
A Kodály-emlékév jegyében zajlott 
a negyvenegyedik zenei napok

Már a nyitóhangverseny napján, 
június 18-án három esemény em-
lékezett Kodály Zoltánra, a kettős 
évforduló kapcsán, születésének 
135., halálának 50. évfordulóján. El-
sőként Kodály Zoltán mellszobrát 
koszorúzták meg délután az Erzsé-
bet-ligetben, kevéssel később a – 
Kodály hangja a zenében Magyar-
ország hangja Kodály 1882-1967.” 
című kiállítás megnyitójára került 
sor a kulturális központ kápolna-
termében. A kiállítást Dr. Ittzés 
Mihály, a Magyar Kodály Társa-
ság elnöke ajánlotta a látogatók fi-
gyelmébe. A rendezvényen Fejes 
Antal gordonkán, F. Pálfy Zsuzsa 
zongorán és Lipcseiné Timkó Sá-
ra fuvolán működött közre. Ko-

dály Zoltán Gyermektáncok című 
darabját adták elő. Ezután a nyi-
tóhangversenyre került sor a Bé-
kés Megyei Szimfonikus Zenekar 
főszereplésével, amelyet Werner 
Gábor, Donáth-díjas karmester di-
rigált. Rachmaninov C-moll zon-
goraversenyében közreműködött 
Szabó Marcell zongoraművész. El-
hangzott még Kodály Háry János 
Intermezzo-ja, és Grieg Peer Gynt 
szvitje. A zenei napok rendezvény-
sorozatát Závogyán Magdolna, az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának kultúráért felelős helyet-
tes államtitkára nyitotta meg, aki 
egyebek mellett szintén Kodály 
Zoltán életművét méltatta. 

Zsombok Imre

Döntöttek a leendő tornacsarnok helyszínéről
Hosszú vitát követően 6 igen és 5 nem 

szavazattal a képviselőtestület június 29-
én úgy határozott, hogy a Fáy utcán, a je-
lenlegi jégpálya helyén épüljön fel a ma-
gyar állam által létesítendő új tornacsar-
nok, amely mintegy 170 nézőt tud majd 
befogadni. 

A parázs vitában az ellenzéki képviselők 
más, lehetségesnek vélt helyszínek mellett ér-
veltek, de a várost vezető Jobboldali Össze-
fogás az eredeti előterjesztést fogadta el. Ki-
emelték, hogy a Fáy utca zöldövezeti része 
nem kerül veszélybe, a jelentős számú parkoló 

kiépítése és tereprendezés az ott élőket is szol-
gálni fogja. Fő szempont volt, hogy ezen az 
önkormányzati tulajdonú helyszínen a torna-
terem a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és 
a Szegedi Kis István Református Gimnázium 
és Általános Iskola tanulói számára egyaránt 
könnyen elérhetővé válik. Délelőtt testneve-
lés órák lesznek, majd délután a kézilabda, a 
kosárlabda, az asztalitenisz utánpótláscsapa-
tai és a tömegsport kedvelői vehetik birtok-
ba. A kivitelezés nem rontja a város összképét, 
nem érinti a Fáy utcai fás ligetet és a játszóte-
ret sem. Az utca zöld környezetét megőrzik, 

pályázati forrásból az Élővíz-csatorna partját 
rendeznék, pihenőhelyet és sétányt alakíta-
nának ki. A terület jelenleg 100 gépjárműnek 
biztosít parkolást. A tornaterem építésével egy 
időben új parkolókat alakítanak ki, így a be-
ruházással bővül a környék parkolókapacitása, 
de nem a zöld területek kárára. Mindez piaci 
napokon enyhíti a parkolási gondokat. A fej-
lesztéshez önerő nem kell. A képviselőtestü-
let tartalék helyszínként a sportpályát jelölte 
meg, mert a Nemzeti Sportközpont, mint ki-
vitelező a helyszínek felmérése után hozza meg 
a végső döntést.  Sz. K. 
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Részben ingyenes 
lesz a Palmetta 
Fesztivál

- Egynapos lesz a 
II. Palmetta Feszti-
vál, és a programok 
egy részét ingyenes-
sé tettétek. Mi válto-

zik még a tavalyihoz képest?
- Elég későn tudtunk az üdülő új üzemelte-

tőjével tárgyalni a részletekről, ezért is döntöt-
tünk az idén az egy nap mellett. A július 8-i ren-
dezvény napközben ingyen látogatható lesz. 
Pályázaton pénzt nyertünk, ez egy kicsit köny-
nyített a költségeken, így csak az esti nagykon-
certekre kell belépőt szednünk. Nagyon sok ér-
dekes program lesz a kilátogatók számára, gye-
rekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az idén egy 
komplett népi játszótér fog kitelepülni egész 
napra. A modernkor játszóteréből többek kö-
zött légvár és trambulin, arcfestés, csillámtet-
kó. Működni fognak kézműves szigeteink, ahol 
kiélhetik kreativitásukat az ügyeskedni vágyók. 
Lovagolni és strandolni is lehet. 

Ismét lesz egészségszigetünk, ahol ki lehet 
próbálni többféle masszázst, csontkovácsolást 
és komputeres állapot felmérést is készítenek, 
életmód- és táplálkozási tanácsadással szol-
gálnak. A kisszínpadon, az árnyékos fák védel-
mében különböző előadások lesznek. 16 órától 
a kisszínpadon a Palmetta zenekar interaktív 
népi gyermek műsora lesz, ide családokat vá-
runk. Sörsátor és finom ételek is lesznek. A ren-
dezvény hangulatához illő árusok fogják kínálni 
portékáikat: erdélyi kürtős kalács, jégkása, fa-
gyi, vásári cukorkák, kézműves szörpök és lek-
várok, kecskesajtok, ruhás, játékos standok. 
Csak 18 órától kell megváltani az esti nagykon-
certekre a karszalagokat. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Interjú Kima Norbert zenekarvezetővel

Gépkocsit kaptak a tűzoltók
Személygépjárművel gazda-

godott a Békési Önkormányza-
ti Tűzoltóság Izsó Gábor pol-
gármester jóvoltából. A pol-
gármester magánadományá-

nak segítségével egy ötszemé-
lyes autót vásárolt a szervezet, 
melynek a kulcsátadása a na-
pokban történt meg. Izsó Gá-
bor elmondta, hogy a hivatásos 

és az önkéntes tűzoltók kiemelt 
szerepet látnak el a lakosok biz-
tonságában. Tevékenységükkel 
emellett segítik a város olyan 
munkáit, melyek az élhető te-
lepüléskép kialakítását szolgál-
ják, így például a gallyazás le-
bonyolításába is bekapcsolód-
nak. A gépjárművet Zahorán 
Gyula parancsnok, valamint a 
Békési Önkormányzati Tűzol-
tóság munkatársai vették át az 
adományozótól. 

További jó hír, hogy a béké-
si tűzoltóság hárommillió fo-
rintos állami támogatást kap, 
melyet működési célokra hasz-
nálhat majd fel.

A július 2-án véget ért 41. Békés-tarhosi Zenei Napok nyitóhangversenyén a 
Werner Gábor karmester által dirigált Békés Megyei Szimfonikus Zenekar lé-
pett fel a kulturális központban.
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Izsó Gábor adományát Zahorán Gyula parancsnok és a többi önkor-
mányzati tűzoltó vette át.
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Békés a kerékpárosok fellegvára
Miközben az Alföldön mindig is kiemelkedő jelentő-
ségű volt, az ország többi része csak pár évtizede 
ismerte fel a kerékpározás jelentőségét. Például Bu-
dapesten 20 év alatt tizenegyszeresére nőtt a bel-
városban bringázók száma. Felmérések szerint nap-
jainkban Magyarország a 3. helyen áll az európai 
biciklis nemzetek között. Csak a 
hollandok és dánok bicikliznek 
nagyobb arányban rendszere-
sen. A magyarok 22 százaléka 
indul minden nap kerékpárral 
munkába vagy iskolába. 

Persze egyes települése-
ken ez az arány jóval nagyobb. 
Például Békésen is, amely a hazai kerékpározás 
mintatelepülése, nem véletlenül itt alakult meg 
pár éve a Kerékpárosbarát Települések Országos 
Szövetsége. Békés az egyetlen település, amely 
az eddigi kiírások mindegyikén, tízszer elnyerte a 
kerékpárosbarát címet, elismeréseként a jól kiépí-
tett kerékpáros infrastruktúrának. Városunk bel-
területén négy, egymással összeköttetésben álló 
kerékpárút fut, összesen 18 kilométer hosszan, és 
majdnem mindegyik szomszéd településünk elér-
hető biztonságos kerékpárúton. A település célul 
tűzte ki a kerékpározás népszerűsítését, különö-

sen a gyerekek körében a bicikli szabályos és biz-
tonságos használatának elterjesztését. 

Sok békési szükségszerűségből használja bi-
ciklijét, hiszen nincs motoros járműve, de egyre 
többen nálunk is szabadidős- vagy sporteszköz-
ként tekintenek kétkerekűjükre.

Érvek a biciklizés mellett:
- Olcsó: használatát nem be-

folyásolja az üzemanyagok árá-
nak változása, nem kell a par-
kolásért fizetni, nincs kötelező 
biztosítás.

- Gyors: nagyvárosi közeg-
ben verhetetlen tempót lehet 

vele elérni, de kisvárosokban is jó szolgálatot tesz 
a gyaloglás alternatívájaként.

- Környezetbarát: nem szennyezi a levegőt.
- Könnyen kezelhető: egyszerűen megtanulható 

a használata, ráadásul üzembiztos, könnyen javít-
ható eszköz.

- Nem kell jogosítvány hozzá.
- Egészségügyi érvek: csökkenti a magas vér-

nyomás és a cukorbetegség kialakulásának ve-
szélyét, erősíti a szívet és a tüdőt, csökkenti a 
stresszt, formássá és izmossá teszi a lábakat, erő-
síti a csontokat. 

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

A volt BereczKi-Ház A cSABAi úton

A Csabai út 14. számú építmény is a jel-
legzetes kisvárosi házaink közé tartozik. Az 
első ismert lakója Z. Bereczki Gergely nagy-
gazda és felesége, Megyeri Eszter nagygaz-
dalány volt. Az ál-
lamosítások után a 
Vám- és Pénzügy-
őrség költözött ide, 
de a hivatal az ötve-
nes évek végére meg-
szűnt. Sokáig dolgo-
zott itt Gráf András. 
Hosszú éveken át élt 
e hajlékban városunk 
köztiszteletben álló 
polgára, Laczkó Ernő 
adóhivatalnok és családja. Az épület másik 
részét Víg Lajos biztosítási üzletkötő lakta, 
hátul még 2001-ben Komán József és csa-
ládja élt. 

Mindenképpen elismerés illeti Gurzó 
György urat, amiért a rá eső lakrész homlok-
zatát eredeti formájában helyreállította. 

A nyeregtetős, utcasorban álló ház alul lá-
bazati párkányban 
végződik. Az ablako-
kat vakolt keretelés 
vesz körül, az ablakok 
alatt lépcsős vakolt 
díszítéseket figyelhe-
tünk meg. Az udvari 
homlokzat előtt kő-
oszlopos tornácot lát-
hat, aki ide belép. Az 
oszlopokat mellvédfa-
lazás köti össze. 

Bár a xx. század elején épült ház nem vé-
dett, ennek ellenére városképet meghatáro-
zó építmény, amit jó lenne, ha az unokáink is 
látnának.  Bíró György, városvédő
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Idén is lesz Autómentes Nap
Ebben az évben is csatlakozott Békés a 

nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meg-
hirdetett, Európa legnagyobb közlekedéssel 
összefüggő környezetvédelmi kampányához, 
az Európai Mobilitási Héthez, illetve Autó-
mentes Naphoz. 

A programsorozat fő célja a környezetbarát 
és fenntartható városi közlekedés népszerűsí-
tése. Békés idén hetedik alkalommal rendezi 
majd meg szeptember 16. és a szeptember 22. 

között az Autómentes napot. A kampány-
hoz kapcsolódó rendezvények lebonyolításá-
ra hatszázezer forintos támogatásra pályázott 
a szaktárcánál – jelentette be Izsó Gábor. A 
polgármester hozzátette: Békésen a kerékpá-
ros közlekedés, a kerékpáros turisztika fejlesz-
tése prioritást élvez, törekvéseik alapja, hogy 
nőjön a kerékpárosok száma és színesedjen a 
kerékpáros kultúra a felnövekvő generációk 
körében is. 

Kirándulás Füzesgyarmatra
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 

Egyesületének Békési Helyi Szervezete ki-
rándulást szervez a Gyomaendrődi Gyógy-
fürdőbe július 20-án. Érdeklődni és július 

18-ig jelentkezni a Polgármesteri Hivatal 9. 
számú irodájában lehet péntekenként 9-12 
óra között. Telefon: 66/411-011/l8l, 30/975-
32-02. 
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Ma, európában

Stoffán György budapes-
ti. Középiskolájából kom-
munistaellenes politikai né-
zetei miatt távolították el. 
Rendszeresen eljuttatta írá-
sait a Szabad Európa Rádió-
hoz, ahol névvel olvasták be 
jegyzeteit. Az ő sorai követ-
keznek.

„Alig hittem a fülemnek. 
németországi barátomat hí-
vom telefonon. Beszélge-
tünk mindenféle témáról, 
de amikor a jelen történé-
sekről kérdezem, elhallgat. 
Migránsok, erőszak, gyil-
kosságok? - hallgat.  Majd 
kis idő múlva azt mondja, 
inkább most erről ne beszél-
jünk, ezt a témát itt nagyon 
nem szeretik - és megsza-
kad a vonal. Skype-on pró-
bálkozom, de kiírja: „ellen-
őrzés alatt”. Másik ismerőst 
hívok. Ő már bátrabb. El-
mondom, mit tapasztaltam. 
Ez így van öregem - mondja. 
Ezek tiszta őrültek. nekem 
apám mesélte, hogy mi volt 
a Rákosi-korszakban. na, 
annak ma már a németek 
örülnének, mert ami itt fo-
lyik, az ahhoz képest is dik-
tatúra. Itt azon vannak a ve-
zetők, hogy teljesen menjen 
tönkre az ország és eltűnje-
nek a németek. Én is húzok 
haza innen, mert ez már egy 
élhetetlen ország. Emlék-
szel, amikor Stuttgartban, 
Münchenben éjjel is lehetett 
sétálni, a kutya sem bántott? 
Amikor tele voltak a bajor 
kisvendéglők, és a kereszt 
ott volt minden kocsma fa-
lán? Na, ez ma már nincs. 
Ez már Afrika és Ázsia keve-
réke. A minap pofoztak szét 
egy apácát, és rendőrök csak 
akkor mentek oda hozzá, 
amikor szegény a földön ül-
ve szorongatta a Rózsafüzé-
rét. Vörös, felpuffadt arccal. 
És az emberek messze kike-
rülték a helyet is. És te nem 
félsz, így, telefonon keresz-
tül? - kérdezem. Én? Haza-
megyek. Stasi-ügynökök… 
- és a vonal megszakad. Hi-
ába próbálom visszahívni: 
„pillanatnyilag nem kap-
csolható”.

Valami eddig nem érzett 
büszkeség és nyugalom van 
bennem lassan két éve. És 
egyre erősödik. Hiszen van 
hazám, van országom, látok 
a metrón angyalarcú nővére-
ket, akiket senki nem bánt. 
Leülhetek egy kávéházban, 

bemehetek egy bevásárló-
központba félelem nélkül, 
és szabadtéri rendezvénye-
ken is biztonságban érez-
hetem magam. Haza, saját 
ország, biztonság. Szemben 
a sokáig irigyelt Nyugat-
tal, amely ma öngyilkossá-
got követ el, tárt kapukkal 
fogadja a megszálló csapato-
kat, és közben azt hazudja 
önmagának, hogy menekü-
lő szerencsétleneken segít. 
Pedig, akiknek menekülni-
ük kellene, azok otthon ma-
radtak, várják a szabadulást 
a pokolból, közben tizedelik 
őket a romlott nyugat és az 
azt idegen hadakkal elárasz-
tó bankárhatalom pénzén. A 
menekült hálás, köszönetet 
mond, alkalmazkodik. Ez a 
had viszont gyilkol, erősza-
kos, és számára nincs tör-
vény a sajátján kívül, ami 
a keresztények legyilkolá-
sára, Európa megsemmisí-
tésére szólítja fel. Akik va-
lóságos veszélyben vannak, 
azok otthon várják Isten ir-
galmát - a békét. Vagy a ha-
lált, mert megtagadni a hi-
tüket soha nem fogják. Da-
moklész kardjaként függ a 
fejünk felett a józanság el-
vesztésével, a lélektelen élet-
tel járó büntetés, amely le-
csapott az ostoba, hitetlen és 
értékeit semmibe vevő nyu-
gatra. Ahol a telefont lehall-
gatják, a vonalat megsza-
kítják. Mindehhez a titkos-
szolgálatok, és a legfőbb ál-
lami vezetők asszisztálnak. 
Apácát, papot ütnek, temp-
lomokat vernek szét. Embe-
reket ölnek halomra vallá-
suk, keresztény hitük miatt, 
és nem esik róla szó a sajtó-
ban. nem tud róla senki, ha 
nem hívja fel a figyelmet e 
szörnyű gyilkosságsorozat-
ra Böjte Csaba ferences szer-
zetes és Kocsis Fülöp érsek-
metropolita, akik személye-
sen látogattak az üldözöt-
tekhez, elvívén nekik a re-
ményt, hogy vannak még 
Európában néhányan, akik 
figyelnek rájuk, akik lélek-
ben velük vannak, és akik itt 
sem hagyják el hitüket.  

Ez ma a Nyugat, Svéd-
országtól Ausztriáig, és a 
nép retteg, de nem hiszi, 
hogy nincs menekülés, csak 
a pusztulás lehetséges. Pe-
dig hit és rend nélkül el-
vész minden. Ha jó érzés 
tudnunk, hogy ma még van 
hazánk és biztonságunk, 
mennyivel magasabb ren-
dű és értékű érzés és tudat 
- hogy van gondviselő, te-
remtő, irgalmas és megbo-
csájtó Istenünk, aki szeret, 
segít, támogat és megment! 
Ha kérjük.”

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
július 1-8. között 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
július 8-15. 
Turul Patika (Piac tér)
július 15-22. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Gyógyszertári ügyelet 
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehető 
igénybe. Egyes patikák szomba-
ton 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
Liszkai Sándor (Békés) és 
Ritterova Anasztázia (Dunavar-
sány), Horváth István (Békés) és 
Zsigmond Mária (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
Adamik Pálné Fesető Eszter (63 
évesen), Darányi Istvánné Sza-
bó Zsuzsanna (80), Gazda El-
za (94), Szabó László (70), özv. 
Kovács Lajosné Seprenyi Ilona 
(91, Tarhos), Mladonyiczki János 
(84), Bátori Gábor (88), özv. Szi-
lágyi Lászlóné Hajdú Eszter (89), 
dr. Zlehovszky József (92), Szűcs 
Sándorné Csató Mária (81), Vin-
cze László (62), Benkő Mihályné 
Bondár Katalin (56, Kamut).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk Szakrendelések nyári rendje
A Rendelőintézet elektromos felújítása miatt egyes szakrendelések helyszíne és ideje megválto-

zik a következő hetekben az alábbiak szerint:

NŐGYÓGYÁSZAT
Július 10-21. nincs rendelés

Július 24.- augusztus 4.
Gyógyfürdőben, a foglakozás-

egészségügy helyén

UROLÓGIA Július 17. - augusztus 4.
Rendelőintézet földszintjén, 
az I. Belgyógyászat helyén

FÜL-ORR-GÉGE Július 17. - augusztus 4.
Rendelőintézet földszintjén, 
az II. Belgyógyászat helyén

VÉRVÉTEL Július 17. - augusztus 4.
Rendelőintézet földszintjén, 

a védőnők helyén

ULTRAHANG Július 17. - augusztus 4.
Rendelőintézet földszintjén, 

a védőnők helyén

RÖNTGEN és 
TÜDŐSZŰRÉS

Július 17. - augusztus 4. nincs rendelés

SEBÉSZET Július 17. - augusztus 4. nincs rendelés

NEUROLÓGIA Július 17. - augusztus 4. nincs rendelés

SZEMÉSZET Augusztus 7-25. nincs rendelés

BELGYÓGYÁSZAT
Július 17. - augusztus 4. nincs rendelés

Augusztus 7-25.
Rendelőintézet földszintjén, 

a védőnők helyén

VÉDŐNŐK Június 26. - augusztus 25. Bajza utcai iskola épületében

GYERMEK
HÁZIORVOSOK 

Július 10-14.
Rendelőintézet földszintjén, 

a védőnők helyén

Vásároljon megbízható helyről tűzifát!
/Tölgy, Bükk, Akác/

Igényével forduljon hozzánk bizalommal!
Tel: 66/417-294 vagy 30/69-54-144.

Megkezdtük a  HOMOK, SÓDER, CEMENT, MÉSZ
KULÉKAVICS, TERMŐFÖLD értékesítését.

SZOLGÁLTATÁSUNK:
7,5 tonnás és 40 tonnás billencs 

tehergépkocsijainkkal fuvarozást vállalunk!  
Tel: 30/97-82-621.

CSEMpEBOLTUNK KíNÁLATA:
Akciós csempék: 1690 Ft/m2-től.

Akciós padlólapok: 
1490 Ft/m2-től azonnal raktárról.

BÉKÉS KERÁMIA 
BÉKÉSEN 

BÉKÉSI ÁRAKON!

 A Békési Újságnál NINCS nyári szünet.
Lapunkat nyáron is kéthetente keresse a postaládájában!

Megünnepelték az orvosokat
Július 1-jére, a magyar 

egészségügyben dolgozók 
Semmelweis-napjára időzítve 
kis ünnepség során adták át a 
Városházán a címzetes főorvo-
si címeket azoknak a háziorvo-
soknak, körzeti gyermek- és 
fogorvosoknak, akik legalább 
20 éve folyamatosan az alapel-
látásban dogoznak. A cím át-
adását egy minisztériumi ren-
delet teszi lehetővé. A díszok-
leveleket a Békési Gyógyászati 
Központ és Gyógyfürdő igaz-
gatója, Erdélyi Imola és Izsó 
Gábor polgármester nyújtot-
ta át a következő személyek-
nek: Dr. Bárány Béla, Dr. Ba-
ranyai István, Dr. Berczi Ilo-
na, Dr. Garda Judit, Koppné 
Dr. Hajdú Anikó, Dr. Kovács 
Imre, Dr. Lovászi Éva, Dr. Pál-

mai Éva, Dr. Pálmai Tamás, 
Dr. Péter Sándor, Dr. Sándor 
Judit, Dr. Zsilinszky Eleonó-
ra. Az ünnepségen méltatták 
a békési egészségügyi ellátást 
életben tartó orvosok és asz-

szisztensek áldozatos és lelki-
ismeretes szakmai munkáját. 
Elhangzott: Békés egy orvosait 
elismerő és szerető város, me-
lyet a címzetes főorvosi címek 
átadása is igazol.  Sz. K.

A címzetes főorvosi címeket kiérdemelt orvosok és a díjátadók. 
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Csendesül...
vérAláFutáS

Sokak számára talán a mai napig sem egyértelmű, hogy a ke-
resztény szó honnan ered. A kereszténységnek – ebben a vonat-
kozásban legalábbis – semmi köze a kereszthez, a keresztény 
(vagy keresztyén) azt jelenti, krisztusi, azaz olyan, mint Jézus 
Krisztus. Krisztusról az evangéliumok által rengeteg mindent 
tudhattunk meg, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy bűnte-
len volt. nem csak abban az értelemben, hogy ártatlanul ítélték 
el, és feszítették meg, hanem – mivel Isten fia is volt – tökélete-
sen bűntelen volt. Ha egy keresztény ember önvizsgálatot tart, 
vajon megállapíthatja-e ezt önmagáról? Egy mondás szerint Is-
ten azért munkálkodik tökéletlen emberek által, mert nincs más-
milyen. A látszólagos ellentmondás nem feloldhatatlan. Amíg 
ebben a testben élünk, a bűn – nem a jogi értelemben vett bűn, 
hanem az, ami Isten ellen való – könnyen hozzánk férhet, hisz 
testünk nincs megváltva, van azonban egy nagyszerű lehetőség, 
megy egyben a kereszténység lényege is: Krisztus kereszthalála. 
A keresztény ember elfogadta Krisztust megváltójaként, és ez az 
áldozat, amin keresztül Isten megbékítette az embert magával, 
elég ahhoz, hogy az ember újra és újra odamehessen az Atyához. 
Krisztus vére – melyet az úrvacsorai bor is jelképez – a tökéletes 
áldozat, nekünk pedig, legyünk akár kereszténynek, akár kétke-
dők, ma is adott a lehetőség, hogy a vér alá fussunk!  

D. nagy Bence

Az EU védelmi dimenziójának erősítése az uniós vezetők 
brüsszeli csúcstalálkozójának legnagyobb eredménye. Az ülé-
sen teljes egyetértés volt, minden tagállam részt kíván venni a 
rendszerben - közölte orbán Viktor. A miniszterelnök fontos-
nak nevezte, hogy a kontinens gazdasági és politikai erejét ka-
tonai erővel is alá lehessen támasztani. A találkozót ezúttal is a 
migráció napirendi pontja uralta, azonban a résztvevők most 
nem a nézetkülönbségekre helyezték a hangsúlyt, hanem az 
együttműködésre. A korábbiakkal ellentétben nem azokról a 
kérdésekről beszéltek, amelyekről szinte kizárt az egyetértés, 
például hogy „mit csináljunk az oktalanul beengedett mig-
ránsokkal”. Magyarország nem szolidaritási-technikai, hanem 
identitási kérdésnek tekinti az unió területén tartózkodó me-
nedékkérők elosztását. Lehetetlen, hogy bárki más határozza 
meg, kikkel élünk együtt, és ezáltal Magyarország identitását. 
„Készen állunk helyben segíteni, kerítést építünk és megvéd-
jük az EU belső területeit, sok mindenre hajlandóak vagyunk, 
de az identitásunk megváltoztatására nem.” Egyetértés volt 
arról, hogy meg kell védeni az EU külső határait, hogy meg 
kell állítani az illegális bevándorlást, és hogy együtt kell mű-
ködni a kibocsátó- és tranzitországokkal.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Egy közösségben a Békési Újság munkatársai
Az elmúlt 12 hónap az elis-

merések időszaka volt a Békési 
Újság életében – mondta a lap 
főszerkesztője a munkatársak 
tiszteletére rendezett vacsorán 
június 22-én. Szegfű Katalin 
hozzátette, hogy ezek közül a 
legfontosabb a KÉSZ-díj, ame-
lyet a szerkesztőség egésze ka-
pott meg pár hete, mindazok 
munkájának elismeréseként, 
akik évtizedek óta önkén-
tes munkában, fizetség nélkül 
dolgoznak azért, hogy a Béké-
si Újság valamennyi városla-
kóhoz kéthetente eljusson, és 
gazdag olvasnivalót kínáljon. 
A lap átfogó képét adja a város 

életének, vezető hírforrás to-
vábbra is. Az elismerések meg-
említették még Takács János 
és Szegfű Katalin „Békés Vá-

rosért” kitüntetését, Szilágyiné 
Szabó Ágnes Bárka-díját és 
Gurzó Györgyné Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmét. 

Az évenkénti vacsora előtt 
elhangzott még, hogy a lapot 
készítők csapata nagy részt vál-
lal a Békési Kalendáriumban is, 
amelynek idei kiadása az eddigi 
legszebb és leggazdagabb volt, 
nem véletlenül kapkodták el az 
olvasók rekordpéldányban re-
kordidő alatt. A cél 2018-ra egy 
még színvonalasabb tartalmú 
kiadvány. A szerkesztői munka 
már megkezdődött. 

Az ízletes csülökvacsorát a 
Polgármesteri Hivatal kony-
hája készítette el, melyre Ju-
hász Zoltán cukrászmester fe-
keteerdő tortája tette fel a ko-
ronát. 

A vacsorán részt vett munkatársak. A stáb nem teljes, többen nem 
tudtak eljönni.
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Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Zsindely érkezett! Már 1675 Ft/m2 ártól.

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

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

Lehoczki autómosó és autókozmetika

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

szombaton 8-12 óráig.

MAGIX FATELEP 
Tűzifa 

(tölgy, bükk, gyertyán 
valamint akácfa) 

árusítása, feldolgozása 
minden formában 

(méteres, kuglizott, konyhakész) 
a kért méretben, 

akár kiszállítással Békésen, 
egész héten! 

Tel.: 00 36-70/28-10-941

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ! 

KuglIzVa 
Vagy 

KonyhaKészen  
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!

Fess 
Rochilde
 sportruházat
 topok
 pólók
 sortok
 alkalmi ruhák
 öltönyök

ÉRKEZTEK!

CSIRKERENDELÉS!
vörös, fehér, 

Master

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Még többen kapnak ingyenbérletet
Többen juthatnak ingyenes 

gyógyfürdő bérlethez Béké-
sen, mivel módosította az erről 
szóló helyi rendeletét a képvi-
selőtestület. A döntés értelmé-
ben a korábban megállapított 
142500 forintos jövedelemha-
tárt 256500 forintra változ-
tatta meg az önkormányzat, 
így még többen vehetik majd 
igénybe a lehetőséget. 

Mint ismert lehet, az elmúlt 
évben vezette be a város rekre-
ációs támogatás címén a 60 év 
feletti békési lakcímmel rendel-
kezőknek az ingyenes fürdő és 

uszodabérletet, amely gyorsan 
népszerű lett a lakosság köré-
ben. Fontos tudni, hogy a ko-
rábbi feltételek nem változtak. 
A rekreációs bérlet a 60. életévét 
betöltött személyek részére ad-
ható, évente kétszer. Felhasznál-
ható 2 x 20 alkalommal a für-

dő egész területén. A jövedelmet 
minden esetben igazolni szüksé-
ges. A 20 alkalomra szóló bér-
letek a kiállítástól számított fél 
évig érvényesek. A bérlet szemé-
lyesen igényelhető a Polgármes-
teri Hivatal 36-37-es irodájában, 
ügyfélfogadási időben.  
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békési sorsok, ékési arcokB

Mennyi a „szükséges Mennyiségű” kosz? 2. rész

Nem ajánlott eltiltani a csecsemőket a cumizástól, ha őt meg-
nyugtatja és segíti az elalvásban. Ráadásul a cumizás csökkenti 
a bölcsőhalál kockázatát.
Ki ne szólna rá a gyermekére, hogy ne szopja az ujját, ne rágja a 
körmét. Friss hír, hogy az ujjszopás és a körömrágás, bár egész-
ségtelen és kerülendő szokás, egy kis pozitívumot is tartogat. 
Érdekes módon azok a gyermekek, akik szopják az ujjukat vagy 
rágják a körmeiket, ritkábban lesznek allergiások, ha felnőnek. 
Összefoglalva: egyre több oldalról kap támogatást az a felisme-
rés, hogy a túlságosan tiszta környezetben nevelt, kórokozókkal 
és allergénekkel nem találkozó gyermekek gyakrabban lesznek 
allergiásak, mint a „szükséges mennyiségű koszon” is nevelke-
dett társaik. Hadd simogasson tehát állatokat a gyerek, hadd ül-
jön a homokozóban, majd leázik róla a kosz a fürdőkádban. Le 
a cipővel, irány a poros udvar!

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

„teljesült az álmom…”
Beszélgetőtársam ezúttal dr. Molnár Zsuzsa gyógyszerész. A mind-
össze 37 éves ifjú hölgy már megjelenésében is lenyűgöző és a vele 
folytatott társalgás arról is meggyőzött, hogy a nemes egyszerűsége 
mély bölcsességet takar. Nagyon is reálisan látja a világ történéseit 
és pontosan tudja mi az ő helye és feladata, annak jobbá tételében. 
Mindig is arról álmodott, hogy… Erről már beszéljen ő maga.

- Kit tisztelhetünk az ön szemé-
lyében?

- Székesfehérváron születtem, 
1980-ban. 1985-ben költöztünk 
Békésre, édesapám szülőváro-
sába, ahová mindig is visszavá-
gyott. Bár az életem első 5 évét 
még Szabadbattyánban éltem 
meg, az általános iskolát már itt 
kezdtem meg a Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskolában, majd a Sze-
gedi Kis István Református Gim-
náziumban folytattam tanulmánya-
imat. Az édesanyám a gimnázium-
ban tanított, az édesapám pedig 
a Mezgében. Ma már mindketten 
nyugdíjasok. Békésen jártam a ze-
neiskolába is: Horváth Elek tanár 
úrtól gitározni tanultam, míg Fe-
jes Antalné a zongorázás rejtel-
meibe vezetett be. Érettségi után 
Szegedre kerültem egyetemre és 
2004-ben gyógyszerészként dip-
lomáztam. Van egy nővérem, Zita, 
aki a szüleink példáját követte és a 
mezőberényi gimnáziumban tanít.

- Mit mondana gyógyszerészi 
munkájáról?

- Elég változatos volt a pályám, 
szerencsésnek mondhatom ma-
gam, sok mindent kipróbálhattam. 

Patikavezető voltam Gyulán, emel-
lett gyógyszertári asszisztenseket 
is tanítottam 8 évig a Harruckern 
János Közoktatási Intézetben óra-
adó tanárként. Az utolsó néhány 
évben már Budapestről jártam 
Gyulára tanítani, mert akkor már 
ott laktam, de nem szerettem vol-
na a kollégáimat vagy a tanulókat 
cserbenhagyni. Mindig arról ál-
modtam, hogy az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészség-
ügyi Intézetben (korábbi OGYI-
ban) dolgozhassak Budapesten. 
Az álmom teljesült, 2012 óta ez 
a munkahelyem. Az Intézet mun-
kája a gyógyszer-engedélyeztetés 
teljes területét felöleli. Kísérőirat-
értékelőként kezdtem a pályámat, 
azaz betegtájékoztatók összeállí-
tásával és fordításával foglalkoz-
tam, majd a farmakovigilancia 
területére kerültem. Itt a gyógy-
szerek biztonságos alkalmazását 
vizsgáljuk, valamint a gyógysze-
rek által okozott mellékhatások ki-
vizsgálása történik. Jelenleg mód-
szertanon dolgozom, indikáción 
túli gyógyszerrendeléssel, egyedi 
importtal és gyógyszer-reklámok-
kal, reklámjoggal foglalkozom. 

Sokszínű területek, bár bevallom, 
én mindegyiket nagyon szerettem.

- Hogyan került közel a gyógy-
szerészet történethez?

- Mindig is érdekelt a szakma-
történet, így 2007 óta tagja va-
gyok a Magyar Gyógyszertörténe-
ti Társaságnak, később bekapcso-
lódtam a Társaság életének szer-
vezésébe is. Évek óta én szerve-
zem a Gyógyszertörténeti Nyári 
Egyetemet. Fiatal gyógyszerészek 
szakmatörténeti előadásokat szer-
vezünk, de mindig van „kirándulós 
program” is, ahol a bemutatjuk a 
bennünket vendégül látó várost 
és térségét. Egy-egy ilyen rendez-
vény szervezése egy-másfél éves 
szervezőmunkát jelent. Külön örö-
mömre szolgál, hogy 2014-ben Bé-
kés megyébe látogattunk el és a 
megye sok nevezetességét bemu-
tathattam. Tavaly év végén megvá-
lasztottak a Társaság titkárának. 
Természetesen nagyon örülök a le-
hetőségnek és igyekszem a gyógy-
szertörténetből minél többet meg-
menteni. Létrehoztunk egy honla-
pot (www.gyogyszeresztortenet.
hu). Régi könyveket gyűjtünk di-
gitalizálva, és fényképgyűjtemé-
nyeket is létrehoztunk. Sokszor 
úgy érzem, ha valamit nem sike-
rül megmentenünk, akkor az talán 
örökre eltűnhet. 

- Ennyi munka után biztosan jól 
esik a pihenés. Hogyan pihen?

- Nagyon szeretek varrni, és ha 

időm engedné, biztosan többet fog-
lalkoznék vele. A Nyári Egyetemek 
szervezése kapcsán pedig mindig 
magamra vállalom egy-egy város 
bemutatását: ilyenkor kidolgozok 
egy városbemutató sétát. Pihen-
tet, ha utánanézek, elgondolkozom 
azon, mi minden van egy városban, 
hogyan alakult a város története és 
milyen legendák és érdekességek 
kötődnek egy-egy településhez.

- Milyen embernek tartja önma-
gát? 

- Nagyon filozófikus vagyok… 
A múltkor az a gondolat fogott 
meg, hogy az ember életének két 
rendezvény van: az elsőben vala-
ki akar lenni, a másodikban azon 
igyekszik, hogy háttérbe lépjen, és 
másoknak adjon valamit. Nem ér-
zem magam még „nagy öregnek”, 
de úgy vélem, én már a máso-
dikba tartozok. A másik kedvenc 
mondásomat az egyik assziszten-
semtől tanultam: csak egy villanás 
az élet…  Gugé

Következő interjúalany: Kovács 
István ügyvezető.

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Az AlváS jelentőSéGe
Az alvás a szervezet számára fontos, pihenést szolgáló állapot, 

az idegrendszer védekező mechanizmusa a kifáradás ellen. Ered-
ménye a kipihent, aktivitásra kész állapot. Az alvásszükséglet 
minden életkorban más és más. Az újszülött kortól felnőttkorig 
fokozatosan csökken, de egy-egy korcsoporton belül is egyénen-
ként változik. A bölcsődében hasonló korú, de különböző fej-
lettségű és igényű gyermekek élnek együtt a csoportban, ezért 
komoly szakmai tudást követel a megfelelő napirend kialakítása. 

 A csecsemőn észre kell venni az elfáradás kezdeti jeleit, és en-
nek megfelelően naponta többször is ágyba kell tenni, de a fára-
dékonyabb nagyobb gyermek számára is lehetővé kell tenni, hogy 
a napirendbe iktatott alvásidőn kívül pihenhessen. Ha a gyermek 
a nap kezdetén türelmesebb, de később könnyen felbosszantható, 
sírós és rosszkedvű lesz, elveszti a türelmét a játékokkal, foglal-
koztatással, játszótárssal szemben, elveszti az érdeklődését a játék 
iránt, dörzsöli a szemét, simogatja az alvókendőjét vagy takaróját, 
cumit kér, bambul, fókusz nélkül néz, mind arra utal, hogy szük-
sége van a napirenden kívüli alvásra, csendes pihenésre. A gyer-
mekek alvásainak időzítése is fontos, mivel egy túl késői nappali 
alvás után nem lesz elég fáradt az esti elalváshoz.

A fáradt gyerek könnyen elalszik. nyugodtan aludni csak az 
a gyermek tud, akinek jó az általános közérzete, aki biztonság-
ban érzi magát, és ébrenléti idejét derűs aktivitással tölti. A nyu-
godt alvás feltételei megkönnyítik a nyugodt, egyenletes, mély, 
kiadós álom elérését, ami előfeltétele az idegrendszer regeneráló-
dásának. Alapkövetelmény, hogy egy bölcsődében minden gyer-
meknek külön ágya legyen, és ami minden nap ugyanazon a he-
lyen álljon. Az ágyneműt otthonról hozzák. Ez is segíti az alvást, 
hiszen minden, ami saját, „otthon illatú”, az nyugtatólag hat a 
gyermekre. A bölcsődében nem öltöztetjük át pizsamára elalvás 
előtt a gyermekeket, csak a merevebb, zártabb ruházatukat vesz-
szük le.

Fontos feladatunk az alváshangulat megteremtése. Csendre, 
nyugalomra kell törekednünk. Segíti a gyermekek pihenését a 
csendes nyugodt beszéd, a hátsimogatás, az otthonról hozott tár-
gyak, plüssjátékok, kispárna, kendő. Az elalvást megkönnyíti, 
ha nem akadályozzuk őket elalvási szokásaikban, például az ujj-
szopásban, cumizásban. Ezek a szokások, tárgyak mind bizton-
ságot nyújtanak számukra. nem adunk az ágyban fekvő gyer-
meknek ételt és cumisüveget.

Az alvó gyermekek folyamatos felügyelet alatt vannak. A kis-
gyermeknevelő jelenléte biztonságot nyújt.

Pocsaji lászló zoltánné, kisgyermeknevelő

Részben ingyenes lesz 
a Palmetta Fesztivál

(Folytatás az 1. oldalról)
A nagyszínpad programját a 

Palmetta nagy rock koncertje 
nyitja meg 20 órától látványos 
táncos show-val, a tőlünk már 
jól megszokott hatalmas han-
gulatot teremtve. Majd vendé-
günk lesz sokak nagy kedven-
ce, a több mint három évtize-
de koncertező metal legenda, 
az Ossian zenekar, akik este 22 
órától csapnak a húrok közé. Az 
est zárásaként pedig fergeteges 
táncházba hívjuk a közönséget 
a sörsátornál a Palmetta virtuóz 
táncosaival. Tánc és mulatság 
hajnalig.

- A Palmetta esti koncertjéről 
még mit tudhatunk?

- Megújult hangtechnikával 
és látványelemekkel állunk szín-
padra a megújult énekfronttal. 
Dalaink új értelmet nyertek és 
magas színvonalon szólalnak 
meg. 

- Kikre és mennyi érdeklődő-
re számítatok előzetesen?

- Ezt a fesztivált úgy állítot-
tuk össze, hogy nemtől és kor-
osztálytól függetlenül mindenki 
megtalálja a neki legkedvesebb 
program elemeket. Minden-
kit szeretettel várunk a rendez-
vényünkre. Bízunk benne, hogy 
nagyon sokan ki látogatnak jú-
lius 8-án, szombaton Békés-
Dánfokra az üdülőközpontba, a 
II. Palmetta Fesztiválra. Sz. K.

Interjú Kima Norbert zenekarvezetővel

Frenetikus Pankastic! 
koncert harsonásokkal

Fantasztikus koncertet adott 
a Pankastic! zenekar a Corpus 
Harsona Quartett-tel, a zenei 
napok egyik kiemelkedő kul-
turális eseményeként. A kon-
certen először a 2001-ben ala-
kult fúvószenekar adott mű-
sort, akik Wagner zenéje mel-
lett egy Gershwin-válogatást 
adtak elő, majd az ismert ame-
rikai zeneszerző, John Willi-
ams leghíresebb filmzenéiből 
játszottak részleteket. Ezt kö-
vetően lépett fel a Pankastic! 
együttes, melynek énekesnője, 
mint városunkban sokan tud-

ják, a békési származási Pál-
mai Panna. Klasszikus angol-
szász pop-rock zenék – mint 
például Amy Winehouse da-
la – szólaltak meg általuk, de 
Panna két francia dalt is előa-
dott. Továbbá elhangzott a két 
legismertebb saját számuk is, 
a Tavasz, nyár ősz, tél, valamint 
a Kicsi a világ. A koncert har-
madik részében pedig a kivá-
ló zenészekből álló Pankastic! 
zenekar a Corpus Harsona 
Quartett-tel közösen játszott 
három dalt, plusz egy ráadás 
számot.  zs. i.
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TiszTelT PálinkafőzeTők!
a Békési Pálinka zrt. 

megkezdTe a Bérfőzési előjegyzésT. 
Jelentkezni a Békési Pálinka Centrumban lehet (Békés, Ady u. 1.),

keddtől szombatig 8-16 óra.
Telefon: 66/741-550. mobil: +36-70/946-83-21.

főzési díj: 1650 ft/liter (50%, szeszadóval)
Pálinkafőzés célra gyümölcsvásárlási lehetőség!

http://www.palinkacentrum.hu/info/berfozes_megrendelese.html

 Vastapssal köszönte meg a Pankastic! zenekar és a Corpus harsona 
Quartett nagyszerű fellépését a publikum.
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Tanya jellegű kisebb parasztház köves-
út mellett 6000 m2 területen, bekerítve, 
háromfázissal, Bélmegyeren 500 ezer Ft-
ért eladó. Érd.: 20/322-90-50.
Felújításra szoruló ház eladó 1,5 millió Ft-
ért. Érd.: 30/386-89-65.
Mezőberényben a Csabai úton telekárban 
kis parasztház eladó 1,5 millió Ft-ért. Érd.: 
30/41-43-005.
Teleki utcai garázssoron 20 m2-es garázs 
eladó. Irányár: 1,68 millió Ft. Érd.: 30/559-
55-58. 
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as tavon. 
Irányár: 1,7 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Hajó u. 18. számú ház eladó négymillió Ft-
ért. Érd.: 66/413-567, 66/412-599.
Összkomfortos családi ház azonnal beköl-
tözhetően 4,2 millió Ft-ért eladó. 66/414-
919.
Prágai utca 3. sz. alatti téglaépítésű 2,5 
szobás összkomfortos kockaház azonnal 
beköltözhetően eladó. CSOK két gyer-
mekre igénybe vehető. Irányár: 4,5 millió 
Ft. Tel.: 30/556-53-51.
Békés központjában összkomfortos, két-
szobás, 4,5 milliót érő igényes különálló 
társasház cserélhető csabai kisebb lakás-
ra 4,5 millió Ft-ig. 30/213-83-73.
Ady 10-ben II. emeleti egyszobás, 38 m2-
es lakás eladó 4,7 millió Ft-ért. 30/96-83-
794.
Mátra utcában, az uszoda szomszédsá-
gában háromszobás összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 
30/618-57-89.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Jószágtartásra alkalmas alsó-
épületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 
millió Ft. Tel.: 70/527-90-82. 
Központhoz közel csendes helyen csalá-
di ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 
70/941-39-08, 30/359-76-90.
Fáyn 57 m2-es, 1+2 félszobás, első eme-
leti lakás eladó 5,5 millió Ft-ért. Téglaépí-
tésű, külön tárolóval. Tel.: 20/886-27-94.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 5,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk NEM vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INGATLAN 

TISZTELT OLVASÓINK! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FELTÜNTETIK 
AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  

Megértésüket köszönjük. 

Mezőberényben téglaépítésű összkomfor-
tos szép kockaház eladó nagy előkerttel 6 
millió Ft-ért. 70/270-69-38.
Karacson II. emeleti, 56 m2-es lakás el-
adó. Irányár: 6,4 millió Ft. Tel.: 20/886-84-
49.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Kétszobás, III. emeleti lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Felújított kertes ház eladó vagy tömblakás-
ra cserélhető. Irányár: 6,9 millió Ft. Tel.: 
20/214-35-65.
Posta utcai kétszobás összkomfortos ház 
718 m2-es telken eladó. Irányár: 6,9 millió 
Ft. 30/36-54-828.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Kétszobás kockaház eladó a Deák Fe-
renc utcában. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 
30/270-38-96, 30/481-07-99.
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776. 
Háromszobás családi ház városközponti 
részen, a Mezei utcában eladó 8 millió Ft-
ért. Két család részére is kialakítható. Tel.: 
30/377-53-10.
Ady 12-ben tehermentes, háromszobás, 
II. emeleti, erkélyes téglalakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió 
Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Főtéri ABC fölött II. emeleti, háromszobás, 
nagykonyhás, középső, egyedi fűtésű, er-
kélyes lakás eladó. Irányár: 8,7 millió Ft. 
Tel.: 20/447-56-26.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es 
telken háromszobás ház sok melléképü-
lettel eladó 8,9 millió Ft-ért. Érd.: 30/973-
29-64.
Háromszobás, újonnan épült téglaház 
melléképületekkel eladó. Gáz központi fű-
tés. CSOK igényelhető. Irányár: 9,2 millió 
Ft. Tel.: 20/933-15-13.
Kamuton háromszobás családi ház eladó. 
Irányár: 9,5 millió Ft, 20/933-15-13.
Ady10-ben első emeleti, 70 m2-es, 2,5 
szobás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/633-82-53.
Összkomfortos nagy családi ház vegyes- 
és gázfűtéssel eladó a Lengyel L. utcá-
ban 9,5 millió Ft-ért. Érd.: 20/21-64-981, 
délután.
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

Adyn 74 m2-es, 2,5 szobás felújított, II. 
emeleti lakás eladó. CSOK igényelhető. 
Irányár: 10,99 millió Ft. Tel.: 70/30-35-781.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 11,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/77-44-751. 
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyo-
sós kockaház nagy portán, melléképüle-
tekkel eladó a Bocskai utcában. Gazdálko-
dásra alkalmas. Irányár: 11,5 millió Ft. Tel.: 
70/77-44-751. 
Cseresznye utcában kétgenerációs ház 
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:70/512-
75-65.
Gyulán 2,5 szobás, összkomfortos, ren-
dezett kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 
14,5 millió Ft. Tel.: 30/648-39-12.
Négyszobás ház eladó a Fecske u. 3/1. 
szám alatt 16 millió Ft-ért. 30/49-86-481.
Drága utcában kétgenerációs, 3,5 szo-
bás, kétebédlős családi ház duplaterasz-
szal, melléképületekkel, vegyes tüzeléssel 
eladó. Irányár: 16 millió Ft. Tel.: 70/612-
83-74.
Emeletes kertes családi ház a Dózsa ut-
cában eladó 16,5 millió Ft-ért. Tömbla-
kást hatmillióig beszámítok. Tel.: 70/262-
96-61.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű, egy-
szerűen alakítható, családi ház eladó. Irány-
ár:18 millió Ft. Érd: 00 36 70/279-62-26.
Az uszoda szomszédságában, 2005-ben 
épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappa-

lis családi ház eladó. Irányár: 23,5 millió 
Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

INGATLANT KERES
Karbantartásért lakást keresek. 20/387-
36-92.
Megbízható nyugdíjas nő bútorozott albér-
letet keres Békésen hosszú távra sürgő-
sen, első emeletig. 20/571-56-62.
Kétszobás, összkomfortos kockaházat 
vennék 9 millió Ft-ig. Érd.: 30/43-42-297.

KERT, SZáNTóFöLD
Csatárkertben az Élővíz-csatorna és a kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert 
eladó. Fúrt kút, villany, pihenőhely, főzésre 
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Malomasszonykertben 800 m2-es kert el-
adó. Érd: 30/4983303.
Gyümölcsöskert kis kőházzal Rosszerdőn 
eladó. Érd.: 66/634-372.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló 
fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakha-
tó. Villany, fúrt kút van. 20/800-86-71.

Jármű, AlkAtrész
Elektromos biciklit veszek 27 ezer Ft-ig. 
20/508-90-92.
Nagytestű Piaggio robogó eladó vagy ki-
sebbre cserélhető. Tel.: 30/457-23-02.
Újszerű állapotban Tornádó elektromos 
kerékpár eladó. 66/411-837.
2 db TS MZ 125 m2-s eladó. Egyik üzem-
képes, lejárt műszakival. Csere érdekel. 
Tel.: 30/457-23-02.
Forgalomból ideiglenesen kivont csehszlo-
vák utánfutó eladó. 20/93-93-211.
Romet 50 cm3-s kismotor fix áron 20 ezer 
Ft-ért eladó. Kábelcserére szorul. 66/643-
971. Szabó D. u. 27/1. Bejárat a Révész u. 
felől.

áLLAT
Munkavérvonalú németjuhász szuka kis-
kutyák eladó fekete rajzos színben, oltva, 
számlával. Július 6-tól elvihetők. 30/749-
12-23.
Vágni való kecske eladó. Érd.: 70/222-
10-48.
Kiscicák ingyen elvihetők. 20/213-19-26.

TáRSKERESÉS
Negyvenes férfi társat keres komoly kap-
csolatra. Tel.: 70/626-48-87, este hét óra 
után vagy hétvégén egész nap.
Ötvenen túli komoly férfival ismerkednék. 
20/55-60-702.

SZoLGáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Fűnyírást, kaszálást, láncélezést 
vállalok. 30/858-19-11.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07.

Villanyszerelés! Konnektorjavítástól 
háza villamos felújításáig számíthat 
rám! Szabó János. 06-30/993-00-48.

MUNKáT KERES, AJáNL
Békési fatelepre munkaerőt keresek hasí-
táshoz, fapakoláshoz alkalmi jelleggel. Tel.: 
70/281-09-41. Magyar u. 54.  
Bolti eladó végzettséggel munkát keresek, 
de konyhai kisegítést, csomagolási mun-
kát, takarítást is vállalnék. Érd.: 70/277-
96-39.
Idősgondozói munkát keresek. Éjszaka is. 
70/771-12-34.
Házi, házkörüli munkára napi kisegítőt ke-
resek. 30/232-29-89.
Otthon végezhető munkát, vagy idősek-
nél házkörüli kisegítői munkát keresek. 
66/630-599, este.
Megbízható nyugdíjas férfi gépkocsive-
zetésbe, ügyek intézésébe besegít. Érd.: 
30/269-04-17.
Kerti munkát vagy házkörüli munkát kere-
sek. Tel.: 70/246-74-98.
Olyan személyt keresek, aki tud csempét 
átrakni. Tel.: 70/282-79-82.

Takarítói munkát keresek napi négy órá-
ban. 70/292-35-74.
Időseknél takarítói munkát keresek. 
70/292-35-74.
Takarítói vagy házkörüli kisegítői munkát 
keresek. 70/246-74-98.
Konyhai kisegítő végzettséggel munkát ke-
resek. Tel.: 70/258-02-35.

EGYÉB 

Tölgy konyhakész tűzifa. Füstölniva-
ló fűrészpor. Keményfa oszlop, karó, 
deszka. Tel.: 20/396-66-42. (egész 
évben folyamatosan)

Szalmát veszek rendről Krisztina és Tö-
röksziget környékéről. Tel.: 70/303-53-75.
Babakocsi tartozékokkal eladó. Irányár: 20 
ezer Ft. Érd.: 20/20-51-311.
Nagykörbálás lucerna- és gyepszéna el-
adó. Kasza u. 10. Tel.: 30/811-35-33.
Eladó: aggregátor, perócsövek, cef-
réshordók, 10-es műanyag rekeszek, táp-
kocka-készítőgép. 70/508-08-95.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Csepel és Lucznik lábbal hajtós varrógépek, 
dohányzóasztalok, demizsonok, vonalas te-
lefonkészülék eladó. Tel.: 70/621-83-74.
Két méter magas, bőven termő citromfa 
eladó. Érd.: 30/894-35-17.
Használt klímaberendezést vennék. 
70/779-68-18.
Eladó: bicikli után köthető utánfutó, sza-
lontükör szép keretben, 60x80 cm-es fest-
mény. Érd.: 20/445-73-48.
MF-70-es fűkasza utánfutóval, pótkocsival 
eladó. Érd.: 30/253-33-99.
Eladó: 20-as és 24-es gyermekkerékpár, 
Briggs motoros vízszivattyú, kétfejes eke 
kerti traktorhoz, MTZ hidr. szivattyú. Érd.: 
66/643-730.
Eladó: állítható kézidörzsár 10-21,5-ig, 6 m 
5/4 colos horganyzott vascső szívókosár-
ral. 70/236-35-37.
Eladó: faipari kombinált gyalugép 300-
as, favázas, egyengető gyalugép 400-as, 
asztalméretű szalagcsiszológép 2200-as. 
30/860-17-03.
Eladó: 4 db gyékényből fonott szék, kézi 
morzsoló, 10 q-ig mérő mázsa, ülőpad, 3 
db kétmázsás cefrés hordó, kannatartó, 
25 l-es zsírosbödön. Tel.: 70/77-44-751. 
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, 
fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, 
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, zo-
máncos és lemez tárgyakat, teljes hagya-
tékot. Tel.: 30/245-69-25. 
Különféle méretű bontott ajtók és ablakok 
keret nélkül eladók. Használt hűtőszekré-
nyek 15-25 ezer Ft-ig eladók. Szerkezet-
kész előtető 18 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 
30/559-55-58.
Megvásárolom Dr. Kun Sándor Latin nyelv-
tankönyvét 500 Ft-ért, és ugyanettől a 
szerzőtől a Latin olvasókönyvet 200 Ft-
ért. Tel.: 66/634-029.
Elektromos egér- és patkányriasztó, cse-
rép és hullámpala eladó. Tel.: 30/433-79-
89.
Eladó: 2db Simson üzemanyagsapka, MZ 
lábtartó, kézmosókagyló, elektromos író-
gép, erős reflektor, 2 l-es demizson, szódás-
üvegek, üveg tortatartó, kézimunka fonal, 40 
db üres parfümös üveg, erős kerékpár-cso-
magtartó, kisbíródob, új 45-ös gumicsizma, 
autó ködlámpa. 30/260-54-21. 
Edények, befőttes üvegek olcsón eladók. 
70/56-45-333.
Búza, árpa eladó. 66/643-446.
26-os könnyű női kerékpár eladó. Szabó 
D. u. 28. 
Négyféle kicsi kosármodell eladó. 70/292-
35-74.
Automata mosógép és porszívó kedvező 
áron eladó. 30/590-69-38.
Horgászbotok féláron, orsók akár alkat-
résznek is eladók. 30/434-22-97.
Fésülködőasztal, borotválkozó tükör, 2 db 
heverő eladó. 30/530-41-50.
170x80 cm-es, oldalfalas ágyneműtartós, 
kék színű gyermekheverő eladó. 20/93-
93-211.
Eladó: kézmosókagyló csappal, kony-
haasztal, vitrines felsőszekrény, konyhai 
szekrény felsőrész, gázüzemű bojler, há-
romkarikás gáztűzhely, varrógép, Érd.: 
66/634-207. Szentpál sor 8.
Eladó: folyosóra való 3 db szimpla ablak, 
dupla ablak, mennyezeti lámpa, falilámpa, 
csillár, hiányos rokka, gyerekheverő, fa-
li-és mennyezeti lámpa, esőkabát, sárga 
mellény, fűnyírókerék. 30/260-54-21. 
Japán permetező tömlővel, tartállyal ko-
csira szerelve eladó. Tel.: 70/224-71-91.

Apróhirdetések

ingyenes lakOssági aPrÓHirdeTés leadása  
a kÖVeTkező Helyen leHeTséges: 

Cerka papírbolt (Piac tér), fa-kuCkÓ játékbolt (széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

leadási és beküldési határidő: július 11. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Tények a hallásról
Tudta ön…
… hogy sok embernek hallási nehézségei támadnak, miután 
hangos zenét hallgatott?
… hogy az emberek 72%-a átmeneti halláscsökkenésről szá-
mol be rock koncert látogatása után?
… hogy a zaj negatívan befolyásolja a gyermekek beszédér-
tését, nyelvi fejlődését, koncentráló- és tanulási képessége-
it, valamint emlékezetét?

Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
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
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Nehéz élete volt

Kilencvenedik születésnapja alkalmából Kelemen Jánosné 
született Verbélyi Annát köszöntötte Izsó Gábor polgármester. 
Anna néni élt Kamuton és Gádoroson is, 1976-ban költözött Bé-
késre. Az élet nem bánt vele kesztyűs kézzel. Férje korán munka-
képtelenné vált, így négyük gyermekünk felneveléséről neki kel-
lett gondoskodnia. Kitartása és küzdeni akarása végigkísérte az 
életét. Családja, unokái, dédunokái és ükunokái méltán lehetnek 
rá büszkék, nem csak a 90. születésnap miatt.

Bontásból eladó 2 db kézmosókagyló 
csapteleppel, zománcos mosogató nagy-
méretű csurgatóval, használt Hajdu ke-
verőtárcsás mosógép, új Hajdu centrifu-
ga. 66/643-971. Szabó D. u. 27/1. Bejárat 
a Révész u. felől.
Eladók: nagy bőröndök, napozóágyak, 
bel-kültéri új járólap, új vízszűrő, 2 db fe-
hér bunda fotelba vagy autóülésre. Tel.: 
30/272-43-50.
Elveszett láncfűrészemet keresem. Magas 
jutalom. 30/39-46-272.
Gyulán eladó: szürke térburkoló, kerí-
tésbetét elemek, kovácssatu, 720 ml-es 
üveg + lapka olcsón, nagytételben is. Tel.: 
30/648-39-12.
Hajdu mosógép és 28-as férfi kerékpár el-
adó. Érd.: 66/410-204.
Csemege és csípős ház vastagkolbász és 
dióbél eladó. 30/530-41-50.   
Férfi kerékpár eladó 12 ezer Ft-ért. Tel.: 
70/639-43-06.
Eladó: ebédlőasztal négy székkel, Haj-
du Energomat automata mosógép. Tel.: 
70/250-93-65.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses 
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Eladó: előszobafal, szódásüvegek, gázpa-
lack, húsvágógép, rekamié, 37-38-as mun-
kásbakancs, háromrészes ülőgarnitúra, szo-
bafenyő, jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.

Vasvázas kisipari fúrógép fúrókészlettel, 
marótárcsákkal, cirkula lapokkal, lambéria 
marótárcsával eladó. Érd.: 20/592-85-04.
Whirlpool típusú elöltöltős mosógép és 
Karancs-4 típusú gáztűzhely eladó. Tel.: 
30/35-46-489.
Ruhásszekrények olcsón, könyvek, lexiko-
nok, olajkályha eladó. Érd.: 70/262-96-61.
MF-70-es fűkasza rotációval és utánfutó-
val eladó. Érd.: 30/253-33-99.
Egyszemélyes rugós felnőtt és gyermek-
heverők, 3-5 méteres futószőnyegek el-
adók. Tel.: 30/530-96-23, 66/746-736, 
este.
Eladó: teakályha, folyton égő kályha, 3x4 
m-es keveset használt zöldszínű padló-
szőnyeg, fateknő. Érd.: 20/481-18-59.
Jó állapotú Termorex gázkazán 30 ezer Ft-
ért eladó. Tel.: 30/822-66-86.
Jó állapotú franciaágy olcsón eladó. Tel.: 
30/906-12-67.
Egytálcás rozsdamentes mosogató eladó. 
Tel.: 30/822-47-88.
Eladók: Tesla szalagos magnók szalagok-
kal, Maritsa 13 típusú írógép, szék szek-
rénysor, asztal 6 db székkel. Érd.: 20/447-
56-26.
Eladók: háromdarabos újszerű szekrény-
sor, 2 fotel + dohányzóasztal, kihúzha-
tó rekamié, fotelek dohányzóasztallal. 
30/530-41-50.

Helyesbítés
A Békési Könyvtárért Alapítvány korábban megjelent jelen-

tésében - az adatközlők hibájából - tévesen jelent meg az olva-
sóktól 2016-ban kapott támogatás összege, mely helyesen: 73305 
Ft. A tévedésért olvasói, támogatói elnézését kéri az alapítvány.
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Még a civilizált világunkban is össze-
összeakadunk egy-egy parazitával, jó eset-
ben a jószágunk testén, de megtalálhatjuk a 
sajátunkon is, sőt a testen belül. A parazita 
szó eredetileg élősködőt jelentett, de nem a 
fajunkat sújtó bolhákra, szúnyogokra és mi-
egymásra használták az antikvitásban a gö-
rögök, hanem azokra a szegény sorsú embe-
rekre, akik a gazdagabb, jobb életkörülmé-
nyek között élő embertársaikat használták 
ki. Mit is csinált a parazita? Elvek nélkül di-
csérte a gazdáját, minden feladatot kritika 
nélkül végrehajtott, cserébe pedig megehet-
te a maradékot, sőt a tányért is kinyalhatta. 
A legkorábbi ábrázolása Plautus Hetvenkedő 

katona című drámájában látható, amelyben a 
Városfalostromló nevű veteránt udvarolja kö-
rül Morzsarágó, a parazitája. Szemrebbenés 
nélkül hallgatja a katona önfényezését, hiszen 
mint mondja, „a falatok figyelmeztetik”, az-
az inkább dicsér, mint hogy éheznie kelljen, 
így aztán nem is tudjuk, ki használ ki jobban 
kicsodát. Ha valakinek nem tetszik a görög 
szó, kézbe veheti a Magyar Szinonima Szótá-
rat, amelyben a parazitára ugyan csak egyet-
len szót ad meg, az élősdit, ha azonban ezt az 
utóbbit is kikeressük, megtaláljuk a herét, az 
ingyenélőt és a naplopót is – nyilván valame-
lyest más és más árnyalatban.

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Parazita

BéKéSi ProGrAMAjánlAtoK júliuS 4-18. Között

Július 8. szombat egész nap

II. Palmetta Fesztivál. Bővebben a címlapon.
Dánfoki üdülőközpont

Július 15. szombat délelőttől

Ausztrál nap az ausztrálbarátok szervezésében.
Dánfoki üdülőközpont

285x188mm_egerszalok.indd   1 2017. 06. 21.   10:36:37
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Ötévente találkoznak 
az öregdiákok

Ötévente találkoznak egy-
mással az egykori 1. számú Ál-
talános Iskola 1967-ben vég-
zett 8/A osztályosai, akik fél-
évszázados jubileumukra má-
jus 20-án különös gonddal ké-
szültek. A 40 fős osztály mag-
ja, 23 személy ki nem hagyná 
ezeket az alkalmakat, eljönnek 
nem csak helyből vagy a me-
gye más településeiről, hanem 
akár Miskolcról, Budapestről, 

vagy Vámospércsről, Szeged-
ről is. noha ötévente találkoz-
nak, mégsem fogynak ki a té-
mákból, van miről beszélget-
niük. Mivel a legtöbben már 
nyugdíjba vonultak, a beszél-
getés témája a család: a gye-
rekek, unokák, és a napi gon-
dok-örömök. 

Az idei pezsgős vacsorára 
meghívták pár egykori taná-
rukat is. Kállai Jenőné Marika 

néni alsóban osztályfőnökük 
volt, derűs személyiségével 
mindig megszínesíti ezeket a 
találkozásokat. Eljött még to-
vábbá Makráné Sárika néni és 
Püski Andrásné Anna néni is. 
Az eseményt ezúttal is Szabó 
Jánosné Éva és Diósné Csontos 
Julianna szervezte meg. Kez-
deményezésükre a céljuk, hogy 
az osztálytalálkozókat ezután 
kétévente tartják meg.  Sz. K.
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A könyvtár nyári nyitva tartása
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtártól ka-

pott tájékoztatás alapján az intézmény nyáron mó-
dosított rend szerint tart nyitva. Július 1-től szep-
tember 3-ig a felnőtt könyvtár hétköznapokon 14-
18 óra között, a gyermekkönyvtár 13-17 óra között 

lesz nyitva, hétvégéken zárva. A gyermekkönyvtár 
augusztus 7-27. között egyáltalán nem nyit ki, és 
a felnőtt könyvtár is zárva marad augusztus 14-27. 
között. A korábban megszokott nyitvatartási rend 
csak szeptember 4-től lép ismét életbe.  

 Az 1. számú általános Iskola 1967-ben elballagott  8/A osztályosai legutóbbi találkozásukkor néhány taná-
rukkal.
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Összefogással újult meg 
a Szánthó utcai tornaterem
Az iskola, az egyház, a város 
és a kosárlabda sportegyesü-
let összefogásával újult meg 
a  Szegedi Kis István Refor-
mátus Gimnázium, Általá-
nos Iskola, óvoda és Kollé-
gium Szánthó Albert utcai 
telephelyén a tornaterem. 
Az avatóra június 22-én ke-
rült sor. 

A beruházás keretében a mai 
kor követelményeinek minden 
szempontból megfelelő, par-
ketta borítású sportpadló le-
rakása történt meg. E mellett 
négy kosárpalánk lett felszerel-
ve és egy modern eredményjel-
ző panelt is beszereztek.  

A beruházás értéke 20 mil-
lió forint, amelynek nagy ré-
szét (15 millió forintot) a bé-
kési Szabadidős és Sportjáték 
Klub bocsátotta rendelkezésre. 
Ezt a vállalkozások társasági 
adójából érkező bevétel fedez-
te, amelyet a kosárlabdázás-
nak ajánlottak fel. Békés Vá-
ros Önkormányzata, valamint 
a Békési Református Egyház-
község egyaránt 2,5 millió fo-
rinttal járult hozzá a fejlesztés 
sikeréhez. 

Az átadó ünnepségen a bé-
kési Szabadidős és Sportjáték 

Klub képviseletében Takács 
János beszélt a beruházás lét-
rejöttének körülményeiről és 
megköszönte a támogatók és a 
kivitelezők segítségét. Ezután 
Vég Gábor általános iskolai 
intézményegység-vezető az is-
kola nevében jelképesen átvet-
te a tornatermet, amit Kato-
na Gyula református esperes 

megáldott. A beruházás az is-
kolai testnevelés órák megtar-
tásában és Békés városának 
sportéletében is fontos szere-
pet tölt be, hiszen a kosarasok 
utánpótlás csapatai számá-
ra edzéslehetőséget és a hazai 
mérkőzések helyszínét is bizto-
sítja majd a terem.

Vég Gábor – Mucsi András

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, közéleti és hirdetési újság
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Postacím: 5630 Békés, Pf. 61.
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Kiadó: Családért Alapítvány

Nyomda: Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba) Hu iSSn 1218-4241

Horgász
szemmel

AMurozáS 
HAGYoMánYoSAn 

A pontyhorgászat során 
sokan átváltanak amurhor-
gászatra, mert az amurok 
ebben az időszakban bőveb-
ben táplálkoznak, falánk-
ságuk sokszor mérhetetlen. 
Szinte mindent felfalnak, 
amit beetetnek a horgászok: 
különböző főtt magvakat, 
kukoricát, búzát, tigrismo-
gyorót. Az amur köztudot-
tan növényevő hal, de nem 
veti meg a különböző halas 
bojlikat sem. Főtt erjesztett 
búza és kukorica keverékével 
könnyen becsaphatjuk. Szin-
te felporszívózza az etetést. 
Nagyon fontos, hogy csak er-
jesztve legyen a mag, de ne 
rothasztva, mert ez utób-
bi nem eredményez fogást. 
Mivel amurt szeretnénk fog-
ni, ezért bőven etetésünk 
és szinte mindennap a késő 
délutáni órákban kell etetni 
a kiszemelt helyen. 

Folytatjuk...
Szekerczés Sándor

Belefutottak a nyárba
Száznál is többen regisztrál-

tak a 13. alkalommal megtar-
tott Fuss a nyárba! elnevezésű 
rendezvényre. Az utcai futóver-
senyt hagyományosan a vaká-
ció kezdetére időzíti a szociális 
szolgáltató központ, és elsősor-
ban a látókörükben lévő csalá-
dok tagjait invitálják rá. Kez-
detben a futás testet és lelket 
építő nagyszerűségéről Deákné 
Domonkos Julianna képviselő 
ejtett pár szót, míg Izsó Gábor 
a közös sportolás jelentőségéről 
szólt. A polgármester kiemel-
te még, hogy a forrónak ígér-
kező nyári hetekben a diákokat 
kedvezményes belépőjegyekkel 
várja az uszoda. A bemelegítés 
után következtek a futamok. A 
futószámokat életkorok és ne-
mek szerint indították egyre nö-
vekvő távokon az óvodásoktól a 

40 évet meghaladókig. Volt még 
csapatverseny, ügyességi verseny 
bölcsis mopedeseknek és rolle-
reseknek, valamint kötélhúzás 
is. A nagyszámú szponzor sok 
ajándékot adott össze, a futa-
mok legjobbjai ezeket kapták, és 
az összes induló részt vett a tom-
bolasoroláson is. Sz. K.

Nagy küzdelem folyt a futamokon.
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Minden idők legsikeresebb Nemzeti Konzultációja.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

MAGYARORSZÁG

EURÓPAI ORSZÁG
ERŐS ÉS BÜSZKE
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Két hét, két verseny
Június 10-én Fekécs Szilárd és nagy norbert Biharnagybajom-

ban a kiemelt Juhász Sándor Emlékversenyen versenyezett. Mind-
ketten a serdülők 62 kg-os súlycsoportjában mérlegeltek. nagy 
norbert 76+93=169 kg-os egyéni csúccsal megnyerte súlycso-
portja versenyét. A serdülők legeredményesebb versenyzője is ő 
lett. Fekécs Szilárdnak szakításban nem volt érvényes gyakorlata, 
így ő kiesett a versenyből. Ennek ellenére lökésben 83 kg-ra javí-
totta egyéni legjobb eredményét. Június 17-én az idősebb Fekécs 
fivérek, Sámuel és Ervin, az immár hagyományos Brandenburg-
Csongrád csapattalálkozón a németországi Scwedt oder városában 
a csongrádi csapat tagjaként versenyeztek. Mindketten remekül 
helytálltak. A versenyt szoros csatában a németek nyerték.

Új  parkettát tettek le, kosárpalánkokat és eredményjelzőt szereltek fel 
a felújított tornateremben.
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