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A bulgáriái Sozopolban tartották nemrégiben a „Múzsák”
elnevezésű XII. Nemzetközi
Ifjúsági Összművészeti Fesztivált, melyre meghívást kapott
a békési Belencéres Néptáncegyüttes felnőtt csoportja is.
A kéthetes, nagyszabású művészeti fesztivál a tánc mellett
helyet adott a filmművészetnek, a szobrászatnak, az irodalomnak és a színjátszásnak
is. De ha csak a táncnál maradunk, ott is a műfajok sokfélesége volt megfigyelhető, a balettől a hiphop-on át a modern

táncig, természetesen beleértve a néptáncot is.
A békésiek fellépésének színvonalát növelte a Suttyomba
zenekar és barátainak élőzenei
kísérete is. A 15 perces előadás
a közelmúltban a Békés-tarhosi
Zenei Napok részeként megtartott néptáncgálán már megcsodált Tyukodi és Balázsteki
koreográfiákból tevődött ös�sze. Előbbit Csipei Judit és Földesi Márton, míg utóbbit Busai
Norbert és Busai Zsuzsanna állította össze. A közönség kirobbanó vastapssal jutalmazta a

fergeteges előadást. A zsűri külön is kiemelte, hogy a táncosok
nem csak vízszintesen, hanem
vertikálisan (székeken táncolva,
fölfelé építkezve) is kihasználják a teret, melyet a többi - zömében szovjet utódállamokból
érkező – csoport nem mutatott
be. Végül a több mint tíz országból érkezett fellépő mindegyikét maga mögé utasította
a békési táncegyüttes. A díjátadón külön is kiemelték, hogy
a várakozások ellenére nem helyi bolgár vagy valamely oroszországi fellépő nyerte meg a

táncszekció fődíját, hanem a
fesztivál történetében elsőként
Magyarországról érkező tehetséges táncosok. A fesztivált záró díjátadó gálán az érmek és
kupák átvételét követően már
csak a díjazott versenyzők léptek fel, záró műsorszámként
pedig a fesztivál nagydíjasai, a
Belencéres Néptáncegyüttes
táncosai.
Bulgáriába nem juthatott
volna el az együttes Békés Város Önkormányzata és a Békés
Drén Kft. támogatása nélkül,
melyet ezúton is köszönnek.

Fotó: Túri Andrea.

Nemzetközi fesztiválnagydíjas a Belencéres Néptáncegyüttes

Bulgáriában érte el eddigi legnagyobb sikerét a Belencéres Néptáncegyüttes felnőtt csoportja.

Búzafelajánlásokat várnak Holokauszt Roma

Szerveződik az őszi Tökmulatság

Megkezdte a szervező munkát
a következő, sorrendben már tizenkettedik Békési Tökmulatságra a Nefelejcs Egyesület. A szep
tember 23-i rendezvénynek a Tájház ad otthont, ebben nincs változás. A program a tök mellett
a mogyoró és mókus motívumra épül. Természetesen elmaradhatatlan a tökmustra, vagyis a tökszépségverseny, a tökkirályválasztás, a
töklámpásfaragás és ezzel felvonulás, amelyek
évről-évre a legnépszerűbb programelemek. Az
egész napos forgatagot bábelőadás, gyermekfellépés, játszóház, táncház és sok gasztronómiai elem színesíti. Eljön a Békés Megyei Culinary
Team, melynek tagjaival Békés megye ízei között kalandozhatnak a látogatók. Kiírták a mogyorós sütemények versenyét, melyre a már kész

édességekkel lehet a helyszínen nevezni, és ezúttal is szép ajándékokat adnak a legjobbaknak. A letűnt idők süteményei közül ezúttal a molnárkalács kerül előtérbe,
amelynek nem csupán a történetét lehet megismerni, hanem meg
is lehet majd kóstolni. Visszatérnek a Körösök
Völgye Vitézi Bandérium Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület tagjai is, akik a már letűnt
pásztorélet egyes elemeit fogják bemutatni. Van
még egy pályázat: az alkotókedvűek őszi hangulatú terményképeket készíthetnek. Egyéni
és csoportos nevezők egyaránt jelentkezhetnek,
életkori megkötés nincs. Előnyt élvez, aki a mókus és/vagy mogyoró motívumot is szerepelteti.
A minimum A/4-es terményképek leadhatók a
Fakuckó játékboltban szeptember 21-ig.

nált kászoni gyermekotthon
lakóinak és a gyergyói Szent
Anna Gyermekotthon lakóinak megsegítésére, valamint
gyergyói szegény családoknak
adják. A gazdák búzaadomá-

illusztráció

Az Öreg, Hegyesi és Paulcsik
családok kezdeményezésére augusztusban ötödik alkalommal is kisül a Testvérvárosok
Kenyere. A kezdeményezéshez
ezúttal is békési és köznyékbeli gazdák búzaadományait várják. Ki-ki mennyit szán
erre a nemes célra. Az érkező
búzát két testvértelepülésünkről, Gyergyószentmiklósból és
Magyarittabéról érkező búzával együtt őrlik majd meg, a
lisztből cipókat sütnek, melyeket meg lehet majd vásárolni augusztus 19-én, szombaton
a Libás-tanya egész napos kenyérrendezvényén, és 20-án a
városi ünnepségen. A befolyt
pénzösszeget és a megmaradó lisztet az Öreg, Hegyesi és
Paulcsik családok által patro-

nyaikkal Öreg Gábort keressék személyesen a már bejáratott módon, a Kossuth utcai
kereskedésében. Telefon: +3620/95-35-298.

Áldozatainak Emléknapja

Békés Város Önkormányzata, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymissziója és a Békési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében ünnepséget tartanak a Holokauszt Roma
Áldozatainak Emléknapja alkalmából augusztus
2-án, szerdán 16:30-tól a
világháborús emlékműnél. Műsor: Surman László Emlékezz! című versét
Szeverényi Barnabás adja elő, ünnepi beszédet
mond Izsó Gábor polgármester és Durkó Albert,

az MPE Országos Cigánymisszió
misszióvezetője. Paul Wilbur: Shalom,
Jerusalem című dalát előadja Baloghné Kiss Magdolna, végezetül koszorúzás és mécsesgyújtás. Emlékezzünk együtt!
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A Hunyadi utcai volt Simon-ház
A Hunyadi utca 2. szám alatti parasztház
népi építészeti szempontból feltétlenül figyelmet érdemel. Az alföldi magyar háztípust
ilyen jó állapotban már alig-alig lelhetjük fel
városunkban. A több
évig lakatlanul álló
házat Baji Csaba vállalkozó mentette meg
a pusztulástól. Köszönetemet fejezem ki,
amiért nem bontatta
le a házat, hanem felújíttatta.
A sarki lakóházat
Simon Gábor földműves parasztember építette a XIX-XX.
század fordulóján. Simon Gábornak és feleségének, Fábián Máriának négy gyermekük
született, akik már meghaltak, de unokáik és leszármazottaik nagy része itt él váro
sunkban.
1945 után rövid ideig Papp Gábor kamuti
gazda volt a ház tulajdonosa, aki nem lakott
itt. 1952-ben Oláh László és felesége, Csávás
Julianna lett a ház tulajdonosa. Amikor a ház-

ban felkerestem Oláh bácsit, a család leszármazottját, aki egyedül élt itt, megmutatta az
akkor még működő rokkáját. Jelenleg Baji
Csaba vállalkozóé az építmény.
Az eredetileg szoba – konyha – szoba alapterületű építmény vert falú, tehát sárból épült. A
Hunyadi utcára néző
ablakok is eredeti állapotában maradtak
fenn. Alul a lábazat
sötét színűre elhúzva.
Az egyszerű feketére festett deszka oromfalon két kis szellőzőnyílást figyelhetünk meg. Az udvari folyosó
nincs beüvegezve, itt egyszerű, fából készült
tornác fut végig. Az egykori tisztaszobában
valamikor nagy búbos kemence adta a meleget. De már régen elbontották. Az épület héjazata cserép.
Bízunk benne, hogy az utánunk következő
nemzedékek is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Hűsítő levesek
A forró nyári napokon kevésbé vágyunk nehéz ételekre. A legjobb ilyenkor egy tányér hűsítő leves.
Fahéjas szilvaleves tejszínnel
Térségünk szilvatermelő terület, miért ne tennénk ezt a gyümölcsöt gyakrabban az asztalunkra? A szilvaleves nyáron az igazi, a fahéj és a szegfűszeg szinte kötelező mellé, a
tejszín már csak a ráadás, ettől lesz csodásan krémes. Hozzávalók: 50 dkg szilva, 2 dl tejszín, 1 evőkanál liszt, 2 evőkanál
cukor, fél citrom reszelt héja, 3
szem összetört szegfűszeg, fél
kávéskanál fahéj. Elkészítés: a
szilvát alaposan mossuk meg,
majd vágjuk félbe, és szedjük ki
a magját. Tegyük fel főni hét deci vízzel, egy evőkanál cukorral és a szegfűszeggel. Forraljuk fel, majd hagyjuk öt percig főni. A
tejszínt keverjük ki a liszttel és a fahéjjal, habarjuk
be vele a levest, hagyjuk újból felforrni, adjuk hozzá a citromhéjat, és ha nem elég édes, akkor még
egy evőkanál cukrot. Ha savanykásabban szeretik, akkor tejföllel is készíthető.

Hideg zöldségleves
Aki mediterránabb ízekre vágyik, válassza a spanyolok kedvencét, a hideg zöldséglevest, más néven
gazpachot. Kiváló nyári fogás, a sok zöldség miatt nagyon egészséges, bármennyit fogyaszthatunk belőle,
nem hizlal, ráadásul nagyon könnyű elkészíteni. Hozzávalók: 1 db kígyóuborka, 6 darab érett paradicsom,
2 paprika, 4 gerezd fokhagyma, 1
fej vöröshagyma, 0,5 dl borecet, 2
dl zöldségleves, só, bors, olívaolaj,
kenyér. Elkészítés: pucoljuk meg az
uborkát, vágjuk kockákra, a paradicsomról távolítsuk el a héját - forró
vízben áztassuk egy percig, utána
szinte ledobja magáról -, a paprikákat csumázzuk ki, a hagymát pedig
kockázzuk fel. Ezt követően a zöldségeket turmixoljuk össze – de pár
kockányit tegyünk félre, díszítés céljából –, közben
adjuk hozzájuk sót és borsot, pár csepp olívaolajat,
valamint az ecetet. Ha nem elég híg, öntsük fel kevés
zöldséglevessel. Ezután tegyük a hűtőbe. Amíg hűl,
készítsünk kenyérkockákat hozzá: egy serpenyőben
fokhagymás olajon pirítsuk meg a kockákra vágott
kenyeret, ezzel kiegészítve lesz igazán finom fogás.

Ki lépnek fel az idei Madzagfalvi Napokon?

A Békési Újság
kéthetente
10 ezer példányban
jelenik meg.

Szeptember 1-3. között rendezik meg a Madzagfalvi Napokat, a város legnagyobb
fesztiválját, amely hagyományosan a település aprajátnagyját megmozgatja. Napközben számos szórakoztató és
sportrendezvény lesz a kulturális központ melletti téren és
az egyéb helyszíneken.
Sokéves tapasztalat, hogy a
legnagyobb érdeklődés az esti
koncerteket övezi, melyeknek
a Rendezvénytér nagyszínpada
ad helyet. A szervezőktől kapott tájékoztatás szerint összeállt a XIX. Madzagfalvi Napok
esti koncertkínálata. Pénteken
színpada lép a többféle zenei stílusban járatos békési Mártone
Netwörk, melyet Szűcs Márton vezet. Szintén ekkor koncertezik a Hevesi Tamás-féle

Keresse a postaládájában!

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!

Hevesi Happy Band, amely az
ország egyik legfoglalkoztatottabb partizenekara. Szombaton a szintén békési kötődésű,
népi rockzenét játszó Palmetta

Főzzön pacalt a családi napon!

Képünk illusztráció.

Családok, baráti társaságok,
közösségek, szervezetek jelentkezését várják az augusztus

20-i dánfoki családi nap főzőversenyére, melynek szűkebb
témája a pacal. A legfinomabb
ételeket díjazzák.

Az I. Délkelet-magyarországi pacalfőző versenyre jelentkezni augusztus 14-én,
hétfőn 16 óráig lehet személyesen a kulturális központban, az intézmény nyitvatartási ideje alatt, valamint a www.
bekesikultura.hu oldalon. A
nevezés díjtalan. Az alapanyagokról, az eszközökről és a tűzifáról a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk.
Bővebb tájékoztatás: Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ (Jantyik M. u. 2325.). Tel.: 66/411-142.
A főzőverseny a Dánfoki Üdü
lőközpontban lesz augusztus 20án, vasárnap 10 órától.


zenekar lép színpadra, az estet
pedig Máté Szabolcs, vagyis a
Sub Bass Monster néven ismert
rapper fellépése zárja. A zárónapon a Héjja Gyula által ala-

pított Emeretta Rock Band áll
a békési publikum elé, a fesztivált pedig a több generációt
megszólítani képes Nagy Feró
és a Beatrice zenekar zárja. 

3

2017. augusztus 1.

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Bela Márk Benjámin és Farkas
Bernadett, Csarnai László és
Pocsaji Eszter Anna, Hürkecz
Ferenc Róbert és Balogh Katalin, Baji Márk Miklós és Karancsi
Zsuzsanna Ildikó.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Csüllög Tibor (46 évesen), Domokos János (85), Szojka Ferenc (74), Pikó Imréné Bakos
Erzsébet (98), Kun Sándor (59,
Bélmegyer), özv. Képíró Imréné
Czirok Eszter (70, Murony), Csávás László (73), Kiss Ilona (58,
Bélmegyer), Kukár Gáborné Pál
Anna (50), Tamási Géza (87), Jónás Imréné Pákozdi Mária (79,
Bélmegyer), özv. Valach Istvánné Nagy Mária (93), özv. Szabó
Imréné Szabó Mária (78).
Nyugodjanak békében!
Temetkezési
békési-tem
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Fotókiállítás nyílt
Dr. Blahut Károly békéscsabai amatőr fotós több
mint fél évszázada lelkes
hódolója a fényképezésnek.
Vászonra vitt fotóinak kiállítása július 31-től augusztus 28-ig várja a látogatókat a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban. „A
pillanat varázsa” című tárlat
megtekintése ingyenes.

A Magyar Levéltárosok
Egyesülete 2017-es vándorgyűlését Miskolcon tartották július elején. A többnapos
szakmai rendezvényen adták
át a Dóka Klára Díjakat. Ös�szesen öten vehették át a levéltáros szakma legmagasabb
rangú szakmai elismerését,
egyikük Gurzó Klára, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés
Megyei Levéltára Békési Fióklevéltárának segédlevéltárosa.
Gurzó Klára húsz éve dolgozik a békési fióklevéltárban, az
utóbbi időkben a kutatószolgálat és az anyakönyvi munka az elsődleges szakterülete.
Rendkívül széles és alapos ismerettel rendelkezik. Munkáját lelkiismeretesen, előzékenyen és segítőkészen végzi. A
bonyolultabb kutatói kérdéseket személyes kihívásnak tekinti és ezzel sok kutatónak
nyújt óriási segítséget. Családtörténeti ismereteit felhasználva a városban három éve
családfakutató szakkört indí-

Jegyzet

Carpe diem!
Pálmai
Tamás

fotó: Czégé Petra.

Ügyeletes gyógyszertár
július 29. – augusztus 5.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
augusztus 5-12.
Turul Patika (Piac tér)
augusztus 12-19.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

Elismerés a békési levéltárosnak

A felvételen a díjátadó pillanata. Gurzó Klára mellett Dr. Kenyeres István, a Magyar Levéltáros Egyesület elnöke és Dr. Tilcsik György, a
Magyar Levéltáros Egyesület Dóka Klára Díj kuratóriumának elnöke.

tott, és ez a helyi könyvtárral közösen működtetett közösség hasznos munkát folytat. Erről a témáról a 2017-es
Békési Kalendáriumnak hos�szabb interjút adott, amely
szintén többeket indított a
családfakutatás felé. Napjaink
legnagyobb kihívása a számára a Magyar Nemzeti Levéltár
első világháborús adatbázis-

építésében való aktív szerepvállalás: a Békés megyei áldozatok lajtromba vétele. Gurzó
Klára a hosszú éveken át végzett magas színvonalú, példamutató és eredményes munkája, és közösséget kovácsoló
személyisége alapján lett méltó a Dóka Klára Díjra. Elismeréséhez szeretettel gratulál
a Békési Újság szerkesztősége.

Nagy számban jöttek Békésre
ausztráliai magyarok
Előző lapunkban már írtunk röviden az idei Ausztrál
Napról, melynek fő attrakciója az Ausztrál Pont felavatása volt a Széchenyi téren, a
Juhász Cukrászat előtt. A két
ország barátságát megtestesítő emlékmű az Ausztrál és Békési Polgárok Egyesülete emlékezőhelye is lesz a jövőben.
Az avatást követően a nap
a dánfoki üdülőközpontban
folytatódott. Amint Farkas
Lászlótól, az egyesületi titkárától megtudtuk, húsznál is
több olyan magyar jött el Békésre, aki korábban vagy most
is Ausztráliában él. Alison
Drury, a bécsi ausztrál konzulátus helyettes nagykövete
mellett köszöntötték a helyszínen a Csabai Kolbászfesztivált rendező cég tulajdonosát,
Hégely Sándort és feleségét is,
akik annak apropóján látogatták meg a rendezvényt, hogy
az idei kolbászfesztivál díszvendége Ausztrália lesz. Eljött
dr. Adbulrahman Mohamed, a

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Alison Drury, a bécsi ausztrál konzulátus nagykövet-helyettese (balról) nagyon élvezte a motorozást Dánfokon.

Viharsarki Koraszülöttmentő
Alapítvány vezetője is. A Viharsarokban szolgálatot teljesítő, a remények szerint a közeli jövőben beszerzendő koraszülött mentőautóhoz adománygyűjtéssel kíván hozzájárulni
az Ausztrál és Békési Polgárok
Egyesülete a szeptember eleji
Madzagfalvi Napokon. A Magyar Cukrászszövetség támogatásával 2000-2500 süteményt

fognak értékesíteni, melynek
teljes bevételét erre a nemes
célra fogják felajánlani.
A mintegy 120 meghívott
vendég és egyesületi tag jelenlétében rendezett Ausztrál
Nap színvonalas néptáncbemutatót, nosztalgiamotorozást
és halászlé-szürkemarhapörkölt ebédet, de mindenekelőtt
kellemes baráti hangulatot tartogatott. 
Szegfű K.

Arany János az örökérvényű író
Az EFOP-1.3.5-16-2016-00402 kódszámú
nyertes projekt részeként a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület havonta egy alkalommal
irodalmi előadásokat tart. A foglalkozások
szakmai vezetését egy korábbi Nefelejcs-díjazott, Gellénné Körözsi Eszter gimnáziumi magyartanárnő vállalta. Az első találkozáson, július 18-án rögtön két téma is elő-

térbe került. Egyrészt elhozta és felolvasta
saját verseinek legjavát a fiatal helyi költő,
Guti Gréta, aki szülei révén szorosan kapcsolódik az egyesülethez. Másrészt az idei
Arany-emlékévhez kapcsolódóan Arany
János kevésbé ismert prózáiból olvasott fel
részleteket Gellénné Körözsi Eszter. A tanárnő mindenkit arra buzdított, hogy vegye le otthon a könyvespolcokról az Arany

köteteket, vagy kölcsönözzön ki ilyeneket
a könyvtárból, mert bár egy 200 éve született magyar íróról van szó, stílusa lehengerlő és sodró lendületű, írásai élvezhetőek és
máig érvényes mondanivalójúak.
Az Irodalom és határterületei című előadássorozat a Hőzső utca 4. szám alatti
Civil Szervezetek Házában augusztus 22én, kedden 17 órától folytatódik. Sz. K.

Azaz élvezd, használd
ki az időt, minden napnak
szakítsd le a virágát! A sokkal közismertebb „élj a mának” ferdítés-fordítás egy
eléggé hedonista, azaz csupán a materiális, anyagi élvezetekre fókuszáló félrefordítása a szólásnak. A kifejezés maga Horatiustól
ered, és eredetileg annyit
jelent, hogy „szakítsd le a
napot”, magyarosabban:
„használd fel a napot”, ami
azt jelenti, hogy minden
napodnak legyen meg az
értelme, ragadj meg minden lehetőséget, és élvezd a
jelen pillanatot.
Egy hozzám nagyon-nagyon közel álló „felebarátomnak” ezt mondta a professzor a kemoterápia megkezdése előtt. És e szerint
élték eddigi életüket testilelki jó barátaim is, akiket
csak az élő csodaként emlegettünk, ahogy a feldolgozhatatlant feldolgozva
élvezték minden maradék
közös napjuk minden percének minden gyümölcsét.
Ők mindannyian tudták,
hogy a carpe diem azt jelenti, hogy használd ki az adott
napban rejlő lehetőségeket,
és nem azt, hogy másokra és magadra tekintet nélkül, a holnappal egyáltalán
nem törődő botor vadként
rohanj és öklelj a világban,
feléld az erőforrásaidat, és
ne foglalkozz a jövővel. A
carpe diem modern kisöc�cse, YOLO (You Only Live
Once = Csak egyszer élsz)
még durvább takarózás, hiszen sokan agyament, balesetveszélyes, sőt, törvényszegő döntéseiket igazolják
vele. Mert ugye, egyszer élsz
ugyan, de nem mindegy,
hogy hogyan, és meddig.
Jó dolog tehát a carpe diem, de csak akkor valóban
pozitív a hatása, ha a jelen
mellett megjelenik a múlt
és a jövő is. „Mert milyen
lenne az élet, ha csak a jelen létezne. Ha nem lenne
tapasztalat, és nem lenne
tervszerűség sem. Ha a pillanatnyi vágyak és érzések
vezérelnének minket, ha
csak a ma lenne a fókuszban. Nem törődnénk sem
az előzményekkel, sem a
következményekkel.” Miért is olyan vágyott dolog
csak a jelenben élni? Mert

valójában a szorongásmentességre vágyunk - írja egy
pszichológus. Szerinte „a
szorongás félelem, melynek megértése egy életen át tart, a vele való békés együttélés kulcsa, hogy
bedolgozzuk, befogadjuk
a mindennapi életünkbe.
A szorongás sokszor nem
gondolatok formájában jön
elő, hanem testi tünetek
mögé bújik. Mivel ez kellemetlen, mindent megteszünk, hogy leküzdjük.
De eltüntetni sosem hagyja magát, mert akkor megszűnne a létezés értelme is,
hiszen a szorongás energiája maga a félelem a megszűnéstől. Ez sok esetben
segít abban, hogy a veszélyes helyzeteket elkerüljük,
energiát ad ahhoz, hogy
megoldjunk egy-egy konfliktust.”
Visszatérve a címbeli
szólásra, az „élj a mának”,
tulajdonképpen egy romboló félrefordítás, mert a
helyes valójában az „élj a
mában!” Apró eltérésnek
tűnik, mégis óriási különbséget rejt. Ha valaki csak
a mának él, az tagadja a
holnapot, nem törődik vele. Horatius szerint az ember szenvedésének forrásai,
hogy olyan dolgokra vágyakoznak, amiket el nem érhetnek, és olyan bajokat
akarnak elkerülni, amik
elkerülhetetlenek. A holnap nincs a hatalmunkban,
egyedül a most az, amit
irányítani tudunk, amiről
dönthetünk, a többi csak
reménység. De ez a pillanatban élés sokkal több
(meg sokkal nehezebb),
mint a gyönyörök hajszolása. Ez azonban nem a holnap elutasítása. A kulcs itt
az ember jelenben való léte
és a jövőben élése közt található. Mindez arra ösztönöz, hogy a légy készen:
tegyél meg mindent, ami
szükséges, és lehetséges. A
pillanatra figyelj, mert az a
tiéd.
Carpe diem! Ez a mondat nem az élet léha élvezetére buzdít bennünket tehát, hanem sokkal inkább
arra, hogy kihasználjuk a
lehetőségeket. Például a találkozásokét. Azt, hogy ne
bánkódjunk később sem,
hogy valamit elmulasztottunk. Akik már nincsenek
közöttünk, azok lelkét a
temetőben simogathatjuk
meg. De akik élnek, azokkal még itt élhetjük meg,
együtt a lehetséges perceket. Mert nem tudhatjuk,
kinek mennyi adatik.
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Könnyűzenei
versenyen
jártak
a
zeneiskolások
Csendesül...

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

Az elmúlt évben amerikai elnökválasztás zajlott, elsöpörte a teljes francia pártrendszert a francia választás, de a legfontosabb mégis az volt, hogy a visegrádi négyek együttműködése szorosabbá vált. Trump első nagy külföldi beszédét Varsóban mondta el: „A mi Nyugatért folyó harcunk
nem a harcmezőkön kezdődik, hanem az elménkben, az
akaratunkkal és a lelkünkkel. Szabadságunk, civilizációnk
és fennmaradásunk a történelem, a kultúra és az emlékezet kötelékein múlik. Így hát harcoljunk, mint a lengyelek, családért, szabadságért, országért és Istenért.” Ez a változás mértéke, amely körülöttünk zajlik. A nyugati világban most zajló változásokat úgy írják le, hogy érzékelhetővé
vált az a küzdelem, amelyet a globálisnak nevezett, nemzetek feletti elit és a hazafias, nemzeti vezetők folytatnak egymással a világpolitika terében. Mi már 2010-ben ennek az
új, hazafias nyugati politikának lettünk az előfutárai. És mi
más lehetne egy hazafias kormányzás célja, minthogy megerősítsük a saját közösségünket, nemzetünket, és országunkat. 2010-ben mi, magyarok is úgy döntöttünk, hogy vissza
akarjuk kapni az országunkat, vissza akarjuk kapni az önbecsülésünket, és vissza akarjuk kapni a jövőnket - mondta
a tusnádfürdői nyári szabadegyetemen tartott előadásában
Orbán Viktor miniszterelnök.

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

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

Amatőr felvétel.

A „vizes vébé”, ahogy a köznyelvben emlegetik, pár napja
véget ért. A versenyzők felkészülése sok erőfeszítéssel, önfegyelemmel, lemondással járt, de mindezt vállalták a siker reményében. Aztán amikor sor került a döntőkre, rajtuk volt a
világ szeme. Az első három helyezett személy vagy csapat érmet kapott; ők dicsőségben, az országok pedig, melyeket képviseltek, örömmámorban úsztak, feltéve, ha a várt, vagy annál
jobb teljesítményt érték el. De vannak olyanok is, akik csalódottan emlékeznek vissza arra, ami történt, mert szép reményeik hiúsultak meg, talán örökre. Kedvenc sportolóink világbajnoksági, olimpiai eredményeiben felismerhetjük saját életünk történeteit.
Pál apostol a korintusiakhoz írt levelében a maga életét a sportolók olimpiai élményeihez hasonlítja, azzal a lényeges különbséggel, hogy biztos abban, hogy győzni fog, és a dicsőség, amiben része lesz, nem ideiglenes. Azért, mert tudja, hogy a „csupanagybetűs ÉLET” egy olyan verseny, amelyben mindenki lehet
győztes, aki hisz minden idők legjobb Edzőjében, és ezért követi
a felkészülés és a verseny során az útmutatásait.
Simon Csaba, lelkipásztor

Az orosházi könnyűzenei versenyen indult békési zeneiskolások és tanáraik.

korcsoportban Juhász Kitti (furulya) Arany minősítést,
Durkó Bertalan Tamás (szaxofon) Kiemelt Arany minősítést, a III. korcsoportban
Kiss Ajándék Eszter (szaxofon) Ezüst minősítést, Pankotai Mónika (klarinét), Soós
Tamás (klarinét) Oláh Kris-

tóf László (szaxofon) Arany
minősítést, Gyöngyösi Zsuzsanna (szaxofon) Kiemelt
Arany minősítést kaptak.
Kerepeczki Szabolcs (klarinét), Durkó Balázs Mátyás
(klarinét), Tóth Zoltán (klarinét) és Dávid Marcell (ütő) dicséretben részesült.

A zsűri a legjobb és legeredményesebb tanári munkát is
jutalmazta, így a tanulók felkészítő tanára, Demjén Gábor
tanári különdíjat, míg zongorakísérőjük, Gál Csaba korrepetitori különdíjat vehetett át.
A verseny minden résztvevőjének szeretettel gratulálunk!

Tanácskoztak a zenebarátok

Rendőrségi
hírek

Éves közgyűlésén megerősítette elnöki posztján Farkas
Lászlónét a Békés-tarhosi Zenebarátok Köre. Az ülésen még kiderült: Tarhost önerőből fejleszti tovább a
tulajdonos.

 A Békési Rendőrkapitányság június 3-án szabálysértési őrizetbe vett egy 31
éves körösladányi nőt. Köröstarcsán, a 47-es számú főút mellett igazoltatták, ahol
szexuális szolgáltatást kínált.
 Orosházán, a Szarvasi úton június 11-én az esti
órákban egy 20 éves békési férfi kiabált és az úttesten akadályozta a forgalmat.
A férfit a helyi rendőrkapitányság garázdaság miatt
őrizetbe vette.
 Térfigyelő kamerák segítették azonosítani azt a két
fiatalt, akik még március
12-én betondarabokkal törték be két üzlet üvegkirakatát a Piac téren és a Kossuth
téren. A18 éves B. Zsolt és
G. János elismerte tettét,
ellenük a rendőrség garázdaság vétség gyanúja miatt
indított büntetőeljárást.
 Menet közben rosszul lett
és elesett egy kerékpáros július 20-án. Murony külterületén déli órákban lett rosszul
és esett el a férfi, aki könnyű
sérülést szenvedett.

A tanácskozáson az elnök
beszámolt az előző évi munkájáról. Céljuk az egykori énekiskola szellemi hagyatékának
ápolása, széleskörű megismertetése és pedagógiai értékeinek népszerűsítése. Ehhez a
média nyilvánosságát (például a Békési Újságot, a Bartók
Rádiót, komolyzenei szaklapokat) és a saját szerkesztésű
kiadványokat is felhasználják.
2016 kiemelkedő sikere volt,
hogy a Magyar Örökség Díjas
Békés-tarhosi Énekiskola bekerült a Magyar Nemzeti Értéktárba. Szintén tavaly szakmai konferenciát szerveztek az
ének-zeneoktatás új lehetőségeiről. Sokaknak emlékezetes
a zenei napok részeként tartott
kórustalálkozó Tarhoson, amikor Gulyás Györgynek szobrot
állítottak.
Matyi István, a tarhosi területet birtokló Gemma Cégcsoport tulajdonosa a közgyűlésen résztvevőknek elmondta, hogy a politikába fektetett reményük hiábavaló volt,
mára kiderült, hogy nem fog
fejlesztésre fordítható állami
vagy európai uniós pénz érkezni. Ezért úgy döntöttek, hogy
a terület és épületeinek további felújítását önerőből folytatják. 2018-ban például a zenepavilon tatarozásába fognak.
Korábban befejezték a szenny-

vízberuházást és néhány épületet is felújítottak, például a
hetven főt befogadó kollégiumot, ezzel gyermekek és fiata-

lelkes munkáját. Izsó Gábor
polgármester kiemelte, hogy
a zenebarát mozgalom a fiatalabb generációk bevonásával
az utóbbi pár évben új lendületet kapott. A Békés-tarhosi
Zenebarátok Köre új tagokkal bővült. Eljött a közgyűlésre és jelezte belépési szán-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).
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A közelmúltban rendezték meg a Békés Megyei
Könnyűzenei
Versenyt,
amelynek idén is az orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola adott
otthont. A megmérettetésen
ötven tanuló négy korcsoportban mérte össze hangszeres tudását. Az elhangzott fúvós és zongorista produkciókat háromtagú szakmai zsűri értékelte: Vágó
János, a hódmezővásárhelyi Péczely Attila Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója,
Kovácsné Gyovai Andrea, a
hódmezővásárhelyi Péczely
Attila Alapfokú Művészeti Iskola tanára és GulyásSzabó Gergely zongoratanár.
A békési Alapfokú Művészeti Iskolát nyolc versenyző és
négy közreműködő hangszeres
növendék képviselte, akik különböző könnyűzenei műfajban jeleskedve az alábbi szép
eredményeket érték el:
Az I. korcsoportban Medvegy Nóra Napsugár (szaxofon) Arany minősítést, a II.

A felvételen balról jobbra: Farkas Lászlóné elnök, Erdei István titkár,
Béres Károly alelnök, Matyi István és Matyiné Ilyés Éva.

lok számára már tudnak zenei
továbbképző táborokat hirdetni. De a tanártovábbképzésekhez még el kell készülnie a hotelépület rekonstrukciójának.
Matyiné Ilyés Éva, a Megújuló Tarhosért Alapítvány elnöke még kiemelte, hogy a felújított épületek révén máris több
lakodalmat tartottak nálunk,
a bevételt minden esetben az
alapítvány a további beruházásokhoz használja fel.
A zenebarátok közgyűlésén
többen méltatták az idei zenei
napok színvonalas koncertjeit, és a szervezők, önkéntesek

dékát a világhírű népdalénekes, Sebestyén Márta is, akinek az édesanyja, Sebestyénné Farkas Ilona három hónapja lett Békés díszpolgára. Természetesen Mona néni is jelen
volt a tanácskozáson, melyen
új elnökséget választottak. A
tisztújítás eredményeként az
elnök, alelnök és titkár személyében nem történt változás. Az elnökség tagjai közé
felvették Dr. Horváth Alajos
ügyvédet, aki Gulyás György
unokája és Kiskunfélegyházán él.
Szegfű Katalin

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!
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Békési sorsok, békési arcok
Családi örökség

- Közismert vagy Békésen,
de azok kedvéért, akik nem ismernek, kérlek, mutatkozz be!
- Békésen születtem egy
négygyermekes család második gyermekeként, 1959-ben.
Szép nagycsaládban cseperedtem fel. Édesapám az állami
gazdaság traktorosa volt, édesanyám pedig a szőnyegszövőben dolgozott. Tanyán töltöttem egész kisgyermekkoromat. Édesanyám nagyon szeretett volna óvodába adni, de
a sors fintora, hogy különböző kifogásokkal nem vettek
fel. Az életemből ilyenformán
kimaradtak a boldog óvodás
évek. Békésen egyből iskolásként kezdtem a városi élet rejtelmeivel ismerkedni az 1. Számú Általános Iskolában. Majd
a Szegedi Kis István Gimnázium következett. A Gabonaforgalmi laborjában kezdtem dolgozni, de az nem volt nekem
való. Megkerestem hát Szabó
Gerzsonnét, hogy óvónő szeretnék lenni, ha tud, segítsen. Szerencsémre Bélmegyeren volt épp egy üres állás, bemutatkoztam, megtetszettem
és ott maradtam. Elkezdtem
a munka mellett levelezőn az
óvónőképzőt és megszereztem

a főiskolai oklevelemet. Békésre Vajas Katalin, az akkori vezető óvónő hívott a Petőfi
utcai óvodába és én jöttem is
nagy örömmel. Amikor a gimnázium átvette az épület használatát, mi a Korona utcára
költöztünk. Nagyon jól éreztem magam abban a családias közösségben is és egészen a
nyugdíjba vonulásomig, 2017ig ott voltam óvó néni.
- Milyen nehézségekkel kellett szembenézned és mi volt a
hivatásod szebbik oldala?
- Amikor a Petőfire kerültem, az első napomon egy kislányka, Ildikó, a kertjükből
egy szál gyönyörű rózsával köszöntött. Hát az ilyen apró örömök mindig meghatottak. A
csuda se tudja, hogy miért, de
maradtam. Szerettem a gyerekeket. Engem sohasem fárasztott, hogy érdemben odafigyeljek rájuk, élveztem a velük töltött idő minden percét. Rabul
ejtettek, és engem mindig feltöltöttek, elfedtem közöttük
minden bajomat. Nehézséget
csak az okozott, hogyan tudjam elmondani a szülőnek valamiről, ez jó dolog, de nem feltétlenül pozitív, vagy ami per
pillanat úgy tűnik, hogy rossz,

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Békésen nagyon sokan ismerik a mindig mosolygós, mindenkivel türelmes és közvetlen Kufferné Tüzes Katalint.
Nem is csoda, hiszen 40 évig volt számtalan apróság szeretett Kati óvó nénije. A kisgyermekből hamar felnőtt lett
s immár ő vitte kislányát, kisfiát óvodába, hogy Kati néni
gondjaira bízza féltett kincsét. Generációk kerültek tőle az
iskolába a tanulásra felkészítve és rengeteg ismerettel gazdagabban. De azt már bizonyosan kevesebben tudják, hogy
a kisgyermekek szeretete nála családi örökség.

az hosszú távon inkább jó lesz
a gyermekének. Aztán hosszú
évek alatt ebben is szereztem
némi rutint.
- Negyven év a pályán nem
kevés. Milyen elismerést kaptál ezért?
- Negyven évig tettem a dolgom és úgy gondolom, nem a
pedagógus napon kapott Szolgálati Emlékérem az igazi elismerés, bár annak is örültem.
A 40 év alatt számtalanszor
megköszönték a szülők, megköszönték a gyerekek, amit értük tettem. Folyamatosan kaptam visszajelzéseket a munkámmal kapcsolatban tőlük
az eltelt évek alatt. A munkám
során olyan dolgokat is csinálhattam, ami feltöltött, pl. énekelhettem az óvónők énekkarában és szakvizsgát tehettem
gyógytestnevelésből. Kerek
egésznek érzem életem ezen
szakaszát.
- Mit szólt a család a hivatásodhoz?
- Két lányom van. Anikó
34 éves, Székesfehérváron tanárnő és a két csodálatos unokám anyukája. Barnus két és

fél éves, Sára négy hónapos.
A kisebbik lányom, Anita, 20
esztendős és a budapesti Gazdasági Egyetem turisztikai szakán most zárta sikeresen az első évet. Mindkét leányom szerette, hogy óvónő vagyok, talán még büszkék is voltak rám.
- Mit tervezel a nyugdíjas
évekre?
- A terveimet bekorlátozza
a családom, hiszen mint minden szülő, én is segítem a gyerekeimet. Való igaz az is, hogy
szeretnék még valamit tenni, valahol, ahol szükség van
rám, ahol úgy érezném, fontos vagyok. Még nincs konkrét elképzelésem, de a szociális
szférában gondolkodom. Majd
meglátjuk. Szeretnék egy kicsit utazgatni, csavarogni, élvezni a nyugdíjas életet.
- Ezek után én mégis megkérdezem: nem hiányzik a
munkád?
- Agyban én még nem vagyok nyugdíjas. Nem vagyok
felkészülve rá. Valójában nagyon is hiányzik az ovi, de
voltak elvárásaim magammal
szemben, és éreztem, hogy már
nem tudom teljesíteni százszázalékosan. A szívem csücske ott van ma is. Azt kívánom
mindenkinek, legalább olyan
jól érezze magát a munkahelyén, ahogyan én, mert nincs
annál jobb dolog, mint amikor
az ember szereti azt, amit nap
mint nap csinál. Szeretve élni a
világon a legcsodálatosabb.
Gugé
Következő beszélgetőtárs:
Laczó Dániel kenuversenyző.

A polgárőrök közös ünnepe
Békési polgárőröket is jutalmaztak a közelmúltban meg- Szövetség elnöke is, aki hang- ság vezetője, dr. Polyák Zsolt
tartott XVII. Békés Megyei Polgárőr Napon, amelynek súlyozta, hogy Békés megye r. dandártábornok kiemelte,
Mezőkovácsháza adott otthont.
stabil polgárőr állománnyal hogy a rendőrök és a polgártartott nagyszabású rendezvényre eljött dr. Túrós András, az Országos Polgárőr

rendelkezik, a 73 egyesületben mintegy 2800 önkéntes tevékenykedik. A Békés
Megyei Rendőr-főkapitány-

Fotó: virág istván.

A polgárőr szolgálat kiváló ellátásáért a Békés Megyei
Kormányhivatal tárgyjutalmát vehette át dr. Takács Árpád kormánymegbízottól Fehér János. A polgárőr szolgálat
példamutató ellátásáért Békés
Város Önkormányzata elismerését dr. Seres István önkormányzati képviselő nyújtotta
át Gál Sándornak és Virág Istvánnak.
A meleg nyári idő ellenére
a megye 73 polgárőr egyesületének mintegy ezer önkéntes bűnmegelőzője és családtagja regisztrált a polgárőrök
e jeles ünnepére. A Borostyán
Strandfürdő területén meg-

A város elismerését vehette át Gál Sándor békési polgárőr.

őrök közös járőrszolgálatban
eltöltött óráinak száma jelentős mértékben növekedett,
stratégiai partnerségük hos�szú távra szól. Az ünnepségen
Békés város önkormányzati
képviselője, dr. Seres István
történész is méltatta a Polgárőrség múltját, és dicsérte
a korunk önkéntes bűnmegelőzőinek áldozatkész szerepvállalását.
A XVII. Békés Megyei Polgárőr Napon színpadi kulturális- és sportprogramok zajlottak, volt véradás is, az érdeklődők a rendvédelmi szervek bemutatóit tekinthették meg, és
kellemes időtöltést jelentett a
strandolás.

Valójában mi betegszik meg? 2. rész
A betegségeknek mindig lelki okai vannak. Amikor testi tünet
jelentkezik, akkor már hosszú ideje van a lélek elnyomva, kirekesztve. Jelzések persze jönnek belülről, de az elme elnyomja,
figyelmen kívül hagyja ezeket. Aztán egyszer csak betelik a pohár és megjelenik a fájdalom, a „betegség”.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, amit a lelkünk szeretne.
Feladatok, fejlődések sora az életünk, ami lehet játékos és kön�nyű akkor, ha figyeljük a lelkünk hangjait.
Valóban azt az életet éli ön, amiről gyermekként álmodozott? Ha
nem, miért nem? Mikor és miért tér le az útról? Hiszen egykor
még pontosan tudta az irányt, a tervet, a célokat. Az életváltozásai útján jár vagy beállt a társadalmi elvárások sorába? Ha a test
már jelez eltéréseket, itt az ideje mindezeket megvizsgálni és lelkünk rezdüléseit jobban figyelni.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

A sóterápia jótékony hatásai
A sónak a szervezetünkben a vízháztartás szabályzásán kívül
számos szerepe van:
 A só egy természetes antihisztamin. Asztma esetén ugyanolyan
hatásos, mint egy inhalációs spray, csak mellékhatások nélkül.
 Védi a sejteket - különösen az agysejteket - az elsavasodástól.
 Kiválóan védi és ápolja a bőrünket.
 Fontos szerepet tölt be a lélektani és érzelmi zavarok kezelésében, stressz oldó.
 A só természetes altató, hasznos lehet alvászavarok esetén.
 Cukorbetegségnél segít a vércukorszintet egyensúlyban tartani.
 Fontos szerepet játszik az idegsejtek közötti összeköttetésekben és az információfeldolgozásában.
 Az emésztéshez és a tápanyagok feldolgozásában is szükség
van sóra.
 Tisztítja a tüdőt és a hörgőket.
Bölcsődénkben 2014-ben adtuk át a sószobát. A 6 négyzetméteres sófalat 900 kg súlyú parajdi kősó beépítésével készítette el a kivitelező. Eleinte elsősorban a bölcsőde használta, ma
már sok más kisgyermekes szülő és gyógyulni vágyó felnőtt is
igénybe veszi, csekély alapítványi támogatás ellenében. Később a
gyermekek részére egy sóhomokozót is vásároltunk, mely parajdi
kristálysóval van feltöltve, és a városi szennyeződésektől mentes,
természetes környezetet imitál. A gyermekek miközben az őrölt
sóval játszanak, folyamatosan felkavarják az apró szemcséket,
melyek a légutakba kerülve fejtik ki hatásukat. Így a gyermekek
játszva gyógyulhatnak, erősíthetik immunrendszerüket, fejleszthetik koncentrációs képességüket. Bölcsődénk gyermekorvosa,
Dr. Tamási Adrienn is gratulált a sószoba létrehozásához, hiszen
az asztmatikus tünetekkel járó légúti megbetegedések korunk
népbetegségének számítanak.
Visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a sószoba beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A sóterápiát használó csöppségeknél bizonyított állapotjavulás figyelhető meg.
Bölcsődénk sószobáját a reggeli illetve a délutáni órákban előzetes egyeztetés alapján lehet igénybe venni. Mindenkit szeretettel várunk!
Fábián Mihályné, kisgyermeknevelő
(Gólyafészek Bölcsőde)

Hirdessen a Békési Újságban!

Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg.
Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el.
Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30.
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Tisztelt Olvasóink!
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
Tulajdonrész a borosgyáni 4-es tavon
eladó. Irányár: 400 ezer Ft. 70/236-3537.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.:
20/800-82-12.
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.
Társasház építésére is alkalmas 1000
m2-es telek eladó Békésen. Irányár: 1,8
millió Ft. Tel.: 20/347-23-95, 70/539-0993.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen kis ház felújításra vagy lebontásra 2,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/305-7955.
Szélső u. 59. alatti 1113 m2-es telken komfort nélküli ház eladó. Irányár: 2,9 millió Ft.
Érd.: 30/658-35-03.
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Felújításra váró parasztház nagy, rendezett
telken eladó. Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.:
70/774-82-01.
Hajó u. 18. számú ház 4 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 66/413-567, 66/412-599.
Másfélszobás, felújított kertes ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 70/42770-65.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos ház eladó. Jószágtartásra alkalmas
alsóépületek. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.:
70/527-90-82.
Kinizsi u. 51. szám alatti ház eladó. Irányár:
5,1 millió Ft. Érd.: 30/389-69-53.
Központhoz közel, csendes helyen családi ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
30/467-20-98, 70/941-39-08.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház felújítva, beköltözhetően eladó 5,2 millió Ft-ért.
Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Az Előd utcában 2+félszobás családi ház eladó. Irányár: 6 millió Ft. 20/5199-598.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
Árok u. 28. szám alatti ház eladó. Irányár:
6,6 millió Ft. Tel.: 20/26-50-155.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Fizetéskönnyítéssel lakás eladó 7,5 millió
Ft-ért. Tel.: 66/747-601.
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Jó állapotban háromszobás, II. emeleti, tehermentes, erkélyes téglalakás eladó. Irányár: 8,3 millió Ft. Tel.: 20/32679-26.
Főtéri ábécé fölött II. emeleti, háromszobás, nagykonyhás, középső, egyedi fűtésű, radiátoros, erkélyes lakás eladó 8,7
millió Ft-ért. Tel.: 20/447-56-26.

Apróhirdetések
Újonnan épült háromszobás kockaház
melléképületekkel, szerelőaknás garáz�zsal, gyümölcsöskerttel Kamut közelében
9,2 millió Ft-ért eladó. 20/933-15-13.
Ady 10-ben I. emeleti, 70 m2-es 2,5 szobás
lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/63382-53.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó 10
millió Ft-ért. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
2,5 szobás felújított, második emeleti felújított lakás az OTP fölött eladó. Irányár:
10,5 millió Ft. Érd.: 20/344-89-36.
Háromszobás, ebédlős, összkomfortos
belvárosi családi ház eladó. Irányár: 10,5
millió Ft. Érd.: 70/611-25-86.
Csendes helyen II. emeleti 2,5 szobás,
ebédlős, felújított lakás eladó. Irányár: 10,9
millió Ft. Tel.: 30/518-07-28.
2,5 szobás felújított, második emeleti lakás az Adyn eladó. Irányár: 11 millió Ft.
70/517-57-57.
Bakyn II. emeleti, 70 m2-es lakás eladó
bútorozottan vagy anélkül 12 millió Ft-ért.
70/94-68-335.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
70/77-44-751.
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyosós kockaház nagy portán, melléképületekkel eladó a Bocskai utcában. Gazdálkodásra alkalmas. Irányár: 11,5 millió Ft. Tel.:
70/77-44-751.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:70/51275-65.
Bethlen utcában háromszobás ház eladó.
Rendezett udvar, gáz+vegyes kazán, fúrt
kút a kertben. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.:
20/48-75-470.
Rét u. 10. szám alatti lakóépület nagy
melléképületekkel, nagy portával eladó.
Irányár: 16 millió Ft. Érd.: 70/64-70-775,
66/738-624.
Centrumhoz közel összkomfortos emeletes családi ház nagy kerttel eladó 16 millió
Ft-ért. Tel.: 30/627-82-52.
Emeletes kertes ház a Dózsa György utcában 16,5 millió Ft-ért eladó. CSOK igényelhető. Hatmillióig lakást, házat beszámítok.
Tel.: 70/262-96-61.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű, egyszerűen alakítható, családi ház
eladó. Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 70/2796-226.
Az uszoda szomszédságában, 2005-ben
épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár: 23,5 millió
Ft. Érd.: 70/324-74-24.

Ingatlant keres
Hosszútávra kertes házat bérelnék Békésen, vagy tanyát vennék. Havi 50 ezer Fttal tudom törleszteni. 20/387-36-92.

Kert, szántóföld
Rosszerdőn gyümölcsöskert kis kőházzal
eladó. 66/634-372.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és a kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsös eladó. Fúrt kút, villany, pihenőhely, főzésre
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Békésen 400 négyszögöl kert eladó.
Irányér: 450 ezer Ft. Érd.: 30/205-31-68.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó. Fizetéskönnyítéssel. Télen is
lakható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

Jármű, alkatrész
Multicar M2548-as tehergépjármű eladó.
Érd.: 70/709-97-65.
Pannónia motoros kistraktor utánfutóval
eladó. Érd.: 30/389-69-53.
Eladó: sátortetős sétakocsi igényesen felszerelve, kéthengeres kompresszor, kisbálás gyepszéna. 30/277-95-43.

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: auguasztus 8. kedd 12 óra

Kubuta 1600-as traktor sok tartozékkal eladó. 20/310-90-73.
Forgalomból kivont Lady utánfutó eladó.
Érd.: 30/389-69-53.
Szép Piaggio nagy robogó eladó vagy kisebbre cserélhető. Tel.: 30/457-23-02.
Sym Orbit 2-es típusú 50 cm3-s négyütemű, nagytestű robogó 4200 km-rel eladó. Kistestűt beszámítok. Tel.: 30/51319-56.
Gyulán utánfutó ponyvával eladó. 126 Fiat
csomagtető eladó. Tel.: 30/648-39-12.
Simson S50N eladó, cserélhető. Érd.:
Bethlen u. 5., este hat óra után.
2 db 125 cm3 TS MZ jó állapotban eladó
vagy értelmes dolgokra cserélhető. Tel.:
30/457-23-02.

Állat
Kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 70/63943-06.
Előnevelt csirke, pulyka, liba, kacsa, némakacsa, gyöngyös eladó. Raktár u. 24.
70/881-93-00.

Társkeresés
Ötvenéves, jóképűnek mondott, elvált férfi
társat keres. Érd.: 20/27-450-60.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók
árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Nyugdíjas férfi napi négy órában kön�nyebb fizikai munkát keres. Tel.: 20/32679-26.
Takarítói munkát keresek. 20/387-36-92.
Idősgondozói munkát keresek. 66/738018.
Bolti eladó végzettséggel munkát keresek,
de konyhai kisegítést, csomagolási munkát, takarítást is vállalnék. Érd.: 70/27796-39.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-6642.
Sárgabarack cefre (kb. 100 kg) eladó. Tel.:
66/412-070.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket,
fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot,
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemeztárgyakat, teljes hagyatékot. Érd.: 30/245-69-25.
10, 27 és 30 literes savanyító kőedény eladó. Tel.: 70/279-39-73.
Eladó: bicikli után köthető utánfutó, szalontükör szép keretben, 60x80 cm-es festmény. Érd.: 20/445-73-48.
Eladó: aggregátor, tápkockakészítőgép, 10es rekeszek, pérócsövek, cefréshordók.
Tel.: 70/508-08-95.
Bogrács tartóvas eladó. Tel.: 66/414-822.
1 db 200 l-es, 2 db 120 l-es műanyag cefrés hordó eladó. Tel.: 66/412-070.
2 db 120 l-es fagyasztóláda eladó. 70/7735-562.
Szilva eladó saját szedéssel. Érd.: 66/415682, 20/200-50-78, este hat óra után.
Eladó: négyszemélyes ebédlőasztal két
támlás székkel, mini hifi. Érd.: 66/413771.

160 l-es ötfiókos Zanussi fagyasztószekrény 20 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/32218-37.
Cefrének való szilvát vennék fölszedve.
Tel.: 30/448-29-26. Az esti órákban vagy
hétvégén hívjanak.
Régi ércpénzt és régi bankjegyet vennék.
Tel.: 30/24-56-925.
Eladó: építkezésből kimaradt csúszásmentes járólap, minőségi használt és új
paplanok és párnák, 269-es hófogós piros
cserép. 30/94-55-433.
Eladó: előszobafal, szódásüvegek, gázpalack, húsvágógép, rekamié, 37-38-as
munkásbakancs, háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, jukkapálma. Érd.: 30/90549-14.
Férfi kerékpár 10 ezer Ft-ért eladó. Tel.:
70/639-43-06.
Észak-erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek. 30/94-55-433.
Eladó: Energomat comfort felültöltős mosógép, fürjtojás. Kisbálás szalma eladó,
szállítást megoldom. Tel.: 30/85-81-911.
Kisbálás búzaszalma, tetőcserép és hullámpala eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: teatűzhely, zsírosbödön, pad, 4 db
gyékényből fonott szék, 10 q-ig mérő mázsa, kannatartók, 2 db 15 l-es ballonüveg,
szódás üvegek, alacsony vázú kemping
kerékpár. Tel.: 70/77-44-751.
Eladó: Tesla szalagos magnók szalagokkal, Maritsa 13 típusú működő írógép.
Szép szekrénysor, 6 szék+asztal jó állapotban eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Tel.:
20/447-56-26.
Eladó: 2 db golyóscsapágy központi fűtéshez, 380-as villanymotor, franciaágy,
700-as szivattyú, 2 db vasvályú, 1 db cementvályú, olajsütő, filmes és zenei cd-k,
100 kg-is mérő kismázsa, kézihajtású kukoricamorzsoló. Tel.: 20/388-90-34.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Eladó: Lucznik lábbal hajtós varrógép, dohányzóasztalok, Whirlpool elöltöltős mosógép, demizson, vonalas telefonkészülék. Tel.: 70/612-83-74.
6 mázsa búza, valamint fáról veres szilva
eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó: 20-as és 24-es gyermekkerékpár,
benzinmotoros szivattyú, és 1 db 115/5-ös
4,85 m-es acélcső. Tel.: 66/643-730.
Olcsó ruhásszekrények, könyvek, lexikonok, olajkályha eladó. 70/262-96-61.
MF-70-es fűkasza rotációval és utánfutóval eladó. Érd.: 30/253-33-99.
5 db 160 cm-es hullámpala eladó. Tel.:
66/643-878.
Közel 300 éves, az 1730-as években készített hegedű eladó. Summás u 13. Tel.:
30/386-89-65, hétvégenként.
Elektromos rovarirtó és új pehelypaplan eladó. 30/56-30-130.
Jó állapotú egytálcás rozsdamentes mosogató eladó 3000 Ft-ért. Tel.: 30/82266-86.
Körte és szilva cefrének eladó. 66/417151.
Eladók: új vízszűrő, bőröndök, napozóágyak, Pedrolló locsoló szivattyú, dohányzóasztal, 2 db fehér bunda fotelba. Tel.:
30/272-43-50.
Eladó: 2 db 210x75 ajtó tokkal, 1 db 110x75
ablak, 400 db zsalutégla, benzines fűnyíró, fűkasza. 30/27-28-342.
Elektromos futógép eladó. Érd.: 30/4342-297.
Eladó: konyhaasztal, konyhaszekrény felsőrész, konyhai mosogatóhoz gázüzemű
bojler, háromkarikás gáztűzhely, Naimann
varrógép, kézmosókagyló csappal, 60 l-es
zománcozott üst. Érd.: 66/634-207.
Eladó: 3000 l-es tengelyen vontatható műanyagtartály, alu pérócső, négysoros gyári krumpli kitúró, szivattyú. Érd.: 30/44218-95.
Elektromos futópad eladó vagy elcserélhető alig hasznát négykarikás gáztűzhelyre.
Érd.: 30/43-411-77.
Gyulán eladó: szürke térburkoló áron alul,
kerítésbetét elemek, kovácssatu, 720 mles üveg + lapka olcsón, nagytételben is.
Tel.: 30/648-39-12.

INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlant:
Széchenyi tér 15. szám (hrsz.: 12) alatti
387 m²-es irodahelyiség.
Az induló bérleti díj: 150.000 Ft+áfa/hó.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Petőfi u. 2. 35-ös iroda).
Benyújtási határidő: 2017. augusztus 24.

A döntés sokszor nem könnyű, de ha egyszer úgy határoz valaki, hogy tesz valamit a hallása javítása érdekében, például beszerez egy hallókészüléket, akkor
jelentősen javul az életminősége. Könnyebbé válik a
kommunikáció a családdal, a barátokkal és a kollegákkal. Számos hallókészüléket viselő ember arról
számol be, hogy több energiája marad, a kimerültség és az elszigeteltség megszűnik a készülék viselésével.
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

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.
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!

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

fizetett hirdetés

2017. augusztus 1.
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Személyes sorstörténet
Egy
nyelvet
beszélünk
a magyarság sötét korszakából

A fotón balról jobbra Marsall Ágnes újságíró, dr. Szele György író és
Sinkovits-Vitay András színművész (állva).

ben az orvosegyetemista és kezdő orvos Gyuri életét Széchényi
Kornélia szerelme édesítette
meg. Vele a most 89 esztendős
szerző már Amerikában alapított családot: 5 gyermekük és
13 unokájuk született.
A KÉSZ békési szervezete
által életre hívott könyvbemutató során elhangzott, hogy az
angol nyelven egy New York-i
könyvkiadó által Magyarországról szeretettel (From Hungary With Love) címmel meg-

jelent kötet nagy sikernek számít odakinn, és itthon is már
a második kiadást jelentette
meg a Szent Gellért Kiadó.
Az önéleti ihletésű, de fantázia szülte elemekkel átszőtt
könyv címében a szerző néhai
feleségének állít emléket, akinek személyes istenkapcsolaton alapuló hitét is köszönheti.
A könyv végső üzenete, hogy
soha nem szabad feladni a reményt, és küzdeni kell a szabadságért. 
Szegfű K.

Köröseink” pályázat keretében ötnapos kiránduláson vett részt Várasfenes
és környékén, a Belényesimedencében. A kirándulás

A Cutizor-szorosban készült felvételen az erdélyi túrára eljutott békési gyerekek.

A zenei napok egyik kiemelkedő kulturális eseménye
volt a Muzsikás együttes „Allegro Barbaro – Bartók és Kodály zongoramuzsikája a népzene szárnyán” című előadása a kulturális központban.
Egy tizennégy állomásos turné – amely április 30-án, Szolnokon kezdődött, s amely július végén ért véget a Gödöllői Királyi Kastélyban – egyik
helyszíne volt a békési koncert. Az előadáson elsősorban
Bartók népzenei feldolgozásait játszotta az együttes és Fülei Balázs zongoraművész, aki
a zenekarral közösen adta elő
Bartók egyik legismertebb
művét, az Allegro Barbarot.
De elhangzott külön Fülei Balázstól és külön a Muzsikástól
a 32. duó „Máramarosi tánc”,
és a 44. duó „Erdélyi tánc” című népzenei feldolgozásai is,
továbbá részletek a Gyermekeknek és az Improvizációk
magyar parasztdalokra című
műveiből, valamint a Román
Népi Táncok, és erdélyi népzenék és dunántúli népdalátiratok is. Kodálytól a Marosszé-

során a tanulók megismerték a Belényesi-medence természeti és kulturális értékeit, jártak Cutizor-szorosban,
az Aranyosfői-jégbarlangban, a tordai sóbányában, a
Tordai-hasadéknál, a Medve-barlangban, a Mézgedicseppkőbarlangban. A kirándulás során megismerkedtek a köröstárkányi magyar nyelvű általános iskola
diákjaival, közös programon
vettek részt velük. Köszönjük az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőjének a lehetőséget, hogy kirándulásunk
megvalósulhatott.
Hegyesi Ildikó,
Szollárné Lovas Gyögyi,
Vári László
kísérő pedagógusok

Fotó: (GA-Pix Fotó).

A fotózásról tanultak a táborban

A kulturális központ ezen
a nyáron is táborok szervezésével igyekszik segíteni a kisgyermekek szünidei napközbeni elhelyezésének gondján. Az évek óta megtartott
Fotóstábor azonban nem az
általános iskolásokat szólítja meg, sokkal inkább a gimnazistákat és a felnőtteket,
akik közül idén kilencen vettek részt a táborban, többen visszatérően. A Fotóstábor szakmai vezetését ezúttal
is Apáti-Nagy Lajos és Gazsó János fotográfus vállalta,
akik évközben a fotóklubot is
kézben tartják. A gyakorlat-

A modellfotózástól az utómunkálatokig - mindenki sokat tanult a kulturális központ Fotóstáborában.

ember és ember küzdelméből, hanem az Afrikából ide szállított állatok keresztényekkel való látványetetéséből is származhatott. A legismertebb aréna az Amphitheatrum Flavium,
azaz a Colosseum volt – az amfiteátrum pedig
szó szerint: kettős színház, ovális alaprajzzal. A
török elnök (nem, nem az ókori, olyan nem is
volt) nemrégiben betiltotta az aréna szó használatát, lévén idegen eredetű, a 19. század végének török szultánja pedig magát a labdarúgást utálta, mert kapura játsszák, a Kapu
pedig magát a Fényes Portát, azaz az uralkodó udvarát is jelentette, s véleménye szerint a
játék hatalmának megdöntését szimbolizálta.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Bartók és Kodály nyomában
a Muzsikás együttessel

Egy erdélyi kirándulás utózöngéi
A békési Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája huszonnégy
7. osztályos tanulója a HAT16-01-0311számú „Őseink-

Szinte elkerülhetetlen, hogy az ember fülét
meg ne üsse az aréna vagy a stadion kifejezés
(holott ez utóbbi hivatalos magyar megnevezése már két éve a „fedett sportlétesítmény”).
De mi a stadion és mi az aréna, egyáltalán
azonos-e a kettő? Kezdjük a stadionnal: görög eredetű szó, és részint versenypályát, részint pedig egy nagyjából 190 m-es távot jelent, nyilván futóversenyekhez. Ámde az aréna...! Ma talán küzdőtérként lehetne fordítani, eredetileg azonban egyszerűen csak annyit
jelent, hogy: homok. Hogy kerül a homok a
küzdőtérre? Nagyon egyszerű, a rómaiakhoz
méltó praktikus okokból: így lehetett a legkönnyebben eltüntetni a vért, amely nem csak

orientált foglalkozások sorában szó esett a tárgy- és modellfotózásról, a modern stúdiótechnikákról, a képszerkesztés mikéntjéről és a kiállításszervezés-berendezésről. A legizgalmasabb az volt,
amikor fotóviadalra indultak
a „nebulók”, vagyis megadott
témában kellett egy órán belül néhány igazán sikerült alkotással visszatérniük. A tábor alatt született legjobb fotókból a kulturális központ
földszinti folyosóján kiállítás
nyílt, amely a nyár végéig
megtekinthető. 
Szegfű Katalin

Fotó: (GA-Pix Fotó).

Az Egyesület Államokban élő
dr. Szele György életrajzi regényét mutatták be a publikumnak nemrégiben Békésen, a
könyvtárban. A nyugalmazott
orvos 1956-ban, a szabadságharc elbukása után hagyta el az
országot. Életének az ezt megelőző 12 évét írta meg az Egy
Széchényi varázsa című regényében. Az 1944-1956 közötti időszak a magyarság történetének
sötét éveit jelentik, de regénye
főhőse, Gyuri számára a felnőtté válás és a szerelem korszaka
is. A könyvről a lektor, Marsall Ágnes újságíró beszélgetett
a szerzővel, és Sinkovits-Vitay
András színművész olvasott fel
belőle részleteket.
A regényben dr. Szele
György részletesen leírja Budapest ostromát, annak átélt borzalmait, a hadifogságban eltöltött időket, a pártállami diktatúra első éveit és túlkapásait, majd a sebészorvosként átélt
forradalom heteit. Mindeköz-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Aréna, stadion, kapu

ki táncokat játszották. A koncerten a moldvai csángó Petrás Mária két moldvai csángó
népdalt énekelt. A koncert végén őt, Fülei Balázst, a Muzsikás együttest – Hamar Dánielt, Sipos Mihályt, Porteleki
Lászlót, Éri Pétert –, valamint
a két táncost, Tóth Ildikót és
Farkas Zoltánt vastapssal ünnepelte a békési közönség.
Szintén a zenei napok részeként került sorra az idén már
kilencedik alkalommal megrendezett Belencéres Néptáncegyüttes Gálaműsora. A gálán a
felnőtt táncegyüttes mellett felléptek az utánpótláskorúak, azaz az ifjúsági és gyermekcsoport

táncosai is. A felkészítő táncpedagógusok, és a koreográfiák készítői: Mahovics Tamás,
a Belencéres Néptáncegyüttes
vezetője, Mahovicsné Ladányi
Anita, Csipei Judit, Hankó Tamás, Okányi Mihály és Földesi
Márton. A kísérő együttes ezúttal is a Suttyomba Zenekar volt,
melynek most is volt szóló produkciója. Az idei évtől kezdődően minden évben megválasztják
a felnőtt táncosok közül az évad
legjobb női és férfi táncosát. Ebben az évben a leányok közül
Vida Krisztina érdemelte ki ezt
a címet, a legényeknél pedig
Izsó Lajos Hunor.
Zsombok Imre

Lehoczki autómosó és autókozmetika

MAGIX FATELEP

 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.

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

Gyulai telephellyel rendelkező cég

munkatársakat keres

tehergépkocsi vezetői és nehézgépkezelői munkakörbe.
Tehergépkocsi vezetőnél elvárás:
E kategóriás jogosítvány, GKI, PÁV.
Gyakorlat előny.
Érdeklődni a 0670/36-93-671-es telefonszámon.
Önéletrajzokat az eurokonzorcium@gmail.com-ra várunk.
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A Szuperhősök is
kenuzni mentek!
A Békési Kajak – Kenu Club
8-12 évesek számára kezdő
kenus csoportot indít!
Helyszín:
5630 Békés, Tátra utca 36.
Jelentkezni folyamatosan lehet!

Érdeklődni:
5630 Békés, Tátra u. 36.
E-mail: bekesikajakkenu@gmail.com
Telefon: Seller László 06 30/527-8648
Szabó János 06 70/620-6941

Jubilált a Refi Kupa
Az idén 10. alkalommal
szervezte meg a Refi Kupa
házi labdarúgó-bajnokságot a
Szegedi Kis István Református Általános Iskola alsó tagozata. A rendezvény évről-évre
több száz gyermeket mozgat
meg, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás egészségmegőrzésben betöltött szerepére, a labdarúgás szépségére,
a sportszerű versenyzés fontosságára, erősítve a közösségi
rendezvények örömszerző és
összetartó erejét. Az elsőséget
évfolyamonként a következő
osztályok csapatai szerezték
meg: 1. a (Rákóczi u.), 2. d, 3.
b, 4. a.

A résztvevő osztályok helyezéstől függetlenül egyaránt jutalomban részesültek, melyeknek biztosításához a diákönkormányzatok nyújtották a legnagyobb
anyagi segítséget. A szervezők ezúton mondanak köszönetet a kiemelt támogatóknak, Sipaki Istvánnak és
Somlyai Imrének, továbbá a
szülőknek és munkatársaknak a szervezésben és lebonyolításban kifejtett munkájáért.
Gion Márton
edző-szervező,
intézményegység-vezető
helyettes

Bronzérem az atlétikai magyar bajnokságról

Horgász
szemmel
PONTYOZNI
POP-UP CSALIKKAL
A bojli horgászatból eredendő pop-up bojlik, magyarul lebegő csalik elsődlegesen
a pontyhorgászatához lettek
kifejlesztve, de az amurok is
kedvelik. A pop-up csalik leginkább az étvágytalan halakat
célozzák meg, melyek sokszor
nem a fenéken keresik a táplálékot, ezért a lebegő csalik
jobban felkeltik a figyelmüket.
Akár folyóvízen vagy tavakon
horgászunk, igen eredményes
csali, és kombinálható más csalikkal is. A pop-up csali több
formában kapható: pellet bojli
illetve egyéb csali imitációkban, kukorica, tigrismogyoró,
stb. Nagyon sok ízben, színben
és méretben kaphatók a bojlis
horgászattól a féderes vonalig.
Valamennyi csalinak sajátos a
használata. Ezekre azért van
szükség, mert minden víznek
megvan a sajátos sikercsalija
és alkalmazkodni kell a halak
„kívánságaihoz”.
Szekerczés Sándor

Fess
Rochilde

 sportruházat
 fürdőruha
 függöny
Angol alkalmi
nyári ruhák és
gyermekágyneműk
érkeztek!

Csirkerendelés!
vörös, fehér,
Master

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Sikerrel szerepeltek a Békési DAC atlétái a 122. Atlétikai
Magyar Bajnokságon.
Az első napon a 400 méteres
gátfutás elődöntőiből mind a
két békési atléta továbbjutott.
Balasi Imre harmadik helyen,
míg Nyeste Ágnes új egyéni
csúccsal, a negyedik helyen került a döntőbe. A másnapi fináléban Ági egy kicsit fáradtan
versenyzett, így a hetedik helyen végzett. Balasi Imre a férfi
döntőben nagyon jó futást mutatott be és izgalmas versenyben bronzérmet szerzett.

Balasi Imre a dobogó harmadik fokán.

Súlyemelő versenyeredmények
Javában tart a versenyszezon a súlyemelősportban is. Július elején a Békési TE Súlyemelő Szakosztályának kiválósága, Fekécs Sámuel a csehországi Havirovban az ifjúsági válogatott tagjaként versenyzett az olimpiai reménységek csapatversenyén. Négy ország - Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország - ifjú súlyemelői mérték össze erejüket. A
magyar csapat Lengyelország csapata mögött
a második helyen végzett. A magyar csapat sikeréhez Fekécs Sámuel 102+130=232 kg-os
egyéni csúccsal járult hozzá.

Július 15-én a szakosztály három sportolója Ózdon a kiemelt Suzuki Kupán versenyzett.
Fekécs Szilárd és Nagy Norbert a serdülők 62
kg-os súlycsoportjába mérlegelt. Nagy Norbert
nagyszerű egyéni csúccsal, 80+95=175 kg-os
eredménnyel megnyerte súlycsoportja versenyét.
Mögötte Fekécs Szilárd 66+88=154 kg-os teljesítménnyel, amely szintén egyéni csúcs, a második helyen végzett. Az ifjúságiak mezőnyében, a
77 kg-os súlycsoportban indult Fekécs Ervin, aki
93+115=208 kg-os teljesítménnyel megnyerte a
viadalt. Valamennyiük edzője Balog János.

Megkezdték a felkészülést a kézisek
Megkezdte a felkészülést a következő bajnoki idényre a július 24-től kezdődően több
Békés-Drén KC felnőtt kézilabdacsapata. Erről kérdeztük tesztmérkőzéssel és egy hazai
Papp Bálint edzőt.
rendezésű tornával fűszerezve.
- Hogy telt a nyári szüneted?
- Nem volt felhőtlen a pihenésem, mindig volt valami intézni, szervezni való. Egy
nemzetközi edzőtovábbképzésen voltam, ahol sok új ismeretséget és tudást szereztem.
Lehetőségem volt pár napot
a Nemzeti Kézilabda Akadémián eltölteni, ahol egy kicsit
bele láttam a junior válogatott
felkészülésébe. Szóval mozgalmasan és tartalmasan telt a pihenő. Ezalatt persze folyamatosan egyeztettem a felnőtt

csapat programját és terveztem a felkészülést.
- Mire számítsanak a fiúk
az alapozás alatt? Mikor láthatja pályára lépni felkészülési mérkőzésen a publikum a
csapatot?
- Nagyon fontos, hogy ezt a
nyári felkészülést precízen és
minőségi munkával töltsük.
Másabb felkészülésünk lesz,
mint tavaly, hiszen kölcsönösen megismertük már egymást a csapatommal. Nyolchetes felkészüléssel számolunk

még kapható

az Üdvözlet Békésről című kiadvány!
A 140 oldalas, exkluzív kivitelű,
Békés múltját bemutató fotókönyv
továbbra is mindössze
1895 Ft-os áron
vásárolható meg.

Kapható
a Fakuckó játékboltban,
és a Püski Sándor
Könyvtárban.

Üdvözlet Békésről
A millenniumtól az ezredfordulóig

A közönség a csapatot először
augusztus másodikán láthatja
hazai pályán az NBI-es Cegléd ellen.
- A hírek szerint szeptember
közepén indul a bajnokság. Sikerül addig felmérni a többi
csapat erőviszonyait?
- Rettentően kiegyensúlyozott bajnokságra számítok, hiszen több csapat is igen komoly játékerőt képvisel. Bízok
a csapatomban és motiváltan
várom a kezdést. Komoly célokért fogunk küzdeni az új szezonban is. 
Styop B.
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