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Lapunk elé…

A református templomkertben állították fel

A francia vallásalapító reformátor Kálvin János
szobrát adták át a Csuta Nemzetközi Művésztelep záró napján. A faszobor a református templom kertjében nyert elhelyezést.
meghatározó volt, mégis
keveset tud róla az utókor.
– Mai fogalommal úgy
mondhatnánk, hogy nem volt

Vanyúr István szigetvári
szobrászművész 2 méter 10
centiméter magas, egészalakos alkotását Izsó Gábor avat-

Közben már a közelgő eseményekre készülünk: az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, a Madzagfalvi Napokra, és
benne az békési ikrek első
találkozójára. Mindezekről a
múltbeli és jövőbeni rendezvényekről olvashatnak a
mostani Békési Újságban.

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

Az újságírók által csak
„nyári uborkaszezonnak” nevezett időszakban is meglepően élénk a közélet Békésen. Az utóbbi napokban-hetekben adták át Kálvin János
faszobrát, a belvízrendezés
komplett beruházását, a főtéren feltárt egykori FeketeKörös hidat. Megtartották az
ausztrálbarát békésiek találkozóját, a hobbifotósok táborát, és emlékeztek a cigányholokauszt áldozataira.
Kálvin János szobra körül balról jobbra Katona Gyula, Mester Péter,
Csuta György, Vanyúr István és Izsó Gábor.

karrierista. Csendben, de
annál hatékonyabban dolgozott – mondta. Izsó Gábor

ta fel. A polgármester kiemelte: Kálvin János munkássága
példaértékű és korszakokat

hozzátette, hogy a békési egyházközség története egészen a
reformkorig nyúlik vissza,
elég csak Szegedi Kis István
prédikátor iskolaalapítására
gondolnunk. A város és a
reformátusság története elválaszthatatlan egymástól.
A polgármester elmondta
továbbá, hogy Kálvin János
szobrának elhelyezését a Békési
Városvédő és -Szépítő Egyesület
szorgalmazta és a 24. Csuta
Nemzetközi Művésztelepen
Vanyúr István szigetvári szobrászművész díjtalanul valósította meg Békés környékén termett évszázados tölgyfából.
A szoboravatón megjelent
nagyszámú
érdeklődőt
Katona Gyula esperes áldotta
meg. Kiemelte, hogy Kálvin
János Istennek odaszánt élete
minden mai kereszténynek
példát mutat. A templomkertben, az utcáról is látható
helyen felállított monumentális alkotás hosszú időre hirdeti
Isten dicsőségét – hangzott el.
Szegfű Katalin

Szeretné tudni, kik lépnek fel a Madzagfalvi Napokon? Lapozzon a 4. oldalra!

Nagyobb biztonságot ad a belvízrendezés
A fejlesztés során a Báthory
– Hunyadi - Lánc utcákon és a
Táncsics utca két oldalán
összesen 2352 folyóméteren
épült gravitációs zárt csatorna. A Malomasszonykerti csatornánál, a Szegedi utca
záportározónál és a HoltFekete-Körös torkolatánál szivattyúegységek és nyomóvezeték létesült 312 méter
hosszban. A három szivattyúállás összkapacitása másodpercenként mintegy fél köbméter - mondta el Izsó Gábor
polgármester. Hozzátette,
hogy ezzel a beruházással a

város belvizes gondjai orvosolhatóbbak, a lakosság nagyobb
biztonságban érezheti magát.
Dankó Béla békési országgyűlési képviselő, a programot koordináló konzorcium
vezetője elmondta, a tizenhat
Békés megyei települést érintő projektben Békéssel együtt
már hat helyen fejeződtek be
a munkálatok. A beruházás
összesen 2 milliárd 529 millió
forintból készülhet el, amihez
2 milliárd 149 millió forintot
nyert el a konzorcium. A
fennmaradó 15 százalékos
önerő 60 százalékára később

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

Tizenhat Békés megyei települést, közte Békést
érintő belvízrendezési átfogó program helyi
beruházása zárult le a napokban.

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata. A felvételen balról jobbra: Balog
Lajos, a kivitelező Laurus Duo Kft. ügyvezetője, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Barkász Sándor mérnök, önkormányzati képviselő és
Izsó Gábor polgármester.

újabb támogatást kaptak, és
jelenleg is elbírálás alatt áll
egy jó eséllyel kecsegtető, 150
millió forintos támogatási
igény. A régóta húzódó,

„Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program” összesen mintegy százezer személyt
érint.
Szegfű K.

MEGHÍVÓ
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉGRE
augusztus 20-án, szerdán
9 óra Ünnepi szentmise a hazáért a Szentháromság
Plébániatemplomban
9.15 Ünnepi istentisztelet a református templomban
PROGRAM AZ ERZSÉBET-LIGETBEN:
9.45 Térzene
Közreműködik a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Vezényel: Bagoly László (Alapfokú Művészeti
Iskola vezetője)
10 óra Ünnepi műsor
Himnusz
Kopanyicza András szavalata
Ünnepi köszöntőt mond: Izsó Gábor, Békés
város polgármestere
Az új kenyér megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás szerint, majd a Belencéres
Néptáncegyüttes kamaracsoportjának műsora
Szózat
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik a Testvérvárosok Kenyerének megvásárlására, a befolyt
összeget a szervezők jótékony célra fordítják.

Izsó Gábor és Dankó Béla
az önkormányzati
választásokról
A közei napokban a sajtó
előtt Izsó Gábor, a Fidesz, a
KDNP és a Jobboldali Összefogás által jelenleg is támogatott békési polgármester jelölt
beszélt régi-új csapatáról,
akikkel közösen méretik meg
magukat az őszi, október 12-i
választásokon. A polgármester úr a jelöltekkel kapcsolatban elmondta: a csapat összetétele hűen tükrözi az őt
támogató politikai és társadal-

mi szervezetek értékrendjét.
Így pártok és civil szféra egyaránt jelen van ebben a közösségben. A jelöltek kiválasztása
során döntő volt az elmúlt
nyolc év munkája. Ez a mérce
alapján alakult ki (maradt) az
a régi gerinc, amelyre építkezni lehetett. Így jött létre egy
megfiatalodott csapat, akik a
folytonosságot jelenítik meg
Békés közéletében.
Folytatás az 5. oldalon
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A K. SZABÓ-HÁZ
A Csabai utca 23. szám alatti kontyolt
nyeregtetős gazdaház utcai homlokzatának
vörös színű klinkertégla-borításával, az
oldaltornác fa apácarácsos díszítésével a
mezővárosi parasztpolgárság
ízlésvilágát tükrözi.
A ház múltjával kapcsolatos
adatok közléséért köszönetemet
fejezem ki Nyeste Sándorné Kiss
Márta nyugdíjas
tanárnőnek.
A két utcára nyíló telek Nagysándor (az
aradi vértanúról elnevezett) utcai részét K.
Szabó András építette, aki 73 éves korában,
1873. június 20-án halt meg. Felesége Fábián
Zsuzsanna volt. Fia, K. Szabó Gábor építette a Csabai u. 23-ra nyíló ház részét vályogból. Az ő leánya, K. Szabó Eszter és férje,
Kocsor Mihály építette át parasztpolgári
házzá, lakássá a Csabai utcai részt. Ekkor
kapott a homlokzat klinkertéglás borítást.
Így akadályozva meg az esővíz károkozását.
Spalettás ablakokat építettek be, hajópadló-

Izsóp

val fedték be a szobákat, lekövezték a konyhát. Kocsor Mihályné K. Szabó Eszter halála után a házat Kocsor Eszter örökölte.
Később Bondár István gazdálkodó vette
meg, amibe az
államosítások
után lakókat költöztettek.
Érdemes megemlíteni, hogy
hátul a kiskonyhában megmaradt a búbos
kemence. Még
ma is használják
a gabona tárolására szolgáló hombárt. Az istállók is használható állapotban maradtak fenn. Minden elismerés és köszönet az itt élő Kovács István
nyugdíjas gazdálkodónak, háztulajdonosnak,
aki óvja, védi az építmény épített értékeit.
Az erre járó „modern embernek” is érdemes
lelassítani sietős lépteit, vagy kiszállni suhanó
autójából, hogy a kanyargós Csabai utcában
álló ősi K. Szabó-házat alaposabban megszemlélje, amely a többi gazdaházzal együtt
még őrzi a békési mezővárosi hangulatot.
Bíró György, városvédő

Ez a gyógy- és fűszernövény mára méltatlanul
mellőzötté vált, pedig a régebben előszeretettel
használták. Már a Biblia is említi, mint a megtisztulás növényét, és sok hajdani gyógyító tartja légúttisztító,
nyugtató, emésztésjavító, fájdalomcsillapító csodaszernek. Június végétől virágzik
augusztusig, úgyhogy épp
begyűjthető.
Az izsóp évelő törpecserje,
virágai lilásak, levelei oválislándzsás alakúak. Kellemes
illatot áraszt, augusztusig virágzik. Általában szárítással tartósíthatjuk, de illóolajat is desztillálnak
belőle. A déli, mediterrán vidékekről származik,
hazánkban is több helyen termesztik. Meleg-és fényigényes, de a szárazságot jól tűri. Mindenképpen
ajánlott kiskerti termesztésre.
Mire jó az izsóp? Elsősorban gyomor-és bélpanaszok, étvágytalanság, emésztési zavarok ellenszere.
Szélhajtó hatású, köptető, légúttisztító, ezért légúti

panaszok kezelésére is hasznos. Vizsgálatokkal igazolták enyhe görcsoldó és vizelethajtó hatását is.
Illóolaját asztma, szénanátha, nehézlégzés, krónikus
hörghurut, köhögés influenza,
étvágytalanság, bőrbántalmak,
emésztési zavarok esetén
ajánlják, de bélférgesség ellenes hatással is bír és serkenti a
havi vérzést is. Gyógytea készítéséhez 2 teáskanálnyi szárított
növényt leforrázunk ¼ liter vízzel, majd 5-10 perces állás
után leszűrve elkortyolgatjuk.
Ha emésztési panaszra fogyasztjuk, ne ízesítsük,
egyéb esetben a mézzel édesítés javasolt.
Erős izzadékonyság esetén, vagy a változókori
hőhullámok kezelésre is alkalmas az izsóp, ilyenkor szárított zsályával, fele-fele arányban keverjük
a növényeket, így készítsünk belőle teát.
Fűszerként húsokhoz, halakhoz, burgonyával és
zellerrel készülő ételekhez, zöldségsalátákhoz
használjuk.

Csónakból is fényképeztek
a fotóstáborban
Második alkalommal rendezte meg fotós táborát a kulturális központ, melyre Békés

roztak a duzzasztóhoz, amely
igencsak hálás fotótéma, még
a kezdőknek is sok sikerél-

letesen elmagyarázva a készítés körülményeit, technikai
hátterét.

Csónakból is fényképeztek a fotóstábor résztvevői.

mellett Békéscsabáról, Muronyból, de még Pomázról is
érkeztek érdeklődők. A 13-30
éves fiatalok a tábor egy hete
alatt Gazsó János és ApátiNagy Lajos fotósok vezetésével igyekeztek minél komolyabb szakmai tudásra szert
tenni. A tábornak a Dánfoki
Üdülőközpont adott otthont,
de a szervezők igyekeztek
kimozdulni innen: elkerékpá-

ménnyel kecsegtet. Készítettek továbbá csendéleteket,
ételfotókat, és nagy sikert aratott a csónakázás is, amely
nem mindennapi fotózási
körülményeket és témákat
adott. Az egyik napon Ribényi Csaba Alfonz, a Csuta
Nemzetközi Művésztelepen
évek óta résztvevő fotós tartott élvezetes vetítést természet- és koncertfotóiból, rész-

Zárva lesz a könyvtár
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár augusztus 18-

24. között zárva tart.
Nyitás: augusztus 25-én,

Gazsó János fényképész
lapunknak elmondta, hogy a
tábor ideje alatt jelentősen
változott a táborozók szemlélete, nőtt a kreativitásuk,
amely ezen a területen elengedhetetlen. Sok új technikát
és stílust ismertek meg,
melyeket szorgalmuk és elkötelezettségük szerint tudnak
majd hobbifotózásaikban felhasználni.
Szegfű K.
hétfőn 14 órakor.
Szép nyarat és kellemes időtöltést kívánnak mindenkinek
a könyvtár munkatársai. 

Vanyúr István szigetvári
szobrászművész először vett
részt a Csuta György nevével
fémjelzett nemzetközi művésztelep munkájában. Rögtön
hatalmas feladatot kapott és
vállalt el díjtalanul: ő alkotta
meg – alig egy hét alatt –
Kálvin János egészalakos
faszobrát. A művész lapunknak elmondta, hogy 1986 óta
van a szobrászpályán és ez alatt
számos vallási témájú alkotást
is készített a legkülönfélébb
anyagokból. Ezek legnagyobb
része valamely szent alakjának
megformálása, de Kálvin szobrának elkészítésére is kapott
már felkérést. Munkái Magyarország számos településén
megtalálhatók, és Európa
nagyvárosaiban szintén sokfelé
kiállított már. Rendszeres résztvevője nyári alkotótáboroknak,
és – mint elmondta – ezek
közül kiemelkedik a békési. Ide
ugyanis nagyon tehetséges,

A SZERZŐ FELVÉTELE.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Ingyen faragta meg
Kálvin szobrát

Itt még készül a Kálvin-szobor.

munkájukban sikeres és életvidám festők, grafikusok, bőrművesek, szobrászok kapnak
meghívást, akik művészetükkel sokat adnak egymásnak.
Vanyúr István Békésen a
Bocskai utcai Csuta alkotóház
szomszédságában lévő ház
udvarán faragta ki a mintegy

kéttonnás – Végh László felajánlásából származó – Békés
környéki erdőben növekedett
tölgyfarönkből Kálvin János
francia reformátor életnagyságnál nagyobb szobrát,
amely az augusztus elsejei
avatáson a nézők óriási tetszésével találkozott.
Sz. K.
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AUGUSZTUS 16-23.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
AUGUSZTUS 23-30.
Levendula Patika (Csabai u.)
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
16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/416-637.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Szabó Imre (Békés) és
Püski Anita (Békés), Juhos Pál (Békés) és Balogh
Erika (Békés), Pekarik
Zoltán (Békés) és Csellár
Mária (Békés), Balázs
Zoltán László (Békés) és
Szűcs Anett (Békés), Mátyás Miklós Hermin (Békés) és Buru Henrietta
(Dunaharaszti).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Kádas Anikó Nóra (50 évesen), Szabó Istvánné Bondár Julianna (83), Lipcsei Imre
(80, Bélmegyer), Juhos
Balázs Endre (69), Kovács
Gábor (70), özv. Pataki
Lajosné Kocsor Mária
(77), Sós Gábor (80), id.
Veres György (86).
Nyugodjanak békében!

– Kérem, beszéljen a július
26-án megrendezett világtalálkozóról. Mivel gazdagodott
a rendezvény tavaly óta?
– Talán többen jöttek el
azok a magyarok, akik
Ausztráliában élnek. Nagyon
jól érezték magukat és amellett, hogy egy gasztronómiai
élmény volt, sikerült tartalommal is megtölteni. Barátkoztak, beszélgettek, készültünk
kisebb kulturális műsorral is.
– Ön hogyan került kapcsolatba az ausztráliai magyarokkal?
– Egy kicsit kalandos a
dolog. Tudniillik a sógorom, a
feleségem öccse, dr. Balázs
István az egyesület titkára, és
megüresedett a vezetőségben
egy hely, konkrétan a gazdasági vezetői pozíció. A sógorom
hívott fel, hogy rám gondoltak. Tudták, hogy van ilyen
végzettségem és tudták, hogy
ha elvállalok valamit, azt
igyekszem jól megcsinálni.
Végül is azért vállaltam el,
mert ez egy civil szervezet,
abszolút politikamentes, csak
a barátságról és a közösségi
életről szól.

nyeinkre, mi is látogattuk őket.
Jelenleg Bécsben van legközelebb ausztrál nagykövetség.
Nagyon elfoglaltak, mert - ha
jól emlékszem – kilenc ország
ügyeit látják el és a földrajzi
távolság miatt is ritkábban
tudunk találkozni. Mi kétszer
voltunk, ők sajnos még egyszer
sem. Megígérték, hogy eljönnek, és együtt jelenünk meg a

– Az elmúlt egy évben
milyen változások történtek a
szervezetben és milyen terveik
vannak a jövőre nézve?

A felvétel bal szélén Juhász Zoltán, az Ausztráliai és Békési Polgárok
Egyesületének elnöke, jobb szélen Farkas László gazdasági vezető.

– A taglétszám 6-7 fővel az
bővült, habár a bővítés nem
kimondott célunk. Van egy
törzsgárda, egy kemény mag és
olyan aktív tagok, akik érdeklődnek Ausztrália és a szervezetünk iránt. Sajnálatos módon
megszűnt a budapesti Ausztrál
Nagykövetség. Ez azért kár,
mert igen jó kapcsolatot ápoltunk a nagykövetséggel, személyesen a nagykövet úrral,
meg a konzulasszonnyal. Rendszeresen eljöttek a rendezvé-

Csabai Kolbászfesztiválon.
Az egyesület tagjai között
baráti a kapcsolat, és nem csak
az általunk szervezett rendezvényeken keresik egymás társaságát. Igyekszünk jótékonykodni is. Részt veszünk a
Hétkrajcár Hétvégi Gyermekélelmezési Programban, valamint a következő hetek nagy
eseménye lesz, hogy a Madzagfalvi Napokon 600 adag
ételt fogunk kiosztani.
Béres Tamara

Átadták a régi-új
Rákóczi utcai hidat
Ünnepélyesen is átadták az 1886-ban épült, a föld jekt révén épült 1,8 kilométer
alól az elmúlt években előbukkant és most pályá- új kerékpárút és újították fel a
zati forrásból felújított Rákóczi utcai téglahidat. korábbiakat, épült nyomvonal
Az augusztus 5-i ünnepségen Izsó Gábor polgármester

1886-ban épült egykori
Fekete-Körös híd, melyet

FOTÓ: VIRÁG ISTVÁN.

AUGUSZTUS 9-16.
Turul Patika (Piac tér))

A közelmúltban ismét Békés adott otthont az
Ausztráliai Magyarok Világtalálkozójának. Ennek
apropóján beszélgettünk Farkas Lászlóval, az
Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének a
gazdasági vezetőjével.

FOTÓ: VIRÁG ISTVÁN.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Leginkább baráti társaság
az ausztrálbarátok egyesülete

A nemzeti szalagot dr. Pálmai Tamás alpolgármester és Izsó Gábor
polgármester vágta át.

elmondta, hogy a korábban
feltárt híd rekonstrukciós
munkálatait a BékésBringa
nevű, nagyjából 290 millió
forintos projektből tudták
megoldani. Majdnem négy
évtizede került föld alá az

éppen a Rákóczi úti járda- és
kerékpárút felújítási munkálatok közben találtak meg
pár éve.
A polgármester elmondta,
hogy a száz százalékos támogatottságú BékésBringa pro-

Dánfokig a Malomvégesi
városrészen, helyeztek el nyilvános illemhelyet az Erzsébetligetben, építettek pihenőhelyeket a városon kívül eső
kerékpárút szakaszok mentén, készült el Dánfokon a
gasztrokomplexum, a kerékpáros KRESZ-pálya, a fedett
kerékpár- és hajó tároló, a wifi
rendszer, és helyeztek el 100
kerékpártámaszt a városban.
Mindezekhez a kerékpáros
turizmust élénkítő beruházásokhoz tehát a városnak önerőt nem kellett hozzátennie.
Az ünnepségen Csökmei
László, a város főépítésze a
műszaki megoldásokról beszélt. Az 1886-ban készült
Fekete-Körös híd boltozott
átereszének déli támfalát
korabeli képeslapok és helytörténeti írásos dokumentumok alapján állították helyre.
Szegfű Katalin

Je g y z e t

Példabeszéd
Pálmai
Tamás

Egy alkalommal farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle:
„Miért szegik
meg
tanítványaid az ősök hagyományát? Evés előtt
ugyanis nem mosnak kezet.” Jézus erre magához
hívta a népet, és így szólt:
„Halljátok és értsétek
meg: Nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a
szájába kerül, hanem ami
a szájából kijön.” Ekkor
hozzáléptek tanítványai,
és így szóltak: „Tu dod,
hogy a farizeusok megütköztek szavaidon?” Jézus
ezt válaszolta: „Hagyjátok
őket! Vak létükre vakok
vezetői ők. Ha pedig vak
vezet világtalant, mind a
kettő gödörbe esik. (Máté
evangéliuma 15,1-22 és
10-14.)
Miért a fenti, kissé lerövidített idézet? Mert teljesen „rímel” némely mai
politikai helyzettel, mely
egyaránt fellelhető mindenütt, hol magyar érdekről
van szó, határoktól függetlenül. Először is tisztázzuk
a farizeus szó pontos („pontás…”) fogalmát. A farizeusok egy ókori, szigorú vallási elveket valló zsidó párt
volt, akik az előírásokat szigorúan megtartották. A
farizeus szót ma átvitt értelemben, elsősorban a képmutató, álszenteskedő emberekre használják, pejoratív értelemben.
A farizeusokat azért
nevezi Jézus vakoknak, süketeknek, mert csak a törvényeket nézik, s azok szigorú, betű szerinti betartására törekszenek, és nem
arra figyelnek, aki a törvényeket adta. Hagyomá nyaik túlzó tisztelete vakká teszi őket az új idők
jeleinek meglátására. Az
ősi hagyományokhoz való
túlzott ragaszkodás és az
új, modern lehetőségek
keresése sok ellentét forrása volt egykor s lehet ma
is. Sokszor valóban nehéz
megtalálni a középutat.
Egyesek a régi, jól bevált,
sokszor kipróbált dolgokra
esküsznek és mereven
elutasítanak minden újat,
ami esetleg a hagyományos gyakorlatokat kiegészítheti. Mások mindent
elvetendőnek tartanak,

ami a múlthoz kötődik, s
lázas igyekezettel próbálnak szüntelenül új dolgokkal előállni.
Pedig a választás valójában egyszerű, csak folyamatosan a békére kell
törekedni. Hogy mindig
nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessünk az emberek szemébe. Hogy ajkunkról csak tiszta be széd, bátorító szó hangozzék el. Hogy lépteink
magabiztosak legyenek és
útjaink mindig egyenesek.
Hogy mindig szívesen
nyújtsuk a kezünk, ha adni és segíteni kell. A szívünk pedig örökkön kitárva legyen, hogy az emberek szükségét megérezzük.
Hogy értelmünk éber, üde
és friss legyen az igazság
befogadására, és rendíthetetlen akaratunk mindig
arra irányítsa gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, ami fölemel!
Nem véletlen a fenti
magvas gondolatok megidézése az Írás és földi szolgálói segítségével. Tétovaságából most hirtelen felébredt, fellelkesült a bukaresti parlamenti magyar
érdekképviseleti mozgalmárok hada. Az államfő
elment Nyergestetőre, magyarul szólt és dicsér székelyt, tolerált zászlót. Sok
mindent tett ő már. Pont
azt ne tette volna, amit
épp választások közeledtével kell? Pedig, hej, a
Nyergestető tud valamit.
Szégyen, gyalázat, szentgyörgyi
születésűként
tavaly voltam először ott, s
– restellni való vagy sem –
meglett férfiként csorgott
a könnyem a kopjafák
között, belül meg úgy
zokogtam, hogy most, írás
közben is elszorul a torkom. Van valami ott, a
Kászonok végében, valami
hely szelleme, ki ma is él és
nagy dolgok tudója. Mintha azon a maréknyi helyen
a földből elemi erővel
törne fel kicsiny népünk
nagy történelmének izzó
szellemlávája.
Egyszer
talán kiderül igaz-e mindez. Hátha megéljük még. S
hátha az ázsiai vonású
államférfira is ragadt valami belőle.
S hátha a helyi, békési,
most épp narancsban tollászkodó – de egykor barna
vagy épp veresruhás – okoskodók is értettek valamit
ebből a példás beszédből,
ebből a szellemi farizű husiból. Vagy farizeusiból, na.
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„Két ember között a legrövidebb út a mese”
hiszen a tudósítások egyre több erőszakról, természeti csapásról, háborúkról, keresztyének üldözéséről, vészes járványokról
szólnak. Egyszerű lenne azt tenni, amit már többek tanácsoltak: ne hallgasd, ne nézd, én is ezt teszem, s akkor legalább
nem idegesítenek fel.
Attól azonban, hogy fejünket struccként a homokba dugjuk,
senkinek sem lesz jobb a helyzete. Így legalább tudunk valamit
tenni azokért, akik erőszakot, természeti csapást, háborúságot,
békétlenséget, vagy éppen járvány szörnyűségeit szenvedik el.
S hogy mit tehetünk értük? Keresztyénként nem keveset, sőt a
legtöbbet: imádságban hordozzuk őket naponként, ahogy erre
a napi igeolvasmányunk is buzdít: „Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely
minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
Egyébként pedig az imádságra nekünk magunknak és szeretett
városunknak, országunknak is egyre nagyobb szüksége van…
Katona Gyula, lelkipásztor

A nyugdíjrendszerben semmilyen változást nem tervezünk – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
A cél a nyugdíjak értékállóságának megőrzése. Stratégiai
cél az is, hogy a bankrendszerben a magyar tulajdonarány
növekedését ösztönzésre kerüljön. A turizmus növekedése
elsősorban a vidéki munkahelyteremtésnek kedvez –
mondta Kurucz Éva szóvivő. Az adatok azt mutatják, hogy
Budapest és Magyarország egyre vonzóbb hely a turisták
számára. Az igazi áttörést a 2013-as év jelentette az ágazat
számára, amikor a korábbi évektől eltérően nemcsak a
beutazó, hanem a belföldi turizmus is markánsan tudott
növekedni. Európában egyedülálló eredményt értünk el
ezzel, hiszen 10 %-kal nőtt a belföldi turizmus. Az a tény,
hogy Magyarország jobban teljesít, és rekordokat dönt a
belföldi turizmusban, a foglalkoztatásban is nagyon
reményteli folyamatokat indított el. Míg a külföldi turisták
elsősorban a fővárost választják utazásuk célpontjaként,
addig a hazaiak inkább a vidéki helyszínekre látogatnak el.
A kormány azon dolgozik, hogy a családoknál minél több
pénz maradjon, még többen el tudjanak pihenni menni.
Most az ágazatban mintegy félmillió ember dolgozik, azt
szeretnénk, ha ez az arány 50 %-kal növekedne.

Július utolsó egy hetében,
városunkban tíz ország 35
művésze vett részt a Bolyai
utcai házban rendezett táborban, ahol zavartalan körülmények, a békési művészetkedvelő polgárok, vállalkozók,
valamint a Csuta család tagjainak szeretete és gondoskodása mellett alkothattak.
Az idei téma a mese volt,
melyet ki-ki a maga kultúrája,
művészetének sajátossága szerint ragadott meg – erre
mutatott rá a záró kiállítást
megnyitó dr. Boldizsár Ildikó
mesekutató, kandidátus, akinek küldetése, hogy visszaadja
a meséket a felnőtteknek.

A 24. Csuta Nemzetközi Művésztelep záró kiállításán balról jobbra: dr.
Tuza Béla fővédnök, Csuta György festőművész és dr. Boldizsár Ildikó
mesekutató.

– A mese nemzetközi, de az
egyes országokra jellemző elemekkel is rendelkezik, ezek

a mindennapok gondjainak
megoldásához – mondta a
téma nemzetközileg is elis-

mert szakembere, aki azzal a
gondolattal ajánlotta a közönség figyelmébe a Galéria kistermében augusztus 31-ig
látható tárlatot, hogy „a kiállítás képeit megtekintve kalandozzunk a mese eme különleges világában, nem feledve,
hogy a mese szívtől szívig
hatol. Két ember között a legrövidebb út a mese”.
A sokszínű tárlaton olyan
kedvelt mesefigurák és történetek köszönnek ránk, mint
például Hófehérke, Seherezádé, az ezeregy éjszaka történetei, vagy a mézeskalács
házikó, de több művész
tágabban értelmezte a mottót és egészen meglepő alkotások is születtek.
Jövőre már a 25. Csuta
Nemzetközi Művésztelepnek
adhat otthont városunk.
Szegfű Katalin

Csordás Ákos és az EDDA is
koncertezik a Madzagfalvin
végén Márió és zenekara ad
Idén újra háromnapos lesz a Madzagfalvi Napok. Ikertalálkozó is ekkor lesz.
koncertet. Vasárnap a sarkadi
Vasárnap
mások
mellett
kárVárosunk legjelentősebb fesztiválját szeptember
tyabajnokság, malomverseny és Kenton zenekar, azt követő5-7. között rendezik meg.
Az idei Madzagfalvi Napok
nem csak a jól ismert programokkal, hanem új elemekkel
is várja az érdeklődőket. A
tavalyi nagy érdeklődésre való
tekintettel szeptember 4-én
(pénteken) ismét megrendezik
a vidékfejlesztési konferenciát
a kulturális központ kápolnatermében. Szombaton próbasütésekkel és kóstolással mutatkozik be a Bio-konyha
szakkör, szintén ezen a napon

a SPAR parkolóból indul majd
a Jantyik Emlék Kerékpártúra a Békési Múzeumbarátok Körének és a
KÖRTE szervezésében, míg az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete
600 adagos látványfőzéssel készül. A szombati
nap ezzel még nem ér véget,
hiszen az I. Madzagfalvi

kerékcsere verseny is lesz.
A három nap nem telhet el
esti koncertek nélkül. Pénteken a 2013-as X-Faktor legjobb férfihangja,
a békési Csordás Ákos és a
Hevesi
Happy
Band élő koncertjére és az azt
követő utcabálra
várják a közönséget. Szombaton a
budapesti Blues Steel zenekar, a Palmetta majd a nap

en az EDDA lép színpadra. A
Madzagfalvi Napokat ezúttal
is látványos tűzijáték zárja.
A kulturális központ
recepcióján már lehet jelentkezni a szombati „Falatka”
cicaszépségversenyre, a „Szeki” kishalfogó-versenyre, a
rapid sakkversenyre, illetve a
vasárnapi „Falatka” kutyaszépségversenyre, továbbá
várják a csapatok jelentkezését a hétpróba ügyességi versenyre és az Ízek utcája főzőversenyre is.

Értesítjük a Tisztelt Pálinkafőzetőket, hogy a Békési Pálinka Zrt.
megkezdte a bérfőzési előjegyzést.

Hetente viszik el
a zöldhulladékot

Jelentkezni a Szentpál sori Diszkontban (Barta Udvar), vagy a Békési
Pálinka Centrumban (Ady u. 1.) lehet.

A Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. tájékoztatja
az ingatlantulajdonosokat,
hogy a meleg és csapadékos
időjárásra való tekintettel a
zöldhulladék szállítását
heti rendszerességgel fogja végezni Békés városában
au gusztus és szeptember
hónapokban, az eddig meg
szokott kéthetes rendszer helyett. Tehát a zsákosan gyűjtött zöldhulladékot is minden héten a kommunális
hulladékszállítással megegyező napon elszállítják a
lakosoktól.
További tájékoztatást ad a
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. személyesen a
Verseny u. 4. alatt ügyfélszolgálatán, vagy telefonon, a
66/411-174-es számon.


Elérhetőségek: 66/411-336, 66/741-550
ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

megmutatkoznak a kiállítás
alkotásain. A mese saját benső
kincseinkhez vezet bennünket, a mesében magukra, életünk állomásaira ismerhetünk,
és tanulságai kiutat jelentenek

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

Több év után idén újra Békésen, a Galériában
rendezték meg a Csuta Nemzetközi Művésztelep
IMÁDKOZZUNK ORSZÁGUNKÉRT
záró kiállítását. A rendezvényre rekordszámú
Mostanában nem szívesen hallgatok vagy nézek híreket,
érdeklődő volt kíváncsi.
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Van, aki szereti. Van, aki nem?

– A város sportéletével való
foglalkozás. Címszavakban:
kapcsolattartás a sportszerve-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

– Tudomásom szerint matematika-testnevelés szakos
tanár volt és imádták tanítványai. Mégis akkor miért
váltott?
– A Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskolában tanítottam
1999-től 2007-ig matematikát
és testnevelést. Amikor Izsó
Gábor polgármester lett, megkeresett ezzel a feladattal, amit
jelenleg is végzek. Érdekesnek
ígérkezett a város sportéletével
való foglalkozás és egy új kihívást is láttam benne, ezért
igent mondtam.
– Fájt a szíve otthagyni a
tanítást?
– Szerettem tanítani és szerettem, szeretem a gyerekeket. Nehéz volt a döntés, de a
családdal is megbeszélve, fájó
szívvel, de belevágtam az új
feladatba.
– Sportreferensként mi a
dolga?

– A kajak-kenu sporthoz
mikor került közelebb?
– Kilencéves korom óta
kajakozom. Amikor tanítottam, amellett is edzősödtem,
de a munkahelyváltással csak
a helyi klub adminisztratív
teendőit látom el. Hobbi szinten még ma is lejárok evezni.
Engem a kajak-kenu tanított
meg arra, hogy csak kitartó
munkával lehet eredményt

zetekkel, az iskolai diák- és
szabadidősport koordinálása,
rendezvények szervezése, az
ezzel kapcsolatos adminisztratív tevékenység, sportlétesítményeink felügyelete és bármi
egyéb, ami sporttal, ifjúsággal, szabadidővel kapcsolatos.

elérni. Bárki, aki rendszeresen
sportol, az jót tesz önmagával,
fegyelemre, kitartásra ösztönzi
önmagát.
– A hivatalban azon kevesek egyike, akit mindenki szeret. Na és úgymond jolly jokernek is tartják. Hogy csinálja?

– Szerintem nincs olyan
ember, akit mindenki szeret.
Talán olyan van, aki kevésbé
megosztó személyiség. Ami feladat felmerül, azt mindig
igyekszem a lehető legjobban
megoldani és úgy gondolom,
fontos, hogy segítsünk egymásnak. Az udvariasság, a normális
hangnem alapvető szerintem
az emberi kapcsolatokban.
– Magánélet?
– A családom öttagú. A
feleségem, Zsuzsi, óvónő az
Ótemető úti óvodában. Enikő
kislányunk most végezte el az
első osztályt a sportosztályban,
két nagyobb nevelt gyermekünk, Zsuzsi és Gabi már dolgozik. Zsuzsi önálló életet él,
míg Gabi otthon van velünk.
Fontos számomra, hogy megkapom a családomtól azt a
támogatást, ami a munkám
elvégzéséhez elengedetlen.
Szabadidőnkben együtt sportolunk. Egy baráti társasággal
pedig már huszonéve együtt
focizgatunk. Egyébként pedig
olyasmiket csinálok, mint
bárki más: olvasás, tévénézés,
kirándulás.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Szilágyiné Szabó Ágnes tanár, író.

„Mindennapi kenyerünk”
rendezvény a Libás tanyán
Augusztus 17-én, vasárnap egész napos forgatag
lesz a Békéshez közeli Libás tanyán. A Szent
István-napjához, korábban újkenyér ünnepéhez,
vagyis augusztus 20-hoz legközelebb eső vasárnapon ezúttal is a kenyér lesz a középpontban, és
számos szórakoztató programra kerül még sor.
Amint Molnár István tulajdonos elmondta, kilenctől
sötétedésig várják a látogatókat. A belépés ingyenes és
mindenkit már érkezéskor
vendégül látnak egy pohárka
mézes pálinkára, valamint
egy szeletnyi libazsíros-lilahagymás kenyérre.

A „Mindennapi kenyerünk” rendezvényt 11 órakor
Izsó Gábor békési és Hornok
Sándor tarhosi polgármester,
valamint Gyebnár Péter, a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense nyitja
meg. Később András Lőrinc
tart előadást a kenyérsütés-

ről, kenyerét meg is lehet
majd kóstolni, hasonlóan a
dobozi
ci gánykenyérhez.
Még ebéd előtt a Varga Pál
vezette Főnix Szín játszó
Társulat lép fel. Délben „Jó
ebédhez szól a nóta”
Horváth Rudi prímás vezetésével.
Fél egykor a gyergyószentmiklósi Szent Anna
Gyermekotthon lakóinak és
vezetőinek
kenyérsütés
bemutatója kezdődik. A
Testvérvárosok Kenyere a
helyszínen folyamatosan
kapható lesz.
A kenyérhez békési gazdák
és gyergyóiak adták össze a
lisztet, melyet együtt őröltettek meg és a Csapó Pékség
sütötte ki. A kiscipó megvásárlói a gyermekotthon lakóit
támogatják.
A színpadon a kenyérsütés
bemutató közben is folytatódik a program: egytől Piller
Károly musical énekes lép fel,
kettőtől betyáros bemutató,
majd bűvész produkció lesz.
Három órától a tarhosi énekes tehetség, Kalán Judit áll

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

NYÁRI FOGLALKOZÁSOK A LIGETBEN
A Békés Városi Szociális kreatívan együtt alkotunk és a
Szolgáltató Központ idén is gyerekek megismerhetik egyhívja az Erzsébet-ligetbe az mást. A foglalkozások lehetőérdeklődő, alkotni és barká- séget teremtenek a könnyed
csolni vágyó gyerekeket. Au- kikapcsolódásra és feltöltődésgusztus 4-től augusztus 22-ig re. Célunk, hogy a gyerekek
minden délelőtt 10-12 óráig számára nyitottá váljon Békés
kézműves foglalkozásokkal, Városi Szociális Szolgáltató
arcfestéssel, csillám tetoválás- Központ intézménye, krízis
sal várjuk a gyerekeket. A fog- esetén bátran forduljanak hozlalkozások célja a hasznos idő- zánk. Mindenkit szeretettel
töltés, a közösség építése, ahol várunk a ligetbe!

Izsó Gábor és Dankó Béla
az önkormányzati
választásokról
Folytatás a címoldalról
A jelöltek, a leendő képviselők mindegyike saját szak-

Békésen egy évek óta kipróbált, rutinos csapat indulhat a
választáson Izsó Gábor veze-

színpadra, míg négytől a nap
sztárvendége, a Csillag születik-győztes Mészáros János
Elek operaénekes fellépése
következik. A napot hat órakor ajándéksorsolás zárja.
Minden vendég részt vesz a
sorsoláson, melynek díjai
tanyasi termékek.

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

A kérdés abszolút költői, ha a 38 éves Kálmán Tibor
városi sportreferensre vonatkozik. A hivatalban, ahogyan a dolgozók nevezik az önkormányzatot, mindenki elismerően beszélt róla. A sporthoz pedig biztosan több köze van, minthogy csak beszéljen róla,
erről árulkodik izmos testalkata is. Szóval a megfelelő ember a megfelelő helyen?

Dankó Béla (balról) is Izsó Gábor polgármester és csapata mögött áll.

A rendezvény díszvendége, Böjte Csaba ferences
szerzetes, a gyermekmentő
Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója tart szentmisét a békési római katolikus templomban augusztus
17-én, vasárnap 9 órától.
Mindenkit szeretettel
várnak!

Egész napos vendéglátás:
a tanyasi vendégasztalon
libasült, ludas kása, libatepertő, óriás palacsinta, mákos nudli, vörösbor, mézes
pálinka. Kísérő programok:
emlékfotózás, íjászat, kézműves mesterségek bemutatói és kipróbálási lehetőségei, gyerekeknek légvár, arcfestés, játszóház.
Szegfű Katalin

májában is elismert, ugyanakkor a városért is tenni tudó,
tenni akaró békési. Van köztük pedagógus, sportszakember, orvos, mérnök, közgazdász, igazgató, vállalkozó,
szociális szakember és egyszerű munkásember is. Izsó
Gábor a csapat újoncait külön
is a békésiek figyelmébe ajánlotta. Összességében elmondható, hogy nőtt a gazdasági
szakemberek, vállalkozók
aránya, mellyel a munkahelyteremtésnek szeretnének új
lendületet adni.
Az eseményen jelen volt
Dankó Béla, Békés kormánypárti országgyűlési képviselője, aki a polgármester szavaira
reagálva elmondta: örömmel
fogadta a bejelentést, hiszen

tésével. Többségüket személyesen is ismerve a honatya
kifejtette, hogy a jelöltek személye biztosíték és garancia a
kormányzati politika hatékony békési képviseletére.
Az újonc fiatalokról, gazdasági szakemberekről szólva
Dankó Béla leszögezte: mind
a dinamizmus, mind a fejlesztési tervek szakszerű kivitelezése fontos eleme minden
modern település jövőjének.
Az előttünk álló ciklus
meghatározó eleme a fejlesztést elősegítő pályázati munka
és városgazdálkodás. Ezért
támogatja a most bemutatkozó csapatot. Sok sikert, jó
munkát kívánt Izsó Gábor
polgármester úrnak és valamennyi jelöltnek.
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INGATLAN
A Borosgyáni Horgászbánya IV-es taván
horgásztó tulajdoni rész eladó. Tel.: 70/
330-20-40.
Békés belvárosában 600 négyszögöl
kerttel régi építésű, vegyes falazású ház
eladó. Érd.: 30/476-46-60.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Belvárosban, a Karacs lakótelepen 3.
emeleti kétszobás lakás eladó. Érd.: 30/
476-46-60.
Fáy utcában földszinti, 1 + 2 félszobás,
teljesen felújított lakás igényesnek eladó.
Tel.: 30/518-07-28.
A Szív utca 6. szám alatti felújítása szoruló ház eladó. 20/985-11-00.
Kétszobás családi ház kedvező áron a
Tavasz u. 64. szám alatt eladó. 30/37537-09.
Békésen kétszobás téglaépítésű családi
ház eladó. Érd.: 20/20-60-161.
Téglagyári tavon horgászrész eladó Érd.:
30/262-43-57.
Eladó a központban egy másfélszobás,
teljesen felújított, földszinti lakás. Érd.:
66/743-121, 15 óra után.
Sürgősen eladó Gyulán, a Fürdő közelében kis kertes ház. Üdültetésre, vállalkozásra is. Tel.: 30/799-50-50.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, amerikai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Békésen kétszobás, erkélyes, III. emeleti
lakás eladó vagy kertes házra cserélhető.
Tel.: 30/321-35-52.
Ady 14-ben II. emeleti, 50 m2-es, másfélszobás, erkélyes lakás eladó. Érd.: 20/
439-05-49.
Mezőberényben háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Tehermentes.
Nagy terasz, garázs van. Tel.: 66/352-836,
30/48-45-343.
Egyszobás vegyes falazatú ház sürgősen
eladó. Tel.: 30/422-45-75.
Felújítás előtt álló kétszobás, Ady utcai
lakás eladó. Fűtése gázkazán, erkélye nagy.
Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/ 569-65-10.
960 m2-es telken lévő egyszintes társasház olcsón eladó. Tel.: 20/395-40-33.
Ház eladó vagy első emeletig lakásra cserélhető. Tehermentes. Békés, Kert u. 29.
Tel.: 30/434-22-97.
Békésen összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Cseresznye utcában két családnak alkalmas ház eladó. 70/512-75-65.
800 m2-es ingatlan gazdasági épülettel,
műút mellett eladó. Békés, 6. kerület 38.
Tel.: 70/408-50-14.
Hargita u. 19. alatti kertes ház eladó. 70/
512-75-65.
Borosgyánban a 4-es millenniumi tavon
tórész eladó. 70/236-35-37.
A Vörösmarty utcában háromszobás,
felújított kertes ház ipari árammal, termő
gyümölcsfákkal, beköltözhető állapotban
eladó. Tel.: 30/366-75-82.
Malomasszonykertben ház kerttel vagy
anélkül eladó. Kitűnő helyen. Ár megegyezés szerint. 30/367-20-15.
Békésen nagy építési telek eladó. Víz, villany, csatorna a telken. Felvonulási épület
és fúrt kút. Érd.: 70/569-65-10.
A Piac tér 1-ben III. emeleti kétszobás lakás eladó vagy kiadó. Érd.: 20/360-20-71.
Karacs 2-ben jó állapotú 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 70/458-09-23.
Békésen 3 + 2 félszobás, két fürdőszobás családi ház, központi gáz + vegyestüzeléssel kertvárosi részen eladó. Érd.:
30/411-08-57.
Békésen a Borosgyáni 1-es tavon horgászhely faházzal sürgősen eladó. Érd.:
20/232-78-01.
Békésen egyszobás kertes ház eladó. 70/
34-21-323.
Mártában nagyméretű családi ház eladó
vagy elcserélhető békési, mezőberényi
házra. 30/390-85-99.

Apróhirdetések
Kertes ház eladó. Érd.: 66/634-103, 30/
55-19-108.
Mátrában megélhetést biztosító, ötszobás
családi ház gyógyfürdő és horgásztó közelében betegség miatt sürgősen eladó.
Tel.: 36/371-006.
Eladó vagy kiadó egy polgári típusú, háromszobás ház a városközpontban két fürdőszobával, két WC-vel. Két családnak vagy
vállalkozásra is alkalmas. 30/514-04-68.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kerttel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. 30/981-35-01, 70/933-70-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/32474-24.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első emeletig. Érd.: 66/417-560,17 óra után.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi 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, kétszobás lakásra, frekventált helyen. Értékkülönbözettel. 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

Kertes ház két nagy szobával, egyedi gázfűtéssel a Kecskeméti utca 51. alatt 1 millió Ft-ért eladó. Érdeklődni ott.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kamuton régi parasztház üvegverandával,
gáz- és vegyestüzeléssel, nagy portával telephelynek eladó 2,3 millió Ft-ért. Jószágtartásra is alkalmas. Tel.: 20/800-86-71.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ftért eladó. Tel.: 66/412-070.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5 millió Ftért. 30/239-22-95.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Fáy utcában kétszobás lakás teljes bútorzattal eladó. Erkélyes, nagy konyhás,
külön WC, kamra, tároló. Ár: 5,4 millió Ft.
Tel.: 20/967-00-17.
A Mátra utcában vegyes falazatú, két és
fél szobás, összkomfortos családi ház garázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti
lakás panorámakilátással eladó a Vásárszélen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/5549-424.
Régi építésű, kétlakásos ház eladó. Egyszobás lakást beszámítok. Irányár: 6,5
millió Ft. Békés, Arany J. u. 9. Tel.: 66/
634-112.
2,5 szobás, 105 m2-es téglaház nagy udvarral, garázzsal, melléképülettel eladó.
Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 66/414-193, 30/
74-47-345.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 félszobás, 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, tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 8 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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: AUGUSZTUS 19. KEDD 12 ÓRA.

Békésen háromszobás, nagy konyhás, 70
m2-es lakás az Ady utcában eladó. Ár: 8
millió Ft. Tel.: 30/600-18-33.
Békésen háromszobás családi ház műhellyel, ipari árammal eladó. Irányár: 8
millió Ft. Tel.: 70/406-26-48.
KIADÓ INGATLAN

Tarhoson a falu mellett tanya kiadó méhészeknek méhet nyári-téli tárolására. 30/
232-29-89.
20 m2-es üzlethelyiség kiadó kereskedés
vagy raktár részére. 70/408-50-14.
Garázs kiadó. 20/56-46-419.

KERT
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsfákkal eladó. Villany, fúrt kút, tárolóhelyiség,
WC van. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
2ha 100 AK értékű föld Békésen, a gerlai
követút mellett kiadó. Tel.: 20/347-23-95.
Borosgyáni bekerített kert eladó. Víz, villany van. Tel.: 30/58-75-153.
24 kvadrát kert a Körös mellett egyben
eladó. B-30-as épület van rajta. Érd.:
20/20-71-688.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Jawa Babetta eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Turbós Simsont vagy kiskerekű sárga
Bebettát vennék. Ajánlatot várok: 66/739890, este.
Chevrolet Spark 2005. évj. friss műszakival, sérülésekkel eladó. Irányár: 620 ezer
Ft. Érd.: 30/476-46-60.
125 cm3-es MZ piros motorkerékpár
eladó. 30/431-77-08.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Gépkocsi tetőcsomagtartó eladó. Tel.:
30/654-68-03.
35 cm3-es gyerekmotor eladó. Érd.:
30/307-00-73.
1996-os Daewoo Nexia vonóhorgos, 2014.
novemberig műszakival betegség miatt
sürgősen eladó. Irányár: 230 ezer Ft. Tel.:
30/931-90-85.
Lady vagy Kaldy utánfutót keresek. Tel.:
30/431-91-65.

ÁLLAT
Malac eladó Békésen. Tel.: 30/433-79-89.
Előnevelt csirke eladó. Békés, Raktár u.
24. 70/881-93-00.
Hízók eladók. 66/415-567, 70/61-64-865.
Malacok eladók. Érd..: Békés, Munkácsy
M. u. 5. alatt reggel és este.
Eladó: 6 db hullámos papagáj, 1 db kacagó hím gerle, 7 db üvegcserép (szalagcserép). Tel.: 30/624-99-87.
Vágni való kisgalamb eladó. 30/433-79-89.

TÁRSKERESÉS
156 cm/73 kg/64 éves férfi megismerkedne 60-65 év közötti hölggyel társként.
Nemdohányzók előnyben. 30/74-19-706,

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Bejárónőt keresek heti 2 alkalomra. Tel.:
66/413-174.
Heti egy-két alkalomra délutánonként 2-3
órában takarítói munkát keresek. 30/63262-34.
Gimnazista fiú házkörüli munkát, fahordást, fűnyírást, terményhordást vállal.
Érd.: 30/537-04-32.

EGYÉB
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kiságyba való, 60x120 cm-es kókuszmatrac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Eladó: 24-es lányka kerékpár 6000 Ft-ért.
Békés, Szabó D. u. 27/1.
Háromkerekű kerékpár újszerű állapotban
eladó. Tel.: 66/415-567, 70/61-64-865.
Eladó 1db jó állapotban lévő 48 köbcentis
benzines szivattyú, fúrt kútból is húzza a
vizet. Tel.: 30/85-81-911.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Brevi tipusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
Kitűnő állapotú elektromos kerékpár
eladó. Tel.: 66/427-158.
Bontott redőny (4 db) eladó. 30/514-04-68.
Száraz helyen tartott, kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/
433-79-89.

2 pár 42-es, orrvédős munkavédelmi
bakancs eladó. 20/34-67-700.
Szarvasi csempe sparhelt eladó. Tel.:
30/85-81-911.
Kb. 2000 db egész hazai cserép megegyezés szerint. Cserép-tégla törmelék ingyen
elszállítható. Békés, Szabó D. u. 27/1.
Ingyen vagy felesbe leszedhető cefre szilvát keresek. Tel.: 30/37-36-909.
Kb. 100 mázsa érett istállótrágya eladó.
Tel.: 30/85-81-911.
Gurulós bevásároló kocsi, szieszta kályha
palack nélkül, új, hőszigetelt duplaüvegű
ajtó tokkal 90x210 cm eladó. 66/739-890.
Malmikocsi, kétkerekű tolikocsi, csatornavasak, csatorna, ácskapcsok eladók.
Békés, Tóth u. 22.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, tégla,
blokktégla, faanyag, léc, deszka, gerenda,
konvektorok, gázkémények, kéményajtók,
ablakok, nyílászárók. 20/472-96-58.
Besztercei szilva szedéssel eladó. 20/
355-77-26.
Mechanikus futópad eladó. Érd.: 20/56091-75.
70 db ötliteres befőttes üveg lapka nélkül
50 Ft/db áron eladó. Tel.: 66/737-169, 30/
484-56-36.
Sürgősen eladó: előszobafogas cipőtartóval, 2 db függönytartó, csillár, bakelit kisés nagylemezek, új gyapjútakaró, csergegarnitúra. Tel.: 30/272-43-50.
Légpuskát, légpisztolyt vásárolnék. 20/
472-96-58.
Babaágyba való kókuszmatrac eladó.
Méret: 60x120x5 cm. Érd.: 20/560-91-75.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel,
maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
1 mázsa kukorica (góréban szárított,
morzsolt) eladó. 30/232-29-89.
Veres szilva fáról szedve eladó. 15 mázsa
búza eladó. Érd.: 66/410-204.
Több méretben szőnyegek eladók. Tel.:
66/413-174.
Békésen használt öntöttvas kazán eladó.
A kazán 400-500 légköbmétert tud befűteni. Tel.: 20/886-3892.
Cefrének való szilvát vennék. 30/448-30-29.
Egy db cefrés hordó eladó. 30/272-83-42.
Használt vegyes tüzelésű kazán eladó.
Nyíri u. 6/1. 30/273-78-07.
Szilvacefre eladó. Érd.: 30/907-40-66.
Rotációs kapálógép 4,5 LE új állapotban
eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Szilva fáról eladó. Érd.: 30/30-700-73.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
228-58-66.
4 db 120 l-es cefrés hordó eladó. 20/80082-12.
Szőlőből készült pálinka (2012-es) eladó.
Érd.: 30/90-74-066.
Dióbél eladó. 20/355-77-26.
Eladó: újszerű elektromos varrógép, asztalok, székek, ágybetétek, különböző edények, műszaki rajztábla. 70/236-35-37.
Eladó: 2 db festőbak, disznóperzselő, 2
db kézikocsi, 7 kg-os súlyzó, gyermekfürdőkád, 100-as satu. Tel.: 66/415-801. Hajnal u. 2/4.
Megkímélt állapotban lévő fehér zománcozott kályha eladó. Ár: 15 ezer Ft. Békés,
Arany J. u. 9.
FÉG 21 kW-osvízmelegítő fali kazán és
FÉG G-21-es kéményes fali kazán eladó.
Érd.: 30/488-14-51.
Orosz 4,5 légpuska eladó. 30/457-23-02.
Ötliteres befőttes üvegek eladók. Tel.:
70/408-50-14.
1 db férfi mountain bike kerékpár nagyon
jó állapotban eladó. Tel.: 30/321-35-52.
Brigx motoros 3,5 LE fűnyíró eladó. Tel.:
30/457-23-02.

Elszármazott amatőr
festő kiállítása
Barátok, rokonok, egykori osztálytársak jelenlétében nyitották meg augusztus 7-én Halasiné
Duzs Julianna amatőr festő és szobrász kiállítását
a kulturális központban. A Hódmezővásárhelyen
élő művész 50., jubileumi tárlatára az utóbbi egykét év olajfestményeit hozta el szülővárosába.
Halasiné Duzs Julianna már
kisgyermekként érdeklődni
kezdett a művészetek iránt, de
komolyabban csak mintegy 20
éve kezdett el vele foglalkozni.
Saját magát képezte: sosem

nagy öröm és megtiszteltetés
számára, hogy ötvenedik
önálló kiállításának szülővárosa ad otthont, és bár már közel 50 esztendeje, az érettségi
után elkerült innen, a vonzást

tanulta a festészetet és a kisplasztikák készítését. Békési
tárlatára virágcsendéleteiből,
női portréiból és tájképeiből
hozott el ízelítőt.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolnatermében szeptember 2-ig megtekinthető kiállítást Mucsi
András önkormányzati képviselő nyitotta meg, de szót kért
maga a kiállító is. Elmondta,

– haza – mindig érezte.
A múlt visszaköszön az
olajfestményeken: kiállított
alkotásai között békési Körösparti tájképeket is találunk.
A kiállításmegnyitón nagy
számban jelentek meg Halasiné Duzs Julianna egykori
gimnáziumi társai, akiknek a
nevében dr. Szabó Mihály
köszöntötte és méltatta az
alkotót.
Sz. K.

Lehoczki Autómosó és autókozmetika

TYÚK ÉS KAKASVÁSÁR!

A SZERZŐ FELVÉTELE.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

Vaxos mosás,
kárpittisztítás,
belső takarítás,
alufelni tisztítás,
gumiápolás, polírozás

Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Egyéves fehér húshibrid
tyúkok 300 Ft/kg,
kakasok 550 Ft/ kg
áron eladók.
Amíg a készlet tart!
Mindennap 8-15 óráig
a Borosgyáni Tyúktelepen
(volt Viharsarok Tsz).
Érdeklődni telefonon:
20/9189-647, Tóth Szabolcsnál.

PILLANATKÉPEK ÉLETÜNKBŐL
Tavasztól a nyár derekáig számtalan eseményen találkozhattak
a Békési Önkéntes
Pont önkénteseivel.
Ezekben a hónapokban
az „Önként Békésen”
TÁMOP-5.5.2-11/22012-0023 pályázat keretében toboroztunk önkénteseket
Bélmegyeren, ifjúságvédelmi előadássorozatot tartottunk a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában, részt vettünk a
Hétkrajcár programban a Nagyház Pinceborozóval közösen,
valamint elvittük a békési óvónőket is a helyi otthonházakba, hogy önkéntes kézműves foglalkozásokat tartsanak a
gyerekeknek. Önkéntes orvosunkkal, dr. Pálmai Évával
egészségmegőrző előadássorozatot szerveztünk, valamint
folyamatosan készítettük fel az újabb és újabb önkénteseket
Békésen, Kamuton, Muronyban és Bélmegyeren.
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Kialakult az I. Békési Ikrek
Találkozója programja
Korábban már írtunk arról,
hogy a Madzagfalvi Napok idején rendezik
meg az I. Békési Ikrek Találkozóját. A
találkozó ötletgazdája a kétszeresen ikernagyapa Öreg
Gábor vállalkozó, míg támogatója Barkász Sándor mérnök-cégvezető,
aki három ikerfiú édesapja.
Tőlük megtudtuk, hogy a rendezvény szeptember 6-án,
szombaton lesz, vagyis a feszti-

vál második napján. Reggel
nyolctól gyülekeznek majd az
egykori 1-es
iskola étkezdéjében, majd
10 órától a
megnyitót
követően dr.
Pálmai Tamás háziorvos
az
ikerség
témakörében
tart előadást.
A Rendezvénytéren lesznek az
ügyességi versenyek - nem csak
gyerekeknek -, és megrendezik
a nagy érdeklődéssel várt az
ikerhasonmás versenyt. A távo-

labbról érkező, Békésről elszármazott, ide kötődő ikreknek
városnézést szerveznek: meg
lehet tekinteni a kikötőt, a dánfoki
üdülőközpontot
is.
Lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre, barátkozásra a terített
asztalok körül.
Eddig húsznál valamivel
több ikerpár jelezte érkezését, de még további jelentkezéseket is fogadnak. Re gisztrálni lehet Öreg Gábornál a Kossuth utcai
kereskedésében személyesen, e-mailben: ikrek.
bekes@t-online.hu, vagy
telefonon (20/95-35-298).

Egy nyelvet beszélünk
NEKEM NYOLC
Se szeri, se száma a számokkal kapcsolatos mondásoknak. Nekem nyolc… de miért
nem kilenc? Vagy csak hét? Vajon miért
jelenti azt a nyolc, hogy „nekem mindegy”?
Több magyarázata is van a dolognak, egyfelől az, hogy – a nullán kívül – a nyolcas az
a szám, amelyet mindegy, hogy merről
nézünk, jobbról és balról is ugyanaz: sőt,
alul és felül is, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy mindegy, akárhonnan közelítünk
hozzá. Amikor strigulázunk valamit, az első
négy vonást függőlegesen húzzuk, az ötödikkel pedig lezárjuk az egészet. Ha tízig
számolunk, ilyen módon csak nyolc vonást
látunk, mégis tíznél tartunk, és tovább
lehet lépni (így a vonások már mellékesek,
nem számítanak) – azaz mindegy, nekünk
nyolc! Ha a nyolcast 90 fokkal elfordítjuk, a
végtelen jelét kapjuk, így aztán a börtöny-

nyelvben nemigen örül az, aki az ítélethozatalkor fekvő nyolcast kap, mert az életfogytiglan élvezheti a büntetés-végrehajtás vendégszeretetét. Ha már a rovott múltnál tartunk, a „nyolcra vesz valakit” azt jelenti:
kirabolja. A XX. század elejéről adatolják a
vizesnyolcas szót, ma már nemigen tudjuk,
mire használták. A kereskedők (és inasaik)
ügyeltek a bolt előtti terület tisztaságára, és
felseprés előtt a forró nyári napon fellocsolták a földet. A porba szépen formált nyolcasokat rajzoltak, el lehet képzelni, menynyire fontos személy lehetett az, aki nyugodtan locsolgathatott odakint, így a vizesnyolcas a jelentésváltozás után már a
lényegtelen, de azért a részletekben elvesző
embert is jelentette. Azt a hét meg a nyolcát neki…!
Szilágyiné Szabó Ágnes

Koszorúzás a holokauszt
roma áldozatai emlékére
Beszédében Izsó Gábor
polgármester figyelmeztetett, hogy az utókornak fájó

FOTÓ: VIRÁG ISTVÁN.

Az I. és II. Világháborús
Emlékműnél tartott eseményen Surman László „Emlé-

Durkó Albert és Surman László koszorúzik.

kezz!” és Lakatos Gyula „Láttam” című verse adta az emlékezés keretét.

kötelessége emlékezni azokra
a honfitársainkra, akik megszenvedték a II. világháború

borzalmait. A történelem
eme sorstragédiája, a munkatáborokba és haláltáborokba deportálások soha
nem múló sebeket ejtett családok százan és ezrein –
mondta a polgármester.
Durkó Albert, a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió misszióvezetője
kiemelte, hogy a második világégés idején a gonosz hatalma
nyert teret a világban, amely
elégetett mindent maga körül
és kiirtani próbált egyes népcsoportokat, így a cigányságot.
– A cigányok gyűlölete,
kirekesztése ma is jelen van a
magyar társadalomban, ezt
látjuk nap mint nap.
Csakhogy a gyűlölködés nem
hoz megoldást. Sok dolgunk
van: mi az evangéliumot hirdetjük, így építünk hidat a
társadalomban – fogalmazott
a misszióvezető.
Végül a megjelentek koszorúztak és gyertyát gyújtottak
a roma holokauszt áldozatainak emlékére.
Sz. K.

AUSCHWITZBAN IS EMLÉKEZTEK BÉKÉSI ROMÁK
Balog Krisztiánnak, a Békési
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a vezetésével tízfős delegáció járt a lengyelországi Auschwitzban és Bir kenauban a roma holokauszt
nemzetközi emléknapja alkalmából tartott nagyszabású megemlékezés idején. Ők hajtottak fejet
a többi békési roma nevében is a
holokauszt 70. évfordulóján a
vészkorszakban ipari módszerekkel és kegyetlen kínzásokkal
meggyilkolt embertársainkra
emlékezve ezen a szívszorító
helyszínen – mondta el lapunknak Balog Krisztián.
A Cigány Világszövetség
kongresszusának
határozata
alapján 1972 óta emlékeznek
meg a világ több országában
arról, hogy 1944. augusztus 2-

Balog Krisztián helyezi el koszorúját az auschwitz-birkenaui
haláltáborban.

án éjjel az auschwitz-birkenaui
koncentrációs táborban néhány
óra alatt több mint háromezer

roma embert gyilkoltak meg. A
haláltáborok cigány áldozatainak
száma máig nem ismert.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUGUSZTUS 12-26. KÖZÖTT
HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Két békési cigány költő verse is elhangzott a
Holokauszt Roma Áldozatainak Emléknapja
alkalmából augusztus 4-én tartott békési megemlékezésen.

Augusztus 16. szombat 17 óráról
Békési FC-Dévaványai SE bajnoki férfi labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya
Augusztus 17. vasárnap 9 órától
Újkenyér-napi rendezvény a Libás tanyán.
Bővebben lapunk 5. oldalán.

Augusztus 20. szerda 10 órától
Városi ünnepség a nemzeti ünnepen. Bővebben
lapunk címoldalán.
Augusztus 22. péntek 16 órától
Giri sportbemutató, kipróbálási lehetőség.
Bővebben a 8. oldalon.
Kulturális központ

Volt BÉKÖT-ös dolgozók figyelem!
A megszűnt Békéscsabai
Kötöttárugyár Békési Telephelyének valamennyi
volt dolgozóját meghívjuk
és várjuk augusztus 30-án,

BÉKÉSI ÚJSÁG
kéthetente keresse a postaládájában!

szombaton 14 órára a Dánfoki Üdülőközpontba találkozóra, baráti beszélgetésre.
Előzetes regisztráció
szükséges!

Jelentkezni lehet Békési
Juliannánál a 70/274-7749-es és Hegyei Gáborné
Püski Editnél a 30/239-1681-es telefonszámon. 
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Sosem látott új sportág
mutatkozik be Békésen

– A sport kevés eszközt igényel, lényegében életkortól és
nemtől függetlenül ki lehet
próbálni vagy űzni, akár egy
lakásban is – mondta el
lapunknak Balogh Mihály, aki

célul tűzte ki, hogy meghonosítja Magyarországon is a girisportot. Vezetésével pár éve
már tartanak nyílt bajnokságokat és országosan bemutatókkal ismertetik meg az
érdeklődőkkel.
Városunkban augusztus
23-án, szombaton a kulturális
központban lesz egy bemutató verseny, melyre neves sportolókat is meghívtak. Eljön az
olasz Oleh Ilika, aki az olasz
giri sportszövetség elnöke,
egyben a nemzetközi szövetség alelnöke, és eljön szintén
jónevű versenyző, a szerb
Aleksander Miletics is. Balogh
Mihály a versenyt megelőző
napon, augusztus 22-én, pénteken 16-18 óra között a kulturális központban oktató jellegű bemutató foglalkozást
tart, ahol bárki segítséget
kaphat a szabályos versenygyakorlatok végrehajtásával
kapcsolatban és természetesen kézbe veheti, ki is próbálhatja a girit.
Sz. K.

Lapunk cikkei online is olvashatók!

www.bekesiujsag.hu

Túl a két nagy
megyei kajakversenyen
Lezajlott a két legpatinásabb megyei kajak - kenu verseny Békésszentandráson, illetve Szarvason. Mindkét versenyre népes csapattal utazott
a Békési Kajak – Kenu Club,
a fiatalok a Magyar Bajnokságra készülve, edzőtáborokba
utazva, onnan érkezve álltak a
rajtvonalhoz. A fáradság sem
akadályozhatta meg, hogy a
békésiek megszámlálhatatlan
dobogós, pontszerző helyezést

érjenek el, és a csapatversenyben (25 nevező együttes
között) is a dobogóra „lapátolják” klubot.
Miközben a fiatalok Szarvason vitézkedtek, addig a békési masters versenyzők Szolnokon küzdöttek a Masters
Magyar Bajnokságon. A három
második és egy harmadik helyezés mellett még hét pontszerző eredményt is sikerült
elérnie a kis békési csapatnak.

PVA
HÁLÓHASZNÁLATA
Sokszor adódik olyan helyzet, amikor kevés időnk van a
horgászatra. Hagyományos
etetésre egyáltalán nincs mód.
Aki azonban amurra vagy
pontyra nem etet, kevés esélylyel fog halat. Ilyen esetekre is
azonban megoldás.
A koncentrált pontyetetés
fő segédanyaga a PVA háló és
más PVA-termékek. Ezek
közül is a PVA háló alkalmazása a legegyszerűbb. A PVA
háló egy csőre van felhúzva, a
háló végére egy görcsöt
kötünk, és a csőbe vízmentes
csalogatóanyagokat teszünk.
Ilyen lehet például pellet,
bojli, kukorica, búza, kendermag és speciális etetőanyag is,
ami PVA-barát aromával van
keverve. A PVA csőből kinyomjuk és még egy görcsöt
kötünk, az így kapott tölteléket a horogra akasztjuk, vagy
közvetlen a szerelék mellé
akasztjuk. Bedobás után mihelyt a fenékre ér - egyből
elolvad és közvetlenül a felkínált csali közelében fejti ki a
csalogató hatást. Tanácsom,
hogy csináljunk 5-10 PVA
gombócot és csúzlival lőjük a
kiszemelt etetésre. Sose csináljunk túl nagy gombócokat,
mert a botunkat túlterheljük,
ami a botunk töréséhez vezethet. Ezért inkább kisebb gombócokkal próbálkozzunk. A
PVA hálók használatával fogási esélyünk a többszörösére
növelhető.
Szekerczés Sándor

FOTÓ: VIRÁG ISTVÁN.

FOTÓ: BALOGH MIHÁLY.

A sportág lényege, hogy egy
gömbsúlyzót kell megadott
idő alatt minél többször a
sportolónak a feje fölé emelnie. Ebben a sportban is vannak súlycsoportok és különféle méretű giriket használnak a
nők és a férfiak.

Horgász
szemmel

Felvonultak a motorosok.

Motoros Találkozót rendeztek augusztus első hétvégéjén
Dánfokon, az üdülőközpontban. A Békési Motoros Baráti
Kör hetedik találkozóján a

több száz motorost veteránmotorok kiállítása és szépségversenye, továbbá rock koncertek is várták.
A békésiek körében közön-

Rövidesen elkészül
a gimnázium sportudvara
A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium
megújult sportpályával várja a
diákokat szeptemberben.
Pálné Kis Eszter, az intézmény gazdasági igazgatóhelyettese elmondta, hogy a
Békési Református Egyházközség és az iskola összefogásával,
100 százalékban önerőből szépül meg a főépület udvara. A
20 millió forintos beruházás
keretében az udvari sportpálya
speciális, rekortán burkolatot
kap, ahol kézilabda-, röplabdaés kosárlabda-mérkőzéseket

lehet majd lebonyolítani. A felújítás keretében új labdafogó
hálót szerelnek fel, valamint új
járda készül el. Az intézmény a

Három év után újra a Megye I-ben a Békési FC
A 2013/14-es bajnoki évben
a Békési FC csapata a 4.
helyen végzett a Megyei II.
osztályú bajnokságban. Még
márciusban az egyesület kiváltotta az amatőr licenszet,
ami szükséges a magasabb
osztályban való részvételre.
Mivel feljutó helyezést nem
ért el a csapat, így továbbra is
a II. osztályra készültek a
fiúk. De egy váratlan esemény
felborította a papírformát: a
Nagyszénás csapata visszalépett az I. osztálytól. Mivel a
másodosztályból csak a Békés
rendelkezik amatőr licensszel,
ráadásul csapatunk a 4.

helyen zárt,
így a Békési
FC-t kérték
fel az indulásra.
A csapat és
edzőjük igent
mondott a
felkérésre, így
a most rajtolt
bajnokságban a
legmagasabb megyei bajnokságban szerepel a csapat.
Bíró Péter edző lapunknak
elmondta, hogy büszke játékosaira, akik saját érdeküket a
klub érdekei mögé helyezték,
ugyanis aki a megyei I. osztály-

ségsikert aratott az igazán látványos, várost keresztülszelő
motoros felvonulás, melyet az
utak mentén, utcákon tömegek néztek végig.

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

Egy egészen újszerű erőnléti sportág mutatkozik
be augusztus végén Békésen. A giri-sport nemcsak
erőt, hanem kitartást és igen nagy technikai tudást
is igényel. Rohamosan terjed Európa-szerte.

A kétkerekűek
szerelmesei Dánfokon

ban játszik,
nem focizhat
a békéscsabai
kispályás bajnokságban.
Márpedig a
Békési FC
játékosainak
jelentős része
érintett ebben a
bajnokságban is.
– Célunk a helytállás – szögezte le Bíró Péter, aki a
közelmúltban szerezte meg az
osztályhoz megfelelő, érvényes edzői licenszet.
A nyáron többen távoztak
az együttesből, de érkezők is

voltak. Az érkezők: Maczák
Dávid (Atletico Békéscsaba),
Kolárovszki Gábor (Medgyesbodzás), Zsibrita Tamás
(Békéscsaba), Mészáros Zoltán (Doboz), Dominik Mihály (újrakezdte), Horváth
Rudolf (újrakezdte). Az ifi
csapatból felnőtt kerettag
lett: Csikós István, Kiss Larion, Horváth Pál, Antóni
Erik, Csikós Lajos, Szabó
Dávid, Szűcs Bence.
Csapatunk első hazai mecscsét a bajnokságban augusztus 16-án játssza a Sportpályán 17 órától a Dévaványai
SE ellen.

közeljövőben felújítja a vizesblokkokat, valamint keresi a
pályázati lehetőségeket a főépület teljes felújítására is. M. A.
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