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

A vendég

Az idén KÉSZ-díjjal kitüntetett
Öreg, Hegyesi és Paulcsik családok kezdeményezésére augusztusban negyedszer is kisül a Testvérvárosok Kenyere. A kezdeményezéshez békési és köznyékbeli gazdák búzaadományait várják. Az érkező búzát a Gyergyószentmiklósból érkező szimbolikus mennyiségű búzával együtt őrlik majd meg,
a lisztből cipókat sütnek, melyeket
meg lehet majd vásárolni augusztus 19-én, pénteken a békési pia-

con, 20-án a városi ünnepségen és
ugyanezen a napon délután Dánfokon is, továbbá 21-én a Libás-tanya

egész napos kenyérrendezvényén.
A befolyt pénzösszeget (és a megmaradó lisztet) a kászoni gyermekotthon lakóinak és a gyergyói Szent
Anna Gyermekotthon lakóinak
megsegítésére, valamint a gyergyószentmiklósi szegény családoknak
ajánlják fel, elsősorban téli tüzelőt
szeretnének vásárolni belőle.
A gazdák búzaadományaikkal
Öreg Gábort keressék személyesen
a Kossuth utcai kereskedésében,
telefon: 20/95-35-298.

Vevőt keres árujának, több bevételt szeretne boltjának, vállalkozásának?

Hirdessen nálunk!

A Békési Újság kiemelkedően jó üzleti lehetőséget jelent a helyi és környékbeli vállalkozóknak, vállalatoknak.
Lapunkat kéthetente öt település lakói olvassák! Keressen minket! Kérjen ajánlatot tőlünk!

Újabb támogatás a
gyerekes családoknak
A képviselő-testület július 14i soron kívüli ülésén döntött arról, hogy a következő tanévben is
5000 Ft-tal támogatja a helyi bölcsődés és óvodás gyermekeket, továbbá 10000 Ft-tal a nappali tagozatos általános iskolásokat. Az
úgynevezett nevelési- és tanévkezdési támogatást tavaly kapták meg
először az érintett békési családok.
Előzetes felmérés szerint a támogatás 730 óvodás és bölcsődés gyermeket, továbbá 1450 általános iskolást érint, a kifizetendő támogatás több mint 18 millió forint.

Új utcanévtáblák

Telefon: 30/432-20-30, e-mail: bekesiujsag@gmail.com

Közel 500 gyerek kap nyári étkeztetést
Június 20-tól augusztus 17-ig
a hátrányos helyzetű (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő) gyermekek és fiatalok, 5
hónapos kortól 18 éves korig szüni-

illusztráció. Forrás: internet

- Kedves Csuta Gyurka! Alig láttunk a nyáron Békésen. Mi történik veled? Vendég vagy
itthon?
- A szokásos történt, azaz művésztelepről művésztelepre
vándoroltam. Időrendben a keceli Bozsó János, a nagykani
zsai-kendklimajori Ludvig, a
zalaszentgyörgyi Budai-art, legutóbb meg a hajósi nemzetközi alkotótábor volt soron.
- És most, hogy-hogy itthon vagy?
- Most már „ezerrel” készülök a 26. Csuta
Nemzetközi Művésztelepre, amely július 29től augusztus 6-tal bezárólag kerül sorra a már
mindenki által megszokott Bolyai utcai alkotóházban.
- Idén mi lesz a mottó?
- Ez alkalommal is egy emészthető témát javaslunk, ez a „vendég”, mely az eddigiekhez hasonlóan sokféleképpen értelmezhető, hiszen
vendégek vagyunk a Földön, vendégségbe érkezünk, ha máshová megyünk, vendégek – sokszor váratlan vendégek – érkezhetnek hozzánk
látogatóba, és még számtalan értelmezése lehetséges e témának, melyet bizonyára majd
bemutatnak az ide érkező művészek.
- Apropó vendégek, idén kiket vársz Békésre?
- Természetesen a törzsgárda ismét itt lesz,
de érkezik Spanyolországból egy szobrászművész, Giuseppe Spitu, aztán Oroszországból Ludmilla Baitsaeva, Romániából Leonte
Liviu, Szlovéniából Petar Lazarevic és Szlovákiából Jaroslav Uhel. Itthonról, Zalaegerszegről
Krokker Krisztina, Kecskemétről pedig Németh
Ferenc. Ők tehát az újak.
- Végül is akkor hány országból lesznek itt
művészek?
- Idén is rekordot döntünk, hiszen 12 országból 40 művész lesz itt, és ez a résztvevői létszám
is rekord.
- Mikor nyílik meg a művésztelep?
- Július 29-én, pénteken érkeznek a vendégek, július 31-én, vasárnap 18-kor lesz a hivatalos megnyitó a Bolyai utcában, ahol köszöntőt mond Izsó Gábor polgármester úr. A művésztelepet megnyitja és az ajánlott témát taglalja
a már jól ismert fővédnök, Dr. Tuza Béla. Közreműködik a Jazzelek Trió és Izbéki Tímea énekes.
- Milyen nyilvános programok lesznek még,
ahová a város lakossága is ellátogathat?
- Az egy hét alatt a nyitott műtermet bárki látogathatja és az esti zenés programokat is. A
fellépések pontos napját még nem tudjuk, de
újból országosan ismert békési művészek lépnek fel, mint Kékkovács Mara, a Belencéres
táncegyüttes, Csordás Ákos és a Spontán Jazz
Band. Ezért érdemes akár minden nap ellátogatni hozzánk.
(Folytatás a 4. oldalon)

archív felvétel.

Búzafelajánlásokat várnak

Csuta György festőművész

dei étkeztetésben részesülnek. Állami költségvetési finanszírozásból kétfogásos, meleg, friss alapanyagokból készített ebédet adnak
a gyermekeknek, melyet a Junior
Zrt. főz meg. A nyári étkeztetés
igényléséhez a szülők nyilatkozatára van szükség, melyet a jegyző juttat el a családokhoz, a folyamatot
a Békési Szociális Szolgáltató Központ munkatársai segítik és koordinálják. Az intézménytől kapott
tájékoztatás szerint Békésen jelenleg 474 gyermeknek jár ez a segítség. Az ételt a gyermek saját okta-

Erdélyi olimpikonok
nyomában a békési
iskolaigazgató
Erdélyi tanulmányúton vett részt július elején a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) küldöttsége. A dr. Jakabházyné Mező Mária MOAfőtitkár által vezetett 15 fős küldöttségből néhányan úgynevezett olimpiai iskolák vezetői, köztük Deákné Domonkos Julianna, a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola igazgatója. Az
igazgatónő lapunknak elmondta, hogy a kirándulásra olyanokat hívtak meg, akik a jeles sportolók nevét viselő iskolák vezetői közül - a Magyar Olimpiai Akadémia értékelése szerint - a
legtöbbet tették az olimpia eszme népszerűsítése érdekében.
(Folytatás a 8. oldalon)

tási-nevelési intézményében kapja
meg, illetve amikor az a nyári szünetben bezár, ételhordóban elvihetik. A nyári gyermekétkeztetés az
érintett családoknak nagy segítséget jelent, a nyilvánvaló anyagi
megtakarítás mellett lehetőséget
teremt, hogy a szülő a nyári hetekben például mezőgazdasági alkalmi munkát vállaljon.
A program révén kormányzati források szerint mintegy hárommilliárd forintból 1270 településen
közel 120 ezer rászoruló gyermek
részesülhet étkeztetésben.

A képviselő-testület korábbi döntése értelmében, mind az öt városrészben új, piros-fehér-zöld táblákat
helyeznek el az utcákban, amelyek
a név mellett a városrész történelmi
nevét is tartalmazzák. Mint ismert,
Békésen öt történelmi városrész
alakult ki: Malomvég (I. kerület),
Bánhida (II.), Ibrány (III.), Hatház
(IV.) és Újváros (V.). A cserékre azért
van szükség, mert a régi, fekete-fehér táblák nagy része elrozsdásodott, elkallódott és különösen a városba idegenként érkezőknek okoz
gondot egy-egy utca és azon belül
házszám azonosítása.
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A Mester-ház a Tűzkút utcában
Az ibrányi kerület zegzugos mellékutcái
még őrzik az ősi településszerkezetet, amelyet az utóbbi évtizedek építkezései sem változtattak meg ezen a városrészen. A fennmaradt jómódú gazdaházak közül figyelemreméltó a Tűzkút utca
1. számú építmény, a
mellette lévő kis magtárral együtt.
A gazdaházat a századfordulón Mester
Mihály gazdálkodó
építtette. A fekete kapus Mester-ház elnevezés is ismert. (Volt
barna-kapus Mester-ház is, a pálinkafőző
Mester háza is a környéken.)
1910-ben Mester Mihály és felesége, Hidvégi Júlia élt itt a Tűzkút utca 1. szám alatt.
Később is, miután Kis Gábor feleségül vette
Mester Juliannát, s ide költözött, a család leszármazottai laktak itt. Legutóbb, mikor itt
jártam, Nyárfádi Gábor és családja élt itt.
A nyeregtetős épület homlokzatát klinkertéglával borították. A homlokzat lábaza-

Fogyókúrás vizek

ti párkányban végződik. A folyosói ablakot
zsalugáter fedi. Az ablakok feletti gazdag
növénymintás szecessziós díszítések sajátságos hangulatot adnak a parasztháznak. Az
oromfalon két téglalap alakú szellőzőnyílást láthatunk, amiket vakolt keretelés
vesz körül. A folyosón a díszes faragott
apácarács is a régmúlt időket idézi.
Valamikor búbos kemence is volt a konyhában.
A ház melletti
magtárt Nyárfádi úr szépen felújította. A kis
magtár fent dupla deszkázatú volt. Belül a
hombárban sokáig az őrölt gabonát (lisztet)
tárolták, alul a pincében pedig a zöldséget és
a bort.
Akármilyen belvizes időszak volt, a pincébe soha nem jött fel a víz.
Az egykori Mester-ház és a mellette lévő
kis magtár 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!

A salaktalanító vagy fogyókúrás vizek nagyon népszerűvé váltak az utóbbi években. Számos előnyös
hatásuk között felsorolható, hogy csökkentik a
nagy túlsúllyal járó gyulladást a szervezetben, segítenek az anyagcsere felpörgetésében, ezáltal a
méreganyagok is könnyebben ürülnek ki a szervezetből. Finom ízük egyfajta
kényeztetést jelent, ráadásul a
sokat emlegetett fokozott vízbevitelt is kipipálhatjuk. Lássunk
néhány egyszerű receptet, amit
ha este elkészítünk, másnap
bátran fogyaszthatjuk!
A legegyszerűbb diétás vizek
egyikének elkészítéséhez nincs
más dolgunk, mint ízlés szerinti
mennyiségben felkockázott görögdinnyét áztatni a vízbe.
Egy fél felkarikázott kígyóuborka és egy citrom segítségével lúgosító italt állíthatunk össze,
amely C-vitamint, vasat, foszfort, kalciumot, A-,
B1- és B2-vitamint is tartalmaz, valamint könnyíti
az emésztést.

Csodás nyári frissítőt készíthetünk, ha este narancsot, lime-ot, citromot, grépfrútot vagy ezek bármilyen kombinációját áztatjuk a vízbe, melyet még
rozmaringgal ízesíthetünk. A gyümölcsök közül különösen hatékony a grépfrút, amely májtisztító hatással bír, ám valamennyi citrusféle rengeteg antioxidánssal, gyulladáscsökkentő
anyagokkal és vitaminokkal látja el a szervezetet.
Ásványi anyagok, vitaminok
és élelmi rostok tekintetében
is kiemelkedő választás a málna, amit mentával párosítva finomabb italt kapunk, mint bármilyen szörpből. Ha intenzívebb
ízt szeretnénk, vágjuk meg kissé a bogyókat!
Csodás, rákellenes és rostjaival emésztést kön�nyítő italt készíthetünk egy-két nagy, felkarikázott
narancsból és egy marék felezett kék áfonyából.
Az ínyencebb ízek kedvelői akár mandarinnal is
helyettesíthetik a narancsot, illetve étvágycsillapító hatású fahéjjal is fűszerezhetik a keveréket.

Pályázati felhívás
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi költségvetésében tervezett
Vállalkozói Alap felhasználására, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, őstermelők részére.
A részletes pályázati kiírás letölthető a www.bekesvaros.hu honlapról, vagy átvehetők
a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A pályázatok beadásának határideje: 2016. augusztus 31. (szerda) 18 óra.

?
A
T
D
TU

fizetett hirdetés

A bevándorlási válság kezdete óta
Európában több mint 300-an
haltak meg terrortámadásban.
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár:
július 23-30.
Levendula Patika (Csabai u.)
július30. – augusztus 6.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
augusztus 6-13.
Turul Patika (Piac tér).
A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.

Felújítások városszerte
Számos pontján a városnak az utóbbi he- személyesen kérte a javítást. Felhívja választói
tekben felújításokat végeztek el, elsősorban figyelmét, hogy a körzeti ügyekkel keressék toa körzetek önkormányzati képviselőinek a vábbra is bizalommal.
jelzése nyomán.
- A Bánhida utca végén, a Keserű sori kereszteződésben élők régi vágya teljesült a közelmúltban: a mély árok miatt a megerősített
járdán korlátot helyeztek el. Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester, aki a békési 2. számú választókerület képviselője az önkormányzatban, elmondta, hogy választói kérését teljesítette, hiszen a szép új korlát megvédi az időseket, akik
panaszkodtak, hogy esős, csúszós időben félnek
ott közlekedni a mély csapadékvíz elvezető árok
miatt. Új járdalapokból a járdát is felújították.

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Turbucz Endre és Poros Anita,
Lakatos Olivér és Szilágyi Ivett,
Hégely Krisztián és Bartyik Erika, Csányi Attila és Török Csilla.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Batizi Sándor (53 évesen, Bélmegyer), özv. Gólya Jánosné Pankotai Mária Ilona (80), Csávás
Gábor (89), özv. Balog Gáborné
Kálmán Zsófia (84, Tarhos), Bagi László (76), Sebestyén Gábor
(75), Nagyné Alt Mária (68), Győrfi Sándor (65, Bélmegyer), özv.
Czegle Imréné Pocsai Julianna
(92), özv. Kis Károlyné Németh
Anna Eszter (75, Kamut).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

 rövidnadrágok
 pólók
 ingek
 fürdőruhák
 alkalmi ruhák
n
 agy
választékban
nyári cipők!
Friss medgyesi
dinnye
kapható!
Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

- Megújult a Kopasz és Bartók Béla utcákat összekötő pár tíz méteres utcácska, amelyet
a környékbeliek csak „kis zugnak” neveznek. A
zugban mindössze egy ház van, de annál többen
járnak erre nap mint nap. A kerékpárosok és autósok szívesebben elkerülték a hatalmas hepehupák, nagy kövek, a por és sár miatt. Az önkormányzat június végén rendbe tette az útszakaszt.
Az útalapot kiásták, a kőanyagot átválogatta egy
gép. A nagy köveket kiszedték, azok alulra kerültek, felülre pedig kisméretű kavicsokat szórtak.
Ezzel együtt a járdát is felújították. Ismét jó arra
járni, a lakók elégedettek – tájékoztatott Mucsi
András, Ibrány önkormányzati képviselője.

- Sajnos a kampányjelleggel tíz éve elkészült
utcák alapja és burkolata nem alkalmas nagyobb
súlyú járműforgalom levezetésére. Esős időben az
útalap átázik, a gépkocsik súlya alatt az útburkolat eltörik. A Tompa utca belső szakaszán is
ez volt a helyzet. A lakosság megkeresése alapján
végezték el itt is a szakasz rendbetételét.
- Dr. Pálmai Tamás választókerületében két
utca alapját is megújította az önkormányzat mondta az érintett szerkesztőségünknek. Az elmúlt hetekben a Búzavirág utca és a dr. Veress
Endre utca alapját szedték ki, rostálták át és készítették el újra. Az új technológiával az útalapok teherbírása és élettartama is nagyobb lesz.
- Az Újváros-borostyáni városrészén az egyik
legnagyobb munkaadó a Szent Lázár Alapítvány, amelynek foglalkoztatója az egykori
borosgyáni iskolában van. Kovács Ildikó igazgató asszony azzal kereste meg a körzet képviselőjét, Balázs Lászlót, hogy felhívja a figyelmet a parkolási gondokra. Különösen esős időben és télen jelent komoly problémát a parkolás a nagyszámú munkatársnak és foglalkoztatottnak. A képviselő az ügyben a Polgármesteri
Hivatalhoz fordult.
- A Karacs Teréz utca 1/A. épülete előtt két
padot újult meg a körzet képviselője, Dr. Pálmai
Tamás jóvoltából, aki fontosnak érzi, hogy a társasházakban élők is tudjanak kellemes környezetben beszélgetni.

- Az úttest jelentős károsodása miatt kellett
a hibás úttestet felmarni és zúzott kővel pótolni
a Kölcsey utcában. Balázs László önkormányzati képviselő, Újváros és Borosgyán képviselője

Focitorna és főzőverseny
Dánfokon augusztus 20-án
Amint előző lapunkban is megírtuk, augusztus 20-án az újkenyér ünneplése mellett
Dánfokra családi délutánra is hívják és várják
önöket. 14 órától este nyolcig színpadi fellépések lesznek: Békés megyei zenekarok, énekesek, helyi kiscsoportok és a békési Ki-Mit-Tud?
döntőseinek bemutatkozásai.
Egész délután kirakodóvásár, Testvérvárosok Kenyere, minifánk, vattacukor, jégkása,
édesség, popcorn, főtt kukorica, arcfestés, koz-

metikai sarok, lufi, légvár, bio gyümölcslevek,
tejtermékek, stb.
Két versenyfelhívást is közzétettek. A kispályás
labdarúgó tornára 5+1 fős csapatok jelentkezését várják augusztus 15-ig a szervezők, a kulturális
központban. A nevezés díjtalan, hasonlóan a főzőversenyhez, melyre családok, baráti társaságok, közösségek, civil szervezetek jelentkezhetnek. Alapanyagról és tűzifáról a csapatoknak kell gondoskodni. Nevezés ez esetben is augusztus 15-e.  

Rendőrségi hírek
– A Kispince utcában közlekedő személygépkocsi július
17-én vízelvezető árokba hajtott. Az autó vezetője 8 napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
– A 33 éves V. Szilvia még
február 15-én hajnalban átmászott egy békési lakóház kerítésén és a kapuban lévő kulc�csal kinyitotta az épület bejárati

ajtaját. Bent elkezdte átkutatni
a helyiségeket és készpénzt, valamint egy mobiltelefont vett
magához, de a ház tulajdonosa
felébredt és megzavarta. Elmenekült. A rendőrök a helyszíni szemle megkezdésével és az
adatgyűjtéssel egy időben a háztól nyomkövető kutyát indítottak. A Mortimer névre hallgató
kutya a helyszínről a gyanúsított

lakásáig vezette a vele együtt
dolgozó rendőrt. A 33 éves nő
elismerte a bűncselekmény elkövetését. A Békési Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya V.
Szilviával szemben lopás vétség
elkövetése miatt folytatott nyomozást pár hete lezárta és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal továbbította a Békési
Járási Ügyészségnek.

Jegyzet

Önfia vágta sebét
Pálmai
Tamás

Mészáros
Lázár,
az
1848/49-es szabadságharc
kormányának hadügyminisztere lerakta a korszerű
magyar hadsereg alapjait és
sürgette a Ludovika Katonai Akadémia átszerezését.
Olaszországban teljesített
leginkább szolgálatot, hat
nyelven beszélt, tudományos írásokat közölt, foglalkozott irodalommal, költészettel, érdekelte a festészet. A szabadságharc bukása után emigránsként
bejárta a világot, még farmer is volt az Egyesült Államokban, Londonig tudott Európába jönni, ott
meghalt.
Nemeskürty István a Ludovika Katonai Akadémiára járt, sok nyelven beszélt,
nagyszerű életművét nem
kell feldolgozni, írja az magát tovább. Írásaiban, feltűnően sokat szerepel Mészáros Lázár neve. Ha létezik
reinkarnáció, akkor Mészáros Lázár és Nemeskürty
István rokonok. Azt mondják, léteznek ilyen „személyiségívek” a magyar történelemben.
A „Tanár úr” a Ludovikán olyan belső fegyelmet,
olyan gyakorlatias világképet kapott, amely megvédte attól, hogy a realitás talajáról elrugaszkodjon. Rászorította a tények tiszteletére. Ilyen fegyelemben,
járja végig Nemeskürty a
magyar történelem eseményeit. Ez a fegyelem, ténytisztelet hallatlan fantáziával párosulva képes arra,
hogy a történelem rejtett
összefüggéseit
mindenki másnál jobban felfedezze. A történelemtudós feltárhatja az adott kort, korszakot. De megértéséhez és
valódi közvetítéséhez kell a
szépíró, a belső összefüggéseket is vizsgáló tiszt, aki
a történelmi tények mögé
lát. Tanulmányozza a Mo
hácsi vész előtti-utáni korszakot, megdöbbentő felfedezéseket téve – és megírja,
hogy 1542-1552 között sorsfordító lehetőséget halasztott el a magyar nemesség.
Ha akkor észreveszi, hogy a
császári hatalmak kiegyeznek a törökkel, mert nem
érdekük egy erős, független Magyarország léte. Ám
ha a belső háborúkkal el-

foglalt császárság hátában
megteremtik ezt a bizonyos erős és független Magyarországot, akkor talán
nem itt tartunk, ahol most.
Legalábbis több évszázad
gyötrelmét másképp élhettük volna át. Így, ilyeneket
ír Pozsgai Zsolt mesteréről
és annak a címben szereplő
írásáról. Egy könyvrecenzió
pedig emígy foglalja össze
a lényegét a kötetnek:
Az
ismert
kötet
Nemeskürty három történelmi esszéjét tartalmazza.
A Krónika Dózsa György
tetteiről című ismeretterjesztő munka bemutatja a
parasztforradalomhoz vezető közállapotokat és a korszak politikai tényezőinek
portréját. Ez történt Mohács után című munkájában
ráirányítja a figyelmet a
mohácsi csatavesztéstől János király haláláig terjedő,
történetíróilag alig feldolgozott korszak problémáira. A XVI. század első fele Nemeskürty-féle krónikájának harmadik tagja az
Elfelejtett évtized. Ebben a
korszakban Fráter György,
az önálló erdélyi állam
megalapítója tesz kísérletet a három részre szakadt
ország egységének a helyreállítására. A terv megbukik, Ferdinánd meggyilkolja György barátot, majd
az egyes várak hős védelme
ellenére, huszonhat évvel
Mohács után elkezdődik a
török hódoltság kora. Eddig a recenzió. És most a
kérdés: miért írok minderről épp most? A féltés miatt. Az aggódás miatt. Az
egy, kiemelkedően nagy intellektusú, messze a jövőbe
látó, első számú politikai
vezetőnk alatti hazai politikai felépítmény épsége és
ezáltal a mai Magyarország,
de még inkább az összmagyarság jövője miatt.
Hogy miért? Mert a mai
helyzetben annak az erőnek, amely hihetetlen felelősséggel
megterhelve
egyedül hivatottnak látszik
a jó irányba vezetni nemzetét egyetlen nagy potenciális ellensége lehetséges:
önmaga. És az önfia vágta
sebből egy is elég volt ahhoz, hogy majdnem eltűnjünk a történelem süllyesztőjében. Még egyet nem bírunk ki, mert akkor elborít a nyugati kelet szennyes
áradata. Adjon hát erőt, hitet, észt, alázatosságot és
szeretetet eleget a Jóisten,
hogy mindezt ne kelljen
még egyszer megérnünk és
megélnünk!
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Csendesül... A Belencéres Néptáncegyüttes gálaműsora

kat egy idősek otthonába, hogy ott istentiszteletet tartsanak. Az
első alkalommal, miközben a fiatalok a programot vezették, egy
tolószékes, idős férfi megfogta a diakónus kezét és el sem engedte, amíg véget nem ért az istentisztelet. Minden hónapban
ugyanez történt, míg egy nap a tolószékes férfi nem volt ott. Az
gondozók elmondták, hogy félő, már nem éli meg a reggelt. A
diakónus bement a szobájába, megfogta a kezét és imádkozott,
hogy az Úr adjon neki örök életet. Ekkor az öntudatlannak tűnő férfi erősen megszorította a diakónus kezét, aki ebből megértette, hogy a bácsi hallotta az imát. Amint könnyes szemmel
kilépett a szobából, véletlenül beleütközött egy nőbe, aki megszólította: „Én vagyok a lánya. Az édesapám várta magát. Azt
mondta, hogy Jézus havonta egyszer eljön és megfogja a kezem.
Nem akarok addig meghalni, amíg még egyszer meg nem fogom a kezét.”
A kereszténység lényege, hogy „Jézussá” váljunk valaki számára.
Balog Tibor, lelkipásztor

A csoport idén januárjában nagyszabású gálaműsorral ünnepelte fennállása 25.
évfordulóját. Békési műsorukban Polonéz
és Gorál táncokat valamint Myszkow környéki népi játékokat láthatott a közönség. Az együttes vezetője: Kásjá Míklász.

Lengyelországi gyermekek is felléptek Békésen.

Zenei kíséretként tangóharmonikán
Zsdzsiszláv és Zsászuny játszott.
Őket követte a 2005-ben megalapított
Belencéres bemutatkozása. A gála elején a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
néptáncos növendékeit láthatta a közönség, akik egyben a Belencéres Néptáncegyüttes utánpótláscsoportját is képezik. Bukovinai játékokat és táncokat adtak elő. Fellépett a műsorban a Belencéres
Néptáncegyüttes gyermekcsoportja is,
akik a 2015-ös Fölszállott a páva televíziós vetélkedő szereplői voltak. Ők Szilágysági és Magyarpalatkai táncokat táncoltak. Az említett tehetségkutató tévéműsor legjobb szólótáncos párosa, Busai
Bori és Mahovics Tamás szintén táncolt
a gálán. Az ificsoport Rábaközi és Bukovinai táncokat adott elő, a felnőtt együttes pedig Szeghalmi, Balázstelki táncokat táncolt, valamint Magyarbődi karikázót, Szászcsávási cigánytáncokat és
Györgyfalvi legényest. A koreográfiákat
Mahovicsné Ladányi Anita, Mahovics Ta-

más, Csipei Judit, Okányi Mihály, valamint a neves vendégkoreográfusok, Busai
Zsuzsa és Busai Norbert készítették. A
gálán a Belencéres Néptáncegyüttes állandó kísérőzenekara a Suttyomba Zenekar zenekari számként Dévaványai dallamokat adott elő. A zenekar tagjai: Szujó
Zsolt (hegedű), Schaffer Szilveszter (hegedű), Bohák Endre (brácsák), Nagy István
(fúvósok), Jobbágy Bence (cimbalom),
Laurik László (nagybőgő). 
Zs. I.

Fotók: GA-Pix Fotó.

A nemrégiben véget ért 40. Békés-tarhosi Zenei Napok egyik kiemelkedő eseménye volt a Belencéres Néptáncegyüttes fellépése. Az együttessel egyidőben
A kereszténység lényege
lépett fel lengyelországi testvérvárosunk, Myszkow gyermek néptáncegyüttese,
Egy gyülekezet diakónusa havonta kisbusszal vitte a fiatalo- a Jurajskije Igraszki is.

Békési táncosok parádés bemutatója.

Csuta György festőművész

Kilencven évesen is aktív A vendég
Az EU drámai pillanatokat él át, ugyanis Nagy-Britannia kilépése miatt elvesztette globális vezető szerepét hangsúlyozta Orbán Viktor a V4 kormányfőinek csúcstalálkozóján. A találkozó megteremtette az alapját annak,
hogy az EU-csúcstalálkozón a V4-ek közös európai programmal lépjenek fel. Az alapvető értékek terén (nemzeti
hagyományok, kereszténység, biztonság) eddig is egyetértés volt a V4-ek közt. Ennek érdekében a következő
hetekben komoly munkát kell még végezni, „de a kezdő
lépést megtettük.” Az EU „drámai helyzetbe” jutott, és
visszaminősült regionális szereplővé, mert az EB a migráció kérdésében a lehető legrosszabb válaszokat adta és
jelenleg nem beszél őszintén és tisztán, nem mondja meg,
hogy mi a célja. A magyar álláspont világos: az illegális
bevándorlást európai területen kívül kell megállítani. Elfogadhatatlan a menekülthelyzet reformjára tett új hétpontos javaslata. „Nem akarunk lemondani a szuverenitásról, a határvédelemről”, az EB javaslatai „szisztematikusan felszámolják ezeket”. A migráció és a terrorveszély
növekedése között egyér-telmű az összefüggés. Arra kérte
visegrádi partnereit, hogy a mélységi őrizettel járó magyar határellenőrzési rendszert újabb kontingensekkel támogassák.

Nemrégiben köszöntötte Békésen Gonda Istvánt 90. születésnapja alkalmából Izsó Gábor polgármester. A nyugalmazott őrnagy Zsadányban kezdte pályafutását, majd Békésen vonult nyugdíjba. Mai napig maga tartja rendben az udvarát, amikor az idő
engedi, sokat munkálkodik a kertben és műveli a szőlőjét.

A Puskaporos jövőjéről
kell dönteni

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

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

Balázs László önkormányzati
képviselő
(ÚjvárosBorosgyán) arról tájékoztatott, hogy Békés város képviselő-testülete június 30-i ülésén foglalkozott a Puskaporos
tó ügyével is. A választókerületében fekvő tavat 2012. szep
tember elsejével vette haszonbérbe Minya Gábor vállalkozó,
aki kérte a szerződés megszüntetését. A vízgazdálkodási és

halgazdálkodási terület odafigyelést igényel, ezért meg kell
találni a végleges megoldást a
hasznosítással kapcsolatban.
Az önkormányzatot két horgászegyesület és egy vállalkozó is megkereste már. Balázs
László szerint komoly gondot
jelentenek az illegális horgászok is. A cél a nagy értéket
képviselő tó megóvása, jövőjének biztosítása.

(Folytatás az 1. oldalról)
- Mit vársz a békésiektől, hisz több mint negyed százada vagy
házigazdája a tábornak?
- Elsősorban köszönöm nekik, és főleg a közelben lakóknak a
türelmüket, hogy elfogadnak akkor is, ha néha kicsit hangosabbak vagyunk, valamint azt a sok szeretetet, amit tőlük kapunk.
Ez néha egy mosolyt, néha egy jó szót jelent, de megnyilvánul
egy nagy dinnyében, egy tál sütiben, egy üveg pálinkában vagy
egy megfőzött vacsorában is. Még egyszer, előre is köszönöm a
jóságukat.
- Mikor és milyen műsorral zárul az idei művésztelep?
- A szokásoknak megfelelően az itt készült alkotásokból kiállítás nyílik a Békési Galériában, augusztus 5-én, pénteken 17 órakor. A záró kiállítást nem kisebb személyiség nyitja meg, mint Szegő György, a Műcsarnok igazgatója. Természetesen ez alkalommal is lesz ünnepi műsor, azonban a fellépők valóban meglepetésvendégek lesznek, mondhatni ismert nevek, azaz valóban kedves vendégek. 
Pálmai Tamás

Újabb lakossági
konzultáció indult
Elkezdődött az újabb állami rezsicsökkentés előkészítése,
amelynek első elemeként a kormányzat kikéri a polgárok és
a gazdasági szereplők véleményét a kérdésben. Az érdeklődők három témakörben: a bürokratikus, az állampolgári, és
vállalkozói terhek csökkentéséről fejthetik ki álláspontjukat.
Az ehhez szükséges kérdőívek
július 11-e óta megtalálhatók
a kormányhivatalok és a járási hivatalok ügyfélszolgálatain
(lásd.: www.bekesijarasok.hu),
valamint a települési ügysegédeknél, illetve a kormány internetes felületén is elérhetők.
A dokumentumokat augusztus
19-ig tölthetik ki.

Az állami rezsicsökkentés
és bürokráciacsökkentés legfőbb célja, hogy enyhítsék az
állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségeket és
egyszerűsítsék, illetve ezzel
párhuzamosan hatékonyabbá
tegyék a közigazgatási eljárásokat.
A kormány tovább folytatja az állami rezsicsökkentést,
ezért is indította el július 11én hétfőn a konzultációt a kérdésről.
Az elektronikus kérdőívek
és részletesebb információk
elérhetők a http://allamirezsi
csokkentes.kormanyhivatal.hu/
oldalon.
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Békési sorsok, békési arcok
Jelenlegi beszélgetőtársam, Futaki Éva elkötelezte magát Az alapítvány ezen kívül a heegy gyermekkori álmának. A régi slágert idézve: szeretnék lyi oktatási rendszerbe is beleismerni sok embert, szerezni új barátokat.
kapcsolódik, és az utóbbi évek- Hogyan mutatkoznál be
az olvasóknak?
- Tősgyökeres békési vagyok. Itt születtem 50 éve és
azóta is itt lakom kisebb-nagyobb megszakításokkal. Szüleim is tősgyökeres békésiek.
Itt végeztem iskoláimat a 2-es
számú Általános Iskolában és
a Szegedi Kis István Gimnáziumban. A tanárképző főiskolán egyszakos, pedagógiai diplomát szereztem. Minden voltam már, csak akasztott ember nem. Több munkahelyem
is volt, de soha nem az én hibámból váltottam. Többek között voltam újságíró, úszómester, nevelőtanár, sőt Angliában egy bio élelmiszerboltban
pénztárosként foglalkoztattak.
Sohasem ijedtem meg semmilyen munkától. Ismerőseim
szerint a jég hátán is megélnék. Mosolygós, türelmes, empatikus és kommunikatív embernek vallom magam. Szeretem az embereket, mindennek
ez a kulcsa az életemben. Talán ebből fakad az idegen kultúrák megismerésének a vágya

Vicc
Gyerekszáj
A Mikulás az ölébe kapja Pannikát és megkérdezi:
- Mit kérsz karácsonyra?
Mire Pannika tágra nyílt szemmel:
- Nem kaptad meg a levelemet?
***
Pistike először van vidéki
nagyszüleinél. Meglátja a csirkék között a pávákat. Felkiált:
- Nagymama! Az egyik csirke
kivirágzott!

és az utazási kedv.
- Apropó, utazás. Honnan
ered az Ázsia iránt érzett rajongásod?
- Az Ázsia iránti rajongás az
általános iskolából indult, amikor egy ajándékkönyv olyan élményt hagyott bennem, hogy
igaz csak 30 évre rá, de eljutottam Indiába. Harminc évig
dédelgettem az álmot. An�nyira megfogott az az ország,
hogy keresem az alkalmat újra eljutni oda. Ennek kapcsán
kerültem kapcsolatba a Kőrösi Csoma Sándor Alapítván�nyal, ahol önkéntesmunkát
végzek. Eleinte önkéntes voltam, később az alapítvány „vályogszakértője” lettem. Ehhez
az alapokat saját házam felújítása kapcsán szereztem meg.
A helyszín, ahol Kőrösi Csoma
Sándor élt és dolgozott, az indiai Ladakh régió, amit régen
„Kis-Tibetnek” neveztek. A városka neve Zangla, 3600 méter
magasan a Himalájában található. Itt a király palotáját újítgattuk és újítgatjuk fel, amiben Csoma szobája is található.

ben egy négytantermes napiskolát épített. Ez teszi lehetővé,
hogy az ott élő gyerekek a téli
nagyon hideg idő ellenére is folyamatos oktatásban részesüljenek. Azért jó belekóstolni más
nemzedékek kultúrájába, hogy
onnan hazaérkezve helyén értékeljük az itteni életkörülményeket. Hogy ivóvíz folyik a
csapból, hogy egy mozdulat a
villany felkapcsolása, és hasznos
gépek segítik a mindennapjainkat. Négyszer voltam Indiában
és háromszor tudtam önkéntesként tevékenykedni. Máig
igyekszem az alapítvány szekerét tolni. Ennek az eredménye volt a kulturális központban megrendezett fotókiállítás
is, amelynek apropóját a kerek
évfordulós születésnapom adta, amelyen én szerettem volna
meglepetést szerezni egy túlságosan is szerény önkéntes társamnak, H. Kovács Edinának.
Az ő fotói nagyon érzékletesen
mutatják be a zanglaiak életét
és az alapítvány ottani munkáját. Az utazási élményeimet
képekkel tarkítva bárhol szívesen megosztom azokkal akik

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Elkötelezve

A nehézfémek hatása

kíváncsiak rá. Tartottam már
ilyen előadásokat könyvtárban, iskolai tanórán, művelődési központokban és a londoni
Magyar Házban is. Indián kívül
megfordultam már az USAban, Ausztráliában, több ázsiai
és európai országban. Szóval én
egy világcsavargó vagyok.
- Ha mindezeket tekintjük
a múltnak, akkor mi a jelen
és mit vársz a jövőtől?
- A jelen és ebből kifolyólag
a jövő is egy kicsit ingoványos
talaj. A fix pont, hogy mindenképp itthon képzelem el az életemet. Idős édesapám segítése a fő cél a magánéletemben,
szakmailag egy ehhez megfelelő állás találása, amelyben nem
ígérhetek mást, mint hogy maximálisan bedobom magam,
mint ahogy eddig is tettem.
Gugé
Következő
interjúalanyunk
Pittner Eszter sportíjász lesz.

Rendbe tették az Ady utcai játszóteret
Szülői és nagyszülői jelzések után rövid időn belül szép
rendet tettek az önkormányzat
munkatársai az Ady utcai játszótéren. Az esőzések miatt az
egész városban szárba szökkent
a gaz, így az Ady utcai játszótéren is szükségessé vált a beavatkozás. A körzet képviselője, Izsó
Gábor levágatta a füvet és elvitette a szemetet. A játszótér a
nyári vakációban nagy segítséget jelent a gyermekes családoknak az idő hasznos eltöltésére.

Good Báj Biokozmetika
A BEMER mágneses terápiát
egyre többen ismerik Békésen.
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.

Hatásossága igazolt:
 mozgásszervi betegségek,
 cukorbetegség
és szövődményei,
 szív- és érrendszeri betegségek,
 nehezen gyógyuló sebek
 bőrproblémák
pl. pikkelysömör esetén

Ne várjon hónapokat a Bemer terápiára!
Kérjen időpontot a személyes konzultációhoz már ma!
Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus  Telefon: 30/477-17-29
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

A nehézfémek, például a fogtömésekből kioldódó amalgám tartósság esetén jelentősen képes károsítani a bélflórát. Hajlamosít
allergia, gyulladások és gombásodás kialakulására is. A fogtömésekből történő higanykioldódást különösen segíti a forró és
savanyú ételek fogyasztása. Legnagyobb adagban persze a tömések cseréje során jut be higany a szervezetbe. Amennyiben
a fém még nem cserélhető más tömésre, érdemes amalgámkioldódást csökkentő fogkrémet használni. A fluor sem kíméli a
bélflórát. A fogkrémekben alkalmazott nátriumfluor-monofoszfát
ugyanis erélyes baktériumölő, s nem tesz kivételt a szájban és
bélrendszerben található, velünk élő hasznos mikroorganizmusokkal sem. Tehát nem szabad tűzzel-vassal irtanunk minden
bacilust, mert kölcsönösen szükségünk van egymásra.
Egy egészségesen táplálkozó, sportoló, gondolkodó egyén, teljes békességben él együtt azzal a 6-7 kg bacilussal.
Folytatjuk…

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Szobatisztaság
A széklet és vizelet ürítése reflexszerű 2,5-3 éves korig. A
sphinter controll kialakulása után tudatos. A szobatisztaság nem
új szokás megtanulása, hanem a kisgyermek saját elhatározása,
szocioemocionális fejlődésének a része.
Kialakulásának a feltételei: a záróizom szabályozhatósága,
pszichoszomatikus érettség: tudatos visszatartás, önállóság, az
„Én érettsége”: egyes szám első személyben tud magáról beszélni, együttműködési feltétel: a felnőtt modell, akire a gyermek
hasonlítani akar. Ösztönző lehet a stabil, jó kapcsolata felnőttel,
az elismerő, türelmes, tapintatos felnőtt magatartás.
A nyár segíti ennek az önállósulásnak a folyamatát. A bölcsődében jelentős a társak szerepe is. Érdeklődést mutatnak egymás
tevékenysége iránt, de mindenki a saját ütemében jut el a megvalósításig. A pelenka levételére akkor kerül sor, amikor sorozatosan száraz marad. Mindig a szülővel megbeszélve és együttműködve történik. Nagy hangsúlyt fektetünk megerősítésként
a dicséretre.
Leggyakoribb hiba: a túl korai szoktatás, a túl hosszú ültetés,
közben képeskönyvnézetés, étkezés, a kényszerítés, büntetés.
Az ágytisztaságnál ugyanazt a tematikát követjük, mint a
szobatisztaságnál.
Ágytisztaságot segítő tényezők: azonos fekvőhely, legyen lehetősége bilit, WC- t használnia lefekvés előtt, „szárazabb” étel fogyasztása. Nyugtassuk meg, ha „baleset” történik.
TILOS büntetni, megszégyeníteni, hasonlítani, folyadékot
megvonni.
Az ágybevizelés iskolás kortól kóros. Visszaesést idézhet elő:
trauma, válás, testvér születése, intézménybe kerülés. Ez azonban átmeneti állapot, ami rendeződik, amint a gyermek érzelmi
biztonsága helyreáll.
Bercziné Bagdi Anita, kisgyermeknevelő

Nyári táncház Dánfokon
Ez a nyár sem múlik el
táncház nélkül. A Belencéres
Néptáncegyüttes közreműködésével és Mahovács Tamás
néptáncpedagógus vezetésével augusztus 3-án, szerdán 18
órától vehet mindenki részt a

táncházban az üdülőközpontban. Az élőzenét és a jó hangulatot a Talléros Zenekar biztosítja majd. A belépés ingyenes,
mindenkit szeretettel várnak.
A program támogatója a
Nemzeti Kulturális Alap.  
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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
Muronyban parasztház egymillió Ft-ért eladó. Érd.: 30/81-27-284.
10x10-es kisméretű téglából épült ház
Rosszerdőn eladó. Irányár: 1,5 millió Ft.
Tel.: 30/91-60-117.
Régi parasztház a Legelő utcában négykvadrátos portával eladó 1,5 millió Ft-ért.
Tel.: 30/91-60-117.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
Békésen 1000 m2-es építési telek eladó.
Irányár: 1,9 millió Ft. Tel.: 20/347-23-95,
70/53-90-993.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Komfortos, kétszobás ház eladó nagy
kerttel, melléképületekkel Tarhoson a Petőfi utcában sürgősen 2,8 millió Ft-ért.
Érd.: 30/65-21-454, 10-19 óra között.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 3 millió Ft.
Érd.: 66/415-380, 70/215-44-00.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Kétszobás kis ház eladó Békésen. Irányár:
3,2 millió Ft. Tel.: 30/30-57-955.
Városközponti ingatlan közművek nélkül
felújításra vagy portának eladó. Irányár:
3,5 millió Ft, Érd.: 30/550-74-66.
Mezőberényben téglaház 3,5 millió Ft-ért
eladó. Tel.: 70/65-97-671.
Drága utcában ház 4 millió Ft-ért eladó
nagy telekkel, közel a gyógyfürdőhöz. Tel.:
66/643-342, 70/222-10-48.
Ady 10-ben egyszobás, II. emeleti téglaépítésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért. Tel.:
30/97-80-003.
Gorkij u. 13. szám alatt kétszobás, összkomfortos, vegyesfalazatú ház eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.: 70/51-84-930,
30/68-60-955.
Szabadkai u. 9. alatti ház eladó 4,7 millió
Ft-ért. Érdeklődni ott 14 óra után és hétvégén.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,9 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Felújított, összkomfortos, azonnal beköltözhető családi ház eladó 5 millió Ft-ért.
Tel.: 66/414-919.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő utcában háromszobás összkomfortos ház eladó. Betonos udvar, két beépített csempekályha, alsó épületek. Irányár:
5,15 millió Ft. 70/527-90-82.
Két generációnak is alkalmas, háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft.
Tel.: 66/410-323.
Régi építésű, összkomfortos ház eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/359-76-90,
70/941-39-08.
Békésen régi építésű 2,5 szobás összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,2 millió
Ft. Érd.: 30/359-76-90, 70/941-39-08.
Városközpontban építési telek eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. 20/233-85-83.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.
Keserű sor 15. alatt kétszobás, összkomfortos, központi fűtéses családi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 5,8 millió Ft.
Tel.: 30/456-12-91.

Apróhirdetések
Békésen kétszobás, nappalis téglaépítésű
kocka ház eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 5,9 millió Ft. Tel.: 20/20-60-16.
Bocskai u. 57. szám alatti ház felújítva,
beköltözhetően eladó 6 millió Ft-ért. Tel.:
66/412-955.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Adyn 4. emeleti kétszobás, erkélyes lakás
eladó 6 millió Ft-ért. Tel.: 30/19-35-466.
Karacs Teréz utcában III. emeleti, 58 m2es, kétszobás, erkélyes, berendezett lakás
eladó 6,1 millió Ft-ért. Irányár: 30/22-82376.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház
eladó. CSOK igénybe vehető. Tel.: 30/9552-247. Irányár: 6,9 millió Ft.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
Dánfokon igényes, zsalugáteres, tetőtérbeépítéses 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.

Az Uszoda szomszédságában, 180 m2-es,
négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

1,3-as Wartburg első-hátsó lámpák (1500
Ft/db), tetőcsomagtartó és egyéb alkatrészek olcsón eladók. Tel.: 30/367-08-94.
Renault Mégane diesel 99-es vonóhorgos, 20 hó műszakival, téli-nyári gumival,
238 ezer km-rel eladó. Cserét beszámítok.
66/746-736.
2 db Peugeot robogó jó állapotban eladó.
Tel.: 30/457-23-02.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.:
30/97-77-600.

Vörösmarty utcában kétszobás, központi fűtéses ház eladó vagy III. emeletig 1 + 2 félszobás erkélyes lakásra
elcserélhető. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
70/354-89-24.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos ház
eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/36548-28.
Ady 12C-ben tehermentes, 1 + 2 félszobás, II. emeleti erkélyes téglalakás eladó
vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 7,8
millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Négyszobás kertes ház eladó vagy kétszobás kertes házra cserélhető. Irányár: 7,9
millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
Szarvasin 4. emeleti, háromszobás, klímás, erkélyes, központi fűtéses lakás
külön tárolóval eladó 8 millió Ft-ért. Tel.:
30/19-35-466.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás,
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi
fűtés. Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.: 30/63760-79.
Kertes ház eladó 9,8 millió Ft-ért. Érd.:
30/97-77-600.
Kamuton a Közép u. 6. szám alatti háromszobás, rendezett, újonnan épült tégla kockaház 9,9 millió Ft-ért eladó. Érd.:
20/933-15-13.
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
Tetőtér-beépítésű ház eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Érd.: 20/94-22-154, 20/93-39386.
Daru utcában téglaépítésű, kétszobás, jó
állapotú kertes ház eladó 12 millió Ft-ért.
Tel.: 30/97-80-003.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
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 eladó.
Négyszobás, kétkonyhás, nappalis, duplateraszos ház garázzsal, melléképületekkel.
Irányár: 16,5 millió Ft. 70/612-83-74.
Városközponthoz közel, 160 m2-es, padlófűtéses, klimatizált, hőszigetelt ház két garázzsal, egyéb melléképülettel, kis udvarral
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: augusztus 2. kedd 12 óra

Kiadó ingatlan
Szoba-konyha kiadó egy személynek.
70/945-32-67.

Ingatlant keres
Garázst bérelnék a Vásártér környékén olcsón. 70/563-36-63.
Idős férfi kertes házban különbejáratú albérletet illetve házrészt keres, esetleg megvételre is. 30/49-86-518.
Békéscsabán, másfélszobás, erkélyes lakást keresek I. emeletig. 30/517-82-24.

Kert, szántóföld
Szanazug gyulai oldalán 6 kvadrát gyümölcsös téliesített nyaralóval berendezve
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: 20/57848-40.
Malomasszonykertben a járda mellett 4
kvadrát kert eladó faházzal, villannyal, fúrt
kúttal. Érd.: 30/598-69-93.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakható. 20/800-86-71.

Jármű, alkatrész

Állat
30-35 kg-os süldők eladók. Tel.0630/2794-696.
Kuvasz kiskutyák féregtelenítve eladók.
Tel.: 30/27-94-696.
Kölyök albínó szelíd vadászgörények eladók 6000 Ft-ért. Vadászatra is alkalmasak. Tel.: 30/241-97-40.
Eladó: hasas nyúl, vágni való nyúl konyhakészen is, kitojt magyar kacsa, liba, előnevelt kacsa, liba, némakacsa. Raktár u. 24.
70/881-93-00.
Fekete-fehér pettyes, szürke, vörös, vörös-fehér tarka cicák elvihetők. Tel.:
70/34-25-117.
Ivarérett fiatal bakkecskét keresek. Kisbálás szalma eladó. 20/472-96-58.
Japán kiscsirke anyával vagy anélkül eladó. Érd.: 66/410-204.

Munkát keres, ajánl
Teljeskörű, azonnali helyszíni üvegezés és tükrözés! Hívjon! Telefon:
30/742-35-07.
Faipari munkást felveszünk. 30/95-54700.
Házkörüli munkát keresek. 70/25-00-235.
Kisegítő pultost keresek hétvégére. Érd.:
30/416-59-22.
Időseknek segítenék mindennapi házkörüli
teendőkben. 70/236-73-57.
Leinformálható, jól főző mindenest keresek napi 4-5 órára. Lehetőleg független legyen. Tel.: 66/411-866, 20/478-49-09.

Egyéb
80 kg sárgabarack cefre eladó, főzésre
kész állapotban. Tel.: 66/412-070.
Egyfázisú, üzemképes betonkeverő a Tárház u. 7. szám alatt eladó. 70/551-25-56.
Felfekvés
elleni
kompressziós
–
kétlégkörös matrac, elektromos nagyító
eladó. Érd.: 30/359-76-90, 70/941-39-08.
Eladó: 26-os női kerékpár alig használt
állapotban, és háromkerekű női kerékpár.
Érd.: 30/913-96-26.
Régi konyhai bútort, széket, ágyat vennék
vagy elfogadnék ajándékba. 66/650-471.
Eladó: új üveges dupla bejárati ajtólap,
bontott cserépkályha, Bioptron lámpa, új
ülőkád, bontott FÉG fali vízmelegítő, bontott Vailant fali vízmelegítő. 70/569-65-10.
Költözés miatt sürgősen eladó: jukka
pálma, cordyline indivisa, ETA porszívó.
Érd.: 30/742-31-55.

Új, 42-es barna színű MBT cipő eladó.
Érd.: 30/533-80-08.
Eladó: műszaki rajztábla, újszerű perzsa
összekötő szőnyegek, állólámpa, éjjeli lámpa, vasaló, Zepter edények. 70/236-35-37.
Elektra 2000 elektromos kocsi (joystikos)
újszerű állapotban eladó. 30/448-73-19.
Békésen zöld nyakazásból származó, különböző vastagságú faágak (dió, fenyő,
stb.) ingyen elvihetők. Tel.: 70/94-45-882.
Eladó: öntöttvas kád, 20x25-ös csempe,
kézikocsi, digitális mérleg, felvágott szeletelő, súlyzók. Tel.: 30/367-08-94.
Eladók: 900 W-os gyári fűnyíró, új gyári
hegesztőtrafó, favázas, régi típusú kukoricamorzsoló kézi és elektromos hajtású.
Érd.: 30/557-53-37.
Két automata mosógép és 2 db Hajdú
mosógép eladó. Csak hívás. Tel.: 70/28358-83.
Mirabolán szilva (kerek, apró) cefrébe eladó. 70 Ft/kg. Tel.: 30/793-27-25.
Eladó: iPhone4 külföldi kártyás, 2 db Samsung Galaxy S1 telefon (egyik Vodafon,
másik független), Simson S50B. Tel.:
70/252-67-11.
200 l-es olajos hordók, 400 kg-is mérő
mázsa súlyokkal, vízszivattyú, asztali
sparhert, hordozható csempekályha, lábon álló gáztűzhely, vas műhelyasztal eladó. 30/517-82-24.
Színes műbőr (nagy) hulladék, többszínű
3 és 6 mm-es mikrotalphulladék eladó.
Tel.: 66/412-070.
Keresek bontott műanyag bejárati vagy erkélyajtót és ablakot. Tel.: 20/273-62-62.
Eladó bontott fa ajtók, ablakok, HALM
HUP 25 keringtető szivattyú, gázkazán,
műszaki, fotós, tudományos és nyelvkönyvek, ASUS Xonar DG hangkártya,
Onkyo A-8250 és Yamaha RXV-430 erősítő, monopod, Objektív tok, 35 cm-es távirányítós autó. Tel.: 20/273-62-62.
Barack- és meggycefre eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Kukorica eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Százéves szövőszék eladó. Rácsos gyerekágy matraccal, alig használtan eladó.
Érd.: 30/97-77-600.
Üzemképes elektromos kerékpár eladó.
Érd.: 30/598-69-93.
Szabadföldi páfrány, bőrlevél, pirosló hunyor, sásliliom, többfajta évelő tövek, cserepes virágok, kaktuszok eladók. 20/35577-26.
Simplex 04-es bontott kazán, 2 db tűztérajtó, 6 db tűzrács, 132 mm-es fehér üstcső könyök és egyenes eladó. 30/63720-50.
Vegyes tüzelésű használt, de működő kazánt keresek megvételre, 23-24 kW-osat.
Tel.: 30/486-22-67.
Eladó: női kerékpárok, virágtartó fenyőfa,
bolti mérleg, kismázsa súlyokkal, festett tányérok, fehér mély- és lapostányérok, porcelán leveses tálak, kávéskészlet, amatőr
festmények, nagy hegesztőtrafó, horgászbotok. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Sárgabarackot veszek. 30/967-19-71.
Eladó: villanymotoros locsoló, vízszivat�tyú, női kerékpár, öntöttvas fürdőkád, lábas mosdókagyló, használt zománcos
edények. 20/355-77-26.
Csepel varrógép, 720 ml-es és 1700 ml-es
befőttes üvegek, tollpárnák. 70/612-83-74.
28-as férfi kerékpár eladó. 66/410-204.
28-as piros női kerékpár eladó. Érd.:
30/598-69-93.
Eladó: lábbalhajtós Singer varrógép, kerti
szerszámok, kézi morzsolók, kézi daráló,
befont demizsonok, szakajtók, horgonyzott vödrök, 28-as női kerékpár, rézüst,
bádogteknő, új csempe, padlóburkoló, kovácsoltvas virágállvány, zsíros bödönök.
Tel.: 30/513-65-76.
Ülőgarnitúra, rekamié, dohányzóasztalok,
kővályúk. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Virágállványok, telefonasztal ülőkével, puffok, Samsung tévé állvánnyal, csillárok,
falikarok, karnisok, vázák, festmények.
Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: kerítésdrót, 80x100-as ablak,
hajlítottvázú 28-as női kerékpár. 30/27283-42.
Bontásból tégla, cserép, kúpcserép, faanyag, deszka, gerenda, konvektorok,
csapok, kagylók, ablakok, üvegfalak, redőnyök. 20/472-96-58.
Eladó: 20-as gyermekkerékpár, Briggs
motoros szivattyú, kevesek futott 50
cm3-s kismotor, TZ-4K-hoz kettes eke,
forgathatós eke. Te.: 66/643-730.
Megkímélt állapotú elöltöltős automata
mosógép eladó. Temesvári u. 10.
Bolti polcok, pult, vasállványok, bútorlapból és vasból készült nagyméretű stelázsi
eladó. Érd.: 70/329-92-22.
Fáról szilva, új paplan, 2 db használt paplan eladó. Tel.: 66/746-251.
Eladó: 500 db 30x20x20 zsalu betontégla,
háromszárnyas ablak, kétszárnyas ablak,
kétszárnyas ajtó, kétszárnyas parkettás
ajtó. 30/27-28-342.

Szilva saját szedéssel eladó. Érd.: 66/415682, este hat óra után.
Rózsaszín és fehér leánder, szobafenyő,
pálma, jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: Silver Fox, 28-as összteleszkópos
megkímélt férfi kerékpár, villamos fűnyíró,
kézi tolikapa. 30/27-28-342.
Eladó: zománcozott 20 l-es zsírosbödön,
műanyagbevonatú demizson, nagy lábas,
nagy fakanalak, varrógép, ágyneműtartó,
polcok. Érd.: 70/329-92-22.
Briggs 4 LE rotációs kapa eladó. Érd.:
30/557-53-37.
1000 l-es vizes tartályok újszerű állapotban 18 ezer Ft-ért eladók. 20/47-29-658.
Eladó: előszobafal, gázpalack, húsvágógép, bőrönd, háromrészes ülőgarnitúra.
Érd.: 30/905-49-14.
10 l-es permetező, 2 db báránybunda fotelba-autóba, új víztisztító, termő citromfa
eladó. Tel.: 30/272-43-50.
Nagy gyermek fürdőmedence vízkeverővel féláron eladó. 30/554-53-66, 66/746736.

Befőttes üvegek lapkával 35 Ft/db, 10-es
műanyag rekeszek 280 Ft/db. Tel.: 30/36708-94.
Keresek háromfázisú cirkulát, használható körfűrészt asztallal. 66/746-735,
20/554-53-66.
720 ml-es befőttes üvegek nagy tételben
is, új rongyszőnyegek, kis hanglemezek
a 70-80-as évek slágereivel. Tel.: 30/27243-50.
Eladók: fém álló fogasok, cipőtartó, fali
képek, fali órák, evőeszközkészlet, tányérok, kapák, gereblyék, lapátok. Érd.:
70/329-92-22.
Új számítógépasztal, régi íróasztal, fekete
magasított forgós fotel, 3 db-os régi szekrénysor, kerek asztal négy székkel olcsón
eladó. Érd.: 30/342-98-07.
Régi bordó kanapé (ágyazható, alig használt), ETA kenyérsütőgép (nagy, alig használt), sarokkanapé fotellal (mikroplüss huzattal, hibátlan) eladó. 30/342-98-07.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő,
horgásztó tulajdonrész eladó Kamuton.
70/27-10-532.

Elindult a nyereményjátékunk!
Melyiket szeretné megnyerni?
82 centis TV-t, háztartási nagygépet, vagy
a masszázspanelt, hogy otthon wellnessezhessen?
Ha még nincs ELŐNY kártyája,
igényeljen gyorsan egyet, hogy
ne csak spóroljon, hanem nyerjen is!
Új ELŐNY kártyaigénylés mellé nyereményszelvényt adunk.
Fődíj egy Ford Fiesta gépkocsi! Sorsolás: 2016. november 30.
Részletek és kártyaigénylés a Piactéri GazdaboltBékés, Piac tér 3.
ban, vagy a www.elony.hu oldalon.
Telefon: 30/613-5474.

Miben segíthet önnek a Harila?
Állapotfelmérés (hallásvizsgálat)
Beutaló nélküli felvilágosítás a hallásjavítás lehetőségeiről
Csúcsminőségű hallókészülékek TB támogatással vagy
anélkül egyénre szabottan
Egyéni fül illesztékek hallókészülékhez (uszodai, illetve zajvédő füldugók) készítése
Hallókészülékek egyénre szabott programozása
Hallókészülék felülvizsgálata, szükség szerint javítása
Hallókészüléket ápoló szerek forgalmazása
Fülzúgáskezelésre is van lehetőség (részletesen személyesen)
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38.

Békés utolsó bognárja
90 éves lett

Kovács Gyulát 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
személyesen Izsó Gábor polgármester. Békés utolsó bognárja 1986-ban ment nyugdíjba, műhelyében azóta érintet-

lenül sorakoznak szerszámai,
melyek mára már muzeológiai
darabokká váltak. A 27 éve özvegy Gyula bácsi fia gondozásában, szeretetében tölti mindennapjait.

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Négy évtized

Egy nyelvet beszélünk
Csendőr, zsandár, pandúr

Fotó: GA-Pix Fotó.

Én bizony azt hittem, hogy a csendőr, a
zsandár és a pandúr egy bőrben járt valamikor (az irodalomban is össze-összemosódik
a három fogalom), de a hajdani betyárvilágban tett látogatásom azért valamelyest
színezte ezt a képet. A három kifejezés közül a pandúr tűnik a legkarakteresebbnek,
lássuk, mit írt róla 1868-ban a Vasárnapi
Újság! „Pandúrjaink igazi válogatott testőrsége az igazságnak és közrendnek. Erőteljes szép alakok, tekintélyesen, nem mint
az utált zsandárok (…) Verekedők nagyon
hallgatnak rájok, tolvajok elfutnak előlük,
haramiák jobban respektálják mint a katonát, vasmarkuk fogására megalszik a csárdajáró jó vér, karikásuk pattintása elől bokorba bújik a bitang, és duplapuskájuk
csövét kerüli a betyár”. Mai hasonlattal él-

Negyvenéves érettségi találkozó résztvevői a gimnáziumban.

A Szegedi Kis István Gimnázium és Szakközépiskola 1976ban (immár 40 éve) végzett diákjai tartottak találkozót egykori alma materükben június
26-án, vasárnap. A találkozó
egybeesett a Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanévzáró ünnepségével,
s jónéhányan voltak kíváncsiak arra, milyenné vált egykori iskolájuk az eltelt időben. A
40 évvel ezelőtt több mint 100
maturált növendékből sajnos

igen kevesen, mindössze 25-en
tudtak megjelenni. A sors sokuknál közbeszólt. Lakcímváltozás, családi tragédia vagy épp
külföldről való átutazás nehézsége… vagyis igazoltan maradtak távol. Sajnos többüknek
már csak halálhíre ért el, a megjelentek nagy szomorúságára.
Az osztálytermekben meghitt,
családias beszélgetést követően az emlékfalon helyezték el
koszorújukat s a meghatottság
járta át valamennyiük lelkét
egykori tanáraikra emlékezve.

A közös fényképezkedést követően a Nagyház Pince Borozó étteremben egy ízletes ebéd
elfogyasztása közben folytatódott az immár kötetlen beszélgetés, s előkerültek a gimnáziumi évek kedves emlékei. Már
az est bontogatta fátylait, mikor nehéz szívvel mondtak búcsút azzal a csodálatos élmén�nyel gazdagabban, hogy jó volt
újra látni a régi osztálytársakat,
s remélve, 5 év múlva ugyanígy
örülhetnek egymásnak.
Gugé

Emlékezés Fábián Imréné
Marika óvó nénire
Öt éve hunyt el Fábián Imréné
Gulyás Mária Éva, a Teleky utcai
óvoda egykori dolgozója és vezetője. Mindössze hatvan évet élt.
Pályáját 1971-ben a Petőfi utcai óvodában kezdte, de már a
következő évben a Teleky utcai intézménybe került. Munkáját a nagyfokú gyermekszeretet,
a szülők iránti megbecsülés, lelkiismeretesség, szorgalom, precizitás jellemezte. Alázatossága, elhivatottsága
példaértékű. Kedves megjelenése minden szülő, gyermek, munkatárs szemében közkedveltté
tette. Sohasem tétlenkedett. Szakszervezeti vezetőként is hosszú ideig dolgozott. Szabadidejében
mindig alkotott a gyermekek, az óvoda számá-

ra. Varrt, kötött, hímzett, játékokat, dekorációt készített. Visszafogott, barátságos természete még
a nyugtalan óvodásokat is elvarázsolta. Tudását örömmel adta tovább a többi óvodapedagógusnak
is. Munkáját 200-ben és 2005-ben
Eötvös József emlékéremmel ismerték el. Fábián Imréné Marika
óvó néni hosszantartó, súlyos betegség után, 2011. július 18-án tért
végső nyugovóra.
Fájó szívvel emlékezünk rá. Nem az a fontos
ember, akinek a jelenlétét észrevesszük, hanem
az, akinek a hiányát érezzük.
A Teleky utcai Tagóvoda egykori és jelenlegi dolgozói

gázszünet
Tájékoztatjuk a tisztelt
fogyasztókat, hogy a FGSZ
Földgázszállító Zrt. augusztus 11-én, csütörtökön 10
óra és 14 óra közötti időszakban Békés városában
gázszolgáltatási szünettel
járó karbantartási munkát
végez.
Tisztelettel kérjük az érintett felhasználókat, hogy a
vészhelyzet megelőzése és a
szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti
időszakban szíveskedjenek a
gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést
szüneteltetni.
Köszönjük a lakosság
megértését!
FGSZ Földgázszállító Zrt.

Békés megyében is megnyíltak már az első olyan MFB Pontok – jelenleg Békéscsabán, Békésen, Gyomán és Mezőberényben elérhetők – melyek a kormány szándékainak megfelelően a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak olcsó, egyszerű bí-

rálati eljárású pénzügyi forrásokat kínálnak – mondta el a közös sajtótájékoztatón Kézi Zoltán, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezetője.
Dr. Glózik Klára, a KBC
ügyvezetője
hangsúlyozta,
hogy a nyolc önkormányzat

tulajdonában álló, közel negyven önkormányzat partnerségével rendelkező KBC Békés
Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. felvállalt
célja Békés megye vállalkozásainak segítése, így együttműködve az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettel mostantól
információkkal, tájékoztatással igény szerint hitelkérelem
összeállításával segíti a hozzá
forduló, de az MFB Pontokban
elérhető kedvezményes hitelek
iránt érdeklődőket. 


Családbarát
a békési önkormányzat
A napokban vette át a Magyar Állami Operaházban Novák
Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszonytól ünnepélyes keretek között Békés Város Önkormányzatának képviseletében, Kálmán Tibor alpolgármester a Családbarát munkahely címet, mellyel 700 ezer forint is járt.
A „Családbarát munkahely
kialakítása Békés Város Önkormányzatánál” című nyertes
pályázat révén az önkormányzat jogosultságot nyert a Családbarát munkahely cím viselésére. Családbarátnak olyan
munkahely nevezhető, amely
elősegíti a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti, munkahelyi
kötelezettségek összehangolását.

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

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!

Az elnyert összegből az egészséges, stresszmentes környezet
biztosítása érdekében különböző irodai, egészségmegőrző eszközöket szereznek be, valamint
olyan programok megvalósítását tervezik, melyekkel a családokat közelebb hozzák egymáshoz. A program megvalósulása
az élet két legfontosabb területét, a családi életet és az értékteremtő munkát kapcsolja össze
hatékonyan.

Pizza- és ételrendelés

TONI TÜZÉP

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

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

Kedvezményes hitelhez jutás a cél
Új együttműködés vette kezdetét a Közép-Békési Centrum
Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. és
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet között, miután július 15-vel a két szervezet együttműködési megállapodásban rögzítette partnerségét a Békés megyei mikro-, kis- és
középvállalkozások kedvezményes hitelezése terén.

ve a pandúrok a polgárőrség feladatait látták el, egy-egy megyében csak néhányszor tíz ember vigyázott a rendre, s felhatalmazásuk meg is szűnt a megyehatáron,
így nevethetett Rózsa Sándor öt megyényi
pandúron. A szó eredete bizonytalan, török gyalogos katonák megnevezése volt. A
zsandárezredeket 1849-ben hozta létre egy
császári parancs, feladatuk a külterületek
védelme volt. A zsandár szó francia eredetű
(gens d’arme: fegyveres férfiak). A csendőrség a kiegyezéssel jött létre, a mai rendőrség elődjének tekinthető (természetesen
magyar eredetű, összetett szó). Hálás vagyok a kadarcsi csárdamúzeumnak, hogy
figyelmemet felhívta e szavak jelentésének
különbségére.
Szilágyiné Szabó Ágnes

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

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.

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

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
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TANDÍJMENTESEN
BÉKÉSCSABÁN

Munka mellett,
akár két év*
alatt is
elvégezhető,
most 8 osztállyal
is jelentkezhetsz.

Diákigazolvány,
családi pótlék igényelhető.
Tel.: 06-1/783-7595, 0036-20/824-4124

www.tudasfagimnazium.hu
* meglévő képesítés beszámításával

Futnak, dobnak, löknek

Újabb hosszú távon versenyt teljesítettek a békési ultrafutók, Bakó
Gábor és dr. Bocskay Árpád.

Nagyüzemben versenyeznek ezekben a hetekben a Békési DAC atlétái, hiszen a főbb
megmérettetéseknek ez az ideje. Az Ikarus pálya adott otthont a Budapest Nemzetközi
Nyílt Bajnokságnak. Itt Balasi
Imre 400 méteres gátfutásban, a nemzetközi mezőnyben a nyolcadik lett. Az ifjúsági ligában, Fodor József 14,29
centiméteres dobása súlylökésben a kiváló ötödik helyet érte.
Szilágyi Petra gerelyhajításban
bronzérmet szerzett, kitűnő,
41,41 méteres hajítással.
Ezzel egy időben, a szerbiai Palicson, ultrafutóink szerepeltek remekül a nyílt, nemzetközi 6,12 és 24 órás szerb
országos bajnokságon. Bakó
Gábor és dr. Bocskay Árpád
a 12 órások mezőnyében szerepelt, nem is akárhogy. Bakó Gábor 109 km-rel ezüstérmes, míg dr. Bocskay Árpád
90 km-rel ötödik lett.
Kicsit később Szombathelyen indultak atlétáink. Ott
rendezték meg az U23-as és

junior országos bajnokságot.
A Békési DAC atlétái itt is jó
szerepléssel vitték hírét városunknak. A junior lányok
400 méteres gátfutó számában lényegében a felnőtt mezőny meghatározói álltak rajthoz, ahol Nyeste Ágnes nagyszerű futással, új egyéni csúc�csal bronzérmes lett, mindös�sze hat századdal lemaradva
az ezüstéremről. 400 méteren
Ági a negyedik helyen végzett.
Ez azt jelentette, hogy egy hét
múlva Ági ismét felhúzhatja
a válogatott mezt. Gyöngyösi
Terézia a remek negyedik helyet érte el távolugrásban. A fiúk 400 méterén Molnár Gergő
a 13. lett. Veres Fanni 400 méteres gátfutásban 15.-nek ért
célba. Darvasi Anett az U23asok versenyében 100 méteren és 200 méteren is döntőbe
jutott. 100 méteren a hetedik,
míg 200 méteren a bravúros
negyedik helyen érkezett be.
Pozsár Richárd az U23-as mezőnyben 100 méteren tizenharmadikként érkezett be.

Az Esély Állatvédő Egyesület

jogosítvánnyal rendelkező,
állatszerető munkatársat keres
napi 5 órában.
Jelentkezés: 0036-20/399-7809, 0036-70/947-3504

Horgász
szemmel
LEBEGŐ SZIVACS
CSALIK
A legtöbb békés hal a vízfenékről táplálkozik, mi is oda
etetünk. Sok esetben viszont
a csalink egyáltalán nem hoz
kapást. Ez abból adódik,
hogy a csalink súlya a horoggal együtt túl nehéznek bizonyul. Ilyen esetekben többféle lebegő csalit vethetünk be
és kiváló csalikombinációk
is vannak. Az etetésen felkínált lebegő csalit hamarabb
észreveszi a hal, mint a hagyományos fekvő csalit és
így hamarabb várható a kapás. A jól bevált kukoricalebegtető hungarocelgolyónak
több variánsa van. A modern
kor egyik sztár csalija a lebegő szivacs, mi nagyon stabilan tartja a csalikombinációt.
Ez is többféle formában és
színvariációban létezik: szivacs bojli, pellet és van még
méretére vágható szivacs lap
is. Ebből általában kukoricaformát vágnak és kombinálják a főtt kukoricával. Ezeket
a szivacs csalikat lehet ízesíteni is, amivel tovább nő a csalogató ereje. Magukban vagy
más csalikkal párosítva bátran ajánlom minden próbálkozó kedvű amur- és pontyhorgásznak.
Szekerczés Sándor

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.

Erdélyi olimpikonok nyomában
a békési iskolaigazgató
(Folytatás az 1. oldalról)
A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola éppen 30 esztendeje vette fel a világhírű sportdiplomata, a hazai kosárlabdázás atyjának tekintett Hepp
Ferenc nevét. Az oktatási intézményben évtizedek óta kiemelt szerepet kap a testnevelés oktatás, kosárlabdázásban,
kézilabdázásban, labdarúgásban megyei, sőt országos eredményeket érnek el a tanulók,
és a többi helyi sportegyesülettel is példamutató az iskola
kapcsolata. Az elmúlt tanévben különösen nagy hangsúlyt
fektettek a szabadidős programoknál az olimpiai eszmére,
lévén 2016 a nyári olimpia éve,
rövidesen kezdődik a riói ötkarikás játékok.
- A sport nemes dolog, építi
a testet és lelket is, magunk és
egymás megbecsülésére tanít,
ezt szeretnénk a gyerekekben
tudatosítani – nyilatkozta lapunknak Deákné Domonkos
Julianna. Az igazgatónő hozzátette, hogy a sportolás megszerettetése az egész életre kihat, az egészséges, aktív életmódot ebben a fogékony életkorban lehet megalapozni.
Az említett erdélyi kirándulás hat napja alatt 1530 kilométert tett meg a delegáció,
felkeresve számos település erdélyi olimpikonjának emlékeit. Olyan sportegyéniségekre

Fotó: GA-Pix Fotó.

ÉRETTSÉGIZZ VELÜNK

Mindenhol nagy szeretettel várták és fogadták a magyarországi küldöttséget. A székelyudvarhelyi városháza előtti felvételen az első sorban balszélen Deákné Domonkos Julianna.

emlékeztek, akik magyarságuk, kitartásuk, becsületességük miatt ma is példaképek
lehetnek. Az út kiemelkedő
eseménye volt a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán megtartott, nagy érdeklődés övezte közönségtalálkozó, melyen Dr. Ságiné Rejtő
Ildikó kétszeres olimpiai bajnok tőrvívó, a Nemzet Sportolója, Simainé Bóbis Ildikó
háromszoros olimpiai ezüstérmes vívó, és Mohácsi Ferenc,
az 1956-os olimpia bronzérmes kenusa mesélt sportolói
karrierje legemlékezetesebb
pillanatairól. A találkozón
részt vett és ugyancsak válaszolt a kérdésekre korunk talán legismertebb erdélyi sportolója, Miklós Edit olimpiai 7.
helyezett alpesi sízőnő, és két
jégkorongozó, Gál Sándor és
Basa János is. A fogadás után

a székely olimpikonok emlékművénél emlékezett és koszorúzott a küldöttség.
A kirándulás az olimpiai barátság erősítését is szolgálta, és
közvetlen hatása is lehet. Felvetődött például, hogy jövőre, amikor városunk ad majd
otthont a Háromváros Sportfesztiválnak, Békés, Békéscsaba és Gyula erdélyi testvérvárosainak sportolói gyermekküldöttsége is bekapcsolódhat majd a versenyekbe a baráti szálak erősítése jegyében.
Győri Béla, a MOA Tanácsának tagja pedig elvállalta a
következő Kecskeméti Gábor
Emlékkonferencia egyik előadójának szerepét – mondta
el a Békési Újságnak Deákné Domonkos Julianna iskolaigazgató, aki egyben a képviselő-testület oktatási- és sportbizottságának elnöke. Sz. K.

Hétvégi programok az uszodában
Július utolsó hétvégéjétől (július 29-31-től)
kezdődően a nyári vakáció idején különféle látványosságokkal, fellépésekkel és gasztronómiai
attrakciókkal várják a békési uszoda látogatóit. Elsősorban a fiatalabbak, gyerekes családok
érdeklődésére számít az ötletgazda, a lapunkat tájékoztató Korcsok Mihály vállalkozó, aki
az uszoda büféjét üzemelteti. Mint elmondta,
pénteken, szombaton és vasárnaponként játszó-

házi foglalkozásokra, trambulinozásra, sportegyesületek bemutatkozására, rendőrségi programokra és finom falatokra számíthat e programban a kilátogató. Az augusztus 20-i hétvégén jónéhány helyi sportegyesület közreműködésével sportágválasztó rendezvény is lesz, és a
belépők még ajándékot is kapnak.
Már csak zavartalan napsütés kell az igazi
strandélményhez. 


Írjon, fotózzon
a Kalendáriumba!
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.

Módosított beküldési
határidő: augusztus 15.
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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