
Az elmúlt egy-másfél hét
legfontosabb helyi kulturális
eseménye a 38. alkalommal
megtartott Békés-tarhosi Ze -
nei Napok volt. Az idei feszti-
vál sikerkoncertjét a televí -
zió nézők által ismert, egykori
tehetségkutató-győz tes Mé -
száros János Elek adta,
melyről a 3. oldalon számo-
lunk be. Emellett a zenei
napok további rendezvényei-
ről is tudósítunk.
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Szavazzon ön is! 
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Eljár strandolni,
fürdőzni a nyáron? 

33%
Nem.

34%
Igen, 
rendszeresen.

11%
Csak 
a hétvégéken. 

22%
Legfeljebb 
a szabadság alatt. 

Lapunk elé…

Az idei Madzagfalvi Napok
idején, szeptember első hét-
végjén rendezik meg az első
Békési Ikrek Találkozóját –
mondta el a Békési Újságnak
az ötletgazda, Öreg Gábor. A
városban is -
mert vállalko-
zó hozzátette,
hogy a rendez-
vényre Bé ké -
sen élő, innen
el származott
vagy ide kötő-
dő ikerpáro-
kat várnak,
életkortól füg-
getlenül. A programok még
nem véglegesek, de biztosan
lesznek ügyességi versenyek a
gyerekeknek, ikerszépségver-
seny, iker hasonmás verseny,
jutalmazzák megjelent a legfi-
atalabb és a legidősebb ikreket.
Lehetőség lesz kötetlen beszél-
getésre, barátkozásra a terített
asztalok körül. A rendezvényt
védnökként Bar kász Sándor

mérnök-cégvezető tá mogatja,
aki hármas ik reknek az édes-
apja. Érdekes ség, hogy Öreg
Gábor is családilag érintett,
két fiú és két lány ikerunokái
vannak.

K é r i k ,
hogy a ven-
d é g l á t á s
meg szervezé-
se miatt a
békési ikrek
első találko-
zója iránt ér -
d e k l ő d ő k
jelentkezze-
nek au gusz-

tus 22-ig Öreg Gá bor nál a
Kos suth utcai kereskedésében
személyesen, e-mailben: ik -
rek. bekes@t-online.hu, vagy
telefonon (20/95-35-298). 

A rendezvény szervezője a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ. A távolabbról érke-
zőknek a Dánfoki Üdülő köz -
pontban szálláslehetőség is
biztosított.

Békési Ikrek Találkozója
lesz a Madzagfalvin

A 38. zenei napok egyik kie-
melkedő eseményeként a 150
éve született Jantyik Mátyás
festőművész munkáiból nyílt
minden korábbinál nagyobb
szabású tárlat a Galériában. A
kiállítást a békési kötődésű dr.
Bereczky Loránd művészettör-
ténész nyitotta meg. Kiemelte,
hogy Jantyik kora kiemelkedő
tehetségű alkotója volt, talán az
első híressége kisvárosunknak,
aki Békésről – Munkácsy Mi -
hály meghívására – a művészvi-
lág fővárosáig, Párizsig jutott el.
Korai halála azonban félbetörte
reményteli pályáját.

A kiállítás különlegessége,
hogy Jantyik két monumentá-
lis, történelmi témájú, az Or -
szággyűlés épületében látható
freskójának hiteles reprodukci-
ója is látható, elsőként a város
történetében. Ezek mellett Jan -
tyik Mátyás festményei, váz lat-
rajzai és hírlapillusztrációi
tekinthetők meg, a békési mel-

lett a Békéscsabai Mun kácsy
Múzeum, a Magyar Nem zeti
Múzeum, a Néprajzi Múzeum,
a Nemzeti Galéria gyűjtemé-
nyének felhasználásával. 

Izsó Gábor polgármester
ar ra hívta fel a figyelmet,
hogy még idén, a meghirde-

tett Jantyik Évben elkészül a
művész bronz szobra, mely-
nek gipszmásolatát a kiállítá-
son meg is lehet tekinteni.
Átadá sára várhatóan a szep-
tember eleji Madzagfalvi
Napokon kerül sor. 

Szegfű Katalin

Sosem látott Jantyik 
festmények a Galériában

Önkormányzattól, civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott
támogatásokból a Békési Múzeumbarátok Körének sikerült megvá sá -
rolnia Jantyik Mátyás egyik portréját Szabó Árpád magántulajdonos-
tól. A Belenta Mihályt ábrázoló portrét a Jantyik Mátyás Múzeum igaz-
gatója, Sápiné Turcsányi Ildikó leplezte le a kiállítás-megnyitón. A fest-
mény az intézmény birtokába került. 
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– Második tanévét fejezte be
a Magyar Pünkösdi Egy ház
Országos Cigány misszió fenn-
tartásában a közeli na pokban
a Reményhír Intéz mény békési
Eötvös iskolai egysége. Mennyi -
re volt eredményes a tanév?

– Míg fenntartóként az első
év az ismerkedés és sok eset-
ben a tűzoltás éve volt, addig
ez az év már a tervezésről, a
jövő építéséről szólt. Bár mun-
katársaink felettébb leterhel-
tek, lelkesen fogadják az újítá-
sokat, s elhiszik, hogy iskolánk
közös erőfeszítés árán, orszá-
gos szinten is jelentős lesz,
olyan programokkal és mód-
szerekkel, amelyek másutt is
minták lehetnek hasonló hely-
zetű oktatási in tézményeknél.

– Álhírek keltek szárnyra
mostanság a városban, neve-
zetesen, hogy cigány családok
betelepítését tervezi az ön
által igazgatott Magyar Pün -
kösdi Egyház Országos Ci -
gány misszió Békésre. Mit szól
ezekhez a – minden bizonnyal

politikai eredetű és az őszi
önkormányzati választásokkal
összefüggő – híresztelésekhez?

– Ezekbe a hírekbe most
már napi szinten én is belefu-
tok, de annyira abszurd és
minden valóságalapot nélkü-
löz, hogy csak mosolyogni
tudok rajta.

– Milyen jövő előtt áll a
békési székhelyű, de országos
hatáskörű Cigánymisszió? 

– Országos szervezet lévén
jelenleg 250 településen va -
gyunk jelen gyülekezet plán -

tálással, szociális, oktatási,
szeretetszolgálati tevékeny-
ségeinkkel. Hisszük, hogy az
Evangélium ereje, ami igazi
élet változást hoz minden em -
ber életébe, mely által a tár-
sadalom számára is hasznossá
válhatnak. Szol gálunk tehát
a cigányság felé egyre erőtel-
jesebben, Krisz tus szeretetét
adva tovább nekik. 

Békést szűkebben érintő
kérdés a Misszió tulajdoná-
ban lévő Rákóczi utcai telek
ügye. Ide már több épületet
is álmodtunk (többek között
az ország első pünkösdi
templomát – a szerző), de
jelenleg semmilyen építke-
zésbe nem fogunk bele, még
nincs döntés, hogy mi lesz az
ingatlanon.  

Tekintettel az egész várost
felbolygató rémhírekre, megkér-
deztük a polgármester urat is az
ügyről, aki épp a testületi ülés és
a jelen levő média nyílvánossá-
ga előtt határozottan cáfolta az
egészet.                      Sz. K.

„Ez a tanév már a jövő építéséről szólt”
Interjú Durkó Albert misszióvezetôvel

Június 20-án Beke Márton,
az Emberi Erőforrások Mi nisz -
térium Kultúráért Felelős Ál -
lamtitkárságának Közmű ve -
lődési Főosztályvezetője nyi-
 totta meg a XXXVIII. Békés-
tarhosi Zenei Napokat, amely
idén június 20-28. között
jobbnál jobb koncerttel várta a
látogatókat. 

A nyitóhangversenyen a
Bé kés Megyei Szimfonikus
Ze nekar adta elő Edvard
Grieg A-moll zongoraverse-
nyét – ebben szólistaként
Hodozsó Norbert zongora-
művész szerepelt – és Robert
Schumann IV. (d-moll) szim-
fóniáját. A zenekart Gál
Tamás dirigálta.

A hangverseny utáni po -
hárköszöntőjében Izsó Gá -
bor polgármester egyebek
mellett el mondta, megerősí-
tette, hogy a Matyi István ál -
tal megvásárolt tarhosi zenei

pavilon rövidesen megújul,
és hamarosan felcsendülhet
benne a zene. Er ről egyéb-
ként éppen a nyitóhangver-
senyt megelőzően tanácskoz-
tak az érintettek. A Wenck -
heim kastély mai tulajdono-
sának, a Gemma Cég csoport
ügyvezetőjének kifejezett
szándéka, hogy a kastély és
környezete ne csak a vállal-

kozásnak, hanem Békés me -
gye kulturális életének is
egyik központja legyen. En -
nek érdekében vállalta, hogy
a Ze ne pa vilont felújítja és a
Gulyás György által meg-
kezdett úton járva – a hang-
szeres és énekelt zenei kul-
túra népszerűsítését szolgál-
va – hasznosítja a jövőben.

Zsombok Imre

Harmincnyolcadszor is felcsendült
a muzsika a zenei napokon
Visszatérhet a zenei élet a Tarhosi Zenepavilonba

A zenei napok sokféle, igényes zenei élményt kínált. A fellépők között
gyerekek is voltak. Ez a fotó a Zenebohócparádé előadásán készült.
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„Osztani magad, hogy sokasodjál,
kicsikhez hajolni, hogy magasodjál.”
/Váci Mihály/

Az újvárosi kerület házai közül feltétlenül
figyelmet érdemel a Csabai út és a Báthory
utca sarkán álló
középületünk. Az
1906-ban épült
házban működik
városunk harma-
dik legrégebbi
óvodája. 

Ennél az óvo-
dánál hosszú
ideig dolgozott
Pepó Györgyné
óvónő. A Pepó
házaspár sokáig itt is lakott a szolgálati
lakásban. Végné Berecki Ágnes valamint
Bélteki Lászlóné óvónők is szolgálták itt a
gyermeknevelés ügyét. Külön meg kell
említeni Cz. Veres Jánosné vezető óvónőt,
aki több mint harminc évig szolgálta itt a
gyermeknevelés ügyét. Bartyik Jánosné és
Kovács Lajosné óvónők is itt dolgoztak.
Szeptembertől Lipcseiné Jakucs Anna vezető
óvónő irányításával folyik itt a nevelő

munka. Az óvónők felsorolása nem teljes. Az
1960-as évek végén Kökéndy József és Fejes
Antal ének- és zenetanárok, akiknek a fele-
ségeik is zenetanárok, éltek itt hátul a szol-
gálati lakásban. 

A téglalap alaprajzú épület a Csabai útra 3
ablakkal, a
Báthory utcára 5
ablakkal néz. Az
ablakokat vakolt
keretelés veszi
körül. A falak
lábazati párkány-
ban végződnek. A
tetőzetet még az
eredeti hazai cse-
répfedés borítja.
Az épület alatti

pince valamikor a gyermekek étkeztetését is
szolgálta. 1972-ben megszűnt a szolgálati
lakás, azóta itt is foglalkoztató terem van. A
masszív téglaépület állaga még most is jó, min-
den tekintetben megfelel a mai óvodai nevelés
követelményeinek. Az udvaron álló hatalmas
hársfa alatt jó megpihenni. Az óvoda épülete
tömegével és arányaival mindenképpen város-
képi jelentőséggel bír, ezért védelme indokolt.

Bíró György, városvédő

2 2014. július 1.
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AZ ÚJVÁROSI ÓVODA HÁZI PRAKTIKÁKKAL A SZÚNYOGINVÁZIÓ ELLEN
A hírek szerint szúnyoginvázióra kell számítani

Magyaror szágon. Idén azonban érdemes hanya-
golni a költséges vegyszereket, házilag is sokat
tehetünk ugyanis a csípések ellen.

A nyári szezon alatt sokan
szenvednek a szúnyogoktól.
Van, akinek a bőre kifejezetten
érzékeny a csípésekre. Termé -
szetesen a különböző drogéri-
ák, háztartási boltok polcai
ilyenkor megtelnek a megelő-
zésre szánt megoldásokkal.
Azon túl, hogy e szerek több-
nyire igen károsak környeze-
tünkre, még rendkívül drágák is. Nem kell azonban
méregdrága vegyszerekre szórnunk a pénzt, akad
néhány házi praktika, mely legalább annyira hatá-
sos, mint egy bolti termék. Tippeink:

– Mivel a szúnyogok szeretik az árnyékos, nyirkos
búvóhelyeket, ezért érdemes megritkítani a bokro-
kat, minél rövidebbre vágni a füvet.

– Lakásunkat, házunkat leginkább úgy védhetjük
meg a betolakodóktól, ha a nyílászárók környékére
olyan illatanyagot kibocsájtó növényt telepítünk,
amelyet a szúnyogok irtóznak. Ilyen többek között a

levendula, a citromfű, a menta, a muskátli, a kakas-
sarkantyú, vagy éppen az eukaliptusz is.

– Szúnyogriasztó sprayt házilag is készíthetünk.
Hasonlóan a ház köré ültetett növényekhez, itt is a
leghatásosabb megoldás a szúnyogokat taszító

illatok alkalmazása. A külön-
böző illóolajok – citronella,
levendula, eukaliptusz, babér,
borsmenta vagy teafa – tökéle-
tesen hozzák a bolti készítmé-
nyek szintjét. Fontos, hogy az
illóolajokat soha ne használ-
juk hígítatlanul a bőrön. A
recept egyébként egyszerű: 1-
2 dl desztillált vízbe csepeg-

tessünk 25-30 csepp illóolajat (akár két illatot is
lehet használni), rázzuk össze, majd ezt az elegyet
permetezzük a bőrünkre.

– Készítsünk szúnyogcsapdát! Ehhez szüksé-
günk lesz egy 1,5-2 literes műanyag palackra,
vízre, cukorra és mézre. Vágjuk le a palack tetejét,
tölcsért képezve fordítsuk az aljába, rögzítsük,
majd töltsük fel a hozzávalókkal. Az így elkészült
szerkezet vonzza a szúnyogokat (és a legyeket is).
Befelé könnyen betalálnak, kifelé viszont már
nincs esélyük.

A pályázatról Duma Kons tantint,
a Szent Lázár Alapítvány igazgató-
helyettesét kérdeztük.

– Mi volt a pályázat célja?
– A projekt két szakmai szerve-

zet, a Mécses Szolgáló Kö zösség
Egyesülete és a Szent Lázár
Alapítvány közös együttműködésé-
ben ment végbe „Vi harsarok kin-
csét kinccsé tesszük” néven. 12
település bevonásával valósult meg
Békés megyében. Célja az volt,
hogy új, innovatív módszerek beve-
zetésével növeljük a megváltozott
munkaképességű, valamint hátrá-
nyos helyzetű emberek munkaerő-
piaci elhelyezkedését. Építve a régió
adottságaira és a helyi szükségek-
re, piaci igényekre. Mezőberényben
aszaló-, gyógynövényszárító- és
lekvárfőző üzem valósult meg. Bé -
késen savanyító-, továbbá ma dzag-
kötő üzem létesült. A pályázat
2012. július 1-jével indult és 2014.
június 30-án ért véget. 

– Hogyan sikerült a célokat meg-
valósítani?

– A Szent Lázár Alapítvány e
pályázat előtt közel 60 megváltozott
munkaképességű embert foglalkoz-
tatott: varrodai és hálókötési bér-
munkákat vállaltunk. A pályázat
révén lehetőség adódott egy sava-
nyító üzem és egy madzagkötő
üzem létrehozására a Petőfi utcá-
ban. A megváltozott munkaképes-
ségű munkatársak létszáma hat-
vanról 102 főre emelkedett. A sava-
nyító üzemben közel tíz megválto-

zott munkaképességű személyt
foglalkoztatunk. A termékeinket
megyei szállodahálózatoknak,
konyháknak, éttermeknek, kis- és
nagykereskedéseknek értékesítjük
és van külföldi partnerünk is. A
savanyító üzemben 2013-ban felvá-
sárolt alapanyagokból dolgoztunk,
idéntől a saját földjeinken termeljük
az alapanyagokat, ez zel újabb öt
személy kapott munkát. Saját alap-
anyagunk feldolgozása növeli a ver-
senyképességünket. Új termékeket
is szeretnénk bevezetni. A savanyí-
tó üzemet sikerült olyan modernné
tenni, hogy tanüzemi funkciója is
van, a savanyító szakemberek kép-
zése folyik benne.

A hálókötő üzemhez Spanyol -
országból vásároltunk egy madzag-
kötőgépet. Immár mi készítjük a
madzagot, melyből a sporthálókat
és védőhálókat kötik a munkatársa-
im.  Míg korábban a szociális fog-
lalkozásban 15-20 ember dolgo-
zott, most több mint hatvanan, nők
és férfiak vegyesen, amit további tíz
fővel szeretnénk bővíteni július 1-

től. A hálókat belföldre iskoláknak,
sportegyesületeknek, ligakupában
szereplő focicsapatoknak értékesít-
jük, és a határon túlra is kerül.
Tervben szerepel további külföldi
piacokat megszerezni, valamint az
általunk előállított madzagok for-
galmazása. 

– A pályázat véget ért. Mi lesz a
folytatás?

– A „Viharsarok kincsét kinccsé
tesszük” pályázat június 30-án
ugyan véget ért, de a mi munkák
nem ért véget, sőt ezután kezdő-
dik. Jelen pályázat keretében
összefoglaló tanulmányt írtunk,
levonva a konzekvenciákat, vala-
mint új célokat kitűzve. Többek
között szükségesnek látjuk, hogy
a projektbe bevont te lepüléseken
közösségek alakuljanak ki, ahon-

nan egymást támogató informáci-
óhoz lehet hozzájutni, foglalkozta-
tási tervekre van szükség, továbbá
szükséges nö velni az információs
felületek számát, ahonnan a lakos-
ság tájékozódhat. Szeretnénk tájé-
koztató jellegű előadásokat, tanfo-
lyamokat, képzéseket, átképzése-
ket szervezni.

Természetesen a pályázatban
érdekelt mindkét szervezet célja,
hogy a kialakított üzemeket a piaci
feltételek és körülmények között
üzemeltesse, továbbá le hetőséget
biztosítson minél több megválto-
zott munkaképességű embernek
munkát vállalni.

Savanyítanak és madzagot kötnek 
a Szent Lázár Alapítványnál
Éppen a napokban fejeződött be a „Viharsarok kincsét kinccsé
tesszük” elnevezésű, közel 200 millió forintból megvalósult
pályázat, melynek konzorciumi partnere a békési Szent Lázár
Alapítvány. A TÁMOP 1.4.3-10/2-2F jelű pályázattal a régió ter-
mészet adta lehetőségeit akarták kiaknázni.

Befejeződött városunkban is
a 85. Ünnepi Könyvhét és 13.
Gyermekkönyvnapok, amely
június 12 – 16. között zajlott.

Az első könyvbemutatóról
már tudósítottunk előző szá-
munkban. A második könyv-
bemutatón Valentini Zsuzsa
(Vadár István), Sejtszintű
kötődés című lélektani regé-
nyét ismerhették meg a
könyvbarátok. Az írónővel a
beszélgetést Bányai Tamás író
vezette. Harmadikként Csu kás

Irén muzeológus Békési szűcs-
hímzés című tanulmányát
mutatta be a békésieknek. A
könyvet Csukás Irén még a
Magyar Örökség-díjas Kiss
Józsefné vel közösen kezdte
írni. Az idős asszony azonban
2003-ban elhunyt, így a szerző
az ő emlékének ajánlja e kiad-
ványt. Céljuk e könyvvel az,
hogy a fiatal lányoknak átad-
ják azt a tudást, hogy el tudják
készíteni saját maguk is szűcs-
hímzéses ruháikat. De biztat-

ják az idősebbeket is erre a
kézimunkára. A könyvbemu-
tató után S. Turcsányi Ildikó, a
Jantyik Mátyás Múzeum igaz-
gatója tartott előadást Békés
környéki régészeti kultúrák
díszítőmotívumai címmel.

A könyvhét ideje alatt, a
kedvezményes könyvvásár
mellett ingyenes beiratkozás
és ingyenes internethasználat
várta az érdeklődőket, vala-
mint a könyvtárosok elenged-
ték a késedelmi díjat.    Zs. I.

Véget ért az ünnepi könyvhét

Egészségnapot szerveztek a
Szent Lázár Alapítványnál júni-
us 20-án. Mint megtudtuk,
évente több alkalommal szer-
veznek hasonlót azzal a céllal,
hogy az alapítványnál dolgozó
megváltozott munkaképességű
személyek körében az egészség-
tudatos szemlélet elhintsék. A
nap Izsó Gábor polgármesterrel

közös bemelegítéssel, reggeli
tornával indult, majd később
előadások folytak. H. Kovács
Eszter nyugalmazott orvos az
elfogadható gyógymódokról
tartott előadást, Berta György
biotermelő gyümölcsteáiból
hozott ízelítőt. Az egészségna-
pokon a közös étkezés is más,
mint egyéb napokon. Ezúttal

szezámkrémes barna kenyeret,
csicseriborsó salátát és kalória-
szegény módra elkészített gyü-
mölcsfagylaltot is a tányérokra
varázsoltak. A Szent Lázár
Alapítványnál dolgozók köré-
ben egészséges sütemények ver-
senye is zajlott, a finomabbnál
finomabb süteményeket együtt
fogyasztották el.               Sz. K.

Egészségnap a 
Szent Lázár Alapítványnál
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Évek óta hagyomány a zenei napokon, hogy a
református templomban orgonamuzsika szól,
énekes fellépő közreműködésével. Idén Teleki
Miklós or go naművész és Galambos Haj nalka
adtak közös koncertet.

Teleki Miklós 1995-ben szerezte meg diplo-
máját a Liszt Ferenc Zeneakadémián, Le hot ka
Gábor professzor nö ven dé keként, jelenleg
Székesfehér vá ron tanít. 

Galambos Hajnalka békéscsabai születésű és
a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zene mű -
vészeti Intézetében ének- és kamaraművész,
énektanári szakon diplomázott. A két művész
békési fellépésén há rom Händel, egy Haydn és

egy Mascagni művet adtak elő közösen, Teleki
Miklós pedig két Liszt, egy Bach és egy Mozart
darabot játszott szólóban orgonán.           Zs. I.

Orgonakoncert a templomban
Teleki Miklós orgonamûvész és Galambos Hajnalka elôadása
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Alevú! Aszejevú! –
menny dörgött a poétánk
rendíthetetlenül. Józsiban
derengeni kezdett valami.
Szinte hallatszott, ahogy
agytekervényei, mint rette-
netes boa constrictorok te ke-
regnek, csavarodnak ma ra-
dék, ép észdarabkák után
kutatva. De hiába. Egy
felest! – reccsent a pultosra, s
tömpe ujjait, mint valami
egykor szebb napokat látott
elefáncsont legyező torzóját
fenyegetően az ég felé - itt
értsd az ivó plafonját ez alatt
– emelte. A csapos meg –
szegény svarcban be ugró
munkanélküli – reszkető
kezekkel töltött majd decinyi
háziszőttest, amit messziről
jött emberenük nyomban
olyan lendülettel vágott le a
torkán, hogy majdnem ön -
maga is utánaesett. Sze -
rencséjére a pincér még ide-
jében elkapta. Sört! – paran-
csolta most az egykor Jó -
zsefként megkereszteltünk,
és mikor azt is ledöntötte –
persze már óvatosabban – a
szomjuhos gigáján, ismét
körülnézett. És ekkor leesett
neki. Előbb majdnem a nad-
rágja, de azt az alkoholtól
frissülő kósza reflexszel idejé-
ben megakadályozta. Aztán
rögvest a tantusz is lepoty-
tyant: Béla - nyögte kicsit
ámulattal, kicsit elborzadva.
De Béla, zordon tekintettel,
fucsa hangokat hallatott.
Mintha visszafele beszélne.
Vagy svédül. Vagy héberül? –
szörnyülködött el Józsi. El
kéne, hogy hívjam pisilni,
hadd lám nem tért-e át ez a
fűzfafarágó, futott át rajta a
röpke gondolat, de elhesse-
gette. Majd megvilágosodott.
Hát ez a baromarcú tényleg
szokott így viccelődni, s job-
ban odafigyelt, mikor az
ismétlést hallotta. És eltünt
minden kétely, egymás nya-
kába borultak, s kezdtek
olyan lapockacsapdosásba,
hogy ehhez képest a szőnyeg-
porolás alma, s a szürke
hamutartó – Don Pipe örök-
sége – rémülten ugrott le az
asztalról. Nagy boldogság,
hogy újra látlak, barátom –
jelentette ki cizellált szájú
poétánk, mintegy megnyitva
a tanácskozást. Tízszer is zöl-
dellt már a parlagfű Er dély
szép lankáin, s rengetegszer
aratott fölrengés-álruhában
Kínában a halál, mióta utol-

jára láttalak – folytatta csep-
pet sem ke vésbé költőien. És
kivárt. Ki, mert tudta, hogy
délceg szóblikkflangjai túl-
szárnyalhatatlanok, és, hogy
Jó zsi mindig is rosszul be -
szélt, így ebből csak ő jöhet
ki győzedelmesen, hatalmas
intellektuális fölényét ismét
megcsillogtatván. Mert haver
az haver, de az ész az ész, és
aki úr volt az az is marad.
Most is az volt, ugyebár, hisz
felemlegette ennek a szeren-
csétlennek a kedvenc
Erdélyét is, hadd örüljön.
Veled mi van, ko mám? –
pingpongozta át kegyesen a
szógolyót. Ek kor jött a meg-
lepetés. Ba rátja arca kisímult,
szemét enyhe homály lepte
be. Szinte megfiatalodott, sőt
mondhatni átszellemült, és
így szólt: Tudod, nyughatat-
lan vagyok. Világnak indul-
tam anno, a csodaszarvast
keresve mentem hol a saját
fejem szerint, hol a csillagok
nyomán. Vad álom űzött éj és
éj után. Harci dallam sarkallt
az úton, ősi rítusok hangjai
dobogtak fülemben, s nem
láttam sem a rétet, sem a
virágokat, nem éreztem az
akácméz ízét, csak mentem
botorul előre. Azt sem láttam
már a végén, füge terem-e a
fán, vagy rigó fütyül-e rajta,
csak nyaltam fel az ablakra a
töménytelen matricát, dug-
tam a lyukasztóba a ménkü
sok jegyet, elnyűttem száz
kerékpárgumit, küzdöttem
szúnyogok hadával s fogtam
el betörőt, írtam képzeletben
szekérderéknyi levélkülde-
ményt, mit soha fel sem
adtam végül. Dugtam szá-
molatlan kulcslyukba kul-
csomat, de az otthon kapuját
egy sem nyitotta, s agyam-
ban végig csak ez zakatolt:
kis kút, kerekeskút van az
udvaromban. Így hát belát-
tam: az empiriokriticizmus
sosem érdekelt, az individua-
lizmus pe dig nem vezet seho-
va, s mielőtt összeszednék az
ajakkerekítéses örömcsaj-
sziktól valami gebelyesedést,
vagy agyfurunkulust, mi -
előtt tengerimalacot kezde-
nék tartani puli helyett,
mielőtt olyan okos lennék,
hogy azt is megtudjam, mit
jelent a paralelogramma,
mielőtt gyöngyöt kezdenék
gyűjteni barátok helyett,
inkább hazajövök. Megta -
nul tam összehasonlítani, s
úgy döntöttem, eldobom a
slusszkulcsot, idehozatom
magam a Pipedonba, hátha
ül még az asztalunknál élő
ember, hátha kibiciklizik
még valaki ide a régiek
közül.                Folytatjuk…

Pipedon (III. rész)

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést.

Elhunytak: Weigert
Márton László (57 éve-
sen), özv. Csatári István né
Oláh Julianna (89), özv.
Durkó Mihályné Ko csor
Anna (91), özv. Mészáros
Sándorné Mund rucz Juli -
anna (87), Sz. Nagy Gá -
bor Istvánné Domo kos
Ju lianna (82), özv. Nagy
Imréné Pocsaji Zsófia
(94), özv. Varga Istvánné
Morva Erzsébet (83),
Hor váth Andrásné Ko -
vács Margit (75), Csontos
János (87), özv. Kis Gá -
borné Vetési Mária (80),
Csiaki Jánosné Molnár
Katalin (48, Murony),
özv. Tóbi Jánosné Salát
Mária Zsófia (88).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

JÚNIUS 28-JÚLIUS 5. 
Levendula Patika (Csabai u.)

JÚLIUS 5-12.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

JÚLIUS 12-19.  
Turul Patika (Piac tér)

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra

valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. 

Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart. 

Orvosi ügyelet a Kossuth 
utca 4. szám alatt érhető el
(bejárat a Jantyik utca felől). 

Telefon: 66/416-637.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Egyre komfortosabb környe-
zetben és folyamatosan bővü-
lőbb szolgással várja vendégeit
a Dánfoki Üdülő köz pont. Az
újonnan épített gasztrokomple-
xum remek lehetőséget nyújt
családi és céges rendezvények
megszervezésére, hangulatos
kikapcsolódásra. A csaknem
180 négyzetméteres „gasztró-
ban” két grillsütő, két kemence
és egy óriási tűzrakóhely talál-
ható. Az épület fedett hellyel és
kényelmes kiülőkkel várja a
sütögetni vágyókat. A vendég-
nek csak az alapanyagokról és a
jó hangulatról kell gondoskod-
nia, hiszen a tábor munkatársai

igény szerint bogrács, tárcsa
biztosításában is segítenek a
vendégeknek, akik így kelle-

mes környzetben, kötetlen for-
mában érezhetik jól magukat
az üdülőközpontban. 

A finom falatok elkészítése
mellett lehetőség van mozgásra
is. A tábor területén focipálya,
strandröplabda pálya, kerékpá-
ros KRESZ-pálya, és vízimen-
tővel biztosított hom okos sza-
badstrand nyújt ki kapcsolódási
és szórakozási lehetőséget.
Emellett trambulin és zorb
vagyis vízigömb is várja a fiata-
lokat. Az aktív pihenést számos
eszközzel is segítik, így például
focilabda, tollaslabda szettek,
pingpong szett, ugrálókötél,
hullahopp karika, karúszó,
úszómellény is elérhető, hogy
csak néhányat említsünk a
számtalan lehetőség közül.   

�

Sütögessen, bográcsozzon Dánfokon!

Nagy sikerű előadást adott
városunkban a zenei napokon
Mészáros János Elek énekes.
Teljesen megtelt a Galéria
terme, sokan voltak kíváncsi-
ak a Csillag születik című
tehetségkutató műsor egykori
győztesére. Nagyon színvona-
las, szívhez szóló, katartikus
élményt nyújtó koncertet
adott e sokak által ismert és
szeretett énekművész. A több
mint két órás koncerten - sok
ráadás dalt is előadva – felvo-
nultatta a repertoárját: opera-
áriák mellett operett slágere-
ket, népdalokat, daljátékok
dalait, de hazafias dalokat, és
táncdalokat is előadott. 

Az énekszámok között sze-
mélyes gondolatait osztotta
meg a publikummal hazasze-

retetről, hazafiasságról, arról,
hogy a legjobban magyarul
szeret énekelni, továbbá a
határon túli magyarság iránti
tiszteletéről. De azt is meg-
tudhattuk, hogy jó a humor-
érzéke: többször mosolyra fa -

kasztotta a hallgatóságot
anek dotáival, vicceivel.

Kiderült, hogy Mészáros
János Elek nem csak énekelni
tud kiválóan, hanem verset
mondani is. Az első világhá-
ború kitörésének 100. évfor-
dulója alkalmából és a 15 mil-
lió áldozat emlékére nagysze-
rűen, mély átérzéssel adta elő
Gyóni Géza „Csak egy éjsza-
kára” című versét. De el -
mond ta egyik saját költemé-
nyét is. 

Úgy gondolom, elfogultság
nélkül állíthatom, hogy Mé -
száros János Elek az idei zenei
napok legszívhezszólóbb, leg-
lélekemelőbb zenei, verses és
prózai produkcióját nyújtotta
közönségének. 

Zsombok Imre

Fergeteges koncertet adott 
a Csillag születik győztese
Mészáros János Elek a zenei napok leglélekemelôbb elôadását tartotta
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A tarhosi zenepavilon sorsá-
ban beállt változások szele
érződött a Békés-tarhosi
Zenebarátok Körének éven-
ként szokásos közgyűlésén is,
melyet június 28-án tartottak.
A korábbi évekhez képest
több egykori tarhosi énekisko-
lás növendék jött el a találko-
zásra - az ország számos részé-
ről -, várva, hogy tájékoztatást
kapjanak a tervezett jövőről.

A rendezvény azért is más
volt, mert a zeneiskola koncert
termében tartották, így a hely
adta magát a zenés fellépések-
nek, mellyel kezdték és zárták
a tanácskozást. A hangulatot a
Békési Óvónők Kó rusa fellé-
pése alapozta meg, akik meg is
énekeltették a közgyűlést; míg
az utolsó percekben születésé-
nek 75., halálának 15. évfordu-
lója kapcsán Bozay Attila
zeneszerzőre emlékeztek. Az
egykori tarhosi növendék zon-
goravariációit és egyik csellóra
írt művét hallhattuk.

A tanácskozás díszvendége
az a Matyi István volt, akit a
Gem ma Cégcsoport vezetője-
ként a tarhosi egykori énekis-
kola területének új tulajdon-

saként mu tattak be. A békési
születésű fiatal cégvezető el -
mondta, hogy fel fogják újíta-
ni a zenepavilont, me lyet kul-
turális és szabadidős központ-
tá szeretnének bővíteni, meg-

tartva Gulyás György szelle-
miségét, és újra a magyar
hagyományokban gyökerező
ze nei nevelés színterévé ten-
nék. A nagyszabású tervek

szakmai tartalmának a kiala-
kításában má sok mellett a
Békés-tarhosi Ze nebarátok
Körére is számítanak – hang-
zott el a közgyűlésen. 

Szegfű Katalin

Visszatérhet a zenei élet Tarhosra

A tarhosi zenepavilon sokáig sanyarú sorsa most jóra fordul – mond-
ta a zenebarátok közgyűlésén Izsó Gábor polgármester (középen).
Balról Béres Károly, a Békés-tarhosi Zenebarátok Köre alelnöke, volt
tarhosi énekiskolás diák, jobbról Matyi István cégvezető.
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JÓ ÚTON, VIHARBAN
A Bibliában, Márk evangéliumában olvashatunk arról a tör-

ténetről, amikor Jézus a tanítványokkal hajóba szállt, de vihar
kerekedett. A tanítványok kétségbe estek, de Mesterük lecsil-
lapította a háborgó vizet.

Amikor elindultak, csendes volt még a tenger. Nem tudjuk,
mennyi ideje hajóztak, melyik részén jártak a tengernek, amikor
nagy szélvihar támadt. A mi életutunkon is érnek viharok. Lehet,
hogy elindultunk egy házasságban, egy darabig minden jól ment,
aztán valahol elromlott. A vihar váratlanul csap le a családi életre.
Reggel még vidáman búcsúzkodunk, és napközben történik vala-
mi. Talán a tanítványok sem vették észre a közelgő felhőket: éjjel
volt, sötét volt, nem gondolták, hogy baj lesz. Ezt olvassuk: „…
akkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba,
úgyhogy az már kezdett megtelni.” Miért vártak eddig a tanítvá-
nyok? Lehet azt gondolták, hogy eléggé tapasztaltak, hogy meg-
oldják a helyzetet. Nem kell mindjárt Jézusnak szólni. Megvárták,
amíg majdnem elsüllyedtek. Nem vagy te is úgy, hogy már-már
felmondja az idegrendszered a szolgálatot? Miért nem szólsz előbb?
Persze, ha Jézus nincs a hajódban, nincs is kinek szólnod. Az egyet-
len komoly kérdés, amit ma feltesz az Ige: Jézus a hajódban van
már?  Ha erre a kérdésre nem tudsz biztos választ adni, ne indulj
el Nélküle!                                           Péter István, lelkipásztor

4 2014. július 1.

A családok pártja, a KDNP szerint bizakodásra ad okot
az, hogy több gyermek született és kevesebben haltak meg
Magyarországon az elmúlt időszakban, mint egy évvel
korábban. Lassulni kezdett a magyar népességfogyás. Az
év első négy hónapjában 2,9 %-kal több gyerek született,
mint egy évvel ezelőtt, és 3,7 %-kal kevesebben haltak
meg, mint tavaly azonos időszakában (KSH). A legna-
gyobb mértékű növekedés áprilisban történt, amikor a
7023 regisztrált újszülött 9,3 %-kal múlta felül az előző év
azonos havi értékét. A 2014. január–áprilisi időszakban
számottevően többen kötöttek házasságot, mint egy évvel
azelőtt. A frigyek száma mind a négy hónapban felülmúl-
ta az egy évvel korábbit. A legnagyobb mértékű emelke-
dés februárban történt, amikor kimagaslóan, 19,4 %-kal
több házasságot regisztráltak az előző év azonos időszaká-
hoz képest. Minden politikai erőnek be kell látnia, hazánk
legégetőbb problémája a tarthatatlan demográfiai helyze-
te, amely nem csak az állam működőképességét teszi két-
ségessé hosszútávon, hanem nemzetünk fennmaradását is
veszélyezteti. A KDNP ezért törekszik a jövőben is olyan
családpolitika kialakítására, amely kiszámítható, tervez-
hető életet biztosít a családoknak. 

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 18392607-1-04.

Lehoczki Autómosó és autókozmetika

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.

Vaxos mosás,
kárpittisztítás,

belső takarítás,
alufelni tisztítás,

gumiápolás, polírozás

A kulturális központ ká -
pol natermében berendezett
tárlatot Mucsi András önkor-
mányzati képviselő nyitotta
meg. Kiemelte, hogy a fotog-
ráfia képes az emberiség ősi
vágyára, az idő megállítására,
és ráirányítja a néző figyelmét
az apró részletekre. 

– Manapság, a kompakt
fényképezőgépek és okostele-
fonok, valamint a közösségi
média korában a fotók nem
olyan értékesek, mint egykor,
ugyanakkor felbecsülhetetlen

értéket is képviselhetnek.
Például a most kiállító két
művész munkássága nyomán.
Apáti-Nagy Lajos és Gazsó
János Békés rendezvényeit
örökíti és osztja meg olyan
alapossággal, hogy a néző a
képsorozatokat látva úgy
érezheti, ő maga is a helyszí-
nen volt – hangzott el.

Lapunk a két fotóstól meg-
tuta, hogy a majdnem két éve
indított vállalkozásuk – me lyet
mindketten másodállásban
mű  ködtetnek – igen si keres.

Rendszeresen kapnak felkérést
oktatási intézményektől, ma -
gánszemélyektől, specialitásuk
az esküvői fotózás is. Első közös
kiállításuk kapcsán azt emelték
ki, hogy hosszú évek óta örökí-
tik meg a zenei napok esemé-
nyeit, szinte együtt élnek a

koncertsorozattal. A zenei na -
pok fényképezését – hasonlóan
a Békési Új ságnál végzett fel-
adatvállalásukhoz – társadalmi
(önkéntes) munkában végzik.

A „Zenére hangolva” című
tárlat augusztus 4-ig várja az
érdeklődőket.                Sz. K.

Egy fényképbe sűrített pillanat
A közel két éve alakult fényképészeti vállalkozás, a
GA-Pix Fotó két tagjának kiállítása nyílt meg a
zenei napok nyitóhangversenyét közvetlenül meg-
előzően. Apáti-Nagy Lajos és Gazsó János az elmúlt
évek BÉTAZEN-jei során készített számtalan fotó-
juk közül válogatta ki és hozta el a legjobbakat. 
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A közel harminc fős csapat
ezúttal a partszakaszt takarí-
totta meg, megszabadítva a
gyomoktól, különös gondot

fordítva a homokos részre –
mondta el lapunknak Kis
István, a FÉK Klub vezetője.

Az üdülőközpontot mű -
ködtető Kecskeméti Gábor
Kul tu rális Központ igazgató-
ja, Ko szecz Sándor elmondta,
hogy nagy örömmel vette
idén is a FÉK Klub fiataljai-
nak munkafelajánlását. A jó
hangulatban eltöltött és lát-
ványos változást eredményező

munkával mindenki jól járt:
maga az üdülő, de a fiatalok
is, akik értelmesen és haszno-
san töltötték vakációjuk e

napját – fogalmazott Lakatos
Gyula ötletgazda. Így a Dán -
fokra kilátogató helyiek, vagy
az ideutazó turista fürdőzök a
megtakarított partszakasznak
köszönhetően rendezettebb
körülmények mellett stran-
dolhatnak Dánfokon.

A FÉK Klub fiatalja az
egész napos munkát követően
fürdőztek, majd a napot sza-
lonnasütéssel zárták. 

FÉK Klubosok 
takarították Dánfokot
A békési székhelyű MPE Országos Cigánymisszió
égisze alatt működő FÉK (Fiatalok az Élet
Küszöbén) Klub tagjai önként vállalták, hogy a
nyári szünet egy napján segítenek a Dánfoki
Üdülőközpontot kissé vonzóbbá, szebbé tenni. 

Több éves hagyomány, hogy
a zenei napokon mesedarabot
mutat be a fúvószenekar, az
óvónők, és a gyerekek. Idén
még nagyobb szabású rendez-
vény született meg a helyi
közösségek összefogásából: a
Zenebohóc Iskola című gyer-
mekelőadás, melynek főszerep-
lői a Békés Városi Ifjúsági Fú -
vószenekar Bagoly László kar-
nagy vezényletével, valamint a
Meskete Meseszínház tagjai vol-

tak. De a Bagolyné Szűcs
Andrea békési óvónő meséje
alapján készült darabban még
sokan közreműködtek. A
Szegedi Kis István Re formátus
Gimnázium, Ál ta lános iskola,
Óvoda és Kollé gium kiskórusa,
a Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola ma zsorett csoportja, a
Fürkész- Központi Óvoda óvó-
női, akik a bábokat mozgatták,
és a Fregolina Társastánc Klub
növendékei.                     Zs. I.

Zenebohócparádé
nagy összefogással 
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szerették és ismerték,
BAJI KÁROLY 

békési lakos temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút és virágos helyeztek, 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek – a gyászoló család

BÉKÉS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK FELHÍVÁSA

Tisztelt Állattartók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az idén sem lesz összeveze-
téses eboltás, DE az ebek mikrochippel való megjelölé-
se, és az évenkénti KÖTELEZŐ veszettség elleni oltás
továbbra is érvényben van, melyet folyamatosan végez-
nek az állatorvosok. Ennek betartását a jegyző és a járá-
si Állategészségügyi Hivatala ellenőrzi. Keresse állator-
vosát és szíveskedjen mindenki ezen kötelezettségének
eleget tenni!                  Békési Polgármesteri Hivatal

A két kiállító fotós: Gazsó János és Apáti-Nagy Lajos.



– Pogoszov. Nem éppen ma -
gyar név. Mesélj!

– A nagyapám volt orosz,
aki itt maradt az I. világhábo-
rú után, s így édesapám már
Békéscsabán született. A „po -

goszov” szó magyarul „lám pa -
gyújtogatót” jelent és tudomá-
som szerint összesen ha ha tan
birtokoljuk e rendkívüli ne vet
a világon. Én már Béké sen
születtem és azóta is itt élek.
Az általános iskolai éveimet
egyrészt a borosgyáni tanyavi-
lágban, másrészt Bé kés csabán
töltöttem el, a kö zépiskolát
pe dig már Békésen a Mezgé -

ben végeztem. A Vi harsarok
TSZ-ben dolgoztam 1990-ig, s
mikor az „széthullott”, én egé-
szen más irányban kerestem a
boldogulásomat. A békési
MHSZ-nél lettem gépkocsive-

zető szakoktató. 1995-ben
önállósodtam, és azóta is a
Rutin autósiskola vezetője és
szakoktatója vagyok. 

– Mit szeretsz leginkább az
oktatásban?

– Elméleti és gyakorlati
oktatást is végzek. Nem lehet
és nem is akarom szétválaszta-
ni a kettőt. Az elmélet valódi
átadásához kell a gyakorlat,

mert így lehet legjobban átad-
ni a mindennapi életben leg-
fontosabb szabályokat. A kö -
telező anyag mellett én inkább
ezekre fektetem a hangsúlyt.
A gyakorlati oktatás igazi
szépsége az a pillanat, mikor a
tanulót sikerélményhez tudom
juttatni.

– Volt már olyan tanítvá-
nyod, akinek nem sikerült?

– Igen, volt már ilyen, de
nem ez a jellemző. A közel 25
év alatt talán négy ilyen ese-
tem volt. Bár én megtettem
minden tőlem telhetőt a tanu-
lóért, de sajnos hiányzott az
adottsága a vezetéshez. 

– Jó tanács a vezetőknek?
– Aki sikeresen megszerzi a

jogosítványt, az már rendelke-
zik egy alappal. A közlekedés
során saját magát kell tovább-
képeznie és egyszer talán elér
az „oktatói” szintre. Szerintem
a közlekedésre érvényes, hogy
szép lehetsz, de okos nem.

– Motoros is vagy. Mit ért-
sünk ez alatt?

– Volt egy idő az életemben,
2001 és 2003 között, amikor
sportszerűen is motoroztam.
Minden évben indultam egy
négyfős csapat tagjaként
Kun madarasom a 24 órás Ve -
terán Megbízhatósági Verse -
nyen. Már az első két alkalom-
mal az előkelő 2. helyen végez-

tünk, míg a 3. évben megnyer-
tük a versenyt a népes nem-
zetközi mezőnyben. A motor
iránti vonzalmam még 1980-
ban kezdődött egy Riga 12-
essel. Az már maga az álom
volt, mikor 1983-ban egy Pan -
nónia P20-ra tehettem szert.
Jelenleg egy Yamaha Chopper
büszke tulajdonosa vagyok és
bár a versenyzéssel felhagy-
tam, a Békési Motoros Baráti
Kör tagjaként túrázok Erdély -
be, a Vajdaságba… a testvér-
városaink hasonló klubjaihoz.

– Ennyi elfoglaltság mellett
jogos a kérdés: magánélet?

– A feleségemmel, Anikóval
17 éve élünk boldog házasság-
ban. Ő egy nemzetiségi óvo-
dában óvónő. Három gyönyö-
rű gyermek édesapja vagyok.
Anita 23, Natália 17 és Áron
13 éves. Kertes családi házban
élünk, ahol a saját környeze-
tünket igyekszünk széppé va -
rázsolni, így én is aktívan ker-
tészkedek. Emellett ha van
időm, szívesen nézem a televí-
ziót. Kedvelem a természetfil-
meket és a technikai jellegű
dolgokról szólóakat. Sajnos a
munkám időigényes, ezért
egyetlen vágyam van még,
hogy minél több időt tölthes-
sek el a családommal.    Gugé

Következő interjúalanyunk
Ba log Beáta vendéglátós.

52014. július 1.

Ki hinné?!
Hát én bizony meglepődtem, hogy Pogoszov Miklós
oktató semmit sem változott, talán csak a hajszíne kissé
más, pedig elég régen találkoztunk. Ki hinné róla, hogy
közel egynegyed százada tanít gépjárművezetést, s ki
hinné, hogy… De ezt mondja már el ő maga.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Több mint száz induló rajtolt,
és valójában mindenki nyert a
tízedik alkalommal megrende-
zett „Fuss a nyárba” szünidőkö-

szöntő utcai futóversenyen, me -
lyet ezúttal is a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
szervezett meg. 

A június 28-i rendezvényt
Izsó Gábor polgármester nyi-
totta meg. Kiemelte, hogy
mennyire fontos a testmozgás
a vakáció idején is, és hogy
ezzel a szimbolikus ám mégis
fontos gesztussal példát mu -
tatnak a résztvevők a többi
békési embernek is. A futókat
Kádasné Öreg Julianna intéz-
ményvezető és Vámos László
önkormányzati képviselő szin-

tén köszöntötte. 
A bölcsisek moped verse-

nyétől a már jócskán közép-
korúak versenyéig zajlottak a

futamok. A legnépesebbek az
általános iskolások versenyszá-
mai voltak, nekik életkortól
függően 200-tól 750 méteres
távot kellett teljesíteniük az
Erzsébet liget és a Rendez -
vény tér környékén. Vol tak
ügyességi versenyszámok is,
ezek közül a rollerezés és a
kötélhúzás bizonyult a legsi-
keresebbnek. 

A remek időben megtartott
verseny minden nevezőjének
ajándék járt és a számos szpon-
zor jóvoltából még tombolasor-
solásra is sor került.         Sz. K.

TÖBB MINT SZÁZAN INDULTAK 
AZ UTCAI FUTÓVERSENYEN

A LÉLEK ORVOSSÁGAI
A Bach-virágterápia a virágok gyógyító hatásaira épít, de ez a

módszer nem a fizikális tünetekre, hanem az adott személy lelkiál-
lapotára alapozza gyógymódját. Az 1930-as években kifejlesztett
terápia szerint ugyanis az egyes növények virágaiból készült esszen-
ciák által közvetlenül lehetséges hatni a lelkiállapotra. A rendszert,
amelyben 38 vadon élő virágot és növényt találunk, dr. Edward
Bach fedezte fel. Az angol orvos elsősorban olyan gyógymódot
keresett, amelynek segítségével bárki megtalálhatja betegségének
okát, és saját maga sikeresen kezelheti testi-lelki bajait. A betegség
ugyanis szerinte a test-lélek-szellem közötti harmónia felbomlásá-
ból származik, ezért a gyógyulás csak úgy lehetséges, ha az egyen-
súlyt helyreállítjuk. A Bach-virágterápia öngyógyító módszerként
segít megtalálni a lelki békét a stresszes, rohanó világban.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Néhány hónappal ezelőtt
nagysikerű Wass Albert-est-
jével már bemutatkozott a
békési kultúrabarátok előtt
Kulcsár-Székely Attila szé-
kelyudvarhelyi színművész,
aki ezúttal egy vidám darab-
bal jött el. Nyirő József
Halhatatlan élet című regé-
nyéből saját maga írt egysze-
mélyes előadást, melynek
minden szerepét színészi ké -
pességei legjavát nyújtva mu -
tatott be a kulturális köz-
pontban június 19-én. A vi -
dám darab arról szól, ho gyan
veszi rá korosodó, vénlegény
fiát a nősülésre a furfangos
apja. A magyar néphagyo -

mányokat is megelevenítő,
valóban felhőtlen szórakozást
nyújtó előadást a KÉSZ béké-

si csoportja hozta el Bé késre,
megtekintése az érdeklődők-
nek ingyenes volt.        Sz. K.

Vidám darabban lépett fel
a székely színművész

Üzemünk rövid határidőn belül vállalja mindenféle fa
alapanyagú nyílászárók

és más faipari termékek gyártását!

NERBÓTHERM AJTÓ – ABLAK FAIPARI KFT.
5630 Békés, Vésztői út 1/1. 66/411-238

www.jimbarna.hu info@jimbarna.hu
•

•

Telefon:
web: e-mail:

20 éve
az önök

szolgálatában!
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Munkát keresők
figyelem!

Szent Lázár Alapítvány
könnyű fizikai munkára 

keres megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalókat. 

Érdeklődni és jelentkezni
személyesen hétköznap 

9-14 óra között 
a Petőfi utca 33.

szám alatti telephelyen, 
illetve telefonon: 

66/646-017 
kaphat információt.

BÉKÉSI ÚJSÁG
kéthetente 

az ön postaládájában!

Roma asszonyoknak tartot-
tak életmóddal, egészséggel
kapcsolatos előadásokat pá lyá-
zati forrásból ezekben a hetek-
ben a nemrégiben át adott új
közösségi házban, a Soványhát
utcai Csillagpont ban. A leg-

utóbbi foglalkozáson dr.
Pálmai Éva homeopata szakor-
vos az alternatív gyógymó-
dokról beszélt. Az ilyen
gyógymódok közös jellemzője,
hogy az egész embert kezelik
és nem csak a tünetet.   L. Gy.

Cigány nőknek az egészségről 



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel a
lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, ame rikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
Szépen felújított,1+2 félszobás lakás a
piacnál sürgősen eladó. 70/94-54-869.
Kubikos utcában négyszobás családi ház
eladó. Érd.: 30/31-63-407.
Békésen a belvárosban négyszobás csa -
ládi ház nagy mellékhelyiségekkel sürgő -
sen eladó vagy cserélhető kisebbre. Némi
tatarozásra szorul. 30/37-75-310.
Békésen eladó 3,5 szobás vegyes falaza-
tú családi ház garázzsal, medencével, kis
kerttel. Tel.: 20/92-69-764.
Nagykertben komfortos tanya eladó. Érd.:
30/484-80-44.
Egyszobás vegyesfalazatú ház eladó
Békésen. Tel.: 30/422-45-75.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
A Vörösmarty utcában háromszobás,
felújított kertesház ipari árammal, termő
gyümölcsfákkal, beköltözhető állapotban
eladó. Tel.: 30/366-75-82.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeletig elcserélhető. 30/553-86-70.
Ék utcai szerelőaknás és padlásteres
garázs eladó. 30/463-44-60.
Kamuton háromszobás családi ház eladó.
Vállakozásra alkalmas gazdasági és rak-
tárépületekkel. Tel.: 20/933-15-13.
Két és félszobás családi ház eladó a
Kispince utca 5/1. szám alatt. Garázs van.
Tel.: 70/222-75-37.
Nyolcvanban épített családi ház eladó új -
szerű állapotban. Jószágtartásra alkamas.
20/933-15-13.
A Hajnal utcában ház eladó. 66/634-293.
Mezőberényben háromszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. Nagy terasz, há -
romfázis van. 66/352-836, 30/48-45-343.
Teleky u. 99. szám alatti kisebb ház eladó.
Érd.: 30/262-43-57.
Téglagyári horgásztavon tulajdonrész
eladó. Érd.: 30/262-43-57, 30/551-73-78.
A négyes tavon tulajdonjog eladó. Érd.:
20/360-20-71.
A Piac tér 1-ben III. emeleti lakás eladó.
Érd.: 20/360-20-71.
Vásárszélen egyszobás, 3. emeleti lakás
eladó. Gyümölcsöst vagy szántóföldet 1
millió Ft-ig beszámítok. 20/228-58-66.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Fáy u. 8B-ben földszinti, 1 + 2 félszobás,
58 m2-es lakás áron alul sürgősen eladó.
Érd.: 20/958-63-38.
Fáy utcában földszinti, 1 + 2 félszobás,
tel jesen felújított lakás azonnal beköl töz -
hetően eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Bolyai utcában háromszobás, 110 m2-es
ház 1752 m2 telken eladó vagy elcserél-
hető. 30/626-14-31.
Kétszobás, egyedi gázfűtéses kertes ház
eladó. Október eleji beköltözéssel. Békés,
Kecskeméti u. 51.
Békésen a városközpontban 72 m2-es, 2
+ 1 szobás földszinti, szépen felújított
lakás eladó. Érd.: 20/481-31-58.
Kertes ház eladó vagy elcserélhető. Tel.:
70/528-97-30.
Régi összkomfortos családi ház eladó.
Érd.: 30/590-69-38.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince u. 3. alatt. 66/410-323.
Gyulán a fürdő közelében karbantartott
kis kertes ház jó állapotban reális, alku -
képes áron eladó. Tel.: 30/799-50-50,
30/272-43-50.
Kamuton horgásztórész eladó. Tel.:
70/27-10-532.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kert-
tel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44. 
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/933-
70-36. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 

Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első eme -
letig. Érd.: 66/417-560,17 óra után. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal 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, földszinti lakás
eladó vagy elcserélhető 1. emeleti, két-
szobás lakásra, frekventált helyen. Érték -
különbözettel. Tel.: 20/383-41-45.  
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn hétvégi ház 500 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
Balaton déli partjától 30 km-re Pamuk kö -
zségben (Somogy megye) kétszobás,
téglaépítésű, komfort nélküli családi ház
olcsón, másfélmillióért eladó. Azonnal
költözhető. 30/377-53-10. 

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Komfortos kis ház kis portával, rendezett
udvarral eladó. Érd.: 70/771-86-46.
Táncics utca 8. szám alatt régi típusú
csa ládi ház eladó. Irányár: 3,8 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
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. 

DEVIZAHITELESEK FIGYELEM!
Felmondott, Végrehajtásos Lakáshi te -
lek, Jelzáloghitelek, Autóhitelek, jo gi

megoldással. 
INGYENES TANÁCS ADÁSSAL! 

Érdeklődni: 20/450-15-28.

Bocskai u. 10. alatti ház parasztház, 2 db
beépített csempekályhával, nagy telekkel
eladó. Irányár: 4 millió Ft. 70/33-75-359.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Veres Péter tér 6-ban eladó egy 2,5 szo -
bássá átalakított erkélyes, egyedi fűtésű
lakás. Irányár: 4,59 millió Ft. 30/476-93-80.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5 millió Ft-
ért. 30/239-22-95.
A Babilon sor 3. szám alatti háromszobás,
központi fűtéses ház csendes helyen eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 20/96-73-674.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház ga rázs -
zsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgő sen
eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti la -
kás panorámakilátással eladó a Vásár -
szélen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/55-
49-424. 
Békésen, a Révész utcában kétszobás,
nagykonyhás kertes ház eladó. Irányár: 6
millió Ft. Tel: 06-30/ 467 1339
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szomszédságában háromszobás, össz -
komfortos családi ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Ady 8C IV/12. alatti háromszobás lakás
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/94-
35-770.
Békés Ady utca 14D. 2. emeleti, 50 m2-es,
kétszobás, egyedi központi fűtéses, klí -
más, kulturált lakás igényesnek eladó. Ár:
6,9 millió Ft. Tel.: 30/949-99-18.
A Móricz Zsigmond utcában 105 m2-es,
2,5 szobás téglaház garázzsal, mellék -

épülettel eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.:
66/414-193, 30/74-47-345.
Ady 12-ben 2. emeleti, háromszobás, 64
m2-es lakás eladó vagy azonos árban ker -
tes házra cserélhető. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 20/326-79-26.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
für dőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 fél-
szo bás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es
garázs irányár: 1 millió Ft. 20/24-24-802. 
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, te -
tő tér-beépítéses ház szép telekkel eladó 9
millió Ft-ért. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Parkosított családi ház halastavakkal
Muronyban eladó. Irányár: 10 millió Ft.
Tel.: 70/415-55-84, 70/427-19-40.

KIADÓ INGATLAN

Kiadó Békésen jól bejáratott, biozöldsé -
gek termesztéséhez alkalmas udvar. Ásott
kút, villany, szivattyú, szerszámok vannak.
70/236-35-37.

INGATLANT KERES

Békésen téglaépítésű, háromszobás ker -
tes házat keresek. Igényesen felújított,
második emelti lakás beszámításával.
Tel.: 30/554-53-66, 20 óra körül.
Méhészek részére – méhek, téli-nyári
tárolására – négy helyiségből álló tanya
kiadó. 30/232-29-89.
Csatárkertben bérelnék olcsón kis házat
nyáron. 20/36-00-470.

KERT
Eladó a Malomasszonykertben 1384 m2

kert. Ásott kút, villany, kis kőépület van.
Deák Ferenc u. 91. Tel.: 30/563-77-27. 
Malomasszonykertben 1660 m2 zártkert
eladó. Beépíthető.  Gyümölcsfákkal, fúrt
kúttal , 500 m-re a kövesúttól. Irányár:
420 ezer Ft Tel.: 20/935-57-39.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó. Villany, fúrt kút. Esetleg fizetés -
könnyítéssel. Bútort, haszonállatot beszá -
mítok. 20/800-86-71.
III-as horgásztónál 1000 m2 zártkert sok
gyümölcsfával eladó. Víz, villany van.
Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Tetőcsomagtartó eladó. Tel.: 30/654-68-03.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.:
20/228-58-66.
Lady utánfutó friss műszakival, ponyva -
tartóval eladó. Érd.: 30/483-89-32.
Irányjelzős, önindítós, üzemképes robogó
eladó. Önindítós Renault 19-es eladó. 66/
739-890.
350-es Jawa oldalkocsival eladó. P10-es
motor váz nélkül eladó. 70/27-10-532.
Utánfutó műszakival, 1300-as Lada alkat -
részek eladók. Tel.: 66/412-862.

ÁLLAT
Választási malacok eladók. 70/240-58-71.
Kecskemama 2 db gidájával eladó. Érd.:
30/845-58-24.
Nagytestű anyacicától kétszínű cicák elvi-
hetők. Tel.: 70/34-25-117.
Malac eladó Békésen. 20/955-13-62.
Előnevelt csirke, liba, kacsa eladó. Békés,
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Eladó 1 db fehér, húsjellegű, 150 kg-os
hízó. Érd.: 66/416-580 délutánonként
vagy a Durkó u. 4. szám alatt. 
Előnevelt csirke, magyar és mulard kacsa
eladó. 30/48-48-044.
Eladó: japánok, palotapincsi kiskutyák, ken-
 dermagos kakas. 30/827-59-97.

TÁRSKERESÉS
Független férfit keresek komoly kapcsolat
kialakítására. Negyvenesek előnyben. 30/
558-71-26.
156 cm/73 kg/64 éves férfi hozzáillő, nem
dohányzó hölgy társaságát keresi. 66/
643-702, 30/74-19-706.
64 éves nő társat keres magány ellen 73
éves korig. Káros szenvedély kizárva.
70/20-40-112.
67 éves férfi megismerkedne korban hoz-
záillő, nemdohányzó, kedves, fiatalos
hölggyel. Csak őszinte hívásokat várok.
20/36-84-973.

56 éves hölgy komoly kapcsolatra keresi
társát. E-mail: nefelejcs1101@gmail.com.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Nyugdíjas férfi napi 4-6 órában keres
kisebb kőműves, udvaros, házkörüli vagy
raktári segédmunkát. Tel.: 20/326-79-26.
Segédmunkákat, kisebb kőműves munkát
keresek. 20/33-20-768.

EGYÉB
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kiságyba való, 60x120 cm-es kókuszmat -
rac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Kitűnő állapotú elektromos kerékpár
eladó. Tel.: 66/427-158.
Gázpalack eladó. Tel.: 30/467-13-39.
9 hektár búzaszalma aratás után rendről
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: 5 db kisbálás lucerna, 50db 5 li -
teres befőttesüveg, Simson Star, szobaan-
tenna, autó ködlámpa, 50-es munkás-
ruha, 48-as munkavédelmi bakancs, lég-
puska. Érd.: 30/260-54-21.
Brevi típusú fekete-narancs színű multi-
funkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887. 
Megbízható személy minden feleslegessé
vált lomot (vas, hűtő, mosógép, papír, fa,
műszaki cikk) ingyen elszállít. Tel.: 30/
260-54-21.
Eladó: szobabútor franciaággyal, kihúz ha tó
kanapék, heverő, csillárok, hármas ab lak be -
üvegezve, ruhásszekrény, üvegesszek rény,
72 cm színestévé, arcszolárium, ki nyitható
konyhaasztal székkel, éj jeliszek rény, fió -
kosszekrény, virágtartó. 30/377-53-10.
Kukoricamorzsoló eladó. 70/27-10-532.
Kb. 2000 db egész hazai cserép, lehetőleg
egyben eladó. Ár megegyezés szerint.
Szabó D. u. 27/1. Tel.: 66/643-971.
Nagy, 150-es szalma körbála 70 db eladó.
Rakodás megoldható. 30/370-98-23.
1000-1200 db piros hófogós cserép  ol -
csón eladó. 30/94-55-433.
Újszerű hálózsák, tollas díszpárnák, újsze -
rű birkabőrök, 100 éves szitálókötény
eladó. 70/236-35-37.
Eladó: 2 db régi szekrény, 6 db szék, asz-
tal, fagyasztóláda, 2 db kerékpár. 70/771-
12-34.
Citromsárga, gurulós író-számítógépasz-
tal olcsón eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Vásárolok rossz akkumulátort, háztartási
gépeket, hagyatékot. 30/837-01-25.
10 db drótbetétes üveg (200x50 cm-es)
eladó. Érd.: 30/94-56-808.
Székelyföldi kiránduláshoz 2-3 fő útitársat
keresek júliusra. Érd.: 30/94-55-433.
4x5 m-es padlószőnyeget vennék olcsón.
20/36-00-470.
Teleszkópos betegágy, gyerek kiságy,
gyerek járóka eladó. Tel.: 70/34-25-117.
Építkezésből kimaradt új csúszásmentes
járólap (díszburkolat) eladó. Érd.: 30/94-
55-433.
Neumann elektromos varrógép beépített
asztallal, jó állapotban 14 ezer Ft-ért
eladó. 20/800-86-71.
Őrölt fűszerpaprika (édes, erős) termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. 20/228-58-66.
Háromfázisú villanymotorok, szivattyúk,
kis traktorhoz eke ekekapa, férfi kerékpár
eladó. Tel.: 66/412-862.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, elős-
zobafal, hűtőtáska, gázpalack, háromré -
szes ülőgarnitúra, szobafenyők, pálmák.
Érd.: 30/905-49-14.
Szekrénysor és régi varrógép eladó. Érd.:
66/429-242, 70/324-00-85.
Új és használt minőségi paplanok és
párnák eladók. Érd.: 30/94-55-433.
eladó: előszobafal, cipőtartó szekrénnyel,
kis- és nagy bakelit hanglemezek, új mer-
inói gyapjútakaró, függönytartók. Tel.:
30/272-43-50.
Eladó 1 db Szarvasi csempe sparhert. 30/
85-81-911.
Kb 6-700 db bontott nagyméretű vályog -
tégla 25Ft/ db. Kb 3-400 db használt Bohn
cserép 35 Ft/ db. Érd.: 20/43-41-480.
Eladó 1 db felújított benzines szivattyú,
fúrt kúthoz is jó. 30/85-81-911.
Fehérített fűzvessző eladó. Érd.: 30/590-
69-38.
Eladók: rézkilincsek, mosogatótálca, öm -
lesztett széna, kézipántolók, teakályha,
bakancsok. 30/827-59-97.
Eladó 1 db keveset használt, jó állapotú
Bonyhádi fa-széntüzelésű 80 literes
vízmelegítő, ára: 35000 Ft. 20/43-41-480.
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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@GMAIL.COM

MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036

LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 8. KEDD 12 ÓRA.

Június 26-án, 77 éves ko -
rában elhunyt Dávid Má -
tyás nyu galmazott iskola-
igazgató. Negyven évet töl-
tött elé a pe dagógusi pá -
lyán. Tanítóként, tanár-
ként, és iskolai vezetőként is
nagy elhivatottsággal és
em berséggel, a gyerekek
iránt ér zett szeretettel vé -
gezte mun káját. Az 1. szá -
mú Ál ta lános Is ko lát 1978-
tól igazgatta. Helyt állt a
nagy árvíz idején, a tanyasi
em berek részére ideiglenes
el helyezést biztosított az
iskolai falai között. Vezetése
idején épült fel az új iskola-
épület, amely a város leg-
szebb, legkorszerűbb iskolá-
jaként működött. 

Dávid Mátyás Békés
köz életé ben is szerepet
vál lalt: az ön kor mányzat

költségvetési bi zott sá gá -
nak tagjaként tevékeny -
kedett, és részt vállalt a
vá lasztások törvényes le -
bo nyolításában is az egyik
szavazókörben. 

Felelős intézményvezetői
munkásságát elismerve
2003-ban vehette át a
Békés Városért kitüntetést. 

Békés város tisztelettel
bú csúzik Dávid Mátyástól.

Elhunyt Dávid Mátyás
ny. iskolaigazgató

Új e-mail címünk: bekesiujsag@gmail.com
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Ahogy a gén az öröklés egysége, a kulturá-
lis örökségé a mém. Ezt a fiatal szót Richard
Dawkins amerikai biológus hozta létre a
görög mimézis szóból ferdítve, utalva arra,
hogy az emberi civilizációt át-meg áthatja a
korábbi művek másolása. No de nem is mi
lennénk, ha nem magyarítanánk az egészet!
A legmagyarabb mém a hungaromém – azaz
minden aktuális, érdekes tartalmat magyarí-
tani igyekeznek a lelkes internet-felhaszná-
lók. Itt van például egy sikerkönyv, A szürke
ötven árnyalata – mindjárt vicces lesz,
mihelyt egy termetes rideg marhával kerül
egy címlapra. Mindenki kackiás betyárba-
juszt kap, Jordán Mihály szórja a hárompon-
tosakat, és 50 Centből, az amerikai rapperből

Fél Krajcár lesz, a kengyelfutó gyalogkakukk-
ból meg fürge tik. (Ha már itt tartunk, a
PIXAR-ból meg TIXAR.) A márkaneveknél
maradva: lila borításban ékeskedik a Miska
csokoládé, a vonalcica felett pedig ott a fel-
irat: Na csá, Kati! A Micsoda nő plakátjáról
Zsíros Richárd és Robi Iluska tekint reánk, a
felirat: Szemrevaló me nyecske.
Megtudhatjuk, hogy Ózd a csodák csodája, és
ha játszani támad kedvünk, ezt megtehetjük
a Zabos aprójószágokkal vagy a Monopulival
(esetleg Misimödvével). Igényes szórakoztatá-
sunkról a Harcko csikelepce vagy Paszuly úr
gondoskodik, feltűnik Derék felügyelő, Bodri
hazagyün. Hogy hagyjuk abba? Ácsi.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
MAGYAR NÖTRE MAGYAR MÉMÖT!

Második évét zárta június-
ban az Irodalmi svédasztal
klub, amely a könyvrajongók
számára nyújt igényes és tar-
talmas szórakozást havonta
egy alkalommal a könyvtár
olvasótermében. 

Az évadban beszélgettünk az
irodalom és a film kapcsolatáról
Szabó Magda: Az ajtó című
mű ve kapcsán, Szeg fű Katalin
mé diatanár segítségével,
ugyan csak ő nyújtott bepillan-
tást a svéd filmirodalomba,
ekkor több klubtag jóvoltából
svéd süteményeket is kóstolhat-
tunk. A kortárs lírát Kányádi
Sándor és Erdős Virág egy-egy
mű vén keresztül közelítettük
meg. Dr. Elek Tibor, a Bárka
főszerkesztője mutatta be az
erdélyi magyar drámairodal-
mat, a világirodalomból Mau -
passant izgalmas novellája, a
Gömböc adott apropót az olva-
satok üt köztetésére. Egyik ked-

ves klub társunk, több szépírói
pá lyázat díjazottja, Liszkai Má -
ria Danica mutatkozott be írá-
saival, melyeket nagy érdeklő-
dés kí sért. Nemcsak beszélget-
tünk a kötetekről, hanem meg-
ismerkedtünk a könyvkötés
menetével is: Bajiné
Lip csei Ilona se -
gít  ségével
nap lót ké szí-
tettünk. A líra
jegyében Jó zsef
Attila: Születésna pom ra című
művének mo dern „szétírásait”
vettük górcső alá, Bródy Sándor
Kaál Sa mu című novellájának
apropóján pedig a prózai szöveg
ki hagyásait értelmeztük. Nem
maradtak el a könyvajánlók és
az irodalmi játékok sem. Feb -
ruártól egy pályázat segítségé-
vel megalakult a Svéd asztal kö -
zépiskolás tagozata, a Ta len -
tum, amely a műnemek men-
tén próbálja bevezetni a legfia-

talabb korosztályt a mű vek
értelmezésébe. Velük a könyv-
táron kívül, a Jókai Szín házban
is volt al kalmunk jelen lenni a
művészet születésénél: Brecht
Kol dus operáját néztük meg.
Ugyan a klubnak kialakult már

a törzsközönsége, mégis
hí vunk és (el)vá -

runk minden
iro  dalomba-

rátot a kö -
vetkező évad-

ra is! A nyár folyamán érdemes
követni az Iro dalmi svédasztal
facebook-oldalát, szeptember
közepétől pedig újra indul a
közös olvasás. A tervek szerint
ismét szó ba kerül irodalom és
film összekapcsolódása, meg-
nézzük, mint rejt Rejtő Jenő, a
kortárs írók közül Bartis At -
tilával is merkedünk… és még
sok érdekesség szóba kerül. 

Szilágyiné Szabó Ágnes
tanár, a klub háziasszonya

Ősztől újra lesz
Irodalmi svédasztal

1974-ben az 1. számú Ál -
talános Iskolában fejezte be
tanulmányait három párhuza-
mos osztályban mintegy 60-

65 diák. Negyven év elteltével
évfolyamtalálkozóra jöttek
össze a Nagyház Pince Boro -
zóban, június 21-én. A vá -
lasztás nem véletlen, ugyanis
erre az évfolyamra járt a ven-
déglő tulajdonosa, Gál László

is. Mellette Szász Istvánné
Budai Éva szervezte meg a
találkozót. Mint lapunknak
elmondták, körülbelül az

egykori ta nulók kétharmadát
sikerült felkutatniuk, és az
egykori osz tálytársak nagyjá-
ból fele jött el első közös évfo-
lyamtalálkozójukra. Többsé -
gük ben Békésen élnek, de
páran más, távolabbi telepü-

lésekről ér keztek. A vidám
hangulatú ta lálkozóra több
egykori tanáruk is meghívást
kapott, így Kállai Jenőné,

Püs ki András né, Lipusz
György né, Makra Gáborné,
Nagyné Papp Má ria. A közös
fotózkodás mellett a kötetlen
beszélgetés a házastársakkal
közösen a terített asztalok
mellett folytatódott.     Sz. K.

Negyven éves évfolyamtalálkozó  

Pályázni lehet a témában elkészített fényképekkel
(személyenként legfeljebb 6 db archív vagy mai felvétellel,

papíros vagy digitális formában), fotósorozattal, valamint novellákkal,
visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon.

A legjobb írások, valamint fotók, fotósorozatok belekerülnek
az idén év végén megjelenő 2015-ös Békési Újság Kalendáriumba,
készítőket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk.

A személyesen a városi
a Családért Alapítványnak (5630 Békés, Petőfi utca 20.)

címezve, valamint a bekesiujsag@gmail.com címre.

pályamunkák leadhatók felnőttkönyvtárban,
postán

elektronikusan

A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.
, hogy a digitális fotók hosszabbik oldala minimum 2000 pixel legyen.Kérjük

Legyen ön is a
Kalendárium munkatársa!

Legyen ön is a
Kalendárium munkatársa!

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2015-ös Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: JÚLIUS 31.A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: JÚLIUS 31.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „BÉKÉS – MÚLT, JELEN, JÖVŐ!”A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „BÉKÉS – MÚLT, JELEN, JÖVŐ!”
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Július 2. szerda 8-11 óra 
Véradás a Vöröskereszt szervezésében Kecske -
mé ti Gábor Kulturális Központban.

Július 5. szombat 10 órától
Országos Polgárőr Nap a Dánfoki Üdülőköz -
pont területén. 

Július 5. szombat 10 órától
VIII. Körösök Völgye Folklórfesztivál Tarhoson.
Bővebben lapunk 8. oldalán.

Július 15. kedd 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében a muronyi
művelődési házban.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 1-15. KÖZÖTT 



Óriási mezőnyök, jó idő,
hatalmas versenyek jellemez-
ték az idei Kajak-kenu Or szá -
gos Diákolimpia versenyszá-
mait. Az első napon minden
versenyengedéllyel rendelkező
versenyzőnek egyesben vagy
párosban 2000 m-en kellett
megméretnie magát, ezért a
60-80 fős mezőnyökből az elő-
futamok alapján A-B-C dön-
tőkbe juthattak be a verseny-
zők. Másnap a négyesek 1000
méteres versenye mellett az
szabadidős versenyszámokban
induló fiatalok 500 méteres
futamai kerültek sorra. 

A Békés Kajak – Kenu
Club fiataljai kiváló eredmé-
nyeket értek el. A Szabó Fe -

renc Emlékversenyben ka jak
négyesünk (Kiss Zoltán –
Farkas Áron – Vaszkó Viktor
– Nyeste Márton) 1000 méte-
ren az ifjúsági korcsoportban
második lett, harmadik a Pap
Gábor – Laczó Dániel alkotta
kenu kettes ifjúsági egység
2000 méteren, és szintén
bronzérmes a kölyök IV-es
korcsoportban 1000 méteres
távon a kajak négyesünk Csá -
vás László – Csibor Péter –
Gu ti Márton – Kis Zoltán
össze állításban. 

Az úgynevezett szabadidős
versenyszámokban békési
győz tesek: Antal Eszter – Kis
Bernadett (MK-2 női III-IV.
kcs. 500m), Kis Bernadett

(MK-1 női III. kcs. 500m), Po -
mázi Márk – Szegedi Valentin
(K-2 férfi VII-VIII-IX. kcs.
500m), Medgyesi Máté Sándor
- Domokos Dániel (MK-2 férfi
III-IV kcs. 500m), Őri Mónika
– Görbe Brigitta – Pomázi
Rebeka – Dihen Adrienn (K-4
női V-VIII. kcs. 500m).
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Hirdessen a 
BÉKÉSI ÚJSÁG-ban, 

a térség legolvasottabb lapjában!
Hirdetését 5 település 24 ezer lakója látja. 
Hívjon minket! Telefon: 30/432-20-30.

E-mail: bekesiujsag@gmail.com

Horgász
szemmel

Az etetésnek nagyon fontos
szerepe van az eredményes hor-
gászatban, hiszen aki nem csal-
ja a horog köré a halat, az csak
a szerencsére számíthat. A nyári
időszakban az apró halak hada
igencsak meglepi az etetésün-
ket, ezért érdemes több szemes
anyagot használni, hogy a na -
gyobb halaknak is jusson az ete-
tésből. Ete tő anyaghoz na gyobb
mennyiségű főtt szemes anya-
got érdemes keverni, mert darás
apró szemek nem a nagy hala-
kat csalják, ezért tisztán ajánlott
a főtt magvakat szórni. A meg-
felelő távolság eléréséhez hasz-
náljunk etetőrakétát vagy csó-
nakot. Erre fejlesztettek ki egy
speciális szemes ragasztót is,
amivel a főtt kukoricát gombóc
formájában vagy etetőkosárba
gyúrva könnyedén a kiszemelt
helyre tudjuk juttatni. A fenék-
re érve oldódik és pontosan a
horog köré csalja a nagyobb
pontyokat, amurokat. A speciá-
lis szemes anyagragasztó nem-
csak főtt magvak ragasztására
alkalmas, hanem pellett ragasz-
tására is, amely szintén kiváló
nagyhalas csemege. Haszná lata
egyszerű: az éppen csak nedves
magvakat szépen megszórjuk a
magragasztóval, csak annyit
kell használni, hogy a szemek
egyenletes ke verés mellett kezd-
jenek összeragadni és már kész
is van.       Szekerczés Sándor

SZEMES 
ANYAGRAGASZTÓ
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A közelmúltban Budapes -
ten, az Ikarus pályán rendezték
meg az atlétiák diákolimpiai

döntőjét. Nyeste Ágnes, a Tisza
Kálmán Közoktatási In téz -
mény diákja az V–VI. korcso-
port döntőin kiválóan szere-
pelt, két aranyérmet szerzett. 

Előbb a 400 méteres síkfutást
nyerte meg, megjavítva eddigi
legjobbját, majd megnyerte a

400 méteres gátfutást is. Szin -
tén javított egyéni csúcsán. 

Pankotai Kinga, a Szegedi

Kis István Református Gim ná -
zium végzős tanulója távolug-
rásban a nyolcadik lett. Köz ben
megsérült, így nagy bravúr
volt, hogy 100 méteren a dön-
tőbe jutott, ahol hetedik lett.

Mindkét lány a Békési DAC
sportolója, edzőjük Rácz And rás. 

Kétszeres bajnok a békési
diáklány a diákolimpián

Tavaly ősszel indította a
Békési FKC a békési óvodák-
ban a kézilabdás foglalkozáso-

kat. Hrabovszki Márta és Tar
Bence heti két alkalommal tar-
totta a foglalkozásokat a gyere-
keknek. Amikor a nevelési év
vége felé felmérték egy bemu-
tató órán, hogy mennyit fej-
lődtek a gyerekek, még a klub
szakemberei is meglepődtek.
Megtanulták a labdavezetés,
labdaátadás alapjait, és képe-
sek összekombinálni mozgás
közben a labdakezelést.

– Márti és Bence remek
munkát végez, edzés közben
teljes fegyelem van a terem-

ben, mindenki koncentrál a
feladatokra. Ötven gyerek je -
lentkezett az ősszel, ma 31
gyermek igazolását írattuk alá
a szülőkkel. Több mint 60
százaléka a gyerekeknek a ké -
zilabda mellett maradt. Szá -
mukra az edzéseket az iskolai
évek alatt is biztosítjuk –
mondta el lapunknak Polgár
Zoltán, a Békési FKC ügyve-
zetője.

Óriási siker az
ovis kézilabda

Kiváló kajak-kenu
diákolimpiai eredmények

A Békési Uszoda és Gyógyfürdő immáron teljes körű
szolgáltatásaival várja kedves vendégeit egész év ben. 

Az önkormányzat tö rek szik arra, hogy a nyári szünidőben
is lehetőséget bi ztosítson a gyermekeknek az uszoda 

kedvezményes használatára, ezzel is csökkentve a családok
kiadási terheit. Így július 1-jétől augusztus 31-ig 
a nappali tagozatos diákok kedvezményes áron, 
500 forintért válthatnak be lépőt az uszodába.

A diákoknak olcsóbb 
az uszodabelépő

Népszerű
az uszoda

Több mint nyolcezer fővel
növekedett a látogatók száma a
Békés Uszodába tavaly - derült
ki az intézmény éves beszámo-
lójából. Az uszoda megnyitása
óta fontos szerepet tölt be a
város életében. A működtetésé-
vel 2012-ben a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központot
bízta meg az önkormányzat,
ami sikeres lépésnek bizonyult,
mivel pozitív változások jellem-
zik az uszoda működését. Az
intézmény látogatása folyama-
tosan emelkedik: míg 2010-
ben 42,5 ezer látogatója volt,
tavaly már több mint 60 ezer. 

FO
T

Ó
: G

A
-P

IX
 F

O
T

Ó


