
Becslések szerint 5000-
6000 embert mozgatott
meg a minapi Országos Pol -
gárőr Nap, melyet nagy
megtiszteltetés, hogy Bé -
kés-Dánfokon rendeztek
meg. Az eseményről részle-
tesen tudósítunk a lapban.

Írunk arról is, hogy a
Jobb oldali Összefogás és a
Fidesz-KDNP támogatásá-
val indul az őszi választá-
son a te lepülésünket nyolc
éve ve ze tő Izsó Gábor pol-
gármester. 

Jótékony célú kenyérsü-
téshez várják a búzafelaján-
lásokat a gazdáktól. A Test -
vérvárosok Kenyere elneve-
zésű eseményről bővebben
olvashatnak mostani la -
punkban.
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Volt már nagy nyári
zenei fesztiválon?

29%
Igen, korábban. 

42%
Még 
sohasem.

29%
Igen, és idén
is megyek. 

Lapunk elé…

A rendezvényre a több ezer
családi napra érkezettek mel-
lett prominens személyek is
ellátogattak. Papp Károly
rendőr altábornagy, országos
rendőrfőkapitány köszöntőjé-
ben ar ról beszélt, hogy Ma -
gyar ország közbiztonsága kie-
gyensúlyozott, aminek eléré-

sében a rendőrség egyik fő
partnere a polgárőrség. Papp
Károly bejelentette, hogy már
zajlik az a közbeszerzés,
amelynek eredményeként 50
millió forint értékben kerék-
párokat és motorkerékpárokat
biztosít az ORFK a polgárőr
egyesületek részére. 

Túrós András, az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke

ar ról szólt, hogy a mintegy
60 ezer polgárőrt összetartó

egységek eredményes mun-
kájához egyre jobbak a tech-
nikai feltételek és adott a
kor mányzati háttér.

Tasnádi László, a Belügy -
mi nisztérium rendészeti ál -
lam titkára Pintér Sándornak,
a szaktárca vezetőjének, a ren-
dezvény fővédnökének üzene-
tét is tolmácsolva kiemelte,
hogy a szilárd közbiztonsági
helyzethez a polgárőrök ön -
ként vállalt munkájukkal so -
kat tesznek. 

Folytatás a 3. oldalon

Több ezren a dánfoki Országos Polgárőr Napon
Az ország minden szegletéből érkeztek polgárő-
rök családtagjaikkal Békés-Dánfokra, ahol július
5-én rendezték meg a nagyszabású XX. Országos
Polgárőr Napot. 

– Négy éve függetlenként
indult, idén a Fidesz és a
KDNP is támogatja önt a
választáson. Mi változott?

– Úgy gondolom, hogy
semmi. Ugyanazokat az irány-
 elveket tartom irányadónak,
mind a városra, mind magam-

ra nézve, mint négy vagy nyolc
éve. Ta gadhatat lanul jó érzés
vi szont, hogy ezek ismeretében
mö gém állt a két kormányzó
párt is. Győzelmünk esetén ez
ko moly lehetőségeket jelent
Bé kés érdekeinek még hatéko-
nyabb érvényesítéséhez. Egyéb -

ként – friss, de nagyon fontos
hír – a Jobboldali Össze fogás
Bé késért Polgári Kör is támo-
gat az őszi választáson.

– Milyen összetételű képvise-
lő-testületet szeretne vezetni?

– Olyat, amely az általam is
képviselt kereszténydemokrata
értékrend alapján tud politizál-
ni. Ezt a Fidesz és a KDNP, va -
lamint a velem együtt a várost
két ciklus óta irányító Jobb -
oldali Összegfo gás is képviseli.

Folytatás a 3. oldalon

Izsó Gábort támogatja ősszel
a választáson a Fidesz-KDNP
POLGÁRMESTER A munkahelyteremtést tartja fô céljának
A közeli napok híre volt, hogy a Fidesz-KDNP
támogatásával indul az őszi helyhatósági választá-
son Izsó Gábor, a városunkat két ciklus óta irá-
nyító polgármester. Interjú Izsó Gáborral.

A közeli napokban ülése-
zett a Békési Értéktár Bi -
zottság, amely az elmúlt idő-
szakban érkezett javaslatokat
tárgyalta. A Békési Újság
munkatársi köre által készí-
tett Békési Kalendáriumot a
Nefelejcs Egyesület tagsága
jelölte helyi értéknek, a jelö-
lést a grémium egyhangú sza-
vazással elfogadta, így az
eddig kilenc alkalommal meg-
jelent Békési Újság Kalendá -
rium helyi érték lett. 

A Kalendáriummal egy
idő ben lett a város helyi érté-
ke a Békési rongybaba.

Egykor a kislányok természe-
tes anyagokból, kelmékből
készült babákkal tanulták
meg az anyai szerepeket és
gyakorolták a felnőtt nők
viselkedését a családi és
közösségi élet mozzanatait. A
baba ruháit sok esetben
együtt varrta az anya és a
lánya vagy a mama és az
unoka, manapság a műanyag
világ ellensúlyozására és a
népi hagyományok tovább
élésre készítik. Hagyomány -
őrző jellege miatt a Békési
rongybabát felterjesztik a
megyei értéktárba is.

Helyi érték a 
Békési Kalendárium

Tavaly nagy sikert aratott
a Testvérvárosok Kenyere
elnevezésű jótékony célú
kezdeményezés, melynek
célja Békés és első testvér-
városa, Gyergyószentmik -
lós közeledése, a romániai
település Szent Anna Gyer -
mekotthon lakóinak meg-
segítése volt.

A kezdeményezés mögött
egy baráti társaság áll, amely-
nek tagjai évek óta pártfogol-
ják a gyergyói gyermekotthon
árva és szegény sorsú gyerme-
keit. Tavaly azt találták ki,
hogy békési gazdáktól kapott
és Gyergyószentmiklósról ér -
kező búza keverékéből lisztet

őröltetnek, melyből kiscipó-
kat süttetnek. Az értékesített
kenyér árbevételét a Szent
Anna Otthon lakóihoz juttat-
ták el, hasonlóan a megma-
radt liszthez. 

Mint megtudtuk, a Testvér -
városok Kenyere program idén
folytatódik. Paulcsik János,
Öreg Gábor és Hegyesi Gá -
borné ötletgazdák elmondták,
hogy szeretnék, ha idén még
több békési gazda adományoz-
na búzát a kenyérsütéshez,
ezért kéréssel fordulnak feléjük.
Bármilyen mennyiségű búza-
adomány jól hasznosul majd. A
búzát Öreg Gábor Kossuth
utcai kereskedéséhez lehet

elvinni folyamatosan, augusztus
10-ig. Telefonon tájékoztatás
kérhető: 20/95-35-298.

A búzát a muronyi malom-
ban fogják megőröltetni, hoz-
záadva a Gyergyóból szimboli-
kus mennyiségben hozandó
búzával, és a lisztből idén is
Csapó Imre pékmester süt
majd cipókat. A kenyeret au -
gusztus 17-én a Tarhoshoz kö -
zeli Libás-tanyán sorra kerülő
újkenyér napi rendezvényen és
augusztus 20-án a békési váro-
si ünnepség helyszínén lehet
majd megvásárolni, a bevétel
jótékony célt szolgál. 

Molnár István libás-tanyá-
ján az ünnepségen igazi kurió-

zum rendezvényre is sor kerül:
a gyergyószentmiklósi Szent
Anna Otthon ide érkező lakói
kenyérsütési bemutatót tarta-
nak majd. Tudni kell, hogy az
otthonban élő 48 gyermek a
mindennapokban valóban
saját maga süti a kenyeret,
többek között a békési liszt-
adományokat is felhasználva.
Gyergyóból kilencfős küldött-
séget várnak augusztusban
Békésre.                       Sz. K.

Búzaadományt várnak a gazdáktól
a Testvérvárosok Kenyeréhez
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Az Ótemető utca 6. sz. alatti épület város-
képi szempontból mindenképpen figyelmet
érdemel. A ház első lakója nem ismert. A
múlt század fordulója körül épült hajlékban
sokáig élt Ke -
resz tesi Mária
zongoratanárnő
és férje, Dudás
Kálmán vasúti
tiszt. A II. világ-
háború után Sza -
bó Ferenc bog-
nár mester és csa-
ládja lakott az
ódon épületben.
Sokáig lakatlanul
állt a ház. Állaga ekkor rohamosan romlott.
Milyen jó, hogy a mostani tulajdonos, Bakucz
János úr új szigeteléssel látta el a falakat, így
a további nedvesedést sikerült megállítani. 

Az utcasorban álló épület lábazati párká-
nya sárga klinkertégla-burkolatot kapott. A
párosan csoportosított ablakokat vörös színű
klinkertégla-burkolat veszi körül. A homlok-

zat kiemelkedő
falsávjai, a lizé-
nák is vörös színű
klinkertéglásak.
Ezek adnak a
háznak sajátságos
hangulatot. 

Örvendetes és
követésre méltó,
hogy Bakucz Já -
nos úr a ház épí-
tett értékeit meg-

 ő rizve megmentette ezt a polgárházat.
Köszönet érte. Így talán még az utánunk
következő nemzedékek is láthatják.

Bíró György, városvédő
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AZ ÓTEMETŐ UTCA 6. SZÁMÚ HÁZ APRÓ PRAKTIKÁK A KONYHÁBAN
Szokták mondani, hogy egy újszülöttnek minden

vicc új. Egy kezdő háziasszonynak minden praktika új
lehet. Az alábbi összeállításból nem csak a kezdők kap-
hatnak használható apró, de annál praktikusabb ötlete-
ket, amit a konyhában hasznosíthatnak.

Hogy ne repedjen ki főzés közben a tojáshéj, adj
egy csipet sót a főzővízhez!

Ha szeretnéd könnyen megpucolni őket, akkor a
főzővizet öntsd le a tojásokról és engedj rá hide-
get, és hagyd benne néhány
percig! Ha meg szeretnéd álla-
pítani, hogy egy tojás friss-e,
merítsd hideg sós vízbe. Ha
elsüllyed, friss, ha felemelke-
dik, dobd el! A sütemények
felületét kend be tojásfehérjé-
vel, ettől csodálatos fényes
felülete lesz!

Ha ragacsos cukros édességet eszel, mártsd
hideg vízbe a kezed előtte, így nem fog az ujjaidhoz
ragadni az édesség. 

Ahhoz, hogy a legtöbb lé csöpögjön ki a citromból,
vagy narancsból, hagyd szobahőmérsékletűre mele-
gedni a gyümölcsöt és tenyereddel hengereld az asz-
talhoz facsarás előtt! 

Ha véletlenül elsóztál egy ételt, dobj hozzá

egy meghámozott burgonyát, pillanatok alatt
elnyeli a sót! 

A zellert tekerd alumínium fóliába és így tedd
hűtőbe, így 2-3 hétig is el fog állni!

Ha van maradék borod, fagyaszd le jégkockaként.
Kíváló lesz húsokhoz, vagy mártásokhoz.  

Ha nem sikerül kinyitnod egy üveget, húzd fel a
mosogató gumikesztyűt. Ha csúszásmentes a fogás,
ki tudod nyitni. 

A serpenyőben odaégetett
ételmaradék sokkal könnyeb-
ben letakarítható, ha pár csepp
mosogatószert és forró vizet
öntesz bele, majd felteszed a
vizet forrni. 

Ha vegyszer nélkül szeret-
nénk a késeinkről eltávolítani a

szennyeződést, akkor megpucolt burgonyáról levá-
gott héjjal többször simítsuk át a kés mindkét oldalát.
Így eltávolíthatjuk a vízkövet, vagy a rozsdát. 

A fém és krómozott felületeket tisztítsd le kólával.
A kólatermékekben levő kémiai anyagok lemarják a
fémes felületekről a szennyeződéseket. Miután
bekented kólával, egy alumíniumfólia darabbal dör-
zsöld meg a felületet. A fém visszanyeri eredeti csil-
logását!                                                     Folytatjuk…

A Baptista Szeretetszol gá lat
Baptista Pont irodái tanszer-
gyűjtésbe kezdtek. Vár ják azo-
kat az adományozókat, akik
rendelkeznek fe leslegessé vált
iskolaszerekkel (toll, ceruza, fes-

ték, ecset, olló, színes lapok,
betűkirakó, körző, iskolatáska,
tolltartó, tornazsák, stb…),
valamint füzetekkel, atlaszok-
kal és ezeket szívesen felajánlják
rászoruló gyermekek számára.

A békési adományozók a
Fáy utca 11. szám alatti Bap -
tista.Pont irodában adhatják
le tanszer adományukat, a
nyitva tartás idején. Telefon:
20/929-37-73.

�

Jótékony célú tanszergyűjtés

Több mint két órás koncer-
tet adott a zenei napokon a
kulturális központ színházter-
mében Magyarország legje-
lentősebb, legkiemelkedőbb a
cappella énekegyüttese, a
Bolyki Brothers.

A több mint húsz éve ala-
kult együttest négy testvér,
Bolyki András, György, Lász -
ló, Balázs valamint Havas La -
jos alkotják. 2007-ben egyhó-
napos amerikai koncertkörú-
ton vettek részt, 2008 nyarán
pedig Kínában, Shang haiban
adtak nagysikerű koncertet.
Koncertjeiken elsősorban
jazzt és gospelt énekelnek, de
otthonosan mozognak több

stílusban. A modernebb rock
vagy pop zenét is jazz átirat-
ban éneklik. A könnyedebb
műfaj mellett voltak komoly,
mély gondolatiságú átirataik
is, mint például a több ezer

évvel ezelőtt Dávid király
által írt 23. Zsoltár újrafogal-
mazása. Bensőséges hangula-
tot teremtettek azzal is, hogy
több dalban megénekeltették
a közönséget.               Zs. I.

Főleg jazz és gospel szólt 
a Bolyki Brothers előadásán

Mintegy negyvenöt méter
hosszú zárt csapadék-vízelve-
zető csatornát építettek és nem
egészen huszonöt folyóméte-
ren keresztül mederburkolást
végeztek el a napokban a köz-
munkások Békésen – nyilat-
kozta lapunak Izsó Gá bor pol-
gármester. Mint megtudtuk a
beruházásra azért volt szükség,
mert a Hajnal utca igen kes-
keny, ugyanakkor a biztonsá-
gos közlekedés szükségessé
tette a csatorna kiépítését. 

A Cigányvízládánál pedig
egy régóta tervezett, az ott
lévő nádas által eltorlaszolt
terület vízelvezetését oldották
meg a mederburkolással. 

A polgármester elmondta,
hogy tavaly a belvíz- és belte-

rületi karbantartási közmun-
ka program igen jól teljesített.
Többek között kétezer folyó-
méteren mederburkolást vé -
gez tek saját gyártású járdala-
pokból, illetve 30 ezer méteres
szakaszon nyílt csapadékcsa-

tornát tisztítottak meg a köz-
munkások. A belterületi köz-
utak karbantartása során
hideg- és meleg aszfaltozást
végeztek el, a hibás járdákat
felszedték, javították illetve
3000 méteren újrarakták.

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
nyári nyitva tartása június 30-tól szeptember

1-ig: a felnőtt részlegen hétfőtől-péntekig
14-18 óráig; a gyermek részlegen hétfőtől-
péntekig 10-12 és 13-16 óráig.

Szombat, vasárnap a gyermek- és a felnőtt
részleg egyaránt zárva lesz.

Nyári nyitva tartás

Csapadék-elvezető
csatornát építettek
KÖZMUNKA Jól teljesített a karbantartási részleg
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Béla teljesen ledermedt.
Hirtelen nem tudta, csodál-
ja, vagy irigyelje meg – és
visszatért barátját? Aztán –
igazi, őszinte katarzisként –
mint bizsergető áram futott
végig egész testén, fején a
felimerés, s hatására lehullott
a guanóként évek alatt rára-
kódott álca. Józsira nézett,
szemét szemébe fúrva – mint
régen is – és megszólalt:
Szóval ezt akartad mondani?
Józsi bólintott, nyelt egyet és
megszólalt: Igen. Béla most
nagyon halkan, minden dek-
lamálás nélkül beszélni kez-
dett: Hallgass ide öreg. Még
mielőtt hazajöttél volna kór-
házban voltam, infúzióvé-
gen. Keskeny ösvényen bil-
legve, kérdésekkel, kétkedés-
sel tele. Kezel tek: kevés volt
a levegő, „gyógyítóak” a
sugarak. Úgy éreztem, már
senkiben és senkinek sem
hiszek, kevés hiányzott
ahhoz, hogy feladjam. Fo -
lyamatosan azt hittem, még
egy másodperc és azonnal
elrohanok, hogy véget vessek
ennek a lehetetlen, gyilkos
lehelletű állapotnak. Orr -
szar vúbo gár ként éltem, fel-
öklelve mindenkit, aki hoz-
zám közelített. Aztán jobban
let tem, és vissszajöttem ide, a
székhelyre, a bázisra, ma -
gamra öltve azt a mázat,
amit te robbantottál le rólam
az imént. Kö szönöm. 

Józsi – bár nagy vagány-
nak mutta magát – könnyen
elérzékenyült. Mint most is.
És ezt rettenetesen szégyell-
te. Ezért ilyenkor mindjárt
verekedett. Hogy lássák,
milyen férfias. Most sem
tudta hirtelen, mi is legyen?
Végül kivágta ma gát, jót
sózott a Béla hátára – köz-
ben másik kezével gyorsan
kitörölte a könnyet a szeme
sarkából – s azt rikkantotta:
Igyunk, csezd meg! Sose
halunk meg! Ámen – mond-
ta Béla, s in tett a csaposnak,
hogy kétszer kettő! Az vette
az adást, és hozta a két felest
két sörrel spékelve. De mert
tudta, hogy kétszer kettő az
néha öt, így sutyiban ma gá-
nak is csurrantott egy kupi-
cával, s míg azok ketten
erőssen barátkoztak, le is
döntötte azt nyomban a szá-
razságtól már-már repedezni
kezdő nyeldeklőjén. 

Ami ezek után követke-
zett, az már ma a legendák

sorába tartozik. Mert két
emberünk leült és mesélni
kezdett, mint az Ezeregy
éjszakában. Szó szót köve-
tett, az idő szinte megállt,
előkerültek régi törzsgárda
tagok, vagy legalábbis meg-
 időzték szellemüket. A hall-
gatóság változott, de vissza-
visszatértek a népek, mert
olyan volt az egész, mint a
drog: ha egyszer hallgatni
kezdted – még ha kihagytál
is pár epizódot – vissza kel-
lett térned. Mese volt ez,
kocsmamese, de életszagú,
emberszagú. Va lahogy a
sztoriknak lelke volt, s szin-
te tapintaható a légköre.
Olykor csaknem ki sérteties
volt az egész, hisz, ha valaki
azt mondta például, hogy
kés, szinte hallani lehetett
Zsiga bá facipőinek koppa-
nását, ahogy a rumot hirte-
len behajítva operálni indul. 

Mint az elején említettem,
kocsmameséknek hívták e
történetek sorát, me lyek
közül talán egyet sem tudok
hiánytalanul végigmondani
segítség nélkül. Ezért az epi-
lógus következne, de az igaz-
ság az, hogy vég szó tulajdon-
képpen nincs is. Hiszen aki
valamicskét is konyít az iro-
dalom ilyen kifinomult
műveléséhez, az végig érez-
hette, hogy mindaz, ami itt
előbb olvasható volt csupán a
beetetést szolgálta. Mert
ugyebár történet még nem is
volt. Egy sem. Sőt, még a
sze replőkkel meg sem ismer-
kedtünk mind. Mi több, azt
sem tudjuk, há nyan vannak
még életeben közülük, mint
ahogy azt sem, hogy hányan
voltak egyáltalán. A kezde-
tekkor. Meg, hogy van-e csa-
ládjuk, hogy vannak felöltöz-
ve, satöbbi. Semmit sem tu -
dunk még. Így marad a fel-
dobott labda: tessenek foly-
tatni! Hisz ilyen kocsma
mindenhol van. Szülőváro -
somban a Székely, a Kolcza, a
Kripta, a Három rózsa, a
Golgota, az egyetemi évek
alatt Marosvásárhelyen a Fé -
nyes (Maros), a Surlott grá-
dics, a Tag (Hargita), a
Conti, a Fehér ló, a Grand.
Békésen pedig a Pince bo -
rozó, a Bagoly, a Csemői, a
Denevér, a Tulipán vagy a
Dübögő, s mellette a régi ivó
az egykori betérő „fuharo-
sokkal”. Mind megannyi
legendatár. Legendáik – le -
gendáink – és történeteik.
Kicsit mesék, kicsit valóság,
de a mi – eleink és utódaink
– élete is. Korrajzok, kortör-
té netek. Talán kár lenne az
enyészetnek hagyni őket. 

Vége

Pipedon (IV. rész)

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Tóka László Tamás (Pécs)
és Szilágyi Éva (Békés),
Gyene Péter (Békés) és
Nagy Beáta (Békés), Túri
János (Békés) és Karádi
Zita (Békés), Ármás Zol -
tán (Köröstarcsa) és Be -
reczki Mónika (Békés),
Kenyeres Csaba (Békés)
és Varga Anett (Vésztő).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Szabó And -
rásné Németi Zsu zsanna
(57 évesen), Drucker Lajos
(70), Püski Mihály (86,
Kamut), Vári Eszter (93),
Varga Imre (68), Balogh
András (67, Kamut), Rácz
Aladár (70), Nyíri Ist -
vánné Nagy Gáspár Mária
(67), Lakatos Sándor (98,
Murony).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

JÚLIUS 12-19.  
Turul Patika (Piac tér)

JÚLIUS 19-26.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JÚLIUS 26 – AUG. 2.
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 4. szám alatt érhető el
(bejárat a Jantyik utca felől). 

Telefon: 66/416-637.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Folytatás a címoldalról
A rendezvényen több mint

száz új polgárőr tett fogadal-
mat, és kitüntetéseket is átad-
tak. A Polgárőr Ér dem kereszt
Arany fokozata ki tüntetésben
a békési önkormányzat része-
sült. Izsó Gá bor polgármester
elismerően szólt a helyi pol-
gárőrség munkájáról.

– A polgárőrség folyamato-
san sokat tesz a közbiztonság
megóvása érdekében, és hát-
térmunkájukkal segítik a ren-
dezvények lebonyolítását Bé -
késen – fogalmazott kö szöntő
beszédében Izsó Gá bor. Mun -
kájuk elismerése egy ben,
hogy településünk adhatott
ott hont a XX. Or szágos
Polgárőr Napnak.

A színes és változatos sza-
badidős és szórakoztató prog-
ramok között fellépett Mága

Zoltán hegedűművész is. 
Szegfű Katalin

KÖZÖNSÉGSIKERT ARATOTT 
MÁGA ZOLTÁN INGYEN KONCERTJE

A világhírű hegedűvirtuóz,
Mága Zoltán lépett fel a XX.
Országos Polgárőr Napon július
5-én. A művész és „Kísérő An -
gyalai” közismert és közkedvelt
darabokat adtak elő Békés-Dán -
fokon, így például Brahms, Mo -
zart és Johann Strauss műveit. A
többszáz fős közönség ha mar
vastapsra ragadtatta magát: a
Monti csárdást és a Radetzky in -
dulót már így adta elő hegedű-,
brácsa- és gordonkaművész kol-
leganőjével a talán legismertebb
magyar prímás, aki alig 12 éve-
sen a Rajkó Zenekar prímása lehetett. A most 40 esztendős Mága Zoltán
köztudottan sokat jótékonykodik, a polgárőrök évenkénti találkozóján is
– már többedszer – ingyen vállalta a nagysikerű fellépést. 

Több ezren a dánfoki
Országos Polgárőr Napon

Folytatás a címoldalról
– Előző lapszámunkban

cáfolta ön azt a képtelen szó-
beszédet, mely szerint cigány
családokat telepítenének Bé -
késre. A híresztelés nyilvánva-
lóan politikai indíttatású, a
zavarkeltés lehetett a célja,
talán a kampány előszeleként.
Milyen kampányra számít?

– Nyugodt kampányra szá-
mítok. A személyeskedés, lég-
várépítés nem a munka irá-
nyába mutat, a választókat
ilyenekkel ma már nem lehet
az urnákhoz csalni. Én ma -
gam a tényeket, a célokat és
az eredményeket fogom egy
egységes, megvalósítható jö -
vőképbe foglalni. Sokat dol-
gozott a város, a választás
közeledtével szeretném emlé-
keztetni e közös sikereinkre a
békésieket. 

– Milyen sikerekre gondol?
– Az elmúlt nyolc évet

tekintve, beszélnünk kell itt
látványos eredményekről
épp úgy, mint a hétköznapok
sikereiről. Ezek mind változá-
sokat, fejlődést hoztak. A
mostani ciklusban rengeteg
törvényi változás érintette az
önkormányzati szektort, és az
ezeknek való megfelelés sok
erőnket lekötötte. Ugyanak -
kor úgy érzem, hogy a város
fejlesztésének folyamata tö -
retlen. Az eddigi nyolc év
tapasztalatai azt mutatják,

hogy azok a kezdeményezése-
ink voltak sikeresek, ame-
lyeknél nem kívülről vártuk a
segítséget, hanem magunk
kerestünk megoldást a kihí-
vásokra, gondolok az uszoda
és az inkubátorház megépíté-
sére és a fürdő fejlesztésére,
óvodák, iskolák épületeinek
és más közintézményeknek
az épületkorszerűsítésére.
Ezek miatt is mondható,
hogy Békés egy élhető kisvá-
ros egy gazdaságilag nagyon
kedvezőtlen adottságú föld-
rajzi környezetben.

– Mit érez a legnagyobb
gondnak Békésen?

– A legnagyobb problémát
a munkanélküliségben látom.
Ez meghatározza a lakosok

hangulatát, fizetőképességét,
utóbbin keresztül befolyásolja
a város anyagi  lehetőségeit is.
Ezért a következő öt év fel-
adatai között a munkahelyte-
remtés kiemelt cél kell, hogy
legyen. A mezőgazdasági
prog ramunkban szerepel má -
sok mellett hűtőház, zöldség-
feldolgozó, vágópont és tész-
tagyár létesítése, amelyek sok
embernek adhatnak munkát.
A saját termékek felhasználá-
sa a közétkeztetésben – ami
szintén nagy teher a városon –
biztos piacot jelent. A helyi
vál lalkozások további megerő-
sítése szintén számos ember-
nek adhat munkát. 

A munkahelyteremtés má -
sik területe a turizmus, külö-
nösen a gasztro-és gyógyturiz-
mus, valamint a kerékpáros- és
a vízi turizmus lehet. Ezekhez
az alapokat már letettük a
dánfoki üdülőközpont fejlesz-
tésével, a kikötővel, és sok
egyéb beruházással. Több kul-
turális programmal és a szál-
láslehetőségek fejlesztésével ez
a terület is sok munkahelyet
adhatna a békésieknek.

Az önkormányzat klasszi-
kus feladata az intézmény-
fenntartás, a városfenntartás,
például az utak, járdák álla-
potának javítása. Ezekre is
szeretnénk többet költeni,
elsősorban pályázati forrásból. 

Szegfű Katalin

Izsó Gábort támogatja ősszel
a választáson a Fidesz-KDNP
POLGÁRMESTER A munkahelyteremtést tartja fô céljának

A XX. Országos Polgárőr Napon
kapta meg Békés Város Önkor -
mányzata a Polgárőr Érdem ke -
reszt Arany fokozatát, melyet
Izsó Gábor polgármester vett át. 

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.

Orbán Viktor miniszterel-
nök július elsejével Gyula

város alpolgármesterét, Gaj -
da Róbertet nevezte ki a

Békés Megyei Kormány -
hivatal élére. 

Gajda Róbert az új kormánymegbízott
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A HIRTELEN HARAG ELLEN
„Számolj tízig.” „Végy vizet a szádba.” „Harapj a nyelvedre.”

– Sorolhatnánk még azokat a praktikákat, jó tanácsokat, ame-
lyekkel igyekszünk a hirtelen felindulást megfékezni, a meg-
gondolatlan, sértő szavakat visszafojtani. Néha sikerül, de talán
többször kudarcot vallunk.

Isten igéje bölcsnek nevezi azt, aki tud önmagán uralkodni,
míg bolondnak mondja azt, aki hirtelen haragú. Az önfegye-
lem gyakorlása a világon a legnagyobb teljesítmény. Bölcs
Salamon így fogalmazza ezt meg: „Többet ér a türelmes ember
a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.” Aki
uralkodik a maga indulatán és lelkén, az erősebb a királyoknál,
vagy hódítóknál, vagyis nagyobb győzelem, teljesítmény
önmagunk legyőzése, megfékezése, mint a hadi hőstettek.

Mit lehet tenni, hogy megelőzzük, megfékezzük a haragot?
Hamar be kell látnunk, hogy saját magunk felett nem tudunk
uralkodni, külső segítségre van szükség. Túlságosan közel
állunk önmagunkhoz, ahhoz, hogy önmagunk féke legyünk. A
helytelen gondolatok foglyul ejtése – amiből a harag is táplál-
kozik – nem saját erőből, hanem az Isten kezéből vett fegyve-
rekkel valósulhat meg.

Senki sem születik azzal a képességgel, hogy uralkodjon saját
indulatain. Azonban akik Jézust keresik, követik, és Őt a szí-
vükbe zárják, akik rendszeresen időt töltenek Jézussal a Biblia
olvasása és imádság által, azokban Isten Szentlelke megtermi a
türelem és szelídség drága gyümölcsét.

Bicskei Róbert, lelkipásztor

4 2014. július 15.

Elfogadták a devizahiteles törvényt a parlamentben. A
bankok nem emelhetnek egyoldalúan díjaikon addig,
amíg érintett szerződési feltételeik tisztességességét bíró-
ság előtt nem bizonyítják. Visszamenőleg azokat a szerző-
déseket kell megvizsgálni, amelyeket 2004. május 1. után
kötöttek. Az elévülési idő 5 év, de csak akkor kezdődik,
amikor a hitelszerződés lezárul, azaz a nyitott szerződé-
sekre egyáltalán nem vonatkozik. A bankoknak 30 napjuk
lesz, hogy átvizsgálják saját szerződési feltételeiket, és
megállapítsák, mely részeiket tartják tisztességesnek.
Szintén 30 napjuk lesz arra, hogy ha szerződésük valamely
részét tisztességesnek gondolják, akkor ezt bíróság előtt
bizonyítsák. 90 nap alatt kell majd átvizsgálniuk az összes
hitelszerződésüket, ki kell számolniuk, tisztességtelen
szerződésmódosítás miatt melyik ügyfelüknek mennyivel
tartoznak. Az árfolyamrés alkalmazását a törvény szabály-
talannak minősíti, a hitelszerződéseket az MNB középár-
folyama szerint kell újraszámolni. A megkárosított adó-
soknak a szabálytalanul beszedett pénzt vissza kell fizetni-
ük. A kormány ősszel fogja rendezni, pontosan hogyan és
milyen feltételekkel kell a bankoknak kártalanítaniuk
ügyfeleiket. 

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

Adószám: 18392607-1-04.

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!”

Békési 
Polgármesteri Hivatal

Pályázati Felhívása
Új kategória a Virágos

Békés Környezetszépítő
versenyen – Amatőr virág-
csokor és kompozíciókötés

A Békési Polgármesteri Hi -
vatal összesen kilenc kategóriá-
ban várja a fotókkal illusztrált
jelentkezéseket au gusztus 8-ig a
békési lakosoktól. A beküldött
képekből kiállítás nyílik majd,
és a téli hónapokban a győzte-
sek fotóiból készült tárlat a
városháza földszinti folyosóján
tekinthető meg. 

Újdonságként amatőr vi rág -
csokor és kompozíciókötő ver-
senyre is lehet nevezni a jelent-
kezési lap benyújtásával. A
kész kompozíciókat élő és szá-
razvirágból is készíthetik, me -
lyet a Madzagfalvi Napokon
fog értékelni a szakmai zsűri. 

További kategóriák: Virágos
udvar-ház, Virágos balkon-ve -
randa, Virágos kerítés, Vi rágos
tanya, Virágos közintézmény,
Ingatlan előtti közterület,
Bokorszobrászat, Rende zett
zöldterület. Egy személy több
kategóriában is nevezhet. 

A verseny részletes kiírása a
Polgármesteri Hivatal portáján
vehető át, vagy a www. bekes-
varos.hu honlapról tölthető le. 

Beküldési határidő: au -
gusztus 8. Beküldési cím:
viragosbekes@bekesvaros.
hu vagy Békési Polgármes -
teri Hivatal, 5630 Békés, Pe -
tőfi u. 2. A borítékra írják rá:
„Virágos Békés”.

�

Háromfős delegáció képvi-
selte Békést nemrégiben a
csehországi Koprivnice-ben. A
Tátrában elhelyezkedő telepü-
lés Békés testvérvárosának, a
lengyel Myszków-nak a test-
vértelepülése. A delegációk
először a Myszków-val idén
februárban megkötött testvér-
városi szerződés aláírási cere-
móniáján találkoztak, a kap-
csolatot most a koprivnice-i
Technikai Napok elnevezésű
rendezvényen építették tovább. 

A küldöttség egyik tagja,
Barkász Sándor képviselő
lapunknak elmondta, hogy a
tőlünk mintegy 700 kilomé-
terre fekvő ipari település egy-
kor a gépjárműjártás fellegvá-
ra volt, ahol Tatra típusú
teherautókat és személygép-
kocsikat is készítettek. 

– Egy egykor nagyon ma gas
munkakultúrával rendelkező
településre érkeztünk, ahol
már csak nyomaiban található
meg ez a fejlettség. Több vál-

lalkozás beszállít még ugyan
nagy autógyártóknak alkatré-
szeket, de ez már fényévekre
van attól a gazdagságtól, mér-
nöki kreativitástól, amely egy-
kor az itteni autóipart jelle-
mezte. A betanított munkások
monoton szalagmunkát végez-
nek, és a küszöbön álló roboti-
zációval nem lesznek képesek
megbirkózni. 

Az egykori virágzó kis tele-
pülésen már 1880-ban gép-
kocsigyárat alapítottak.
Azon ban a 20. század dere-
kán a szovjet megszállás fel-
duzzasztotta húszezres kisvá-
rossá, ahol mintegy tizenkét -
ezer sze mély a Tatra teher-
gépjárművek gyáraiban dol-
gozott, amely nem tudott
versenyképes terméket előál-

lítani. A rendszerváltással
pedig Csehország is a nyugat
játékszerévé vált, a magas
műszaki kultúra eltűnt.

– Fáj a szívem látni mind-
azt, ami ennek a kisvárosnak
a történetén keresztül kiraj-
zolódott előttem: a közép-
európai sortragédiák szomo-
rúságát éreztem. Ugyan ak -
kor megláttam a kiutat is: az
egykori kreativitás és mun-
kakultúra újra felszínre hoz-
ható. Így sikerülhet kitörni
ebből a mai, kilátástalannak
tűnő helyzetből, ebben pe -
dig ke let-európaiaknak össze
kell fognunk – mondta el
Barkász Sándor képviselő,
mérnök. 

A cseh delegációt Békés vá -
rosa a Madzagfalvi Na pokon
fogja vendégül látni, hogy
megismerhessék az itteni
helyi értékeket és kultúrát,
közös pontokat keresve a két
település gazdasági és kultu-
rális kincseiben.            Sz. K.

Sorsközösségben a közös pontokat keresve

A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet igazgatója, Dr.
Gulyás Zsuzsanna írásban bejelentette, hogy a rendelőintézet szakrendelései a szakorvosok
nyári szabadsága alatt az alábbi időpontokban szünetelnek:

– II. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel július 7-től július 19-ig,
– I. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel július 14-től augusztus 1-ig,
– Urológiai szakrendelés szünetel július 4-től július 8-ig és augusztus 14-től augusztus 22-ig,
– Pszichiátriai szakrendelés szünetel augusztus 4-től augusztus 22-ig, kivéve augusztus

6-án és13-án (szerdánként), mivel ezeken a napokon dr. Szuromi Pál főorvos rendel, 
– Neurológiai szakrendelés szünetel június 30-tól július 7-ig és augusztus 11-től augusz-

tus 23-ig,
– Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel július 14-től július 25-ig és augusztus 18-tól

augusztus 29-ig,
– Nőgyógyászati szakrendelés szünetel július 14-től július 28-ig és augusztus 21-től

szeptember 4-ig,
– Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel július 21-től július 25-ig és augusztus 18-tól

augusztus 29-ig,
– Szemészeti szakrendelés szünetel augusztus 11-től szeptember 5-ig,
– Reumatológiai szakrendelés szünetel dr. Farkas Ida szakrendelése vonatkozásában

július 21-től augusztus 17-ig, dr. Nyeste Mónika szakrendelése vonatkozásában augusz-
tus 1-től augusztus 29-ig,

– Ortopédiai szakrendelés szünetel augusztus 1-től augusztus 29-ig.
A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békéscsabai Réthy

Pál Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik. 
�

Szakrendelések nyári szünetelése

Olvassa a BÉKÉSI ÚJSÁG-ot, a békésiek 
és környékbeli települések lakosainak 

kedvenc családi magazinját!
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A békési delegáció tagjai: Balázs László, Deákné Domonkos Julianna
és Barkász Sándor, valamint a vendéglátók.



– Kit tisztelhetünk Önben? 
– Balog Beáta vagyok. Bé -

késcsabán születtem. Tarhoson
éltem 14 éves koromig és ott
végeztem el az általános isko-
lát. Ezt követően Békésre köl-
töztem édesanyámmal. 2007-
ben kezdtem szakközépiskolai
tanulmányaimat a békéscsabai
Zwack iskola falai között. Öt -
éves nyelvi előkészítő osztály-
ban érettségiztem, ott ismer-
kedtem meg a vendéglátás
alapjaival és szerettem meg a
szakmát. Érettségi után ugyan-
 ebben az iskolában tanultam
tovább a vendéglátás szervező-
vendéglős képzésen. Kiváló
tanáraimnak köszönhetően a
szakma szerelmese lettem.  

– Van egy különleges hobbi-
ja. Meséljen róla! 

– A szakmai rendezvényeken
ismerkedtem meg a hideg
konyhai artisztikával, ami a
gyümölcs- és zöldségfaragás és
-szobrászat művészetét jelenti.
Eleinte csak álomként élt a
fejemben, hogy ezt meg kell
tanulnom. Aztán megtudtam,
hogy az egyik tanárom, Hódos
Krisztián mesterszakács szak-
kört indít. Minden tudását
önzetlenül átadta nekem és a
többi érdeklődő diáknak.

Csak  hogy az én érdeklődésem
na gyobb volt, mint a többieké.
Megszállottá váltam. A gyü-
mölcsök és zöldségek faragása
a hobbim lett. Olyan anyago-

kat, amiket mások csak étke-
zésre használnak, mi egy kis
fantáziával és néhány késsel
életre tudunk kelteni. Sokan
nem is ismerik a vendéglátáson
belül rejlő művészetet. Nekem
megadatott, hogy elsajátítsam.
Egy egyszerű kiskéssel dolgo-
zom, amit saját igényeim sze-
rint leköszörültettem, mert
számomra a speciális eszközök
túl drágák.

– Kiállítás? Megmérettetés?

– Tavaly decemberben Kis -
új szálláson egy országos gaszt-
ronómiai versenyen arany mi -
nősítést szereztem a munkám-
mal. Egy emlékasztalt készítet-
tem el annak apropóján, hogy
az Unicum 130 éve kapta meg
a védjegyét. Az iskolám neve és
az Unikum gyárban tett láto-
gatásom inspirálta a munká-
mat. A termék ismert arcképe-
it és Zwack József arcát vittem

fel a régi magyar dabasi tökök-
re. Három napig dolgoztam
rajta. A megyében sok felé
meg fordultam már: faragtam a
Zwack iskola rendezvényeire,
Gyulán a böllérfesztiválon és a
sódarmustrán. Sok munkám
készült el pusztán a saját szóra-
koztatásomra. A fesztiválokra
Hódos tanár úrnak köszönhe-
tően jutottam el. 

– Hogy halad az álma meg-
valósításában? Úgy tudom,

egyszer egy hotelt szeretne
vezetni.

– Még ki sem léptem az isko-
lapadból, amikor már ál lás -
ajánlatot kaptam. A ballagáson
megkaptam az év vendéglátósa
címet a tanáraimtól. Jelen pilla-
natban a négycsillagos Hotel
Kapitányban dolgozom felszol-
gálóként Sümegen. Az itteni
rendezvényeken is hasznosítom
a tudásom. Lako dalmakra
készítek dinnyéket és zöldség
„virágcsokrokat”. Rendelkezem
barista és mixer szakvégzett-
séggel is. A barista a kávéhoz
értő báros megfogalmazása, aki
képes az összes kávékülönleges-
séget elkészíteni. A mixer az
italok terén rendelkezik na -
gyobb tudással. Ismernie kell
szinte mindent az italokról, az
alapanyagokról és összhangot
kell alkotnia ezek között.

– Hol tekinthetjük meg a
remekműveit?

– A facebook oldalamon
számos munkám látható.
Bízom benne, hogy visszatérek
még Békésre a Nefelejcs Egye -
sület rendezvényeire, ahol elő-
ször idén tavasszal faragtam.

– Mint képzeli a jövőjét? 
–  Szeretném jobban beleás-

ni magam a vendéglátás összes
rejtélyébe, különösen érdekel a
tejhab művészet. Főiskolát sze-
retnék végezni, persze a ven-
déglátás területén maradva. 

Gugé
Következő interjúalanyunk

Tierra Coral Jimmy Gabriel.

52014. július 15.

Lásd a csodát és…
… edd meg, ha van szíved! Az igazán szép dolgok a
terítéken egyeseket evésre ösztönöznek, másokat
inkább visszatart a látvány. Az alkotó kilétét legtöbb-
ször homály fedi, de most megismerhetik egyikőjü-
ket, a 19 éves Balog Beátát.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ szervezé-
sében a Családi Kör Idősek
Klubja és Fogyatékosok Nap -
pali Intézménye, illetve a II.
számú Idősek Klubjának ellá-
tottjai egynapos buszkirándu-
láson vettek részt a Tisza-
tónál található Porosz lói Öko -
centrumban.

A kiránduláson olyan élmé-
nyekben lehetett részük a részt-
vevőknek, mintha a tó mélyén
sétálnának. Az akváriumrend-
szer önálló ökoszisztémát rejt:
hetvenféle hazai hal mellett
több kétéltű- és hüllőfajt mutat
be. Európában ez a legnagyobb
édesvízi akvárium. Kü lönleges
volt az alagút is, melynek üveg-
falain keresztül a halak cikázá-

sának látványát élvezhették az
ellátottak.

Az Ökocentrum kültéri
helyszíneit az időjárás kedve-
zőtlensége miatt csak a kilátó-
ból tudták megtekinteni.

A nap eseményei kellőkép-
pen kifárasztották a kirándulás
résztvevőit, a hazaút előtt egy
helyi étteremben ebédeltek és
pihentek meg. A hosszú utazás
után élményekkel gazdagodva
tértek haza a kirándulók.

Amennyiben szeretne ön
is egy közösség aktív tagja
lenni, keresse Körözsi Ka ta -
lint a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ (Jantyik
Mátyás utca 1. szám alatti)
épületében, illetve a 66/414-
840 telefonszámon.

KIRÁNDULÁS POROSZLÓN

10 VIRÁG, AMELY A TESTET-LELKET GYÓGYÍTJA
Ibolya: A lila virág édes íze miatt torták és más desszertek

különleges kiegészítőjeként használatos kandírozva vagy nyer-
sen. Gyümölcskoktélok is gyakran tartalmazzák, gyógyhatását
tekintve pedig álmatlanság, köhögés, hörgőhurut és fejfájás csil-
lapítás esetén alkalmazzák, többnyire gyógyteaként fogyasztva.

A kakukkfű virága és levele természetes gyógymód a gyo-
morbántalmak enyhítésére. Javítja az étvágytalanságot, görcsol-
dó és szélhajtó, valamint meghűlés ellen is hatékony. Az inkább
fűszerként elterjedt növény ételekbe keverve tudja igazán kifej-
teni gyógyító erejét.

Kamilla: Az egyik legismertebb és legrégebben használt
gyógynövények egyike. A kamilla virágából főzött tea közis-
merten jó a megfázás kezelésére. A forró vízbe áztatott kamilla
illatát belélegezve tisztíthatjuk a légutakat, és megnyugtathat-
juk beteg szervezetünket. Gyulladáscsökkentőként is rendkívül
hatásos. Folytatjuk… Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

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!

Balog Beáta egyik sonkabőrre fa -
ragott munkájával.

Virágkompozíció zöldségekből
és gyümölcsökből.

Dr. Pálmai Tamás alpolgár-
mester köszöntőjét követően
két szakmai előadásra került
sor a Galériában tartott em -
lékkonferencián. Előbb Gyar -
mati Gabriella művészettörté-
nész a Jantyik-Munkácsy
problematika a Parlamentben
címmel szólt a megjelentek-
hez. Meg tudtuk, hogy a béké-
si alkotó mindössze 18 éves
volt, amikor az akkor már vi -
lághírű Mun kácsy Mihály
magához hívta Párizsba tanul-
ni és alkotni. Négy gondtalan
évet töltött ott. A két Békés
megyei festő közös vonása to -
vábbá, hogy az akkoriban
épült Országházhoz mindket-

ten felkéréseket kaptak na -
gyobb szabású festmények el -
készítésére. Munkácsy Árpád
című monumentális alkotása
hosszas huzavona után csak
1929-ben került a Parla -
mentbe, míg Jantyik két óriá-
si freskót készített, melyek
1901-ben készültek el és óriási
szakmai sikert hoztak az
egyébként önértékelési gon-
dokkal küzdő békési művész-
nek. Utóbbiról, tehát Jantyik
emberi arcáról és alkotói lelkü-
letéről már Kállai Júlia grafi-
kusművész tartott nagyon ér -
dekes előadást. A Békés Vá -
rosért kitüntetéssel nemrég
elismert grafikusművész el -

mondta, hogy Jantyik Má tyást
sajnálatosan rövid, mind össze
38 évet számláló élete során
mindig marcangolta az önvád
és a kétely, hogy elég tehetsé-
ges-e. Noha ez rajzait és sajnos
kevés elkészült festményét lát -
va nem kérdéses. Kállai Júlia
számosat be mutatott Jantyik
hírlapillusztrátorként készített

grafikáiból, melyekkel messze
a kortársai fölé nőtt. Az előadó
úgy vélte, a sok vázlat és ta -
nulmányrajz, amely Jantyik
Má tyás után fennmaradt, azt
tük rözik, hogy igazi alkotópá-
lyája még ez után következett
vol na, és sokat vesztett a ma -
gyar művészet a békési tehet-
ség korai halálával.       Sz. K.

Konferencia Jantyik Mátyás emlékére
Mint olvasóink előtt ismert lehet, 2014 Békésen a
Jantyik Emlékév annak tiszteletére, hogy 150 éve
született a város talán legjelentősebb festőművé-
sze, Jantyik Mátyás. A zenei napokhoz kapcsolódó-
an a művészről szakmai konferenciát rendeztek.

Kállai Júlia grafikusművész (jobbra) Jantyik Mátyás festőművész
emberi oldaláról beszélt.
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Hirdessen a BÉKÉSI ÚJSÁG-ban! Hirdetését kéthetente öt település mintegy 24000 lakosa láthatja, ha a BÉKÉSI ÚJSÁG-
ban jelenteti meg! Hirdessen nálunk, keressen minket! Telefon: 30/432-2030. E-mail: bekesiujsag@gmail.com.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen eladó 3,5 szobás vegyes falaza-
tú családi ház garázzsal, medencével, kis
kerttel. Tel.: 20/92-69-764.
Kamuton kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 30/493-76-61.
Békés központi részén első emeleti, felújí-
tott, 60 m2-es lakás eladó négylakásos
tömbben. 70/94-54-869.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, ameri -
kai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
Belvárosi övezetben kemencés paraszt -
ház eladó. Villany bekötve. Víz, csatorna
az udvaron. Tüzelő is van.70/94-54-869.
Téglagyári tavon tórész eladó kellemes
környezetben. 30/93-54-344.
Ady 14-ben második emeleti 50 m2-es, 1,5
szobás, erkélyes lakás eladó. Érd.: 20/
439-05-49.
Békésen, az Iskola utcában háromszobás,
ebédlős, összkomfortos családi ház el -
adó. Felújított, hőszigetelt, klimatizált, ve -
gyes- és gáztüzelésű, ipari árammal ellá-
tott. 30/96-38-391.
Békés Szécsénykertben kétszobás, kom-
fortos ház eladó. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 30/760-51-54.
Fizetéskönnyítéssel Nagykertben össz -
komfortos téglaépület kis udvarral eladó.
20/32-33-270.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Hídvégi utcában kertes lakóház három-
fázissal eladó. 20/547-53-40.
Ház eladó. Érd.: 70/500-76-69.
Egyszobás, összkomfortos kertes ház
eladó a Tárház utca 36. alatt. Üzenetét te -
gye a postaládámba.
Békési beépíthető telek eladó. 1200 m2-es,
rajta fúrt kút, víz, villany, csatorna, nyári
konyha, dupla disznóól. Tel.: 30/63-60-336.
Egyszobás, vegyes falazatú ház eladó Bé -
késen. Tel.: 30/422-45-75.
Kétszobás téglaépítésű kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
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 épí -
tési 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 -
komfortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel el adó.
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, kétszo -
bás lakásra, frekventált helyen. Értékkü -
lön bözettel. 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. 
Mezőberényben háromszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. Garázs van. Tel.:
66/352-836, 30/48-45-343.
Vásárszéles egyszobás, 3. emeleti lakás
eladó. Gyümölcsöst vagy szántóföldet egy -
millióig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Kamuton háromszobás kockaház eladó.
Ár megegyezés szerint. 20/933-15-13.

Teleky u. 99. alatti kisebb ház eladó. Érd.:
30/262-43-57.
Hosszú parasztház eladó. Tel.: 70/222-10-
48, 66/643-342.
Békés Téglagyári horgásztavon tulajdon-
rész eladó. 30/262-43-57, 30/551-73-78.
Újszerű téglaépítésű kockaház garázzsal,
melléképületekkel, gyümölcsös kerttel
eladó Kamuton. Te.: 20/933-15-13.
Békéscsaba főterén kétszobás lakás
eladó. 30/355-74-29.
Békésen csendes kertvárosi részen 3+2
félszobás, dupla fűtéses családi ház el -
adó. Érd.: 30/411-08-57.
Békéscsaba Penza lakótelepi kétszobás,
összkomfortos erkélyes lakás garázzsal
eladó. Tel.: 30/355-74-29.
Családi ház eladó a Kispince u. 5/1. alatt.
Két és fél szoba, garázs is van. 70/222-
75-37.
Munkácsy utcában ház eladó. 66/634-
480, 30/324-60-58.
Petőfi utcában négyszobás, tetőteres,
tehermentes családi ház eladó. 30/355-
24-38.
1,5 szobás, földszinti lakás a központban
eladó. Érd.: 66/743-121.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Békésen a városközpontban, szépen felújí-
tott 72 m2-es, 2+1 félszobás föld szinti la -
kás eladó. 20/48-13-158.
Kétszobás kertes ház Békésen eladó.
30/375-37-09.
Fáy utcában földszinti, 1 + 2 félszobás,
teljesen felújított lakás azonnal beköltöz -
hetően eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Karacs 2-ben 4. emeleti lakás eladó. Érd.:
70/458-09-23.
Karacs 2B-ben első emeleti, Karacs 8A-
ban második emeleti lakások eladók, cse -
rélhetők. 30/530-96-23.
Békésen régi építésű, összkomfortos csa -
ládi ház eladó. 30/590-69-38.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn hétvégi ház 500 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
A Kecskeméti utca 51. alatt gázfűtéses
kertes ház két nagy szobával, nagy kerttel,
gyümölcsfákkal eladó 1,1 millió Ft-ért.
Érdeklődni a helyszínen.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Táncsics utca 8. szám alatt régi típusú
családi ház eladó. Irányár: 3,6 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
Másfélszobás tehermentes, 38 m2-es,
kétszobás házrész eladó főút mellett.
Egye di gáz, víz, villany. Új nyílászárók és
utólag hőszigetelt falak. Irányár: 3,8 millió
Ft. 30/619-57-17.
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. 
Eladó egy 2,5 szobás lakás 4 millióért
Békésen a Veres P. tér 6-ban. Tel. 30/476-
93-80.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, 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. Irányára 4,59 millió Ft. 30/476-93-80.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5 millió Ft-
ért. 30/239-22-95.
Ház eladó Békésen a Szabadkai utca 97.
alatt. 5 millió Ft. 30/525-97-63.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház  ga -
rázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sür gő -
sen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti
lakás panorámakilátással eladó a Vásár -
szélen. Irányár: 5,5 millió Ft. 70/55-49-424. 
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.
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.

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, tető -
tér-beépítéses ház szép telekkel eladó 9
millió Ft-ért. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.

INGATLANT KERES

Kiadó kertes házat vagy lakást keresek
hosszú távra. 20/261-68-63.
Házat keresünk megvételre Békésen 3
millió Ft-ig. 70/218-29-68.

KERT
Eladó a Malomasszonykertben 1384 m2

kert. Ásott kút, villany, kis kőépület van.
Deák Ferenc u. 91. Tel.: 30/563-77-27. 
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó. Villany, fúrt kút. Esetleg fizetés -
könnyítéssel. Bútort, haszonállatot be -
számítok. 20/800-86-71.
III-as horgásztónál 1000 m2 zártkert sok
gyü mölcsfával eladó. Víz, villany van.
Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsfák -
kal eladó. Villany, fúrt kút, tárolóhelyiség,
WC van. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Avia A31 hosszúplatós, botváltós 3,1 t te -
herbírású, 1987-es évjáratú, második tu -
laj donostól eladó. Friss műszakival, meg -
kímélt állapotban. 30/93-54-344.
1996-os Daewoo Nexia vonóhorgos, 2014.
novemberig műszakival betegség miatt
sürgősen eladó. Irányár: 230 ezer Ft. Tel.:
30/93-190-85.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Simson S51 eladó, 1990-es kiadás. Bocs -
kai u. 55.
Renault 19-es dieselre való önindító kup -
lungtárcsa + bowden újonnan eladó.
66/739-890.

ÁLLAT
Malac eladó. Tel.: 30/433-79- 89.
Fias tehén eladó. Tel.: 70/282-79-82.
Előnevelt néma kacsa eladó. Érd.:
30/278-60-65.

TÁRSKERESÉS
61 éves fiatalos hölgy ismerkedne. 70/
268-17-32.
170/46 éves, főiskolát végzett nő hosszú
távú kapcsolatra érzelemgazdag, intelli-
gens férfi ismeretségét keresi. kara-
van67@freemail.hu.
56 éves nő társát keresi komoly kapcso-
latra. E-mail: nefelejcs1101@gmail.com.
41 éves független férfi keres komoly kap -
csolatot 36-46 éves korig. Tel.: 30/724-
27-19. Csak őszinte hívásokat várok.
166/75/56 éves nő káros szenvedélytől
mentes társát keresi. Érdeklődés az esti
órákban: 70/235-97-29.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Háztartásomban házi és kerti munkára.
délelőtt napi 4 órában női segítőt keresek.
30/232-29-89.
Meg bízható nő takarítói munkát keres, vagy
időseknél bevásárlást. 30/73-44-849.
Diákfiúk nyári munkát keresnek: fahordás,
fűnyírás, ásás. Hívjon bizalommal. 30/
537-04-32.

EGYÉB
Rózsaszín duplavirágú leánder eladó. Egy
nagy cserépben 3 tő van. 20/321-09-70.
Eladó egy darab Szarvasi asztali csempe
sparhelt. Érd.: 30/85-81-911. 
Bontott redőny (4 db) eladó. 30/514-04-68.
Brevi típusú fekete-narancs színű multi-
funkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érdeklődni: 30/32-
49-887. 
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79- 89.
28-as női kerékpár eladó. 30/433-79- 89.
7 hektár búzaszalma aratás után rendről
eladó. Tel.: 30/433-79- 89.
Ingyen elszállítható tégla- és beton-
törmelék. Kb. 2 m3, válogatva is, külön-
külön kis tételben is az Asztalos utcáról.
Érd.: 70/776-40-61.

Barack cefre eladó. Tel.: 30/433-79- 89.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68. 
Eladó egy darab 48 köbcentis benzines
szivattyú, fúrt kútból húzza a vizet. Érd.:
30/85-81-911. 
3 m átmérőjű merevfalú medence létrával
és egyéb kiegészítővel jutányosan eladó.
Érd.: 30/63-60-336.
Eladó: 3 fázisú körfűrész billenőasztallal,
búvárszivattyú tömlővel, samott kályha,
mikrohullámú sütő, kerekes járókeret,
ágyneműtartós heverő. Tel.: 66/634-570,
30/528-38-61.
Spar Dzsungeles, Szafaris, Óceános, Ma -
gyarországos albumot keresek üresen
vagy kevés matricával beragasztva.
70/567-60-30.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Megkímélt állapotban eladó szekrénysor,
2 db fotel, heverő. Tel.: 66/643-342, 70/
222-10-48.
Tarlóról szalma eladó. Tel.: 66/417-228,
70/561-87-43.
1 db 5 mázsás fa cefrés hordó eladó.
30/27-28-342.
Citromsárga, gurulós író-számítógépasz-
tal olcsón eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Ötakkumulátoros elektromos kerékpár
eladó. Érd.: 66/634-207.
Drótbetétes üveg 200x50 cm-es, 10 db
eladó. Érd.: 30/94-56-808.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, gázpalack, hűtőláda, háromrészes
ülőgarnitúra, szobafenyő pálma és sok
értékes virág. Érd.: 30/705-49-14.
Alig használt 28-as női kerékpár, újszerű
hálózsák, fenyőfa szennyestartó, 15 cm
átmérőjű földfúró, 2 db tollasütő, befőttes
üvegek eladók. 70/236-35-37.
Vadonatúj négykerekű fékezhető gurulós
bevásárlótáska időseknek való, 90x210
cm duplaüveges üvegajtó tokkal eladó.
66/739-890.
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.
Automata mosógép eladó. 30/37-53-709.
Neumann elektromos varrógép beépített
asztallal, jó állapotban. 20/800-86-71.
Eladó: gk. tetőcsomagtartó, malmi talics-
ka, kézi permetező, virágállvány, 12 db
szódásüveg, 4 db Lada kerék dísztárcsa,
8 db Bos gyertya. Hajnal u. 2/4. Tel.:
66/415-801.
Kamuton horgásztórész, 350-es Jawa ol -
dalkocsival, P10-es motor váz nélkül, kuko-
ricamorzsoló eladó. Tel.: 70/27-10-532.
Kitűnő állapotú elektromos kerékpár eladó.
Tel.: 66/427-158.
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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: JÚLIUS 22. KEDD 12 ÓRA.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2014. június 26-án rendezték meg a romániai projekt-
nyitó rendezvényt Hegyközcsatár településen Romániában.
A rendezvényen részt vett a Békési Kistérségi Társulás el -
nöke, Izsó Gábor, és képviselője, Siklósi István, Mezőberény
polgármestere, a magyar oldal kivitelezőjének képviselője,
szakértők. A román partnerek képviseletében Popa Cornel,
a Bihar Megyei Tanács elnöke, Simon Mária, Bihar Megyei
főépítész, Bátori Géza, Bors község polgármestere, Vitá lyos
Barna, Hegyközcsatár polgármestere, és Nagy Gizella,
Bihar Község polgármestere.

A román fél tájékoztatást adott a sikeres közbeszerzési
eljárásról és szerződéskötésről a kivitelezővel kapcsolatban,
majd bemutatta a projekt nyilvánosságát biztosító táblákat.

A magyar fél üdvözölte a tényleges projektkezdést és
tájékoztatott a projekt előre haladásáról.

A „Boundless World-Establishing an NGA Telecommunications Network bet-
ween Békés Sub-Region and Bihor County” HURO/1101/002/1.2.1 ‘Boundless
World” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni
egymáshoz a határ menti térségben élő embereket, közösségeket és gazdaságsze-
replőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érde-
kében, a határ menti térség alapvető erősségeire építve.

Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.

ÖNKÉNTESEK TAKARÍTJÁK MAJD AZ ÓVODÁT

Mint ismert, pályázati forrás-
ból teljesen felújítják az
Ótemető utcai Bóbita In tegrált
Óvoda épületét. Az új óvoda
átadása a tervek szerint a neve-
lési év megkezdése környékén
várható. A műszaki átadás-
átvételt követően óriási feladat-
nak ígérkezik az építési terület
és az új épületrészek, helyiségek
kitakarítása, olyan állapotba
hozása, amely az ünnepélyes
átadást illetve a nevelési év elkezdését lehetővé teszi. A Békési
Önkéntes Pont Székely Anikó koordinátor vezetésével máris
készül a nagy munkára, amelybe önkéntes óvónők és más
önkéntesek is máris jelentős számban jelentkeztek. Ez lesz a
nyár egyik legnagyobb feladata, amely az „Önként Békésen”
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0023 pályázat keretében életre
hívott Békési Önkéntes Pontra vár – tudtuk meg. 

Az óvónők addig sem tétlenkednek, hanem a Soványhát
utcai Csillagpont Közösségi Házban tartanak ingyenes fog-
lalkozásokat a vakáció heteiben az erre nyitott gyerekeknek.

Bővebben: www.bekesiontentespont.hu

Immár tizenegyedik
alkalommal jöttek
össze és énekeltek az
énekkarok a Békés-
tarhosi Kórusta lál -
ko zón. Mint már
néhány év óta hagyo-
mány, most is a református
templomban adtak színvonalas
hangversenyt az énekkarok.

A koncerten a következő
kórusok léptek fel: Hunyadi
Vén diák Kórus (Budapest), Se -
bestyénné Farkas Ilona karnagy

vezényletével, aki egy-
 ben a találkozó

művészeti vezetője
is, a Caland rel la
Ka marakórus (Bé -

késcsaba), Ku tyej né
Ab lonczy Ka ta lin kar-

nagy vezényletével, a Dunaúj -
vá rosi Széchenyi István Gimná -
zium Vegyeskara, Po csai Mária
karnagy vezényletével és a Hu -
szics Vendel Kórus (Sárbogárd),
Huszics Vendelné Fülöp Er -
zsébet vezényletével.        Zs. I.

XI. Békés-tarhosi
Kórustalálkozó
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Július 26. szombat 17 óra
XXIV. Nemzetközi Művésztelep megnyitója
a Bolyai utcai alkotóházban. Az alkotók kije-
lölt témája idén: „Mese”. 
A zárókiállítás a Békési Galériában lesz
augusztus 1-jén pénteken 17 órakor. 

Július 27. vasárnap 9 órától
Jakab-napi vásár a békési Piactéren. Népdal -
kö rök, néptánccsoportok és zenészek fellé-
pései. Jó ebédhez szól a nóta és lecsófőző ver-
seny. Bemu tatók, kézműves foglalkozások,
gyermekeknek játszóház, kóstolók. 

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 15-29. KÖZÖTT

A kommunikáció egy sajátos formája a
tetoválás – ahogy mondják: a pillanat rögzí-
tése. Legkorábbi példánya „sógorunk”, Ötzi
(az osztrák hegyekben talált, kb. 5000 éves
múmia) bőrét díszítette, de alig marad le
mögötte egy szibériai hercegnő kétezer-
ötszáz éves múmiája, amelynek karját csuk-
lótól vállig növényi motívumra emlékeztető
rajz borít. Kezdetben az előkelők kiváltsága
volt a test ilyen megjelölése (törzshöz, nem-
zetséghez való tartozást is jelentett), időszá-
mításunk kezdetekor azonban a bűnözőket
látták el jelöléssel, amelyet aztán megpróbál-
tak eltüntetni, ennek is megvolt a maga
bevett technikája. A történelem folyamán
aztán többször fordult a kocka: a XV-XVI.
században valóságos divatja volt, ekkor ter-
jedt el szélesebb körben Európában is, főleg a

hajósok, katonák révén. A tetoválás techni-
káját már az időszámításunk előtti VI. szá-
zadban leírták (fertőtlenítő hatású növénnyel
bekenték a testfelületet, tűvel beleszurkálták
a mintát, majd átdörzsölték tintával, ame-
lyet rozsda, gubacskivonat, kénsav és fenyő-
kéreg rokonszenves elegye alkotott), de a
tetoválás szó jóval későbbi. Cook kapitány
hajóján jegyezte fel egy velük utazó termé-
szettudós 1769-ben a tahitiak nyelvén tatau-
nak hangzó szót, amely a későbbiekben több
alakban is megjelent az angol nyelvben,
végül a tattoo nyert. Manapság ismét divatos
a tetoválás – gyakran látok latin feliratokat
(sokszor helytelen alakban), és trendinek szá-
mítanak a kínai jelek is. S hogy mit tetovál-
nak Kínában? Nem fogják elhinni: újabban
latin betűket.        Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
TETOVÁLT RÓZSA

A néptáncegyüttes ebben
az évben több mint ötven

alkalommal lépett színpadra
városi, megyei, országos és
nemzetközi színpadokon
egyaránt. S itt kell megemlí-
tenünk, hogy az együt tes
nemrégiben Tö rök ország -
ban, Isztambul ban, egy
nemzetközi néptánc fesztivá-
lon lépett fel nagy sikerrel,
az „Ana dolu Gösteri Sanat -
lari” nevű isztambuli nép-

 táncegyüttes baráti meghí-
vásának eleget téve.

A mostani műsorban 90
táncos vett részt: az utánpót-
lás, a gyermek, az ifjúsági és a
felnőtt együttes tagjai. Az
együttes művészeti vezetője és
fő koreográfusa Mahovics
Tamás, akinek a Békés megyei
magyar táncok eddigi kutatá-
sait 2012-ben a Népművészet
Ifjú Mestere díjjal ismerték el.
Az együtteseknek a gálára

még a további táncpedagógu-
sok készítettek koreográfiát:
Csipei Judit, Szabó János,
Almási Berta, Szabó Dániel,
Antal Dóra, Antal Roland. 

A műsorban Erdélyből ka -
lotaszegi, széki, magyarpalat-
kai, szilágysági táncokat mu -
tattak be a táncosok, vala-
mint somogyi, szeghalmi,
rimóci, kalocsai és eleki román
táncokat. A táncegyüttes ál -
lan dó kísérőzenekara, a
Suttyom ba zenekar, önálló
produkcióként vajdaszentivá-
nyi dallamokat adott elő.

A gála második részében a
Norvégiából érkezett Gjert -
rud és Cigányzenekara adott
koncertet. Az 1989-ben ala-
kult – Gjertrud Okland hege-
dűművész által vezetett –
zenekar elsősorban kelet-eu -
rópai cigányzenét játszik, leg -
inkább Oroszországból, Ro -
má niából és Magyarország -
ból. A héttagú zenekar tagjai
a zenei élet számos területé-
nek képzett szakemberei. Az
együt tes egyik tagja, Bangó
Ernő, budapesti cimbalom-
művész. A gála után táncház
várta a néptáncegyüttes
törzs közönségét.   

Zsombok Imre

Norvég zenekar színesítette a
Belencéres Néptánc Gálát
A zenei napok egyik sok érdeklődőt vonzó ese-
ménye volt idén is a már hosszú évek óta meg-
rendezett Belencéres Néptánc Gála, a kulturális
központ színháztermében.

Békés város Piacfelügyelete
lecsófőző versenyt hirdet a
július 27-i Jakab-napi vásár-
hoz kötődően.

A versenyre előzetes neve-

zés szükséges. A jelentkezési
lapokat a piacfelügyelet Pe -
tőfi utca 4. szám alatti irodá-
jában kérhetik és ott is
adhatják le. A lecsókat a

Szokai Imre mesterszakács
által vezetett szakértő zsűri
bírálja el, az eredményhirde-
tés a Jakab-napi vásáron
11:45-kor várható. 

�

Jakab-napi lecsófőző verseny

A klub táncosai eseménydús
versenyidőszakot zárhattak.

Februárban formációs produk-
cióikkal a szeghalmi III. Tildy
Kupán egy arany- és egy ezüst-
minősítést nyertek el. Már cius -
ban, a Hajdú bö ször ményben
megrendezett Eöt vös Kupán
egy kiemelt arany-, és egy
aranyminősítést kaptak. Szin -
tén egy arany- és egy ezüstmi-
nősítéssel tértek ha za áprilisban
a Szegedi Napfény Társastánc
Feszti vál ról. Leg utóbb pedig a

Sátoraljaújhelyi Zemplén Or -
szá gos Minősítő Társastánc

Versenyen indult formációsban
a klub legidősebb korosztályú
csoportja, ahol egy arany- és
egy ezüstminősítést értek el. A
fiatalabb korcsoportú versenyző
I-es csoport ugyanekkor egyéni
versenyen vesz részt Szolnokon
a III. Tiszavirág Táncver senyen.
Három bronzérmet sikerült
megszerezniük. A Korcsok
Roland – Szabó Vi vien páros,
valamint Szabados Gergő –

Varga Laura páros standard
kategóriában, majd ismét
Szabados Gergő ezúttal Nagy
Nikolettel latin kategóriában
állhatott a dobogó harmadik
fokára.

Ezúton is gratulálunk a
szép eredményekhez! 

A Fregolina Klub táncosai a
versenyzések mellett számos
alkalommal léptek fel a város-
ban, a megyében, színesítve a
rendezvények programját. 

Az ősztől induló mini-cso-
portukba szeretettel várják a 6-
8 éves kicsiket, valamint a
hagyományos tánciskolai foglal-
kozásokra az általános iskolák
7-8. osztályos, valamint közép-
iskola első évfolyamos tanulóit.

Sikereket halmozott a
Fregolina Társastánc Klub
Az utóbbi időkben leginkább a formázós pro-
dukcióival ért el komoly és szép sikereket a
Kenyeres Csaba táncpedagógus által vezetett
Fregolina Társastánc Klub. Értesítjük a Tisztelt Pálinkafőzető -

ket, hogy a Békési Pálinka Zrt.
meg  kezdte a bérfőzési előjegyzést.

Jelentkezni a Szentpál sori Disz -
kontban (Barta Udvar), vagy a Bé kési
Pálinka Centrumban (Ady u. 1.) lehet.

Elérhetőségek: 66/411-336, 66/741-550

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 norvég zenekar spontán koncertet adott a Soványhát utcai cigány
közösségi házban is. A felvétel ott készült.
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Horgász
szemmel

A pufi csali régi és jól
bevált csali, talán nincs is
olyan horgász, aki ne hasz-
nálta volna egykor, vagy akár
ne használná a mai napig. A
korszerű fenekező és feederes
horgászok is egyre többen
alkalmazzák ezeket a csali-
kat, kombinálva élő csalival,
csontival, gilisztával. Hát -
ránya a pufi csalinak, hogy
hamar leázik a horogról,
hiába várjuk a kapást. Teszt -
horgászok tovább fejlesztet-
ték a kukorica pufikat: étke-
zési minőségű, speciális eljá-
rással készített extrudált
pufit készítettek, amit speci-
ális olajos dippel áztattak át
és nagy hatásfokú aromát is
hozzáadtak. Ezzel kiváló
horog állóságú, aktív csalo-
gató hatású csalit nyertek. A
lebegő képessége is kiváló,
ezért a vízközt keresgélő
halak is könnyedén rátalál-
nak. Többféle ízben és mé -
retben kaphatók. 

A horogállóképessége ki -
magasló, ami azt jelenti,
hogy a hagyományos pufitól
eltérően, önmagában hasz-
nálva 30-60 percig képes a
horgon lenni. Persze ha a
halak hagyják. Ezek miatt
minden ponty- és kárász
keszeg horgásznak is bátran
ajánlom.   

Szekerczés Sándor

LÁGY PUFI CSALIK
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Fantasztikus sikert ért el
Nyeste Ágnes Zalaegerszegen
az ifjúsági országos atlétikai
bajnokságon. Az év fő verse-
nyén, 400 méteres síkfutásban
nagy egyéni csúccsal győzött.
Ági az első métertől végig
vezetett és magabiztosan nyer-
te meg az aranyérmet. Ezzel a
teljesítményével, és az egy hó -
napja nyert két országos diáko-
limpiai bajnoki címével, beke-
rült az U18-as válogatottba. 

A nagy mezőnyökkel zajló
versenyeken, 400 méteres gát-
futásban Nyeste Ágnes más-
nap, kicsit fáradtan, negyedik
lett. Molnár Gergő egyéni
csú csot futott 400 méteren,
ahol futam győztes lett. Botos
Márton szintén egyéni csúcsot
ért el 1500 méteren. Domokos

Tímea sajnos megsérült 100
méteren, így elmaradt leg-
jobbjától.

Korosztályos válogatottban
az atléta Nyeste Ágnes

Óriási érdeklődés mellett
rendezték meg a II. Békési Ké -
zilabdatábort, amely 54 gyer-
meknek biztosított nemcsak

napközben elfoglaltságot, ha -
nem napi háromszori, szakem-
berek által tartott kézilabda
foglalkozást is, egy héten át. 

– A Békési Férfi Kézilabda
Klub által meghirdetett tá bor-
ba az óvodás csoportunkból is
sokan jelentkeztek, emellett az
1-2. osztályosok közül szintén
sokan kedvet kaptak és éltek
ezzel a lehetőséggel – mondta
el Polgár Zoltán, a Békési
FKC ügyvezetője. 

Hrabovszki Mártától meg-

tudtuk, hogy délelőtt két edzé-
 sen vettek részt a gyerekek.
Eb ből az egyik a kondíció,
mozgás és koordináció fejlesz-

tésére irányult, a másik pedig a
labdakezelés elsajátítására,
gyakorlására. Délelőtt került
sor a kézműves foglalkozásokra
is, ahol a táborral és a kézilab-
dázással kapcsolatos munkák
készültek. A délutáni edzésen
a gyerekek a szivacskézilabdá-
zással ismerkedtek, illetve a
nagyobbak mérkőzéseket ját-
szottak a Tábori-kupáért. Ven -
dégeket is fogadtak, akik elő-
adásokkal, él mény beszámo -
lókkal gazdagították a tábort. 

Félszázan a 
kézilabda táborban

A hagyományoknak megfe-
lelően idén is kirándulással
zárta a bajnoki évet a Békési
FC. Az úti cél újra a romániai

Bihari-hegység volt. Az U-19-
es együttes csapat tagjai vet-
tek részt a kiránduláson, saj-
nos nem teljes létszámban. 

Négy napot töltöttek a srá-
cok a Bihari-hegyekben, a szál-
lás az Aranyos-völgyében a
Mócvidékhez tartozó festői
szépségű Felsőgirda községben

volt. Gyönyörű helyeken, izgal-
mas túrákon vehettek részt a
békési focisták. Ellátogattak
Verespatakra az aranybányához

és a bányamúzeumba, Szke -
risó rai jégbarlanghoz és az
Aranyos patakhoz, pisztrángot
ebédeltek a Medve-barlang
közelében, és meglátogatták a
sólyomi várromot. 

Egy igazi időutazásban is
ré sze lehetett a békési fiata-
loknak: Abrudbánya városa

úgy maradt meg, amint a
Nagy-Magyarország idejében
is látni lehetett, történelmi
emlékeit megőrizve.

A túrára a játékosok közül
Antóni Erik, Csikós István,
Csi kós Lajos, Kis Larion, Ko -
csis Dávid, Római Krisztofer,
Szoboszlai Jenő, Szűcs Bence
jutott el. Felnőtt kísérők:
Bíró Péter edző, Kopárdi
Imre technikai vezető, Vígh
Péter sofőr. 

Felejthetetlen látogatáson 
a focisták a Bihari-hegyekben

Amíg az elmúlt hetekben a
Békési Kajak – Kenu Club
junior-, ifi- és serdülőkorú
ver senyzői korosztályos világ-
és Európa-bajnoki válogató
versenyeken értek el nagysze-
rű eredményeket, addig a leg-
fiatalabbak a Velencei-tónál
megrendezett Eszkimó In -
dián Játékokon vitézkedtek.
A fiatalok a kislabda dobás és
a húzódzkodás során össze-
gyűjtött jutalom másodper-
cek alapján kialakult sorrend
szerint indulhattak neki az
1000 méteres futásnak, mely
végén az előre kikészített
hajókkal vízre szálltak és 1500
métert eveztek, szlalomozva
kikerülve a táv középső ré -
szén elhelyezett bójákat. A

kis békési csapat nagyszerű
eredményeket ért el a korosz-
tályonként 40-60 fős mező-
nyökben. A legkiemelkedőbb

Lipcsei Ba lázs volt, aki kor-
csoportjában első helyezett
lett. Pardi Kis László a máso-
dik helyet szerezte meg. 

Lipcsei Balázs nyert Sukorón

Mintegy 180 evezni és
túrázni vágyó ember teljesí-
tette az idén nyolcadik alka-
lommal megrendezett „Egy
hajóban evezünk” vízitúra
összesen közel 40 kilométe-
res távját július 5-6-án.

35 hajóban közel száznyolc-
vanan vágtak neki a távnak.
A túrázóknak nemigen lehe-
tett okuk panaszra, hiszen az
időjárás a résztvevőknek ked-

vezett. A magával ragadó és
szemet gyönyörködtető útvo-
nalra idén is jöttek szép szám-
mal az ország más tájairól is,
így Budapestről, Miskolcról,
Győrből. 

A túrán ezúttal is részt vett
Wichmann Tamás olimpiai
ezüstérmes, sokszoros világ-
bajnok kenus, valamint az
ötletgazda, Izsó Gábor pol-
gármester.

A Körösök vadregényes
tájain eveztek

Nagyszabású gyalogló ver-
senyt rendeztek Tatabányán a
napokban. A Szuper Ligás ver-
senyen minden korosztály leg-
jobbjai vettek részt. A Békési

DAC a serdülők között induló
Szilágyi Emmával képviseltet-
te magát, aki az egyéni csúcsá-
hoz közeli idővel a remek
negyedik helyen ért célba.

Gyalogló siker
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