2016. augusztus 9.  XXIV. évfolyam 16. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat

Horváth Hajnalka alkotóművésszel

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Valóságmesék
születtek

- Apáti-Nagy Lajos fotográfus mellett egyetlen békési művészként vettél részt a 26. Csuta
Nemzetközi Művésztelep munkájában. Hogyan készültél előzetesen?
- Kisebb tárgyakat, fülbevalókat, kitűzőket,
könyvjelzőket készítettem, amiket sokszor ajándékba adok itteni barátaimnak. Sokat sétáltam
a Körös-parton az elmúlt hetekben és próbáltam a megadott témára hangolódni, pár vázlat
is született, amiket itt a táborban fejeztem be.
- Idén a „vendég” a megadott téma. Mi jutott
elsőként eszedbe erről?
- A bőrönd jutott eszembe. Ez utal a megérkezésre, a vendégfogadásra. Meg is festettem
egy ilyen képet. Egy másikon pedig felvillantottam emlékképeimet a vendégekről, akik hol
fodrászatba érkeznek, hol egy esküvői szalonba, vagy éppen egy sörözőbe, de van sztárvendég, váratlan vendég is. Kimeríthetetlen téma.
- Mit szeretsz a legjobban a Csuta Művésztelepben?
- Mindent szeretek! Szeretem a művészeket,
a társaságukat, a viszontlátásukat. Szeretem,
hogy van egy kijelölt téma, ami mindig új ötleteket ad a munkához, lehetőséget a kibontakozásra szakértők szemei előtt. Hatást gyakorolnak rám mások alkotásai. Szeretem az esti
összejöveteleket, a baráti társaságot, a „bulizást”. Nagy örömöm, hogy 2007-ben Csuta
Gyuri elhívott ide, és ez már a tizedik táborom.
Reá azóta is egyfajta mesteremként tekintek
rá, adok a szavára, tanácsaira, véleményére.
- Hogyan változott meglátásod szerint a békési emberek művészethez való hozzáállása
az elmúlt tíz évben?
- Az utóbbi időkben többen bejönnek a táborba napközben, gyakran látok új arcokat. Valahogy bátrabbak lettek ebben a békésiek, de
persze messzebbről is vannak látogatók. Vendégek. Számomra inspiráló az ilyen megmutatkozás, szeretem megismerni vadidegenek véleményét az alkotásaimról. Barátkozni is nagyon
szeretek, erre évközben kevesebb lehetőségem van. Ajándékgyártónak vallom magamat,
az ajándékozás nekem létszükséglet. Képeim
valóságmesék: a valóságból táplálkoznak, egy
pillanatát örökítik meg humorosan, ironikusan. Az egészen kis dolgok így válnak jelentőssé rajtuk. 
Szegfű Katalin

Neves vendégek és rekordlétszám az Ausztrál Napon
A július 30-án Dánfokon megtartott ötödik Ausztrál Napra
neves vendégek, nagyszámban
Ausztráliában élő, éppen itthon lévő magyarok, továbbá az
Ausztráliai és Békési Polgárok
Egyesülete tagjai jöttek el.

A kötetlen hangvételű találkozó kezdetén Juhász Zoltán egyesületi elnök kért szót. Elmondta,
hogy bár a két ország között 22
ezer kilométer a távolság, a szeretet
és a megbecsülés, amely eme nyitott baráti kört jellemzi, áthidalja mindezt. - Mi szeretjük ottani
honfitársainkat és segíteni kívánjuk
őket a magyar kultúra, a hagyomá-

David Lewis nagykövethelyettes és
Juhász Zoltán egyesületi elnök.

nyok és a nyelv megtartásában, különösen a másod- és harmadgenerációs családokban, ahol ez egyre
égetőbb probléma – fogalmazott.
Több év után újra személyesen
jött el a találkozóra magas rangú
diplomata.
(Folytatás a 3. oldalon)

Vendégként jöttek,
barátként távoztak
Huszonnegyedik éve és huszonhatodik alkalommal került sorra a
Csuta Nemzetközi Művésztelep. A
zenei napok után a legrégibb kulturális esemény a városban, idén
a „vendég” mottóval, melyet részletesen taglalt megnyitójában dr.
Tuza Béla, a tábor örökös fővédnöke. Dr. Pálmai Tamás alpolgármester derültséget keltő, több nyelven elmondott köszöntőjében Csuta
György önzetlen barátságairól, a tá-

bort segítők nagyon szerencsés generáció-váltásáról beszélt, valamint
arról, hogy Békés számára - tekintve gazdag természeti, kulturális,
sport, néprajzi, kulináris hagyományait és gyógyvízét - épp a minél
több vendég fogadása lehet a kitörési pont.
Ehhez járul hozzá az alkotói tábor,
amely idén még tizenegy országba
viszi el jó hírünket.
(Folytatás a 4. oldalon)

Útfelújítások saját forrásból
Elkezdődött az elöregedett, szilárd útalappal ellátott útszakaszok
felújítása. Az elmúlt évtized alatt
a városvezetés folyamatosan kereste azokat a pályázati lehetőségeket, melyekkel a felújításra szoruló
útburkolatok javítása megoldható
lett volna, de ilyen kiírás nem jelent meg. Az útburkolatok helyreállítása a biztonságos közlekedés érdekében elengedhetetlenné
vált, ezért a 2016-os költségvetésében Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közel 55
millió forintos forrást különített el
a munkálatok elvégzésére. A felújítási munkálatok már folynak,
a cél, hogy jó minőségű, időtálló
útburkolatok készüljenek. A kivitelező arra is gondot fordít, hogy
az útpadkákon felgyülemlett föld-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

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

maradványokat eltávolítsa, és ezzel lehetővé tegye a csapadék víz
levezetését. A helyreállítás sorrendjét elsősorban az útburkolat
állapota illetve forgalma határozza meg. A felújított utcai területek
mellett a Korona utcai parkoló rekonstrukciója is elkészült már. A
későbbi munkálatok között további utcák útburkolatainak, a Csókhídnak, a Széchenyi téri hídnak és
az Erzsébet-hídnak a felújítása is
szerepel.
Az útburkolat javítása nem csupán a biztonságos közlekedés miatt
lényeges, hanem fontos szempont
az is, hogy milyen összkép alakul
ki településünkről a helybéliek, az
átutazók vagy éppen ebbe a térségbe látogatók körében – tájékoztatott Izsó Gábor polgármester.

Szent István-napi rendezvény
9 óra Ünnepi szentmise a hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban
9:15 Ünnepi Istentisztelet a református templomban
10 óra Ünnepi műsor az Erzsébet-ligetben:
Himnusz  Kopanyicza András szavalata
Ünnepi beszédet mond: Kálmán Tibor, Békés város alpolgármestere
Belencéres Néptáncegyüttes műsora  Szózat
A Testvérvárosok Kenyere megvásárolható.
A befolyt összeget a szervezők jótékony célra fordítják.

ÉRETTSÉGIZZ VELÜNK

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
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A volt görögkeleti harangozói lakás
A Szarvasi út 3. szám alatti épület a legrégebbi ház ebben az utcában. A görögkeleti (ortodox) templom 1791. évi megépülésével egy időben épített
ház a mindenkori harangozó szolgálati lakása volt. A harangozót a lakás mellett 15
hold föld is megillette.
A görögkeleti egyháznak egyébként valamikor 100 hold földje volt.
Az utóbbi időben legismertebb harangozója volt Gógán Lajos és
Karácsonyi János. Ekkor a téglalap alaprajzú épület elrendezése szoba-konyha-kamrahátsó szoba volt.

A házmatuzsálem sokáig lakatlanul állt.
Volt benne sószoba és magánnyomozói iroda
is. Az egykori harangozói lakás sorsa újabb bizonyíték arra, hogy régi,
de városképi, várostörténeti szempontból jelentős épületeket nem kell
lebontani, hanem a mai
kor követelményeinek
megfelelően átalakítva
meg lehet menteni.
A több mint 200 éves
volt harangozói lakásnak nincs különösebb építészeti értéke, mégis
várostörténeti és az egykori mezővárosi hangulata miatt védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Még várják a búzafelajánlásokat
Az előző lapunkban közétett felhívás nyomán máris számos gazda jelezte, hogy segíteni kívánja az idén negyedik alkalommal meghirdetett Testvérvárosok Kenyere kezdeményezést, amely idén is erdélyi, árvaházban élő
gyerekeket és gyergyói szegény családokat segít meg.
Az érkező búzát megőrlik, a lisztből cipókat
sütnek, melyeket meg lehet majd vásárolni augusztus 19-én, pénteken a békési piacon, 20án 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 gyergyói szegény családoknak ajánlják fel, elsősorban téli tüzelőt szeretnének vásárolni belőle.
A gazdák búzaadományaikkal Öreg Gábort
keressék személyesen a Kossuth utcai kereskedésében. Telefon: +36-20/95-35-298.

Kártevők és más hívatlan vendégek a házban
Ha rendszeresen használjuk a porszívót, sok kártékony rovart egyszerűen eltávolíthatunk a lakásból. Ha
a ruhákat tisztán tároljuk, rendszeresen
lekeféljük, és a napon kiszellőztetjük,
akkor sokkal kisebb az esélye, hogy
kártevők áldozatai lesznek. Sok kártevő nem bírja a szélsőséges hőmérsékleteket. Ezért megéri például a ruhákat
egy hideg téli éjszakán az udvaron kiakasztani, aztán jól fűtött helyiségbe vinni. A fény sok
kártevőt vonz. Ha ég a villany a szobában, ne tartsuk
nyitva az ablakokat. Ha a szobában köröző rovartól nem
tudunk aludni, akkor az a legjobb, ha a szomszéd szobában felgyújtjuk a villanyt.
Atkák: atkák és gombás betegségek, valamint sokféle károkozó ellen segít a fokhagymagerezdekből vagy
hagymából készült teafőzettel történő permetezés.
Csótány: ha uborkahéjat teszünk a csótányok rejtekhelyére, akkor eltűnnek. Ha sütőpor és cukor keverékéből készült csalétket teszünk ki a csótányoknak,
akkor az elfogyasztás után szétpukkadnak.
Egér: eltűnnek az egerek a lakásból, ha kamillalevelet, fokhagymagerezdeket, diófalevelet, borsmentát,
borókaágat vagy terpentines rongyot dugunk a lyukba.
Fejtetű: eltűnnek, ha a fejbőrt olívaolajjal, borszes�szel vagy sebbenzinnel dörzsöljük be.
Hangyák: nem jönnek be a lakásba, ha a küszöböt és a párkányokat ecettel vagy terpentinnel kezeljük, vagy a fedett teraszt vastag krétavonallal választjuk el a kerttől. Elűzi a hangyákat a kávézacc, a levendula, a majoránna, vagy a szétmorzsolt diófalevél, a
szétnyomott paradicsomlevél. A sörrel, petróleummal
vagy hamuzsírral összekevert cukor halálos csalogató

étel a hangyáknak. Ha mézes vagy cukros vízbe mártott szivacsokat teszünk ki, a hangyák hamarosan belemásznak. Rendszeresen gyűjtsük
össze és forró vízben mossuk ki a szivacsokat.
Kutya- és macskabolha: eltűnnek,
ha páfránylevelekkel vagy diólevelekkel
dörzsöljük le a jószágot. A kutyaházban
elhelyezett páfrány-, illetve diólevél
megelőzi a bolhásodást.
Legyek: ha kereszthuzatot csinálunk a szobában, kimenekülnek a legyek. Ha szegfűszeggel megtűzdelt fél
citromot vagy vízbe tett szegfűszeget helyezünk ki, távol
maradnak a legyek. Elüldözi őket a bazsalikom, a csalán, a diófa vagy a paradicsombokor.
Poloska: ha egy zárt szobában néhány napig szalmiákszeszt teszünk ki, elhullanak a poloskák.
Pók: a pókok elmenekülnek, ha újra és újra szétromboljuk a hálójukat.
Ruha- és bundamoly: elűzi őket a csalánlevél, a
diólevél, a páfrány, a levendula, a majoránna, a citromfű, a narancshéj, a mustármag, a dohány. Molymentesek maradnak a prémek, ha porrá tört timsóval vagy
őrölt borssal szórjuk be őket. Tavasszal a védőanyagokat egyszerűen kirázzuk a prémekből.
Szúnyog: ha porrá tört szegfűszeggel megtöltött
gézzsákot teszünk a szobába, megvédjük magunkat
a szúnyogcsípésektől. Dohányfüsttel vagy füstölő kerti
tűzzel távol tarthatjuk testünktől a szúnyogokat. Ha éjszakára gesztenye- vagy diófalevélből készített főzettel
megtöltött lapos tálkát teszünk ki, távol maradnak a kis
vérszívók. Ha kis tálkában ecetet teszünk a szobába, elmenekülnek a szúnyogok.
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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:
Balázs Zoltán és Molnár Beáta,
Andor Mátyás és Szabó Nikoletta.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Valentényi Márton (79 évesen),
Pusztai Jánosné Horváth Julianna (68), Durkó Sándor (85), özv.
Rafai Mihályné Samu Mária (70),
Hégely Lajos (72), Szabó Jánosné
Nyíri Julianna (84), Kis János (75,
Murony), Birgenstok József (67).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

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

(Folytatás az 1. oldalról)
David Lewis, a bécsi ausztrál
nagykövetség nagykövethe
lyettese arról szólt, hogy nagykövetségük nagyra értékeli azt
a munkát, amit az emberek
közötti kapcsolatok és különösen a jótékonyság területén az
Ausztráliai és Békési Polgárok
Egyesülete végez. Utalt azokra
a magyarokra, akik az 1956-os
forradalom után érkeztek meg
Ausztráliába. Számuk mintegy
14 ezer körüli. Jelenleg a távoli országban hetvenezer körüli
magyar gyökerekkel rendelkező polgár él, tökéletes békében
a többiekkel, egy olyan országban, amelynek alapvető jellemzője a sokszínűség.
Angol és magyar nyelven elmondott beszédében dr. Pálmai Tamás alpolgármester kiemelte, hogy a kontinensnyi
távoli ország és a magyar kisváros, Békés lakosai között barátságok alakultak ki, ezek tartják
életben ezt a civil társaságot.
Szodorai Julianna, az egyesület Békésről elszármazott, az
ausztráliai Perth-ben élő tagja, aki sokat tett az ottani magyarok mozgósításáért, ugyancsak e kapcsolatok fontosságára
hívta a fel a figyelmet. A találkozón megjelent - helyi közéleti szereplők mellett - dr. KissRigó László, szeged-csanádi megyéspüspök és dr. Becsei László,
a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa is.
A rendezvény az étkezőasztalnál folytatott beszélgetéssel folytatódott egészen késő délutánig.

Az Ausztrál Nap „slágere” Louis Palmer és felesége, Priskin Julianna járműve volt, egy amerikai Tesla
elektromos autó, amit sokan
szerettek volna kipróbálni,
vagy csak belülről megtekinteni. A járműből összesen
140 ezer készült mindeddig.
A házaspár és 13 hónapos
kisfiuk, Leon ezzel érkezett
Svájcból. A magyarországi
kötődéssel, és békési, illetve
ausztráliai rokonsággal bíró férfi 2007-2008-ban elsőként
járta körbe a földet egy kizárólag napenergiával hajtott autóval, amit saját maga épített, noha eredetileg tanár végzettségű. Az volt a célja, hogy bebizonyítsa, a benzines járművek korszaka leáldozóban van. Az olaj miatti háborúk és
a globális felmelegedés komolyan fenyegetik utódaink jövőjét. Jelenleg az a foglalkozása, hogy a környezettudatos
szemléletet, kiemelten az elektromos járműveket népszerűsíti a világban, ezeknek évente versenyt is szervez. Mint elmondta, robbanásszerű népszerűség növekedésre számít az
igen közeli jövőben, ami a fiatalok között lesz majd igazán
intenzív.
Felesége, a békési születésű Priskin Julianna professzor
a luzerni egyetemen, a környezetvédelem, a fenntarthatóság a szakterülete. Mint lapunknak elmesélte, már a Tarhos
közelében eltöltött gyermekkorában elvarázsolta a természet sokszínűsége. Az emigráció után is ez foglalkoztatta, a
Perth-i egyetemen már ez volt a szakterülete.
- Nagyon sok országban, számos kontinensen megfordultam. Minden táj szép a maga módján, de egyik sem értékesebb a másiknál. Azt szeretném kérni a békésiektől, hogy
értékeljék és szeressék azt a környezetet, a természetet, ahol
élnek, mert akkor védeni is fogják. Legyenek nyitottak az
újszerű környezetvédelemre. Újrahasznosítással, alternatív
áramforrásokkal mindenki sokat tehet ezért. A helyi kultúrát ápolni kell – mondta el olvasóinknak a fiatal egyetemi
tanár, akinek fontos a magyar-ausztrál barátság ápolása és
mindig örömmel látogat haza Békésre.

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!

mindeddig. Magyarországra
négy évtized elteltével jöhetett csak haza, azóta viszont
minden nyarat itthon tölti,
és nagy öröm számára, hogy
Bob nevű fia, aki sajnos már
csak keveset beszél magyarul,
idén szintén Magyarországra
repült. Elvitte őt békéscsabai
szülőházához, megmutatta
neki a környéket, és Erdélybe
is ellátogattak. A 81 esztendős Vozár János többedszer
van jelen a békési találkozón,
és mint lapunknak elmondta,
mindig meglepi, hogy a rövid
múltja ellenére mennyien is-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Sokadmagával az 1956-os
magyar forradalom után volt
kénytelen elhagyni az országot a békéscsabai Vozár János, aki rokonsága folytán
ma is erősen kötődik Békéshez. 1957-ben érkezett meg
Ausztráliába, ahol azonnal
munkát kapott. Az építőiparban közel fél évszádon
át dolgozott. Még az ország
elhagyása után, Bécsben feleségül vette pécsi menyas�szonyát, akivel Ausztráliában alapítottak családot. Három gyermekük, öt unokájuk
és két dédunokájuk született

merik ezt a közösséget a helyiek közül. Mindig nagy szeretettel fogadják. Jelenleg az
év nagyobbik részében Kains
városban él, ahol szintén van
magyar közösség, számuk
150-200 körüli.

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

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

Orvosok veszélyben?

A környezetvédelem követei

Minden évben hazalátogat

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.

Jegyzet

Pálmai
Tamás

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Ügyeletes gyógyszertár
augusztus 6-13.
Turul Patika (Piac tér)
augusztus 13-20.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
augusztus 20-27.
Levendula Patika (Csabai u.).

Neves vendégek és rekordlétszám az Ausztrál Napon

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

Szöveg: Szegfű Katalin.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

„Agyvérzést kapott egy
megyei nagyváros műtőjében néhány napja egy orvos. Alighogy bezárta a beteg sebét, kevés lett a levegője. Mondani akart valamit, de torkából már csak
artikulátlan hangok tolultak elő. Kollégája megragadta a karját. Tiltakozni
akart, hagyja csak kicsit üldögélni, de nem bírt. Néhány perc múlva pedig már
egyértelmű volt a diagnózis.”
A fenti idézet egy cikkből való. Az orvosok csaknem fele nem éri meg a
nyugdíjas kort. Amúgy
„ritka, ha egy orvos szervezete ennyire látványosan
adja meg magát.” Ám több
korábbi, hazai vizsgálatból köztudott, hogy az orvosok korábban halnak és
betegebbek is, mint az átlag. Az okok? Stressz, szívés érrendszeri betegségek,
betegtől szerzett fertőzések, önkárosító magatartásformák (alkohol, cigaretta).
Az orvosok átlag életkora
bő 200 év alatt 75,4-ről mára 67 évre csökkent. És elsősorban a 40-59 évesek halandósága nőtt.
Más vizsgálatokból az is
kiderült, az orvosok legtöbbje nem tud mit kezdeni azzal a terheléssel, amit
a változó munkarend, az
ügyeletek, a kevés, rendszertelen alvás, a döntéseikkel járó felelősség okoz.
A legproblémásabb az orvoslással járó stressz. A legtöbb orvos minden betege halálára emlékszik. Az
orvosnak a gyógyult betege jelenti a sikert, ha valaki
nem, vagy nem úgy gyógyul, az erős szorongást okoz.
A rendszerváltás utáni vizsgálatok azt is kimutatták,
hogy 50-54 éves koruk között az orvosnők halandósága a férfiakét is meghaladja. Pedig az orvosoknak
mindenkinél jobbak a lehetőségeik, hogy felismerjék,
és idejében kezeljék a betegségeiket.
A betegség általában váratlanul jön, így a beteg
szorongó, kétségbeesett állapotban találkozik az orvossal, aki - ha jól végzi a
dolgát - minden alkalommal türelmes, beleéli magát a beteg helyzetébe. De

ha ezt tényleg megteszi, és
ezt nem tudja oldani később akkor olyan mennyiségű stresszt él meg, hogy
az egészsége bánhatja. Egy
újvilági egyetemen végzett
kísérletben, a hallgatók egy
részét arra kértek, írják le
egy pozitív élményüket, a
másik csoporttól pedig azt,
hogy ők a legrosszabbat vesék papírra. Mindkét csoport influenza-elleni oltást kapott, majd féléven
keresztül követték őket.
Azok, akik az oltás beadása
előtt pozitív élményről írtak, sokkal erősebb immunválaszt adtak, mint a másik
csoport. A negatív élmények elnyomták a védekező
sejteket, és így a daganatsejtek átvehették az irányítást a szervezet működése
felett. Az elmúlt 40 évben
három kórház osztályvezető főorvosainak 60-90 %-a
rákban halt meg. A lelkiismeretes egészségügyi dolgozók a sajátjukat áldozzák
fel mások egészségéért.
Mi a megoldás? Csökkenteni kellene a terhelést,
hogy legyen idő másra is,
családra, civil programra.
Ehhez 8 órás munkáért kellene olyan bért kapni, hogy
meg tudjanak élni belőle,
és ne kelljen újabb állásokban tovább dolgozni és ne
legyen szükség az átkozott
paraszolvenciára. Most talán, ha lassan is, de erre fele
haladgatnánk. Ám van még
egy fontos dolog, amiről beszélni kell. Ez „maszek” vélemény, lehet vele vitatkozni: szeretni kell. Szeretni
kell önmagunkat és tisztelni a testünket, így nem zsigereljük ki azt. Szeretni kell
a hivatásunkat, így öröm
a gyógyítás minden perce.
Szeretni kell az embereket,
betegeinket meg kiemelten, legyen akármilyenek
is. Mert bizony olykor szemünkbe hazudnak, oktalanul vádolnak, de akkor is
embertársaink, gyógyulásra váró esendők. Szeretni
kell az élet minden napját,
a nap minden percét, minden rosszat is, mert azt nem
véletlenül kell elviselnünk,
hisz valószínű ez a szenvedés majd valami szépnek,
jónak a forrása lesz. És szeretni kell, kellene Istent,
legalább
megközelítően
annyira, amennyire ő szeret
minket.
Hogy ez „szent maszlag”, prédikáció? Lehet. De
hiszem, hogy nincs nagyobb
erőforrás a világon, mint a
szeretet és az ebből fakadó
mosoly.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az egész hét derűs légkörben zajlott. Minden este valami
rendkívüli történt. Kedves békési barátok hoztak jó ételeketitalokat a finom folyékonytól az
étvágycsiklandó édesig, a halpaprikástól a sült malacig. Fellépett Szász Gábor és jazz zenekara, a Jazzelek trió és Izbéki Tímea, Csordás Ákos, a Belencéres
néptáncegyüttes,
Kékkovács
Mara operett énekesnő, és utolsó este meglepetésként a Bonbon együttes. Megvolt az elmaradhatatlan Ribényi Csaba fotóest is.
A záró kiállítást Szegő György,
a budapesti Műcsarnok művészeti igazgatója nyitotta meg.
Arról szólt a nagyszámú érdeklődőnek, hogy egy művészeti táborban a művészeket körülvevő

Itt az uborkaszezon… hallottuk éveken, évtizedeken át a beköszönő nyári vakáció idején, ami alatt elsősorban nem a kiskertekben beérő és télire elteendő uborkát értették, értettük, hanem azt,
hogy egy ingerszegény időszak következik a politikai és a társadalmi élet terén, hiszen a nyári szabadságolások ideje alatt mindenki
a maga dolgával van elfoglalva…
Sajnos azonban mára nagyot fordult a világ. Ha csak a futball
Európa-bajnokság miatti lázra, vagy a napokban kezdődő olimpiai küzdelemre gondolunk, akkor sem igaz a fenti megállapítás.
Ám ha csupán erről lenne szó, akkor nem is kellene erre a témára
egyetlen szót sem fordítani. De van ennél sokkal fontosabb, lassan
az egész világot lázban, sőt félelemben és rettegésben tartó tény.
A sorozatos merényletek, ártatlan emberek, egyházi személy ellen
egyénileg vagy éppen csoportosan elkövetett véres akciók, amik
ellen teljességgel tehetetlenek vagyunk.
Félelem tartja foglyul Európát és a világot… De hogyan lehetne
ellene felvenni a harcot? – kérdezhetnénk.
Én erre csak egyetlen megoldást tudok: hittel és reménységgel arra
az Istenre bízni magunkat, jelenünket és holnapunkat, Aki „nem a
félelemnek, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét
adta” a szívünkbe! A mára már Istentől csaknem teljesen elfordult
Európának keserves módon kell(ene) megtanulnia újra ezt a leckét,
hogy széthúzás helyett összetartás, egymásra mutogatás helyett bűnbánat és megújulás történjen mind egyéni, mind közösségi életünkben! Ezt azonban más, mások nem tehetik meg helyettünk. Mindenkinek magán kell elkezdenie!
Katona Gyula, lelkipásztor

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

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

A záró kiállítás szeptember végéig látogatható a Galériában.

terek nagyobbak, a tekintetek
fürkészőbbek, mint a mindennapokban, így ez a közeg - a közösség egyéb áldásai folytán - a
legmagasabb színvonalat hozza
ki az alkotókból, melyet min-

dig a vendégek, vagyis a művészetkedvelő közönség élvezhet.
A kiállításmegnyitón, mint egy
jó vendégfogadás végén, des�szertet, a Demeter-féle csokoládé manufaktúra díjnyertes ter-

mékeit kínálták a vendégeknek,
és közös táncra is invitálták őket.
A szeptember 24-ig megtekinthető tárlat a Békési Galériában
várja az érdeklődőket.
Röviden: az idei évi Csuta
Nemzetközi Művésztelep még
talán fokozottabb, emelkedettebb hangulatban telt el, rengeteg látogatóval, akik egyre inkább a magukénak is tekintették a hetet. Mert a huszonhatodik alkalom nemcsak határokon
nyúlt át, hanem megtalálta az
utat minden egyes érdeklődő felé
is, akik szintén otthon érezhették
magukat. Az ízig-vérig lokálpatrióta Csuta György díszpolgár,
és városa, Békés megmutatta a
település kitörési útját: vonzani, mosolyogni, segíteni kibontakozni, és szeretni.
P. T. – Sz. K.

Izsó Gábor megszegte a kenyeret a vásárban.

A piacfelügyelet nemrég tartotta Jakab-napi vásárát. Fellépések, bemutatók mellett volt csipkeverés bemutató, kenyérdagasztás bemutató, lecsófőző verseny, gyermekeknek kézműves foglalkozások, népi játékok, bábjáték. A vásár ideje alatt kaszás levest
kóstoltattak frissen sült cipóval. A nagy melegben a szomjat limonádéval és vízi ciberével próbálták oltani a szervezők.

Varrtak, barkácsoltak,
ügyeskedtek

Húsz gyermek vett részt a
Jantyik Mátyás Múzeum által
is meghirdetett nyári kézműves táborában, melynek szakmai vezetője Balog Gáborné
textilműves és Szabóné Nemes
Magdolna óvónő volt. Vezetésükkel készítettek a hét során
számtalan
apróbb-nagyobb

dísz- és használati tárgyat a
gyerekek. A tűpárnát, kispárnát, ujjbábot, hajpántot, ugráló kötelet, tolltartót, játékokat, díszeket és a többi holmit
ki-ki hazavihette, és még jól is
érezte magát ezeken a napokon a Tájházban, amely a napközis tábornak helyet adott.

A Mentálhigiénés Egyesület Békésen a Borosgyán utcai
házában ételosztást szervezett
július 31-én a városában élő
pszichiátriai és szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak.
Közel 30 családnak több mint
60 adag ételt osztottak szét.
A Mentálhigiénés Egyesület
közösségi és nappali ellátása 74
ellátottra és hozzátartozóikra
terjed ki. Közösségi programok
is vannak, amikor igyekeznek
kihozni őket sajátos zárt világukból, betegségüket, problémáikat csendesítve megtapasztalják mások küzdelmeit. Önelfogadásuk része lehet, hogy
látják és hallják, hogy milyen
utakon járnak más betegek,
hogyan viszonyulnak a problémákhoz más hozzátartozók. A
közös főzés és ételosztás is ilyen

fotó: amatőr felvétel.

Fotó: Serfecz Dávid.

Nyári vásár Jakab-napon Ételt osztott a
városunk piacán
mentálhigiénés egyesület

Fotó: Békési Újság.

Az európai vezetés megbukott, elit- és demokráciaválság
van Európában. Az emberek mást akarnak, mint az elit mondta Orbán Viktor a Bálványosi Szabadegyetemen. A legfontosabb meghatározni, hogy mi ellen kell harcolnunk. Ez a
migráció, a terrorizmus, a bizonytalanság. Európa vezetői 60
éven keresztül egy elitből jöttek, de a gazdasági válság megmutatta, nem képesek garantálni a fejlődést. A gazdasági krízis elitválsággá alakult, majd demokráciaválsággá fordult át,
mert a tömegek mást akarnak, mint amit az elit diktál. Ez adja azt a feszültséget. A bizonytalanság, a félelem miatt az ember nem vállalkozik nagy dolgokra, védekezik. Minden olyan
kezdeményezést meg kell állítani, ami jogköröket akar elvenni a nemzetállamoktól. Egy európai felmérés szerint az emberek 60 %-a szerint a terrorizmus, a bűnözés, a migráció között összefüggés van. A bevándorlás megváltoztatja egy ország
kultúráját. Az igazi nyomás Afrika felől ér majd minket, nagyobb lesz, mint amit eddig megtapasztaltunk. Európa regionális szereplő lett, nem képes megvédeni határait. A brüsszeli
bürokraták jelentik az akadályt, és nem az iszlám. Az egyetlen
ország ma Európában, ahol az embereket népszavazással meghallgatják a migrációról, az Magyarország.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Vendégként
jöttek,
barátként
távoztak
Csendesül...

alkalom volt. Amint Körömi
János a Mentálhigiénés Egyesület elnöke, és Nóránt Zsuzsanna intézményvezető tájékoztatott, az Étellel az Életért
programsorozat nyitott, bárki
részt vehet, aki Békésen és környékén pszichiátriai és szenvedélybetegséggel küzd.

Régi értékek új kezekben
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár a már feleslegessé vált könyvtári könyveit kínálja eladásra. A kezdeményezés
célja, hogy a könyvtár használói számára szükségtelenné vált
könyvek új gazdára találjanak. A könyvtár munkatársai idén
felülvizsgálták a dokumentumállományt, a szükségteleneket
törölték. Az állományból való törlés oka lehet többek között
a tartalmi elavulás, a használat teljes hiánya vagy a használathoz képest túl magas példányszám, az elhasználódás és a rossz
fizikai állapot.
A nyár folyamán a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár az
intézmény előtti téren árusítja a könyveket. Gyermekkönyvek,
ifjúsági regények, kalandregények, szakkönyvek és szépirodalom egyaránt van a kínálatban. A könyvtárosok bíznak benne,
hogy ezzel a megmozdulással a könyvek nagy részét „megmentik” a könyvszerető emberek. A kínálat napról napra bővül,
szeretettel várják a könyvgyűjtő, olvasni szerető vásárlókat.

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!
Telefon: 30/432-20-30, e-mail: bekesiujsag@gmail.com
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Békési sorsok, békési arcok
Különös szerelem

Beszélgetőpartnerem ezúttal Pittner Eszter. A mosolygós,
nyílt tekintetű, 39 esztendős Eszter egy különös szerelem
rabja. Szinte hallom a kérdéseiket, így bátorkodom feltenni
őket neki, önök helyett.

Hívjon bizalommal!
Tel.: 70/276-83-78.

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.

szeptember 3-a között Gyulán lesz. A versenyeknek komoly anyagi vonzata is van,
nevezési díj, utazási költség,
szállás, amit önerőből vagyok kénytelen megoldani és
eléggé megterhelő. De ez a
sport számomra „szerelem”.
De azért örülnék, ha nekem
is lenne állandó támogatóm,
mint megannyi egyesületnek,
sportolónak Békésen.
- Mióta tart e „szerelem”?
- Az egész 19 évvel ezelőtt

és innentől kezdve nekem is ez
a szerelmem. Aztán szépen lassan megfertőztük az egész családot és a baráti kört. Nagyon
szép sport az íjászat, tradicionális. Számunkra egybeforrt
a hagyományőrzéssel is, mivel korhű viseletben versenyzünk. Kézi-gépi hímző az eredeti szakmám, ami nagy segítséget jelent, mert így saját kezűleg készítem el a ruházatunkat, a kaftánt, inget, süveget,
tarsolyt, tegezt. Amíg bírom

erővel, versenyezni szeretnék.
- Miként egyeztethető össze
a munka és a család ezzel az
időigényes sporttal?
- Jelenleg cukrászként dolgozom a Diéta Bt-nél. A családomat az életem párja, Ungor
Zoltán és a rokonaink jelentik.
Bár nem túl könnyű egyeztetni, de nem is probléma, hiszen
a családom nagy része szintén
„megszállott”.
- Pihenés, hobbi?
- Három tacskónak vagyok
a „pótmamája”, és ők is sok törődést igényelnek. Az íjászaton
kívül a hímzés szenvedélyének
hódolok.
- Mit mondanál magadról,
milyen ember vagy?
- Gyógynövénymániás, ami
meg is látszik a kiskertemen.
Könnyen barátkozok, szívesen segítek bárkinek. Imádom
a gyerekeket és türelmesen tanítom őket az íjászat rejtelmeire. Minden emberben a jót látom, és sajnos emiatt időnként
megégetem magam, de azért
nem adom fel…
Gugé
Következő
interjúalanyunk
Oláh Levente énekes lesz.

Emlékezés
a Roma Holokausztra
Többéves hagyomány szerint a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapján, augusztus 2-án megemlékezés szerveztek Békésen az I. és II. világháborús emlékműnél. A
rendkívül gyérszámú érdeklődőt vonzó eseményen Mucsi
András képviselő mondott beszédet. Kifejtette, hogy a zsidó
áldozatoktól eltérően a cigány
áldozatok száma nem ismert, és
a téma mindeddig kevéssé kutatott. A bizonytalanság egyik
oka, hogy a cigányság a 20.
század derekán még vándorló életmódot élt Európa nyugati felén, illetve, hogy a gyilkosok pontatlan nyilvántartást
folytattak. Mindenesetre pusztán Németországban százezerre becsülik a legyilkolt, vagy a
gettók rossz higiéniai viszonyai
miatt betegségbe és így halálba hajszolt cigányság létszámát. Magyarországon 50006000 közvetlen holokauszt roma áldozatról beszélnek napjainkban. Ezt a vészkorszakot
a cigány nyelvben elpusztítás,
elnyeletés, illetve a fekete félelem fogalmával illetik. Különösen megdöbbentő, hogy

Tegyünk jót a bélnek !
A betegségek többsége alapjaiban az emésztés túlterhelésével,
a bél- és nyirokrendszer, illetve a baktériumflóra károsodásával
és ezek szövődményeivel áll szoros kapcsolatban. Ilyenkor nemcsak az emésztés szenved kárt, hanem romlik a létfontosságú
anyagok felszívódása és a salaktalanítás is. A szervezet megtelik
salak- és méreganyagokkal, és a sejtek funkciója, regenerálódó
képessége romlik, felgyorsulnak az öregedési folyamatok, csökken a teljesítőképesség és romlik az ellenállás. A bőr nemcsak
satnyábbá válik, hanem tele lesz a pubertáskorra emlékeztető
pattanásokkal, kiütésekkel, ekcémákkal. A has szinte minden
ételtől felpuffad, a széklet rendszertelenné válik.
Jót tesz a bélnek:
- Lenmag: 1 evőkanál este lefekvés előtt 2 dl vízzel vagy kamillateával védi a bélnyálkahártyát, serkenti az emésztést.
- Zabkorpa: fontos rostanyag, ami serkenti a bélműködést és
csökkenti a zsírok felszívódását.
- Indiai útifűmag: folyadék hatására zselévé alakul, védi a bélfalat és csökkenti a salakanyagok felszívódását, megkönnyíti a
székletürítést.
- Aszalt szilvalé vagy savanyú káposztalé: elősegítik a bélfal
működését és könnyebbé teszik a székletürítést.
- Áfonya: használata elsősorban hasmenés esetén javasolt,
mert cserzőanyagai enyhítik.
- Kamilla: görcsoldó, gyulladáscsökkentő, serkenti a bélműködést.
- Ánizs, édeskömény: görcsoldó és puffadáscsökkentő.
- Gyömbér: különösen a gyomorműködését segíti, csökkenti a
gyulladást, enyhíti a fájdalmat.
- Articsóka: elősegíti az epeürülést, csökkenti a puffadást és a
koleszterinszintet.
Folytatjuk…

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Idősek klubjai szerte a városban

A szerző felvétele.

Szobafestést
és mázolást,
tapétázást,
külső homlokzatfestést,
szigetelést, valamint
házak, lakások
felújítását,
teljes kartonozást,
kisebb kerti munkákat
vállalok
reális áron!

amatőr felvétel

- Egyik korábbi lapszámunkban jó néhány szép
eredményről értesültek olvasóink, melyeket történelmi íjászatban értél el. Téged ismerve, van még néhány érem a
tarsolyodban. Mi is?
- Akad. Például 2014-ben
volt egy nemzeti bajnokság Gyulán, ott természetes
íj (szaruból készült) kategóriában 2. lettem, és egyedüli magyarként álltam a dobogón, természetesen a saját kategóriámban. Az előző
cikk megjelenése óta voltam
Kabán is versenyezni, aminek az eredményét még nem
közölték. Két hete Gyulán,
egy emlékversenyen 3. helyezett lettem, Székelyhídon első hely a régiós bajnokság 2.
fordulóján, szintén első lettem a temesvári versenyben
és Hegyköztótteleken is. Ezek
a versenyek készítenek elő a
világbajnokságon való részvételre, ami augusztus 30-a és

kezdődött, amikor a párom
hazahozott egy íjat és nem velem foglalkozott a szabadidejében. Aztán hozott egy olyat is,
amit én is ki tudtam feszíteni

Gyertyagyújtás a világháborús emlékműnél a Roma Holokauszt Emléknapján.

ezzel a kiszolgáltatott embertömeggel milyen kegyetlenül
bántak. Például a tífusz elleni
gyógyszer kifejlesztéséhez kísérleteket folytattak rajtuk, de
sorsuk mindenképpen a megsemmisítés volt.
- Keresztényi kötelességünk, hogy cigány honfitársaink fájdalmában osztozzunk,
gyászuk a miénk is – fogalmazott Mucsi András, hozzátéve,
amit később Durkó Albert, a
Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymissziójának

misszióvezetője is elmondott,
hogy tenni kell a faji és minden más megkülönböztetés, a
fajgyűlölet és ennek szítása ellen, amely újra és újra előtérbe kerül az öreg kontinensen.
A keresztényeknek a szeretetben kell példát mutatniuk –
mondta a pünkösdi lelkész.
Az ünnepségen később koszorúzás folyt, végül pedig
gyertyákat gyújtottak a nemzetközi és magyar áldozatok
emlékére.
Szegfű Katalin

Nyugdíjasoknak kínálnak színes, tartalmas mindennapokat,
új ismeretségeket, a közösség élményét, kulturális és szabadidős
elfoglaltságot, kirándulásokat, zenés és ünnepi műsorokat, egészségügyi és szűrőprogramokat az idősek klubjai Békésen. A szociális szolgáltató négy ilyen intézményt tart fenn Békésen, egyet
Tarhoson. Felszereltségük az idős emberek igényeinek és egészségügyi szükségleteinek megfelelően lett kialakítva. Napközbeni tartózkodást, társas kapcsolatot, pihenést, és alapvető higiénés ellátást biztosítanak olyan időskorúaknak, akik szociális és
mentális támogatást igényelnek, de saját otthonukban élnek és
önmaguk ellátására részben képesek. Szabadidős tevékenységeket, közösségi programokat szervezünk, segítséget nyújtunk az
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban, továbbá életvezetési
tanácsadást biztosítunk, és segítünk a hivatalos ügyek intézésében. Munkánkat igyekszünk lelkiismeretesen és a legjobb tudásunk szerint végezni. Támaszt nyújtani az időseknek, vigyázni
rájuk, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli, öregkorhoz méltó életet élhessenek. Egész évben szívesen fogadjuk
az érdeklődőket. Pontos és bővebb felvilágosítást a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ Jantyik u. 1. szám alatt épületében
lehet kérni, vagy az alábbi telefonszámon: 66/414-840.

110 km kultúrtekerés
ARANY JÁNOS NYOMÁBAN
KERÉKPÁROS EMLÉKTÚRA

2016. szeptember 3. szombat

Békéscsaba–Nagyszalonta
–Békéscsaba
Bővebben:
facebook.com/fetabringa
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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.
Muronyban felújításra szoruló parasztház
eladó. Irányár: 1 millió Ft. Tel.: 30/812-7284.
Legelő utcában háromszobás, összkomfortos ház eladó alsó épületekkel, beépített csempekályhával. Irányár: 1,15 millió
Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
Hatházon régi építésű felújítandó ház sürgősen eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Tel.:
70/511-03-35, hétvégén.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
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.
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.
Mátyás király utca 65. szám alatti kétszobás ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
Mátyás király u. 76.
Csendes környezetben, a Szabadkai u. 9.
alatti ház eladó 4,6 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.
Kossuth 23-ban III. emeleti lakás eladó.
Irányár: 4,99 millió Ft. Érd.: 30/57-681-98.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Mátra utcában, az uszoda mellett háromszobás, összkomfortos, családi ház eladó.
Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Felújított, összkomfortos azonnal beköltözhető családi ház eladó 5,2 millió Ft-ért.
Tel.: 66/414-919.
Régi építésű, összkomfortos ház eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/359-76-90,
70/941-39-08.
Bocskai u. 57. szám alatti ház felújítva, beköltözhetően eladó 5,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/412-955.
Békésen kétszobás, nappalis, téglaépítésű kockaház eladó. CSOK igénybe vehető.
Irányár: 5,9 millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
A Hajnal utcában négyszobás, vegyes falazatú, családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó. Ár: 6 millió Ft. Tel.: 20/95070-83.
Kétszobás, III. emeleti lakás az Adyn eladó
vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5
millió Ft Tel.: 30/321-35-52.
Karacs Teréz utcában III. emeleti, 58 m2es, kétszobás, erkélyes, berendezett lakás
eladó 6,1 millió Ft-ért. Irányár: 30/22-82376.
Kétszobás kertes kockaház eladó a Tátra utcában. Irányár: 6,5 millió Ft. 30/81396-26.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Felújított, kétszobás, 54 m2-es, III. emeleti
lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában.

Apróhirdetések
Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 30/81-41-537.
Széchenyi téren III. emeleti 62 m2-es lakás
eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.: 66/411762, 30/395-96-92.
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház
eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 6,9
millió Ft. Tel.: 30/95-52-247.
Váradi u. 30. alatti összkomfortos családi
ház eladó vagy első emeletig lakásra cserélhető. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 20/770-73-40.
A Kökény utcában igényes, zsalugáteres,
tetőtér-beépítéses 45 m2-es alapterületű
ház eladó 361 m2-es telekkel 7 millió Ftért. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Ady 10-ben 78 m2-es, III. emeleti, erkélyes,
2,5 szobás lakás eladó. Irányár: 7,3 millió
Ft. Tel.: 20/402-61-81.
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.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Mezőberény központjában, II. emeleti, 68
m2-es, 1+2 félszobás, bútorozott lakás eladó 8 millió Ft-ért. 70/50-88-624.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó 8 millió Ft-ért vagy első
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/77073-40.
Szép kertes ház eladó Kamuton melléképületekkel. Békési földszinti egy- vagy
másfélszobás lakást beszámítok. Irányár:
8,5 millió Ft. 30/493-76-61.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Felújított, 2,5 szobás, I. emeleti, központi
fűtéses lakás a Fáy utcában eladó. Irányár: 10,5 millió Ft, Tel.: 30/272-43-50.
Mátraszentimrén kétszintes, téglából
épült, panorámás, felújított szép nyaraló
eladó. Ár: 11 millió Ft. Tel. 20/95-070-83.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó 12,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/512-75-65.
Iskola utcában rendezett, hőszigetelt, háromszobás, ebédlős, teraszos családi ház
eladó. Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391.
Drága utcában kétgenerációs, négyszobás, két konyhás, nappalis családi ház eladó melléképületekkel. Irányár: 16,5 millió
Ft. 70/612-83-74.
Tetőteres hőszigetelt alacsony rezsijű, egyszerűen alakítható, családi ház eladó.
Irányár:18 millió Ft. Érd:00 36 70/279-62-26
Városközponthoz közel, 160 m2-es, padlófűtéses, klimatizált, hőszigetelt ház két garáz�zsal, egyéb melléképülettel, kis udvarral eladó. Irányár: 19 millió Ft. Érd.: 70/329-92-22.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó az uszoda
szomszédságában. Irányár: 22,5 millió Ft.
Érd.: 70/324-74-24.

Borosgyánban a 3-as tónál 1006 m2 bekerített gyümölcsös eladó. Tel.: 66/637187, este.
Sebők kertben 3 kvadrát bekerített, rendezett kert termő gyümölcsössel, épülettel eladó. Kút, villany van. Érd.: 70/60-60-586.
Nagykertben 2 kvadrát kert eladó megegyezés szerint. 30/313-63-33.
1706 m2 Körösre nyúló zártkert a Malom
asszonykertben eladó. Érd.: 30/533-8008.
Kert eladó 300 ezer Ft-ért. Érd.: Mátyás
király u. 76.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval fizetéskönnyítéssel eladó. Villany, fúrt
kút. Télen is lakható. 20/800-86-71.
Csatárkertben 4016 m2-es és 1924 m2-es
zártkerti gyümölcsös eladó. Víz, villany
van. Tel.: 66/637-187, este.

Jármű, alkatrész
4 db Lada nyári gumi felnire szerelve eladó 20 ezer Ft-ért. 70/306-31-52.
Simsont vennék bontásra, legfeljebb 20
ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-07-26.
Újszerű állapotú elektromos kerekesszék
(joystick irányítású) utcai használatra eladó. Tel.: 30/241-21-46.
4 db Suzuki Sedan alufelni nyári gumikkal
együtt eladó. 70/306-31-52.

Állat
Bárányok eladók. 30/48-599-16.
Rántani való csirke eladó. 30/555-47-18.
Malacok, süldők, kisbálás széna eladó.
30/921-26-25.
Két db anyakecske eladó. Tel.: 30/53411-16.
Eladó: hasas nyúl, vágni való nyúl konyhakészen is, liba, előnevelt kacsa, liba, némakacsa. Raktár u. 24. 70/881-93-00.

Társkeresés
63 éves asszony 63-70 éves özvegy férfi
társaságát keresi. 30/211-82-89.

Szolgáltatás
Otthoni munka!
Ajándéktárgyak összeállítása, stb. Érd.: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu
500 Ft/min+áfa, 06-209104517)

Teljeskörű, azonnali helyszíni üvegezés és tükrözés! Hívjon! Telefon:
30/742-35-07.

Pedikür, manikür, műkörömépítés
Békésen a Sas utcában. Nyeste Klára. 70/256-53-09.

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

Ingatlant keres
Békéscsabán, másfélszobás, erkélyes lakást keresek I. emeletig. 30/517-82-24.

Kert, szántóföld
1284 m2-es zártkert eladó a Malom
asszonykertben. Tel.: 66/415-081, 30/64849-09.

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 16. 12 óra

Munkát keres, ajánl
Idősgondozói vagy ház körüli munkát keresek. 70/650-83-73.
Ház körüli munkát keresek. 30/86-36-798.
Faipari munkást felveszünk. 30/95-54-700.
Békésen jól karbantartott bio szőlőskertbe kertészkedni szerető segítőt keresünk.
70/236-35-37.
Időseknél takarítást, kisegítést vállalok.
30/211-82-89.
Hétvégenként időseknél takarítói vagy
más házkörüli munkát keresek. 70/51549-76.

Egyéb
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.
Virágállványok, telefonasztal ülőkével, puffok, Samsung tévé állvánnyal, csillárok,
falikarok, karnisok, vázák, festmények.
Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: álló fémfogasok, cipőtartó, fali képek, fali órák, evőeszközkészlet, tányérok,
kapák, gereblyék, lapátok. Érd.: 70/32992-22.
Meggycefre és magozott barackcefre eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Színes műbőr (nagy) hulladék, többszínű
3 és 6 mm-es mikrotalphulladék eladó.
Tel.: 66/412-070.
Jó minőségű kisbálás lucernaszéna eladó. Érd.: 30/455-63-01.

Bolti polcok, pult, vasállványok, bútorlapból és vasból készült nagyméretű stelázsi
eladó. Érd.: 70/329-92-22.
Humuszos trágya ingyen elvihető Muronyban. Tel.: 30/39-49-555.
120 l-es jó állapotú kuka olcsón eladó.
30/57-44-088.
Nagy mennyiségben használt ruha eladó.
Tel.: 70/418-19-46.
60 db egyszer használt 0,7 l-es uborkás üveg lapkával ingyen elvihető. Tel.:
30/484-56-36, 66/737-169.
Kétkarikás Camping gázfőző 2 kg-os palackkal eladó. 30/57-44-088.
1000 db pucolt kisméretű tégla eladó. Tel.:
30/48-42-408.
Négyrózsás beépíthető olasz elektromos
gyújtású gázfőzőlap eladó. Érd.: 30/56799-39.
Gyermekágy matraccal és 100 éves szövőszék eladó. 30/97-77-600.
15 mázsa búza eladó. Érd.: 66/410-204.
2 db egyszemélyes rugós ágyneműtartós heverő féláron eladó. 66/746-736,
30/530-96-23.
Rekamié 2 fotellal eladó. Bocskai u. 22/1.
Eladó: 500 db zsalutégla, 2 db teleajtó, 2
db ajtó tokkal, szárnyas ablak. 30/27-28342.
2 kg-os gázpalack megtöltve eladó.
30/57-440-88.
Kamuton eladó kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő, horgásztó tulajdonész.
70/27-10-532.
Horgászbotok, horgászorsók jó állapotban
eladók. Érd.: 30/43-42-297.
Szabadföldi évelő virágtövek, cserepes virágok, kaktuszok eladók. 20/355-77-26.
Elektromos biciklit veszek. 20/50-89-092.
Eladó páraelszívó 3000 Ft-ért, számítógéphez elosztó 1000 Ft-ért. 70/656-33-39.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Veresszilva fáról eladó Békésen. 20/29091-82.
2 db gyógymatrac eladó. Kókuszbetét, téli-nyári oldal, 200x80x7 cm. Érd.: 30/53380-08.
Eladó egy teljesen felújított, az 1800-as
évekből származó kis Singer varrógép (18
ezer Ft). Tel.: 20/478-49-09, 66/411-866.
Eladó: lábbal hajtós Csepel varrógép, befőttes üvegek, vonalas telefonkészülékek.
70/612-83-74.
Eladó: termő citromfa, terménydaráló,
méhcsaládok, 720 ml-es üvegek (méznek,
befőttnek). Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: gáztűzhely, ágyneműtartós szekrény, rekamié, háló konyhabútor, asztal,
szőnyegek, ablak, női hajlítottvázú kerékpár, 42-es bőrcsizma, 2 db fűnyíró. Tel.:
66/412-955.
Eladó: zománcos edények, kisebb-nagyobb fazék, lábas, bontásból öntöttvas,
fürdőkád, lábas mosdó, kagyló, villanymotoros, locsoló szivattyú. 20/355-77-26.
Beépíthető bontott cserépkályha tartozékkal eladó 20 ezer Ft-ért. 30/239-22-95.
Eladó: komód, konyhaszekrény, tévé gurulóasztal, babahinta, cefrés hordók, vas
virágállvány, lánykaruhák, ruhásszekrény.
30/22-42-902.
Új vízszűrő-tisztító, új rongyszőnyeg, 10
l-es permetező, 2 db báránybunda (fotelba) eladó. Tel.: 30/272-43-50.
Ülőgarnitúra, rekamié, dohányzóasztalok,
kővályúk eladók. 70/612-83-74, 70/67266-28.
Fehér, piros, rózsaszín virágzó leánderek,
nagyméretű kerámia mosdókagyló keverő
csappal eladó. 66/643-775.
Eladó: zománcozott 20 l-es zsírosbödön,
műanyag bevonatú demizson, nagy lábas,
nagy fakanalak, varrógép, ágyneműtartó,
polcok. Érd.: 70/329-92-22.

A halláscsökkenés
A halláscsökkenés nagyon gyakori jelenség. Világszerte
500-700 millió embernek van hallásproblémája, és a szám
folyamatosan nő. Ennek az az elsődleges oda, hogy egyre
növekvő zajszintű környezetben vagyunk kénytelenek élni.
Tévedés azt gondolni, hogy a nagyothallás idős kizárólag
idős embereknél fordul elő. Az összes hallássérült legalább
fele 65 év alatti, sok közülük gyerek vagy fiatal. Hallásunkra
mindannyiunknak fokozottan kell figyelnünk!

Kérdései vannak, tüneteket érez magát?
Jöjjön el hozzánk, hogy segíthessünk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben,
a József Attila u. 5. szám alatt.
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

Az Esély Állatvédő Egyesület
jogosítvánnyal rendelkező,

állatszerető
munkatársat keres
napi 5 órában.

Jelentkezés:
0036-20/399-7809, 0036-70/947-3504

Kerékpárlopásra
specializálódott
A békési nyomozók összesen
hét kerékpár és egy pénztárca ellopása miatt hallgattak ki
gyanúsítottként egy 26 éves férfit. A rendelkezésre álló adatok
szerint gyermekkorú társával
együtt H. T. június 30-án délután egy helyi kocsma előtt leállított kerékpár kosarából ellopott egy pénztárcát a benne lévő pénzzel és személyes iratokkal együtt. Ezután egy bolt elől
egy lezáratlanul hagyott női kerékpárt is elvittek. A rendőrök
néhány utcával arrébb igazoltatták, majd előállították őket.
A 26 éves férfit lopás vétség
elkövetése miatt gyanúsított-

ként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A kerékpárt lefoglalták tőle, a pénztárcát pedig
az iratokkal együtt egy nádasban találták meg, amelyeket hiánytalanul visszaadtak a tulajdonosaiknak. A gyermeket tanúként hallgatták meg. H. T. a
kihallgatásakor további bűncselekményeket is elismert: május
eleje és július vége között a békési autóbusz-pályaudvar környékéről, egy buszmegállóból
és egy tömbház mögötti kerékpártárolóból hat lezárt kerékpárt vitt el, amelyeket szétszerelt és alkatrészként adott el ismeretlen embereknek.

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!
Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus  Telefon: 30/477-17-29
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Jól fújnak a békésiek

Kútágas-ábécé

ti szakközépiskolások számára meghirdetett XII. Országos Trombitaversenyen korcsoportjában I. helyezett lett.
A Békési Zeneiskolában édesapja, Erdei István növendéke
volt, jelenleg Bakai László a tanára. Tanulmányait rövidesen
megkezdi a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
Rónai Gábor, aki sikeressel
teljesítette a budapesti Liszt

Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) első évét
trombita szakon, a 39. Rézfúvós, Ütőhangszeres Találkozó és Versenyen különdíjat kapott. A Békési Zeneiskolában
Erdei István volt a tanára, jelenleg Kirsch János növendéke.
Mindhárom említett fiatal
rézfúvós tehetség a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar lelkes tagja.

A Madzagfalvi Napok programjai közül minden évben nagy látogatottságnak örvend a „Békés kincsestára - helyi értékek tárháza” kiállítás,
hiszen a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
és a Reményhír Általános Iskola közös aulájában
bemutatkozókat a rendezvény ideje alatt naponta több százan tekintik meg. Mutassa be ön is
vállalkozását 2016-ban! Várjuk a jelentkezését!
Fontosnak tartjuk, hogy a városunkban és a Bé-

kési Kistérségben rejlő lehetőségeket, üzleti adottságokat be tudjuk mutatni az itt élőknek és az ide
látogatóknak egyaránt, ezért kívánunk ingyenes
bemutatkozási lehetőséget biztosítani idén is.
Jelentkezés és bővebb információ szeptember
1-ig lehetséges személyesen a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (5630 Békés, Jantyik M.
u. 23-25.) nyitvatartási idejében, vagy e-mailben
a molnar.maria@bekesikultura.hu címen.  

Jó évet zárt a Városgondnokság
adatokat látják el és van egy
kapcsolattartó-gondnok is. Az
önkormányzat tulajdonában
137 tömblakás és 38 kertes ház
van. Állagmegóvásra 19 millió
forintot fordítottak. Közel kétmillió forintnyi lakbér- és bérleményhátralékot szedtek be, a
folyamatos kapcsolattartás és
részletfizetési megállapodások
révén a kintlévőség csökkent.
A Városgondnokság látja el a
konyhák üzemeltetésének és a
gyermekétkeztetésnek a feladatát, amely városi szinten több
mint ezer személy étkeztetését
jelenti. Ez óvodai, középiskolai, általános iskolai, kollégiumi
és felnőtt ellátást jelent. Tavaly
összesen 326 ezer adag ételt tettek le az asztalukra.
Az állam az önkormányzatok feladatkörébe sorolta az állami iskolák működtetését. Ez

a Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola esetében 9 fős létszámot
(portás, takarítónő, karbantartó), a zeneiskola esetében 3 fős
csoportot (fűtő, takarítók) jelentett. A pedagógiai szakszolgálatot két takarítóval segítette a
Városgondnokság. A működtetés alatt a takarítószerek beszerzését, a fénymásoló és lift működtetését, javításokat, rezsiköltségeket kell érteni. Ez majdnem 56 millió forint volt tavaly.
A Városgondnokság kezeli
a 2008-ban átadott Ady utcai,
Veres Péter téri és ligeti, valamint a 2014-ben megnyílt Fáy
utcai játszótereket. A játékokat egy asztalos és egy festő javítja. A 2015. évi kormányhivatali ellenőrzés során nem találtak hiányosságokat.
A beszámolót Szász Istvánné igazgató készítette el.

Hamburger a Hétkrajcárosoknak
Ötödik éve folyik a városban a „Hétkrajcár” hétvégi gyermekétkeztetési program, amelynek során
minden szombaton 150 gyermek jut meleg ételhez.
A kezdeményezést több mint 100 magánszemély és
vállalkozó, és húsz helyi szervezet segíti munkájával
és adományával. Nemrégiben a Dübögő étterem-

ben Nagyné Hidvégi Mária, a Hétkrajcár Egyesület elnöke és Izsó Gábor polgármester 1-1 hamburgerrel kedvesett azoknak a gyermekeknek, akik a
2015/2016-os tanév során részt vettek a programban, és minden alkalommal eljöttek az ebédért,
amikor ebédjegyet biztosítottak a részükre.

Volt egy időszak az életemben, amikor komolyan elgondolkodtam, miért is érdemes az
Alföldön élni. Nincs sok érzékem a romantikához, és mivel egész életemet itt töltöttem,
nehezebben csodálkozom rá a rónák világára. Mégis: ha hegyeket nem is, de az égből
nagy darabot kaptunk, azon rajta felejthetjük a szemünket.
Nem kevésbé érdekes a gulyások, csürhések „beszélgetése” – ez alföldi, hortobágyi dolog. Mivel a jószág szerteszét legelt a pusztán, valamilyen módon jeleket kellett adni,
amelyek messzire látszottak. Mivel a síkságból semmi (jószerivel egy-egy fa sem) emelkedett ki, kiválóan (és szinte kizárólagosan)
tudták „telekommunikációra” használni a
kútágasokat, aszerint, hogy a dézsa és az ostorfa milyen állásban helyezkedett el. Ilyen
módon a legeltető juhászok, kanászok, pásztorok tudták, mikor lehetett itatásra hajtani

az állatokat; tavasszal és ősszel, amikor a jószág egész nap a legelőn volt, mikor mehettek ebédelni; kinn volt-e valamilyen hivatalos
ember a pusztán (akkor a lopott jószágot el
kellett rejteni, vagy a csikósnak átülni a saját lovára a jobb helyett). Így jelezték, ha „rideg asszony” érkezett a környékre, aki nem
csak mosást, hanem sok egyebet is vállalt. Az
sem volt mindegy, milyen meredekségben állott az ostorfa, az a távolságokat volt hivatva
jelezni. Hogy mit hogyan jeleztek, azt néprajzi cikkekből nem nehéz visszakeresni – csak
a legfontosabbat mondom (ilyen a város környékén is van): ha a dézsát és az ostorfát is levették, akkor ihatatlanná vált a víz, például
valaki beleölte magát a kútba, a helyet még
megközelíteni sem volt tanácsos.
Micsoda ehhez képest, kérem tisztelettel, a
szalonok szűzies legyezőnyelve…?
Szilágyiné Szabó Ágnes

Elhunyt Durkó Sándor
Július 29-én helyezték végső nyugalomra a 85 évesen elhunyt Durkó Sándort, aki
egész életében a pünkösdi mozgalmat szolgálta, a Békési Pünkösdi Gyülekezetet évtizedekig
vezette. Szülei ott voltak a gyülekezet megalapítói között, és ő
gyermekként magába szívta az
eleven, jelekkel és csodákkal kísért gyülekezeti életet. Később
a nehéz időszakban is stabil
tagja, majd szolgálója, oszlopa
volt a gyülekezetnek. Egyik úttörője a békési cigánymissziós munkának. Felesége halála után mozgáskorlátozottan és egyre
gyengülő látással, mégis hihetetlen kitartással
és aprólékos munkával kutatta gyülekezete történetét, s írta meg könyvét.

A temetés óriási részvét mellett történt. Hét gyermeke és
családjaik mellett gyülekezeti
tagok, más egyházak képviselői, tisztelői voltak jelen. Eljött
Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke is.
Durkó Sándor halálában is
jótékonykodott. Akarata szerint a koszorúra szánt összegekből alapítványt fognak létrehozni, amelyet a békési hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulására
fordítanak.
Adományok utalhatók a Pünkösdi Cigánymis�szió Szeretetszolgálata Kondorosi Takarékszövetkezetnél vezetett 53700072-16024843 bankszámlaszámára, „Durkó Sándor Ösztöndíjalap”
közlemény feltüntetésével.

A „Folt-Varázs” varázslata
Egészen egyedülálló kiállítást tekinthetnek meg azok,
akik ellátogatnak a Kecskeméti Gábor Kulturális Központba szeptember 2-ig.
A Varázs(szak)kör, amely
2012-ben kezdte meg működését a kulturális központban, egy hihetetlenül impulzív kiállítással rukkolt
elő, mely a „Folt-Varázs” nevet kapta. A kiállított darabok patchwork, azaz foltvarrás technikájával készültek, az
egyszerűbbtől egészen a bonyolultakig, kisebbtől az óriási darabokig. A kiállítást augusztus 1-én Balog Gáborné
textilműves mester nyitotta
meg, valamint Kovács Csilla,
az Alapfokú Művészeti Iskola volt növendéke, egy Chopin-művel működött közre. Az alkotók szebbnél szebb
kreációkkal készültek, a tulipán minta sok terítőn visszaköszönt, valamint megjelent
rózsaablakos megoldás is. Lili-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Az idei zenei napokon készült felvételen balról jobbra: Rónai Gábor,
Erdei Péter, Bagoly László tanár, Braun Gergő, Erdei István tanár.

Felhívás vállalkozóknak

A közelmúltban a képviselő-testület előtt beszámolt előző évi tevékenységéről a Békési Városgondnokság. Mucsi
András, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elégetett
az intézmény működésével. A
Békési Városgondnokság az
önkormányzati bérlakásokat,
üzlethelyiségeket és garázsokat kezeli. Működteti a városi
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolát és Alapfokú Művészeti Iskolát, továbbá a Pedagógiai Szakszolgálatot. Karbantartja a játszótereket és ellátja az önkormányzati és állami
fenntartású intézményekben
a gyermekétkeztetési feladatokat. A 2015. évben 54, majd
év végén 52 dolgozóval működetek, ebből öten a lakásokkal
kapcsolatos karbantartó fel-

Egy nyelvet beszélünk
Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Az elmúlt tanévben a Békési Zeneiskola korábbi rézfúvós növendékei szép eredményeket értek el.
Szabó Aranka, a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola kürt szakos
tanulója a zeneművészeti szakközépiskolások számára meghirdetett XII. Országos Kürtversenyen korcsoportjában I.
helyezett lett. A megmérettetést a fővárosban, a Weiner
Leó Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában tartották. A
Békési Zeneiskolában Bagoly
László volt a tanára, jelenleg
Bereczki Gábor növendéke a
megyeszékhelyen. Érdekesség,
hogy Bereczki Gábor korábban maga is Bagoly László kezei alatt nevelkedett.
Erdei Péter, a békéscsabai
Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola trombita szakos tanulója a zeneművésze-

Foltvarrással készített használati és dísztárgyak szerepelnek a kiállításon.

om, hóvirág, árvácska és még
számos virágmotívumot láthattunk, táskák - mind bevásárló, mind pedig kézitáska -,
ágytakarók, díszpárnahuzatok, de még tájkép is készült
textilekből. Egy asztalon helyet kapott egy csokor textilrózsa, mellette pedig egy bonbonos tálka, ami francia sikket
áraszt. Csodálatosan szép! Láthatunk továbbá karácsonyfát,
virágos kalapot, házipapucsot

és kötényt is. Molnár Istvánné, a szakkör vezetője, a tagjai: Kecskésné Csatári Mariann, Liptákné Jenei Andrea, Bíró Andrásné, Kiszuczki
Györgyné és Vetési Sándorné. Ha valaki kedvet kapott
a patchwork elsajátításához,
bátran csatlakozhat hozzájuk,
minden szerdán 17 órától. A
részvétel ingyenes, akárcsak a
kiállítás megtekintése.
Béres Tamara
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Kezdődik a focibajnokság

Érmek a sárkányhajó EB-ről

Horgász
szemmel
GUMI
VAGY SZILIKON

Kálmán András és Kmotricza Igor.

Nemrégiben rendezte meg az Európai Sárkányhajó Szövetség
a 12. EDBF Nemzetek közötti Európa-bajnokságot Rómában,
ahol a Békési Kajak- Kenu Club két versenyzője is rajthoz állt a
nemzeti csapat tagjaiként. Kálmán András a Senior A kategória (40 év felettiek) 500 méteres mix számában Európa-bajnok
lett, míg 2000 méteren a 2. helyezett csapat tagjaként vehette át
a megérdemelt ezüstérmet. Kmotricza Igor a Premier kategória
(nyílt kategória) 500 méteres számában az előkelő harmadik helyezést szerezte meg csapatával.
Békésen több mint három éve kezdtek el komolyabban foglalkozni a sárkányhajózással, mára egy közel 25 fős csoport készül
rendszeres edzésekkel, és itt az is megtalálta a helyét, aki csak a
saját egészsége érdekében jár el a tréningekre. Az egyesület kortól, nemtől függetlenül továbbra is várja a sárkányhajózás iránt
érdeklődőket.

Korosztályos válogatottban
Fekécs Sámuel
A Békési TE Súlyemelői
szoros versenysorozaton vannak túl. A kiemelt Messzi István Emlékverseny megnyerése
után 210 kg-os egyéni csúc�csal a szintén kiemelt Ózdi
Szuzuki Kupát is sikerült megnyernie az ifjúsági korú Fekécs
Sámuelnek. Sámuel a két verseny között az U15-17-es válogatott csapat tagjaként a lengyelországi Zamocz városágban versenyzett és 210 kg-os
nagyszerű egyéni teljesítmén�nyel járult hozzá a magyar csapat kiváló produkciójához.

A serdülőkorú Fekécs Ervin a Messzi István Emlékversenyen elért 2. helyet az Ózdi
Szuzuki Kupán megismételte
187 kg-os egyéni csúccsal. A
Szuzuki Kupára utazó csapat
tagjaként a területi versenyre
besorolt serdülő Nagy Norbert
az 56kg-os súlycsoportban 100
kg-os összteljesítménnyel az 1.
helyen végzett. A szintén serdülőkorú Marosi Szebasztin az
50 kg súlycsoportban110 kg-os
egyéni csúccsal a második helyen végzett. Edzőjük: Balog
János szakosztályvezető.

A jövő bajnokai lehetnek
Július 30-án lezárult a NTPSR-15 kód számú „Minden hónapban egy nap a jövő bajnokaiért” sportágválasztó pályá-

zat a Fürkész Központi Óvodában. A program megvalósítására 700 ezer Ft-ot nyert az intézmény a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán. A négyhónapos projekt során tehetséges
óvodás gyerekek megismerkedhettek a békési sportszervezetekkel, sportolóival, a sportágak eszközeivel. Részt vettek

egy kézilabdaedzésen, gyakorolhatták az asztaliteniszütő
használatát, az ökölvívóknál
pedig próbára tehették fizikai
erejüket. A lovas sportággal a
Mezőberényi Nyeregbe Alapítvány lovas tanyáján ismerkedhettek a gyerekek. Volt még
atlétikai bemutató is. A városi
uszodában vízhez szoktató foglalkozáson megtapasztalhatták
a vízben történő mozgás örömeit. Az óvodai sporttevékenységek is hangsúlyosabbak voltak ezekben a hetekben. A projekt záróeseményét a gyermeknapjukon tartották. Kiállítást is
szerveztek, melyhez a sportrelikviákat, sporteszközöket a város sportolói biztosították. Bemutatták Pusztai Gábor Máté
sportfotóit is.

A pontyhorgászok körében
egyre ismertebb és kedveltebb a
gumi kukorica. A technikai fejlődés azonban folyamatos, már
van ennél is újabb csali, amit
már szintén sokan kipróbáltak,
ez pedig a szilikon kukorica. Az
idei szezonra még ezt is megfejelték, és kijöttek a gyártók
a mega szilikon kukorica csalival, amivel máris kiugró fogási eredményeket érnek el. Ez a
remek termék számtalan nagy
ponty- és amurfogásban segített. És ez még nem minden.
Szintén jó vizsgázik a szilikon
tigrismogyoró csali. Többféle
ízben és színverzióban kapható, folyókon és tavakon is használható. A halak hamar rátalálnak, hiszen remek illatanyaggal
vannak ellátva. Kiváló a lebegőhatása, így hamar felkeltik a
táplálékot a fenéken keresgélő
halak figyelmét. A nyári felmelegedett vizekben ezek a szilikon kukoricák és egyéb szilikon csalik megfelelő módon alkalmazva sikercsalik lehetnek.
Szekerczés Sándor

A Békési Újságot
kéthetente keresse
a postaládájában!

Vicc
Gyerekszáj
Pistike nézegeti a ráncokat a
nagyapja arcán.
- Nagypapa, bent voltál te
Noé bárkájában?
- Természetesen nem.
- Akkor hogyan nem fulladtál vízbe?

Augusztus 13-án a Dobozi
SE ellene megkezdi a 2016/17es bajnoki szezont a megyei
bajnokság II. osztályában a
Békési FC felnőtt csapata. Ezt
követően november derekáig
minden hétvégén, jellemzően
szombaton lép pályára a Bíró
Péter edzette együttes. Az első hazai meccs augusztus 21án, vasárnap 17:30-tól lesz a
sportpályán. A sorsolást alább
láthatják.
A Békési FC-hez igazolt a
nyári szünetben: Dobozi Béla
(kapus), Reszelő József (középpályás), Reszelő Márk (csatár),
Reszelő Rómeó (védő), Hrabovszki Ákos (középpályás) és
Kis János (védő).
Velük a felnőtt csapat játékos kerete a következő: kapusok: Dobozi Béla, Nagy-Gáspár Zoltán, Szűcs Balázs. Vé-

Forduló

Időpont

Mérkőzés

1.

2016. 08. 13., szombat 17:30

Dobozi SE–Békési FC

2.

2016. 08. 21., vasárnap 17:30

Békési FC–Battonyai TK

3.

2016. 08. 27., szombat 17:30

Békéscsabai MÁV SE–Békési FC

4.

2016. 09. 03., szombat 16:30

Békési FC–Bucsa SE

5.

2016. 09. 10., szombat 16:30

Csorvási SK–Békési FC

6.

2016. 09. 17., szombat16:00

Békési FC–Okány KSK

7.

2016. 09. 24., szombat 16:00

Atletico Békéscsaba–Békési FC

8.

2016. 10. 01., szombat 15:00

Békési FC–Békésszentandrási HMSE

9.

2016. 10. 08., szombat 15:00

Újkígyós FC–Békési FC

10.

2016. 10. 16., vasárnap 15:00

Békési FC–Sarkadkeresztúri SE

11.

2016. 10. 22., szombat 14:30

Sarkadi Kinizsi LEBékési FC

12.

2016. 10. 29., szombat 14:30

Békési FC–Kunágota TE

13.

2016. 11. 05., szombat 13:30

Gyomaendrődi FC–Békési FC

14.

2016. 11. 12., szombat 13:30

Békési FC–Lökösháza KSK

15.

2016. 11. 19., szombat 13:00

Csanádapácai EFC–Békési FC

dők: Minya István, Jánosi Dénes, Bokros József, Kis János,
Reszelő Rómeó, Ollé Péter,
Zsibrita Tamás. Középpályások: Gedó Lóránt, László Nor-

FELHÍVÁS
A Békési FC ifjúsági és serdülő csapata
felvételt hirdet minden labdarúgást szerető fiúnak!
Korosztályok:
- ifjúsági: 1998, 1999, 2000-ben születettek
- serdülő: 2001, 2002, 2003-ban születettek
Jelentkezni lehet személyesen minden hétfőn és szerdán
18 órakor a békési sportpályán,
Szarvas Róbert vagy Czinanó Béla edzőknél.
Telefonon a 30/2897982-es telefonszámon!

bert, Római Jenő, Reszelő József, Kovács László, Hrabovszki Ákos. Csatárok: Kardos Imre, Reszelő Márk, Pősze Roland, Szabó Péter. A klubvezetés az első négy hely megszerzését tűzte ki célul.
Az ifjúsági csapatot a most
kezdődő idényben Szarvas János és Czinanó Béla edzi. A
serdülő csapat edzője: Szarvas Róbert. Az U13-as csapat edzője: Puskás Károly. Az
U11-es, U9-es, U7-es csapatok
edzői: Puskás Károly, Szarvas
Róbert.

Készülnek a szezonra a pingpongosok
Már készül a következő bajnoki idényre a Békési TE asztalitenisz csapata, amely az extraligában jeleskedik. A Szabó Krisztián, Kiss Dániel
és Kovács János alkotta együttes erőn felül teljesítve az ötödik helyet szerezte meg a nyár elején zárult előző évadban. A teljesítménnyel nagyon elégedett Balogh József vezetőedző, különösen azt figyelembe véve, hogy a békési az extraligában a legkisebb költségvetéssel gazdálkodó csapat, ilyen értelemben is messze föléjük nő
a Celldömölk, a Pécs, a Szerva SE
és a Szeged, amelyek megelőzték őket.
A másodikszámú békési együttes az NB II-ben a kilencedik helyet szerezte meg, a
rutinos Sebestyén Sándor, Csarnai

Gábor, Hollósi Gábor és Czina József mellett bemutatkozott a felnőttek között két fiatal sportoló, Szűcs Sándor és Fekete Ádám.
Az utánpótlás-nevelés egyre hangsúlyosabb a
klubnál, edzésükben a jövőben az egyik korábbi békési játékos, Baranyi József is segédkezik.
Az elmúlt hetekben számos tornán indultak a
békésiek. A Békésen megtartott Dr. Szombathy
Zoltán Nemzetközi Emlékversenyen Molnárné Boros Márta egyéniben második lett. Szintén ezüstérmes az eleki versenyben, ahol a férfi
nyílt kategóriát Sebestyén Sándor, az amatőr versenyt Orodán Imre nyerte meg.
A vésztői Kiss József emlékversenyen Molnárné Boros Márta
második, Balogh Ágnes Kyra
harmadik lett.
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