhívásra benyújtott, NTP-
ITM-12-P-0021 azonosítójú
Esély-művészeti tehetségsegí-
tő műhely című pályázat
keretében a Reményhír In -
tézmény Eötvös József Álta -
lános Iskola Intézményegy -
ség ből 40 tehetséges tanuló

Budapestre mehetett kirán-
dulni június 10-én.

A kiránduláson a műhely-
foglalkozásokon résztvevő gye-
rekek és a műhelyfoglalkozáso-
kat vezető pedagógusok vettek
részt. Először ellátogattunk az
MTVA Látogató központba,
ahol érdekes programok vártak
ránk. Tanulóink interaktív mó -
don ismerkedhettek a televízió-
zás kulisszatitkaival. A csopor-
tot kísérő televíziós szakember
irányításával a gyerekek kipró-
bálhatták a kamerák kezelését
és a hangtechnikai berendezé-
seket. Saját maguk készítettek
riportot és időjárás-jelentést,
amelyről felvétel is készült. Egy
nekik vetített kisfilmből megis-

merkedtek a televíziózás törté-
netével, ismert televíziós sze-
replőkkel, valamint régi tv-
műsorokkal. A látogatás vé gén
a televízió jelmeztárában is
körülnézhettek. 

A közös ebéd után a Thália
Színházban megnéztük a Szö -
rényi-Bródy szerzőpáros Veled,
Uram! című rockoperáját,
amely István király uralkodásá-
nak utolsó éveiről szól. A film-
szerű előadáson három generá-
ció játszott, énekelt együtt a
színpadon. Nagyon fáradtan
érkeztünk a színházba, de az
előadás után lelkileg felfrissül-
ve, feltöltődve vágtunk neki a
hazafelé vezető útnak. 

Balogh Erika

Esély-művészeti tehetségsegítő műhely

A Békés Polgári Estek újabb rendezvénye, és
ezt megelőzően sajtótájékoztató zajlott a Fidesz
székházban a közelmúltban, melyen ezúttal a
meghívott vendég Tóth Gy. László politológus,
publicista, Orbán Viktor miniszterelnök egykori
főtanácsadója volt. A politikai fórum mottója, a
„Tiszta politika” arra utalt, hogy nagy az ember-
ekben a tiszta politika iránti igény. Az előadó
igen átfogóan, alaposan, behatóan tárgyalta a
világpolitikai és belpolitikai helyzetet. Többek
között el mondta, hogy folyik a világ újrafelosztá-
sa a nagyhatalmak között. Az Amerikai Egye sült
Álla mok meggyengült az utóbbi időben, viszont
más államok megerősödtek, mint például India,
Kína, Pakisztán, Török ország, Orosz ország.
Jelenleg a nemzeti és a kozmopolita harcol egy-
mással, a jobboldal a nemzetállam híve, a balol-
dal kozmopolita politikát folytat. A jövőről szól-
va az előadó elmondta: „Rettentő nagy amerikai
és izraeli nyomásra számíthat az új kormány, aho-
gyan egész Európa is.”                              Zs. I.

Az Országos Rendőr-főkapitányság budapes-
ti székházába kapott meghívót a Fürkész-
Központi Óvoda két – immár iskolába készülő
– ovisa, mint a Közlekedésbiztonság gyermek-

szemmel rajzpályázat országos díjazottjai.
Fekete Boglárka korcsoportja országos második
helyezettjeként, míg Gólya Réka országos
különdíjasaként vehetett át értékes ajándékcso-
magot. A gyerekeket Béres Istvánné és Fazekas
Klára készítette fel a versenyre. 

Tóth Gy. László 
politológus
előadása

A rendőrpalotában
vették át 
megérdemelt díjaikat

Gólya Réka és Fekete Boglárka nyertes rajzaikkal.
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A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet igazgatója
tájékoztatott arról, hogy egyes járóbeteg-szakrendeléseken a szakorvosok és a szakdol-
gozók nyári szabadsága miatt a rendelés szünetel. Dr. Gulyás Zsuzsanna elmondta, a
szakrendelések zöménél sikerült helyben biztosítani a folyamatos működést (röntgen,
ultrahang, laboratórium, fül-orr-gégészet, sebészet). Míg az alábbiakban felsorolt szak-
rendeléseken, az érintett szakmák hiányszakma-jellege miatt a nyári szabadságok ide-
jére nem sikerült helyben megoldani a helyettesítést, ezért szükséges a szakrendelés
szüneteltetése. 

- II. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel: június 26-tól július 19-ig,
- Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: július 22-től augusztus 9-ig,
- Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: augusztus 5-től augusztus 20-ig, 
- Urológiai szakrendelés szünetel: július 2-5. között és augusztus 21-24. között,
- Neurológiai szakrendelés szünetel: július 22-27. között és augusztus 5-9. között,
- Szemészeti szakrendelés szünetel: augusztus 12-tól augusztus 31-ig,
- Pszichiátriai szakrendelés szünetel: július 15-tól augusztus 2-ig, kivéve július 17-én,

24-én, és 31-én (szerdánként), mivel ezeken a napokon dr. Szuromi Pál főorvos rendel.
- Nőgyógyászati szakrendelés szünetel: július 29-től augusztus 4-ig.
A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békéscsabai

Réthy Pál Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik. 
�

Szakrendelések nyári szünetelése
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Nálunk nincs vakáció! 
A nyáron is kéthetente

– BÉKÉSI ÚJSÁG 

8 2013. július 2.

Horgász
szemmel

Ezek a speciális etetéshez
használatos kiegészítők vízzel
érintkezve azonnal elolvadnak.
Különböző méretű hálókba
más-más méretű bojlikat, pelle-
tet vagy magféleséget tölthe-
tünk. Akár a horogra akasztva,
etetőkosárral vagy komplett
végszerelékünkkel egyben is
használhatjuk. Tipp: vizes kéz-
zel vagy esőben nem használha-
tó! A pva-termék több fajtáját
lehet hasznosítani a horgászata-
ink során. A zsinórokkal a pva
zacskók száját kössük le, illetve
a horgunkat gubancgátló cső
mellé kössük a gubancmentes-
ség érdekében. A pva-szalagnak
hasonló felhasználása van, mint
a zsinórnak, csak sokkal erő-
sebb, így bojlit, illetve fúrt pel-
letet fűzhetünk. A pva háló
finom szövésű, felhasználása
széles körű és egyszerű. A másik
nagyon kiváló termék a pva
zacskó, ennek is megvan a sajá-
tos felhasználása: különböző
méretekben kapható és feeder
vagy bojlis szereléken használ-
ható. E kiváló segédanyagok
használatával a horgászatunk
lényegesen eredményesebb lesz,
mint hagyományosan. Az ered-
mények magukért beszélnek.  

Szekerczés Sándor

PONTYOZÁS PVA
KIEGÉSZÍTŐKKEL 
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A közelmúltban egy hatcsa-
patos pármai találkozóra ka -
pott meghívást a Surman Box
Club, amelynek anyagi helyze-
te nem tette lehetővé a kiuta-
zást teljes csapattal. Sportbaráti
segítséggel Szalon tai Mihály -
nak vált egyedül lehetővé, hogy
megmérkőzzön a felnőtt kor-
csoportban a pármaiak büszke-
sége, Bagan Zola ellen. Noha
sokkal fiatalabb ellenfelénél,
mégis kezdettől irányítani
tudta a meccset, és bezsebelte a
magyar csapat egyetlen győzel-

mét. A bírók egyhangú döntést
hoztak – tájékoztatta lapunkat
Surman Zoltán edző. El -
mondta még, hogy csapata
nagyon nehéz anyagi körülmé-
nyek között ér el hazai, sőt
nemzetközi szinten is jegyzett
eredményeket. 

– Nagyon sajnálatos, hogy
egyesületünk rendkívüli ered-
ményességében nem lát sem a
város, sem más lehetséges
szponzor lehetőséget arra,
hogy megfelelően támogassa –
tette hozzá.

Olaszországban nyert
Szalontai Mihály

Június eleje az atlétikában a
diákolimpiák jegyében zajlik.
A Békési DAC atlétái kitűnő-
en szerepeltek a kö zépiskolá-
sok között, Buda pesten, a
Puskás Ferenc Sta dionban.
Főleg a Tisza Kál mán Köz -
oktatási Intézmény ből jutot-
tak be versenyzőink, de volt
atlétánk a Szegedi Kis István
Református Gimná ziumból és
csabai iskolákból is. 

Nagy meglepetést okozott a
VI. korcsoportban Darvasi
Anett, aki hatalmas egyéni

csúccsal lett bronzérmes 400
méteres síkfutásban. Ugyancsak
bronzérmes lett 400 méteren,
de az V. korcsoportban Nyeste
Ágnes. Kalapácsvetésben a
negyedik helyre dobta magát
Keresztesi Dávid, míg Botos
Zsolt egyéni csúccsal hatodik
lett 800 méteren. Szűcs Sándor
gerelyhajításban hetedik helyen
végzett. Bitai Zsolt döntőbe
jutott távolugrásban, ahol 633
centiméterrel nyolcadik lett.
Pankotai Kinga 100 méteren a
B döntőben lett negyedik.

Atlétikai 
diákolimpia

A Békési Kistérségi Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
7. sportosztálya 5 napot tölthe-
tett Erdélyben a Bethlen
Alapítvány által szponzorált
„Határtalanul” kirándulás ke -

retében. Útiköltségre 204.600
Ft-ot, szállásra pedig 268.800
Ft-ot nyertünk. 19 tanuló és 2
kísérő nevelő utazhatott el
június 3-án a Kolozsvár mel-
letti Válaszútra. Szállá sunk a
Kallós Zoltán Szór vány -
kollégiumban volt, ahol a kör-
nyező magyar családok 94 pici-
nye kap színvonalas ellátást és
magyar nyelvű oktatást. 

Útvonalunk Nagyvárad,
Ki rályhágó, Körösfő és Ko -
lozsvár majd Válaszút volt. A
má sodik napon ellátogattunk
Ör döngősfüzesre és Szépke -
nye rűszentmártonba egy ha -
gyományosan gazdálkodó csa-

ládhoz. Este közösen megem-
lékeztünk vendéglátóinkkal
az Összetartozás Napjáról.
Következő nap Tordára utaz -
tunk, ahol megnéztük a sóbá-
nyát. Utána következett a

Tordai-hasadék felfedezése,
amely tökéletesen sikerült a
barlangokkal együtt. Másnap
megnéztük Kallós Zoli bácsi
páratlan néprajzi gyűjtemé-
nyét, majd Kolozsváron a
Skanzenben jártunk. Utolsó
nap Torockó, mint a világö-
rökség része volt első úticé-
lunk, majd az Aranyosvöl -
gyén keresztül a Medvebar -
langba mentünk. Nagysza -
lon tán az Arany János Mú -
zeumban jártuk. Élmények -
ben gazdagon tértünk haza. 

Köszönjük a Bethlen Ala -
pítványnak a lehetőséget. 

Apá ti-Nagy Anna

Sportiskolások
Erdélyben 

A Körös Régi Természet járó Egyesület
nemrégiben másodjára rendezte meg a
„Békésen békésen” elnevezésű kerékpáros
teljesítménytúráját. A jelentkezők szakadó
esőben vágtak neki a 40, 65 és 80 kilométe-
res távnak, ennek ellenére elszánt bringások
érkeztek a környékbeliek mellett Szarvasról,
Gyo maend rőd ről is. A rajt és a cél egyaránt
Dánfokon volt – tájékoztatott a főrendező,
Szombat Mónika. Elmondta még, hogy a
Körös Régió Természetjáró Egyesület további
kerékpáros és természetjáró túrákat tervez
Békés és környékén.

Szombat Mónika arról is tájékoztatta
lapunkat, hogy nem sokkal ezelőtt tartották
meg a Bringasuli vizsgáját a református isko-

la Karacs egységében. Az ötödik osztályos
gyerekek alapvető kerékpáros ismereteikről
adtak számot, és a vizsgáztatók ellenőrizték
ke rékpárjaik műszaki állapotát. 

Szakadó esőben kerekeztek

A rendezvényen három kor-
osztályú néptánccsoport lé -

pett színpadra, a felnőtt
Belencéres, az ifjúsági csoport
és a Békési Kistérségi Iskola
Művészeti Tagiskolájának első
osztályos növendékei. 

A Belencéres Néptánc -
együttes a Kárpát-medence
népzenei és néptánc-hagyo-
mányainak ápolása mellett
fontosnak tartja a helyi, Békés
megyei nemzetiségi és magyar

táncok felkutatását és szín-
padra állítását. Így láthat-

tunk-hallhattunk Mezőség ből
való magyarpalatkai és széki
táncokat, a Kalota sze gen élő
magyarok, románok és cigá-
nyok táncait, szilágysági tán-
cokat, eleki, és méhkeréki
román táncokat, valamint
dévaványai magyar táncokat,
de nyírségi táncokat, szászcsá-
vási cigány pontozót, őrkői
cigány táncokat és füzesi férfi

táncokat is.
A koreográfiákat Mahovics

Tamás, Mahovicsné Ladányi
Anita, ifj. Szeverényi Barna -
bás, Almási Berta Csilla,
Sza bó Dániel, Antal Dóra és
Antal Roland készítették. A

Belencéres Néptáncegyüttes
állandó kísérő zenekara a
Suttyomba Zenekar műkö-
dött közre a gálán, akiknek
önálló produkciója is volt.

A gálaműsor után tánchá-
zi találkozó következett, ahol
a bátor és kitartó közönség
dévaványai csárdást ropha-
tott a Be lencéres együttes
táncosaival.                Zs. I. 

Nagysikerű Belencéres
Néptánc Gála és Táncház
Teltházat vonzott a Belencéres Nép tánc -
együttes a zenei napok részeként megrendezett
Gálaműsorával.
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A közelmúltban Vésztőn, a
Sinka István Művelődési Köz -
pontban rendezték meg a
XXII. Békés megyei Német
Anyanyelvi és Kulturális Na -
pot, melyre Békésről is érkez-
tek vendégek, sőt fellépők.
Városunkat a Belencéres
Nép táncegyüttes képviselte
eleki német táncokat táncol-
va, illetve az óvónők kórusa
né met dalokat adott elő

Mozarttól, Schuberttől. Be -
szállt közéjük a békési Német
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke és helyettese is. Mind a
kilenc Békés megyei német
nemzetiségi önkormányzat
bemutatkozott, összesen 15
produkciót láthatott a publi-
kum – tájékoztatta lapunkat
Bárdiné Békési Mária, a
Békési Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.

Vésztőn találkoztak a megyei németek
Telefon: 66/411-023
Békés, Teleky u. 17.

Angol ruha

érkezett!

Nyári ruha, póló,

rövdnadrág,

fürdőruha, szandál.

Angol ruha

érkezett!

Nyári ruha, póló,

rövdnadrág,

fürdőruha, szandál.
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