2014. július 29.



XXII. évfolyam 15. szám



KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

20%
Még sohasem.

Olcsóbb lesz a városi közvilágítás
UNIÓS TÁMOGATÁS

150 milliós fejlesztés kezdôdött el a napokban

10%
Minden évben
megyek.

30%
40%
Pár éve.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

Lapunk elé…
A Békési Újság a nyári
szabadságolások, családi
pihenések idején sem áll le.
Kéthetente továbbra is olvashatják a város közéleti-,
kulturális-, civil- és sportéletének legfontosabb híreit.
Most arról írunk, hogy
hazautazott az USA-ba az
egy éven át városunk gimnáziumában oktató tanárnő, hogy szemészeti műszer megvásárlására indult
civil kezdeményezés, hogy
megnyitotta kapuit a Csuta
Nemzetközi Művésztelep,
és hogy lezárta harmadik
idényét a Madzagos Amatőr
Színpad.
A nyári kánikulában is jó
olvasgatást lapunkhoz!

Rövidesen korszerűsítik a közvilágítási rendszert városunkban. (Képünk illusztráció.)
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Évtizedekkel
ezelőtt.

Mintegy 150 millió forintos
beruházás kezdődött el Békésen a napokban – tájékoztatta lapunkat Izsó Gábor
polgármester. Mint azt a településvezető elmondta, az
önkormányzat korábban pályázati forrást nyert a város
közvilágításának fejlesztésére.
A több mint 127 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetően évi negyvennégy
százalékos energia-megtakarítást ér el az önkormányzat. A
kivitelezéshez mindössze 22
millió Ft önerőt kellett bizto-

sítania a városnak. A ráfordítás rövid időn belül megtérül,
hiszen a projekt megvalósításával a közvilágítás költségei
előreláthatólag éves szinten
csaknem 9 millió forinttal
csökkennek.
Városunk vezetése a megtakarított összeget további településfejlesztési célok megvalósítására fordítja, emellett a
jövőben is igyekszik kiaknázni
a Magyar Állam és az Európai
Unió által nyújtott támogatási lehetőségeket – tette hozzá
a polgármester.

Ismét megnyílt a művészet békési udvara
Július 26-án, szombaton délután a békési Bolyai részéből, tíz országból érkeztek
utcai alkotóházban megnyílt a XXIV. Nemzet- művészek, így Üzbegisztánból,
Ukrajnából, a Vajdaságból,
közi Csuta Művésztelep.
Köszöntőt mondott Izsó
Gábor, Békés város polgármestere, aki kifejezte örömét a
rendezvény csaknem negyedszázados múltja és az ez által
Békésen létrejött értékek: az
új emberi kapcsolatok és a létrejövő műalkotások miatt. A
művésztábort Dr. Tuza Béla, a
fővédnök nyitotta meg a tőle
megszokott frappáns stílus-

ban. Közreműködött a Békés
Városi Ifjúsági Fúvószenekar,
amely Bagoly László vezényletével ismét kitett magáért,
nagy tetszést aratva.
Az idei ajánlott téma a
mese, mely mottó múzsája
nyilvánvalóan Horváth Hajni,
városunk szülötte, a tábor stabil résztvevője.
Az idén is a világ minden

Szlovéniából,
Ausztriából,
Szerbiából, Romániából, Németországból, Belgiumból és
Spanyolországból, összesen
mintegy negyvenen. Természetesen nem hiányoznak a
hazaiak sem, Békésről - Csuta
György házigazdával és ApátiNagy Lajossal, István Péterrel
együtt – négyen is részt vesznek. De jöttek az ország majd
minden pontjáról is.
Folytatás a 4. oldalon
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Mikor nyaralt
utoljára
a Balatonnál?

Csuta György festőművész(középen), és 24. nemzetközi alkotótábora
néhány művésze a megnyitó ünnepségen.

„A magyarok a legkedvesebb Békési összefogás a szembetegekért
emberek, akikkel találkoztam”
Alaina Kinney a napokban repült vissza hazájába, az Amerikai Egyesült Államokba. A
Fullbrigth-ösztöndíjas tanárnőnek az elmúlt
egy év alatt nagyon a szívéhez nőtt Ma gyarország és azt tervezi, hogy jövőre újra ellátogat Békésre.
Miss Kinney legjobban az
embereket szerette meg, mivel
mindenki örömmel fogadta.
– Nem is tudtam volna
jobb emberekkel eltölteni ez
elmúlt egy évet – nyilatkozta
lapunknak Alaina. Sok élménnyel és tapasztalattal lett
gazdagabb. Az, hogy nálunk
tölthette a karácsonyt, na-

gyon meghatározó és örökre
emlékezetes élmény marad
számára. Az elmúlt egy évben nem csak Magyarország
sok tájára jutott el, hanem
sokat utazott más országokba Eu rópán belül. Főleg
olyan helyekre látogatott el,
amelyek tanári pályájához
fontos új információkat tet-

tek hozzá. Ilyen volt például
a Fullbright Konferencia
Berlinben. Egyhetes ott tartózkodása alatt eljutott a
sachsenhauseni koncentrációs táborba is.
– Korábban soha nem jártam koncentrációs táborban.
Nagyon megindító volt. A
szintén berlini Checkpoint
Charlie Múzeum szintén nagyon fontos volt, mert segített jobban megérteni, milyen volt a kommunizmusban
élni – mondta el a Békési Újság olvasóinak a fiatal amerikai tanárnő.
Folytatás a 2. oldalon

A vakság kialakulásának 15-20 százalékáért a
zöldhályog (glaukóma) felel. Száz emberből két
beteget érint világszerte. A 40 év felettieknél, a
cukorbetegeknél, a magas vérnyomásban szenvedőknél és a rövidlátóknál gyakrabban fordul elő
a betegség. A korai felismerés egy korszerű
műszerrel azonban sokat segíthet.
Ennek záloga egy olyan
modern, korszerű vizsgálati
műszer, amelyet a békési rendelőintézet szemészeti szakrendelője bemutatásra, kipróbálásra kapott az idén. Ez az
ún. non-kontakt tonométer
(érintés nélküli szemnyomás
mérő), amellyel nagyon hatékonyan és gyorsan lehet megvizsgálni a megnövekedett

szemnyomást, amely a glaukóma (zöldhályog) kialakulásához is vezethet.
A digitális non-kontakt
tonométer gyors, könnyű vele
mérni, – az asszisztencia is
dolgozhat vele – előnyére
szolgál, hogy pontos, megbízható, továbbá sterilebb, tisztább vele a vizsgálat, mint a
régebbi műszerekkel.

A Rendelőintézet szemorvosa, dr. Forvith Erzsébet elmondta, hogy nagy segítség
lenne a szemészetnek a készüléket megvásárlása. Ennek
érdekében lakossági gyűjtést
indítottak, várják a felajánlásokat.
Folytatás a 3. oldalon
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A VOLT IBRÁNYI ISKOLA
Városunk ibrányi kerületében, a Bocskai
utca 18. számú építmény hangsúlyos utcaképi
helyzetére való tekintettel érdemel figyelmet.
A XX. század elején épült református elemi
népiskolában az
1. és 2. osztályos
gyerekek együtt
tanultak
egy
tanító irányításával. Az iskolához
tartozó egykori
szolgálati lakást
azért bontották
le, mert zavarta a
gépjárműk közlekedését a kanyarban. Így most már a valamikori tanterem
árválkodik magában. De még így csonkán is
figyelemre méltó a ház. A két világháború
között itt élt és tanított néptanítók közül meg
kell említeni Tasnádi Vilmost, akinek két
lánya, Tasnádi Jolán és Tasnádi Irma tanárnők
itt gyermekeskedtek. Irma néni még ma is él,
93 évesen a Szociális Otthonban, Békésen. A
szellemileg friss nyugdíjas tanárnővel jó
beszélgetni az élet dolgairól.

Visszatérve az épületre, a két háború között
itt élt és tanított ifj. Gyöngyösi Elek. Ő volt az
1950-es években az NB I-es békési női kosárlabdacsapat edzője. Az államosítás előtt,
hetente református bibliaórát is
tartottak a tanteremben felnőtteknek. Az államosítások után
költözött ide Polgár Lajos gimnáziumi igazgató és
felesége, aki itt is
tanított. Ekkor
már az 1. sz. Általános Iskolához tartozott az iskola. Jelenleg a
Kittenberg Kálmán Vadásztársaságé az épület. Az építmény lábazati párkánya műkő. Az
ablakok alatt vakolt párkány húzódik. Ez a
vakolt díszítés húzódik a homlokzat felső
részén. Az elbontott szolgálati lakás helyén, a
gondozott virágoskert közepén Kittenberg
Kálmán mellszobra néz a járókelőkre. A volt
iskola védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

APRÓ PRAKTIKÁK A HÁZTARTÁSBAN
Praktikus ötletek, melyeket a háztartásban hasznosíthatunk.
Lüktető fejfájás ellen végy egy lime-ot, vágd
félbe és dörzsöld be vele a homlokodat. A fejfájásod el fog múlni!
Ha szilánk vagy szálka megy az
ujjunkba, ne kínlódjunk tűvel.
Egyszerűen ragasszunk rá celluxot és rántsuk meg. A cellux fájdalommentesen és gyorsan eltávolítja a szálkákat.
Ha meg szeretnél szabadulni a
szúnyogcsípés viszkető érzésétől,
szappanozd be a bőrfelületet, segít.
Ha azt szeretnéd, hogy egy bizonyos határon kívül
maradjanak a hangyák, rajzolj krétavonalat a földre,
a hangyák ugyanis nem szeretnek rámenni a krétára.
Az aszpirin pezsgőtablettának nemcsak pozitív

egészségügyi hatása van. Tisztíthatod vele a WC-t:
dobj a kagylóba 2 pezsgőtablettát, majd húsz perc
után keféld ki és már ragyog is a tisztaságtól! Vázák
tisztítására is alkalmas: önts vizet
a vázába, dobj bele egy pezsgőtablettát, majd 20 perc után
öblítsd ki! Tisztítja a nemesfém
ékszereket. Merítsd el az ékszereket pezsgőtablettás vízben, öt perc
után pedig emeld ki. A lefolyót is
kidugaszolja: oldj fel egy csészében három pezsgőtablettát, majd öntsd a lefolyóba.
Néhány perc után engedj rá forró vizet!
Tükrök tisztítására kiválóan alkalmas a légfrissítő. Jó üvegfelületek tisztítására, ráadásul
nagyon jó illatot hagy maga után.

Fellépéssel zárta
az évadot a MAMSZI
KREATIVITÁS

Elismerték a legtehetségesebb színjátszókat

A közelmúltban tartotta
harmadik évadjának záró előadását a Madzagos Amatőr
Színpad, közismert rövidített
nevén a MAMSZI. A fellépést
egy négynapos, napi 8 órás,
foglalkozásokkal teli táboro-

zás előzte meg, ahol a 12 táborozó betanulta a 45 perces elő-

adássá kikerekedett darabokat. A foglalkozásokat Cs.
Nagy Lilla, a MAMSZI elnöke
és társulatvezetője, Nagyné
Bodon Ilona ének- és zenetanár, Barna Zoltán drámapedagógus és Perei Ágnes

modern- és társastánc tanár
tartotta. Két színjátékot, nép-

dalválogatást, könnyűzenei
válogatást és modern táncokat mutattak be a szülők és a
jelenlévők nagy örömére a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban. A táborban
olyan gyerekek is részt vettek,
akik egész évben járnak a
MAMSZI foglalkozásaira, valamint teljesen kezdők is.
Az előadás végén minden
táborozó emléklapot vehetett
át. Az éves munkájukért
továbbá oklevélben részesültek: Gubek Borbála (színjátszás), Marsi Viktor és Füzesi
Anett (ének), Nagy Andrea és
Szabó Dóra (tánc).
Az idei év legkiemelkedőbb
tehetsége Körözsi Kornélia
volt, aki Izsó Gábor polgármestertől vehette át a MAMSZI-díjat. Gratulálunk.

„A magyarok a legkedvesebb
emberek, akikkel találkoztam”
Folytatás a címoldalról
Arra a kérdésre, hogy vissza
fog-e jönni Magyarországra,
az angoltanárnő azt válaszolta, hogy máris vágyik vissza és
jövő nyáron biztosan több
hétre visszatér, hogy beutazgassa az országot és meglátogassa a barátait.
Alaina édesanyja, Phil Mary Kinney szintén járt
Békésen. Arról, hogy milyen
volt egy évre elengednie a
lányát Magyarországra, így
nyilatkozott:
– Izgalmas, de egy kicsit
ijesztő is volt, mert amikor elutazott, még nem tudtam túl

Alaina sokfelé járt Magyarországon. Ez a felvétel Egerben készült.

sok mindent Magyarországról. Viszont nagy megtiszteltetés, hogy eljuthatott ide a
Fullbright Programnak köszönhetően.
Mrs Kinney a megszerzett

élményeit úgy összegezte,
hogy a békésiek jól ismerik
egymást és nagyon kedvesek.
Mindenki, akivel itt találkozott rendkívül vendégszerető.
Béres Tamara

Új kukásautó is szállít majd
Mintegy 35,5 millió forint
vissza nem térítendő támogatásban részesült a napokban a békési önkormányzat.
A sikeres pályázásnak köszönhetően a városnak lehetősége nyílik egy új, tömörítős rendszerű hulladékgyűj-

tő-jármű beszerzésére. A száz
százalékban önkormányzati
tulajdonban lévő Békési
Kommunális
Szolgáltató
Kft. (BKSZ) eszközparkjának kapacitásbővítését indokolja, hogy Békésen, illetve
Muronyban – ahol szintén a

BKSZ Kft. biztosítja a szolgáltatást – számtalan olyan
utca található, ahol a nagyobb össztömegű kukásautók kárt okoznak a burkolatban, ez pedig indokolttá teszi egy kisebb össztömegű
jármű beszerzését.
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Békési összefogás a szembetegekért

JÚLIUS 26 – AUG. 2.
Levendula Patika (Csabai u.)
AUGUSZTUS 2-9.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
AUGUSZTUS 9-16.
Turul Patika (Piac tér)
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között
vehető igénybe.
Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet a Kossuth utca
16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/416-637.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést.
Elhunytak: Varró Imre
(82 évesen, Bélmegyer),
Somlyai Gábor (57),
Varga Imre (90), Györfi
Józsefné (85, Bélmegyer),
Buzás Gábor (76), Jurt
Lajos András (58), Fehér
Sándorné Kovács Mária
Ilona (59), Tóth Mihály
(51), Vári Istvánné Bak
Mária (70, Murony), Dékány Józsefné Blényesi
Mária Magdolna (67, Murony), Bíró András (49),
Gyenge Gáborné Somogyi Mária (84), Málint
Mihály (64),
Nyugodjanak békében!

nak megvásárolni ezt az 1,85
millió forint értékű korszerű
orvosi műszert, hogy hatékonyan és korán felismerhessék

Rendelőintézet főorvosa, a
békési Egészségügyi és Szociális bizottság, Mucsi András,
a Békés Megyei Önkormány-

ADJUK ÖSSZE KÖZÖSEN A MŰSZER ÁRÁT!
A Szent Lázár Alapítvány 100 000 forint adománnyal elkülönített számlát nyitott, amely számlára felajánlott összegeket várunk, amelyet teljes egészében a műszer megvásárlására fordítunk.
Számlaszám: Szent Lázár Alapítvány Békés OTP 1173307220023852
A békési cégek és a lakosság segítségét is kérjük, minden
összeg számít. Békésen a Hunyadi tér 1/1., ill. a Petőfi u. 33.
szám alatt az adományokat személyesen is befizethetik az alapítvány házipénztárába.
Az alapítvány az adományokról kérésre igazolást ad, illetve a
teljes elszámolást közzéteszi a gép beszerzése után a honlapján
(www.szentlazar.hu), a műszer átadásáról pedig cikket közlünk
e lap hasábjain.

azokat az elváltozásokat, amelyek a betegséget időben jelzik.
A megvásárlásra civil összefogás jött létre. A kezdeményezést többek között támogatja Dr. Gulyás Zsuzsa, a

zat Közgyűlésének társadalmi
megbízatású alelnöke, Deákné
Domonkos Júlia iskolaigazgató, Hegedűs Zsolt, illetve a
Békési Újság.
Zsombok Imre

Új helyen az orvosi ügyelet Békésen
szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) működik. Az ügyeleti idő hétköznapokon 15 órától másnap reggel 7 óráig, pihenő-

Békés Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy 2014. július hó 25.
napjától az orvosi ügyeleti
ellátás a Kossuth utca 16.

és ünnepnapokon folyamatosan 24 órában tart. Az
ügyelet elérhetősége változatlanul a (66) 416-637-es
telefonszám.


Lecsó rotyogott a bográcsokban
A Piacfelügyelet szervezte
meg idén is a Jakab-napi
vásárt, melyet július 27-én
tartottak. A hagyományőrző
jellegű vásárt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. Az ő
feladata volt a hagyományos
békési módra elkészített,
helyben dagasztott és kemencében sütött, csodálatosan
ropogós kenyér megszegése is.
A délelőtt folyamán számos
produkciókat tekinthettünk és
hallgathattunk meg, így a
Hagyományőrző Népdalkör
műsorát, a Csaba Gyöngyei
néptánccsoport fellépését, Éva
és csapata táncát, a Körösök
Völgye Vitézi Bandérium bemutatóját, valamint Kádár Fe-

FOTÓ: SZEGFŰ KATALIN.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Folytatás a címoldalról
A megvásárolni szándékozott készülékkel mindössze
három perc alat meg tudják
vizsgálni a beteg szemét, szemben a régebbi eszközzel, amelylyel a vizsgálat húsz percig tart.
Ráadásul a régebbi módszert
nem mindenkinél lehet alkalmazni, érzésteleníteni kell a
szemet, és a hosszadalmas vizsgálat miatt a betegeknek sokat
kell várni. Néhány beteg nem
is vállalja a vizsgálatot.
A zöldhályog nagyon alattomos, veszélyes betegség, ami
minden fájdalom nélkül kezdődik. A magas szemnyomástól a látóidegek nem működnek jól, nagyobb akadályba
ütköznek, s végül elhalhatnak
(elhalnak), ami vaksághoz
vezet. Muszáj tehát a szemnyomást csökkenteni.
Dr. Forvith Erzsébet szerint
nagyon fontos lenne a Rendelőintézet szemgyógyászatá-

Kenyérdagasztás a piac közepén.

renc tárogató játékát. Ezeken
kívül volt még csigatészta- és
kötöttgaluska-készítés bemutató, kézműves foglalkozás,
szalmafonás, arcfestés és sétakocsikázás lovas kocsival.
Népszerűnek bizonyult a
lecsófőző verseny. A Szokai

Imre mesterszakács vezette
zsűri nem pusztán az ételt,
hanem a tálalást és a főzési
körülményeket is figyelembe
véve a legjobbnak az Oszi csapatát választotta, második az
ÖTYE I., míg harmadik a
Szaszi lett.
Béres Tamara

Olvastak és kerekeztek
a szép beszéd táborban
Az Alapítvány a Megújuló
Tarhosért és a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ az
anyagi nehézségek ellenére
idén is meghirdette a „Szép
Magyar Beszéd” kurzust és
kerekező olvasótábort, 13 és
17 éves korú diákoknak és
kísérő tanáraiknak. Az olvasótábort, s magát az olvasást is
– Németh László szellemiségét követve –, már néhány éve
összekötötték fizikai tevékenységgel, azaz úszással,
kerékpározással, sárkányhajózással is. Így volt ez idén is:

minden nap kirándultak valahova a tábor hallgatói, résztvevői, s közben olvasták a
mostani program ajánlott olvasmányát, Arany János: Toldi Szerelme című elbeszélő
költeményét. Erről az irodalmi műről szólt a kurzus legkiemelkedőbb előadási is, ezt
tárgyalta Szörényi László,
Széchenyi-díjas és Toldy
Ferenc-díjas irodalomtörténész professzor. Az olvasótábor legfőbb célkitűzése, hogy
felhívja a fiatalok figyelmét az
olvasás gyönyörűségére. Zs. I.

Je g y z e t

Makó és Jeruzsálem
zési elvekkel, módszerekkel szakítani kell. A korábbi liberális magyar álPálmai
lam nem védte meg a köTamás
zösségi vagyont, nem
védte meg az országot az
eladósodottságtól, a csaláHa belegondolok az el- dokat pedig az adósrabmúlt napok békési törté- szolgaságtól.
néseibe, ezek fővárosi vonA magyar nemzet
zataiba, a bukaresti kornem egyének puszta
mány ténykedéseibe, egyhalmaza, hanem egy
némely erdélyi magyar érközösség, amelyet
dekképviseleti szerv verszervezni, erősíteni
gődésébe és, ha párhuzaés építeni kell.
mosan figyelmesen hallIlyen értelemben pedig
gatjuk Orbán Viktor tusványosi szavait, történelmi a Magyarországon épített
távlatú politikai freskóját, új állam egy nem liberális
akkor a címbéli két város állam. A jóléti állam és
jut eszünkbe, illetve a ket- társadalmi rendszer kimerítette tartalékait, ebben
tő közti távolság.
Itt, kis városunkban is- a pillanatban sikertelenmét bebizonyosodott, hogy ségre van ítélve, amin válaz adott szó elpárolog. A toztatni kell. Provincializfair play szabályai szerint a mus a Nyugat másolása,
futballban is térfelet szok- amin túl kell lépni, ez
tak cserélni félidőben. Job- ugyanis „megöl bennünbára azért, hogy a narancs- ket”. Ma gyarország nak
sárgán világító nap éltető, azt a célt kell kitűznie,
de olykor zavaró hatása is hogy a világ minden jeegyenlően hasson rájuk. A lentős szereplője abban levégeredményt lehet, nem gyen érdekelt, hogy sikebefolyásolja a csere elsu- resek legyünk. Ez az új
mákolása, de a korrektsé- nemzeti külpolitika.
Elmondta, ellenzi azt az
get kitörli a közös szótárból. Üdítő viszont, hogy európai politikát, amely
ugyanitt, Békésen van pár elfogadja és támogatja a
olyan ember, ki tegnap bevándorlást, mert így el
társ volt még, de lehet, fog jönni az az idő, hogy
hogy holnap politikai el- kérdésessé válik a nemzetlenfél lesz, ennek ellenére államok etnikai alapja. És
becsületességük egy pilla- ezt nem akarnánk. Kitért
natig sem kérdőjelezhető arra is: ha az erdélyi közösmeg. Szavatartó magyar ség abba a helyzetbe keemberek, más elképzelé- rülne, hogy a neki járó forsekkel, ellenfelek, de so- rásokat a román költségsem ellenségek. Így is le- vetésből nem kapja meg,
het, lehetne. Nem főváro- számíthat Magyarország
sig nyúló közönséges csa- támogatására. Az így elveszített forrásokat azonban
lási próbálkozásokkal.
A bukaresti politizálást a magyar gazdaság jelenpedig úgy képzelem, mint leg teljes egészében nem
a Barátok közt sorozatot, tudja pótolni. A helyi poliamelybe azért hoznak be tika fontos része kell, hogy
néha új szereplőket, mert legyen, hogy meg kell
már mindenki mindenki- tudni szerezni az Erdélyt
vel lefeküdt, és csak jobb illető költségvetési forráesetben úgy, hogy előtte sokat azon intézmények
elvette feleségül. Ezért fenntartására, amelyek
kell olykor-olykor az új állampolgári jogon járnak.
hús, a friss lehetséges pré- Ilyeneket mondott Orbán
da. Balkán kapuvárosá- Viktor, és rá is zúdult a
ban is áll a bál, most épp ballib sajtó menten, egya politikai előjáték szint- ből magyar Putyint kiajén. Az érdekérvényesítés bálva. Lelkük rajta.
Makó és Jeruzsálem…
azért is oly nehéz, amilyen. Főleg, ha előbb a Igen. Milyen messze van a
saját kis falatkáimat aka- helyi pitiáner, kicsinyes harom bebiztosítani, és a kö- talomhajhászás az azonos
zösségi képviselet ételé- pártot vezető ember manek elkészítéséhez nem gasztos gondolataitól. Vamarad ezek után sem hely, lóban, mint a két város
egymástól. Igaz, a mai glosem idő, sem tűz már.
Orbán Viktor szerint a balizált világban lerövidülliberális társadalomszerve- hetnek a távolságok…
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Mutassa meg kamráját a Tökmulatságon!

Óvintézkedésként indokoltnak nevezte a lakossági, vállalkozói és önkormányzati kiadásokat nem, hanem kizárólag kormányzati kiadásokat érintő 110 milliárd forintos
zárolást Orbán Viktor. Erre azért került sor, hogy jelezzük
a világ számára: a magyar kormány tartani fogja a hiánycélt. Az egyetemekre kinevezendő kancellárok mind elismert gazdasági szakemberek, és kellenek, mert az egyetemek gazdaságilag rossz bőrben vannak. Eladósodtak, gazdálkodásuk nem ésszerű. A háziorvosi rendszer nem elég
erős. Ha a kórházak bajait akarják megoldani, akkor a
háziorvosokat kell megerősíteni, akik pénzügyileg is nehéz
körülmények között dolgoznak. Jean-Claude Juncker
megválasztott EB elnök - akivel egyébként személyes jó
kapcsolatban van - programja egy részével egyetértenek,
amin vitatkoznak, az a bevándorlás. Csak a politikai üldözötteket kellene befogadni. A gazdasági okokból menekülőkön otthon kell segíteni. Európának saját munkanélkülijeit kellene mozgósítania, pl a tízmilliós európai cigányságot is. Junckerrel lesz találkozójuk. Számba veszik az EU
és Magyarország közötti vitákat: a földtörvényt, a devizahitelesek ügyét, az olcsó energiát, a rezsicsökkentést és a
multikat és a bankokat terhelő adókat.

ADJUNK ESÉLYT
AZ ÉLETRE
NEKIK IS!

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.

Tökmulatsághoz kapcsolódóan civil szervezetek, baráti
társaságok, családok számára

Kamramustra címmel pályázatot ír ki.
A feladat, hogy a pályázók a
IX. Békési Tökmulatság idejére
(2014. szeptember 27. szombat)
rendezzenek be a Békési Tájház
(Durkó u. 8.) meghatározott
helyén spájzuk legjavából: pl.
füstölt áruk, száraztészták,
fűszer- és gyógynövények,
aszalványok, magvak, befőttek,
savanyúságok, szörpök, lekvárok, stb… egy kamrabelsőt.
Elvárás, hogy a stelázsis
kamrabelső eleink korát
idézze, legyen gazdag, dekoratív és a békési hagyományokat ápoló.

A berendezett kamrabelső
termékeit a pályázók a Tökmulatság vendégeinek árusíthatják, kóstoltathatják.
Jelentkezni szeptember 10ig lehet Balog Gábornénál, az
egyesület elnökénél a 30/92539-33-as telefonszámon.
További tájékoztatást is
ezen a számon lehet kérni.
A Kamramustrára jelentkezők versenyben vesznek részt,
melynek fődíja egy savanyításkor használatos cserépedény, és
további értékes díjak is lesznek.
A zsűri elnöke a IX. Békési
Tökmulatság díszvendége, Szőke András filmes lesz.

Szépen halad a Rákóczi utcai
általános iskola épület-felújítása
Megújult iskolaépülettel várja a Szegedi Kis
István Református Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium Rákóczi utcai alsó tagozata a
kisdiákokat szeptemberben.
A református közoktatási
intézmény csak használója a
Rákóczi utcai épületnek, a
tulajdonos Békés város önkormányzata. A tulajdonos, az
intézmény és a Békési Református Egyházközség összefogásával és anyagi tehervállalásával a KEOP-2012-5.5.0/A
kódszámú kiírásra benyújtott
„Energiatakarékos átalakítás
Békés város intézményeiben”
című pályázat támogatást

kapott. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelező a Békés-Vill Kft. és a
Proszerv Kft. konzorciuma.
Vég Gábor általános iskolai
intézményegység-vezető el-

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

SZABADSÁGOM
Az évnek ezen időszakában töltik a legtöbben az éves szabadságukat családdal illetve barátokkal. A jól megérdemelt
pihenést nagy várakozás, izgalom előzi meg. „Szabadságon
vagyok, azt tehetek, amit csak akarok” hangulat uralkodik az
emberen. A szabadságra való igény az ember életében megjelenik testi, lelki, erkölcsi, szellemi területen. Miből fakad ez az
igény? A Biblia arról beszél az Mózes első könyvének 1. részében, hogy Isten megalkotta az embert a föld porából, és életnek leheletét lehelte az emberbe, így lett élő lélekké. Ezért van
az embernek szelleme, lelke, teste, öntudata és szabad akarata
a döntéseihez. Az első emberpár Ádám és Éva a kapott lehetőséggel (vissza)élve ettek arról a fáról, amit Isten megtiltott számukra. Hallhattuk már ezt a mondatot: „Én szabad vagyok
arra, hogy bármit megtegyek”. Ennek negatív következménye,
hogy az engedetlenségük miatt lettek a bűn szolgájává. Az
embernek szüksége van külső segítségre, hogy a bűn fogságából kijusson. Ez a segítség csak Jézus Krisztus személyében
adatott minden ember számára. Jézus Krisztus mondja: „…én
azért jöttem, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek.”
Hogyan lehet ebben részem? Úgy, hogy kérem, és elfogadom
azt a szabadítást, amely Jézus Krisztus kereszthalálában és feltámadásában vált valósággá. Kívánom, hogy legyen mindenkinek része ebben az igazi szabadságban!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a IX. Békési

Majdnem készen az épület külső szigetelése.

mondta, hogy a felújítás szépen halad, a nyílászárók cseréjének 100 százaléka megtörtént, de a falak szigetelése is
kétharmados készültséget mutat. Szeptemberben egy megújult, gazdaságosan fűthető
épület várja a gyerekeket.
A kiviteli munkák a Bajza
utcai bölcsődénél, a Vásárszél
utcai rendelőknél, az Epreskerti óvodánál és a Polgármesteri Hivatalban folynak, a
nyári szünidőben kerül sor a
Korona utcai óvoda, a Rákóczi
u. 8. alatti iskola és a Rákóczi
u. 16. alatti bölcsőde épületére.
Az eredeti befejezési határidő:
2014. szeptember 30. M. A.

Ismét megnyílt a művészet békési udvara
Folytatás a címoldalról
Eljött Sarkad zenész-képzőművész polgármestere, Bende
Róbert, a monumentális képeiről híres Corvus Kora Róbert, a
régi ismerősök, mint Di Bi
Lona, Várkonyi János, Farkas
László, Korbely István, Ludvig
Zoltán, Zajácz Tamás, Gróf
Zoltán, Budai Mihály és az

örökké vidám Szendi Horváth
Éva újságíró. Több fiatal művész és sok új arc is van a résztvevők között, ami jó egy ilyen
művészi kollektíva számára.
A művésztelep záró kiállítása
augusztus 1-jén, pénteken 17
órakor nyílik a Békési Galériában. A Mese című kiállítást
megnyitja Dr. Boldizsár Ildikó

mesekutató. Ezt megelőzően,
16:20-kor Izsó Gábor polgármester leplezi le a református
templom kertjében Vanyúr
István Kálvinról készült életnagyságú, fából készült szobrát, mellyel a városvédők régi
álma teljesül. E műalkotás felállításával a Békési Városvédő
Egyesület régi álma teljesül. A

hozzávaló fát Végh László ajánlotta fel a bélmegyeri vadászkastély erdejéből. A galériai
megnyitót követően kerül sor a
Bolyai utcai alkotóházban városunk üdvöskéjének, Kékkovács
Marának az ünnepi műsorára.
Július 30-án, szerdán este
ugyanitt fellép a Belencéres
Néptáncegyüttes is.
P. T.

BÉKÉSI ÚJSÁG

Tizenhat gyermek részvételével rendezték meg a
Jantyik Mátyás Múzeum
hagyományos nyári táborát
a Tájházban. A július 21-25.
közötti táborozás során
napról napra csak gyűltekgyűltek a kézműves foglalkozások tárgyai a tisztaszoba nagyasztalán: a gyerekek
sok élményt szereztek.
Bíró Netti, a Karacs iskola
5. osztályos diákja először jött
ide, de már most tudja, hogy
jövőre is szeretne. – Az az
egyetlen baj ezzel a táborral,

hogy csak egy hétig tart, nem
egy hónapig – mondta el
lapunknak, büszkék mutatva
legújabb alkotását.
A tábor szakmai anyagát
Balog Gáborné kézműves, játszóházvezető állította össze két
tematika mentén: „fából fabrika” és „kincsek a varródobozból”. Így születtek Balog Erika,
Kisné Vámos Ilona és Szabóné
Nemes Magdolna óvó- és dajkanők segítsége mellett fahulladékokból állatfigurák, virágcsokrok, míg filcből kézzel varrott szívecske tűpárna, bagoly,

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

Múzeumi tábor a Tájházban

Telefon: 70/947-3504, 30/981-76-54.
Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:
18392607-1-04.

Rongyszőnyegfonás. Középen Bíró Netti saját alkotású állatfigurájával.

mosómaci ujjbáb és még számos más játék vagy dísztárgy.
A játszóházi foglalkozások mel-

lett a 6-13 éves táborozók ellátogattak a múzeumba és a
Városházára is.
Sz. K.
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Lám a láma

vettük meg Pillét és Gazsit.
Betanításuk hosszú évekig
tartó folyamat, szoktatni kell
őket emberhez, zajokhoz, körülményekhez, talajfajtához.
Jelenleg Pille vemhes, ezért a

talataim alapján tanultam.
(Bizony volt olyan, hogy
Jimmynek megégett az arca. A
szembeszél kitolt vele, de nem
tántorította el – a szerző.) Ebbe
beletartozik a tűznyelés, tűzfú-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

– Édesanyádtól tudom,
hogy ecuadori állampolgár is
vagy. Mi a története?
– Kettős állampolgár vagyok, ecuadori és magyar. Az
édesapám ecuadori, az édesanyám magyar. Az apukám
Békéscsabán a karácsonyi vásárban zenélt a zenekarával,
anyukám pedig gyümölcsöt
árult ott. Beszélgettek a
„nemzetközi” nyelven és szótár segítségével, és a beszélgetésből szerelem lett. Így lettem én kettős állampolgár.
– Két láma tulajdonosa
vagy. Mióta? Miért? Honnan?
– Egy belga tenyészetből
vásároltuk őket, de már itt,
Magyarországon születtek az
állatok. Másfél éve van nálunk
Pille, a kislány és Gazsi, a fiú.
Édesanyám régi álma volt a
lámatartás, amikor Ecuador-

jás, égő buzogánydobálás,
tüzes ördögbot, tüzes poi… és
ezeket egy show műsor keretein belül használom. Zenei aláfestéssel, hozzá illő koreografált mozgással, fényhatásokkal. Rendezvényeken, fesztiválokon, partikon lépek fel.
Személyes megkeresés alapján
vállalok közreműködést. Aki
ízelítőt szeretne kapni a
műsorból, kattintson rá a facebookon a www.facebook.com
/FireBurnsForever-re.
– Valójában egy 15 éves
srác vagy te is. Mik a terveid
a jövőben?
– Vannak konkrét elképzeléseim a jövőmet illetően.
Több irányban is gondolkodom. Szeptembertől felszolgálónak tanulok majd egy vendéglátóipari iskolában. Ez
lenne a polgári háttér, de a
tűzzsonglőrködés igazából a
szívem csücske. Remélem ezen
a téren is tovább tudok lépni
és inkább azt szeretném hivatásszerűen folytatni. Gugé
Következő interjúalanyunk
Kálmán Tibor városi sportreferens.

További adományokat várnak
a Testvérvárosok Kenyeréhez

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.

Minden bizonnyal a tavalyinál lényegesen több kiscipót
sütnek majd a Testvérvárosok
Kenyere kezdeményezés részeként – tudtuk meg a szervezőktől. Mint elmondták, máris
igen jelentős az előző lapszámunkban közölt felhívás hatására a gazdáktól érkező búzafelajánlás, és még továbbiakat
is várnak, augusztus 10-ig.
A békési búzát a Gyergyószentmiklósból érkező búzával együtt őrlik majd meg, a
lisztből a Csapó Pékség süti
ki a cipókat, melyeket augusztus 17-én a békéserdei
Libás-tanyán és 20-án a városi megemlékezésen lehet
majd megvásárolni. A befolyt
pénzösszeggel a civil kezdeményezés szervezői a gyergyói Szent Anna Gyermekotthon lakóinak megsegítésére ajánlják fel, hasonlóan a
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Böjte Csaba is meghívást kap a nagyszabású rendezvényre

Képünk illusztráció.

megmaradt liszthez.
Új hír a Testvérvárosok Kenyere kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy eljön Békésre
László Pál, a Szent Anna Gyermekotthon egyik vezetője is, aki
egyébként a közeli napokban
rendezett Székely Vágtán a
második lett, így jogot szerzett
a nagyszabású budapesti Nemzeti Vágtán való indulásra.
Mint megtudtuk, a Paulcsik
János, Öreg Gábor és Hegyesi
Gáborné vállalkozók nevével
fémjelzett kezdeményezés szer-

vezői meghívják Békésre Böjte
Csaba ferences rendi szerzetest.
Mint ismert, a Szent Anna
Gyermekotthon az általa alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány égisze alatt működik.
Az is a közeli napok fejleménye, hogy a békési Szent
Lázár Alapítvány új madzagelőállító műhelye jelentős
mennyiségű nemzeti színű
békési madzagot adományozott a kenyerekhez, a civil
összefogás így még tovább
erősödött.
Szegfű Katalin

Értesítjük a Tisztelt Pálinkafőzetőket, hogy a Békési Pálinka Zrt.
megkezdte a bérfőzési előjegyzést.
Jelentkezni a Szentpál sori Diszkontban (Barta Udvar), vagy a Békési
Pálinka Centrumban (Ady u. 1.) lehet.

Elérhetőségek: 66/411-336, 66/741-550
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A TESTET-LELKET GYÓGYÍTJA (II. rész)

Kapor: A virága mellett a kapor minden része felhasználható a gyógyításban, jótékony hatással van a szervezetre. Természetes és hatékony gyógymód fogínygyulladás,
hányinger, felfúvódás és emésztési problémák kezelésénél.
Hibiszkusz: A világ több pontján ismert virág, felhasználása viszont minden területen más. Mexikóban fűszerként elterjedt, Szenegálban szirupként alkalmazzák,
nálunk pedig többnyire gyógytea formájában fogyasztják.
A hibiszkusz rengeteg C-vitamint tartalmaz, ezért kiváló
felső légúti fertőzések esetén, immunerősítőként és köhögés csillapítóként.
Fehérmályva: Kiváló gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, a gyomor-, a vastagbél és a száj gyulladásainak
kezelésére egyaránt megfelelő gyógymód. Főzetét húgycsőgyulladás és gyomorpanaszok enyhítésére is ajánlják.
Folytatjuk…
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

NAPKÖZIS TÁBOR DÁNFOKON
A nyár a gondtalan szórakozás és a pihenés időszaka. A Békés Városi Szolgáltató Központ
szervezésében idén nyáron is
Békés-Dánfokon tartják meg a
nyári napközis tábort. Hat héten keresztül 30 kisiskolás számára szervezünk szabadidős
programokat egy csodálatos
szépségű, ápolt, biztonságos
vízparti környezetben, hogy
ismerjék meg a természetet, a
szabadságot. Felidézzük együtt köszönhetően változatos progaz igazi gyermektáborok han- ramokat és érdekes szabadidős
gulatát. A gyönyörű táj, a nyu- tevékenységeket (íjászat, vetélgodt környezet, a jó levegő tö- kedők, sportolási lehetőség,
kéletes helyszínné teszik a tá- filmvetítés, stb.) tudunk biztosíbort a gyermekek számára ren- tani. Reméljük, hogy idén nyádezett programok lebonyolítá- ron is feledhetetlen élményeksára. A környék adottságainak kel térnek haza a gyerekek.

ARCHÍV FELVÉTEL.

ban járt és látta, hogy terápiás
céllal is tartják ezt az állatot.
Szeretnénk ezt Magyarországon is megvalósítani, ezért

betanítási folyamatot fel kellett függesztenünk, de nem
adtuk fel a végső cél elérését.
Egyszer remélhetőleg ők is a
„gyógyulást” fogják elősegíteni, akár a lovak, a delfinek és
más állatok.
– Tűzzsonglőrködsz is. Hol
tanultad és hol lépsz fel vele?
– Ez több eszközből álló fellépés, amit igazából magamtól, videókból és saját tapasz-

Azt imádja, ha kergeti a gazdája. Én se hinném, ha
nem saját szememmel látom, amint elől a láma szalad, utána a gazdája, a jószág hátra-hátrapillant és
szemébe nevet a gazdinak. Így kezdődött, s eme
interjúval folytatódik. Beszélgetőtársam a lámák
tulajdonosa, a 15 éves Tierra Coral Jimmy Gabriel.

6
Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
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.
Nagykertben télen is lakható, téglaépítésű
nyaraló eladó villannyal. Szobabútort,
haszonállatot beszámítok. Esetleg fizetéskönnyítéssel. 20/800-86-71.
Ady 14-ben II. emeleti, 50 m2-es, másfélszobás, erkélyes lakás eladó. Érd.: 20/
439-05-49.
Sürgősen eladó háromszobás, összközműves családi ház 1000 m2 telekkel. Érd.:
30/95-27-364, 30/27-45-059.
Háromszobás családi ház 1130 m2-es
telken a Kispince u. 3. alatt eladó. Tel.:
66/410-323.
Hosszú parasztház eladó. Érd.: 70/22210-48, 66/643-342.
Sürgősen eladó Gyulán, a fürdő közelében
kis kertes ház. Üdültetésre, vállalkozásra
is. Tel.: 30/272-43-50, 30/799-50-50.
Városközpontban felújított, 1,5 szobás lakás a földszinten eladó. Érd.: 66/743-121.
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. Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
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.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Garázs eladó a Fáy u. 1. alatt. 70/270-05-91.
Vásárszélen egyszobás, 3. emeleti lakás
eladó. Gyümölcsöst vagy szántóföldet egymillióig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Téglagyári horgásztavon tulajdonrész
eladó. Érd.: 30/262-43-57, 30/551-73-78.
Békésen egyszobás kertes ház eladó. 70/
34-21-323.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Családi ház eladó a Kispince u. 5/1. alatt.
Két és fél szobás, és garázs is van. 70/
222-75-37.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeletig elcserélhető. Tel.: 30/55386-70.
A Vörösmarty utcában háromszobás,
felújított kertes ház ipari árammal, termő
gyümölcsfákkal, beköltözhető állapotban
eladó. Tel.: 30/366-75-82.
Békésen komfortos, felújításra váró parasztház 760 m2-es telken eladó. Tel.: 30/
95-22-466.
Teleky utca 99. szám alatt kisebb ház
eladó. Érd.: 30/262-43-57.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos 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, 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.
Békésen összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.

Apróhirdetések
Kertes ház Muronyban eladó vagy békési
földszintes egyszobás lakásra cserélhető.
Érd.: 30/29-97-907.
Fáy utcában földszinti, 1 + 2 félszobás,
teljesen felújított lakás igényesnek eladó.
Tel.: 30/518-07-28.
Adyn kétszobás, erkélyes, III. emeleti lakás eladó vagy elcserélhető kertes házra.
Tel.: 30/321-35-52.
Kétszobás, komfort nélküli vályogház a
Kettős-Körös közelében eladó. Érd.: 20/
53-24-586.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

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

Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
Rendkívüli lehetőség csak egy hónapig.
Eladó egy 2,5 szobás lakás 4 millióért
Békésen a Veres P. tér 6-ban. Tel.: 30/47693-80.
Ház eladó a Sas u. 7. alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni ott.
A Lánc utcában téglaépítésű, felújítandó
kockaház nagy udvarral eladó 4 millió Ftért. Tel.: 70/34-64-516.
Bocskai utca 10. szám alatti parasztház
két beépített csempekályhával, nagy telekkel eladó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 70/3375-359.
Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.:
30/667-45-84.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház 4,5
millió Ft-ért eladó. 66/412-070, délután.
Kétszobás lakás a Karacs T. utcában olcsón eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 70/
945-30-44.
Babilon sor 3. szám alatti háromszobás,
központi fűtéses ház csendes helyen eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 20/96-73-674.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Veres Péter 7A. III/7-ben lakás eladó 5,4
millió Ft-ért. Részben felújított. Érd.: 30/
30-93-175.
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. 70/55-49-424.
Békésen a Fáy út 7. szám alatt a II. emeleten
2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. Irányár 6
millió Ft. Hovanecz László 70/679-2118
Békésen, az Arany J. u. 9. alatt régi építésű, kétlakásos ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Tel.: 66/634-112.
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
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es
garázs irányár: 1 millió Ft. 20/24-24-802.
KIADÓ INGATLAN

Békés belvárosában kocka kertes ház
kiadó. 70/538-66-22.
Kertes ház Muronyban részben kiadó
egyedülálló, leinformálható személynek.
Érd.: 30/29-97-907.
Tanya kiadó méhészeknek méhet nyáritéli betárolására. 30/232-29-89.

KERT, TERMŐFÖLD
13 ha föld kiadó Békéscsaba határában.
Tel.: 70/539-09-93.
Eladó a Malomasszonykertben 1384 m2
kert. Ásott kút, villany, kis kőépület van.
Deák Ferenc u. 91. Tel.: 30/563-77-27.

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 5. KEDD 12 ÓRA.

Eladó Csatárkertben, a Gyulai úti kövesút
mellett 800 négyzetméter bekerített kert,
rajta 20 m2-es felújítandó épület. Fúrt kút,
áram van. Érd.: 70/408-50-14.
III-as horgásztónál 1000 m2 zártkert sok
gyümölcsfával eladó. Víz, villany van.
Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsfákkal eladó. Villany, fúrt kút, tárolóhelyiség,
WC van. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
A Sebők kertben, kövesúthoz közel zártkert
eladó. Téglaház, ásott kút, villany, külön
szerszámos, pince van. Érd.: 66/416-747.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Üzemképes állapotba hozható, ideiglenesen forgalomból kivont 105 S típusú
Skoda eladó. Érd.: 30/654-70-99.
Eladó 2 db kardán, 5 ajtós 1-es Golf karosszéria elemek + 1,6-os diesel motor.
Érd.: 30/489-52-47.
1996-os Daewoo Nexia vonóhorgos, 2014.
novemberig műszakival betegség miatt
sürgősen eladó. Irányár: 230 ezer Ft. Tel.:
30/931-90-85.
Suzuki Sedan 1,3 benzines, hófehér, elektromos ablakemelővel, 100 e km-rel, 2014
januári műszaki vizsgával sürgősen
eladó. Érd.: 66/413-771.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.

ÁLLAT
Választási malacok vannak eladók. Érd.:
70/240-58-71.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79- 89.
Kecskék eladók. 66/634-507.
Előnevelt csirke, liba eladó. Békés, Raktár
u. 24. 70/881-93-00.
60-70 kg birka eladó. Tel.: 70/343-73-36.
Nyuszit vennék: kaliforniai kislányt és belga óriást továbbtartásra. Békés, Raktár u.
24. 70/881-93-00.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Takarítói, idősgondozói munkát keresek.
Tel.: 30/211-82-89.
20 hónapos gyermekem mellé babysittert
keresek. Tel.: 20/916-48-46.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra keresek 25-40 éves
korig hölgy társat. Tel.: 20/355-96-28.

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: kb. 600-700 db bontott nagyméretű vályogtégla (25Ft/ db), hordozható,
jól működő csempekályha 48000 Ft-ért.
Érd.: 20/43-41-480.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79-89.
Eladó: 24-es lányka kerékpár 6000 Ft-ért,
kb. 2000 db egész hazai cserép megegyezés szerint. Cserép-tégla törmelék ingyen elszállítható. Békés, Szabó D. u. 27/1.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Brevi típusú 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.
Eladó: fa-széntüzelésű 80 l-es, keveset
használt jó állapotban lévő bonyhádi
vízmelegítő. Ára: 35000 Ft. 20/43-41-480.
28-as női kerékpár eladó. Tel.: 30/43379-89.
Eladó egy darab 48 köbcentis benzines
szivattyú. Fúrt kútból húzza a vizet. Érd.:
30/85-81-911.
Fa- és műanyag cefrés hordó eladó. Érd.:
20/298-43-47.
Seprűkötőgép eladó. Tel.: 70/394-16-98.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, gázpalack, hűtőláda, szobafenyő, pálma és sok szobanövény. 30/705-49-14.
Szoba kondikerékpár jó állapotban eladó
5000 Ft-ért. 20/800-86-71.
Cefrének való szilvát vennék. 30/448-30-29.
Eladó egy szekrénysor, két fotel, heverő.
Tel.: 70/222-10-48, 66/643-342.
Olcsón eladó: 3 fázisú körfűrész billenőasztallal, kiskályha, kerekes járókeret,
fűnyíró, létrák, fémvázas székek, 2 db
ágyneműtartós heverő. Tel.: 66/634-570,
30/528-38-61.

Citromsárga, gurulós író-számítógépasztal olcsón eladó. Érd.: 20/56-09-175.
Eladó: előszobafogas cipőtartóval, 2 db
függönytartó, csillár, bakelit kis- és nagylemezek, csergegarnitúra, új gyapjútakaró. Tel.: 30/272-43-50.
Besztercei szilva szedéssel eladó. 20/
355-77-26.
Eladó: új fali tévéállvány, asztal, székek,
sörös korsók, vizes poharak, könyvek,
üveg dohányzóasztal. Tel.: 30/305-79-55.
Eladó egy darab Szarvasi asztali csempe
sparhelt. Érd.: 30/85-81-911.
Eladók: háromfázisú villanymotorok, szivattyúk, benzines szivattyú, férfi kerékpár,
utánfutó műszakival, eke, ekekapa kistraktorhoz, IFA-hoz alkatrészek, Hilti ütvefúró. Tel.: 66/412-862.
Szárítógép és számítógép kompletten
eladó. 70/229-35-93.
Eladók: elektromos kerékpár, új fűkasza, 32
kg-ig mérő digitális mérleg. 70/270-05-91.
Felesleges hulló gyümölcseit (alma, körte,
szilva, barack) ingyen elfogadnám. Tel.:
20/228-58-66.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
228-58-66.
Babaágyba való kókuszmatrac eladó.
Érd.: 20/56-09-175.
Cefrének való ringló szilva, szedve eladó.
Érd.: 30/85-81-911.
Búza, kukorica, zab, árpa, napraforgó ocsút
vennék. Tel.: 30/931-90-85.
Minőségi paplanok és párnák (régi és új)
eladók. 30/94-55-433.
Kisbálás hereszénát vennék. Kopasz u.
23. Tel.: 70/58-62-690.
Nagyméretű trambulin eladó. 70/258-66-01.
Érett, guruló szilvát veszek. Érd.: 30/2997-907.
Tárház u. 36. alatt szilvacefre eladó. Üzenetét tegye a postaládába.
1000-1200 db festett piros hófogós cserép eladó. 30/94-55-433.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Olcsón eladó egy fehér, szétnyitható, használt konyhaasztal. Érd.: 30/229-09-74.
Mechanikus futópad eladó. Érd.: 20/5609-175.
15 mázsa búza eladó. Érd.: 66/410-204.
Roan babakocsi, bébihordozó, járóka,
pelenkázó, etetőszék eladó. Tel.: 70/63532-16.
Őrölt fűszerpaprika (édes és erős) termelői áron eladó. 30/94-55-433.
Spar Dzsungeles, Szafaris matricákat
keresek. 70/56-76-030.
Eladó: 5/4”-es 6 m vascső, 30 m slag,
satupad satuval, csősatu állvánnyal,
egyengetőlapok. 70/236-35-37.
Erdélyi kiránduláshoz útitársakat keresek
augusztusra. 30/94-55-433.
Húszas gyermekkerékpár és gyermekheverő eladó. 30/924-60-67, 66/43-730.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes
járólap (díszburkolat) eladó. 30/94-55-433.

JUTALOMBICIKLI A LEGJOBBAKNAK
A Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége és a Békési
Önkéntes Pont
közös ajándékaként, az „Önként
B é k é s e n ”
T Á M O P - 5.5.2 11/2-2012-0023
pályázat keretében, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanulói, a nagycsaládban élő Fekécs testvérek egy kerékpárt kaptak ajándékba kimagasló tanulmányi- és sporteredményeikért
az intézmény évzáróján.
A Békési Önkéntes Pont városunk másik két általános
iskolájában is egy-egy biciklivel jutalmazta – a nevelők döntése alapján – a legkiemelkedőbb végzős tanulót.

BÉKÉSI ÚJSÁG
online:

www.bekesiujsag.hu

Családellátó képzés
romáknak
Lehoczki Autómosó és autókozmetika
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.

Csökkennek a roma állampolgárok társadalmi-kulturális hátterű oktatási hátrányai,
így tovább javulnak a munkavállalási lehetőségek és életkörülmények a Roma felzárkózás
módszertani támogatása című,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott
projekt keretében indított
Családellátó képzésnek köszönhetően. Az oktatás a közelmúltban zárult le Békésen,
13-an tettek sikeres OKJ-s
bizonyítványt adó vizsgát. Ők
saját háztartásuk vezetésére,

egészséges és beteg családtagjaik ellátására, emellett idegen
családok, közösségek háztartási feladatainak, mindennapi
életvitelének támogatására is
képesek lesznek. Elsajátították a szelektív hulladékkezelés alapismereteit is. A sikeresen vizsgázók számára számos
munkalehetőség biztosított:
hivatásos nevelőszülőként,
főállású anyaként, szociális
munkás-tanácsadóként, házi
gondozóként és háztartási
alkalmazottként egyaránt el
tudnak majd helyezkedni.

FOTÓ: DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
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A közeli hetekben rendezték meg a Magvetés Református Konferenciát a békési
református egyházközség szervezésében. A hetedik alkalommal tartott tanácskozás témájául mindig valamely időszerű
eseményt választanak, idén az
első világháború kitörésének
100. évfordulóját. A rendezvény fő előadója dr. Tőkéczki
László történész egyetemi tanár volt. A református egyház
egyik világi értelmiségijeként
is ismert szakember a korszak
református egyházának helyzetét ismertette. Kiemelte,

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Ismert történész
az első világháborúról

Dr. Tőkéczki László történészprofesszor a békési templomban.

hogy a magyar reformátusság
a lakosságban elfoglalt arány-

ához képest nagyobb számban
vett részt a háborúban, vérvesztesége is tragikusabb volt.
Külön értekezett Tőkéczki
professzor Tisza István miniszterelnök háborúellenes érzelmeiről. Mint ismert lehet,
Tisza ekkoriban a református
egyház Tiszántúli főgondnoki
tisztét is ellátta.
A református templomban
rendezett Magvetés konferencia előadója volt még Bagita
Attila és Gellén János tanár,
valamint
dr.
Petneházi
Zsigmond presbiter, jogtanácsos is.
Sz. K.

Egy nyelvet beszélünk
EGYSZERŰ KÜLÖNLEGESSÉG
A hadd szó sok tekintetben izgalmas:
már a kiejtése sem egyértelmű, hiszen a
legtöbben ’hagy’-nak, ’had’-nak ejtik (ez
utóbbi alakban szerepet kaphat esetleg a
rövidülés is, vagy hogy finomkodjam: a
beszélők úgynevezett artikuláris renyhesége – azaz, Uram bocsá’, lusták vagyunk
hosszan ejteni). Leírni csak egyféleképpen,
hosszú d-vel szabad, de nem volt ez mindig
így, hiszen a Veszprémi-kódex így ír: „Had
haliak meg te veled”, a Sándor-kódex pedig
felveti: „haad fussonk az te illatodban”. A
fenti példákból is látszik, hogy ez a szó
rendszerint egy felszólító módú ige előtt
áll, esetleg csupán a ne tagadószót találhatjuk közöttük. (Képes el is tűnni: az erdélyi
magyarok legtöbbször kihagyják a mondatból, és esetleg nem is felszólító móddal
használják.) Engedve annak a tanáros

kényszernek, hogy minden egyes szót valami fiókba gyömöszöljünk, a hadd, legalábbis a hagyományos leíró nyelvtan szerint módosítószó. Különleges kifejezés,
hiszen nincs egyetlen másik szavunk, amelyik ugyanígy viselkedne. A bár(csak)
hasonlít hozzá leginkább, ám az óhajtó
mondatokban szerepel, a hadd pedig mindig olyan helyzetekben, ahol udvariasan
engedélyt kérünk valamire. Szótörténetileg
a hagy ige származéka, a hagyd (ti. hogy
megtegyek valamit) volt feltehetőleg a
kiinduló alak, de a késői ómagyar korban
(azaz legkésőbb a mohácsi csata körül) már
a hadd alak volt használatos. Ugyan igéből
származik, mégis csak ez az egyetlen, egyes
szám második személyű alakja konzerválódott. Pár évtized múlva ilyen lesz majd a
légyszi is…
Szilágyiné Szabó Ágnes

Biztonságos közlekedés
a betakarítás időszakában
szükséges, az ilyen járművek
vezetőinek tehát fokozott
figyelemmel kell közlekedniük. Az ittas járművezetés, a
fáradtság, a figyelmetlenség
súlyos, esetenként tragikus
következményekkel is járhat.
Ha kézben tartott mobiltelefont használ a járművezető,
azzal növeli a baleset bekövetkezésének kockázatát. A biztonsági öv nélkül közlekedők
pedig nagyobb eséllyel szenvednek súlyos sérülést. Az előírt pihenőidő megtartásával, a
járművek műszaki állapotának
rendszeres ellenőrzésével, valamint a betakarított termény
szabályos szállításával csökkenthető a balesetveszély. 

Próbaüzem alatt a békési
szennyvíztisztító telep
Kiválóan, az elvárt kritériumoknak és követelményeknek
mindenben megfelelően működik a jelenleg még próbaüzem alatt lévő békési szennyvíztisztító telep – tudtuk meg
Izsó Gábor polgármestertől. A
szakemberek mérései azt mutatják, hogy a tisztított víz
szennyezettsége bőven a határérték alatt van. Így nagy valószínűséggel másfél hónap
múlva hivatalosan is átadhatják az egységet. Az üzem tisz-

títása kiváló, magasan megfelel az uniós elvárásoknak.
– A létesítménynek köszönhetően a környezet terhelése jelentősen csökken –
hangsúlyozta a polgármester.
Az önkormányzat korábban
390 millió forintot nyert a
telep korszerűsítésére, amihez
később még társult az EU
Önerő Alapból elnyert újabb
közel 42 millió forintos forrás.
A jelenlegi felújítást megelőzően önkormányzat még

1993-ban építette a szennyvíztisztító telepet, az akkor
korszerűnek tartott technológiával és kapacitással. Mivel
1998-2010 között kiépült a
város teljes területén a
szennyvízhálózat és a lakosság
100 százalékban rácsatlakozott a hálózatra, így a fejlesztés szükségesnek bizonyult. A
beruházásnak köszönhetően
egy alacsony működési költségű, korszerű szennyvíztisztító telep épült Békésen.

Rendőrségi hírek

kapitányság rendelte el. A nőt gyanúsítottként hallgatták ki.

• A Békési Rendőrkapitányság járőrei július 21-én elfogtak és előállítottak egy békési nőt. A 30 éves P. Krisztina körözését
sikkasztás bűntett gyanúja miatt folyamatban lévő eljárásban a Gyulai Rendőr-

• A Békési Rendőrkapitányság járőrei
eltűnés miatt keresett két kiskorú fiút igazoltattak július 26-án este. A rendőrök a 13 és 14
éves fiatalokat a meghallgatásuk után a tarhosi lakásotthonban helyezték biztonságba.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 29 – AUGUSZTUS 12. KÖZÖTT
Augusztus 1. péntek 16:20
Kálvin János életnagyságú faszobrának leleplezése. Beszédet mond: Izsó Gábor polgármester.
Református templom kertje

Augusztus 1. péntek
Véradások a Vöröskereszt szervezésében 8-11
óra között a bélmegyeri művelődési házban, 1215 óráig a tarhosi közösségi házban.

Augusztus 1. péntek 17 óra
Csuta nemzetközi művésztelep záró kiállítása. A
Mese című kiállítást megnyitja: dr. Boldizsár
Ildikó mesekutató.
Galéria (Széchenyi tér 4.)

HÉTVÉGE

az elsőbbségi, valamint a
kanyarodási szabályok megszegése, illetve a sebesség helytelen megválasztása miatt történnek személyi sérüléssel járó
közúti közlekedési balesetek.
Kiemelték azt is, hogy a mezőgazdasági gépek vezetéséhez
speciális tudás és gyakorlat

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.

Mezőgazdasági gépek vezetőinek szervezett tájékoztatókat a rendőrség Békés megyében. A rendezvényeken a szakemberek a főbb baleseti okok
mellett ismertették a legfontosabb közlekedési szabályokat
is. A rendőrség szakemberei
hangsúlyozták: a legtöbbször

Augusztus 1-3. péntek-vasárnap
VII. Békési Motoros Találkozó.
Dánfoki Üdülőközpont

Harmadik a békési
polgárőr csapat
A közeli napokban rendezték
meg a polgárőrök megyei közlekedési versenyét. A versenynek
ezúttal is Békés adott otthont. A
jelentkező polgárőröknek elméleti és gyakorlati ismereteikről
kellett számot adniuk.
A csapatversenyt a Szarvas
nyerte meg, tagjai: Molnár
Zsolt, Pljesovszki János, Gomb-

kötő Sándor, Jansik István,
második a Békéscsaba (Óvári
Attila, Laurinyecz György,
Szász Pál, Harangozó Róbert
összetételben), míg harmadik a
Békési Polgárőrség csapata,
melynek Fehér Imre, Szota Róbert, Balog Marianna, Szabó
András volt a tagja.
Az egyéni versenyszámban a

végeredmény: 1. Pljesovszki János (Szarvas), 2. Gombkötő Sándor (Szarvas), 3. Szota Róbert
(Békés), 4. Jansik István (Szarvas), 5. Szász Pál (Békéscsaba).
Az országos döntőben, várhatóan októberben Budapesten Békés megyét egyéni verseny első és második helyezettje fogja képviselni.
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Kerékpáros teljesítménytúra
a Körösök körül
A „Körös körül” teljesítménytúrákra előzetesen, emailben kell jelentkezni, cím:
korte@uw.hu. Nevezési díj a

Horgász
szemmel

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.

PONTYOZÓ
GUMICSALIK

teres távok közül választhatnak. A rajt és a cél mindhárom
távnál az Újvárosi Söröző. A
30 kilométeres távnál az útvonal Mezőberényen át és Dánfokot érintve halad, az 55 kilométeres távnál Póstelek, Gerla, Gyula, Doboz-Szanazug és
onnan Békés-Dánfok a cél,
míg a leghosszabb távot teljesítők Gyulavárit, Gyula Városerdőt is érintik. A rajt reggel 710 óra között lehetséges.

helyszínen is fizethető, de aki
előre utalja, kedvezményt kap.
Kedvezmény jár a Békés
Kártya tulajdonosoknak is.
A túrát sikeresen teljesítők
emléklapot, valamint 55 és 90
kilométeres távnál kitűzőt,
meleg ételt kapnak. Bővebb
tájékoztatás kérhető Szombat
Mónikától a 30/47-55-181-es
és Szombat Ilonától a 30/82233-15-ös számon. Webcím:
korte.uw.hu.

Eladná áruját, vevőt keres szolgáltatásának?
Hirdessen a BÉKÉSI ÚJSÁG-ban!
Lapunk kéthetente 10 ezer példányban
5 település 24 ezer lakosához jut el!
Hívjon telefonon! 30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.

Két aranyérem
a kajak-kenusok
vidékbajnokságáról
Az idei Vidék Bajnokságon
is kiválóan szerepeltek a békési kajakosok, kenusok. A teljes
vidéki mezőnyt, 38 klub
tehetségeit felvonultató versenyen a 11 dobogós helyezés,
közte a két
vidék bajnoki
cím bizakodásra adhat okot
a közelgő utánpótlás bajnokságok előtt.
A Sukorón tartott versenyen
vidékbajnoki
címet szerzett a fiú kajak
négyesek kölyök korosztályának 4000 méteres versenyében a Csávás László – Kis
Zoltán – Guti Márton –
Csibor Péter összetételű egység, ugyanők 1000 méteren
másodikak. A Csávás László –
Guti Márton – Kis Zoltán
egység a 3x200 méteres váltóban második.
Bajnok a fiú kenusok Serdülő VI-os korosztályában
4000 méteren Laczó Daniel.
Ugyanő az ifjúsági kenu kette-

sek mezőnyében 1000 méteren Pap Gáborral második.
A Medgyesi Máté Sándor –
Domokos Dániel – Pocsai Péter – Kondacs Kristóf kajakos
egység a kölyök III. kategóriában szintén harmadik.
A lányok
mezőnyében egy
második és három
harmadik
hely
jutott a békésieknek: a serdülők
1000 méteres versenyében a Dihen
Adrienn –
Lipcsei Petra
– Madarász
Karola – Kőrözsi Tímea egység
ezüstérmes, a Pomázi Rebeka –
Görbe Brigitta az ifjúságiak
1000 méteres távján, és ugyanők 500 méteren is harmadikok.
Harmadik a Dihen Adrienn –
Kőrözsi Tímea egység a serdülők 50 méteres versenyében.
A kajakos egyéni indulók
közül Vaszkó Tibor volt a legeredményesebb, az ifjúságiak1000 méteres versenyében
harmadik lett.

Kicsit ugorjunk vissza az
időben, amikor a nyolcvanas
évek végén a horgászboltok
polcain megjelent a gumigiliszta. Kétkedve nézegettük.
Nem volt olyan, mint az eredeti, de a horgászláda aljából
elővéve készen állt a csalizásra
bármilyen ínséges időszakban.
A mai korszerű horgászcsalik
is beindították a gyártók fantáziáját, a kétezres évek elején
megjelent a gumikukorica.
Bármennyire is nevezetes
angol műcsaligyártó dobta
piacra az újdonságot, a kétkedés megmaradt. Műanyag
nélkül már is lehet pontyot
fogni? Az első vásárlók, akik
kipróbálták, igencsak jó fogásokról számoltak be. Magam
is ezt tapasztaltam. Nemsokára magyar készítésű gumikukoricával is találkozhattunk, a meglepetés ekkor következett. A magyar gyártású
még jobb lett, mint az angol.
Kialakítása kísértetiesen a
kukoricaszemmel megegyező,
a belsejében egy mini levegőbuborék van, ami a szemet
meglebegteti, anyagában ízesített, többféle ízben valamint
három méretben kapható.
Szinte hihetetlen, de a pontyok és amurok rajonganak a
gumikukoricáért. Felhasználása univerzális: óriás pontytól
a kárász horgászatáig alkalmazhatjuk akár horogra tűzve,
vagy csali szilikonnal, bojlis
hajszál előkével. A gumicsalik
előtt nagy jövő áll, a gyártók
újabb és újabb modellekkel
állnak elő. Például megjelent
a dippes gumikukorica is.
Szekerczés Sándor

A Békési Férfi Kézilabda
Club serdülő csapata az Országos Serdülő Bajnokságban
az alsóház élén végzett. Nem
volt egyszerű feladata a fiatal
Papp Bálint edzőnek, hogy
összerakja csapatát, de végül
sikerült. A serdülő bajnokság
alapszakaszában 20 mérkőzést játszottak, ebből 9 vereség és 11 győzelem született,
ami sajnos nem volt elég a
felsőházba kerüléshez. Az
alsóházi rájátszásban 10 mérkőzésből 9 győzelmet harcoltak ki és csak egyetlen egy
vereséget szenvedtek. A játékosok több fele a junior bajnokságban is szerepelt.
– Az ősz folyamán két játékosunk, Teleki Levente és
Bernáth Bence is abban a
megtiszteltetésben részesült,
hogy meghívást kapott a
magyar serdülő válogatottba –
mondta el Papp Bálint edző.
Az utóbbi játékos decemberben a Nemzeti Kézilabda

Akadémiára, Balatonboglárra
távozott. Összességében látható volt a fejlődés minden
játékosomnál, kapusainknak
is egyre több sikerélménye
volt. Sajnos nem sikerült az 14. helyre való kerülés, így az
alsóház megnyerése volt a
további cél, amit sikerült is
teljesíteni. A végére egész jól
összeállt a csapat, ezt bizonyítja, hogy az utolsó hazai
mérkőzésünket magabiztosan,
16 gólos győzelemmel zártuk

a Kecskemét ellen. Az utolsó
hazai mérkőzésen láttam azt,
amire az egész évben vágytam: okosan, megfelelő önbizalommal és kreatívan, gyorsan kézilabdáztunk. Ezen a
mérkőzésen a kapus teljesítmény is kiemelkedő volt, 17
védett lövéssel. Gratulálok a
csapatnak az egész éves munkájához!
A csapat július 21-én már
megkezdte a felkészülést a
következő bajnoki évadra.

Harmadik a felnőtt
férfi kosárcsapat
A Békési SzSK felnőtt férfi
csapata az országos döntőben
a bronzérmet szerezte meg.
– Országosan 3. helyen végezni egyedülálló és történelmi
lépés a békési férfi kosárlabdázásban. Évtizedek óta nem született ilyen jó eredmény. De a
soproni négyes döntőben elért
harmadik hellyel nem vagyok
elégedett, hiszen ezzel az eredménnyel automatikusan nem
vagyunk jogosultak az NBI/Bben való szerepéléshez – értékelt Erdei Ferenc klubelnök.
Balog Vilmos edző szerint
csapatunk megérett a feljebb
lépése. A számok magukért
beszélnek: a felnőtt csapat
100 százalékos teljesítmény-

FOTÓ: PUSZTAI GÁBOR.

Augusztus 16-ára újabb
kerékpáros teljesítménytúrát
szervez a Körte Egyesület. A
kerekezők 30, 55 és 90 kilomé-

Nehéz kezdet után
harcos serdülő csapat

nyel lett a Keleti csoport bajnoka, száz pont fölött volt a
meccsenkénti átlag, és csak
65 pontot kaptak.
– Minden játékosunkat
dicséret illet az egész éves
munkájáért, lelkiismeretességéért – fogalmazott az edző.
A BSzSK elnöksége levél-

BÉKÉS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlant:
– Békés, Fáy A. u. 11. II. 16. szám alatti
2 szobás, 51 m2-es komfortos lakás. A
vételár: 3.600.000 Ft. (hrsz.: 2275/A/16.)
Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Széchenyi tér 4/2. I. 3. szám
alatti 3 szobás, (86 m²) lakás. A bérleti

díj: 450 Ft/m2/hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31
m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: 25.000
Ft+ÁFA/hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (122
m2) üzlethelyiség. A bérleti díj: 70.000
Ft+ÁFA /hó.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2014. augusztus
15. (péntek) 12 óra.

ben fordult a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, vállalva az NBI/B-s
szereplést egy esetleges visszalépés kapcsán. A döntés később születhet meg.
E. K.
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