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Emlékhelyként is szolgál ezután a felavatott Ausztrál Pont.

Rekordlétszám a vízitúrán

Tizenegyedik alkalommal
szálltak vízre az Egy hajóban
evezünk vízitúra részvevői július 1-jén és 2-án. A kétnapos
programra évről-évre egyre
nagyobb létszámban jelentkeznek a kalandor lelkű túrázók.
Az első napon a gyulai beszálláskor Izsó Gábor békési és Dr.
Görgényi Ernő gyulai polgármester bocsátotta vízre az indulókat, akik a zord idő ellenére is vállalták a megmérettetést.
(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: GA-Pix Fotó.

Ausztrál és magyar zászló
lengedez a Széchenyi téren, a
Juhász Cukrászat előtt. E helyen avatták fel lapunk nyomdába kerülése előtt nem sokkal,
július 15-én az Ausztrál Pontot. Az esemény az idei Ausztrál Nap fő attrakciója volt. A
kontinensnyi ország körvonalát
mintázó márványtábla és a két
zászló helyi összefogásból készült el és a két ország összetartozását jelképezi – emelték ki a
megemlékezők.
(Folytatás a 1. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Az összetartozás jelképe

Amatőrök kedvtelésből eveztek a közkedvelt túra során. Sok békési
volt az indulók között.

A nyári szünetet megelőző
utolsó rendes képviselő-testületi ülésen a napirendek között szerepelt a helyi sport- és
civil szerveztek működésének
önkormányzati támogatása.
Sportegyesületek támogatására idén 15,84 millió forintot szán a város. A pénzt az első és a második félévre megfelezve kapják meg a sportszervezetek. A 14 működő sportegyesületnek az erre a félévre
eső közel nyolcmilliós, vis�sza nem térítendő támogatást
már el is utalták. Ez az összeg
hozzájárul a sportolók felkészülési időszakához és a versenyzéséhez. A legtöbb pénzt
ezúttal is az asztaliteniszezők,

Középiskolai ösztöndíjat
alapított az önkormányzat
Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára ösztöndíj alapításáról döntött a békési képviselőtestület a legutóbbi ülésén. A motiváció rendkívül fontos ebben
az életszakaszban. A városvezetés a középiskolák szakmai
munkáját és színvonalát kívánja ezzel erősíteni, továbbá
ösztönözni a békési iskolásokat, egyúttal elismerésben részesíteni a szorgalmas diákokat. Az ösztöndíjra a helyben,
nappali tagozaton tanuló, jó
tanulmányi eredménnyel bí-

ró, anyagilag nehéz helyzetben lévő családok gyermekei
pályázhatnak.
A tervezet megvalósításához szükséges összeg az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A
támogatás gimnáziumi vagy
szakközépiskolai
tanulmányok idejére szól. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért 4,2 és
efölötti tanulmányi eredmény
esetén lehet, amennyiben az

egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220
%-át. A pályázat benyújtási
határideje 2017. szeptember 15.
A következő félévre való jogosultságot február 15-ig kell igazolni.
Bővebb információ és a teljes pályázati kiírás a www.
bekesvaros.hu honlapon elérhető, illetve személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal
30. számú irodájában ügyfélfogadási időben. 


a futballisták, a kajakosok és
a férfi kosárlabdázók kapták.
A sporton kívül még 53 békési civil szervezet kap önkormányzati támogatást, a Civil
Tanács javaslata alapján ös�szesen 10,69 millió forintot. Az
összegek igen nagy skálán mozognak (15 ezer forinttól hárommillióig). Az elbírálásnál
a taglétszámot, az adott szervezet aktivitását és közösségi
szerepvállalását is figyelembe
vették. A legtöbbet a Békési
Önkormányzati Tűzoltóság, a
Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület, a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
és a Szilágyi László Alapítvány
kapja.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Több mint 26 millió forint Sportberuházások
társadalmi szervezeteknek városszerte

Kálmán Tibor alpolgármester és Polgár Zoltán ügyvezető számolt be
a sportberuházásokról a sportpálya székháza előtt.

Az utóbbi időben több sportcélú épületet újítottak fel Békésen – jelentette be a sajtó nyilvánosságát kihasználva a Szarvasi úti sporttelepen a napok-

Írjon, fotózzon
a Kalendáriumba!
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2018-as Békési Kalendáriumhoz
pályázatot ír ki magánszemélyeknek.
A pályázat témája: „Békés – örök változásban is állandóság.”
Pályázni lehet fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db archív
vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló, egy témában elkészített fotósorozattal, valamint novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon.
A pályázat beadásának határideje: augusztus 1.
A legjobb írások, valamint fotók, fotósorozatok belekerülnek az idén év végén megjelenő 2018-as Békési Újság Kalendáriumba, készítőket a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

ban Kálmán Tibor, a területért
felelős alpolgármester. Hozzátette, hogy a fejlesztések a közeli jövőben is folytatódnak majd.
(Folytatás a 8. oldalon)

A pályamunkák
eljuttathatók:
 személyesen
– a felnőtt könyvtárba
 postán
– a Családért Alapítványnak címezve (5630
Békés, Petőfi utca 20.)
 elektronikusan
– a bekesiujsag@
gmail.com címre
Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik oldala minimum 2000 pixel legyen. A papírképeket készítőiknek visszaadjuk.
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A volt K. Nagy-ház a Kispince utcában
A Kispince utca 18/2. építmény elemeiben
őriz népi építészeti jegyeket. Ezért is érdemes
figyelembe venni város- és utcaképi szempontból.
A gazdaházat K. Nagy
Gábor gazdálkodó építtette, hosszú évtizedekig
az ő és családja tulajdona volt a ház. 1945 után
Szivák Zsigmond tanító
is élt itt rövid ideig. Az ő
lányát, Szivák Olgát vette feleségül Polgár Lajos
gimnáziumi igazgató.
Az utcasorban álló sarki épület lábazata alul klinkertégla-burkolattal készült. Sőt

az oromfalat is téglaburkolat szegélyezi. Az
oromfal közepén egy kör alakú szellőzőnyílást figyelhetünk meg. Az oromfal alsó részén
és a bejárati kapu felett a hódfarkú cserépfedés az 1800-as évek hangulatát idézi. Az egykori
oldaltornácot már beépítették.
A hajlék még őrzi a mezővárosi hangulatot. Hátha még az utánunk következő nemzedékek is látni
fogják, ugyanis a jelenlegi
tulajdonos mindent megtesz az épület megmentése érdekében.
Bíró György, városvédő

Tisztelt olvasóink! A Beszélő házak – épített értékeink című közkedvelt rovatunk előző számában a Csabai út 14. számú épületről
írtunk. A cikkbe hiba csúszott. Hosszú ideig
élt itt családjával Laczkó Ernő, aki nem adóhivatalnok, hanem sokak által ismert, munká-

ját nagy gonddal végző telekkönyvvezető volt.
A cikkben megemlített Gur
zó György az épület egyszemélyes tulajdonosa
és a tervei szerint a homlokzat egészét az eredetiek szerint állíttatja helyre.
Az hibákért az érintettektől elnézést kérünk.

Pontosítás

Az összetartozás jelképe
ló római katolikus püspök, e
szervezet tiszteletbeli elnöke,
valamint Alison Drury, a bécsi
ausztrál konzulátus helyettes
nagykövete.

Az Ausztrál Nap később vidám baráti hangulatban a dánfoki üdülőközpontban folytatódott. A történésekről bővebben
a következő lapunkban írunk.

Egy pohár tej, vagy gyümölcslé is több kalóriát tartalmaz, mint egy pohár sör, ami ráadásul nem mindig hidegen, és nem mindig a sörcsapról ajánlott.
A köztudatban számos, a sörrel kapcsolatos tévhit
és legenda kering.
Minél hidegebb, annál jobb?
A közhiedelem ellenére nem feltétlenül akkor járunk a legjobban, ha a sörünket a lehető leghidegebben fogyasztjuk. Ahogy a jó minőségű boroknál, a sörök esetében is feltüntetik
a gyártók az ajánlott fogyasztási hőmérsékletet, hiszen minden sörfajta más-más hőfokon a legfinomabb. A világos, nagyipari lágerek fogyasztása 4-7 Celsius-fokon ajánlott. A felső erjesztésű,
sötétebb lágereket, újhullámos kézműves söröket
8-11°C-on, a testesebb,
magasabb alkoholtartalmú
sötét söröket pedig pincehidegen, 12-15 °C-on érdemes fogyasztani.
A sörhas nem a sörtől
van?
Egy pohár gyümölcslé kalóriatartalma sokkal
magasabb, mint egy pohár söré, ezért a sörfogyasztás önmagában még nem vezet elhízáshoz.
A benne lévő alkohol azonban étvágyat gerjeszt,
a sör pedig (alacsony kalóriatartalma miatt) nem
okoz teltségérzetet, így szívesen eszünk kiadósakat sörözés után vagy mellett.

Egy sör nem sör?
A minőségi sörfogyasztás egyik lényegi eleme
a mértékletesség, a prémium söröket kis men�nyiségben, lassú kortyokkal lehet a legjobban élvezni.
Csapolt, üveges vagy dobozos?
Sört kóstolni pohárból a legjobb. Nem mindegy azonban, hogy üvegből, dobozból, vagy hordóból kerül bele a főzet, mindhárom lehetőségnek vannak előnyei és hátrányai egyaránt. A
hordóból gyakran frissebb, kevésbé vagy egyáltalán nem pasztörizált sört csapolnak, így az
íze, aromája is különlegesebb. A dobozos sörök is
sokkal jobban megőrzik a
főzetek frissességét.
Az alkoholmentes sör
nem sör?
Sokan elutasítják az alkoholmentes
főzeteket,
mert nem tekintik valódi
sörnek az alkoholos változatokkal szemben. Ugyanakkor a sörfőző technológiák fejlődésével ma már teljes értékű sört kaphatunk
alkoholmentes variációkból is, amelyek ugyanolyan vitaminokat, ásványi anyagokat és egyéb
hasznos elemeket tartalmaznak, mint a hagyományos alkoholtartalmú főzetek. Ráadásul kisés nagyüzemi sörfőzdék egyaránt készítenek
már alkoholmentes változatokat, hogy a sörkedvelőknek autózás közben se kelljen lemondaniuk
kedvenc italukról.

fizetett hirdetmény

(Folytatás az 1. oldalról)
Azaz Izsó Gábor polgármester, Juhász Zoltán, az Ausztrál
és Békési Polgárok Egyesületének elnöke, dr. Kiss-Rigó Lász-

Hideg sör a nagy melegben

285x188mm.indd 2

2017. 07. 10. 8:54:25

3

2017. július 18.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Olvasáskonferencia és kórustalálkozó

Jegyzet

Szabadság

Ügyeletes gyógyszertár
július 15-22.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
július 22-29.
Levendula Patika (Csabai u.)
július 29. – augusztus 5.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Szilágyi Imre és Molnár Andrea.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Somogyi Mihály (75 évesen),
Szegfű János Zoltán (45), Békési Sándor András (74), Rajki-Tóth László (73, Murony),
Domokos László (87), özv. Balog Endréné Váczi Eszter (82,
Kamut), Mihalik Pál (75), Kádas István (89, Bélmegyer),
Baji Imréné Lipcsei Anna (81),
Szabó Sándor (78, Tarhos),
Hévízi Anna (85), Komáromi
László Géza (82), Berczi Pálné Pocsai Julianna (83), Cs.
Varga László (82).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

TEXTILház
függöny
Békés Kártyával – 8%
fényzáró (black out)
sötétítők
akciós áron
ágyneműhuzatok
már 3800 Ft-tól
lepedő
köntös
törölköző
viaszosvászon
Címünk:
Széchenyi tér 5.,
a Dübögő mellett.
Nyitva:
hétfő-péntek 9-17 óra,
szombat 8-12 óra között.
Telefon: 30/401-07-27.

Békési Újság

– benne minden,
ami igazán fontos
Békésről!

Fotó: GA-Pix Fotó.

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.

Pálmai
Tamás

A nagyszabású kórustalálkozó zárásán a hagyományokhoz híven valamennyi kórus tagja együtt énekelt a
református templomban.

Július 19-én egész nap a
„Szép Magyar Beszéd” IV. Olvasáskonferencia előadásai zajlottak városunk könyvtárában.
Ekkor vette kezdetét a „Szép
Magyar Beszéd” Békés-tarhosi
Olvasótábor is. A kezdő foglalkozások helyszíne a Püski
Sándor Könyvtár gyermekkönyvtári részlege volt. Majd
délután a húsz 7-8. osztályos
tanuló, illetve a 9-10. évfolyamos gimnazisták kiutaztak a
tarhosi kastélyparkba, a Kollégiumba és a Nagykastélyba,
ahol a foglalkozások három napon át történtek, és ahol el is
voltak szállásolva a diákok és
kísérőik.
Az olvasáskonferencián városunk óvodapedagógusai, tanítói, tanárai tartottak előadásokat, de érkeztek vendégelőadók is. Szegedről érkezett Dr.
Dombi Józsefné főiskolai ta-

nár, Dr. Deme Tamás egyetemi docens, művelődéskutató
Esztergomból, Gulyásné Somogyi Klára, aki a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Könyvtárának igazgatója. Visszatérő vendégelőadója és tanára a rendezvénynek Mészáros András nyelvész, a Bárczi Géza Kiejtési
Alapítvány titkára. Több előadás szólt a Kodály-módszerről, Kodály életművéről, és
Kodályról, mint a gondolkodó, a tudós és a cselekvő emberről. Az áprilisban Békés
Város Díszpolgára címet kiérdemelt Sebestyénné Farkas
Ilona – Mona néni –, egykori Kodály-tanítvány, karvezető, nyugalmazott középiskolai tanár pedig „Kodály és Békés-Tarhos” - A magyar nyelv
a Kodály-kórusművek tükrében címmel tartott előadást. Ő

mondta: „Ötven évvel halála
után nagyobb szükség van Kodályra, mint bármikor”. Mona néni a művészeti vezetője
az idén már 14. alkalommal
megrendezett Békés-tarhosi
Kórustalálkozónak. S ő a karnagya a budapesti Hunyadi
Véndiák Kórusnak, amelyben
énekelnek volt békési tanítványai is. A kórustalálkozón fellépett még a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kórusa,
Kocsorné Krizbai Anna vezetésével, a Kispesti Vegyeskar –
Gyöngyvirág, Borhy Csilla vezényletével, és a Pasaréti Palló
Imre Énekkar, Cseri Zsófia vezetésével. A kórusok természetesen több Kodály-kórusművet előadtak, megemlékezve a
kettős évfordulóról. A rendezvények a zenei napok eseményei voltak.
Zsombok Imre

Rangos szakmai elismerés
a békési óvodának
Nevelési tevékenységük elismeréseként
„Bázisintézmény” kitüntetést vehetett át a
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója, Béres Istvánné.
A békéscsabai önkormányzat dísztermében
megtartott rendezvényen összesen három megyei óvodát emeltek ki, köztük a békési intézményt is. A kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai
innovációjuk és jó gyakorlatuk alapján az Oktatási Hivatal követésre érdemesnek tartotta a
békési intézmény Fürkész Központi és a Bóbita
Integrált tagóvoda nevelési programját.
A Fürkész Központi Óvoda innovációja, a
„Zöld Óvodai” tevékenység a szakmai munka középpontjában a környezeti és természetvédelmi nevelést, valamint a gyermekek mozgáslehetőségeinek kiszélesítését helyezi. Fő törekvésük, hogy óvodásaik számára a természet legyen ismereteik forrása. Az óvoda mindennapjaiban törekednek a környezettudatosságra, az újrahasznosításra. Mindez beépül
a mindennapokba. Rendelkeznek parcellás
bioveteményessel, ahol gyermekméretű szerszámokkal kertészkedhetnek. Emellett komposztálnak, lepkekertet, gyógynövénykertet
telepítettek, mezítlábas parkot hoztak létre. Az
óvoda épületében fürkész szobát, zöld folyosót,
kézműves szobát alakítottak ki a gyerekek számára a környezettudatos tevékenységének gazdagítása érdekében. Akváriumot és csigaterráriumot telepítettek, ahol a gyerekek gyakorolhatják a felelős állattartás munkamozzanatait.

Az elismerő oklevél átadásának pillanata. A felvételen szemből Béres Istvánné igazgatónő.

Az óvoda udvarán létrehozták a Meteorológiai
Állomás és Kísérletező helyet. 2015-ben megkapták az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
A Bóbita Integrált Tagóvoda két nevelési programja, a Népmese nap és a Medve nap,
mint jó gyakorlat lett kiemelve. Előbbinek az
apropója minden év szeptember 30-án a Magyar Népmese Napja. Ezen alkalmon az óvodapedagógusok a gyerekekkel közösen mutatnak
be egy népmesét. A gyerekek a meséhez kapcsolódó tevékenységeket végezhetnek, feladatokat oldhatnak meg. A Medve nap célja feleleveníteni és életben tartani a napokhoz kötődő
népi hagyományokat, régi szokásokat, melyek
népi kultúránk részei. Az óvoda 1998 óta működik integrált óvodaként. Így olyan gyermekek nevelését is ellátják, akik valamilyen területen lemaradást mutatnak.

A világhálón terjed egy
írás: „A nyári szünet megkeserítője a kötelező olvasmányok, a rengeteg házi
feladat. Egy magyartanár
azonban gondolt egyet, és
inkább egy listát adott fel a
diákjainak arról, milyen élményeket ne hagyjanak ki a
nyáron.” Lássuk a „bakancslistát”:
1. „Egy reggel sétálj ki a
kertbe, udvarra, erkélyre.
Teljesen egyedül. Csukd be a
szemed, szippants mélyeket
és hallgasd a madarak énekét!” Dónal William János
O’ Maolagáin, a féli székely,
félig ír unokaöcsénk most
12 éves. Másfél éves kora óta
minden nyarát Békésen tölti. Szülők nélkül. Itt tanult
meg biciklizni, úszni, evezni,
lovagolni, focizni. Magyarul, írül és angolul nyomja a
szöveget. Az első, amit kérdez Békés fele jövet: „Megvan még a hintapad az udvaron? Mert tudod, szeretek
oda kifeküdni, behunyni a
szemem és hallgatni a méheket, a madarakat. Olyan
jó meleg van és csend!” Első
pont teljesítve tehát.
2. „Olvass fura helyzetben! A fűben hasalva, az asztal alá bújva, zseblámpával
a takaró alatt, vagy valakinek, aki nem tud olvasni (lehet az egy csiga is)!” Nos, ez
is teljesül, igaz kicsit XXI.
századi módon, hiszen valahogy az elektronika jobban
áll a csoresz kezében, mint
a könyv. De a fura helyzet
az stimmel, meg a zseblámpa is.
3. „Táncolj szokatlan helyeken! Például esőben, az
asztal tetején…” Hát ez
megvolt. A Gergő fiamék
esküvőjén barátjával úgy
„tomboltak”, teljesen önfeledten a tánctérre becsorgó
esőben, hogy át kellett öltözniük a végén. Előbb csak
ellesték a nagyfiúktól a témát, aztán már magukat
adták totál révületben. Élmény volt bámulni őket.
4. „Hintázz, és közben
énekeld jó hangosan a kedvenc dalodat!” Itt sincs hiba. Ugyan Dónal nem hintázott, hanem ugrált a kanapén, de behunyt szemmel, tele torokból és tüdőből, száz százalékos átéléssel énekelte összeroskadásig
kedvenc számát.

5. „Kóstolj meg olyan
ételt, amit eddig nem ettél!” Stimmel. Napi békési
menü a mangalica szalonna,
az erdélyi módra elkészített
krumplis-tejes szalámi. Meg
a mama barackos gombóca,
lángosa, a nejem házi kenyere. „Tudod, ilyet Dublinban
nem árulnak.” Nem is, csak
szódás kenyeret, amit csak
befogott orral lehet lenyelni.
6. „Nézd meg legalább
egyszer a napfelkeltét és a
napnyugtát!” Itt van még
hiányosság. A naplemente
megvolna, de a felkelte még
igencsak álomidőre esett eddig. De hadd pihenjen, majd
egy hét végén, a Körös partján megejtjük ezt is. Én is
szeretném látni.
7. „Légy jó koszos! Mert
ez azt jelenti, hogy sokat és
örömmel játszottál! Ugrálj
a pocsolyában, dagonyázz,
gurulj a fűben, mássz fára!”
Ez maradéktalanul rendben!
Minap a kajakozás iszapbirkózásba fulladt nagy nevetés közepette, a fára mászás
pedig az épp érő meggyből
kifolyólag naponta bejön.
8. „Tanulj meg valami
újat! De ne az iskolai tananyagból! Próbálj ki valami
új sportot, tanulj meg karkötőt fonni, szalvétát hajtogatni, vagy valami olyat,
amit régóta szeretnél, de soha nem volt időd rá!” Az új
sport minden évben megvolt, és talán a korongozás
volt az, ami a legnyerőbb
volt az új dolgok közül. Ma
is megvannak a kis s.k. készített agyagtárgyak.
9. „Neves, nevess, nevess!
Annyit, hogy már szinte fájjon a hasad! Annyit, hogy
már ne is emlékezz, min
kezdtél nevetni! Annyit,
hogy másokra is átragaszd jó
kedvedet!” Nos, ez is megtörténik, szinte naponta. Mostanság az én angol-magyar
sületlen-esetlen szóvicceim
indítják le a lavinát, és tényleg, a végén már azt sem tudjuk, min kezdtünk el nyeríteni, csak kapkodjuk a levegőt.
A személyes és a belső szabadság ugyanannak a fogalomnak a két lehetséges
formája. Mindkettő létezik
a másik nélkül is: rab lelke
is szárnyalhat, szabad ember lelke is lehet gúzsba kötött. A vakáció pedig olyan
időszak, amikor valaki egy
időre abbahagyja az iskolát,
hogy pihenjen. Nevezik még
szünidőnek, szabadságnak
is. De eredetileg mentességet jelent. Gondoktól valót. Olyan időszakot, mint
a Dónal William János, székely-ír lurkó békési nyarai.
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Csendesül... Békési és erdélyi gyerekek barátsága
Isteni gondviselés
Egy patikus lopáson ért egy kisfiút, aki a gyógyszert beteg
édesanyjának szánta. Egy közelben lévő utcai ételárus észrevette ezt, kifizette a gyógyszereket és ételt is adott a fiúnak.
Sok évvel később összeesett, kórházba került. A kezelés rendkívül drága volt, de amikor a lánya meglátogatta, ágyán egy levelet talált, mely szerint a számlát korábban már kifizették. A
gyógyszert lopó kisfiúból közben orvos lett, ő kezelte az ételárust, akiben megismerte egykori jótevőjét. Naponta történnek
esetek, amikor valaki olyan személytől kap segítséget, akinek ő
segített korábban. Ő már nem is emlékszik, de az illető megismeri, és nem marad hálátlan. Ez az isteni gondviselés rejtett
működése. Ne úgy képzeljük el, hogy Isten közvetlenül belenyúl életünkbe. A gondviselés nem a látványra, a népszerűségre
törekszik, hanem titokban, csendesen működik. Az a gondviselésszerű, amikor a segítség váratlanul, sokszor ismeretlen személytől érkezik. Isten küld valakit, aki feltűnik, egy nehéz helyzetben jót tesz, aztán el is tűnik. A segítségben részesülők előtt
sokszor titokban marad a jótevő személye. Az adakozó tán nem
is tudja, hogy adománya a legjobb helyre került, mert nem ismeri azoknak az életkörülményeit, akikkel jót tett. Az isteni
gondviselésnek ilyen a természete.
Horváth István Sándor gondolatait szerkesztette: Pálmai Tamás

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

Itt az ideje, hogy a politikai korrektséget és képmutatást
feladva Európa keleti és nyugati fele elkezdjen együttdolgozni a terrorfenyegetéssel szemben, hogy Európát meg tudjuk
védeni - mondta Szijjártó Péter miniszter. Európa történetében most éljük meg a legsúlyosabb terrorfenyegetettséget,
amely az európai politikában elkövetett sok hibának a következménye. Ezek közül a legsúlyosabb, hogy egy képmutató és alkalmatlan bevándorlási politika okán 1,5 millióan
érkeztek a kontinensre mindenféle ellenőrzés vagy azonosítás nélkül. A 2015-ös párizsi terrortámadás óta Európában
15 jelentős terrorcselekményt követtek el, ezek 315 halálos
áldozattal jártak és mintegy ezren sebesültek meg. Ezért
ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre valós kérdésekkel foglalkozzanak, valós problémákkal szemben harcoljanak, így
elkezdjék kezelni a terrorfenyegetettséget is. Az Iszlám Állam visszaszorulásával előtérbe kerülnek új harcmodorok,
amelyek miatt a terrorfenyegetettség még súlyosabbá válik
és még súlyosabb kihívásokkal kell szembesülni (magányos
elkövetők, alvósejtek, vegyi, biológiai fegyverek). Az Iszlám
Állam kötelékében lévő 11 ezer harcos közül 2500-an uniós állampolgárok, akik az Iszlám Állam visszaszorulásával
vissza fognak térni Európába.

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

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - HATÁRTALA
NUL! - „Együttműködés szakképző iskolák között” című, pályázatának segítségével a békési
Reményhír Intézmény kapcsolatba lépett a csíkszeredai Ven
czel József szakközépiskolával.
Az első találkozás alkalmával
14 békési diák és két pedagógus utazott Csíkszeredára április legvégén. Megismerkedtünk
az iskolában folyó munkával.
Közös kirándulásokon vettünk
részt Erdélyben. Megnéztük a
csíksomlyói zarándokhelyeket.
Keresztülmentünk a még hófödte Gyimes-hágón (itt készült
a fénykép), hogy elérjünk Gyi-

Reményhír iskolás gyerekek nevelőikkel a Gyimes-hágónál.

mesbükkre, az „Ezeréves határhoz”. A Gyilkos-tó és a Békásszoros sem maradt ki a látnivalók közül.

Református „Magvetés” konferencia
Csaknem egy évtizede indult útjára a református „Magvetés” konferencia – emelte ki nyitóbeszédében Katona Gyula, a békési református gyülekezet esperese. Idén
négy jeles évfordulóra emlékezett a békési református
gyülekezet.
Kovács Dániel, a Szegedi
Kis István Református Gimnázium igazgatója, az 1992es esztendő kapcsán - amikor
is az intézmény ismét egyházi fenntartás alá került - az
iskola 25 éves történetét elevenítette fel „Intézményünk

negyedszázada a rendszerváltoztatás után, személyes vallástétel és hálaadás alapján”
című beszámolójában. Mucsi
András, középiskolai történelem szakos tanár „A reformáció előzményei és körülményei” című előadásában az

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

Berill

Ékszer
és Zálogház

Arany ékszer vásár

Megújult
árukészlettel,
óriási választékban,
szolid áron
kínálunk gyűrűket,
női és bébi
fülbevalókat,
nyakláncokat,
nyakék
garnitúrákat,
férfi láncokat.
Karikagyűrűk háromnapos határidővel rendelhetők!
Törtarany becserélés a legmagasabb napi áron:
7000 Ft/ gramm.

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

Egy hónap múlva 14 erdélyi
diákot és két pedagógust láttunk vendégül Békésen. Bemutattuk iskolánkat, váro

sunkat, majd a Kettős-Körösön sárkányhajózáson vettünk
rész. Felüdülést hozott a gyulai Aqua Palota élménymedencéje. A csoportok együtt
utaztak el Poroszlóra, ahol a
Tisza-tavi Ökocentrum látnivalói adtak felejthetetlen élményt.
A két találkozó eredményeként nem csak barátságok kötődtek, hanem közös termék
is készült: egy 2018-as falinaptár, ami a kirándulások eseményeit örökíti meg. Köszönjük
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek a lehetőséget és a
támogatást.
Vári László, projektvezető

Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre a legkedvezőbb hitelt biztosítjuk
csökkentett költségekkel
(például: 10 200 Ft hitelre
30 nap múlva csak 10 290 Ft-ot kell visszafizetni).

Címünk: Békés, Kossuth út 4-es pavilon

Térjen be hozzánk!

1517-ben kezdődött reformáció témakörét járta körül. Dr.
Petneházi Zsigmond, egyházmegyei jogtanácsos a „Hazai
reformáció és a török hódítás”
című előadásában megemlékezett az 1567-es esztendőről
is, amikor is 450 évvel ezelőtt
létrejött, útjára indult Debrecenben a Magyar Református Egyház. Bagita Attila, középiskolai történelem szakos
tanár pedig az éppen 150 évvel ezelőtti politikai esemény-

ről szólt, és ennek a kapcsán
a Habsburg Birodalom történetéről, továbbá Deák Ferenc
munkásságáról, politikai pályafutásáról, valamint a dualizmus koráról. Hangsúlyozta,
hogy szerinte Deák Ferenc a
magyar történelem legtisztességesebb politikusa volt, a dualizmus időszaka pedig aranykora volt a magyar történelemnek.
A rendezvény a zenei napok
részeként került sorra.  Zs. I.

Nemzetközi fúvóssiker
Békésen élő ifjú muzsikus mérette meg magát a közelmúltban
Csehországban, a Brno városában tartott 11. Nemzetközi rézfúvósés fagottversenyen. A több száz fiatal versenyző korcsoportok szerint három kategóriában indulhatott eme rangos megmérettetésen.
A négy országból érkező diákok (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország ifjú muzsikusai) három napon keresztül bizonyítottak a kétfordulós versenyen. Kürt 1. kategóriában harminckét versenyző közül a békési Szabó Aranka, a Békéscsabai Bartók
Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója első
helyezést ért el. Tanára Bereczki Gábor. Szabó Aranka nemzetközi
versenyzését az önkormányzat támogatta.

GÁZCSERE
RENDELÉSRE!
Tisztelt PB-gázcserélők!

A jövedéki törvény 2017. július 1-től tiltja
a PB-gáz házaló (csilingeléses) értékesítését.
Csak a telefonon leadott
rendeléseket tudjuk kiszállítani.
Ezért kérjük, ha szándékában áll cserélni, azt
a megelőző munkanapon rendelje meg.
Fáradozást aprócska figyelmességgel viszonozzuk!

GÁZRENDELÉS:
Központi szám
06/66-413-230
Barta István Zoltán
+36/30-382-36-68
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Békési sorsok, békési arcok

- Miként jött létre ez a vállalkozás?
- A Békési Húsfeldolgozó Kft. igazi családi vállalkozás. Édesapám több évtizedig dolgozott a húsiparban. A
rendszerváltás után felismerte, hogy a hagyományos magyar ízek eltűnnek a gasztronómiánkból, és megalapította
az akkoriban hiánypótlónak
számító családi vállalkozásunkat, amely az éppen abban az
időben eltűnőben lévő étkezési kultúra megőrzését tűzte ki
céljául. Az 1990-es években
még kevesen vásárolták termékeinket, de az idő múlásával egyre többen ismerték fel,
mennyire fontos, hogy az ételeik minőségi hazai alapanyagokból készüljenek. A kereslet folyamatosan nőtt, így mi
is bővítettük üzemünket, de a
hagyományos ízvilágot, a minőségi alapanyagokat és a kedvelt termékeket megőriztünk
úgy, ahogyan azt a vásárlóink megkedvelték. Üzemünk
megfelel valamennyi európai
uniós előírásnak. Kizárólag kiváló minőségű hazai sertéshúst
használunk termékeinkhez, és
a mai napig sóval és füstöléssel - mesterséges anyagok hoz-

záadása nélkül - tartósítjuk
ínyencségeinket.
- Mi a dolga egy ügyvezetőnek?
- 2011-ben az édesapám úgy
döntött, hogy visszavonul az
üzemvezetésből, teret enged
a fiatalság lendületének. Ekkor vettem át tőle a stafétát.
Egy élelmiszeripari cég vezetése fokozott felelősséggel jár.
Hagyományos és magas minőségű élelmiszereket állítunk
elő, ebből kifolyólag minden
nap, minden perc komoly odafigyelést igényel. Ezért személyesen ellenőrzöm a beérkező
alapanyag minőségét, a gyártás teljes folyamatát és a kiadott áru minőségét. Ezen kívül szervezem a marketingtevékenységet, és nem utolsósorban nagy a gazdasági felelősségem is. Az alapokat édesapám
tette le, én pedig belenőttem
ebbe a mesterségbe.
- Milyen termékkülönlegességeik vannak?
- Cégünk zászlóvivője a Békési vastagkolbász, amit a Magyar Iparkamara 2015-ben
Kézműves Remeknek nyilvánított. A vékonykolbászunk
is közkedvelt a vásárlóink körében. Az ínyencek vásárol-

Bizarr, Ötletes, Játékos
Egyenesen Los Angelesből Békéscsabára

Kolozsváry-Stupler Éva képzőművész
Bepillantás a kintbe című kiállítása

a Munkácsy

Mihály
Múzeumban
Megtekinthető:

2017.
07. 06 –
08. 20.

hatnak tőlünk parasztsonkát,
kolozsvári szalonnát, sült pörcöt, sült császárszalonnát, házi májast és még sorolhatnám.
Gyártunk olyan termékeket is,
amilyeneket sehol máshol az
országban nem készítenek, pl.
marhavakbélbe töltött házikolbászt, ami 2013-ban szintén
Kézműves Remek lett, paprika nélküli pitykeszalámit, szilvalekváros kolbászt az igazi
ínyenceknek. Minden termékünk a békési hagyományok
alapján készül.
- Honnan szerzik be az
alapanyagokat és hova kerülnek a kész termékek?
- Az alapanyagok 80 százaléka Békés megyei termelőktől kerül hozzánk, de előfordul,
hogy nyersanyaghiány miatt az
ország más részéről, de ilyenkor
is kizárólag magyar vágóhidaktól vásárolunk. Késztermékeinket az ország minden pontjára
eljuttatjuk, sőt külföldre is szállítunk, pl. Angliába, Németországba, Szlovákiába, Romániába, Belgiumba, stb.
- Az első komoly siker a Csabai Kolbászfesztiválhoz kapcsolódik. Ma is megjelennek ott?
- Először 1998-ban voltunk
a Csabai Kolbászfesztiválon.
Ez presztízskérdés volt számunkra. Házi jellegű kolbászt
árusítottunk. A fesztivál tulajdonképpen egy szakmai bemutatkozás volt, ami később
is az esemény gerincét adta.
A szemünk előtt lett a Csabai
Kolbászfesztivál országos hí-

rű. Mi sohasem veszünk részt
a helyszínen zajló kolbászgyúró versenyben, hiszen mi egész
évben gyúrunk, csak a zsűrizésben vagyunk jelen.
- Ez a rengeteg munka egyben tengernyi időt is jelent.
Mit szól hozzá a család?
- Házasember vagyok, a feleségem, Anita, kórházi ápolónő. Van egy négyéves kisfiúnk,
Zente. Boldog házasságban
élünk, melynek alapja, hogy
kölcsönösen toleráljuk egymás
munkáját, elfogadjuk az ebből
adódó nehézségeket is. Mi még
a klasszikus családmodell szerint élünk.
- Marad ideje pihenésre?
- Természetesen nekem is
szükségem van kikapcsolódásra. A hobbim a horgászat és a
sport. A horgászatot versenyszerűen űzöm, van egy pergető
csapatom is. Komolyabb eredményt ugyan még nem értünk
el, de nem olyan régen versenyzünk és nem is az érem a fontos, hanem az együtt töltött
idő. Szívesen kerékpározom és
rendszeresen úszom. Ezek a tevékenységek segítenek, hogy
maximálisan kipihenjem a
munka fáradalmait.  Gugé
Következő beszélgetőtárs: Kuf
ferné Tüzes Katalin óvónő.

Lopott biciklivel hajtott
Kerékpárlopásról értesítették
a rendőrséget július 11-én a késő
esti órákban Békésen. A tulajdonos, miután megadta a bicikli
leírását, a rendőrök már tudták,
hogy kinél lehet a kétkerekű. A
bejelentés előtt félórával ugyanis a Szarvasi utcán ellenőriztek
egy férfit, aki egy hasonló kerékpárral közlekedett. Gyanús
lett a mezőberényi férfi, ezért a
rendőrök lefotózták a biciklit. A
képet megmutatták a bejelen-

tőnek, aki megismerte az ellopott kerékpárt. Másnap, a reggeli órákban a nyomozók lopás
gyanúja miatt kihallgatták a
32 éves mezőberényi M. Krisztiánt. Elismerte, hogy ő lopta
el a lezárt kétkerekűt, amelyet
a házához közel egy lakatlan
épületben rejtett el. A Békési
Rendőrkapitányság a lefoglalt
kerékpárt visszaadja a tulajdonosnak. A tettes ellen büntetőeljárás indult.


MAGIX FATELEP

Lehoczki autómosó és autókozmetika

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

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

Valójában mi betegszik meg? 1. rész
A betegség fogalmát ideje átértékelnünk magunkban. Valójában csak tünetek vannak, amik azért jelennek meg időnként a
testünkben, mert a lelkünk olyan torzulásban van, ami egy idő
után testi szinten is jelentkezik.
Például: milyen típusú emberek élnek át szívinfarktust? Az egyszerűbb válasz szerint a stresszesek. A tartósan túlfeszített idegállapot és ki nem pihent test esetében gyakori. De még gyakoribb, hogy nem tudjuk a negatív érzelmeket megengedni magunknak. Nem éljük meg igazán a szomorúságot, a bánatot, a
csalódást, a gyászt, stb. Eljátsszuk, hogy nálunk minden szép
és kerek. Azonban büntetlenül nem lehet kizárni a negatív érzelmeket. Itt arról van szó, hogy amikor jön egy olyan helyzet, amiben ez a negatív energia benne van, akkor megélem, átengedem magamon, de nem szabad elfojtani. Folytatjuk…
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Színpadon az Ágacska

Fotó: GA-Pix Fotó.

Remélhetőleg hamarosan a magyar értéktárba is bekerül a
Békési Húsfeldolgozó Kft. terméke, az ínycsiklandó kolbász.
Nem hiszem, hogy van olyan ember Békésen, aki még sohasem kóstolta volna ezt a finomságot. Azt viszont már biztosan
kevesebben tudják, hogy az üzem ügyvezetője egy meglehetősen fiatal, rokonszenves, közvetlen fiatalember, Kovács István.
Engedjék meg, hogy ezúttal őt mutassam be.

fotó: Archív felvétel.

A tradíció jegyében

A zenei napok egyik kulturális eseménye a gyerekeknek
is szólt. A Kossuth-díjas költő-írónak, a tarhosi énekiskola
egykori diákjának, Csukás Istvánnak egyik tanulságos mesejátékát, az Ágacskát élvezhették a gyerekek, szüleik és
nagyszüleik a budapesti Kör-

úti Színház előadásában. A darabot Galambos Zoltán rendezte. Ágacskát Lévai Dorot�tya, Dani Kacsát Lipták Péter, Berci Békát Oroszi Tamás,
Pösze Egeret Placskó Emese, a
Rendezőt Pecsenyiczki Balázs
és Sopánkát Angyal Anita alakította. 
Zs. I.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Megyei hajléktalan sportnap
Békés olyan város, amelyben az önkormányzat, az egyházak és
a civil szervezetek is felelősnek érzik magukat a nehezebb sorsú
emberekért. Sokan vannak, akik programokat szerveznek nekik,
melyekkel színesebbé, élhetőbbé teszik a mindennapjaikat. A
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ is tart ilyeneket. Június elején a Derűs Kupán a fogyatékossággal élők részére szerveztünk sportnapot, nemrégiben a Fuss a nyárba szünidőköszöntő futóversenyünket rendeztük meg, és hetek óta zajlik a nyári napközis táborunk. Emellett az idős ellátottjainkat fürdőbe,
strandra kísérjük, kirándulásokat szervezünk nekik.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán július 5-én tizedik alkalommal rendeztük meg a Békés Megyei Hajléktalan Emberek
Sportnapját. A programon 54 hajléktalan személy mérte össze
tudását, ügyességét. De a cél nem egymás legyőzése volt, sokkal
inkább a közösségépítés, a valahová tartozás erősítése. Az igen jó
hangulatú rendezvényen a hajléktalan emberek mellett a megyei
településekről érkező szociális szakemberek is találkoztak egymással. Tanácskozásukon megvitatták, hogyan lehetne a megyei
hajléktalan-ellátás hatékonyságát növelni.
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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
Legelő u. 29. számú ház eladó 1,5 millió
Ft-ért. Víz, villany, fürdőszoba, gáz a kerítésen belül. 4 kvadrát kerttel. Tel.: 30/9160-117.
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as tavon. Irányár: 1,7 millió Ft. Érd.: 30/218-5580.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Békés és Csaba között, főúthoz közel jó
állagú tanya eladó. Csere érdekel. Irányár:
3,2 millió Ft, Érd.: 70/216-37-03.
Hajó u. 18. számú ház eladó négymillió Ftért. Érd.: 66/413-567, 66/412-599.
Tanya eladó vagy cserélhető. Irányár: 4,5
millió Ft. Tel.: 30/40-251-33.
Prágai u. 3. szám alatti téglaépítésű, 2,5
szobás, összkomfortos kockaház eladó.
Azonnal beköltözhető. Irányár: 4,5 millió
Ft. Tel.: 30/556-53-51.
1,5 szobás kertes ház eladó az Erkel Ferenc u. 19. szám alatt. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 20/35-84-331, 70/580-39-59.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Jószágtartásra alkalmas alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1
millió Ft. Tel.: 70/527-90-82.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított kockaház beköltözhetően eladó 5,2 millió Ft-ért.
Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.
Városközpontban földszinti, nagy erkélyes
lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 20/47-25-094.
Kamuton ház eladó. Irányár: 5,95 millió Ft.
Tel.: 70/565-73-50.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Mezőberényben, a központban, téglaépítésű összkomfortos szép kockaház eladó
nagy előkerttel 6 millió Ft-ért. 70/270-6938.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Széchenyi 11-ben harmadik emeleti 62
m2-es 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár:
6,6 millió Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Posta utcában kétszobás, összkomfortos,
vegyes falazatú ház 718 m2-es telken eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/36548-28.
Ady 7B-ben, II. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Földszinti egyéni tárolóval. Irányár: 6,9 millió Ft. Tel.: 30/325-7599.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Ady 14D-ben II. emeleti, kétszobás, egyedi gáz-cirkófűtéses, klímás szép állapotú
lakás eladó 7,3 millió Ft-ért. Tel.: 30/94999-18.
Karacs utcában III. emeleti, 58 m2-es, kisrezsijű, gázkonvektoros lakás eladó 7,3
millió Ft-ért. Közeli kőfalazású kiskertes
házra cserélhető. Érd.: 30/476-46-60.

Apróhirdetések
Főút mellett nagy portával tanya eladó 7,5
millió Ft. 30/961-87-65.
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Központi részen, a Mezey utcában háromszobás ház eladó 8 millió Ft-ért. Két család részére is kialakítható. Tel.: 30/37753-10.
Adyn első emeleti kétszobás lakás eladó.
Irányár: 8,3 millió Ft. Érd.: 20/555-78-37.
Háromszobás, II. emeleti, tehermentes, erkélyes téglalakás eladó. Irányár: 8,5 millió
Ft. Tel.: 20/326-79-26.
2,5 szobás, összkomfortos kertes ház kettes garázzsal, 817 m2-es telken eladó 8,7
millió Ft-ért. Tel.: 70/33-66-056.
Ady 10-ben I. emeleti, 70 m2-es, 2,5 szobás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/633-82-53.
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
Belvárosban háromszobás+ebédlős, gáz
és vegyes központi fűtésű, tehermentes ház eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Tel.:
70/611-25-86.
Kétszobás, nappalis, nagykonyhás ház
melléképületekkel eladó 10,6 millió Ft-ért.
Érd.: 30/693-47-85.
Csendes helyen II. emeleti, 2,5 szobás,
ebédlős, tágas lakás eladó. Irányár: 11,2
millió Ft. Tel.: 30/518-07-28.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 11,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/77-44-751.
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyosós kockaház nagy portán, melléképületekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár:
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751.
Centrumban összkomfortos, vegyes
falazású, kétszobás polgári ház eladó
melléképületekkel, kerttel, 2266 m2-es telken 16 millió Ft-ért. Érd.: 30/476-46-60.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó az uszoda közelében. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.:
70/324-74-24.

Kiadó ingatlan
Szoba-konyhás, közös fürdős, külön
bejáratú albérlet kiadó. Lehetőleg középkorú, egyedülálló nőnek. Tel.: 70/945-3267.

Ingatlant keres
Másfélszobás lakást keresek Békésen.
30/94-55-433.
Kiadó házat keresek 40-50 ezer Ft-ig. Tel.:
30/324 5379, 18-20 óra között.

Kert, szántóföld
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Csatárkertben 4 kvadrát kert eladó. Víz,
villany. Megtekinthető. Tel.: 66/413-902.
Nagykertben zártkert eladó téglaépítésű
nyaralóval, fizetéskönnyítéssel. Télen is
lakható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Rosszerdőn 3 kvadrát zártkert eladó. Érd.:
70/215-93-56.

Jármű, alkatrész
Elektromos négykerekű bicikli eladó. Tel.:
70/588-04-66.
Simson S50N eladó. Használaton kívüli
MZ-t, Jawát, Pannóniát, egyebet beszámítok. Bethlen u. 5.
Mopep kétszemélyes kisautó, felújított
motorral eladó. 70/283-58-83. SMS-t
nem fogadok.
Mercedes kisbusz bontásra eladó. 30/9455-433.
Romet 50 cm3-s kismotor 20 ezer Ft-ért
eladó. Kábelcserére szorul. 66/643-971.
Szabó D. u. 27/1. Bejárat a Révész u. felől.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA papírbolt (Piac tér), Fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben:
5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: július 25. kedd 12 óra

Nagytestű elektromos robogó eladó akkumulátor nélkül. Benzines robogóra csere
érdekel. Tel.: 70/216-37-03.
Jó állapotú utánfutó ponyvába, friss műszakival Gyulán sürgősen eladó. 126 Fiat
csomagtető eladó. Tel.: 20/648-39-12.
Skoda 120L jó állapotban eladó. Tel.:
70/408-82-89.
Renault Mégane 1,5DCI 2008-as gyártású limuzin eladó műszakival. Kényelmes, gyári extrákkal. Ár: 860 ezer Ft. Érd.:
30/476-46-60.
Négyakkumulátoros Lofty típusú megkímélt kerékpár eladó üzemképes állapotban. Érd.: 20/321-09-70, 30/889-82-22

Állat
Rántanivaló csirke eladó. 30/555-47-18.
Előnevelt kacsa, némakacsa, liba, pulyka,
csirke eladó. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
2-3 hónapos tacskó-keverék kölyök kiskutyát keresek, amely már egyedül képes
enni. Tel.: 30/504-07-11.
Nyári fekete kanca póni eladó. 30/21183-38.
Vágnivaló kecske eladó. Érd.: 70/222-1048.
Hasas koca eladó. 30/921-26-25.
Anyakecskék, kecskegidák, önetetőkönitatók eladók. Jerkét cserélnék bakra.
20/47-29-658.
Élőnyúl eladó. 70/58-62-690.
Kiscicák elvihetők 30/985-38-52.

Társkeresés
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő 24 éves békési fiatalember társat keres. 70/268-68-15.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Villanyszerelés! Konnektorjavítástól
háza villamos felújításáig számíthat
rám! Szabó János. 06-30/993-00-48.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.
Fűnyírást, kaszálást,
vállalok. 30/858-19-11.

láncélezést

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop,
karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
Eladó 190 db Magyar Horgász című újság
2000-től 2016-ig. Vannak teljes évfolyamok is. Ára: 2500 Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Mély kúti szivattyú és egy porszívó eladó.
70/58-80-466.
Minőségi új és hasznát paplanok és párnák eladók. Észak-erdélyi kiránduláshoz
útitársat keresek. 30/94-55-433.
Hibátlan Element P011S márkájú „nagymamatelefon” eladó, egy év garanciával.
Nagy gombokkal, betűkkel. Tel.: 70/25-24963.
Eladó: kombihűtő, irodai forgószék, 24-es
BMX kerékpárok, kézi pántolók, üzemképtelen szóló szivattyú. 100-120 kilós hízót
vennék. Érd.: 30/827-59-97.
Bontásból eladó: csempekályha, tégla,
cserép konvektor, ablak, ajtó, üvegfal, csatorna, csatornavas, ácskapocs. 20/47-29658.
Fa valamint fémkeretes fűrészek + fűrészlap, rókafarkú új fűrész, egyengetőlap,
dörzsár készlet, laposvágók eladók.
70/236-35-37.
Vasvázas kisipari fúrógép fúrókészlettel,
marótárcsákkal, cirkula lapokkal, lambéria
marótárcsával eladó. Érd.: 20/592-85-04.
Bontott szalagcserép és Bohn-cserép eladó. 70/275-34-65.
Eladó:120 kiló almacefre, jó állapotú Csepel lábbal hajtós varrógép. Tel.: 66/416037.
Tiszta 7 dl-es befőttes üvegek jó kupakkal
50 Ft-ért eladók. Tel.: 70/25-24-963.
Erzsébet hálószobabútor olcsón eladó.
70/772-16-67.
Új vízszintes gatterfűrész eladó. Könnyen
lehet vele munkát szerezni. 20/520-15-40.

Eladó: sátortetős sétakocsi igényesen felszerelve, kéthengeres kompresszor, kisbálás gyepszéna. Tel.: 30/277-95-43.
Építkezésből megmaradt új csúszásmentes járólap eladó. 30/94-55-433.
Eladó: fali- és mennyezeti lámpa, esőkabát, sárga mellény, 3 l-es demizson,
fűnyíró kerék, csillár, hiányos rokka,
szódásüvegek, üveg tortatartó, autó ködlámpa, gyerekheverő, ablakok, kisbíródob.
30/260-54-21.
ZC 181 típusú gázkazán, 4 db 15’-ös gyári
Ford alufelni eladó. 70/67-581-05.
Eladó: 2 db 210x75 cm-es ajtó, 110x75
cm-es ablak, 400 db zsalutégla, fűkasza,
benzines fűnyíró, beton vésőkalapács.
30/272-83-42.
Szalagfűrész, cirkula, betonkeverő, villanymotorok, malmi kocsi, húsdaráló,
hurkatöltő eladó. Tel.: 20/47-29-658.
Új állapotú vessző hintaszék eladó. Tel.:
66/427-158.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket,
fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot,
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot. Érd.: 30/245-69-25.
Eladó: tetőcserép és hullámpala, friss kisbálás búzaszalma, elektromos egér- és
patkányriasztó. Tel.: 30/433-79- 89.
Eladó: 2 db Simson üzemanyag sapka, MZ
lábtartó, kézmosókagyló, elektromos írógép, erős reflektor, kézimunka fonal, üres
parfümös üvegek, kerékpár csomagtartó, új 45-ös gumicsizma, autó ködlámpa.
30/260-54-21.
Bontásból eladó 2 db kézmosókagyló
csapteleppel, zománcos mosogató nagyméretű csurgatóval, új Hajdu centrifuga.
66/643-971. Szabó D. u. 27/1. Bejárat a
Révész u. felől.
Kétkarikás kemping gázfőző palackkal
együtt olcsón eladó. 30/574-40-88.
Eladók: befőttes üvegek, szilva- és szőlőpálinka. 30/258-04-69.
Veres szilva szedéssel eladó. Tel.: 20/35577-26.
Jó állapotú rozsdamentes mosogató 3
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/822-66-86.
Kétsoros elektromos zongora, orgona eladó. Irányár: 55 ezer Ft. Érd.: 70/216-3703.
Gyulán eladó: szürke térburkoló áron alul,
kerítésbetét elemek, kovácssatu, 720 mles üveg + lapka olcsón, nagytételben is.
Tel.: 30/648-39-12.
Eladók: új vízszűrő, bőröndök, napozóágyak, Pedrolló locsoló szivattyú, dohányzóasztal, 2 db fehér bunda fotelba. Tel.:
30/272-43-50.
Eladó: aggregátor, tápkockakészítőgép, 10es rekeszek, pérócsövek, cefréshordók.
Tel.: 70/508-08-95.
Zanussi Lehel hűtőszekrény fagyasztórésszel, és 28-as férfi kerékpár eladó.
Érd.: 66/410-204.
Eladó: Csepel lábbal hajtós varrógép, dohányzóasztalok, Whirlpool elöltöltős mosógép, demizson, vonalas telefonkészülék. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: BNB pulzáló gyógyító mágneses
matrac, elöltöltős automata mosógép,
porszívó, 2 db vesszőből font hintaszék.
30/590-69-38.
Eladó: gázfőző, centrifuga, mosógép, ajtólap, ablakszárnyak, női kerékpár, kézikocsi,
horgászbotok, orsók, gobelinhímzések,
olajfestmények, régi rádiók. Tel.: 66/413716. Révész u. 7.
Kamuton kukoricamorzsoló és fatüzeléses
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Eladók: egyszemélyes rugós felnőtt és
gyermekheverők, 3-5 méteres futószőnyegek, jó állapotú, 26-os hajlított vázas
női kerékpár. Tel.: 66/746-736, este.
Vegyestüzelésű, nagyteljesítményű használt kazánt vennék. Tel.: 70/216-37-03.
2 db fenyőkomód (70x40 cm-es, polcos)
eladó. 30/530-96-23.
Jó állapotú Panasonic tévé és egy női
Csepel bicikli jó állapotban eladó. Kisméretű elektromos fűnyíró eladó. Irányár: 4
ezer Ft. 30/57-44-088.
Eladó: teakályha, folyton égő kályha, 3x4
m-es keveset használt zöldszínű padlószőnyeg, fateknő. Érd.: 20/481-18-59.
Közel 300 éves, az 1730-as években készített hegedű eladó. Summás u 13. Tel.:
30/386-89-65, hétvégenként.
Eladók: 50 l-es üvegek kasban, 120-200
l-es műanyag hordók, alu radiátorok,
Kama szivattyú. Érd.: 70/215-93-56.
Eladó: ruhásszekrény tévéasztallal, hálóbútor, konyhaszekrény, hegesztő, rotakapa,
vezetékes gáztűzhely, rekamié, ágyneműtartó. Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.

Sokan indokolatlanul hosszú ideig, akár évekig küzdenek a
nagyothallással, mire segítségért folyamodnak. Nem kön�nyű beismerni, hogy egy érzékszervünk nem működik megfelelően.

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

A pihenés éveiben is
dolgos ember maradt

Bede Istvánról nemigen
mondaná meg senki, hogy a
hetekben ünnepelte 90. születésnapját. Feleségével kettecskén élnek családi házukban,
ahol Izsó Gábor polgármester is köszöntötte az ünnepeltet. Pista bácsi első és egyetlen
munkahelye az egykori szeg-

halmi állami gazdaság volt.
Kiérdemelte a kiváló dolgozó címet is, és 1987-ben innen
ment nyugállományba. A pihenés éveiben is dolgos ember maradt. A mai napig több
órát is eltölt műhelyében, hol
fúr, farag, ragaszt, szóval mindig alkot valamit.

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

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

Közlekedési balesetek
 Még június elején a Csallóközi utca és a Rákóczi utca
kereszteződésében történt bal-

eset. Egy vontatót vezető férfi a kereszteződéshez érve az
elsőbbségadásra kötelező tábla ellenére nem biztosított elsőbbséget egy neki balról érkező segédmotor-kerékpárnak.
A motort vezető nő az ütkö-

zésben súlyosan megsérült. A
rendőrség vádemelést javasol a
traktoros férfi ellen.
 A Táncsics Mihály utca és
a Kossuth utca kereszteződésében személyautó kerékpárossal ütközött, a kerékpáros
súlyosan megsérült. A helyszíni légalkohol mérés és a kórházi vizsgálat eredménye szerint
a férfi valószínűleg ittasan kerékpározott.
 A Teleki utcában június 16án reggel személygépkocsi kerékpárossal ütközött. A kerékpáros nő könnyű sérülést szenvedett.

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Félévszázados találkozó
meg a találkozón. Többen távolabbról érkeztek, sőt egyikük az Egyesült Államokból
látogatott éppen haza és jött

tották nemrégiben a Rákóczi
utcai iskolaépületben. Egykor
41-en jártak az végzős osztályba, ennek úgy a fele jelent

el. Az elmúlt fél évszázadban
mindössze a második találkozásuk volt a mostani: először
tíz évvel ezelőtt jöttek össze.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Az egykori 2. számú Általános Iskola 1967-ben végzett
8/B. osztályának tagjai ötvenéves osztálytalálkozójukat tar-

Akkor is Salát Mihályné Győri Anna szervezte meg az alkalmat. Osztályfőnökük a néhai dr. Szúdy Géza volt. Az ötvenéves találkozásra meghívták az özvegyét, Zsófi nénit,
aki tanította is őket. A közös
fotózkodás után beszélgetés
zajlott az egyik osztályteremben, közben házi süteményeket falatoztak. Rögtön a legelején Szúdyné Zsófi néni vette át a szót, akit nagy szeretettel és mély tisztelettel fogadtak az egykori kisnebulók, ma
már nagymamák-nagypapák.
Mindannyian rácsodálkoztak
az iskolaépület mai állapotára.
Bizony az elmúlt években jelentős mértékben felújították a
patinás iskolát. A találkozás az
egyik vendéglő asztalainál vacsorával ért véget. 
Sz. K.

II. Palmetta Fesztivál
és Ossian koncert

Pajtás

Állítólag a macskák és az emberek őrzik
meg játékos kedvüket élethossziglan, s ez talán annak is köszönhető (már legalábbis az
ember esetében), hogy korán rászoktatják a
rejtvényekre. Esetemben ez a Pajtás újság révén történt, ez állt ugyanis a tanulóifjúság rendelkezésére a Kádár-korszakban. Emlékszem,
alsó tagozaton, pontosabban elsős-másodikos
koromban az egész magazint meg kellett fejteni, majd jó magyar totalitárius módszerrel
az osztály minden tagja, azaz harminckilenc
ember körmölte le a tábláról a tök egyforma
megoldást egy postai levelezőlapra vagy géppapírra. Soha senki nem nyert, így aztán nem

tűnt fel, hogy minden fiatal elvtársnál (azaz
pajtásnál) ugyanazok a válaszok.
A pajtás szóról nekem az újság, másoknak a hasonló nevű fényképezőgép, a fiataloknak a Hajtás Pajtás biciklisfutár-szolgálat
ugrik be – de van-e köze a pajtásnak a pajtához? A Tyukodi pajtást is felemlegető kuruc vers szereplői, lírai énje és a bajtársa talán
egyazon pajtában töltötték az éjszakát, onnan ez a szó. Valójában azonban semmi köze
a pajtának és a pajtásnak, ugyanis egy török
szót vettünk át (eredetileg pajdasnak hangozhatott), amelynek jelentése: sorstárs.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Táborokra várják a jelentkezőket
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ idén is több nyári
tábort szervez.
Újdonság a gitártábor, ahová 10 év felettieket várnak július 31-augusztus 4. között.
A Békés Megyei Néptánc
Tábor 6-13 éves (már iskolába
járó) táncolni, énekelni szerető
gyermekeknek ugyanebben az
időpontban kerül sorra, szintén a központban.

A Békés Megyei „Kis Kézművesek” Táborába alsó tagozatos gyerekeket várnak. A
helyszín és időpont változatlan.
A Békés Megyei Amatőr Fotós Tábor július 24-28. között a
központ falai között lesz. Korhatár nincs. A szakmai oktatás
magas minőségét Apáti-Nagy
Lajos és Gazsó János, a Békési
Fotós Klub vezetői garantálják.
Az „Életképek a Körösök

mentén” - Honismereti Táborba 8-14 éves gyermekek jelentkezhetnek. Július 24-28. között
tartalmas időtöltésre számíthatnak a központban: Körösparti felfedező túrák, batikolás,
ékszerkészítés, textilfestés, nemezelés, szabad műhelymunka.
A táborok költségeivel és
részleteivel kapcsolatban a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ adnak felvilágosítást. 

ciója, amelyen már elég sokan voltak, de a tömeg a fél
tizenegykor kezdődő Ossian
koncertre érkezett meg, főleg
a hard rock kedvelők. A me-

Hírek
 Pakson

tartotta éves rendes közgyűlését a Kerék-
párosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ), melynek elnöki posztját Izsó
Gábor, Békés polgármestere tölti be. Tiszt
újításra került sor. Lemondott az eddigi titkár, Sztaniszláv Tamás, aki a jövőben a szövetség munkáját
szakmai titkárként segíti. A KETOSZ újonnan megválasztott főtitkára Gyebnár Péter, a kerékpározás népszerűsítését is folytató Fenntartható Térség Alapítvány elnöke lett.A
KETOSZ-nak jelenleg 23, közte tíz Békés megyei település a
tagja. A szervezet célja, hogy Magyarországon a kerékpáros
közlekedés feltételei javuljanak.
 Deákné Domonkos Julianna, a Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola igazgatója látogatást tett Budapesten, a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában, az olimpikonok nevét viselő iskolák kapcsolatának ápolása céljából. Az ünnepségen részt
vett Lehmann László, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára is. A békési iskolavezető találkozhatott Rejtő Ildikóval,
a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett kétszeres olimpiai
bajnok tőrvívó-edzővel, és Mohácsi Ferenc olimpiai bronzérmes kenussal.

gye több településéről jöttek
el az igényes rockzenét játszó
együttes koncertjére a fiatal- és
középgeneráció tagjai.
Zsombok Imre

Drogot árult egy
helyi férfi
Elfogtak a rendőrök egy békési férfit, aki a gyanú szerint
új pszichoaktív anyagot árult.
A 47 éves férfi ez év májusában és júniusában többeknek
adhatott el ilyen anyagot. Lakásán a nyomozók növényi
törmeléket, illetve az adagoláshoz szükséges mérleget találtak, ezeket, valamint a fellelt pénzt lefoglalták. A rendőrség a növényi őrlemény hatóanyag-tartalmát szakértővel
vizsgáltatja meg. A nyomozók
azt is vizsgálják, hogy a lefoglalt anyagot honnan szerezte
be és kiknek adhatott belőle.
A Békési Rendőrkapitányság
a 47 éves helyi férfit új pszichoaktív anyaggal visszaélés
vétség elkövetésével gyanúsítja – jelentette a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság.

A felvételen dr. Adbulrahman Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő
Alapítvány kuratórium elnöke, Apáti Bence, dr. Fodor Zsuzsanna, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kuratóriumi tagja és Kovács Ildikó, a Szent Lázár Alapítvány igazgatója.

Békési Gyülekezetének. Ezek
az összegek is a mentőautó beszerzését segítik.

si Gyülekezet, Kegyelem Gyülekezet Egyesület, Kovács Istvánné, Mezei és Társa Kft., Mészáros Sándor,
Partner Gumicentrum Kft., Szent
Lázár Alapítvány munkavállalói,
Szentháromság Plébánia, Szőlősi
Ferenc Józsefné, Szent Lázár Alapítvány, és azoknak is, akik nem kérték nevük megjelentetését. Médiatámogató: Békési Újság.

A Szent Lázár Alapítvány ezúton
mond köszönetet az adományozóknak: Apáti-Mária, Balog Sándor,
Cenzus-Fama Kft., Együd Imre, GaPix Fotó Média és Szolgáltató Kft.,
Hegyesi Erzsébet, Hegyesi László,
Hetednapi Adventista Egyház Béké-

Használt szemüveget gyűjtenek
Használt
szemüvegek
gyűjtése zajlik a Baptista.
Pontban ezekben a hetekben. A segélyiroda-adományboltban gyűjtik a használaton
kívül került, feleslegessé vált
vagy hagyatéki szemüvegeket. A leadott szemüvegeket
afrikai gyerekek és felnőttek
kapják meg. Az Omnia mel-

illusztráció.

A koncert végén hagyományosan fotó készült a zenekar és a tánckar
tagjaival, valamint a közönséggel.

Négyszázezer
forintnyi adományt gyűjtött ös�sze és adott át a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak a békési Szent Lázár
Alapítvány. Az adomány egy
újabb lépés jelent a Viharsarokban szolgálatot teljesítő, a
remények szerint a közeli jövőben beszerzendő koraszülött
mentőautóhoz. Az adományt
Gyulán, az Erkel Ferenc Művelődési Központban nyújtották át a békési alapítvány képviselői dr. Adbulrahman Mohamednek és dr. Fodor Zsuzsannának. Az átadásban Apáti Bence segített, aki maga is
koraszülött volt. Ugyanekkor
nyújtották át új tulajdonsainak
a Szent Lázár Alapítvány dolgozója, Veres Győző által készített és felajánlott festményeket a legnagyobb összeget felajánló békési Kegyelem
Gyülekezet Egyesületnek és a
Hetednapi Adventista Egyház

Fotó: Amatőr felvétel.

Átadták az összegyűjtött adományt
Fotó: Salamon Roland.

Július 8-án másodszor rendezte meg a Palmetta zenekar
a Palmetta Fesztivált. Idén 18
óráig ingyenesen látogathatták
a rendezvényt a gyerekek, szüleik illetve nagyszüleik. Tíz órától egész napos családi programok várták az érdeklődőket,
volt ugrálóvár, népijátszóház,
kézműves sziget, hangszer-,
népdal-,
néptánc-tanítás,
pónilovaglás, gyermek kerékpár
KRESZ-pálya, egészségsziget
állapotfelméréssel, masszázsokkal, tanácsadással, vízibicikli,
kirakodóvásár, strandolási lehetőség és délután interaktív gyermek koncert nem csak
gyerekeknek.
Este nyolckor kezdődött a
Palmetta nagy rock produk-

Egy nyelvet beszélünk

letti Baptista.Pont munkanapokon 8-16 óra között tart
nyitva. Ugyanitt érdeklődni
lehet a gimnazistáknak köte-

lező közösségi szolgálat teljesítéséről.
A segélyiroda tájékoztatta a Békési Újságot, hogy a lapunkban meghirdetett plüss
játékgyűjtés sikeres volt. A játékok eljutottak a kórházban
lévő gyerekekhez. A Baptista.Pont köszöni minden ado
mányozónak a segítségét. 
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Rekordlétszám a vízitúrán

Fotó: Pusztai Gábor Máté.

Horgász
szemmel
AMUROZÁS
HAGYOMÁNYOSAN
Az idén 500 éves reformációra kívánta felhívni a figyelmet egy
gyermeknapi futóverseny keretében a Szegedi Kis István Református Általános Iskola alsó tagozata, ahol a táv 500 méter volt.
A gyerekek a Teleki utcán küzdöttek a célba jutásért. A résztvevőket Katona Gyula esperes jelenlétében, az intézmény gimnáziumának egykori diákja, Kálmán Tibor alpolgármester köszöntötte, majd a felső tagozatos Pocsaji László Norbert templomtoronyból fújt trombitajátékára vette kezdetét a versengés. Az
évfolyamonkénti versenyszámok győzteseit Vég Gábor általános
iskolai intézményegység-vezető jutalmazta, majd a tanítók váltója következett, a magyar református zászlóval. A programot
közös imádság és csoportképkészítés zárta. A versenytávot teljesítő valamennyi kisdiák jutalomkupont kapott, amelyet az iskolaudvarra való visszatérés után, a diákönkormányzat jóvoltából
jeges finomságra válthattak. 
Arató Tamás

Az amurhorgászat alapjait illetve az etetési formákat e
rovat előző cikkében már bemutattam. Most a csalikkal
és a csalizási formákkal folytatom. Mint köztudott, az
amur nem alsó szájállású hal,
inkább nagyobb vákuummal
szippantja fel a fenékről a
táplálékot, úgy, mint a ponty.
A szerelék ezért bojlis alapokra helyezett (ledcoros inlline).
Elhagyós szerelék vagy helikopteres, hagyományos hajszál előkés rendszer alkotja a
csalizási módot. Legjobb csalizás a lebegtetés hajszál előkén, a lebegtető csali lehet
tecnopufi, lebegő szivacs, lebegő pellet, stb. Ezeket a csalikat érdemes kombinálni hagyományosan erjesztett főtt
kukoricával. A csalizás lényege a ballanszírozás, vagyis
hogy a csali mennyire emelkedjen el a fenékről. Minden
egyes csalit sajátosan kell kisúlyozni. A víz szélén vagy
egy vödörben az ellensúly
lehet ólomsörét vagy ólompaszta. A felemelkedését általában 1-15 cm között szokták
beállítani. A többi már csak a
türelmen múlik.
Szekerczés Sándor

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ!
Kuglizva
vagy
konyhakészen

Zajlik az atlétikaszezon
Székesfehérvár adott otthont
az V-VI. korcsoportos atlétikai
országos diákolimpiai döntőnek. Fodor József (GFF Békés
Szakképző) az egyik legnépszerűbb versenyszámban, a súlylökésben remekül szerepelt.

Fodor József

Végig nagyon jól dobott és a
harmadik sorozatban új egyéni
csúcsot ért el a 6 kilogrammos
szerrel. A 14.41 méteres dobás

bronzérmet ért. Józsi diszkoszvetésben is indult, ahol a hetedik helyen végzett. Ebben a
versenyszámban jól szerepelt
Keresztesi Kristóf (GFF Békés
Szakképző), akinek idei legjobb eredménye, 42.69 méter,
az ötödik helyre volt elég.
Gyöngyösi Terézia (Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium) távolugrásban jutott döntőbe, ahol nyolcadik lett.
Szilágyi Petra (Szegedi Kis
István Református Gimnázium) gerelyhajításban a 11.,
míg súlylökésben a 15. helyen
végzett.
Ugyanakkor az ország másik végében, Miskolcon zajlott
az egyetemi és főiskolai országos bajnokság. Itt Nyeste Ágnes képviselte a békési atlétikát. Ági 400 méteres gátfutásban ezüstérmet nyert.

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!

(Folytatás az 1. oldalról)
Az első pihenő Szanazug dobozi oldalán volt, ahol a dobozi
és a gyulai önkormányzat vendégelte meg a csapatot. Az első
nap végén Békésen pihenhettek meg a résztvevők, az önkormányzat paprikás krumplival és

pezsgős fürdővel látta vendégül
őket. Másnap ragyogó napsütésben csoroghattak le a békési
kishajó kikötőtől a köröstarcsai
kishajó kikötőbe, ahol az elcsigázottak szintén kellemes vendéglátásban részesültek. A vasárnapi nap minden idők leg-

nagyobb létszámával valósult
meg. A 123 sportember két sárkányhajóval, 25 kenuval és két
kajakkal teljesítette a szokásos
útvonalat. Eljött újra a korábbi
olimpiai résztvevő veterán kenus, Wichmann Tamás is, aki
végig evezte a távot.

Óvatosan fürdőzzön szabad vizekben
A kánikulában sokan keresnek felüdülést a vizek mellett,
ami nagyszerű kikapcsolódás,
de veszélyes is. Nagyon fontos
szabály: szabadvizek mentén
a legbiztonságosabb a szakemberek által kijelölt fürdőhelyen
történő fürdőzés.
Természetes vizekben a kijelölt helyeken lehet fürdőzni,
illetve ott, ahol a fürdés nem
esik tiltó rendelkezés hatálya
alá. Tilos fürdőzni hajóútban,
kikötőkben, vízisí pályákon,
komp- és révátkelő helyek 100
méteres körzetében, egészségre ártalmas vizekben, hidak
100 méteres körzetében, éjsza-

Képünk illusztráció.

Futás a reformáció jegyében

ka és korlátozott látási viszonyok között, viharban, továbbá ahol azt tiltó tábla jelzi.
Néhány jó tanács:
- Ne fürödjön teli gyomorral!
- Soha ne ugorjon felhevült
testtel a vízbe! Hűtse le magát
előtte!
- Figyelje a strand területét
jelző bójákat!
- Ne fürödjön alkoholos állapotban!

- Soha ne ússzon egyedül!
- Azonnal menjen ki a vízből, ha fázik és törölközzön
szárazra!
- Ha nem tud úszni, ne
használjon gumimatracot!
- Ismeretlen helyen soha ne
ugorjon a vízbe!
- Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében
fürödjön a szabad vizekben!
- Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a
jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata. A karúszó nem
nyújt megfelelő biztonságot!

Sportberuházások városszerte
(Folytatás az 1. oldalról)
A legfrissebb fejlesztés a
sportpálya székházépületének
külső hőszigetelése mintegy 19
millió forintból, a Békési Férfi Kézilabda Kft. jóvoltából, a
társasági adóból kapott támogatás terhére. A fejlesztés korábbi szakaszában már cserélték a nyílászárókat, felújították a vizesblokkokat és az öltözőket. Az épülethez tartozó
tornatermet tavaly újították
fel, ebben a helyiségben kezdődött el hat évvel ezelőtt az ovis
kézilabdázás – ezt már Polgár
Zoltán ügyvezető mondta el. A
fejlesztések ezen a helyszínen
még folytatódnak. A teniszpályák szomszédságában teniszszékház építésébe fogtak.

A városi sportcsarnok is
megérett a rekonstrukcióra.
Jelenleg ott mintegy hatvan
százalékos készenlétben van a
tetőszerkezet kijavítása, cseréje.
- Régi álmunk, hogy a csarnok ne ázzon be – fogalmazott ezzel kapcsolatban Polgár
Zoltán. A csarnok felújítása is
folytatódik a korábbi terveknek megfelelően. Jövőre cserélik a nyílászárókat, a korábbi
világítást korszerű ledes rendszerűre váltják, a parkettát is
kicserélik és légkondicionáló
berendezés beépítése is szerepel a tervek között.
Polgár Zoltán hozzátette,
hogy a kézilabdázók a hozzájuk köthető fejlesztésekkel sze-

retnének valamit visszaadni a
városnak a sokéves ingyenes
teremhasználatért és az egyéb
támogatásokért.
A kivitelezést a sporttelepi székháznál éppúgy mint a
sportcsarnoknál, helyi vállalkozóra bízták.
Kálmán Tibor beszélt a többi sportberuházásról is, megemlítve a kajakosok székházának rekonstrukcióját és a
Szánthó utcai tornaterem közeli hetekben elkészült felújítását. Mindezzel az a célja a
városvezetésnek, együttműködésben a sportszervezetekkel,
hogy Békésen a gyerekek és fiatalok jobb körülmények között, jobb színvonalon sportolhassanak. 
Szegfű K.
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