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Futball-láz

- A várakozásokat
meghaladóan szerepelt, tetszetős játékot
mutatott a magyar labdarúgó válogatott az
Európa-bajnokságon.
Ön milyen újdonságokat vett észre?
- A válogatott felfutása Dárdai Pál szövetségi kapitánysága idején kezdődött. Máig
az ő szellemisége hat. Az idősebb játékosokkal egy korosztályba tartozik, nagyon jól megértette velük magát és a fiatalabb játékosokat is bevonta ebben a munkába. A médiával és a szurkolókkal is megtalálta a hangot.
Egységet teremtett. Úgy érzem, innen indult
ki az egész megújulás. Ezt a vonalat vitte tovább Bernd Storck, aki tudatosan belenyúlt
a csapatba és ösztönösen jól választott játékosokat. A csapaton belül - érzésem szerint Dzsudzsák Balázsnak van vezető szerepe, fejben tudja motiválni a focistákat. A válogatott
fizikálisan nagyon jó állapotban van, és ugrásszerűen javult a pontos passzok aránya.
Nyilván nem Dárdai vagy Storck alatt tanultak meg focizni. Fejben történt változás. Korábban negatív közegben, ellenséges hangok
között léptek pályára, és ez pszichológiailag
sokat számított. Felszabadulttá váltak a fiúk.
Nagyszerű volt megélni, hogy amíg a magyar
válogatott versenyben volt, az emberek elfeledték a napi nyűgjeiket, pozitívan kezdték
szemlélni a világot, végre valami jó ügy mellé
tudott állni az egész nemzet.
- Az EB előtti interjúban azt nyilatkozta,
hogy lehetnek meglepetések a torna során.
Ilyen az úgymond kiscsapatok jó szereplése,
a négy közé jutott Wales vagy éppen Izland.
Erről mit gondol?
- A kiscsapatok a magyarok kivételével a védekezésre építenek, és abból kontráznak. Ez ellen a sztárjátékosokkal teletömött „nagyoknak”
is nehéz játszaniuk. Erős a nemzeti tudatuk, ami
megnöveli az erejüket.
- Visszatérve a magyarokra: milyen utóhatása lehet a mostani sikernek?
- A magyar gyerekeknek végre magyar példaképeik vannak. A kisebb gyerekek közül szerintem többen akarnak majd focizni, és a nagyobbaknak, akik már rúgják a bőrt is erős motivációt adhat ez a siker, több és jobb munkára
ösztönözheti őket. A tömegbázis szélesedhet,
bár eddig is a legnépszerűbb csapatjáték volt
a foci. Emellett több pénz kerülhet a labdarúgásba, több szponzor láthat ebben fantáziát,
köszönhetően a nemzetközi sajtónak. A kluboknak meg kell erősödniük, a legjobbaknak
el kell érniük a nemzetközi szintet. Pár játékos
a válogatottból jobb szerződést kaphat és játéklehetőséghez juthat nagy nyugati csapatoknál.
(Folytatás a 8. oldalon)

Sikerrel zárt a 40. Bétazen

Július 3-án, vasárnap reggel és
délelőtt, testvérvárosunknak, a
Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar tagjainak a játékára ébredhettek a békésiek, a város különböző
pontjain. Sajnos a zenés ébresztő
végét elmosta az eső, amely azért
jól esett a kánikula után.
Este Hódmezővásárhely Városi
Fúvószenekar a Hódkristály Mazsorett Csoporttal, és a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekarral közösen adtak koncertet a gyergyóiak a
kulturális központban, a zenei napok záróeseményeként. A gyergyói
zenekar hatvan év után, két éve van
együtt újra, s érdekességük, hogy
az együttest családok tagjai alkotják. A zenekarban játszik a település alpolgármestere is. Repertoárjukon főleg népdalok és történelmi
indulók szerepelnek. Karnagyuk:

Fotó: GA-Pix Fotó.

Interjú Bíró Péterrel, a Békési FC edzőjével

Fúvóstalálkozóval fejeződött be a negyvenedik zenei napok.

Máyer Róbert. A hódmezővásárhelyi együttes 1978-ban alakult,
ők hasonlóan a békési zenekarhoz,
könnyűzenei átiratokat, popzenét
is játszanak, filmzenéket, de opera

és operett zenei részleteket is. Karnagyuk: Vágó János. A mazsorett
csoport vezetője: Galambosné D.
Szabó Katalin. A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar karnagya, mint

Dánfoki program is lesz augusztus 20-án
A kulturális központtól kapott tájékoztatás szerint augusztus 20-án, vasárnap délelőtt az Erzsébet
ligetben ünnepi műsorral, az új kenyér ökumenikus szertartás szerinti megszentelésével és megáldásával, továbbá a Testvérvárosok Kenyerével várják
önöket. Az ünnepség délután Dánfokon az üdülő-

központban folytatódik. Kispályás labdarúgó tornát tartanak, lesz főzőverseny is. A megmérettetések mellett Békés megyei zenekarok, énekesek és a
februári békési Ki-Mit-Tud? döntőseinek bemutatkozása látható a színpadon. A belépés díjtalan. Töltsük együtt augusztus 20-át!


sokan tudják, Bagoly László, aki a
zenei napok művészeti vezetője is.
Repertoárjuk most is megújult, az
indulók, filmzenék, népdalok, popslágerek mellett polkát is játszottak, sőt, amerikai charlestont is.
A zenei napok zárógondolatait
– ahogy a nyitóalkalmon is – városunk polgármestere, Izsó Gábor osztotta meg a közönséggel.
Elmondta: a hármas jubileum kiemelt ünneplést kapott, amire ő
nagyon büszke. Nagyobb városok
is megirigyelhetnének bennünket.
Megemlítette a civilek összefogását, de a sok-sok támogató, rendező, szervező, segítő nevét is, köztük a kulturális központ vezetőit és
munkatársait. Kiemelendő a fesztiváligazgató Koszecz Sándor és Túri
Andrea lelkes munkája.
Zsombok Imre

A békési könyvtár
nyári nyitva tartása

A Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár tájékoztatása értelmében ezen a nyáron a felnőtt részleg július 4. és augusztus 14. között hétköznapokon délután tart
nyitva, azaz hétfőtől péntekig 1418 óra között, hétvégén zárva. A
gyermekkönyvtár ezekben a hetekben hétfőn 13-17 óra között,
lius 5-én egy motorkerékpár vezetője járművével áttért a keddtől péntekig 10-12 óra és 13menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba és összeüt- 17 óra között kínálja szolgáltatásaközött egy személygépkocsival. Mindkét esetben a moto- it. Mindkét könyvtári részeg zárva
ros férfi 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. tart augusztus 15-28. között. 

Súlyos közlekedési balesetek
Július 1-jén a Kossuth utcán haladt személyautójával
egy férfi, amikor úgy akart bekanyarodni az egyik kapubejáróba, hogy nem biztosított elsőbbséget a szemből érkező motorosnak és összeütköztek. Békés külterületén jú-

Küldetés teljesítve Írjon, fotózzon
a Kalendáriumba!

Olvasóink emlékeznek talán arra, hogy az idei
KÉSZ bál bevételéből a szervezők 200 ezer forintot ajánlottak fel az összedőlt kárpátaljai salánki
magyar óvoda újraépítésére. A felajánlást városi
gyűjtés követte, amelyen még 15000 forint gyűlt
össze. Ebből egy részt a gyűjtés vállaló Fakuckó
tulajdonosa fizetett be, egy másik részt pedig egy
békési idős férfi. A helyi KÉSZ kiegészítette 250
ezer forintra az összeget, melyet - egyéb ajándékokkal együtt - egy ötfős küldöttség vitt ki a mai
Ukrajnába. Dankó József, Horváth Lajos, Pálmai
Tamás és Sándor-Kerestély Ferenc, kiegészülve a
KÉSZ-díj átadóján vőfélyként szerepelt Hajdú
Károllyal képezték a delegációt, amely összességében négy órát töltve a határon szerencsésen
megjárta a ma lélekben és nemzetben hozzánk
tartozó vidéket. Megjárta és úttalan utakon is átevickélve átadta a jó helyre szánt adományt.
(Folytatás a 3. oldalon)

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2017-es Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki
magánszemélyeknek.
A pályázat témája: „A velünk élő természet.”
Pályázni lehet a témában elkészített fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db archív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló fotósorozattal, valamint novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt
oldalon.

A pályázat beadásának
határideje: augusztus 1.
A legjobb írások, valamint fotók,
fotósorozatok belekerülnek az idén
év végén megjelenő
2017-es Békési Újság Kalendáriumba,
készítőket a kiadvány ünnepélyes
bemutatóján megjutalmazzuk!

A pályamunkák eljuttathatók:
• személyesen a felnőtt könyvtárba
• postán a Családért Alapítványnak címezve
(5630 Békés, Petőfi utca 20.)
• elektronikusan a bekesiujsag@gmail.com
címre

A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.
Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik
oldala minimum 2000 pixel legyen.
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A Borbély-ház a Kispince utcában
A Kispince utca 52. számú parasztház is a
megóvandó épületeink közé kell, hogy tartozzon. A házat Borbély Sándor gazdálkodó
építtette 1882-ben. A bejárati kiskapu belső részén a B. S. monogram és a ház építési éve olvasható. Borbély Sándor és Csapó
Rebeka házasságából
négy fiú és két lány
született. A családtagok közül 1998-ban
még élt Borbély Sándor és Makra Lászlóné
Borbély Eszter, valamint özvegy Szűcs Mátyásné Borbély Eszter és három családja Kamuton.
Az államosítások után 1950-ben rövid ideig Solymosi Dezső és családja élt itt. Később
idős Bóna Mihály kovácsmester és családja
költözött ide, jelenleg is a Bóna családé a ház.
Az eredetileg kontyolt nyeregtetős épületet a húszas évek elején magasították, ekkor
nyerte el mai formáját. Gerincvonala merőleges az utcatengelyre. A ház az utcai homlokzat átalakítása ellenére népi építészeti értéket

képvisel. Alaprajzi elrendezése szoba-konyhaszoba-kamra, hátul eredetileg kocsiszín volt.
Ez még 1998-ban megvolt.
A kiugró gádort a hátsó tetőrészen elbontották (itt hányták fel
a szénát a padlásra).
Az utcai homlokzat oromfala deszkaburkolatú, az udvari
véghomlokzaton pedig a padlásfeljárónál az eredeti téglából
épült oromfal figyelhető meg. Ezzel próbálták megakadályozni az esetleges tűz tovaterjedését.
Az oldaltornác, a folyosó meghosszabbított
része, ami a bejárati kiskapu volt, szintén elbontották, már csak a nyomai fedezhetők fel.
Külön figyelmet érdemel az eredeti állapotában fennmaradt magtár, melynek hátsó vége a Kispince utcára néz. A kis magtárban a
hombár farekeszei is megvannak, gabonatárolásra most is alkalmasak.
Az egykori Borbély-ház védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Nálunk a forróságban sincs megállás!
A Békési Újságot a nyári hónapokban is keresse kéthetente a postaládájában,
valamint a www.facebook.com/bekesiujsag oldalon!

Krumpli a hűtőben? Soha!
A magyarok átlagosan fejenként 26-27 kiló burgonyát fogyasztanak el évente. Kevesen tudják,
de rendkívül nagy veszélynek teszi ki magát az,
aki a krumplit a hűtőszekrényben tárolja. Persze
a krumpli tárolása mellett érdemes lehet még néhány főzési szabályt is
betartanunk, ha nem
szeretnénk növelni a
rák
kialakulásának
kockázatát.
Sokan azt gondolják, hogy minden ételnek jót tesz a hűtőszekrény, hiszen így
az élelmiszerek sokáig frissek maradnak, és sokkal lassabban romlanak meg.
Akad azonban egy étel, amit soha nem szabad
a hűtőszekrényben tárolni. A krumpli. Amikor a
krumplit betesszük a hűtőbe, akkor a benne lévő keményítő cukorrá alakul. Ez a cukor pedig
később, sütés közben összekeveredik egy bizonyos aminosavval (aszparaginsavval), ebből pedig egy a szervezetünkre káros anyag keletkezik: az akrilamid. Az akrilamid egy szerves vegyület, amit az iparban műanyagok és festékek
gyártása során használnak. A szénhidráttartalmú élelmiszerek magas hőmérsékleten való hevítése során (120-150 fok felett, például zsírban
történő sütéskor) természetes módon keletkezik az akrilamid - írja a NÉBIH. A káros vegyület
nemcsak a sült krumpliban fordulhat elő, hanem

a burgonyachipsekben, kávékban, kekszekben
és kenyerekben is megtalálható.
Miért veszélyes? 2015-ben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság hivatalos állásfoglalást adott ki az élelmiszerekben előforduló
akrilamidról. Ebben
megerősítette, hogyállatkísérletek alapján
- az élelmiszerekben
jelenlévő akrilamid
lehetségesen megnöveli a rák kialakulásának kockázatát a fogyasztóknál.
Hogyan védekezhetünk? Bár ezeket az
élelmiszereket nem
tudjuk teljes mértékben száműzni az étrendünkből, azért fontos,
hogy igyekezzünk mérsékelni a káros anyag bevitelét. Például a főzési szokásaink megváltoztatásával és változatos étrenddel, mivel az ételek
akrilamid tartalmát az összetevők kiválasztása
és a sütési/főzési hőmérséklet befolyásolja. Ez
a káros vegyület egyébként az ételek barnaságával hozható kapcsolatba, ezért fontos, hogy
az ételeket ne égessük meg, hanem csak enyhén barnára süssük - legyen szó egy pirítósról
vagy épp egy sült krumpliról. Emellett pedig törekedjünk a főzési módszerek váltogatására is:
forraljunk, gőzöljünk, és süssünk is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a krumplit nem
szabad a hűtőben tárolni.

Üzenjünk Brüsszelnek,
hogy ők is megértsék!
fizetett hirdetés

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Merre tovább magyar
ének-zene oktatás?

Ügyeletes gyógyszertár
július 9-16.
Turul Patika (Piac tér),
július 16-23.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
július 23-30.
Levendula Patika (Csabai u.).

A zenei napok részeként,
helyi és környékbeli pedagógusok számára megtartott, az
ének-zene oktatás jövőjét kutató konferencia kezdetén Izsó
Gábor polgármester arról beszélt, a városvezetés célja, hogy
e fontos témát feszegető tanácskozás előbb országos szintűvé, majd akár kárpát-medencei jelentőségűvé váljon.
A továbbképzésen elsőként
Dr. Bartáné Dr. Góhér Edit főiskolai docens, a szarvasi Gál
Ferenc Főiskola Pedagógia Kar
oktatója tartott előadást „Dalra magyar nép!” – Kiemelt nevelési feladatok óvodában, iskolában címmel. Hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy
a zenét, az éneket, az éneklést a gyermekekkel minél kisebb korban szerettessük meg.
S ezt elsőként természetesen a
szülőknek kell megtenniük –
hangzott el. A második előadó,
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita zenepedagógus, neveléskutató szintén a zene fontosságát emel-

A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Kenyeres János és Jakucs
Gyöngyi, Körözsi Sándor és
Tóth Margit, Bálint György és
Kocsor Mariann Ilona.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Berczi Jánosné Papp Emma Ilona (79 évesen), Szekeres István
(76), özv. Tachseherer Györgyné Sas Julianna (84), Szabó Károlyné Tüzes Julianna (64), Sebestyén Sándor (78), Győrfi János (79), özv. Csaplár Sándorné Szabó Mária (78), özv. Bereczki Andrásné Tóth Ilona (95),
Hegyesi József Ferenc (60),
Medve Mihály (67), Kovács Lászlóné Fekete Zsófia Margit (67).
Nyugodjanak békében!

A konferencia meglepetés fellépője Váradi Gyula, az idei Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató tévéműsor egyik döntőse volt.

te ki az ember életében, s azt,
hogy az érzelmi intelligencia
elsődlegesebb, jóval szükségesebb az értelmi intelligenciánál.
Ezért is elkeserítő, hogy a szakközépiskolákban és szakmunkásképzőkben nincs ének-zene
oktatás. A harmadik előadást
a békési Pocsai Ildikó mesterpedagógus, ének-zene és zeneelmélet tanár tartotta „Jó gyakorlatok az ének-zene oktatásban” címmel. A konferenciára
várták Bartalus Ilona zenepe-

dagógust is Budapestről, aki
sajnos egészségi problémák miatt nem tudott részt venni a
rendezvényen. De archív felvételről megtekinthettük a Duna
Televízió Nívó-díjas filmjét, „A
zene tolmácsai” című sorozatból, melyben a zenepedagógus
Schubert: Pisztráng ötös című
darabját elemezte. A Kodály
nevével fémjelzett konferencia
egyik kiemelt gondolata volt
a zeneszerzőtől: „Találkozzunk
minden nap a zenével”.  Zs. I.

(Folytatás az 1. oldalról)
A község mintegy 3000 lakost számol, zömében református magyarokat. Történelmi hely,
hiszen például itt tartotta II. Rákóczi Ferenc az
utolsó országgyűlését. Salánk központjában pedig emlékpark van, melyben II. Rákóczi Ferenc,
Mikes Kelemen és Szent István királyunk fából
faragott szobrai mellett a sztálinizmus áldozatainak bronz emléktáblája is megtekinthető.
Mikes Kelemen itt talált egy kristálytiszta vizű forrást, belemerítette a kalapját, és úgy vitt
vizet szeretett gazdájának. A forrást Mikes-forrásnak nevezték el, később pedig kutat építettek rá, amely a Mikes-kútja nevet kapta.
A békési kis csapat az ajándékot Balogh Attila református lelkésznek adta át, majd találkozott Alyokhin Viktor polgármesterrel is, és
együtt tekintették meg az épülő óvodát. Kicsit

Békés, Piac tér 1.

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

fáradtan, de élményekben, barátokban, lelkiekben meggazdagodva tértek haza szívükben Beregszász, Munkács, a Vereckei hágó, az Árpád
védvonal és persze, a teljesített küldetés örök
emlékével. 
P. T.

Fotó: Amatőr felvétel.

békési-tem

Az épülő salánki óvoda épületénél Horváth Lajos, dr.
Pálmai Tamás, Balogh Attiláné lelkésznő, SándorKerestély Ferenc és Alyokhin Viktor polgármester.

Híresség énekelt a templomban
Román népi táncok című szerzeményét is.

Mészáros János Elek is számos elismerést szerzett pályája

Fotó: GA-Pix Fotó.

Teleki Miklós orgonaművész
és Mészáros János Elek énekművész visszatérő fellépője a
zenei napoknak, noha együtt
korábban nem léptek fel. Teleki Miklós 1995-ben szerzett
diplomát a Liszt Ferenc Zeneakadémián Leotka Gábor professzor növendékeként. 2007től a Székesfehérvári Hermann
László Zeneiskola és Zeneművészeti szakközépiskola orgonatanára. Emellett sokfelé
koncertezik, Európa-szerte és
Amerikában is, és több versenyen ért el sikereket. Artisjusdíjas. Békésen barokk és későromantikus szerzők műveit játszotta, de előadta Bartók

Évszakaink
Pálmai
Tamás

Küldetés teljesítve

Temetkezési
szolgáltatás

Jegyzet

Fotó: GA-Pix Fotó.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

A lelkes és hálás publikum a templom előtt összegyülekezve köszönte
meg az előadást a két művésznek. Közös daléneklés is volt.

során, de őt leginkább a 2012es „Csillag születik” című tehetségkutató tévéműsorból
ismerik. A művész visszatérő
repertoárjában Kacsoh Pongrác János vitézéből az Egy rózsaszál szebben beszél, Kodály
Székelyfonójából A csitári hegyek alatt, Erkel Bánk Bánjából a Hazám hazám, valamint Vincze Zsigmond – Kulinyi Ernő Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarország című dalait énekelte. Előadott néhány
református zsoltárt is, valamint elmondta egy saját versét. Mindketten nagy sikert
arattak előadásukkal a békési
közönség előtt. 
Zs. I.

Gondolom,
egyetértünk abban, hogy minden évszak szép. Persze,
mindannyiunknak
van
kedvence ebben az esetben is. És a toplista felállítása szinte lehetetlen, hisz,
ha belegondolunk, úgy vagyunk ezzel a témával is,
mint a tyúkkal és a tojással: mi volt előbb? Tényleg, melyik évszakkal kezdődik egy esztendő? Mert
a naptári év téllel, ugyebár,
de nem az első téli hónappal. Ugye máris zagyvaságnak tűnik a dolog. Ki látott
olyat, hogy ne egy kerek
egésszel kezdődjön valami
(például egy évszak összes
hónapja), ami a maga módján ugyancsak kerek egész
volna (egy év). Akkor most
mi is van?
Nem tudom. S, hogy miért beszélek róla, mikor
ezer fontosabb dolog volna,
amiről szólni kellene, azt
sem kapiskálom. Vagy talán mégis? Netán a körülöttünk zajló, kicsit a „világ
titkos urai és a mindenható médiájuk” irányította és
uralta életünk zajlása nem
is a legfontosabb témákat
veti fel, hanem téma-koncokat, melyek rettenetesen
fontosnak tűnnek első ránézésre, rágódunk is rajtuk, de
ha lecsupaszítjuk, őket egyből előbukik satnya hiábavalóságuk. Mert borzasztóan aggasztó és izgalmas az
ausztrál konzervatívok és
munkáspártiak ádáz csatája
a hatalomért, de engem akkor is sokkal jobban érdekel
most a Föld sorsát, az éghajlatok változását kritikus
mértékben befolyásolható
emberi ténykedés, amit a
hogyan tegyük tönkre leggyorsabban a saját bolygónkat címszó alatt valósítunk
meg nap, mint nap. Vagy
ezerszer érdekfeszítőbb például a kikapcsolt tévé és
egy jó pohár bor (pálinkával, sörrel behelyettesíthető, ízlés szerint) mellett arról kvaterkázni a barátokkal, hogy melyik is legszebb
évszak?
Persze, ez nem jelent teljes visszavonulást a közélettől, hiszen megteszem,
amit Isten és a haza kíván: imádkozok és dolgozok. Pofázok és politizálok. Lubickolok a közélet-

ben. Választok és szavazok. De szabad időmben
én szabom meg a játékszabályokat. Legalábbis igyekszem és hiszem, hogy még
megtehetem. Ezért és erre
jók a család, a barátok, a
hozzánk közel állók. Akik
ugyancsak hiszik, hogy nagyon jó dolog beszélgetni,
írni, olvasni, kézimunkázni,
színházba, koncertre járni,
kertészkedni, főzőcskézni
és/vagy gondolkodni, majd
gondolatainkat megosztani
és ütköztetni is akár. Például arról, hogy melyik is a
legszebb évszak?
Na. Melyik is? A kirobbanni akaró élet sarját hordozó, zsenge, zsongó, édes
szerelemitallal teli, mámorító, bolondkodó patakocskákkal, kölyökszellőkkel
teli és lánykaarcú délibábcsírákkal bolondító tavasz?
Vagy a kristálytiszta levegőjű, éles és acélosan kemény
hideget lehelő szelekkel szaladgáló, nagy havakat kavaró, farkasokat kergető,
ugyanakkor szívmelengető
ünnepekkel, mennyei illatokkal, ízekkel és mosolygós templomba járókkal
zsúfolt tél? Vagy a csodálatos köntösű, színorgiában
pompázó, bármit megédesítőn érlelő, csengők hangjával kezdetekre figyelmeztető, majd ködesőbe burkolózó és egyre hidegebb
sarakat dagasztó ősz talán?
Vagy az a legszebb évszak,
amiben most vagyunk éppen? A nyár? Az előbb csak
melegecskékkel incselkedő,
várt szabadságunk kacér
szellemével „beetető” júniusával, a tombolásra, rekkenő kánikulák „gyártására”
mindig kész, de gabonát is
arató júliusával és augusztussal, öregedő hónapocskával, melynek vége már
őszbe hajló hátú, hisz Szent
István után már lecsengőben a dolgok. Nos? Lehet
választani e csodák közül?
Nehéz. Kérdezem másként:
lehet nem szeretni őket?
Ugye, nem. Nem lehet nem
szeretni, mint ahogy rangsort állítani sem lehet közöttük. Hogy miért? Mert
mindegyik gyönyörű, életünknek része, ezernyi emlékkel telítve.
És mindig az a legszebb,
amelyben éppen vagyunk.
Az kell, hogy legyen, mert
mindennapi kenyerünk részei és részesei ők, melynek
morzsáitól - ha kellőképpen
lelassulva, megállva és letisztulva megtaláljuk őket minden napunk szép lehet.
Bármely évszakban.
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Néhány napja hivatalosan is
megalakult a Palmetta a Magyar Népi Kultúráért Egyesület, azaz sikerült azt bejegyeztetni, tudtuk meg a Dánfokon
megrendezett I. Palmetta Tábor és Családi Napok első napján, az ünnepélyes megnyitón,
Kimáné Kis Beáta főszervezőtől. Elmondta azt is, hogy a
rendezvény ötlete régen megfogant a férje, Kima Norbert
dobos fejében, aki nyolc esztendeje alapította meg a Palmetta
zenekart.
A zenekar létrejöttét egy tévésorozat inspirálta. Az Egymillió lépés Magyarországon
című ismeretterjesztő sorozat
főcímdala – az „Indulj el egy
úton” – adta a késztetést, hogy
népdalokat dolgozzanak fel, írjanak át rockzenei formába.
Az I. Palmetta Tábor és Családi Napok első estéjén a zenekar nagy akusztikus produkciójára került sor, majd a Tűz-

Nekem az élet..…
Már gyermekkorban szemben találják magukat a gyermekek ezzel a kérdéssel: „Mi leszel, ha nagy leszel?” A válasz lehet nagyon konkrét, de bizonytalan is. Sokszor még a felnőtt
ember életében is válaszra vár ez a kérdés. Gyakran megfogalmazott válaszok: nekem az élet a karrierem, a családom, a
hivatásom, a hobbim, a szabadságom, stb. Ezen túl pedig értékeljük is mások életet nemes egyszerűséggel: „bejött neki
az élet”, vagy „jól elszúrta az életét”. Az ember biológiai életének fontos része a lelki-szellemi élet is. Ha az ember lelke
nem találkozik az „isteni” élettel, kárt vall. A Bibliában Jézus
ezt mondja önmagáról: „Én vagyok az út, az igazság, és az
ÉLET, és senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Ha
ez nem történik meg, akkor az ember lelke hiányt szenved,
és beigazolódik Jézus szava: „Mit használ az embernek, ha
az egész világot megnyeri, de az ő lelkében kárt vall.” Azért,
hogy lelkünk ne legyen kárt vallott, Jézus eljött ebbe a világba, hogy az ő halálával és feltámadásával lehetőséget adjon az
embernek, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

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

A dánfoki üdülőközpontban zajlott az első Palmetta Tábor és Családi
Napok július 8-9-én.

kör Dobkör és barátai adták
elő dobbal kísért énekeiket,
amelyeket a Tűzszertartás követett. Szeretettüzet gyújtottak, hatalmas máglyát, azzal a
céllal, hogy az egészséges testlélek-szellem nevében kivetítsék a szeretetet, az összetartozás érzését az univerzumba.
A második estén az Örökség zenekar koncertjére került
sor, majd a Palmetta Nagy Me-

tálprodukciójára. Ezt követően
pedig táncház zajlott élőzenével, a Palmetta néptáncosaival.
A kétnapos rendezvényen
egész napos programok várták a családokat. A kézműves szigeteken egyebek mellett
bőrfonat-, papírvirág-, kenderkarkötő-, hajgumikészítés,
gyöngyfűzés tanulásában lehetett részük. De gyógyító jurtába is mehettek az érdeklődők,

Főzési díj: 652 Ft/litertől + szeszadó

Nyitva tartás: keddtől szombatig 8-16 óra.
- Cefre vásárlási lehetőség -

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.

ahol egészségmegőrző tanácsokat kaphattak Kovács Magyar
András módszerével. Emellett
interaktív programok és előadások is zajlottak, lovaglás kicsiknek és nagyoknak, betyárbemutató, dobokon és citerán
való tanítás, népi ének tanítás, néptánc tanítás, valamint
esti népmese János Hajnalkával. Volt bűvészbemutató is. A
második napon pedig a hagyományos tájjellegű ételek bográcsos főzőversenyére is benevezett több csapat, s finom ételek
készültek. A családi napokra a
megyéből, sőt az ország többi
részéből is érkeztek, így a Nyírségből, Sopronból, de Ausztriából, Németországból, sőt
Ausztráliából is voltak jelentkezők. A Palmetta a Magyar
Népi Kultúráért Egyesület azt
tervezi, hogy egy év múlva is
megrendezi a Palmetta Tábor
és Családi Napokat.
Zsombok Imre

Pizza- és ételrendelés

Kezdődik a befőzés, hozzá AKCIÓS áron kapható

Telefon: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21.
http://www.palinkacentrum.hu/info/berfozes_megrendelese.html

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

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

Az olvasásról őszintén

Ha nem lehet dönteni a tagországokban, hogy akarnak-e bevándorlást vagy sem, az szétfeszítheti az EU-t
- mondta Lázár János. A britek az ellenőrizetlen bevándorlás miatt döntöttek a kilépés mellett. Teljes tévedés a
kontrol nélküli bevándorlás. Ha ezzel kapcsolatban nem
ismerjük meg a magyarok véleményét, akkor nem tudjuk képviselni azt, hogy egy ország alapvető joga eldönteni, ki tartózkodjon a területén. A magyar népszavazás
nem Európa ellen szól. Brüsszelt meg kell állítani, véget
kell vetni az erőszakos, az európaiak akaratával ellentétes
bevándorlási politikának - mondta Szijjártó Péter. Az EU
legnagyobb problémája, hogy teljesen figyelmen kívül
hagyja az európaiak véleményét az emberek akaratával
egyező politika helyett. Magyarországon is ezért lesz népszavazás a kötelező betelepítési kvótákról. Soros György
ajánlata rossz a magyaroknak, ezért a Fidesz-KDNP a
leghatározottabban felszólítja az EU-t arra, hogy ezt utasítsa el - emelte ki Hollik István. Soros legújabb tervei
veszélyesek, arra vonatkoznak, hogyan finanszírozza a
bevándorlást az EU (évi 30 milliárd euró külön adókból, például benzinadóból, hitelfelvételből, támogatások
csökkentéséből). Ő bevándorlókkal árasztaná el az EU-t,
és így Magyarországot is.

Harmadik alkalommal tartottak olvasáskonferenciát a
Békés-tarhosi Zenei Napok részeként a Püski Sándor Könyvtárban. A konferencia résztvevői mindenekelőtt lerótták tiszteletüket Vámos László emléke
előtt, aki mindig szívén viselte
a szép magyar beszéd kurzus
ügyét. Ezután előadásokat lehetett meghallgatni mások mellett az olvasástechnika és az olvasásértés összefüggéseiről, az

általános iskolások olvasásra neveléséről, arról, hogy ebben a folyamatban milyen szerepük van
a könyvtáraknak, a megújuló
Békés megyei olvasókörökről, és
az olvasásról, mint életformáról.
A rendezvényen szekcióülések
is zajlottak, amelyek eredményeképpen a pedagógusok zárónyilatkozatot fogadtak el. Ebben szakmai fórum megalapítását sürgették, hogy megállapítsák, eldöntsék, mik a legfonto-

sabb teendők a jövőben az olvasástanításban. Szó esett arról
is, hogy a könyvtárosok munkája kiemelten fontos, akik a híd
szerepét töltik be a gyerekek és
a pedagógusok között. Köszönet illeti őket áldozatos, figyelmes, segítőkész tevékenységükért. Megállapították továbbá,
hogy az olvasástanításban az
alapozás rossz, gyenge a gyerekek olvasáskészsége, rosszak az
olvasástechnikák. Aki nem tud

jól olvasni, az nem talál örömet
az olvasásban. A konferencián
később még sor került a Széchenyi-díjas irodalomtörténész
Szörényi László előadására Szabó Magda: Az ajtó című regényéről. A hosszú napot író-olvasó zárta, melyen részt vett
mások mellett a Békési Újság
cikkszerzője, a Szil Ágnes néven
publikáló Szilágyiné Szabó Ágnes tanár-író is.
Zsombok Imre

5 az 1-ben gyermektábor Dánfokon
Gyermeke a tánc parkett ördöge szeretne lenni, vagy a természet hőse, esetleg alkotói vénát örökölt, vagy mindig mindent
lefotóz? Akkor jelentkezzenek a Dánfoki
Összművészeti táborba, ahol rengeteg élményben lehet része gyermekének.
Idén augusztus 1-5. között kerül sorra a Dánfoki Összművészeti tábor, ahol színes programokon vehetnek részt a gyerekek. Érdekli a ze-

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

képünk illusztráció.

Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

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

Fotó: GA-Pix Fotó.

Csendesül... A népi kultúra ünneplése Palmetta módra

ne, tánc, fotózás, természet vagy épp kreatív típus? Akkor pontosan neki való a tábor.
Válasszanak ki egy „fő” tábor kategóriát,
ahol a legtöbb időt szeretné tölteni a gyermek.
Az öt nap során az öt tábor mindegyikét kipróbálhatja szervezett programok keretében a délutánok folyamán. Garantáltan lesz mit mesélnie a nagyinak.
Tábor kategóriák: Néptánc (8-12 év), Társastánc (6-18 év), Alkotó (8-14 év), Honismereti (8-14 év), Fotós (nincs korhatár).
Árak: napközis: 12.000 Ft/fő/5 nap; bentlakásos: 26.500 Ft/fő/4 éj. SZÉP kártyát elfogadunk!
Jelentkezés és érdeklődés: személyesen a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, a Dánfoki Üdülőközpontban, vagy a
danfok@danfok.hu e-mail címen. Jelentkezési
határidő: július 22.


 rövidnadrágok
 pólók
 ingek
 fürdőruhák
 alkalmi ruhák
 nagy
választékban
nyári cipők!
Friss medgyesi
dinnye
kapható!
Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023
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Békési sorsok, békési arcok

Interjúalanyom, a 44 éves Szabó Zoltán vállalkozó megjelenésében és viselkedésében is megnyerő fiatalember. Nem
rest, hogy beálljon alkalmazottai megsegítésére, ha a szükség úgy hozza. Jót és jól, a vevőiért mindent, sőt még annál is többet.

Vicc
Gyerekszáj
Pistike, látva, hogy az anyja
krémet ken az arcra, megkérdezi:
- Miért krémezed az arcod?
Anyuka válaszol:
- Hogy szép legyek.
A kisfiú látja, hogy az anyja
kisvártatva papírzsebkendővel
letörli a krémet:
- Feladtad?

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.

tam. Az elkövetkezendő években a hangsúlyt arra fektettem, hogy az elavult technikai
eszközöket újakra cseréljem,
bővítsem a boltok árukészletét. Az évek során sokat fejlődött a békési piac, szereplők tűntek el és jelentek meg.
Magam és munkatársaim
munkája eredményeként sikeresen talpon tudott maradni a vállalkozásom. Fontosnak
tartom elmondani, hogy csak
egy jó csapattal együtt lehet
eredményesen
működtetni
egy vállalkozást. Köszönettel tartozom azon munkatársaimnak, akik igyekvő, szorgalmas, becsületes munkával
dolgoztak illetve dolgoznak
most is boltjaimban.
- Miért Honi ABC a név?
- Régebben volt egy ilyen
kiskereskedelmi lánc, aminek én is tagja voltam. Az időközben megszűnt lánc logóját megtartottam, mert fontos szempont számomra, hogy
a magyar élelmiszerek hangsúlyosabban jelenjenek meg a
boltjaimban, mint az olcsóbb,

ha lehetőségem van, teniszezni járok, illetve szeretek kerékpározni. Egy összeszokott
baráti társasággal rendszeresen járunk túrázni Magyarországon vagy a Bihari-hegységben. Most éppen egy szűk
hetes túrára készülünk az Őrségbe, és biciklivel járjuk be a
környéket. Fontosnak tartom,
hogy megismerjem Magyarországot, érdekelnek a tájak, a
városok, az emberek. Bár Európa számos országában volt
szerencsém kisebb-nagyobb
kirándulásokat tenni, ha hazaérek, mindig úgy érzem,
hogy Magyarország a világ
talán legszebb országa és fővárosunk, Budapest pedig az
egyik legszebb város.  Gugé
Következő
interjúalanyunk
Futaki Éva tanár lesz.

A Jazzelek Quartet fellépése
Sokan és régen ismerik a Jazzelek Triót, amely
néha
négyesben
játszik
quartetként, mint most is, a
zenei napok egyik rendezvényeként. A Békés Városért
kitüntetéssel elismert Horváth Elek békési zenetanár,
nagybőgős vezette zenekar
mellett Bánfi Miklós zongorán, Ugró Béla dobon játszott, Izbéki Tímea énekelt.
E koncertjükön főleg a harmincas-negyvenes évek amerikai jazz zenéiből (swing,
foxtrot, slowfox, charleston)
adtak elő néhányat, de latin számokat (samba), fran-

Fotó: GA-Pix Fotó.

- Beszéljen, kérem a vállalkozásáról!
- A gimnáziumi érettségi után a Károly Róbert Főiskolán szereztem gazdasági
mérnöki diplomát. Pár évvel
később, 1998-ban nyitottam
meg az első élelmiszerboltomat Békésen, az Asztalos utcában. A rákövetkező évben a
Csabai úton, majd újabb egy
év múlva a Rákóczi úton. Ez
egy viszonylag gyors növekedési ütem volt, amit az akkori
piaci körülmények tettek lehetővé. A 2000-res évek elején Békésen is megjelentek
a multi kereskedelmi láncok
áruházai, és átrendezték a kiskereskedelmi piacot. A dömpingárak miatt a magyar élelmiszer-kiskereskedelem szereplői, köztük én is, jelentős
piacvesztést szenvedtek el.
A boltok forgalma stagnálni
kezdett. Nem láttam esélyt az
eredményes bővítésre, ezért
nem terveztem további boltok
nyitását, erőimet a meglévő
háromnak a színvonalas működtetésére összpontosítot-

de gyengébb minőségű külföldi termékek.
- Láttam néhány versét a
szórólapján. Reklámcélt szolgál?
- Igyekszem megfelelni a piaci verseny kihívásainak. Folyamatosan akciós árakkal próbálom megtartani illetve becsábítani a vásárlókat a boltjaimba, ennek kapcsán kezdtem
szórólapokat kiadni. És hogy
ez még érdekesebb legyen, néhány soros versikét fabrikáltam. Olyan visszajelzések jutottak el hozzám, hogy a versek nem zavaróak, sőt néhányan várják a következő szórólap megjelenését. Az irodalom
mindig is a kedvencem volt.
Korábban írtam egy kötetnyi
verset, ami ott hevert a polcomon. Ezeket most leporoltam
és néhány új verssel is gyarapítottam a régi kötetet. A szórólap készítésekor már legalább
annyira fontos nekem a versike
közlése, mint akciós áraim reklámértéke.
- Kikapcsolódás, pihenés?
- Télen síelni szeretek. Az
aktív kikapcsolódás, a mozgás, a friss hegyi levegő, a
napfény segít feltöltődni a
zimankós időszakban, hogy
megújult erővel folytassam
tavasszal a munkát. Nyáron,

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Jót s jól - ebben áll a nagy titok

Jó hangulatú koncertet adott a Horváth Elek vezette Jazzelek Quartett.

cia sanzont is, valamint néhány Cserháti Zsuzsa átiratot. E könnyűzenei koncert

üde színfoltja volt a zenei napoknak, nagy sikert aratott a
zenei négyes. 
Zs. I.

Daganatos klub indul
Daganatos betegeknek illetve hozzátartozóiknak indít klubot a Szent Lázár Alapítvány.
A klub ingyenes és semmilyen kötelezettséggel nem jár, a klubfoglalkozásokat a tagok igényei szerint alakítják. A klub állandó pártfogója, Dr. H. Kovács Eszter szakmai támogatása mellett a későbbiek folyamán szakorvosok,
tanácsadók részvételével kéthavonta, havonta
(igényfüggő) találkoznak a tagok a Szent Lázár
Alapítvány Hunyadi tér 1/1 sz. alatti központ-

jában. Ha ön vagy hozzátartozója valamilyen
módon érintett a rákos betegségekkel kapcsolatos témákban, és szeretne egy bátor összetartó közösséghez tartozni, várják az első klubfoglalkozásra, július 25-én, hétfőn 15 órára.
Bővebb információ munkaidőben: a 66/643588, vagy 20/229-62-90-es telefonszámokon,
vagy személyesen a Szent Lázár Alapítványnál. Kapcsolattartók: Palotásné Balog Erzsébet,
Molnárné Kiss Tímea terápiás segítők.


A cukor, a sok fehérje és a zsír
= kínzóeszköz a bélnek
A civilizált életforma miatt sokaknál komoly emésztési zavar és
bélflóra-károsodás fedezhető fel. Gyakran fel sem tűnik, hogy
valami nincs rendben, mert az enyhe puffadás és teltségérzet
nem okoz túl nagy panaszt. Azt pedig, hogy a bőrünk egyre
szürkésebb, petyhüdtebb, reggelente nagyon nehéz felkelni és
mind többször fáj a fejünk, a túlhajszoltság természetes állapotaként könyveljük el. Fel sem vetődik bennünk, hogy a béltraktussal lehet valami baj.
Legtöbben elég mostohán bánnak életfontosságú tápláló- és
ellenálló szervükkel. Agyonterhelik emészthetetlen zsírokkal,
sok-sok cukorral, fehérjével, és nem adnak neki elegendő rostot, ami jelentősen megkönnyítené munkáját. Hiányzik még a
kiadós sport és a bő folyadékbevitel is, hogy feladatát tökéletesen el tudja látni. Szívesebben eszünk, mint iszunk, gyakran akkor is, amikor semmi szükségünk rá. Ettől azonban krónikusan
túlterheljük emésztésünket, hiszen sohasem hagyunk elegendő
időt a munka tökéletes elvégzéséhez, a pihenéshez és regenerálódáshoz két étkezés között. Nem csoda hát, ha minden második-harmadik ember valamilyen emésztési zavartól szenved
– még akkor is, ha azt nem veszi komolyan, hogy a baj a bélben van.
Folytatjuk…

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Kortárs segítő képzés
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ június derekán második alkalommal rendezte meg kortárssegítő táborát. Az intézmény felismerte, hogy a mai
kor igényei szerint szervezett
gyermekjóléti alapellátást új
pillérekre szükséges helyezni.
Ezért kerestük meg a városban működő általános iskolákat, középiskolát és gimnáziumot, melyek felelősségteljes
delegációjukkal, valamint segítő kolléga részvételével támogatták a csoport alakulását. Szakemberekből álló előadók, valamint két szociális
munkás kollégánk biztosította az egyhetes felkészítő programot. A hét tematikájában
szerepelt pártfogó felügyelő
előadása a fiatalkori bűnelkövetésről, a dizájner drogokról

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



szóló beszélgetés, elsősegélynyújtás az OMSZ bevonásával, pszichológus általi felkészítés. Végül a Mentálhigiénés Egyesület drogellenes világnapi rendezvényével zártuk a hetet. Természetesen a
diákok tavalyi év során tett
jelzéseiből igyekeztünk okulni, így az idén több mozgásos, játékos feladattal színesítettük az előadások közötti
szabadidős palettát, amiben
szintén segítségünkre voltak a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola munkatársai. Reméljük,
hogy a 12 résztvevő fiatal pozitív tapasztalatokkal tért haza. Köszönjük az önkormányzat támogatását, amely lehetővé tette a tábor színvonalas
megrendezését.
Kádasné Öreg Julianna,
igazgató

66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu
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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.
Bélmegyeren régi kis parasztház, gazdálkodásra alkalmas kerttel eladó. Irányár:
600 ezer Ft. Érd.: 30/48-42-408.
Muronyban kertes ház 1 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/81-27-284.
Malomasszonykertben kis ház sürgősen
eladó fiatal gyümölcsössel, rendezett udvarral. Irányár: 14, millió Ft. 70/578-06-55,
7-18 óra között.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
Hatházon régi típusú felújítandó kétszobás, két konyhás vályogház kerttel, melléképületekkel sürgősen eladó 2 millió Ftért. Tel.: 70/511-03-35.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
671 m2-es telken felújítandó parasztház
eladó 2,2 millió Ft-ért. Víz, gáz, villany,
szennyvízvezeték van. Érd.: 30/95-22-466.
Békésen egyszobás vegyes falazatú, felújításra szoruló ház eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-45-75.
I. kerületben, a Domokos u. 4. szám alatti 996 m2-es ingatlan lebontandó parasztházzal eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.:
70/294-90-43.
Komfortos, kétszobás ház sürgősen eladó nagy kerttel Tarhoson a Petőfi utcában 2,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/65-21-454,
10-19 óra között.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 3 millió Ft.
Tel.: 66/415-380.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Mezőberényben téglaház 3,5 millió Ft-ért
eladó. Tel.:70/65-97-671.
Ady utcai egyszobás, 43 m2-es IV. emeleti lakás 3,9 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/634404.
Drága utcában ház 4 millió Ft-ért eladó
nagy telekkel, közel a gyógyfürdőhöz. Tel.:
66/643-342, 70/222-10-48.
Kétszobás ház eladó 4 millió Ft-ért a Mátyás király utca 65. alatt. Érd.: Mátyás király u. 76. alatt.
Szabadkai u. 9. alatti ház eladó 4,7 millió
Ft-ért. Érdeklődni a helyszínen 14 óra után
és hétvégén.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Dózsa György utca 15. szám alatt 4,9 millió Ft-ért. Tel.: 66/412-070.
Körös gát melletti ház eladó 5 millió Ft-ért.
Tárház u. 62. Tel.: 30/931-90-85.
Szélső utca 49. alatti ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Mátra utcában, az uszoda szomszédságában háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.:
30/618-57-89.
Legelő utcában háromszobás összkomfortos ház eladó. Betonos udvar, két beépített csempekályha, alsó épületek. Irányár:
5,15 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Összkomfortos, azonnal beköltözhető ház
eladó a Sas u. 7. alatt 5,2 millió Ft-ért. Tel.:
66/414-919.
Két generációnak is alkalmas, háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft.
Tel.: 66/410-323.
Két családnak alkalmas sarki ház eladó a
Szélmalom u. 1/5. alatt. Vállalkozásra is.
Ár: 5,2 millió Ft. Érd.: 30/851-25-31.

Apróhirdetések
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös,
középső lakás sürgősen eladó 5,3 millió
Ft-ért. CSOK igényelhető. Érd.: 30/44844-02, 70/227-00-63.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház,
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.
Karacs Teréz utcában III. emeleti, 58 m2-es,
kétszobás, erkélyes, berendezett lakás eladó 6,1 millió Ft-ért. Irányár: 30/22-82-376.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 6,2
millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás eladó 6,5 millió Ft-ért vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 30/321-35-52.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Bocskai u. 57. alatti felújított kockaház beköltözhetően eladó 6,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/412-955.
Váradi utca 30. alatti összkomfortos családi ház 6,5 millió Ft-ért eladó vagy első
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/77073-40.
Felújított, kétszobás, 54 m2-es lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel:
30/81-41-537.
Fürdő közelében háromszobás, összkomfortos lakóház melléképületekkel kis
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.:
20/265-01-55.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti 62 m2-es
lakás eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 30/567-99-39.
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.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Buszpályaudvarnál, a Kossuth 23-ban I.
emeleti kétszobás, 49 m2-es lakás 7 millió
Ft-ért eladó vagy békéscsabaira cserélhető. 70/398-40-19.
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.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Ady 10-ben 78 m2-es, III. emeleti, erkélyes,
háromszobás lakás eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 20/402-61-81.
Mezőberényben a Kölcsey lakótelepen felújított lakás eladó 7,5 millió Ft-ért + garázs. 30/285-99-88, 30/542-77-01.
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.
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.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos ház
eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/3654-828.
Ady 12B-ben I. emeleti, 69 m2-es lakás
eladó 7,8 millió Ft-ért. Érd.: 66/416-895,
30/320-31-12, 14-16 óra között.
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.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás,
67 m2-es ház eladó. Irányár: 8,8 millió Ft.
Érd.: 30/637-60-79.
Központhoz közeli háromszobás, 110 m2es családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 66/634-404.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

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 19. kedd, 12 óra

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Bakyn II. emeleti, 1+2 félszobás egyedis
lakás eladó. Irányár: 12 millió Ft. 70/9468-335.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. 70/512-75-65.
Iskola utcában háromszobás, ebédlős,
rendezett 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. 70/612-83-74.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó az uszoda közelében. Irányár: 22,5 millió Ft. Érd.:
70/324-74-24.

Kiadó ingatlan
Albérletbe szoba, konyha, fürdőszoba kiadó egy hölgy részére. Tel.: 30/667-4584, este.
Garázs kiadó az Ady-lakóteleppel szemben. Tel.: 70/565-97-49.

Kert, szántóföld
Borosgyánban a 3. tónál 1006 m2 bekerített gyümölcsös eladó. Tel.: 66/637-187,
este.
Kert eladó 300 ezer Ft-ért. Békés, Mátyás
király u. 76.
Sebők kertben 1059 m2-es rendezett kert
gyümölcsössel, épülettel eladó. Kút, villany. Érd.: 70/60-60-586.
A Csatárkertben 4016 m2 zártkerti gyümölcsös eladó. Villany, víz van. Tel.:
66/637-187, este.
Nagykertben zártkert télen is lakható téglaépítésű nyaralóval, fizetéskönnyítéssel eladó. 20/800-86-71.
A Csatárkertben 1924 m2 zártkerti gyümölcsös eladó. Tel.: 66/637-187, este.
1284 m2 zártkert eladó a Malomasszony
kertben. Tel.: 30/648-49-09, 66/415-081.

Jármű, alkatrész
Suzuki Swift Sedan 1.3 vonóhoroggal olcsón eladó. Érd.: 20/991-91-78.
Szürketankos Csepel 125 motorkerékpár,
bontott, részben hiányos állapotban eladó.
Irányár: 80 ezer Ft. Tel.: 30/609-15-42.
Peugeot 125-ös robogó egyben vagy bontásra eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Renault Mégane diesel 99-es vonóhorgos,
20 hó műszakival, téli-nyári gumival, 238
ezer km-rel eladó. Suzukit beszámítok.
66/746-736.
Peugeot 50 cm3-es robogó eladó. Tel.:
30/457-23-02.
Tetőboxot vásárolnék vagy bérelnék Toyota Yaris gépkocsira. 20/31-92-562.
Hyundai személygépkocsi eladó. 30/9777-600.
Rotakapa után való utánfutó eladó. 30/9777-600.

Állat
Birkát veszek 300 Ft/kg-ig áron. 20/5089-092.
Eladó: vágni való nyúl konyhakészen is,
hasas nyúl, kisnyuszik. Előnevelt kacsa,
némakacsa, pulyka, liba. Raktár u. 24.
70/881-93-00.
Nagytestű anyától szürke, veres-fehér tarka, veres cicák elvihetők. Tel.: 70/34-25117.
Héthetes keverék, fekete és barna szőrű,
fehér nyakkendős kiskutyák eladók. Szabó D. u. 27/1, bejárat a Révész utca felől.
160 kg-os, fehér húsjellegű hízó eladó.
Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580, délutánonként.
Kecskék eladók. 30/67-52-575.
Konyhakész csirke eladó 720 Ft/kg.
30/555-47-18.
Kisbálás hereszénát vennék nyulaknak.
Nyulak eladók. 70/58-62-690.

Társkeresés
Egyedül élő idős férfi özvegyasszony ismeretségét keresi. 66/410-158.

Munkát keres, ajánl
Pedikür, manikür, műkörömépítés
Békésen a Sas utcában. Nyeste Klára. 70/256-53-09.
Lakások felújításához belső munkálatokhoz önállóan dolgozó, munkájára igényes
szakembert keresünk Békés megyében.
Érd.: 30/387-77-67.

Teljeskörű, azonnali helyszíni üvegezés és tükrözés! Hívjon! Telefon:
30/742-35-07.
Munkát keresek, pl. időseknél takarítást,
ebédhordást, csekkbefizetés vagy más
házkörüli teendőket. Tel.: 70/650-83-73.
Faipari munkást felveszünk. 30/9554-700.

Egyéb
Eladó: 10 l-es permetező, zsírosbödönök,
új víztisztító, 2 db báránybunda fotelba,
autóba. Tel.: 30/272-43-50.
Rugós gyerekágyak, szekrények, kisasztal
két ülőkével eladók. 66/746-736.
Üres gázpalackok, autóba való kagylós
gyerekülés eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: méhcsaládok, virágzó-termő citromfa, nagytételben 720 ml-es üveg befőttnek olcsón. Tel.: 30/272-43-50.
Grohe zuhanycsaptelep fejzuhannyal, termosztáttal, eredeti csomagolásban eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: jól megkímélt 2 db Shakespeare teleszkópos 360-as horgászbot, 2 db telesz
kópos 3 m-es horgászbot féláron. Műanyag átlátszó hullámlemez (4 m hosszú,
1 m széles). Tel.: 30/43-42-297.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapotban eladó. Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban újonnan eladó. Érd.:
20/560-91-75.
200 l-es cefréshordó áron alul eladó.
70/236-73-57.
Fehér-piros-rózsaszín virágzó leánderek,
nagyméretű mosdókagyló csappal eladó.
66/643-775.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő,
horgásztó tulajdonrész eladó Kamuton.
70/27-10-532.
Alig hasznát olasz 1 c-os robbanómotoros szivattyú eladó. Érd.: 30/395-96-92.
Orion négyégős gáztűzhely 10 ezer Ft-ért
eladó. Kb. 5 éves, de csak évente három
hónapot használt. Főzőrész tökéletes, sütő
problémás. Érd.: 70/325-50-37.
Júlia, Romana, Tiffany, stb. romantikus
füzetregények eladók 50 Ft/db áron. Tel.:
20/616-95-09.
Sony színes televízió (50 cm átmérőjű) eladó. Irányár: 5 ezer Ft. Tel.: 30/822-47-88.
Eladó: Csepel varrógép, befőttes üvegek,
tollpárnák. 70/612-83-74.
Négyrózsás beépíthető olasz elektromos
gyújtású gázfőzőlap eladó. Irányár: 23
ezer Ft. Érd.: 30/567-99-39.
3 db aluvázas új kempingágy, 3 db használt
gázégő eladó. 30/579-33-38, 66/412-650.
Eladók: ülőgarnitúra, rekamié, dohányzóasztalok, kővályúk. 70/612-83-74, 70/67266-28.
Eladó: 500 db betontégla, háromszárnyas
ablak, kétszárnyas ablak, kétszárnyas ajtók. 30/27-28-342.
Keresem a Szegedi Kis István Református
Gimnázium évkönyveit 1940-től. Kétezer
forintot adok darabjáért. Tel.: 70/230-16-71.
Cefrébe való szilva eladó. Tárház u. 36.
Üzenetet tegye a postaládába.
Felnőtt, ágyneműtartós heverő, nagyméretű zománcozott fürdőkád és mosdókagyló eladó. Tel.: 30/368-52-91.
Sámándob eladó+csörgő+tok. 30/93190-85.
Dió héjastól eladó. Kb. 100-120 kg. Érd.:
30/94-56-808.
3+2+1-es ágyazható ülőgarnitúra újszerű állapotban eladó. 30/411-08-57.
Terramagon+7 mágnesterápiás gyógyá
szati eszköz eladó 15 ezer Ft-ért. 30/93190-85.
Eladó: rotációs kapa, paprikadaráló, varrógép, 500 l-es cefrés fahordó, Bioptron
lámpa hétszínű lencsekészlettel. Érd.:
70/221-96-65.
Eladó: 900 V-os fűnyíró, kézitoló fűnyíró, 50 cm átmérőjű cirkulakorong, 42-es
rogyottszárú lovagló bokszcsizma. 30/2728-342.
Alig használt gyerekágy kókuszmatraccal
eladó. 30/97-77-600.
Százéves szövőszék eladó. 30/97-77600.
3 pár ortopédcipőt elajándékoznék. A jobb
lábon 2,5 cm-rel emelt. Érd.: 30/97-77600.
Színes műbőr (nagy) hulladék, többszínű
3 és 6 mm-es mikrotalphulladék eladó.
Tel.: 66/412-070.
Kiváló minőségű házi vastag- és vékonykolbász (csípős és édes), illetve húsos szalonna eladó. Érd.: 70/60-91-918,
70/58-53-517.
Biciklibe akkumulátort veszek. 20/50-89092.
25 kg szép dióbél eladó 1600 Ft/kg-ért.
Érd.: 20/397-93-38.
25 méter ¾-es slag eladó. 30/349-67-13.
Betontörmelék ingyen elvihető. 30/47-89147.

A Szent Lázár Alapítvány
megváltozott munkaképességű
munkavállalókat keres egyéb varrodai
és könnyű betanított munkára.
Jelentkezni telefonon a 66/643-588-as számon lehet,
illetve személyesen a Hunyadi tér 1/1. szám alatt.
Eladó: hűtőláda, előszobafal, húsvágógép,
gázpalack, bőrönd, háromrészes ülőgarnitúra. Érd.: 30/905-49-14.
Kisebb-nagyobb cserepes virágok, szabadföldi évelő tövek eladók. 20/355-77-26.
Sárgabarackot veszek. 30/967-19-71.
Eladó: gyermekkerékpár, női kerékpár,
etetőszék asztallal, hálós gyermekjáróka,
babakád tartozékaival, régi képeslapok,
régi pénzek, thonet székek, Phoenix varrógép, szőnyeg, régi tükrös szekrény, villanyvarrógép, húsdaráló, íróasztal. Érd.:
30/95-22-466.
Eladó: 2 db szobafenyő, pálma, jukka
pálma, rózsaszín és fehér leánder. Érd.:
30/905-49-14.
Lakatos és asztalosipari szerszámok, forrasztópáka + cin, újszerű elektromos varrógép eladó. 70/236-35-37.
Gyerekágy, lánykaruhák, szekrények, vas
virágállvány, gurulós tévéasztal, konyhai
eszközök eladó. 30/355-56-38.

Whirlpool kombinált hűtő (180/100 l) jó
állapotban 35 ezer Ft-ért eladó. Érd.:
70/639-43-06.
Gepida Reptila 26-os női kerékpár (háromfokozatú, agyváltós, újszerű) eladó 52
ezer Ft-ért. 30/85-12-531.
10-es húsvágógép, zománcos edények
gyalupad, bontásból öntöttvas fürdőkád,
mosdókagyló, disznótoros asztal eladó.
20/355-77-26.
Megkímélt rekamié két fotellal eladó 35
ezer Ft-ért. Érd.: 20/397-93-38.
Eladó: lábbal hajtós Singer varrógép, kerti szerszámok, disznótoros edények, kézi
morzsoló, befont demizsonok, köcsögök,
szakajtó, horganyzott vödör, 28-as női kerékpár, rézüst, bádogteknő, cserép csirkeitató. 30/513-65-76.
Eladó keveset használt sárga-feketeszürke színű Extrem Mountain Bike kerékpár. Teleszkópos váz, első-hátsó fékkel.
Tel.: 20/46-03-799.

Tisztelt Olvasó!
Cikksorozatot indítunk,
melyben szeretnénk bemutatkozni, egyben segíteni,
tájékoztatni önt a hallással
kapcsolatos témában.
Cégünk,
a
HARILAPLUSZ KFT. 2010 óta működik Békésen a Rendelőintézet emeletén. Tevékenységi körünk: a hallás állapotának felmérése és annak megóvása, illetve a már megromlott hallás
javítása, fülzúgás kezelése.
Célunk, hogy minél több emberhez eljusson tájékoztatásunk és minél több hallásproblémával, fülzúgással küzdő emberen tudjunk segíteni.
Szlogenünk is ezt sugallja: Ne utazzon sehova, a megoldás
a HARILA!

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Családias hangulatban
a Békési Újságnál
Hosszú évek, közel egy évtizede tartó szokás, hogy a Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány vacsorára hívja össze
a lap szűkebb munkatársi körét, hogy ezzel a szerény gesztussal köszönje meg az előző 12 hónapban kifejtett munkájukat.
A Békési Újság cikkszerzői,
fotósai és más munkatársai fizetség nélkül, önkéntes vállalás-

óta a Magyar Posta terjeszti, eljuttatva a tanyákon, külterületen élőkhöz és magasabb hatás-

A főszerkesztő megköszönte
mindenkinek a lelkes önkéntes
munkáját, különösen a fotósokét és az újságírókét. Kiemelte
még a Békési Kalendáriumot,
amely erre az évre rekordszámban jelent meg és rekordgyorsasággal fogyott el a boltokból,
kirobbanó sikere volt az évnek.

Egy nyelvet beszélünk
Etnobiznisz, bölcsésztízperc

Ha önök is járnak különböző rendezvényekre, akkor tudják, hogy a lehető legritkábban kezdődnek pontosan ezek az események.
Amikor már „idő van”, és fellépőként vagy
„haszonélvezőként” elkezd az ember nyugtalankodni, akkor szokás azt a kifejezést használni, hogy várjuk ki a bölcsésztízpercet. A
neten még egy találatot sem adott ki ez a szó,
úgyhogy valószínűleg nemigen fordult elő a
világhálón. Mint bölcsész mondhatom, hogy
valóban kissé kényelmesebbek vagyunk az
átlagnál az időkezelésben.
A másik szó, amire felfigyeltem, az etnobiznisz. Figyelemre méltó kifejezés, már csak
azért is, mert az előtag görög, az utótag pe-

dig angol eredetű. A jelentését megmagyarázni nem éppen könnyű, úgyhogy inkább ide
is másolom a szegény ember Encyclopaedia
Britannicájából (azaz a Wikipédiából) a szócikket. Ezzel a „szóval azt a jelenséget jelöli
a magyar köznyelv, amikor nem nemzetiségi, vagy nem az adott nemzetiséghez kötődő
személyek pénzbeli vagy más társadalmi haszonszerzés érdekében az adott nemzetiséghez
tartozónak vallják magukat, és ilyen minőségükben közéleti tisztségek megszerzésére törekednek.” Tudnám mondani rövidebben és
egyszerűbben is, de ezt a kis szellemi tornát a
világért sem tagadnám meg önöktől…
Szilágyiné Szabó Ágnes

késként dolgoznak a békési lakosok érdekében, életben tartják a kiadványt, amelyet an�nyi békési olvasó vár kéthétről
kéthétre – ezt emelte ki az előző
találkozás óta eltelt évet értékelve a főszerkesztő, Szegfű Katalin is. Elmondta, hogy a legnagyobb váltás a terjesztésben történt, ugyanis a lapot tavaly ősz

fokkal a tömbházakban élőkhöz is. A terjesztés tehát javult,
a lakosság legnagyobb megelégedésére. Szintén újdonság volt
tavaly a Békési Újság Facebook
híroldalának elindítása, ezzel az
online megjelenésüket szeretnék erősíteni. Az oldalt máris sokat olvassák a távolabb élő
békési kötődésű személyek is.

A következő kiadvány szerkesztése, előkészítése már zajlik, a pályázatokat még várják
és fogadják.
A vacsorát az önkormányzat
étkezőjének szakácsai készítették és tálalták, amelyet Juhász
Zoltán cukrászmester ajándékba adott gyümölcstortája
koronázott meg.

A Mágikus Trió elvarázsolta egy órára a gyerekeket és
a felnőtteket is a zenei napok
részeként tartott fellépésükön.
Az együttesben dr. Varga Laura fuvolaművész, Vizsolyi
Lívia fagott művész és Mucsi
Gergő ütőhangszeres művész
játszanak, akik nagyon lekötötték a gyerekek, de a felnőttek figyelmét is. A két fúvós művész alaposan bemutatta a fuvola, a fagott és a pikoló (kisfuvola) hangszereiket
– még szét is szedték őket, de
az ütőhangszeres előadó is, hi-

Fotó: GA-Pix Fotó.

Egy óra varázslat

A hangszerbemutatóval a zenéléshez is kedvet csináltak a művészek.

szen számos ütőhangszert mutatott be a világból. Esőbotot
Mexikóból, csörgőkarikákat
Pakisztánból, Indiából, óceán- vagy hullámdobot, rumbatököt Latin-Amerikából,
szanszulát és kalimbát Afrikából, operagongot Kínából, tibeti cintányért, vietnámi fabékát és egyéb ütőhangszereket.
Összegezve: ez az előadás és
hangszerbemutató nem csak
a gyerekeknek, hanem szüleiknek, nagyszüleiknek is új élményeket és ismereteket nyújtott. 
Zs. I.

Múzeumok Éjszakája a Galériában
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2016-ban is
csatlakozott a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos,
hagyománnyá vált kezdeményezéshez, ezért családoknak
szóló, több generációs programot hirdettek erre az alkalomra. Június 25-én a Békési Galériába várták az érdeklődőket este hattól éjfélig. A legkisebbeknek festegetést, színezgetést terveztek, nagyobbak
papírgyöngyből fűzött láncot
készíthettek, de választhattak

kirakózást is Jantyik Mátyás
festőművész, a múzeum névadójának képeivel. A felnőttek
kihangosított prezentációt láthattak Jantyik Mátyás festőművész munkásságáról, vagy
a Békés-Tarhosi Énekiskoláról. A tavalyi érdeklődéshez
képest kissé csökkent a látogatók száma, azonban ez egyértelműen a kisgyermekes családok elmaradását jelentette,
ami a kánikulával magyarázható. A program egy év múlva
folytatódik.

képünk illusztráció.

A Békési Újság szűkebb munkatársi köre az idei találkozásukat megelőzően.

A Nefelejcs Egyesület a szeptember 24-i XI.
Békési Tökmulatság kapcsán pályázatokat ír ki.
Elsősorban gyerekeket– egyéni és csoportos nevezőket – a szólít meg a Ludas Matyi című meséhez illusztráció készítése. Tetszőleges technika
választható (akár báb is), ha rajzolnak, minimum
A4-es méretű legyen. A pályamunkákat a Fakuckó játékboltban lehet leadni szeptember 16-ig. A
nevet, életkort a munkák mellé kell borítékban
elhelyezni. Egy pályázó több alkotást is zsűriztethet, a legjobbak természetesen jutalmat kapnak.
A XI. Békési Tökmulatság „kedvenc állata”
a liba lesz, míg a „kedvenc növénye” a szőlő.
Utóbbihoz kötődően szőlős-mazsolás sütemények készítésének versenyét is meghirdetik. A
pályázóknak a már kész desszerttel kell megjelenniük a mulatságon, nevüket egy külön lapra írják fel. A szakértő zsűri döntése nyomán a
legjobbak ezúttal is szép ajándékokat kapnak.

A XI. Békési Tökmulatságon sok egyéb között lesz mustkészítés, szőlőlopás, szőlőfajták
bemutatója, libaszépségverseny, szó esik a szőlő
kiváló élettani hatásairól, és persze finom ételek is várják a vendégeket. Elmaradhatatlan a
hagyományos tökmustra, a tökkirályválasztás
és a lámpásfaragás. A szeptember 24-i ingyenes rendezvénynek ismételten a Tájház ad majd
otthont.

Felszálltak
a lufik
Június 24-én rendezte
meg a Békési Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum a Drogellenes Világnapi rendezvényét.
Az Erzsébet-ligetbe főleg a fiatalokat várták. Számukra kézműves foglalkozásra, játékra, felvilágosító tanácsadásra,
barátkozásra nyílt lehetőség.
A programon közel 50 fiatal
vett részt, főként lakásotthonos gyermekek, a családsegítő
nyári kortárs tábor fiataljai, a

Fotó: Amatőr felvétel.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Ludas Matyi és a szőlős desszert

köröstarcsai családsegítő által
toborzott fiatalok, valamint
békési fiatalok, gyerekek.
Minden résztvevő kisebb ajándékot kapott. A rendezvény
jó hangulatban telt, a fiatalok

számára alternatívát mutatott
a szerhasználattal szemben. A
program zárásaként színes lufikat engedtek fel, ezzel szimbolizálva a káros szenvedélyek
elengedését.

Good Báj Biokozmetika
A BEMER mágneses terápiát
egyre többen ismerik Békésen.
Hatásossága igazolt:
m
 ozgásszervi betegségek,
c
 ukorbetegség
és szövődményei,
s
 zív- és érrendszeri betegségek,
n
 ehezen gyógyuló sebek
b
 őrproblémák
pl. pikkelysömör esetén

Ne várjon hónapokat a Bemer terápiára!
Kérjen időpontot a személyes konzultációhoz már ma!

A gyermekes családok különösen jó érezték magukat.

Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus  Telefon: 30/477-17-29
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett
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Futball-láz
(Folytatás az 1. oldalról)
Ami pedig a következő világbajnokságot illeti, van remény, hogy
kijussunk, de nem kellene szerintem túl nagy terhet helyezni a srácok vállára ezzel kapcsolatban.
- Említette, hogy több kissrác kaphat esetleg kedvet, hogy focizzon. Ha Békésen valóban így történne, volna erre kapacitás a
Békési FC-nél?
- Megoldást találnánk rá, annak ellenére, hogy minden edzőnkre jelenleg is 2-3 utánpótláscsapat jut. Jelenleg városunkban
mintegy 110 gyermek nevelkedik 7 korosztályos csapatunkban. Az
utánpótlás-nevelés ilyen kis klubokban történik Magyarországon,
de én fontosnak tartanám, hogy a nagy csapatok valami módon
szerepet vállaljanak a kisebbek fenntartásában, amelyek lényegileg az ő malmukra hajtják a vizet.
- Milyen bajnoki évet zártak a Békési FC csapatai?
- Ha a felnőtt csapatra gondolunk a megyei II. osztályban, akkor nagyon jó ősz után gyengébb tavaszt produkáltunk. Az elsőszámú kapusunk Angliába ment dolgozni, pótlása sok gondot okozott
és nehezen találtuk meg a góllövő cipőt. Végül a nyolcadik helyen
zártunk. Az ifi csapat a megyei I-be feljutott a télen, nem is esett ki
onnan. A serdülő csapat Szarvas Róbert vezetésével a megyei bajnokság második helyén zárt, a Puskás Károly edzette U13-as csapat megnyerte a megyei bajnokságot. A kisebb gyermekeknél körzeti tornákat rendeznek a Bozsik-programban heti meccsekkel, de
itt még nem rangsorolják a gyerekeket.
- Milyen elvárások vannak a következő szezonra?
- A tisztes helytállást, a középmezőnyben maradást tűztük ki célul a felnőtteknél. Távozóról nem tudok, de visszatér a kapuba Dobozi Béla, továbbá hazatér Reszelő Józsi és Kis Jani is. A többi igazolás még bizonytalan. Legfőbb támogatónk továbbra is az önkormányzat, és öröm számunkra, hogy a szurkolók kezdenek visszatérni, egyre többen buzdítják a csapatot. A felkészülés július 11-én
kezdődik, augusztus 13-án már a bajnokság első mérkőzését fogjuk játszani.
Szegfű Katalin

Aranyérmes gerelyhajító
Egyáltalán nem szeppent
meg Szilágyi Petra, a Békési DAC ifjúsági gerelyhajítója Budapesten, az Ikarus pályán megrendezett Ifjúsági liga versenyen. Háromszor dobott 37 méter felett, és a leg-

jobb dobásával, 38.33-mal,
aranyérmet nyert. Nála sokkal jobb egyéni csúccsal rendelkező versenyzőket győzött
le, így többek között a téli országos bajnok is a vert mezőnyben volt.

Hosszútávfutók versenye

Horgász
szemmel
AMUR PELLET 
Az amur pellet kifejezetten
az amur horgászatához lett kifejlesztve. Egyik összetevője a
spirulina, zöld tengeri alga, továbbá különbféle vitaminokat,
szárított vízi növényeket, magféleségeket adnak még hozzá. Sokan a hagyományos nyúltáphoz
hasonítják, színben és formában
közelíthető, de a beltartalom
egészen más. Alapetetésre kiváló, hiszen az amurok hamar
megtalálják és helyben is tartják őket. Sokan a nagyobb szemekkel pelletkarikával fűzve
csaliznak. Az amur pellethez
amur aromát adhatunk, hogy
még vonzóbbá tegyük. Az amurok kifejezetten szeretik még a
tökmag pelletet és kukoricacsíra
pelletet, ezeket etetésre és csalizásra is lehet használni. Lebegtetett csali kombinációval sokszor
hamarabb lehet kapásra bírni
ezeket a halakat.
Szekerczés Sándor

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ!

Kuglizva
2650 Ft/q,
konyhakészen
2800 Ft/q.
Tölgy, bükk, gyertyán
vegyesen.
Rendelésfelvétel:
00 36-70/634-52-95,
00 36-70/50-23-914.
Legyen tél, legyen nyár,
ha nálunk rendel, jól jár!

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.

A békési családsegítő június 25-én rendezte meg hagyományos szünidőköszöntő futóversenyét. Az immár 12. „Fuss
a nyárba” program célja változatlan, a gyerekek és a felnőttek
figyelmének felhívása a rendszeres sportolásra, az egészséges életmódra. A számos kategóriában idén 120 regisztrált
sportolni vágyó személy indult. A meghirdetett futamok
kor és nem szerint különültek
el, de ügyességi kategóriákban
(roller, bölcsis moped) is indulhattak a jelentkezők. Az idei
évben is nagy népszerűségnek
örvendtek a csapatversenyek, a
váltófutás és a kötélhúzás. A jó
hangulatú programon a résztvevőket Izsó Gábor polgármester köszöntötte, majd Mucsi András képviselő nyitotta

Fotó: virág istván.

Belefutottak a nyárba

Interjú Bíró Péterrel, a Békési FC edzőjével

Gyerekek, fiatalok és felnőttek is rajthoz álltak. Mindenki győztesnek
érezhette magát.

meg a rendezvényt, de Deákné Domonkos Julianna képviselő asszony és Kálmán Tibor
alpolgármester is megtisztelte
jelenlétével a futóversenyt. Az
eredmények kihirdetésén túl,
a regisztráció során kiosztott
rajtszám tombolaként is funkcionált. A sorsoláson mindenki

A rendezvényt támogatta: Ady utcai ZöldségGyümölcs, Aranka Market Kft. piactéri lángossütő, Ásványkő Ékszerbolt, Asztaloskúti ABC (Balogh Ágnes vállalkozó),
Balázs Szilvia, Békefi Lászlóné biztosításközvetítő vállalkozó, Békés Mátrix, Békési Szabadidős Lovasklub, Békési Újság,
Békési-Tem – Temetkezési Szolgáltató Kft., Csapó Pékség, Diána Kozmetika, Dóra Használtruhabolt, Dózsa utcai Idősek
Klubja, Dübögő Étterem és Pizzéria, Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Ezüsttoll Papír és Írószer Szaküzlet, Fakuckó
Játékbolt, Falatka Állateledel Szaküzlet, Fess Rotschild, Foto
GSM, Fotobrille Optikai szaküzlet, Heavy Tools, Hegyesi Kertészet, Hun-Bár, Icsa Antal, ifj. Csávás István – Paprév Biokert,
Jákó Állateledel és Díszállatkereskedés, Jázmin Patika, Juhász
Zoltán cukrászmester, Juhos Fotó, Kardhal Netcafé, KÉSZ Békési Csoportja, Kira Vendéglő, Kisfaló Büfé, Klára Virágbolt,
Kondacs Enikő fodrász, Kugyelka Mihályné – Főtéri Papírbolt,
Labirintus Üzletház, Lángossütő – Pákozdi Gézáné, Levendu-

apró ajándéktárgyat, sporteszközt, játékot, tortát, édességet
kapott jutalmul. A „biztos nyerő” tombolatárgyak és a helyezettek részére kiosztható ajándékok kapcsán nagy segítséget
jelentett a szponzorok támogatása, melyet ezúton köszönnek
meg a szervezők.

la Patika, Like Divatáru Szaküzlet, Línea Fitnesz Stúdió, Lipcsei Erika kézápoló és műkörömépítő, Mária Szalon, Morva
Gáborné vállalkozó, Mosoly Virágüzlet, Nagy Lajos cukrászmester, Nyeste Klára kéz és lábápoló, Oázis Üzletház, Ódium
Trió Kft., Oláhné Szabó Ildikó fodrász, Orbán Jánosné, Oroszlán Patika, Öreg Gumis és Társa Kft., Piactéri Kerékpáralkatrész és Szerviz, Polgármesteri Hivatal, Rafael Gyula vállalkozó, Sárga Rózsa Virágüzlet, Shanella 97 Bt., Szeki Horgászbolt,
Szent Lázár Alapítvány, Szerencsejáték Zrt., Szfinx Esküvői és
Alkalmi Ruhaszalon, Szikvizüzem, Szilágyi-Vajda Tímea fodrász, Szűcs Bútor és Függöny Szaküzlet, Tatárné Papp Anikó
- Vegyiáru Kereskedés, Tinkó Márk vállalkozó, Torony Rádió,
Tóth és Társa Kft., Tóth Lajosné Saci masszőr, Tuti Duri, Vágási Virágbolt, Varázskő Ásvány- és Egészségbolt, Virág Sarok,
Viva Fagylaltozó, Wolf Használtáru Kereskedés.

Harmadik hely a Háromváros
Sportfesztiválon
Idén Gyulán rendezték
meg a tavaly útjára indított
Háromváros Sportfesztivált,
Békés, Békéscsaba és Gyula
fiatal sportolóinak éves seregszemléjét. A sportolók asztaliteniszben, kézilabdázásba,
kosárlabdázásban, labdarúgásban, röplabdában, sakkban, sárkányhajózásban, szellemi vetélkedőben, úszásban
és váltófutásban mérték ös�sze erejüket, ügyességüket,
gyorsaságukat. Városonként

200-200 gyermek kapott
meghívást. A II. Közép-békési Nyári Játékoknak is nevezett verseny során két versenyszámban sikerült győznie
a békési csapatoknak, asztaliteniszben és szellemi vetélkedőben, de a többiben sem
vallottak szégyent. Mivel a
versenykiírás szerint az adott
településen található iskolák
tanulói vesznek részt, így sok
Békésen élő, de Csabán tanuló sportoló a csabaiakat erő-

sítette, például sárkányhajózásban.
A versenyről lapunknak Kálmán Tibor számolt be. Elmondta, hogy köszönet illeti a békési
oktatási intézményeket, melynek nevelői sokat segítettek a
csapatok kiválasztásában és felkészítésében, illetve az érintett
békési sportszervezeteket is.
A korábbi megállapodás
értelmében jövőre Békés ad
majd otthont a Háromváros
Sportfesztiválnak.
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A közelmúltban rendezték meg a 19. Budapest Bank
Békéscsaba-Arad-Békéscsaba
Szupermaratont. A rekordszámú mezőnyben egyedül, párban, illetve ötfős csapat tagjaiként vágtak neki a versenyzők
a távnak, emellett kerékpáros
és görkoris versenyt is rendeztek. Idén is indult békési csapat, akik Békési DAC - Békés
Drén néven teljesítették a 200

kilométeres távot, és a 34 csapatból a nyolcadik helyen értek célba. A csapat tagja volt:
Bakó Gábor, Botos Zsolt, Botos Márton, Szilágyi István és
Miklós Tibor, ők fejenként 1525 kilométert vállaltak oda
és visszafelé. A verseny során
mind a futók, mind a segítőik
emberfelettit teljesítettek, de
a célba beérkezve már a jövő
évet tervezték.
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