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- Kinek a fejében fogant meg az I. Palmetta
Tábor és Családi Napok
ötlete?
- Már jó néhány
éve gondolkoztam egy
többnapos szabadtéri
rendezvényben Dánfokon. Ennek most jött el
az ideje. Az idén megalapítottuk a Palmetta a Magyar Népi Kultúráért
Egyesületet és így már teljesen egyenes volt az
út, hogy ez a rendezvény a Palmetta zenekar és
az egyesület közös projektje lesz. Szándékosan
nem akartunk a rendezvénynek fesztivál nevet
adni, mert ez a rendezvény annál sokkal több
lesz, és egyébként is van már fesztiválból elég
hazánkban. A zenekar és az egyesületünk küldetését megpróbáltuk a rendezvény nevében is
tükrözni, hiszen a zenekar és közönsége között
közvetlen, baráti a viszony. A rendezvény célja,
hogy az embereket behívjuk egy olyan csodába,
amit őseink ránk hagytak és kötelességünknek
érezzük, hogy a mai rohanó és értéktelen, „instant” világban értéket adjunk és teremtsünk.
Mindenki kerüljön tudatába népi kultúránknak.
Mindezt mai felfogásban szeretnénk az emberek elé tenni, hogy mindenki számára befogadható legyen. A Palmetta zenekar már 8 éve erről
szól és nagy sikerrel működik.
- Elsősorban kiket és honnan várnak?
- Az ország egész területéről fognak érkezni
vendégek. Az előrejelzések és szállásfoglalások alapján mondhatjuk, hogy egy Kárpát-medencei rendezvény lesz. Mivel az első rendezvényünk, még elképzelni sem tudjuk, hogy mekkora lesz rá az érdeklődés, de az előzetes információkból bizton állíthatjuk, hogy nem maradunk
magunkra Dánfokon július 8-9-én.
- Hangsúlyos nyilván a zenei programrész.
„Palmetta-mérgezésük” lesz a résztvevőknek?
- Nem kell senkinek megijedni attól, hogy
„Palmetta-mérgezést” fog kapni! Az igaz, hogy
három koncertet is fogunk adni két nap alatt, de
pontosan ez a jó és természetesen az előnye is
zenekarunknak, hogy mindhárom fellépés merőben más lesz egymástól. Péntek este a nagy
akusztikus produkciónkat fogjuk színpadra vinni, majd a Tűz-kör Dobkör és barátai 30 dobosa fog egy felejthetetlen műsort adni a végén
egy tűz-szertartással és a közönség bevonásával. A péntek szándékosan is lett akusztikus és
autentikus nap egyben. Szombat délután a kisszínpadon kedvezünk főleg a fiatalabb korosztálynak egy interaktív gyerekműsorral és egy kis
esti mesével. Este az Örökség zenekar (ex- Kormorán) élő koncertje, azt követően a Palmetta
nagy metál produkció lép színpadra és végül
egy élőzenés táncházzal fogjuk megörvendeztetni közönségünket.
(Folytatás a 8. oldalon)

Negyvenedszer is zenei napok

Június 19-én a Békés-tarhosi Zenei Napok 40 éves jubileumi kiállításának megnyitója előtt negyvenedik alkalommal szólalt meg Szokolay Sándor Tarhosi Fanfárja a kulturális központban. A jubileumi
kiállítást Dr. Papp István, a Békés
Megyei Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója nyitotta meg,
megemlítve mindazok érdemeit, aki
k a zenei napok érdekében és megmaradásáért munkálkodtak s munkálkodnak. Külön is kiemelte Gulyás Györgyöt a szinte mindenki által ismert jubileum okán: száz éve
született Gulyás György, hetven
évvel ezelőtt hozta létre a tarhosi
ének-zene iskolát, s negyven évvel ezelőtt indította útnak a Békéstarhosi Zenei Napokat. Köszönet
illeti e kiállítás létrehozóját, össze-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Családias találkozó
a Palmettával

Vámos Katalin énekeső elbűvölte közönségét.

Szoboravatás és névfelvétel
A száz éve született iskolaalapító
Gulyás György életműve előtt tisztelegve, nevét megőrizendő Gulyás
György Zenepavilonnak nevezték át
a tarhosi zenepavilont a tulajdonosok, a Gemma Cégcsoport. A június
25-i ünnepségen felavatták továbbá
Gulyás György mellszobrát, melyet
Boros Péter készített el és a pavilon
előtt nyert elhelyezést. Elkészítését
Békés Város és Tarhos Község Önkormányzata, a Megújuló Tarhosért
Alapítvány és a Gemma Cégcsoport
támogatta. A névfelvételt márványtábla örökíti meg a pavilon falán. A

40. Békési-tarhosi Zenei Napok egyik
csúcsrendezvényeként megtartott ünnepségnek Gulyás György születésének százaid évfordulója adott aproFotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Kima Norbert zenész, főszervező

A szobrot spontán népdaléneklés közepette Kürti Sándor tarhosi és Izsó
Gábor békési polgármester leplezte le.

Tehetséggondozó
óvónő kapott díjat
A tehetséggondozásban kiemelkedő pedagógusoknak odaítélt Bonis Bona-díjat
vehette át a közelmúltban Bagolyné Szűcs
Andrea békési óvónő. A díjra Fazekas Klára
tagóvoda vezető és Béres Istvánné, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója terjesztette
fel. Az országban mindössze három óvodapedagógus kapta meg az elismerést ebben az évben.
A „Bonis Bona – Díj a nemzet tehetségeiért”
elismerést a Nemzeti Tehetség Programért felelős Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázati
fejhívásával 2013 óta nyújtják át szakemberek
szigorú bírálata nyomán.
- A bírálók felfigyeltek arra, hogy Békésen
az óvodai tehetséggondozásban megindult egy
kedvező folyamat - mondta lapunknak.
(Folytatás a 4. oldalon)

pót. Ő alapította meg 70 esztendeje
az idén Magyar Értéktárba is felvett,
egykor e falak között működött énekiskolát, és az ő kezdeményezésére rendezik meg 1976 óta az ország egyik
legrégebbi komolyzenei fesztiválját, a
Bétazent. A névadó fáradhatatlan, a
minőségi énekoktatásért kifejtett cselekedeteit, iskolaszervező kvalitásait
emelték ki a sokakat vonzó ünnepség
szónokai is, Matyi István, a Gemma
Cégcsoport igazgatója, Kürti Sándor
tarhosi polgármester és Farkas Lászlóné, a Békés-tarhosi Zenebarátok Körének elnöke is. 
Sz. K.

állítóját, Molnár Máriát és munkatársait, akik sokat fáradoztak azon,
hogy archív felvételekből, dokumentumokból, írásokból megmutassák a nagyközönségnek a negyven éves zenei napok történéseit,
eseményeit. A megnyitón Fejes Antal (gordonkán) és F. Pálfy Zsuzsa
(zongorán) adták elő Kodály Zoltán
Epigrammák című zeneművét.
Ezt követően a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar nyitóhangversenyére került sor a színházteremben.
A koncertet Závogyán Magdolna, a fesztivál fővédnöke, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, aki ünnepi köszöntőjében szintén a hármas jubileum
jelentőségét méltatta.

(Folytatás a 7. oldalon)

Több közintézmény
zárva lesz
július 1-jén
Július 1-je a köztisztviselők és
kormánytisztviselők napja, valamint a magyar egészségügy napja
is. Ezen a napon szünetel az ügyfélfogadás Békés városában is a kormányhivatalban, az okmányirodában, az önkormányzatnál. Zárva
tartanak a háziorvosi- és szakrendelők, és a Levendula Patika kivételével a gyógyszertárak. A rendelőintézetben (hasonlóan a kórházakhoz)
ügyelet működik ezen a napon. 
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Dr. Veress Endre történettudós szülőháza
A Jantyik utca zárt beépítésű házai közül a
9. számú építmény nemcsak városképi szempontból, hanem kultúrtörténeti okokból is figyelmet érdemel. Ugyanis 1868-ban e házban
született dr. Veress Endre történettudós. Apja,
Veress Sándor Kossuthot
a vesztett szabadságharc
után az emigrációba is
követte.
Veress Endre sokat
foglalkozott a XVI. századi Erdély történetével. Egyik művében Báthory István, a későbbi lengyel király életét kutatta. Városunkban a
Hosszúfoki utca viseli az ő nevét.
A patinás ház másik jelentős lakója Megyeri Sándor földbirtokos volt. A két világháború között Békésen élénk közéleti tevékenysé-

get fejtett ki. Szintén itt élt dr. Frey Géza orvos, akinek a magánrendelője most is megvan.
Az utcasorban álló ház 6 tengelyes, a homlokzat vakolt lábazati párkányban végződik. Az ablakok felett kis díszítéseket
láthatunk. A nagy múltú
épület különleges sajátossága a két szélső ablak feletti megtört vonalú díszes
oromfal. Az oromfalon a
kis mélyedésekben kővázát helyeztek el az építtetők. Különösen értékes a
díszes vaskapu. A ház homlokzatán a történettudós emléktáblája látható.
Jelenleg Nagy Mihály és családja él itt. Mivel a ház a védett utcakép része, ezért talán
még unokáink is látni fogják.
Bíró György, városvédő

A Benedekfi testvérek előadói estje
Benedekfi István zongoraművész és testvére,
Benedekfi Zoltán hegedűművész nagysikerű hangversenyt adtak a zenei napok egyik rendezvényeként. Pályafutásuk során mindketten számos versenyen értek el szép sikereket. Repertoárjuk igen
sokszínű: romantikus, későromantikus zenével
kezdtek, a koncert első részében Kéler Béla, Elgar,
Brahms, Sosztakovics műveit interpretálták. Hangversenyük második részében saját kompozícióikat
adták elő, együtt írt darabokat is, és külön, szóló-

hangszerre, zongorára, vagy hegedűre írt zeneszámokat. Elhangzott egy filmzenéjük is, a 2008-ban
készült vietnámi-amerikai filmdráma, a „Ne égesd
el!” című film zenéjét ők írták. Ez volt koncertjük
akusztikus része. A harmadik részben Benedekfi
István szintetizátoron, Benedekfi Zoltán pedig hegedűn és dobon játszott. Zoltán egyszerre játszott
néhány számban hegedűn és lábdobon, virtuóz
módon. Természetesen Istvánról is el kell mondani,
hogy ő is virtuóz módon kezeli hangszerét.  Zs. I.

Takarítás okosan
Rohanó világunkban sokan érzik úgy, hogy állandó időhiányban szenvednek, és nem tudják kellően
rendben tartani otthonukat. Néhány tipp, amivel sokat tehetünk lakásunk tisztasásáért.
1.Nem érdemes halogatni.
A legjobb, ha nem hagyjuk a tennivalók felhalmozódását. Soha ne feküdjünk le mosogatás nélkül, és ne hagyjuk reggel otthonunkat rendetlenségben. Senki sem késett még el sehonnan amiatt, hogy bevetette
az ágyat, vagy elmosott egy
csészét.
2. Egyszerre egy dolgot
csináljon!
Rá kell szoktatni magunkat,
hogy igyekezzünk egyszerre egy dolgot végigvinni, és csak aztán kezdeni újabb tennivalóhoz. Ezzel
rengeteg időt és fáradtságot spórolhatunk meg.
3. Ha új kacat jön, egynek mennie kell.
A gyűjtögetőknek, akik nehezen dobnak ki bármit is és helyük sincs elég az elpakolásához, időnként felül kell vizsgálni, mire nincs szükségük. Különösen igaz ez a ruhákra és a kozmetikumokra.
4. A takarítás családi feladat.
Tudniuk kell a háziasszonyoknak kiadni a kezükből a munka egy részét, gyerekek és férjek is
beszállhatnak.
5. Még néhány hasznos tipp:
- Gyűjtse össze a pokrócokat és takarókat. Rázza ki őket jól, és tegye ki a friss levegőre, hogy jól
kiszellőzzenek egy szárítókötélen vagy korláton.
Ne sajnálja az időt tőlük, hadd napozzanak!

- Vásároljon és gondozzon zöld növényeket a lakásban, jobb lesz a levegő.
- Egy gyors hűtőszekrény-tisztítás is elkészül félóra alatt. A fagyasztó részéről se feledkezzen el.
Dobja ki a lejárt szavatosságú élelmiszereket!
- A konyhai szivacsokat két hétnél tovább soha
ne használja, mert ideális telephely a bacilusoknak. Minden mosogatás után ki
kell öblíteni bő vízzel, hogy ne
maradjon benne se szennyeződés, se tisztítószer. Mivel hamar kidobjuk őket, érdemes a
legolcsóbbat vásárolni.
- Nagytakarításkor mindent
le kell venni az összes polcról, áttörölgetni, lemosni a konyhában is.
A tűzhelyet rendszeresen kell tisztogatni.
- Az ágyneműt időnként érdemes kimosni, kitisztítatni. A ma kapható ágyneműket egyszerűen
kimoshatjuk a címkéjén megengedett módon.
- Vesse be a citrom-titkosfegyvert! Vágjon félbe
egy citromot, tegye vízzel teli edénybe és mikróban
forralja fel, hogy jól kipárologjon belőle a hatóanyag a készülékben. Kiváló fertőtlenítőszer! A másik felével dörzsölje át a faedényeket (vágódeszkákat, fakanalakat).
- A fürdőszobában is felszaporodnak a nem
használt, lejárt szavatosságú gyógyszerek, kozmetikumok, ezeket ki kell dobni. A fogkefét 1-2
havonta kell újra cserélni.
- Törölje le a monitorokat (tv, számítógép), egéralátétet antisztatikus törlőkendővel. Mindegyik kiváló porfogó, ügyeljen rá, hogy tiszta maradjon.

Üzenjünk Brüsszelnek,
hogy ők is megértsék!
fizetett hirdetés

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Történelemformáló reformátusok

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Priskin Erik és Herpai Dóra Mariann.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Molnár Mihály (51 évesen), özv. Baranyai Lászlóné Komán Ilona (83),
Vámos László (84), dr. Sós Sándor
(88), özv. Horváth Gáborné Balázs
Ilona (76), Liska István (53).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
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.

Pálmai
Tamás

Dr. Petneházi Zsigmond.

Bagita Attila.

Mucsi András.

A nyár eddigi legforróbb
napján a református templom
jóleső hűvösében a történelemformáló eseményekről és reformátusokról szóló előadásokkal rendezték meg a kilencedik
Magvetés konferenciát. A június 24-i rendezvény egyik előadójának dr. Trócsányi László
igazságügyi minisztert kérték
fel, aki azonban egy rendkívüli kormányülés miatt végül lemondta békési fellépését. Helyette dr. Petneházi Zsigmond
ügyvéd, a békési egyházközség
gondnoka szólt az 1946-os ideiglenes alkotmány keletkezésének körülményeiről, jogi és történelmi-politikai hátteréről, továbbá Tildy Zoltán - egykori
szeghalmi református lelkész -

miniszterelnök, később köztársasági elnök szerepéről, akit a
kommunizmus gyűrt maga alá.
Ennek az előadásnak a hetven
éves jubileum adott apropót.
A konferencián szóba került
1956 is, melynek hatvanadik
évfordulóját ünnepeljük idén.
1956 és a református egyház
összefüggéseiről bátor hangú
előadásában Mucsi András történelemtanár értekezett, nem
rejtve véka alá, hogy sajnos számosan voltak olyan egyházi vezetők, akik segítették a kommunista hatalmat az egyház ellehetetlenítésében, a vagyonuk
elvételében, a hitélet kiüresítésében, abban, hogy különösen
a paraszti híveknek csalódniuk
kellett a keresztény egyházban.

Az ellentétes nézetet valló becsületes lelkészeket megfélemlítették, félreállították. Bizony
ez egy szomorú, nehéz korszaka volt a református egyháznak. Külön szóltak még dr. János Ferenc - Nagy Imre miniszterelnök veje - református lelkész politikai, ezen belül 56-os
szerepvállalásáról. Az ő életútja - korán bekövetkezett haláláig - jellegzetes példája a korszak
elnyomó gépezete embertelen
működésének.
A harmadik előadásban
Bagita Attila a 450 éves II.
Helvét Hitvallás történelmi, egyháztörténeti hátteréről adott áttekintést, kiemelve
Bullinger Henrik reformátor
szerepét. 
Szegfű K.

Feltették az i-re a pontot
Igen, talán ez a legtalálóbb
kifejezés arra, ami a KÉSZ
meghívására Bétazenre érkezett kolozsvári Tokos zenekar június 22-i koncertjéről elmondható. De nevezhetnénk
az esti történések eme fejezetét
a magyar csoda második felvonásának is, hiszen a Kolozsvári
Magyar Operából éppen beeső
fiúknak hangolni sem nagyon
volt idejük, mert pár falat békési kolbász lenyelése után kezdődött is a magyar-portugál
focimeccs. Az együtt elénekelt
himnusz után a mámor két órája következett, és a mérkőzés
végének emelkedett magyar
hangulatára tromfolt még rá az
erdélyi legények frenetikus előadása. A zsúfolásig telt kápolnaterem közönsége már az első szám után „vette a lapot” és
kitörő, euforikus tetszésnyilvá-

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető igénybe. Figyeljék a patikák
szombati nyitva tartását is.

Fergeteges koncertet adott Békésen az erdélyi Tokos zenekar.

nítása minden alkalommal vastapsba torkollt. A fiatalok azonnal lereagálták a befogadás elemi erejét, így született meg az
a felejthetetlen bő óra, amelyet
együtt tölthettünk, és amelynek végén megállapíthattuk,
hogy a két sepsiszentgyörgyi
(Tókos Csongor Attila – hege-

dű és Gergely Elek- harmonika, nagybőgő), meg a három
kolozsvári (Vajas Albert – hegedű, Szép Gyula Bálint - brácsa,
hegedű, Tóth Adorján Márton nagybőgő, brácsa) barátból álló „banda” méltán nyerte meg
2014-ben a Fölszállott a páva
zenekari kategóriáját.
P. T.

Elhunyt dr. Sós Sándor
Szobafestést
és mázolást,
tapétázást,
külső homlokzatfestést,
szigetelést, valamint
házak, lakások
felújítását,
teljes kartonozást,
kisebb kerti munkákat
vállalok
reális áron!
Hívjon bizalommal!
Tel.: 70/276-83-78.

Jó

Fotók: Virág István.

Ügyeletes gyógyszertár:
június 25. – július 2.
Levendula Patika (Csabai u.)
július 2-9.
Jázmin Patika (Rákóczi u.),
július 9-16.
Turul Patika (Piac tér).

Jegyzet

Életének 88. évében elhunyt
dr. Sós Sándor. Békésen született, iskoláit is itt végezte.
1950-től nyugdíjazásáig a közigazgatásban dolgozott. Előbb
a Járási Tanács elnökhelyettese, majd 1954-71 között elnöke volt. 1971-ben megválasztották az akkor Nagyközségi
Tanács elnökének, a várossá
nyilvánítástól településünk VB
titkára volt. Az államigazgatásban eltöltött évtizedei alatt

folyamatosan képezte magát,
hogy feladatait a város és lakossága érdekében minél magasabb színvonalon végezhesse. A
Városvédő és Szépítő Egyesület
alapító tagja volt, rendezvényein az utolsó időkig megjelent.
A várossá nyilvánításban, a település ezt megelőző és ezt követő fejlődésében végzett tevékenysége tette elismertté a békésiek körében. Békés Város
Díszpolgárától búcsúzunk.

Jó volt június 22-én, szerdán este magyarnak lenni.
Így fogalmaztuk meg a polgármester úrral azt, ami a
lelkünkben lakott akkor, és
azóta is ott él hál’ Istennek.
A kulturális központ kivetítőjén néztük együtt a magyar-portugál Európa-bajnoki futballmeccset és ballagtunk le a lépcsőn a Tokos
zenekar koncertjére igyekezvén. Ott aztán kaptunk
még „két kiló” magyar öntudatot és boldog mosol�lyal indultunk jól megérdemelt hideg sörünk habos
ábrándjait kergetve. Ebben
a felszabadult állapotban
gondolkodtam el sok mindenen. Komoly dolgokon is.
Látták az országot? Látták az egybeforrt magyar nemzetet? (A savanyú pofákat hagyjuk saját
ecetjükben fürdőzni.) Látták Budapestet? A legnehezebb sorsú magyar várost, fővárosunkat, ahogy
megtalálja lelke darabjait, összerakja és a nagyon
várt eggyé válástól valami
döbbenetes felszabadultságú örömben forr, tombol,
kacag, énekel, ölelkezik és
sír? Látták Kárpát-medence városait, a magyarok határt nem ismerő ünnepét?
Látták a Franciaország stadionjait ellepő piros-fehérzöld tengert, benne egy-két
kék-arany székely szigettel?
Látták, tudom. Érzem. De
lássuk a mélyebb dolgokat
is. Filozofáljunk kicsit.
A népből fejlődéssel kialakult nemzet közös eredetű, egy nyelvet beszélő
emberek tartós közössége,
akik történelmük, hazájuk és hagyományuk alapján egységes egészet alkotnak. Szellemi hasonlóságuk
megmutatkozik erkölcseikben és szokásaikban is (pl.
viselet, zene, tánc). Egy területen élő (pl. Kárpát-medence) tartós polgári közösség, amelynek tagjaiban
erős az összetartozás tudata. Így szól a meghatározások egyike. Nos, 22-én este
megfeleltünk a fenti kritériumoknak. És azt is megmutattuk, hogy a magyar
nemzet tényleg nagyobb
határokkal
rendelkezik,
mint Magyarország.
A nacionalizmus a nemzetek kialakulásának, a

nemzetté válás folyamatának politikai ideológiája. Legfontosabb jellemvonása a nemzet fogalmának
előtérbe helyezése, az a nézet, hogy a nemzeti azonosság (nemzeti identitás) az
emberi élet egyik alapvető
értéke. És itt álljunk meg
gyorsan. Egyik alapvető és
nem az alapvető értéke. Ez
a határ. Ha ezt nem lépjük
át, akkor teljesen védhető ez a fogalom is, hisz épp
mert alapvető, de nem kizáró kritérium, megállja a
helyét a liberális támadásokkal szemben, akik médiauralmukat kihasználva
igyekeznek az egészséges
nemzeti öntudatot összemosni egy másik fogalommal, melyet minden józan
nemzetben gondolkodó is
elítél. Ez a sovinizmus. A
nemzeti kizárólagosság, felsőbbrendűség. A kisebbségekkel szembeni tolerancia
teljes hiánya, a megsemmisítésükre való törekvés.
(Lásd például a Ceausescu
időszak „nemzet-szocializmusát”.) Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot
véd, soviniszta az, aki jogot
sért. A patriotizmus (hazafiság) tiszta hazaszeretet,
mások megbántása nélkül.
A szülőföld, a közös haza,
a nemzeti múlt, a nyelv, a
szokások tisztelete és szeretete.
Az internacionalizmus
már ismét nem erkölcsi fogalom - mint a hazaszeretet
volt - hanem politikai, nem
is taglalnám sokáig. Lenin
és utódai megismertették
velünk a lényegét. Elég volt
belőle, bár szabadulni nem
tudunk teljesen tőlük, hiszen a mai liberálisok - tisztelet a ritka kivételeknek méltó kozmopolita utódai
VIL-nek. Elég az EU egynémely vezetőjére nézni.
Végül egy utolsó kérdés.
Lehet-e valaki nyíltan hazafi ma Magyarországon?
Létezik-e pártoktól független patriotizmus? Szerintem egyértelműen igen.
Nem kell semmilyen párthoz tartozni, ahhoz hogy
valaki igaz hazafi legyen.
Elég, ha egy civil szervezetben tesz valamit. Vagy annak segít, ahol tud, amen�nyire tud. Vagy csak tesz a
közösért, a közért. És, ha
bár egy ember vállalja nyíltan a patriotizmusát, előbbutóbb mások is csatlakozni
fognak hozzá. Lásd határtalan hazánkat június 22-én
este. Ezt tette velünk a foci.
A Jóisten áldja meg, aki kitalálta ezt a sportot.
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Csendesül... Tehetséggondozó óvónő
kapott díjat
Kié a gyermekünk?

A jövő évi költségvetésben jelentős többletforrásokhoz jut
az egészségügyi ágazat, ennek fontos része a már az idén elindítandó béremelés - mondta az EMMI parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kifejtette: a szakszervezetekkel történt
megállapodva a szakorvosok és a kórházi szakgyógyszerészek
alapbére idén szeptembertől bruttó 107 ezer, jövő novembertől pedig bruttó 100 ezer Ft-tal nő. A szakdolgozók átlagbére idén átlagosan 26,5%-kal, jövő novembertől 12%-kal,
2018 novemberében és 2019 novemberében pedig 8-8%-kal
nő. 171 milliárd Ft-tal jut jövőre több az ágazatnak 2016-hoz
képest, 7,9 milliárd Ft-tal nő a gyógyszertámogatásra fordítható keret, a gyógyászati segédeszköz támogatás 4,8 milliárddal, a rezidensösztöndíjakra 2 milliárd, az összevont szakellátás finanszírozására 25,9 milliárd Ft-tal jut több jövőre. Az
elmúlt 6 évben több mint 300 milliárd Ft költöttek a kórházi infrastruktúra korszerűsítésére, és több mint 100 milliárd
Ft jutott műszerek, berendezések cseréjére, újak vásárlására
is. Ezen kívül 11 milliárd Ft-ot fordítottak a mentőszolgálat
korszerűsítésére, mentőállomások felújítására, újak építésére.
A nyugdíjak reálértéke 2010-hez képest 21,1%-kal nőtt, ami
vásárlóérték tekintetében 8,4 %-os emelkedés.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:
18392607-1-04.

(Folytatás az 1. oldalról)
ezért a legjobb eredmén�– A díjat én kaptam meg,
nyel szeret végezni, legyen
de egy egész csapat évek óta
zene, tánc, sport, logikai
tartó munkája rejlik benképesség, kézügyesség. Kis
ne – nyilatkozta a Békési
és középsős csoportokban
Újságnak Bagolyné Szűcs
a saját óvodapedagógusok
Andrea. Az óvónő 29 éve
végzik a gyerekek tehetvan a pályán. Öt éve szeséggondozását, míg nagyrezte meg tehetséggondocsoportban úgynevezett tezói szakvégzettségét, azóta
hetségműhelyekben folyik
a Fürkész tagóvodából kia munka – mesélte olvasóindulva több városi és köriknak a kitüntetett szaknyékbeli óvodában indulha- Bagolyné Szűcs Andrea.
ember, hogy mit is jelent a
tott meg a tehetséggondozás,
gyakorlatban mindez.
így Békés – Bagolyné Andi álma szerint – az
A Bonis Bona-díj átadója a fővárosban, a Maegyik legjelentősebb magyarországi óvodai te- gyar Nemzeti Múzeumban zajlott Balog Zoltán
hetséggondozó központtá válhat.
miniszter és Novák Katalin államtitkár jelen- Ebben az életkorban még minden gyer- létében. A díjátadóra Bagolyné Szűcs Andreát
meket tehetségígéretnek tekintünk és igyek- két felterjesztő kollégája is elkísérte. A meghaszünk az erős oldalát megkeresni. Azt, amit tó, lélekemelő műsort tehetséges gyerekek ada legnagyobb kedvvel, legmotiváltabban, és ták. 
Szegfű K.
Fotó: A Békési Újság archívumából.

„ Legyen egész életére felajánlva az Úrnak! (1 Sám. 1:28)
A gyermeket váró, gyermeket nevelő szülők közül az aggódó
személyiségűek úgy gondolkodnak, hogy a gyermekre túl sok veszély leselkedik, gonosz világba érkezik és a szülőkön kívül senkire
sem számíthat, de még ők sem tudják mindentől megóvni. Az öntudatos szülő azt tartja, hogy a gyermek az övé és ő megvédi majd,
elhalmozza miden jóval, megtervezi a jövőjét, és ha kell, szenvedni
is helyette fog. Nem tudja még, hogy a gyermek egy idő után nem
akar az övé maradni, sok nehéz helyzetben nem tud majd vigyázni rá, és lehet, hogy nem helyette, de miatta kell majd szenvednie.
A fenti bibliai mondat egy vigasztalást nyert édesanya imádságából való, aki azt vallotta: a gyermekem az Istené és „teljes
életére az Úrnak legyen szentelve.” Örülök, hogy ránk bízta egy
időre, tőle fogadjuk el, olyannak amilyen. De nem magunknak
neveljük, hanem az Úrnak. Az Ő terve valósuljon meg az életében! Igyekszünk megismertetni az élő Istent. Sokat fogunk
imádkozni érte és vele. Ez lesz a legbiztosabb védelem. Nemcsak
mi akarunk gyönyörködni benne, legyen olyan ember, akiben Isten kedvét leli, s legyen sokak számára áldássá!
Kié a gyermekünk? Nem gazdátlan, de nem is a mienk, hanem az Istené. Ezért lesz mindig biztonságban, és ezért lehetünk
nyugodtak miatta.
Aki komolyan veszi, hogy gyermeke az Úré, az nem büszke rá,
hanem hálás érte. Nem dicsekszik vele, hanem dicsőíti érte Istent. Nem aggódik, hanem imádkozik. Nem imádja, hanem szereti. Ez nehezebb, de csak ez használ a gyermeknek.
Péter István, lelkipásztor

Tárgyi
emlékeim
óvodáskorból
Az Újvárosi Tagóvoda idén
ünnepli 110. éves fennállását. E
jeles nap alkalmának megrendezéséhez kérjük mindazok jelentkezését, akik a közeli vagy
a távoli múltban óvodánk falai
között cseperedtek.
A jelentkezés mottója: „Tárgyi emlékeim óvodáskorból!”
Várjuk mindazok jelentkezését, akik régi játékokkal,
meséskönyvekkel, fényképekkel vagy egyéb - szívüknek
kedves emlékkel - tudnának
hozzájárulni a kiállítás sikeréhez. A tárgyakat július 22-ig
óvodánkban személyesen fogadjuk. Segítségüket előre is
köszöni az Újvárosi Tagóvoda
(régi Csabai úti óvoda) nevelőtestülete.
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Békési sorsok, békési arcok
Szeretve szeretni…

- Miért gazdaboltot nyitottatok, itt, ahol a közelben kettő is van?
- Több mint 15 éve vagyunk
a „ZKI vetőmag” kereskedelmi képviselői Békés és Hajdú-Bihar megyékben. A legtöbb gazdabolttal kapcsolatban állunk. Ebből következett,
hogy ha boltot nyitunk, az
csak gazdabolt lehet. A vásárlói igényekből és saját tapasztalatunkból kiindulva egy korszerű, minden igényt kielégítő
boltot álmodtunk meg. Ebben
az épületben (a Csapó kereskedés és az órásüzlet között) korábban is gazdabolt működött.
Szeretnénk, ha minél többen
megismernék a régi-új boltot, a kibővített választékot, a
szakszerű tanácsadást. Feltett
szándékunk segíteni, hogy ismét kedvet kapjanak az emberek a kertészkedéshez, hogy
saját családjuk számára megtermeljék a szükséges zöldségféléket, gyümölcsöket. Sokszor hallom, hogy azért nem
vetünk semmit, mert olcsón

megkapni mindent a „multinál”. Ez igaz, viszont a frissen leszedett saját termés mindenképp egészségesebb, finomabb, és az sem mindegy,
hogy mennyi vegyszert tartalmaznak. Igyekszünk a vásárlóink kedvében járni, lesznek
nyereményjátékok is. A részleteket hamarosan megismerhetik plakátjainkon és a boltunkban. Kérdezted, hogy nem
volt-e a boltnyitás nagy bátorság. Kellett hozzá bátorság, elszántság, rátermett, hozzáértő
kolléga. Ez nálunk együtt van.
- Bár egy gimibe jártunk,
mégis keveset tudok rólad. Te
mit tartasz legfontosabbnak
magadról?
- Az ’56-os forradalom kellős közepén születtem, ennek
ellenére nagyon békés természetű, nyitott ember vagyok.
Iskoláimat szülővárosomban,
Békésen végeztem. Élelmiszermérnöki és szervező szakmérnöki diplomát Budapesten, a
Kertészeti Egyetemen szereztem. Első munkahelyem a Bé-

Jubiláló óvoda
A napokban rendezték meg
a Teleky utcai óvoda alapításának 60. évfordulójára emlékező ünnepséget. Az egykori
parasztházból a 26. szám alatt
megnyílt óvodában 1-2 ezer
gyermek szerezhetett kellemes

totta. 1960-ban lett kétcsoportos az ovi, 1972-ben pedig jelentősen kibővítették az épületet. Jelenleg hatvan gyermek
három csoportban nevelkedik
itt. Az óvoda különlegessége a
saját tornaterme és a KRESZ-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Fotó: Békési Újság archívuma.

Kissé talán furcsa e cím, de interjúalanyomra, az 59 éves
Kovács Juliannára, aki nemcsak megjelenésében impulzív,
hanem személyiségében, életfelfogásában is, ez illik. Mire
gondolok? Mondja el ő maga!

késcsabai Konzervgyár volt,
ahol részt vettem a gyár műszaki fejlesztéseinek megvalósításában. Az ott eltöltött 10
év alatt komoly tapasztalatokra tettem szert, amiket hasznosítottam is zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemek létrehozásában Magyarországon
és Vietnámban. Három évig
ügyvezetője voltam egy élelmiszeripari gépgyártó kft-nek,
ahol nagyméretű, ipari berendezéseket gyártottunk. 1993
óta egy kétszemélyes kft-ben
visszük tovább ezeket a tevékenységeket.
- Hitvallásod: Életünk része
a természet, szeressétek a virágokat…

- Mindenhez és mindenkihez szeretettel viszonyulok,
egyaránt szeretem az embereket, állatokat, növényeket.
Ilyennek születtem, ezt hoztam otthonról, engem is szeretettel neveltek és ezt követtem én is a gyereknevelésben.
A szeretet által nagy dolgokra
vagyunk képesek.
- Magánélet? Pihenés?
- Életem legfontosabb része
a fiam, Péter, aki közgazdász
és Budapesten él. Szeretem a
napot a kertemben kezdeni és
befejezni, ápolni a növényeimet, hallgatni a madarakat,
fotózni, vagy csak egy kicsit
csendben ülni és kikapcsolni,
este feltöltődni a napi rohanás
után. Barátaimmal színházba,
hangversenyre járok, imádok
táncolni. Általános iskolás koromtól az egyetem befejezéséig aktívan néptáncoltam és ma
is teszem, ha lehetőség adódik
rá. Sport gyanánt rendszeresen
nagy sétákat teszek Leóval, a
kiskutyámmal. Szeretek utazni, kirándulni, világot látni.
Nagy vágyam, hogy Vietnámba még egyszer visszamehessek. 
Gugé
Következő alanyunk Szabó
Zoltán vállalkozó lesz.

Kezdődik a befőzés, hozzá AKCIÓS áron kapható

Békés, Piac tér 3.
Telefon: 30/613-5474.

 720 ml üveg
75 Ft + lapka 25 Ft
 370 ml üveg
50 Ft + lapka 20 Ft
 30- 200 l savanyúságos és cefrés hordók
 5-20 l vödrök
Kapható még: vetőmag, növényvédőszer, műtrágya,
tápoldat, permetező, fűnyíró, szivattyú, öntözési kellékek, kerti szerszámok, szerszámnyelek, alkatrészek. Fólia, drótháló, geotextil, csibedrót, -etető, -itató. Nyárs, fáklya, üst, bogrács. Esőkabát, gumicsizma.

Fotó: Amatőr felvétel..

Aranydiplomás óvónő

Egykori és mai ovisok együtt ünnepeltek.

emlékeket az elmúlt hatvan
évben. Közülük páran eljöttek az ünnepségre, olyanok is,
akik a legelső csoportba jártak.
1956 január 1-jén 45 gyermekkel egy csoportban kezdte meg
a munkáját az intézmény, Lengyel Mária volt az első óvónő.
Röviddel ezután Kutyik Istvánné vette át a vezetést, míg
a nyolcvanas évektől hosszabb
időn át Berecz Gáborné irányí-

pályája, utóbbi egyedülálló a
városban. A jubileumra fotókat
gyűjtöttek archív felvételekből
a mai óvónők, és retro játékok
kiállítása is nyílt. Az ünneplőket természetesen óriási torta is
várta. Az ünnepségen Izsó Gábor polgármester 20 ezer Ft-os
játékutalványt adott át a városvezetés ajándékaként a vezető óvónőnek, Liptákné Öreg
Anikónak.

Berecz Gáborné Szabó Zsuzsanna arany
fokozatú díszdiplomát fog átvenni Szarvason, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán
ez év szeptemberében. Zsuzsa néni 1966ban végzett a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Pályáját Okányban, majd Vésztőn
kezdte. 1968-ban Békésen helyezkedett el, a
Jantyik utcai óvodában, ahol 1981-ig dolgozott. 1981. december 1-től egészen nyugdíjba vonulásáig a Teleky utcai óvoda vezetője volt. Munkáját a gyermekszeretet, őszinte elfogadás jellemezte. Hangjával, előadásmódjával számos kisóvodást varázsolt el, és repített nap mint nap a mesék titokzatos világába. Hosszú éveken keresztül odaadó munkával,
közvetlen barátságos természetével mutatott példát az óvónői munka szeretetére. Hivatástudata emberi tartással, humánummal, munkafegyelemmel, jó szervezőkészséggel társult. Negyvenéves munkaviszony után 2006. szeptember 1-én kezdte meg nyugdíjas éveit.
Pedagógiai tevékenysége eredményességét a szakmai kitüntetései
is tükrözik: 1987-ben kiváló munkáért miniszteri kitüntetés, 2006ban Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
Ezúton szeretnénk gratulálni a kitüntetéshez, és kívánunk jó
egészséget, boldog nyugdíjas éveket Zsuzsa néninek! A Teleky
utcai Tagóvoda egykori és jelenlegi dolgozói jókívánságához lapunk is csatlakozik.

Az emésztési zavarok következményei
A legtöbben nem is sejtik, hogy a bélrendszer nemcsak az
emésztés és a felszívódás helye, hanem a legfontosabb immunszerv is. Az ellenállóképességünk legalább 60-70%-át a bélnyálkahártyában található nyirokerek és nyirokcsomócskák alkotják. Ezért a bélrendszer állapota, működése és egészsége
döntően meghatározza, hogy ki mennyire képes megküzdeni
a fertőzésekkel, a betolakodó kórokozókkal. Az emésztőrendszer, sokkal komplikáltabb feladatokat lát el, mint ahogy azt gondolnánk: óriási energiaráfordítással lebontja az ételt kisebb, feldolgozhatóbb részekre, felveszi a vérbe és a nyirokba. A sejtek
táplálását segítő tápanyagokat kiválasztja, emésztőnedveket és
hormonszerű anyagokat termel, megszűri a táplálékot a szervezet számára idegen, káros és allergizáló anyagoktól, a bélbaktériumok segítségével vitaminokat termel, és állandóan ébren
tartja az immunrendszert.
A bélrendszer bizonyos szempontból a legfontosabb az immunrendszer számára. A focipálya-méretű bélfelületet behálózó nyirokrendszer legalább 50 négyzetméternyi területet képvisel.
Gondolta volna, hogy a bélben található mintegy 500 különbözőféle baktérium mennyisége összesen, egy átlagosan 70 kg-os
testsúlyú ember esetén 6-7 kg-ot jelent?
Mivel a bélrendszer semmivel sem kisebb jelentőségű salaktalanító szerv, mint a máj, sérülése, csökkent működése, renyhesége komoly panaszokat vonhat magával. 
Folytatjuk…

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

A higiénés szokások kialakítása
a bölcsődében
A bölcsődés gyermek számára fontos a környezeti és személyi higiénia kialakítása, amely egy hosszabb folyamat és nem lehet elég
korán elkezdeni. A kisgyermekkorban rögződő szabályok szokássá
válnak, és felnőtt korban is alapját képezik az egészségkultúrának.
Ezért fontos, hogy megtanítsuk a gyermekek számára a higiénés
szokásokat, mint pl. a napi tisztálkodás, az alapos kézmosás WChasználat után valamint étkezés előtt. A megfelelő szalvéta- és zsebkendő használatot, a szájöblítést és a fésülködést. A gyermekek orrát szükség szerint a kisgyermeknevelők törlik meg, de a gyermeket
is megkérjük, hogy szóljon, ha szükségét érzi az orrtörlésnek. A már
sikerült cselekvést elismerjük, dicsérjük, bátorítjuk. A szájápolás a
személyi higiéné fontos része. Feladatunk a szokás kialakítása és a
helyes technika gyakorlása, mely több lépésben történik. Bölcsődében a szájápolás az öblögetéssel kezdődik, és előbb ezt kell a gyermeknek megtanítani. Megfelelő, a gyermek számára érthető magyarázattal és mintával szolgálunk a cselekvés során. A WC- papír
használata azért fontos, hogy fel tudjuk itatni a lecsöppenő vizeletet,
megelőzve így a fehérnemű nedvesedését, a kellemetlen szagot és a
felülfertőződést. A bölcsődében a gyermekeket minden WC- használat után kézmosásra szokatjuk. Megtanítjuk nekik, hogy kézmosáskor a hosszú ujjú ruháikat mindig húzzák fel, nehogy vizes legyen. Kézmosáskor a saját jelükkel ellátott törölközőbe töröljék a
kezüket és utána a megfelelő jellel ellátott helyre akasszák azt vissza.
A törölközőtartók minden gyermek számára elérhető helyen vannak elhelyezve. A saját jellel ellátott törölközőt, poharat, fésűt úgy
helyezzük el, hogy ne érintkezzen a másikéval. A ruházatuk szemrevételezésében, a testséma kialakulásában a falra egész alakos tükör van elhelyezve, ez is az esztétikai nevelés részeként játszik fontos
szerepet. A tükör előtt megtanítjuk a fésülködés helyes technikáját,
hogy a későbbiekben segítség nélkül tudják majd elvégezni. Engedjük, hogy a napi szükségleteiket önállóan végezzék, figyelembe véve
a gyermek fejlettségi szintjét és korát. Nekünk kisgyermeknevelőknek fontos feladatunk önállósági törekvések támogatása segítséggel, odafigyeléssel, ösztönzéssel, dicsérettel elérjük azt, hogy a gyermekek leljék örömüket a teendőikben, önállóságukban. A gyermeket dicsérni kell, hogy önbizalmuk fokozódjék.
Gáborné Öreg Marianna kisgyermeknevelő,
Gólyafészek Bölcsőde
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Téglagyári horgásztavon tórész eladó.
Irányár: 420 ezer Ft. Tel: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. 30/218-55-80.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás, vegyesfalazatú, felújításra szoruló ház eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-45-75.
Sürgősen eladó egy városközponti, 996
m2-es telek Békésen az I. kerületben.
Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.:70/29-49-043.
2,5 millió Ft-ért sürgősen Hatházon régi típusú vályogház eladó. Tel.: 70/511-03-35.
Komfortos, kétszobás ház eladó nagy kerttel Tarhoson a Petőfi utcában sürgősen 2,8
millió Ft-ért. Alsókonyha, melléképületek.
Érd.: 30/65-21-454, 10-19 óra között.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 3 millió Ft.
Érd.: 66/415-380.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Drága utcában ház 4 millió Ft-ért eladó
nagy telekkel, közel a gyógyfürdőhöz. Tel.:
66/643-342, 70/222-10-48.
A Hegedűs utcában háromszobás ház
nagy udvarral, melléképületekkel sürgősen eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 20/287-53-42,
17 óra után.
Mezőberényben ház eladó. Irányár: 4,5
millió Ft, Tel.: 70/659-76-71.
Gorkij u. 13. szám alatt kétszobás, összkomfortos, vegyesfalazatú ház eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.: 70/518-4-30,
30/68-60-955.
Szabadkai utca 9. sz. ház eladó 4,7 millió Ft-ért. Érd.: a helyszínen 14 óra után
és hétvégén.
Szélső utca 49. alatti ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Körös gát melletti ház eladó 5 millió Ft-ért.
Tárház u. 62. Tel.: 30/931-90-85.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő utcában összkomfortos háromszobás ház eladó betonos udvarral, beépített
csempekályhával, alsóépületekkel. Irányár:
5,15 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Kinizsi u. 51. alatti ház eladó 5,2 millió Ftért. Érd.: 30/389-69-53.
Két generációnak is alkalmas, háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft.
Tel.: 66/410-323.
Régi építésű, összkomfortos családi ház
csendes, nyugodt környezetben eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/359-76-90,
70/941-39-08.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös,
középső lakás sürgősen eladó 5,4 millió
Ft-ért. Érd.: 30/448-44-02, 70/227-00-63.
Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Váradi utca 30. alatti összkomfortos családi ház 6 millió Ft-ért eladó vagy első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-73-40.
Adyn IV. emeleti, kétszobás, erkélyes, felújított lakás eladó 6 millió Ft-ért. Tel.:
30/193-54-66.

Apróhirdetések
A belvárosban háromszobás családi ház,
nagy mellékhelyiségekkel központban eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 30/377-53-10.
Békésen kétszobás téglaépítésű kocka
ház eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár:
6,2 millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Felújított, kétszobás, 54 m2-es lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,6 millió Ft.
Tel.:30/81-41-537.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti 62 m2-es
lakás eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Bélmegyeren háromszobás, étkezős, gáz
és vegyes központi fűtéses lakás eladó.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 70/330-38-97.
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.:
30/95-52-247. Irányár: 6,9 millió Ft.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
Dánfokon a Kökény utcában igényes, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses 45 m2-es
alapterületű ház eladó 361 m2-es telekkel 7
millió Ft-ért. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
A Hajnal utcában négyszobás családi ház
melléképületekkel 7 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 30/261-99-66, 20/950-70-83.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
Vörösmarty utcában kétszobás, központi fűtésű ház eladó vagy III. emeletig 1 +
2 félszobás erkélyes lakásra elcserélhető.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 70/354-89-24.
Békésen a Posta utcában kétszobás összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 7,6
millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Négyszobás kertes ház 1095 m2-es telken melléképületekkel, gyümölcsfákkal,
ásott kúttal eladó vagy kertes kétszobásra cserélhető. Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.:
30/225-78-24.
Ady 12C-ben tehermentes, 1+2 félszobás, II. emeleti, erkélyes téglalakás eladó
vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 8
millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Szarvasi úton IV. emeleti, háromszobás,
központi fűtéses, erkélyes lakás külön tárolóval 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/1935-466.
Karacson lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Tel.: 70/941-11-38.
Padlásszobás kertes ház eladó. Irányár: 8
millió Ft. Érd.: 30/68-56-504.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás, 67 m2-es ház eladó. Központi fűtés,
melléképületek. Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.:
30/637-60-79.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Mátraszentimre legszebb részén háromszobás, kőből épített, panorámás, közművesített nyaraló berendezéssel együtt 11 millió
Ft-ért eladó. 20/950-70-83, 30/261-99-66.
Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari áram, melléképület, terasz.
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391.
Kétgenerációs ház a Drága utcában melléképületekkel eladó. Irányár: 16,5 millió
Ft. Tel.: 70/612-83-74.
Városközponthoz közel 3 szoba + nappalis ház rendezett kis udvarral, két garázzsal
eladó. Irányár: 19 millió Ft. Érd.: 70/32992-22.

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: július 5. kedd 12 óra

Az uszoda szomszédságában180 m2-es
családi ház eladó. Négy hálószoba, nappali, konyha, két fürdőszoba, garázs, fedett terasz, rendezett udvar. Irányár: 22,5
millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.

Kiadó ingatlan
Albérletbe kiadó augusztus 1-től egy
szoba, konyha, fürdőszoba használattal egy hölgy részére. Tel.: 30/667-4584, este.
Háromszobás kertes ház hosszútávra kiadó. 70/360-61-73.
Ingatlant keres
Fiatal házaspár kétszobás lakást vagy kertes házat venne részletfizetéssel. Havi 40
ezer Ft. 70/39-59-732, 16 óra után.
Egyedülálló férfi olcsó albérletet keres
Békésen. Ajánlatokat: Csallóközi u. 1/2.,
Csikesz György.
Részletfizetésre lakást vagy házat vennék
Békésen. Havi 50 ezer Ft-tal tudnám fizetni. 20/387-36-92.

Kert, szántóföld
1284 m2 zártkert eladó Malomasszonykert
ben. Tel.: 66/415-081, 30/648-49-09.
790 m2-es kert eladó. Tel.: 66/412-862.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakható, villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

Jármű, alkatrész
Suzuki Swift Sedan 1.3 olcsón eladó. Érd.:
20/991-91-78.
1,3-as Wartburg első-hátsó lámpák, csomagtartó, egyéb alkatrészek nagyon olcsón eladók. Tel.: 30/367-08-94.
Simsont vennék bontásra. Bontott alkatrész is érdekel. Maximum 20 ezer Ft-ig.
Tel.: 20/94-50-726.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.:
66/97-77-600.

Állat
Kiváló vérvonalból, törzskönyvezett szülőktől németjuhász kiskutyák eladók fekete és ordas színekben, oltva, féregtelenítve. 30/749-12-23.
Eladó: vágni való nyúl konyhakészen is,
hasas nyúl, kisnyuszik. Előnevelt kacsa,
némakacsa, pulyka, liba. Raktár u. 24.
70/881-93-00.
Birkák eladók. 30/67-52-575.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 30/87473-39.
Eladó 5 anyajuh, 4 bárány. Érd.: 66/420255.

Munkát keres, ajánl
A Békési Gyógyászati Központ 1 főnek gyógymasszőri állást hirdet. Érdeklődni: 66/411-754.
Alkalmi munkást keresek telephely rendezésére. 20/92-04-704.
Takarítói munkát keresek Békésen délelőttökre. 20/387-36-92.

Pándi meggy szedéssel eladó. Tel.:
20/355-77-26.
Bontott cserép és kúpcserép eladó. Érd.:
30/592-03-97.
Eladó: párologtató 5000 Ft-ért, turmixgép
5000 Ft-ért, hősugárzós radiátorok 5000
Ft-ért. 70/656-33-39.
Eladó: fagyasztóláda, előszobafal, gázpalack, húsvágógép, bőrönd, háromrészes
ülőgarnitúra. Érd.: 30/905-49-14.
28-as összteleszkópos, megkímélt férfi
kerékpár eladó. Tel.: 30/27-28-342.
Sárgabarack színű plüss kihúzhatós kanapé egy fotellal 95 ezer Ft-ért eladó. Tel.:
66/634-528.
Békésen 1700 db Tondach cserép + kúpcserép + jobbos-balos szélcserép eladó.
Tel.: 70/312-58-62.
2x3 m-es és faltól falig szőnyegek, forrasztópáka + 4 db cin, új hollandi kosár,
éjjeliszekrények, tortaszállító kosár eladó.
70/236-35-37.
Régifajta zongora eladó. Érd.: 70/40-34869.
Eladó: 42-es lovaglócsizma, 2 db rotára
való kapa, kézi fűnyíró. 30/272-83-42.
Felújításra szoruló kerti faház, 1,8 m-es
dracéna eladó. Érd.: 30/276-56-94.
120-as terménydaráló eladó. Keresek 20
db kisebbfajta kúpcserepet megvételre.
Tel.: 66/412-862.
Mélyvénás lábmelegítő jó áron eladó.
30/357-18-43.
Eladó: hármasablak, kettesablak, 3 db
szimpla ablak folyosóra, 150W-os infra
lámpa izzók, szekrénysor, egyszemélyes
heverő. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó: Wiló 220 V-os keringetőszivattyú,
Simson Star sztender, kézmosókagyló, 3
db Opel acélfelni, írógép, kisbíródob, szénavágó, új 45-ös gumicsizma. 30/26054-21.
2-3 szárnyas ikerablak, 500 db zsalutégla, parkettás ajtó ajtótokkal eladó. 30/27283-42.
Terramagon +7 másnesterápiás matrac
eladó 15 ezer Ft-ért. 30/931-90-85.
Üres gázpalackok, autóba való kagylós
gyerekülés eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapotban eladó. Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban újonnan eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Grohe zuhanycsaptelep fejzuhannyal, termosztáttal, eredeti csomagolásban eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Légpuskát vennék, maximum 10 ezer Ftig. Tel.: 20/945-07-26.
Hajdú mosógép, új férfi kerékpár eladó.
Érd.: 66/410-204.
Eladó: virágzó-termő citromfa, méhcsaládok, 720 ml üveg méznek-befőttnek kis és
nagy tételben olcsón. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: öntöttvas kád, kézikocsi, súlyzók,
digitális mérleg, 10-es műanyag rekeszek,
felvágott szeletelő, négyszemélyes sátor, 10 m2 csempe, befőttes üvegek. Tel.:
30/367-08-94.
170 l-es hűtőszekrény, hűtőkombi, számítógépes asztal, könyvek olcsón, régi írógép, új videomagnó eladó. 70/241-82-97.
Rozsdamentes, duplafalú 100 l-es pálinkafőző + 25 l-es finomító edény eladó.
30/542-77-01.
3+2+1-es ülőgarnitúra újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Százéves szövőszék eladó. Rotához utánfutó eladó. Érd.: 30/97-77-600.
Csepel varrógép, tollpárna, befőttes üvegek eladók. 70/612-83-74.

Pedikür, manikür, műkörömépítés
Békésen a Sas utcában. Nyeste Klára. 70/256-53-09.
Időseknél takarítói munkát keresek.
70/515-49-76.
Megbízható harmincas nő takarítói munkát keres hétköznap 15 órától és hétvégén.
Tel.: 70/501-94-35.
Teljeskörű, azonnali helyszíni üvegezés és tükrözés! Hívjon! Telefon:
30/742-35-07.
Időseknél házkörüli segítséget nyújtanék.
70/650-68-73.

Egyéb
Sárgabarackot
vásárolnék.
Telefon:
30/967-19-71.
Színes műbőr (nagy) hulladék, többszínű
3 és 6 mm-es mikrotalphulladék eladó.
Tel.: 66/412-070.
Eladó: szekrénysor, rekamié, egyéb bútorok, Trabant lejárt műszakival. Érd.:
20/387-53-42, 17 óra után.
Eladó: 2 db szobafenyő, pálma, jukka
pálma, rózsaszín és fehér leander. Érd.:
30/905-49-14.

Építőanyag
kereskedés:

sóder, homok, kavicsok,
fehérmurva, ágyazókő,
téglák, természetes kövek,
térkövek, vasak, cement,
mész, ragasztók, vakolatok,
OSB lapok, hőszigetelő
rendszerek, kőzetgyapot,
ásványgyapot, többfajta
szén, tűzifa.

Házhozszállítás, fuvarozás.

3 pár ortopéd cipőt elajándékoznék. Jobb
lábon 2,5 cm-rel emelt. Érd.: 30/97-77600.
Új gyerekágy olcsón eladó. Összecsukva
személyautóban is lehet szállítani. 70/23673-57.
Négyrózsás beépíthető olasz elektromos
gyújtású gázfőzőlap eladó. Irányár: 23
ezer Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Japán gyártmányú benzines szivattyú eladó. Irányár: 30 ezer Ft. 30/85-81-911.
Eladó: ülőgarnitúra, dohányzóasztalok rekamié, kővályúk. 70/612-83-74, 70/67266-28.
Sony színes televízió (50 cm átmérőjű) eladó. Irányár: 5 ezer Ft. Tel.: 30/822-47-88.
Erdélyi kiránduláshoz útitársakat keresek.
Érd.: 30/94-55-433.
Eladó: varrógép, székek, csillárok, karnisok, kaspók, vázák, festmények, nagy
edények, tévéállvány, telefonasztal ülőkével, virágállványok. Érd.: 70/329-92-22.
Gyerekágy kókuszmatraccal eladó. Érd.:
30/97-77-600.
Alig használt olasz 1 c-os robbanómotoros szivattyú eladó. Érd.: 30/395-96-92.
Édes és erős őrölt házi paprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.

Briggs motoros 5,5 LE rotakapa új gumikerékkel, pótkocsival eladó. Irányár: 60
ezer Ft. Érd.: Kodály u. 18.
Eladó: 10 l-es permetező, új víztisztító, zsírosbödönök, 3 db fehér báránybunda fotelba, autóba. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: Samsung tévé állvánnyal együtt,
ágyneműtartó, puffok, álló fogasok, fa
és fém polcok, kézi szerszámok. Érd.:
70/329-92-22.
Építkezésből megmaradt színes járólap eladó. 30/94-55-433.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő,
horgásztó tulajdonrész eladó Kamuton.
70/27-10-532.
Eladó: tányérok, evőeszközkészletek, nagy
lábasok, nagy fakanalak, sózóteknő, kamrai fém fehér polcrendszer, nagy stelázsi.
Érd.: 70/329-92-22.
160 l-es fiókos fagyasztószekrény eladó.
Érd.: 30/728-24-50.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, tégla, mozaiklap, samott tégla, konvektorok,
kovácsoltvas kerítés, gerenda, deszka,
szarufa. 20/472-96-58.
Eladók: köbméteres vizes tartályok, kisbálás szalma, anyakecskék, kerítésoszlopok, beton, faajtók, ablakok, üvegfalak.
20/472-96-58.

Tehetségpályázatok
a Reményhírben

Június 10-én zárult az
NTP-MTTD-15-0193 kódú;
„Nagy utazás, a vonatunk újra indul…” című program a
Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolájában. Az utazás témakörben
60 órás matematikai, természettudományos, technikai és
digitális kompetenciákat fejlesztő, tehetséggondozó programot valósítottak meg a pedagógusok 12 nyolcadikos tanuló részvételével. Május 2628. között 3 napos szaktábort
szerveztek, melynek keretében
jártak a kecskeméti Mercedes
gyárban, a Liszt Ferenc repülőtéren, a Hungaroringen, hajóztak a Dunán. A program
során gondoskodtak a felfedezési tapasztalatok bőségéről,
megfelelő mélységű feldolgozásáról. A résztvevő gyermekek 1-1 naptárlapon foglalták
össze élményeiket, kutatásaik eredményét. Fényképekkel,
kérdésekkel gazdagítva e 12
lapból naptárt készítettek.
Az NTP-RHTP-15-0124
kódú „Szabadon szárnyalnék”
című roma művészeti tehetségfejlesztő programban a már
kétéves hagyományokkal rendelkező művészeti tehetség-

fejlesztő munkát folytatták tovább. A 15 bevont tanuló dráma (interperszonális tehetség),
hangszeres zene (zenei tehetség) és képzőművészeti (térivizuális tehetség) műhelyekben dolgozott, és a május 18i művészeti gálán mutatta be
tehetségét. Júniusban EgerSzilvásvárad környékén kétnapos tanulmányúton vettek
részt.
Az NTP-SZTG-15-0081
azonosítójú „Érezzék egy
kézfogásról rólad, hogy jót
akarsz …” című pályázatot a
tizedikes tanulók nyerték és
valósítják meg. A programban
a szociális gondozás és ápolás
alapfeladatain túl az interperszonális (kommunikációs) és
intraperszonális (önismereti)
tehetségterületeket fejlesztik.
A tanult szakmai ismeretekhez kapcsolódó, azokat bővítő,
elsősorban a fiatalságot érintő
élethelyzeteket (alkoholizmus,
drog, fogyatékosság, hajléktalanság) ismertek meg. Prevenciós tevékenységük a hatodikosok számára készített
„Vigyázz magadra!” program
volt. Június végén egy balatoni
szaktáborban zárul a programjuk.
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Id. Vámos László emlékére Egy nyelvet beszélünk

Vicc
A tanár magyaráz
- Az araboktól vannak a számaink, a kínaiaktól a porcelán,
a naptár a rómaiaktól. Valaki
tud még ilyen példát mondani?
Pistike jelentkezik:
- Tanár úr, nekünk a poharak a sarki kocsmából, a tányérok az étteremből, ahol a mama dolgozik, a bor a szomszéd
pincéjéből, paprika a hátsó
szomszéd kertjéből, a kisöcsém
pedig a postástól.

 rövidnadrágok
 pólók
 ingek
 fürdőruhák
 alkalmi ruhák
n
 agy
választékban
nyári cipők!

a kétkezi munkással éppúgy,
mint akadémiai tudóssal. Céljaiért tudott szívósan érvelni, okos
kompromisszumokat kötni. Békés városa is nagyon sokat köszönhet neki. Sikeres életpályát
zárt le a nyugdíjba vonulásával. De ekkor is azonnal rátaláltak a számára kedves feladatok.
A Békési Városvédő és Szépítő
Egyesület elnökévé választotta,
és a kilencvenes években magas rangra emelte az egyesület.
A város érdekében folyamatosan
kezdeményezett, javaslatokat
tett, színvonalas szellemi tevékenysége aktivizálta a lakóhely
tenni akaró, hozzáértő polgárait. Elemében igazán akkor volt,
amikor a Honfoglalás 1100. éves
évfordulóját ünnepeltük és arra
készültünk. Megannyi nagyszerű dolgok születtek akkor, fáradhatatlan irányító munkájának nyomán. Szívügye volt a határon túli magyarság sorsa. Tizenöt éven át működött a Határon Túli Magyar Nyelvet Tanító

Tanárok számára a Szép magyar
beszéd anyanyelvi továbbképző
kurzus, olvasótábor. Az itt megfordult több mint 200 erdélyi,
felvidéki, délvidéki pedagógus
feledhetetlen életérzéssel, magyarságukban megerősödött lélekkel tért haza, szakmailag pedig gazdagabban. Igazi boldogsággal töltötte el a feladat.
Együtt lett Békés Város
Díszpolgára Gulyás György
karnaggyal és Dr. Sós Sándorral. A Békés-Tarhosi Énekiskola
utóélete is fontos volt számára,
annak értékrendjét mérvadónak
tartotta mindig. Évtizedeken át
sokat tett azért, hogy újra éledjen bármi formában és módon.
Biztosíték volt erre a Megújuló
Tarhosért Alapítvány, mely kuratóriumának 25 éven át elnöke
volt. Segítette a generációváltást, a Békés-Tarhos Zenebarátok Köre megalakulását, amel�lyel békésiek kezébe is került a
jövő alakítása. (…)
Álltam többször betegágya
mellett. Jó hírekkel erősítettem
lelkét. A szeme mosolygott... Így
maradjon meg bennünk emléke.
Vannak és lesznek, akik e művet
tovább éltetik. Békében nyugodhat. Idézem Reményik Sándort:
„A holtam után ne keressetek!
Leszek sehol, és mindenütt ott leszek.”
/Varga Sándornak a 84 évesen
elhunyt id. Vámos László temetésen
elmondott emlékezése./

Hírek
• A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Békési
Városi Baleset-megelőzési Bizottság Békésen rendezte meg
a XII. Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny megyei döntőjét, melyen négyfős csapatok versenyeztek egymással. Az
elméleti tesztek kitöltése után gyakorlati pályán tették próbára ügyességüket, felkészültségüket a megyei polgárőrök.
A csapatok között a legeredményesebben a Gádorosi Polgárőr Egyesület válogatottja szerepelt. Az egyéni összetett verseny legjobbja Gombkötő Sándor (Szarvas) és Sonkoly Mihály (Kondoros) lett, ők indulnak az országos döntőben.
• A pedagógus szerepe a tehetséggondozásban címmel a
tanév utolsó hetében szakmai napot tartottak a Szegedi Kis
István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium alsó tagozatán. Az intézményben, mint Akkreditált Kiváló Tehetségpontban Bíró Gyula szarvasi szaktanácsadó olyan kérdésekre kereste a választ előadásában, hogy
tanulható-e a tehetséggondozás és mire is van szüksége egy
tehetséges gyermeknek. Az előadás után a részt vevő tanítók
betekintést nyerhettek egymás tehetségműhelyeinek működésébe, megismerve a tehetséggondozás tanéves eredményeit
az első és második évfolyamon.

Napos csibe és
előnevelt pulyka
íratható!
Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu

Lóding

„Csínom Palkó, Csínom Jankó, / Csontos
kalabérom, / Szép selymes lódingom, / Dali pár pisztolyom” – így kezdi a névtelen kuruc költő dalát, amelynek kezdő ütemei több
generáció számára is ismerősek lehetnek:
megszólal Kodály Háry Jánosában, Vujisics
Tivadarék előadásában a Tenkes kapitánya című filmben és a Belga együttes Nemzeti Hiphopjában, azaz megkerülhetetlen alapmű. A
kalabér talán a legismertebb régi szó ebben
a versszakban, természetesen a karabélyt jelenti, amely rövid csövű (elöl töltős) pisztolyt
jelent, mondták karabinynak, karabénnek

és hangátvetéssel kalabérnak is, francia szó,
a carabine-ból ered. Nagyobb fejtörést okoz
a lóding kifejezés: a mai kor angolul beszélő gyermekének a (be)töltés jut az eszébe, érdekes módon van is köze hozzá, valóban töltést jelent a Ladung német szó, származéka
nálunk lőporzacskót, tölténytáskát jelentett.
A csínom (vagy más forrásokban: csinom) szó
eredete, jelentése nem egészen egyértelmű,
ám az, hogy a katonai felszerelés elején hangzik el, azt valószínűsíti, hogy Jankó és Palkó
nem kuruc vitézek – hanem lovak!
Szilágyiné Szabó Ágnes

Irodalmi Svédasztal
a Republic együttesről
A júniusi Irodalmi Svédasztal évek óta laza „bulizós”,
rendhagyó esemény. Így volt ez
most is, amikor Varga János zenész, zeneszerző társával, Jákób
Istvánnal a Republic együttesről, és kiemelten Bódi László
„Cipőről” szólt prózában és zenében, s két elektroakusztikus

gitár kíséretével. Felidézték az
1993-ban alakult zenekar munkásságának főbb állomásait,
„Cipő” költői munkamódszerét, ihletéseit, azaz dalszövegeit, zenéit. Varga János egyébként ismeretségben állt és áll az
zenekar tagjaival, az énekessel
pedig baráti kapcsolatot ápolt.

A rendezvényen elhangzott néhány Republic dal, néhány Varga János szerzemény is, valamint a zenészek hangszerbemutatót is tartottak, bemutatva
gitárkülönlegességeiket a klub
tagjainak. Júliusban és augusztusban nem lesz Irodalmi Svédasztal. 
Zs. I.

1956 méltó ünneplésére
készül a város
Sikeresek voltak Békés város pályázatai, amelyeket intézmények, civil szervezetek az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója megünneplése tárgyában adtak be.
A Városvédő és Szépítő Egyesület egymillió forintnyi pályázatot nyert, amelyből a városi
könyvtárban kéthetes előadássorozatot és vetélkedőt szerveznek a városi iskolák bevonásával. A cél az, hogy minden városi iskolás megismerje az 1956os forradalom és szabadságharc
körülményeit. A rendezvény
október 10-21. között lesz.
A városi Jantyik Mátyás

Múzeum könyvet ad ki, erre
egy millió forintot nyertek. A
békési származású történész,
Vincze Gábor, a hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeum
munkatársa levéltári anyagok-

ból a forradalom békési vonatkozásait tárja fel és írja meg
„Forradalom és megtorlás Békésen” címen. A könyvet október 23-án mutatják be a nagyközönségnek, novemberben
pedig a szerző előadást tart a
könyvtárban.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kétmilliós forintos pályázatot nyert. Október 23-án a városi ünnepségen
a békéscsabai Jókai Színház
művészei adnak műsort, később ismeretterjesztő történelmi előadások lesznek a kulturális központban, a napot színházi előadás zárja. 


Negyvenedszer is zenei napok
(Folytatás az 1. oldalról)
A hangversenyen elsőként
egy meglepetés szám hangzott
el, Kodály Székelyfonó című
daljátékából az A csitári hegyek
alatt és a Ne búsuljon senki menyecskéje című népdalokat adta
elő Vámosi Katalin operaénekes, a szegedi IX. Centenáriumi Nemzetközi Simándy József
Énekverseny díjazottja és a békési származású Bereczki Julianna zongora- és csembalóművész, zongorán. Ők ketten közreműködtek – Vámosi Katalin
szólistaként – a második műsorszámban, W. A. Mozart Ch'io

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Méltatlanul rövid percek a
búcsúzásra. Nehéz szavakat találni a veszteség felett érzett
szomorúságra. Egy teljes életet
élt kiváló személyiségtől búcsúzunk. Nem láthatjuk többé
szálfa alakját, mindig elegáns
megjelenését, a mindenki felé
érdeklődéssel és empátiával forduló embert. Eszménye volt a
nemzet szolgálata. Szívesen minősítette az arra érdemeseket:
„az jó magyar ember”. Ő is az
volt, teljességgel élte meg magyarságát. Mindig felelős posztokon állva megvalósította a
nemzetben gondolkodást, Feladatait szolgálatként végezte, a
nemes célokért alázattal munkálkodott. A hatvanas években
megszervezte a megye mezőgazdasági szakképzési hálózatát, Gyomán a semmiből hozott
létre szakképző iskolát, azt évekig igazgatta. Az évtized fordulóján Békésen találjuk a város vezetésének második posztján. Ott volt a várossá válás időszakában, és az első zenei napok
létrehozásánál. Aztán reá bízták
a megye kulturális életének irányítását. Életpályájának egyik
legtermékenyebb évei következnek. A közoktatásban jelentős
minőségi változásokat generált.
A kulturális, a művészeti élet
pezsgésnek indult. Létrejött a
csabai főiskola. Egyéniségének kivételes adottságai tekintélyt adtak számára. Szót értett

Závogyán Magdolna.

mi scordi di te? ... Non temer,
amato bene (magyarul: El foglak felejteni? ... Félek, sohasem
szerelmem) Recitativo és Áriájában. Az első darab W. A. Mozart Figaró házassága vígoperájának nyitánya volt, a harmadik

pedig Dvorak VIII. Szimfóniája. A zenekart Somorjai Péter
karmester vezényelte.
A koncert utáni állófogadáson Izsó Gábor polgármester kiemelte, hogy a zenei napok nem
csak a zenéről szól, hanem ember-érzés, világnézet, nyelvművelés is. Továbbá, hogy a zenei
napok az egész nemzetet viszi
előre. A városvezetésnek szándékában áll a zenei napok életben
tartása, továbbvitele. Zárszóként
a polgármester úr azt mondta,
amit tavaly is állított: „Tarhos
nem volt, hanem lesz.”
Zsombok Imre
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Ifjú atléták sikerei Csabán

Íjászatban jeleskedik
Az egyesületen kívüli békési történelmi íjászok, Ungor
Zoltán és Pittner Eszter moz-

galmas heteken van túl. Eszter az előző szezonban a Román Nyílt Nemzeti Bajnokság ezüstérmét szerezte meg,

ennek sikere nyomán a közelmúltban a vajdasági Adára
hívták versenyezni, ahol aranyérmet nyert, szintén győzött a
Román Nemzeti Bajnokság
második fordulójában, negyedik helyezett a bihari fordulóban. Itthon a dunaújvárosi versenyben bronzérmes. Ungor
Zoltán a tavalyi sikerei után
idén még nem szerzett helyezést a különféle versenyeken, a
középmezőnyben szokott végezni. Pittner Eszter anyagi
támogatást próbál szerezni a
Gyulán sorra kerülő Történelmi Íjász Világbajnokságra.

Tisztelt Pálinkafőzetők!
Értesítjük, hogy a Békési Pálinka Zrt.
megkezdte a bérfőzési előjegyzést.
Jelentkezni a Békési Pálinka Centrumban lehet (Békés, Ady u. 1.).

Telefon: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21.
http://www.palinkacentrum.hu/info/berfozes_megrendelese.html
Főzési díj: 652 Ft/litertől + szeszadó
Nyitva tartás: keddtől szombatig 8-16 óra.
- Cefre vásárlási lehetőség -

Bronzérem a kéziseknél
A Békési FKC korosztályos
játékosai jelentés részben a
Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium diákjai, ezért a közelmúltban iskolájukat képviselve Miskolcon
szerepeltek a IV. korcsoportos
összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntőjében.
A békési fiúk a Győrt, majd a
Csurgót verték magabiztosan,
végül a Komló ellen küzdelmes mérkőzésen, egygólos vereséget szenvedtek. Az elődöntőben az addig veretlen Gödöllő csapata várt rájuk. Heroikus

küzdelemben, végig kiélezett
csatában vereséget szenvedett
a békési együttes. A bronzmérkőzésen újra a Komló várt
rájuk, melyet ezúttal sikerült
legyőzni. A bronzérmes békési csapat tagjai: Besze Mátyás,
Bernáth Szabolcs, Borbély István, Bock Milán, Csányi Dániel, Csige Norbert, Katona Olivér, Kádas Bálint, Kovács Levente, Varga Levente. Leventét
beválogatták a torna legjobbjai
közé. Felkészítők: Döge Sándor és Papp Bálint edzők, Vass
Sándor technikai vezető, Cifra
Tibor testnevelő.

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhozszállítás
12–22 óra között.
Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Üzentek az olimpikonoknak
A Szegedi Kis István Református Általános Iskola alsós tanulói és
pedagógusai performance-szal üzentek a tanítás utolsó hetében a magyar olimpikonoknak. A több mint 300 gyermek által megformált öt
összefonódó karika, mely az öt kontinenst jelképezi, az olimpia egyetemes szimbóluma. Az idei esemény helyszínét adó dél-amerikai Rio
de Janeiro rövidített nevét az iskola pedagógusai rajzolták ki esernyők
segítségével. A felvételt Pusztai Gábor Máté drónja készítette.

Horgász
szemmel
AMUR HORGÁSZAT
A nyár meghatározó horgászhala az amur, hiszen kiváló sporthal. Küzdelmes a fárasztása és nem utolsósorban
ízletes a húsa. Viszont a horogra csalása nem olyan egyszerű
mint gondolnánk. A pontyénál sokkal nehezebb. Az amur
kimondott folyóvízi hal, testformája torpedóra emlékeztet,
erőteljes izmos uszonyai gyors
reagálásúak. A vizek nagyra
növő óriása, hiszen akár negyven kiló is lehet. Tavakban és
csatornákban is jól érzi magát.
A békési Élővíz-csatorna kimondottan jó amurállomán�nyal bír. A horgászhely kiválasztása ugyanakkor kiemelkedő fontosságú. Náddal szegélyezett partszakaszt kell választani, ha egy jó kéve nádat
ráhajtunk a vízre és az amurok
másnapra elfogyasztják, jól választottunk. Válasszuk a főzött
öregkukorica etetést vagy enyhén savanyítottat, és mindig a
nap adott órájában bőségesen
szórjuk, lehetőleg estefelé. A
horgászathoz erős szereléket
válasszunk erős horoggal, lebegtetett csalikombinációval,
technopufival, vagy lebegő szivacs és kukorica keverékével.
Az amurhorgászat csendet és
nyugodtságot igényel, mivel
mindenféle zajra érzékenyek.
Szekerczés Sándor

Gyógytorna
az Ön otthonában!

Szakképzett gyógytornász
vezetésével végzett prevenciós
és rehabilitációs (műtét,
sérülés utáni) foglalkozás,
kezelés, mozgásprogram
személyre szabottan, kiszállással.

Érdeklődni: 30/565-33-04.

A közeli hetekben kis atlétákkal népesült be
Békéscsabán a Tünde utcai Atlétikai Centrum.
A Sport XXI. Alapprogram egyéni versenyét
rendezték meg a Dél-Alföldi régió számára,
nagy létszámú mezőnyökkel. A Békési DAC
fiatal atlétái remekül szerepeltek. Az U11-es
mezőnyben kiemelkedően futott 60 méteren
Simon-Fiala Máté, aki 8,9 mp-es, egészen kiváló eredménnyel győzött. Máté második lett
távolugrásban és harmadik 800 méteren. Kis
Petra negyedik lett 60 méteren, kitűnő 9,6 mpes eredménnyel, pedig ő egy évvel fiatalabb a
többieknél. Az U13-asok között magasugrásban hármas békési győzelem született. Csarnai
Ádámé lett az aranyérem, az ezüst Gelegonya
Gergőé, míg a bronzérem Tarkovács Olivéré.

Csabán versenyeztek a békési atléták.

Harmadik helyen ért célba 60 méteres gátfutásban Juhos Csenge.

Református atléták a legjobbak között
A közelmúltban Albertirsán
rendezték meg a református iskolák közötti országos atlétika versenyt, amelyen 22 intézmény 389 tanulója vett rész. A

Szegedi Kis István Református
Gimnázium atlétái szép eredményeket értek el.
A III. korcsoportban leány
magasugrásban Horváth Gab-

Ifjú atléták a békési református gimnáziumból.

riella 2., Berki Virág 3. helyezést
ért el. Fiú magasugrásban Guti Gergely 3. helyezett, ugyanő
600 m-es síkfutásban második.
A IV. korcsoportban leány távolugrásban Kocsor Tímea 2.
helyezést ért el, leány magasugrásban Juhász Dorka szintén
második. Leány 800 m-es síkfutásban Földesi Zsófia bronzérmes. Fiú magasugrásban: Varjú
Milán és Reszelő Roland holtversenyben 3. helyezést értek
el. Míg fiú kislabda hajításban
Bock Milán 1. helyezést ért el.
Felkészítő testnevelők: Gyaraki
László Zsolt, Szabó János, Békési Rita, Beraczka Krisztina.

Nyeste Ágnes ezüstérmes
Nemrégiben Székesfehérvár adott otthont
az V-VI. korcsoportos atlétikai országos diákolimpia döntőnek. A Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskolát Nyeste Ágnes, Keresztesi Kristóf, Fodor József és Molnár Gergő, míg
a Szegedi Kis István Református Gimnáziumot
Szilágyi Petra képviselte. Fülledt, nagy melegben, de erős szélben, a futóknak nem igazán
kedvező körülmények között zajlott le a verseny.
Nyeste Ágnes 400 méteren bravúros ezüstérmet szerzett, pedig a gyengébbik futamba osztották be. Itt lényegében egyedül futva, az erősebb futamból egy kivételével mindenkit meg-

előzött az időeredményével (58,68). Ezzel nagyon közel került hozzá, hogy újra válogatott legyen. Keresztesi Kristóf egyéni csúcsot dobott
diszkoszvetésben (46,80 m) és az ötödik helyet
szerezte meg. Fodor József szintén nagy egyéni csúccsal (14,45 m) hatodik lett súlylökésben.
Szilágyi Petra, tartva dobóink jó szokását, hatalmas egyéni csúcsot hajított gerelyhajításban
(41,72 m) és minden idők egyik legszínvonalasabb gerelyhajító országos döntőjében a hatodik
lett. Molnár Gergő jól tartotta magát 400 méteren, de a végére egy kicsit elfáradt, így a 11.
helyen ért célba (53,40).

Kima Norbert zenész, főszervező

Családias találkozó a Palmettával
(Folytatás az 1. oldalról)
- Milyen további programelemeket emelne még
ki ajánlva olvasóink figyelmébe?
- Nagyon sok érdekes és értékes program lesz
a két nap alatt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Például nem került fel a rendezvény plakátjára
az íjcsata, ahol az adrenalin és a tradíció találkozik, ezt péntek délután próbálhatják ki, vagy
a péntek délelőtti biciklitúra. De a lovaglástól a
betyárbemutatóig, a kézműves szigeten át, még
gyógyító jurta is jelen lesz. Fontos kiemelni vetélkedőinket, melyekre június 30-ig lehet jelentkezni fotó-, rajz-, népi ének kategóriákban, a résztvevőket értékes ajándékokkal fogjuk megjutalmazni. Fontos továbbá a Hagyományos Tájjellegű Ételek Bográcsos Főzőversenye, melyre csapatok jelentkezését várjuk. A rendezvény terüle-

tén kézműves árusok portékáiból válogathatnak,
a büfében kézműves italok, ételek lesznek. Minden részletes információ és tudnivaló rendezvényünkről megtalálható online felületeinken
(www.palmettazenekar.hu, www.facebook.com/
palmettazenekar).
- Mikor nevezné sikeresnek az I. Palmetta Tábor
és Családi Napokat?
- Akkor tartanám sikeresnek a programot, ha
sokan ellátogatnak rendezvényünkre és vasárnap
elégedetten távoznak kedves vendégeink. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt rendezvényünkre! Egy népdalból idéznék:
„Bolond volnék, ha búsulnék, ha a búnak helyet
adnék!
Én a búnak utat adok, magam pedig vígan járok!”
Szegfű Katalin
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