2018. július 3.  XXVI. évfolyam 13. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

A lapszám üzenete
A legfontosabb, amit egy apa tehet a gyermekeiért,
hogy szereti az anyjukat.
(Theodore Martin Hesburgh)

Emléktáblát avattak a városvédők Tokaji Gábor, a 3. számú
általános iskola néhai igazgatója emlékére. 
3. oldal

A Nemzeti Közművek Észak-Dél Fölgázhálózati Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy július 17-én, kedden 7 órától július 18án, szerdán 7 óráig Békés teljes területén gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez. Kérik a gázfelhasználókat,
hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a megjelölt időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárják el és ne kísérletezzenek gázvételezéssel.


Megyei érték lehet
a békési vesszőfonás
A Békési Települési Értéktár Bizottság eddigi munkája során a beérkezett javaslatok alapján, 47 tárgyi és szellemi értéket és terméket minősített békési értéknek. Közülük 14 esetben javasolta
azok Békés Megyei Értéktárba történő felterjesztését, és
eddig a Békés-tarhosi Énekiskola, a Békés-tarhosi Zenei
Napok és a Békési szilvalekváros papucs bekerült a megyei értékek közé. A Békéstarhosi Énekiskola eggyel
még feljebb lépett, hiszen
2016-ban a Hungarikum Bizottság Magyar Értékké nyilvánította.
A bizottságban továbbra is
várják a javaslatokat a települési értéktárba. A felterjesztett
javaslatokat a Békési Települési Értéktár Bizottság szakértők
bevonásával megtárgyalja és az
arra érdemesnek talált tárgyi,
illetve szellemi értéket felveszi
a helyi értéktárba.

Éppen a Békési Újság
nyomdába küldése idején ér
véget a kulturális központban
a 42. Békés-tarhosi Zenei Napok záró attrakciója, a világhírű Csík zenekar nagy érdeklődéssel várt koncertje. Az idei
komolyzenei fesztivál egyöntetű vélemények szerint az egyik
legsikeresebbre és legemlékezetesebbre sikerült, kezdve a
nyitóhangversennyel, melyen
a Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar koncertezett Gál Tamás karmester vezényletével.
Mások mellett elhangzott az
egyik legismertebb komolyzenei mű, Beethoven V. „Sors”
szimfóniája.
(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Az egyik legsikeresebb zenei napok

Gázszünet

A Békési Helyi Értéktár Bizottság nemrégiben felterjesztette a békési vesszőfonást,
mint kulturális örökséget a
Békés Megyei Értéktár Bizottsághoz. A kosár- és vesszőfonás
régmúltra tekint vissza váro
sunkban, a legnépszerűbb házi iparágak közé tartozott. Nagyon kevés olyan család volt és
van a településen, amely egykor ne kötődött volna valamilyen módon a kaskötéshez
vagy a kosárfonáshoz. A kosárfonás Békésen azután indult
virágzásnak, hogy a 19. század
legvégétől 1927-ig létezett a
Békési Magyar Királyi Állami
Kosárfonó Iskola, amely szakemberek százait adta a térségnek. A háziipari kosárfonás
másodlagos megélhetési forrásként is igen sokáig létezett.
A települési értéktár bizottság az elmúlt hetekben ülésezett, ahol döntött a cirokseprű/seprűkötés helyi lajstromba
történő felvételéről is.

A Virtuóz című tévés vetélkedő győztese, Boros Misi is fellépett Békésen, a zenei napokon. 
3. oldal

A Csík Zenekar fergeteges, teltházas koncertjével zárult a 42. Békés-tarhosi Zenei Napok július 1-jén. A magyar népzene követeként számon tartott, idén harmincéves zenekar népdalokat, csárdásokat, verbunkot,
katonadalokat is játszott a rádióslágerei és feldolgozásai mellett. A zeneszámokat vastapssal fogadta a Békésről és már környékbeli településekről összesereglett, kulturális élményre nyitott publikum.

Tájékoztató táblák a Körösök mentén
A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a balesetek, helyen, a szanazugi fürdőhely zi járművekkel közlekedők letragédiák megelőzése érdekében a hajózás és a fürdőzés sza- gyulai oldalán, Gyula Városer- gyenek tekintettel a fürdőzőkbályaira hívja fel a figyelmet.
dőn, Békésen, Köröstarcsán és re. Csónakot, vízi sporteszközt
A vízi közlekedés szabályait
és a fürdőzésre vonatkozó előírásokat tartalmazó információs táblákat készíttetett a Békés Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság. Az első táblát júni-

us 21-én helyezték ki DobozSzanazugban, a szabadstrandon.
A táblák részletesen tartalmazzák a jogszabályi előírásokat
és a biztonsági szabályokat. A
rendőrség emellett további öt

Személyi változások
a békési bölcsődékben

Fotó: GA-Pix Fotó.

Július 1-jével változások történtek a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde irányításában. Zseák Lászlónét, a Gólyafészek Bölcsőde vezetőjét a bölcsődei intézményegység irányításával bízták meg, egyben ő lett a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde helyettes igazgatója. Csökmeiné Kulcsár Márta pedig a Földvár Bölcsőde vezetését vette át.

Nagy hagyománya van Békésen a kosárfonásnak.

Gyomaendrődön kikötőkben,
szabadstrandokon helyez el információs táblákat.
Békés megyében a Körösökön sokan sportolnak és a kijelölt fürdőhelyek is népszerűek.
Lényeges, hogy a hajókkal, ví-

Zseák Lászlóné Edit 1990
óta csecsemő- és kisgyermeknevelő Békésen, 2010 óta áll
a Gólyafészek Bölcsőde élén,
ezt a feladatát a jövőben is ellátja. Intézményegység-vezetőként céljának tekinti, hogy

olyan munkahelyi hangulatot alakítson ki, amelyben a
munkatársai nagy kedvvel és
egymás segítve dolgoznak a
bölcsődei nevelés még magasabb szakmai színvonalának
eléréséért. Szeretné ösztö-

nözni kollegáit a tanulásra, a
folyamatos önképzésre, a szülőkkel pedig még szorosabb
kapcsolatot kíván kialakítani. Amint a Békési Újságnak elmondta, szorgalmazza, hogy a jövőben is évente megtartsák a Bölcsődék
Napját, amely sokat jelent a
kisgyermeknevelésben dolgozóknak, hiszen egy napra az
ő munkájukra irányul a közfigyelem.
(Folytatás a 6. oldalon)

csak az vezethet, aki elmúlt 14
éves, tud úszni és kellő gyakorlata van, ismeri az adott folyó,
tó sajátosságait. Ha gépi meghajtású járműről van szó, az alsó korhatár 17 év.
(Folytatás a 6. oldalon)

Márványtábla őrzi
a néhai iskolaigazgató emlékét
A zenei napok rendezvényeibe ágyazva leplezték le Békés legújabb emléktábláját,
amely a zeneiskola lépcsőfordulójánál kapott helyet és
Tokaji Gábor néptanítónak,
a 3. számú Általános Iskola
egykori igazgatójának állít
emléket.
A márvány emléktábla-avatást a városvédő egyesület vezetői és Tokaji Gábor leszármazottai szorgalmazták és valósították meg.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Staféta

Név: Szerencsi László
Foglalkozás: sofő r
Kedvenc zene: Abo ve&Beyond
Kedvenc film : Nag yme nők
Kedvenc étel: marha pörkölt
Kedvenc ital: alkoholme ntes citromos dolg
ok
Kedvenc hely: Békés
Kedvenc idő töltés: beszélge tés a barátnő
mmel, barátaimmal, és természe tese n az edzés!

Fiatal békésieket bemutató sorozatunkban ezúttal
Szerencsi László kap lehetőséget, hogy megossza olvasóinkkal a gondolatait.
- Milyen út vezetett el oda,
ahol most tartasz?
- Sokkal hosszabb út vezetett odáig, hogy nyugodtan
haza tudok menni gyereket
vállalni és sokkal nagyobb áldozat a családom részéről és a
jómagam részéről is (párkapcsolat terén), mint ahogy azt
az elején elképzeltem. Maximálisan kihasználtam az egyik
jó tulajdonságom, hogy kitartó vagyok. Volt egy csavar is
az életemben, amikor a külföldi munkavállalás helyett
úgy döntöttem, inkább Békésen tervezem meg a jövőmet. Ez egy japán atomreaktor-katasztrófa hatására történt. Utólag már nem bánom,
hogy így alakult, mert szüleimet életem végéig nélkülözhettem volna.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?

- Azt, hogy 33 évesen meg
tudtam nyitni 100 százalékos
munkából a saját edzőtermemet. Létrehoztam magamnak
egy „munkahelyet”, ami mindig is álmom volt, hogy abból
tudjak megélni egész életemben, amit szeretek csinálni.
A munkám a hobbim legyen,
mert életünk felét ott töltjük
el. Korábban már megéltem
ezt és pontosan tudtam, hogy
hogyan nem tudnék élni.
- Hogyan képzeled el az életed 10-20 év múlva?
- Családom és barátaim körében fogok otthon élni! A párommal, Katával megyünk majd vasárnapi ebédre
az „unokákkal” a szüleinkhez.
Neveljük majd a gyerekeinket
és megtanítjuk őket a tiszteletre, a munkára, hogy értékes, szeretetre méltó emberek
váljanak belőlük. A már élő

Élő fortélyaink

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

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

A világ legnépszerűbb sportja

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).
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„gyerekemmel”, az edzőtermemmel is többet fogok foglalkozni és fejleszteni ameddig
csak lehet, mert borzasztóan
maximalista vagyok. Szeretném elérni, hogy az egészséges
életmód szerelmesei, vagy aki
csak éppen gondolkodik azon,
hogy változtat rossz életmódbeli szokásain, azok könnyebben tudják meghozni a jó döntést és tudjanak igényes körülmények között többet tenni az
egészségükért. Értékteremtő
és egyben munkahelyteremtő vállalkozásban is szeretnék
majd tevékenykedni egy másik
vonalon, segítve másoknak az
otthonmaradást.
A stafétát Salamon Rolandnak adom tovább.

Javában zajlik az oroszországi labdarúgó világbajnokság, egészen e hónap közepéig tekinthetők
meg a meccsek a tévében.
A futball minden bizonnyal a legtöbbek által ismert labdajáték, melyet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) felmérése szerint a világ több
mint 200 országában 240 milliónál többen játszanak rendszeresen amatőr vagy hivatásos szinten,
és sok-sok százmillióan követik
az egyes országok bajnokságait személyesen vagy a tévéképernyők előtt. Nagyban segítette
a sportág elterjedését az egyszerű szabályrendszer és a minimális sportszerigény. Európa,
Latin-Amerika, Afrika és Ázsia
lakosságának körében a futball társadalmi szerepe
messze túlnőtt valóságos jelentőségéhez képest,
sok országban fanatikus rajongás kíséri a helyi csapatokat, focistákat, mérkőzéseket.
A labda rúgásával kapcsolatos játékokat a
történelem során számos országban játszották,
erre utaló leleteket Kínából már öt évezreddel
ezelőttről találtak. Az ókori Rómából egy rögbihez
hasonlatos játékról vannak feljegyzések. A római
légiók hódító útjukra magukkal vitték a szőrrel bélelt felfújt hólyagot, a bőrlabdát. A labdajátékok
számos variációját játszották a középkori Európában, melynek különböző területein a szabályok
nagymértékben eltérőek voltak. 1400 körül Firenzében a calció nevű labdajátékot játszották előírt
szabályok mellett, rögzített méretű játéktéren. A
modern szabályok alapjait a 19. század közepén
fektették le, amikor különválasztották a rögbit és

a futballt. Nemzeti labdarúgó-szövetség először
Angliában alakult 1863-ban. A FIFA 1904-ben hat
alapító taggal jött létre, de mára 211 tagot számlál.
Magyarországon az első klubok az 1880-as
években alakultak. Válogattunk 1902-ben játszotta első hivatalos meccsét. A magyar válogatott sosem nyert világbajnoki címet, de kétszer volt ezüstérmes, 1938-ban és 1954-ben. Kétszer volt olimpiai
aranyérmes, 1952-ben és 1964ben. Utoljára a nemzeti tizenegy
az 1986-os mexikói vébére jutott ki és 1996-ban az USA-ban
volt utoljára olimpiai résztvevő.
Az első futball világbajnokságot 1930-ban Uruguayban rendezték. A négyévenkénti megmérettetésen a legsikeresebb Brazília, amely eddig öt alkalommal volt győztes. A németetek és az
olaszok négyszer diadalmaskodtak. Olimpiákon
1900 óta van jelen a futball. Jelenleg az olimpiai
férfi tornán csak a 23 év alattiak játszhatnak, adott
számú „túlkoros” mellett. Ennek következményeként a trófeának nincs akkora presztízse és jelentősége, mint a világbajnokságnak.
A női labdarúgás meglepően nagy múltra tekint
vissza. 1916-ban Franciaországban alakult az első női futballklub, de az első Európa-bajnokságra
1984-ig, világbajnokságra pedig egészen 1991-ig
kellett várni. Először olimpián 1996-ban szerepelt
a női foci.
A labdarúgásnak vannak a kétszer 11 fővel
nagypályán játszotton kívül egyéb változatai, népszerű például a futsal (leginkább teremben játszott kispályás labdarúgás) és a strandfoci is.

FEJLESZTÉS BÉKÉSEN AZ INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI
PROGRAM KERETÉBEN
Megkezdődött ”A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE, VÉDELME ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE
NAGYSZALONTA-BÉKÉSCSABA HATÁRMENTI TÉRSÉGBEN” című (azonosító: ROHU-14 - THE
NATURE CORNER ), 2.997.387,86 EUR összegű határon átnyúló projekt, amelyből a Békésre eső rész
844 612.86 EUR, támogatási intenzitása: 95%. Vezető partner Nagyszalonta Önkormányzata, további
partnerek Körösök Völgye Natúrpark Egyesület és Milvus Egyesület. A projekt megvalósítás időszaka:
2018. március 1. – 2020. augusztus 31.
A projekt átfogó célja Nagyszalonta – Békés határ menti térség természeti értékeinek megőrzése,
fejlesztése, rehabilitációja, valamint hozzáférés biztosítása a széles nyilvánosság számára. A megvalósítás
újdonsága a határon átnyúló civil és önkormányzati partnerségben megvalósuló, közös természeti örökség
megőrzése és fejlesztése. A térségben élő közösségek és a turisták részére elérhetővé váló, jobb természeti
állapotba kerülő területek nagysága: 1520 ha.

fizetett hirdetmény

Békésen interaktív látogató központ kerül kialakításra a Békés-Dánfok ifjúsági tábor főépülete
átalakítása és felújítása során, valamint állatbemutatók megszervezése, kerékpárok, csónakok beszerzése is
a projekt részét képezi. Az Élővíz-csatorna melletti tanösvény létrehozásával, bemutatásra kerülnek a helyi
védett növény- és állatfajok, az Ó-Fehér-Körös természetvédelmi területeivel együtt. A Kettős-Körös folyó
NATURA 2000 védett területeinek fenntartása érdekében az ott élő fajok bemutatása, egyedi védettségű
fafajok látogathatóvá tétele, megőrzése teljesül.
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
június 30–július 7.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
július 7–14.
Turul Patika (Piac tér)
július 14–21.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

Fiatal sztárok adták elő
Szokolay leveleit és zenéit

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött
Fekete Zsolt János és Antóni
Vivien.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Remeczki László (79 évesen),
Varga Mihály (24), Szabó János
(87), Nyeste Sándorné Hegyesi
Julianna Ida (79), Rácz János
(67), özv. Hajnal Rubenné Baliga Margit (90), Szabó János
(68, Murony), özv. Kertész Mihályné Berecz Julianna (96, Kamut), Farkas Lászlóné Tóth Anna Piroska (80), Kecskés Imréné
Ilyés Anna (80), Kiss László (57),
Szabó Jolán Erika (59).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás

Világbajnokság
Pálmai
Tamás

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

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

Jegyzet

A felvételen balról jobbra Fenyő Gábor, Boros Misi, Ács Balázs és Szokolay Orsolya.

A Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvényeinek sorában
értékes és igazán emlékezetes könyvbemutatót tartottak
a zeneiskolában. A 2013-ban
elhunyt zeneszerző, Szokolay
Sándor azon leveleinek gyűjteménye jelent meg nemrégiben,
melyeket családjának 19471950 között a Tarhosi Énekiskola növendékeként írt. A
98 levél évtizedekkel később,
Szokolay Bálint, a zeneszerző
édesapja hagyatékából került
elő, és most Szokolay Orsolya,
a Szokolay-életmű kezelője jóvoltából adták közre. A szép
kivitelű könyvvel egyidőben

megjelentették Szokolay Sándor azon műveinek kottáját,
melyeket tarhosi éveiben szerzett és ráadásként ezeket cd-n
is mellékelték, a korábbi Virtuóz-győztes Boros Misi tolmácsolásában. A zongoristatehetség eljött Békésre is, hogy
játsszon a művekből. A „Hogy
is kezdődött? – Levelek a diákévekből” című kiadvány részleteit Ács Balázs szinkronszínész
olvasta fel. Szokolay Orsolyával Fenyő Gábor komolyzenei
szakértő beszélgetett, így vált
teljessé a művészeti élmény,
amelyből a népes közönségnek
megvilágosodhatott, hogy pár

évvel a világháború befejezése
után milyen hatalmas szegénység és nélkülözés mellett kapnak életre szóló, egész jövőjüket meghatározó indítást a zenei pályához mindazok, akik a
sajnos mindössze nyolc éven át
működött Tarhosi Énekiskola
növendékei lehettek. Köztük
a kunágotai születésű Szokolay
Sándor, aki a legelső érettségizők között végzett 1950-ben.
Ezután került a Zeneakadémiára, majd lett a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyar zeneszerzője, akinek életműve mintegy 500 zeneművet számlál.  Szegfű K.

Márványtábla őrzi a néhai
iskolaigazgató emlékét

Békés, Piac tér 1.

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

 Nyári pólók,
 divatruhák,
 rövidnadrágok,
 nyári cipők,
 továbbá fürdőruha
és ágynemű
érkezett!
Csirkerendelést
felveszünk!

Vörös (kettős)  146 Ft
Fehér (hús)  170 Ft
Master 
160 Ft
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Hirdessen
a Békési Újságban!

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

Fotók: Apáti-Nagy Lajos.

Fess
Rochilde
Varga Sándor (balról) emlékezett Tokaji Gáborra, akinek emlékét ezentúl tábla őrzi a városban.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepélyes alkalmon
a városvédők nevében Varga
Sándor ismertette Tokaji Gábor életútját. 1891-ben Békésen született és 1955-ben itt
hunyt el. Évtizedekig helyben
volt nagy tiszteletnek örvendő
pedagógus, református néptanító. 1933-45 között iskolaigazgató. Akkoriban a központi iskolaépület a Petőfi utca 1. szám alatti épület volt,
amelyben ma a zeneiskola működik. Tokaji Gábor 20 évesen lett tanító. Oktatói munkáját az első világháború törte meg. Egy éven át harcolt az
olasz fronton. Később hadi-

fogságba esett. Élményeit és
gondolatait versekbe szedett
naplóbejegyzésekben örökítette meg, melyek a család jóvoltából fennmaradtak. 1919
őszén térhetett haza. Újra tanítani kezdett, később családot
alapított. Két lánya született.
Szigorú, de emberséges, kreatív szemléletű pedagógus volt.
Pedagógiai szaktekintélynek
számított, gyakran kérték fel
szakmai előadásokra és tanfelügyelői feladatokat is vállalt.
Nyugdíjazása után egykori tanítványai előszeretettel látogatták őt Rózsa utcai házában.
1955-ben hunyt el, sírja a Rózsa temetőben van.

Az
emléktábla-avatáson
nagy számban jelentek meg
Tokaji Gábor unokájának,
Dr. Bod Péter családjának
tagjai. Dr. Bod Péter kezdte
el nagyapja emlékének gyűjtését pár éve, sajnos azonban
nem élhette meg eme ünnepet. Özvegye könnyek között
köszönte meg a városvédőknek, kiemelten dr. Fábián Juditnak, hogy e nap megvalósulhatott.
Fábián Judit tollából hos�szabb emlékező írás fog megjelenni Tokaji Gáborról az ősszel
megjelenő 2019-es Békési Kalendáriumban.
Szegfű Katalin

„Világbajnokság! Elkezdődött a bajnokság, hajrá
fiúk! A sport igazából arról szól, amiről az élet is:
küzdelemről, harcról, erőfeszítésről, diadalmas győzelemről és véres kudarcokról! Kell a kemény sport,
kell, hogy a saját szemünkkel lássuk, hogy egyetlen
gólt sem adnak ingyen,
minden egyes vacak pontért meg kell küzdeni! A létért való küzdelem a mi vidékünkön is, nagyon háttérbe szorult! Sokan úgy
érzik, hogy nekik minden,
de minden alanyi jogon jár!
Kijár az egészségellátás, az
ingyenes oktatás, de mehetsz ingyen a könyvtárba,
a városnapokon szervezett
jobbnál jobb koncertekre,
előadásokra, bármire. Csak
szólnod kell a szüleidnek,
a tanároknak, pályázzál és
mindent elérsz, megkapsz!
A lógásokért, a tanárokkal
való szemtelenkedésért legfentebb egy ’ejnye bejnye’
jár, mert ugye te már egy
Z generáció vagy, és éppen
ezért neked már dolgoznod
sem kell, egyből mehetsz
munkanélküli segélyre.
Kedves fiatal, kedves idősebb testvérem, szeretettel
biztatlak, nézzétek a mec�cseket, a verejtékben fürdő
férfiakat, ahogy taknyukon,
nyálukon csúszva összehoznak egy-egy beadást, vagy a
mindent jelentő gólt! Nézzétek a meccset és döbbenjetek rá, hogy egy hazug világban éltek, mert igazából minden, ami valóban
érték, azért nektek is meg
kell küzdenetek! Tetszik
vagy nem, az élet senkinek,
még nektek sem ad semmit
ingyen abból, ami valóban
számít! Meg kell küzdeni a
tudásért, a megélhetést jelentő szakmáért, egy igazi, tiszta párkapcsolatért, a
titeket anyává, apává tevő
kisbabáért, mindazért, ami
örömet, békét, nyugalmat
hoz a szívetekbe! Nézzétek a pontot szerző játékos
örömét, a csapatot, ahogy
egy hosszú, nehéz meccs
után diadalmasan levonul
a pályáról! Döbbenjetek rá,
hogy a jól végzett becsületes munka örömét, a megérdemelt győzelem ragyogását csak a harcosok ízlelik meg! Egy kemény via-

dalon elért diadalmas győzelem, olyan tiszta öröm,
olyan kristály serlege a létnek melyet soha senki nem
vehet el tőled, ami bearanyozza az életedet, s téged
néped bajnokává tesz! Elkezdődött a viadal, nézzük
a bajnokságot és szakadjon fel belőlünk is a többet, jobbat akarás, ne pénzzel akard megvenni a diplomádat, ne fogadd el verejtékes munka nélkül a tapsot,
te küzdelemre született kemény szilánkja vagy népednek, állj ki és ott, azon a pályán melyet te választottál,
kitartó munkával szerezd
meg bajnoki címedet!” - írja üzenetében Böjte Csaba.
Egy székely egyházi ember szavait olvashattuk. E
„pótló” sorok írója szintén
Erdély – Sepsiszentgyörgy –
szülötte, ki a sors kanyargós útjain lassan harminc
éve Békésre „tévedt” azért,
hogy itt legyen emberré és
felismerje azt, hogy a sors
valójában a Jóisten akarata, ki bizonyosan nem hiába vezérelte ide. Szép lassan békésivé lett - persze
„született” sosem lehet de el nem feledte gyökereit. Most, Böjte atya sorait olvasva, épp ezért értem
azonnal az üzenetet. Az iskolában még nem annyira,
de az egyetemen teljesen
éreztem és megértettem,
hogy nekünk, kisebbségben
élőknek igenis duplán kell
teljesítenünk, kétszer an�nyit kell húznunk, mint a
többséginek, s még így is
sokszor csak annak örülhettünk, hogy nem a sor végén
állunk, hanem legalább a
közepéig felengedtek, honnan megcsodálhattuk az
elöl álló ejtőernyősök dicső csapatát. És éppen ez a
csakazértis tanulás és munka eredményezte azt, amik
mára lettünk. Hogy ez mit
jelent, azt ítélje meg a nyájas olvasó. Az atya Erdélyben rázza az ébresztő csengőt, de ez a lélekharangocska az egész globalizált világnak szól, hol ma éppúgy kisebbségben vannak a
jó emberek, mint a határokon kívül rekedtjeink. Csak
a Münchausen manőverre számíthatunk: magunknak kell kihúznunk magunkat a bajból, saját hajuknál
fogva. Ismételjük csak el:
„döbbenjetek rá, hogy egy
hazug világban éltek, mert
igazából minden, ami valóban érték, azért nektek is
meg kell küzdenetek!”
Dologra hát, „világbajnokság” van.
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Csendesül... A létünk bármi védtelen…
„Igazság által leszel erős, …” (Ézsaiás 54:14) Ezt az igét
olvasva felvetődik a kérdés: mi az igazság? Manapság mindenkinek mást jelent, az igazság relatív fogalom lett. Jézus
azonban kijelenti magáról: „Én vagyok az út, az igazság, és
az élet.” (János evangéliuma 14:6) A sátánról pedig így szól:
„nincs benne igazság […] mert hazug, és a hazugság atyja.”
(János evangéliuma 8:44) Vajon nem az áll-e a gyengeségeink
hátterében, hogy elhittük a gonosz hazugságait, vagy féligazságait? Lehet, hogy a langymeleg keresztyénség csapdájába
estünk: csak félig-meddig vettünk komolyan egy igét, amivel Isten változtatni akart rajtunk. De elképzelhető, hogy elfeledkeztünk a kegyelemről, és a magunk erejéből próbálunk
megfelelni. Nem vesszük észre, hogy Isten mennyire szeret
minket úgy, ahogy vagyunk, és hogy ez a szeretet az, ami
megváltoztat! És ki tudja hányféle hazugsággal próbálkozhat
még nálunk a gonosz! De ezért legyen összhangban az életünk az igazsággal, vagyis Krisztus beszédével, tanulmányozzuk naponta, és erősödjünk meg általa!
Rusznyák Anna

Fenyő fűrészáru
széles választékban!

Óriási érdeklődés övezte a zenei napok rendezvényeinek
sorában megtartott zenés-irodalmi előadást, Gryllus Dániel zenész-énekes és Lackfi János költő vendégszereplésével.
A két közismert művész „Feldaraboljuk a végtelent” című
előadói estje mély mondanivalójú témát feszegetett, meglehetősen szórakoztató formában.
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége által is támogatott
ingyenes előadás iránti érdeklődés méretére jellemző, hogy
a kápolnaterem helyett a színháztermet kellett megnyitni.
Gryllus Dániel, akit a legtöbben a Kaláka együttesből ismerhetünk, az est folyamán citerán kísérte Ady Endre, Kányádi Sándor, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Tamkó
Sirató Károly és Jordán Tamás
verseinek feldolgozásait. Lackfi
János-szövegeket is énekelt,
melyeket olykor a szerzővel

együtt adtak elő. A költővendég saját verseiből olvasott fel,
melyek fő jellegzetessége, hogy
korunk nyelvhasználata és a
modern technika is megjelenik bennük. Szereti továbbá a
korábbi nagy magyar irodalmi
műveket átírni, szintén kön�nyen befogadható és humoros
formában megszerettetve ezzel
az irodalmat.
A közel kétórás est fő célja
az volt, hogy elgondolkoztassa
a hallgatóságot, hogyan ágyazódik mindannyiónk véges
élete a végtelenségbe. Ahogy

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Mi az igazság?

Lackfi János és Gryllus Dániel.

az egyik Lackfi-költemény egy
verssorában hallhattuk: „A
létünk bármi védtelen, rajt’
megterem a végtelen”. Az est
legszórakoztatóbb és legnagyobb közönségsikert aratott
része az volt, amikor Lackfi Já-

nos a közönségtől kapott öt
magyar szó felhasználásával alkotott alig pár perc alatt szellemes „szerelmes-gasztronómiai” verset, amit a két fellépő
együttesen elő is adott, énekelt
formában. 
Szegfű K.

Pillanatképek a zenei napokról

Olcsó nyárfadeszka 100 Ft/db áron.

A svédországi születésű, rangos nemzetközi versenydíjakat elnyert, Szegeden művészeti iskolát igazgató Kuzma Levente orgonaművész és a fővárosból érkezett, de Európa nagyszínpadjait
is megjárt Somogyi Anita énekművész adott közös hangversenyt
a zenei napok részeként a református templomban június 18-án.
A koncert végén tapsolva fogadta őket a közönség.

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

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

Teltház előtt adta elő a Kovásznai Pokolsár Egyesület amatőr
színjátszó csoportja Tamási Áron Hullámzó vőlegény című három felvonásos színművét. A darabot Gazda József, nyugalmazott pedagógus rendezte. Az előadást megelőzően Berecki Árpád programszervező szólt vándorszínházukról. Legfőbb céljuk,
hogy elvigyék el a magyar szót Erdély legkisebb és legtávolabbi
vidékeire is. Kiemelte Tamási Áron művészetének jelentőségét.

A tizenötödik Békés-tarhosi Kórustalálkozót is megtartották,
melyen Farkas Lászlóné, a Békés-tarhosi Zenebaráti Kör elnöke köszöntötte a vendégeket. Először a Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde Kórusa adta elő műsorát, őket a Hunyadi Véndiák
Kórus követte, amely mindig kiegészül néhány békési kórustaggal, akik egykor Sebestyénné Farkas Ilona Mona néni tanítványai voltak. Ezután az orosházai Kodály Zoltán Gyermekkórus, a kecskeméti Scherzo Vegyeskar, végül zárásként a Hetednapi Adventista Egyház Békés-Csongrád Megyei Kórusa lépett
a dobogóra. A kórustalálkozó záró műsorszámaként, az egyesített összkórus előadásában F. Schubert: Szent az Isten című kórusművét hallhattuk.

Fotó: GA-Pix Fotó.

A polgárőrség munkája nélkül nem lehetne Magyarország a világ tizenötödik legbiztonságosabb országa mondta a belügyminiszter a XXIV. Országos Polgárőr
Napon. Pintér Sándor kiemelte: a polgárőrség nagyban
hozzájárul a kiváló hazai közrend és közbiztonság megteremtéséhez és fenntartásához. A polgárőrök az elsők
között voltak, akik felismerték a migrációban rejlő veszélyeket és rögtön reagáltak is rá. Járőrszolgálatot szerveztek, segítették a határon szolgálatot teljesítő rendőröket és katonákat, majd megalakították a határőrtagozatot. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy kétféle katasztrófa van: az egyiket a természet
okozza, a másikat a politikusok. A természeti katasztrófával sújtott területeken az elmúlt hónapokban kiválóan
helytálltak a polgárőrök, a rendvédelmi szervek és közösségek. Nehéz azonban helytállni a földiek okozta politikai katasztrófa esetén, most épp a határ mentén kell a
polgárőröknek, rendvédelmi szerveknek kitartani annak
érdekében, hogy „a nyugodt erő legyen velünk, és biztonság legyen a Kárpát-medencében, kishazánkban”. A
mintegy 63 ezer polgárőr 2100 településen 9 millió közterületi szolgálati órával hozzájárult az országok kiegyensúlyozott közbiztonságához.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu

Fotó: GA-Pix Fotó.



66/417-071
70/336-4620

Fotó: Varga Zoltán.

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

Nemzetközileg ismert balettművészek léptek fel Békésen június 25-én. Yourim Lee, Ryosuke Morimoto, Ilana Werner és Mark
Biocca az InternationBallet sztárjai klasszikus és kortárs zenékre (Antonio Vivaldi, Ottorino Pespighi, Paul Reid, Napoléon
Henri Reber és Francois Benoist, valamint Snoogleshifty) adták elő koreográfiájukat. A „Hegedűtől a balettcipőig – kulturális barangolás a kamrazene világába” című nagysikerű eladáson elsőként a Budapesti Filharmóniai Társaság mutatkozott be. Menyhárt Zsuzsanna fuvolán, Ecseki Anikó és Hargitai
Dóra hegedűn, Botos Veronika brácsán, Magyar Gábor csellón
játszott. Repertoárjukban Mozart, Schubert, Dvorak és Joplin
darabok szerepeltek. 
Tudósítások: Zsombok Imre
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Békési sorsok, békési arcok

Eleven, mint a madár
Interjúalanyomra duplán is illik a címben megfogalmazott
állítás, hiszen a 37 éves Lestyán Zsolt valóban oly nyughatatlan, eleven, mint a madár. Gyors beszédű, mint aki versenyt fut az idővel, pedig csak a feje van állandóan gondolatokkal tele. Ráadásul… De ez már a beszélgetésből derül ki.
szenvedélyem, a díszmadártenyésztés.
- Ez utóbbira céloztam.
Hogy kezdődött e különös
szenvedély?
- Van már vagy 21-22 éve,
hogy baromfitenyésztéssel foglalkozom. Eleinte csirkét, ja-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Mit mondasz magadról
bemutatkozásképpen?
- Tősgyökeres békési vagyok. Egyszerű családban nőttem fel. Édesanyám, Bódis
Anna, hálókötő volt. Sajnos ő
már nem él. Édesapám, Lestyán Pál sofőr és még jelenleg
is dolgozik. A nővéremet, Anitát biztosan számosan ismerik,
hiszen sokáig a helyi Vöröskereszt szervezet titkára volt. Az
általános iskola után egészségi állapotom miatt nem tudtam továbbtanulni. Később, a
munkaügyi központ segítségével targoncavezetői képesítést szereztem. Jelenleg éppen
munkát keresek. Nőtlen vagyok és az édesapámmal élek
egy háztartásban.
- Szinte mindenkinek van
valami hobbija. A tiéd eléggé
szokatlan. Mesélj róla!
- Én is szeretek sok mindent
csinálni a szabadidőmben,
mint más korombeliek. Például szívesen horgászok, imádom a focit, régebben magam
is rúgtam a bőrt. Ha Forma-1
futam megy a tévében, ki nem
hagynám. Internetes játékokat
is szívesen játszom, de a legnagyobb hobbim, vagy inkább

kiegészítésnek sem rossz befektetés. Mára eléggé kiterjedt
állománnyal rendelkezem. Van
pekingi futókacsám, gyöngyösöm, pávám és többféle fácánom. Fácánból már beszereztem piros, sárga, arany, király
fajtát és megrendeltem az ezüstöt is, így hamarosan az is gazdagítja a tenyészállományom.
- A gondozásuk is különleges?
- Inkább hely- és időigényesnek mondanám. Állandó-

pán tyúkot, kacsát, libát tartottam. Aztán egyszer édesapám hozott valahonnan egy
vadászfácánt. Megtetszett és
attól kezdve átálltam a díszbaromfira. Szeretem őket, mert
szépek, keresettek és eladhatóak. A tenyésztésük a szenvedélyemmé vált, de kereset-

an figyelni kell rájuk. A keltetés, az elzárás, hogy ne szökjenek meg, az etetés, itatás, almozás jelenti a mindennapi
feladataimat. Két keltetőgépem van, de kotlóssal is szoktam keltetni.
- Beszerzés, eladás. Mi a
módja?

- Az alapállományt úgy szereztem be, hogy érdeklődtem
másoknál, keresgettem a neten. Ma már kiterjedt ismeretséggel rendelkezem, és egymás között is szoktunk cserélni egyedeket. Az eladás leginkább a világhálón megy. A vevőim szinte az egész Magyarország területére elviszik őket,
de Romániába, sőt Ausztriába
is került már belőlük.
- Milyen terveid vannak,
mint tenyésztőnek?
- Szeretnék többféle színt,
fajt beszerezni fácánból, pávából, hogy nyithassak egy „állatparkot”, ahol megtekinthetik az érdeklődők, például az
iskolások ezeket a díszmadarakat. Azt is remélem, hogy az
állomány szélesítése, kiszínesítése lehetővé teszi számomra, hogy kiállításokon vehessek
részt velük.
- Miről álmodik a magánember?
- Nincsenek nagy vágyaim.
Szeretnék egy normális párkapcsolatot, egy olyan társat
az életben, aki elfogad olyannak, amilyen vagyok és elfogadja a hobbimat is. Idővel
persze gyerekeket is szeretnék,
mert imádom őket. Hosszabb
távra nem tervezek, a sorsra
bízom magam. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Balogh Ágnes Kyra.

NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!

BÉKÉSI LAKOSOK
FIGYELEM!

A Békési Misszió konyha

A Békési Misszió konyha

450 Ft-os

kedvezményes menüt kínál
kiszállítással.

Bővebb felvilágosítást kérhet
a +36-70 672 1858 telefonszámon,
vagy hétköznapokon
8-16 óra között személyesen
Békésen, a Verseny utca 7. szám alatt.

750 Ft-os
menüt kínál
kiszállítással.

Bővebb felvilágosítást kérhetnek
a +36-70 672 1858 telefonszámon,
vagy hétköznapokon
8-16 óra között személyesen Békésen,
a Verseny utca 7. szám alatt.

Brokkoli és gyömbér - az éltető erő
Ha egy könnyed, friss, egészséges, ropogós és nagyon gyorsan
elkészíthető vacsorát szeretne készíteni, akkor próbája ki a következő receptet!
GYÖMBÉRES BROKKOLISALÁTA
Hozzávalók (2 személyre): 1/2 fej brokkoli, 1/2 kaliforniai paprika (vagy kápia paprika), 1/2 fej fehér hagyma, 1 kanál citromlé, 1 teáskanál olívaolaj, 1/4 avokádó (elhagyható), pici só (vagy
szójaszósz).
Ha szeretné, hogy még krémesebb legyen, akkor készíthet öntetet hozzá: 1 csésze szezámmag, 1 narancs leve, 1 kanál miso
(vagyis erjesztett szójakrém), 1 kávéskanál méz (vagy más édesítőszer), 1 pici darab gyömbér, pici só.
A végeredmény egyrészt selymes, krémes, másrészt friss, ropogós. Egyszerre édes-gyömbéres, ugyanakkor markáns brokkolis-hagymás.
Fontos, hogy az étkezése minden nap tartalmazzon egy jó adag
természetes, élő ételt, sütés-főzés nélkül!
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

ÁLLÁSAJÁNLAT
Az Esély Állat- és Természetvédő Egyesület

állatgondozót keres közmunkaprogram keretén belül.
Munkaidő: napi 4–6 óra, heti 5 alkalommal
(megbeszélés alapján hétvégén is).

A munkára jelentkező állatbarát részt vállalhat
az évente megmentett 400-500 kutya sorsának jobbá alakításában.
Elvárás:
• állatszeretet
• megbízhatóság
• mobilitás
• B kategóriás vezetői engedély
Feladatok:
• kennel takarítás, javítás
• kutyák ételének előkészítése, kiosztása, friss víz biztosítása
• telephelyen belüli rakodás (szalma, száraztápok, egyéb adományok)
• kutyák szállítása
A munkavégzés kutyák között zajlik, nagyrészt a szabadban.
A munkakört hosszútávon gondolkozó személyeknek hirdetjük,
nem alkalmi munkást keresünk!
Jelentkezés: +36-70/94-73-504, +36-20/399-78-09.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Nyári programok a Családés Gyermekjóléti Központban
A vakáció beköszöntével azonnal elindult a szünidei étkeztetés, melynek keretében munkanapokon átlagosan 280 gyermek
kap meleg ételt Békésen.
Ugyancsak a vakáció első napjától egyhetes Kortárssegítő
Tábort valósítottunk meg, amely negyedik éve készítette fel a
fiatalokat, mit is kezdhetnek a problémákkal küzdő társaikkal,
hogy ők is kiegyensúlyozottabb életet élhessenek.
Egészségnevelő- és védő kampányunkhoz kapcsolódóan a
zord idő ellenére idén is megrendeztük a „Fuss a Nyárba” nyárindító futóversenyünket június harmadik szombatján. A programon a város apraja-nagyja, egészséges és egészségkárosodott
egyaránt eltöltött egy vidám délelőttöt a Ligetben. Az élmények
mellé jelképes ajándékot is mindenki hazavihetett.
A vakáció visszatérő eleme a Nyári Napközi Dánfoki Tábor,
amely ezúttal is négy héten keresztül zajlik majd az üdülőközpont területén.
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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
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.:
20/800-82-12.
Kamuton, a faluban, javításra szoruló kis tanya 1800 m2 telken eladó vízzel, villannyal.
Irányár: 950 ezer Ft. Tel.: 70/36-66-985.
Malomasszonykertben szoba-konyhás kis
ház sürgősen eladó fiatal gyümölcsössel, szőlővel. Irányár: 1,3 millió Ft. Érd.:
70/578-06-55, 9-17 óra között.
Mezőberényi háromszobás kertes házrészemet elcserélném békési egyszobás
tömblakásra értékkülönbözettel. 2 millió
Ft. Tel.: 30/449-88-01.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen építési telek (867 m2) eladó.
Irányár: 2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Borosgyánban, kövesúthoz közel tanya eladó vagy kiadó 1 hold földdel. Irányár: 3,4
millió Ft. Víz, villany. Érd.: 70/21-63-703,
30/887-82-37.
Váradi u. 52. szám alatti kétszobás, összkomfortos ház eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
Érd.: 30/304-69-38.
Mátra utcában, a fürdő szomszédságában
nagy portával lebontandó, felújítandó vagy
bővíthető ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft.
Érd.: 20/33-93-474.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Központhoz közel 2,5 szobás régi vályog
parasztház eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 30/64-55-113.
Deák F. u. 61. szám alatti ház eladó 5,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/36-25-107.
Szendrei utcában két családnak alkalmas ház eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.:
20/440-53-28.
Békés és Csaba között tanya eladó 5,99 millió Ft-ért. Csere is érdekel. Tel.: 20/32-50-360.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Központban 70 m2-es, 2,5 szobás, erkélyes,
nagykonyhás, alacsony rezsijű lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/64-55-113.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
Harmadik emeleti, kétszobás, erkélyes ház
eladó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított, 90
m2-es ház beköltözhetően 6,6 millió Ftért eladó. CSOK-ra is. Tel.: 30/203-73-41,
66/412-955.
Karacson III. emeleti, Ligetre néző, 59 m2es, kétszobás lakás eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Tel.: 30/214-75-81.
Mátra utcában régi típusú egyszobás
plusz nappalis összkomfortos ház eladó vagy első emeleti lakásra cserélhető. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Kossuth 1-ben első emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/618-56-56.
Második emeleti, háromszobás, jó állapotú, erkélyes, egyedis, tehermentes téglalakás Ady 12-ben eladó 8,5 millió F-ért. Tel.:
20/326-79-26.

Apróhirdetések
Karacs 2-ben első emeleti, 58 m2-es, kétszobás lakás eladó. Irányár: 8,7 millió Ft.
Tel.: 70/335-75-86.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Háromszobás kertes ház eladó 9 millió Ftért. Érd.: 70/215-44-00.
Tetőtér-beépítéses családi ház eladó.
Irányár: 9 millió Ft. Érd.: 70/335-94-46.
Nagy családi ház eladó vagy értékegyeztetéssel kisebbre cserélhető. Irányár: 9,9
millió Ft. Tel.: 70/21-63-703.
Gát utca 4. és Gát utca 6. szám alatti ház
sürgősen eladó 8 és 10 millió Ft-ért. Tel.:
30/42-24-014.
Magyari Imre utcában kockaház nagy telekkel, sok melléképülettel eladó. Irányár:
10 millió Ft. Érd.: 30/576-62-20.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
A Petőfi utcában 55 m2-es, igényes társasházi lakás eladó. Irányár: 11 millió Ft.
Érd.: 20/454-16-81.
Muronyban padlásteres családi ház nagy
melléképületekkel, újszerű állapotban eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 30/488-0843, bármikor.
Központhoz közel rendezett udvaron rendezett háromszobás ház eladó 12,9 millió
Ft-ért. Fúrt kút, vegyes+gázfűtés. 20/4875-470.
Váradi u. 30. és Váradi utca 30/1. szám
alatti összkomfortos ház eladó 13 millió
Ft-ért. Első emeletig lakásra cserélhető.
Érd.: 20/770-73-40.
Hőszigetelt tetőteres családi ház hozzáépített garázzsal eladó. Irányár:18 millió Ft.
Érd.: 70/27-96-226.
Békés legjobb helyén kétlakásos családi
ház 140 m2-es műhellyel eladó. Irányár:
20,5 millió Ft. Tel.: 30/383-68-65.
Templom közben 130 m2-es, kétszintes,
háromszobás sorházi lakás eladó. Igény
szerint garázs vásárolható. Irányár: 21
millió Ft. Tel.: 30/371-68-42.
Központban kétszintes sorház lakásból
nyíló garázzsal eladó. Irányár: 21,9 millió
Ft. Tel.: 30/531-05-30.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Kert, szántóföld
Szécsénykertben 13 kvadrát vízparti föld eladó. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.: 30/721-7010.
Malomasszonykertben 1700 m2-es kert eladó! Téglaépítésű, padlásos kisház, kerítés, fúrt kút, villany, hátsóépület, gyümölcsfák! Érd.: 00 36 70/585-8025.
1108 m2-es zártkert kőházzal a Sebőkben
eladó. Villany fúrt kút. Irányár: 950 ezer Ft.
Érd.: 20/9-293-720.
Nagykertben 3250 m2-es zártkert eladó.
Érd.: 70/225-31-51.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval, fizetéskönnyítéssel eladó. Villany, fúrt
kút, télen is lakható. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben gazdasági épülettel
kert eladó. Tel.: 30/242-75-54.
Szécsénykertben fél hektár vízparti, bekerített, öntözhető gyümölcsöskert eladó.
Villany van. Tel.: 30/618-60-42.

Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre, pihenésre
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Malomasszonykertben művelés alatt lévő
bekerített kert termő gyümölcsfákkal eladó. Víz, villany, kis ház. Érd.: 66/417-043.
Szécsénykertben, az Élővíz-csatorna mellett 10 kvadrát kert 3 fázisú villannyal eladó. Tel.: 70/94-88-096.
Szécsénykertben két kert eladó, kúttal.
20/425-87-09.
Rosszerdőn termő gyümölcsös lakható
kis kőházzal eladó. Tel.: 66/634-372, este.

Jármű, alkatrész
Vasalatlan, szétszedett állapotban lévő parasztszekér eladó. Érd.: 70/279-39-73.
Jawa Babetta és Romet segédmotorok eladók. Tel.: 20/495-21-73.
Moped benzines kisautó eladó. Irányár:
250 ezer Ft. 70/288-58-83.
Megkímélt állapotú háromkerekű elektromos hajtású tricikli eladó. Érd.: 20/59285-04.
W124 200D Mercedest eladnám vagy elcserélném 1500 cm3-nél kisebb autóra.
Tel.: 70/521-60-51.
Simson S51N eladó. Tel.: 30/513-19-56.
Hyundai Accent eladó. Érd.: 70/335-9446.
MTZ-50 traktor, UNHZ-750 rakodógép, fűkasza, borona, kétfejes eke, cirkula eladó.
Tel.: 20/32-50-360.
Lofty típusú elektromos kerékpár eladó.
Érd.: 30/314-58-02.

Állat
Friss tyúktojás és fürjtojás eladó. Fürjek
eladók. 30/85-81-911.
Előnevelt csirke és kacsa eladó. 30/4848-044.
1 fekete-fehér és egy cirmos kiscica ingyen elvihető. 30/417-91-60.
10 méhcsalád eladó. 70/779-68-18.
Malac eladó. 30/942-18-62.
Vágni való nyúl, növendék nyúl, előnevelt
csirke, pulyka, kacsa, némakacsa eladó.
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Hófehér kiscicák ingyen elvihetők.
20/434-51-29.
Háromhónapos szürke kisnyuszik eladók.
Érd.: 70/216-37-03.

Társkeresés
65-75 éves férfi társaságát keresem üdüléshez, kiránduláshoz. Legyen káros szenvedélytől mentes. Érd.: 70/21-63-703.
68 éves, 170 cm/85 kg tarhosi nyugdíjas
férfi stabil háttérrel ismerkedne 60 év körüli hölggyel. Érd.: 30/875-48-45, 70/21219-41.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +3630/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

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!

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: július 10. kedd 12 óra

Fűkaszálás, sövénynyírás, láncélezés Békésen. Hívjon! Tel.: 30/85-81911.

Munkát keres, ajánl
Piacozásra hölgyet felveszek, lehet diák is.
Magas kereseti lehetőség. 20/395-40-33.
Gondozói és egyéb kisegítői munkát keresek időseknél. Tel.: 70/246-74-98.
Autókozmetikába munkatársat keresünk.
Tel.: 20/33-44-088, 30/496-54-37, 66/414544.
Megbízható, becsületes kisnyugdíjas as�szony napi négy órában munkát keres.
Érd.: 70/21-63-703, délután.

Eladó: zuhanytálca, 170-as fehér zománcos fürdőkád, beltéri kazettás ajtó
(80x205), bukóablak (120x60), háromfázisú villanymotor. Érd.: 30/860-17-03.
Csabai natúr hófogós cserép augusztusi
bontással 50 Ft/db áron eladó. Kb. 3000
db. Érd.: 70/279-62-26.
Meggycefre eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó 2 db női kerékpár, elektromos kerékpár, kombinált szekrény, kisebb-nagyobb befőttes üvegek. 70/288-58-83.
Eladó: új háromkerekű 6000-res Elektra
moped, horgászbotok, gáztűzhely, palack,
fűnyíró, rekamié, szekrény. Tel.: 66/412955, 30/20-373-41.
Napozóágy, munkaasztal székkel, fűrészek, súlyzók, új eredeti német vízszűrő,
német masszázsfotel, rozsdamentes mosogató eladó. Tel.: 30/272-43-50.
Háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal,
vitrinszekrény, szódásüvegek, 37–38-as
bakancs, rekamié, régi vasalók, szobafenyő, jukkapálma, gázpalack eladó. Tel.:
30/905-49-14.
Eladó Gyulán: kerítéselemek fából, 720 mles befőttesüvegek lapkával nagy mennyiségben is. Tel.: 30/64-83-912.
Gáztűzhely, gázégő, nagy bogrács, villanymotor, porszívók, rádiók, asztali lámpák,
Ford Fiesta 1300 eladó. Tel.: 30/579-33-39.
Eladó: kádba helyezhető fürdetőszék, régi
konyhaszekrény, asztalok, szekrények,
lekváros szilke, zsíros bödönök, 50 l-es
üvegballon kassal, 28-as Csepel női kerékpár. Tel.: 66/630-599, este.
Jó állapotú férfi bicikli eladó. Tel.: 30/32135-52.
28-as szovjet női kerékpár új gumikkal eladó. Tel.: 20/440-53-28.
Jó állapotban lévő Terramagon 7 mágneses matrac eladó Dr. Deák könyvével. Érd.:
30/357-18-43.
Eladók: polcok, ruhás szekrények, konyhaszekrény, kéményes gázkonvektor, ajtók, ablakok, Thompson nagyképernyős
tévé, Samsung video videofilmekkel. Érd.:
70/216-37-03.
2 db támlásszék eladó. Érd.: 66/413-771.
Jó állapotú automata mosógép eladó 35
ezer Ft-ért. Érd.: 30/860-16-00.
Muronyban eladó: 2 db hatfiókos fagyasztószekrény, gyümölcsös ládák, nagyméretű napernyő tartóval, hordók, zsíros bödönök, 2 db szúnyogháló ajtó. Tel.:
30/39-49-555.
DP-0900 új tésztakészítő gép, szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
IZS 38-as légpuska eladó. Tel.: 20/49521-73.
Eladó: konyhába sarokülő, 2 db alig használt bukósisak, etetőszék, szinte új olajsütő, régi rádió. 70/241-82-97.
Szobabútorok, hűtőláda, olasz villanymotoros vízszivattyú, színes tévé. Érd.:
30/43-41-177.
Kamuton kukoricamorzsoló és fatüzeléses
morzsoló eladó. 70/304-16-10.
Eladó: első világháborús fotók, képek, 2
m-es jukkapálma, befőttes üvegek. Tel.:
66/630-599, este.
Eladó: AEG 120 l elektromos bojler, középszőnyeg, dohányzóasztalok, csaptelep,
Lucznik lábbal hajtós varrógép. 70/61283-74.
Eladó: dióbél, 4 m-es vasvályú, gyermekheverő, lemezjátszó lemezekkel és hangfallal. Érd.: 30/530-41-50, 17 óra után.
300 l-es hűtőládák, 32-es húsvágógép, 4
db gázpalack eladó. 70/230-45-75.
Eladó: kisméretű bontott tégla féláron, fehér redőnyök jó állapotban, vezetékes telefon. Érd.: 30/43-42-297.
Üzemképes K–442-es gyorsbálázó, traktorra szerelhető sertésszállító kaloda,
szántóföldi kultivátor eladó. Tel.: 66/413195, bármikor.
Muronyban
eladó:
160x200x20-as
gyógymatrac, Bosch Sterimor magasnyomású mosó, fémasztal, műanyag és horgonyzott csirkeetető, terepjáróra gallytörő
nikkelezett ködlámpával. Tel.: 30/39-49555.
Eladó: felvevős-lejátszós videomagnó,
music center két hangfallal, kétkerekű kézikocsi, műanyag bödönök. Tel.: 30/27243-50.
A 2. számú általános iskola 1968-ban végzett 8/b. osztálya osztálytalálkozót szervez
(ahol Tasnádi Jolán volt az osztályfőnök).
Jelentkezés: Berki Ilonánál. Tel.: 70/42-34386.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-6642.
220 V-os betonkeverő, gyári terménydaráló, régi favázas kukoricamorzsoló 220-as
villanymotorral. Érd.: 30/64-55-113.

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Tinnitool NeuroSonic
A készülék külsőleg egy mp3 lejátszóra emlékeztet, és ahhoz hasonlóan kell működtetni. Az egyéni igényeknek megfelelően fejhallgatóval és fülhallgatóval használható. A készülék különféle terápiás lehetőségeket kínál: hangterápia,
alvásterápia, meditációs terápia. A megfelelő kezelés kiválasztásának előfeltétele, hogy a fülzúgástól szenvedő egyén
meg tudja határozni fülzúgásának frekvenciáját. A zajelfedés azon a módszeren alapul, hogy a kellemes természeti
hangok a fülzúgást a háttérbe szorítják.

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

Személyi változások
a békési bölcsődékben
(Folytatás az 1. oldalról)
Csökmeiné Kulcsár Márta
nyolc éve dolgozik csecsemőés kisgyermeknevelőként városunkban, ez idő alatt állandóan képezte magát. Júliustól
28 személy, közte 18 kisgyermeknevelő áll majd a vezetése alatt a nyolc csoportban 96
bölcsődést nevelő Földvár Bölcsődében, ahol Márta 2011 óta
dolgozik. Szakmai célja a csapatkohézió erősítése, továbbá a
szülők és leendő bölcsisek szülei felé nyitottabbá tenni az intézményt. A Békési Újságnak

arról is beszélt, hogy nagy kihívást jelent a mindennapi
munkájukban a digitalizáció
előretörése: bizony már a 2-2,5
éves gyerekek is „nyomogatják
digitális kütyüjeiket”.
Bölcsődébe egyébként a
törvényi előírás szerint már
20 hetes kortól felveszik a kicsiket, előnyt élveznek a nehezebb élethelyzetben lévő vagy
több gyermeket nevelő családokban élők. A békési bölcsődei hálózat évek óta maximális helykihasználással működik. 
Sz. K.

Tájékoztató táblák
a Körösök mentén
(Folytatás az 1. oldalról)
A kötelező felszerelések a
biztonságot szolgálják, ezért
elindulás előtt ellenőrizni
kell, hogy van-e a csónakban, hajóban evező, működő
lámpa, mentőmellény, illetve olyan edény, amivel a vizet
ki lehet merni a csónakból.
Emellett a kikötéshez szükség van kötélre vagy láncra.
A mentőmellényt gondosan
kell kiválasztani, a túl nagy,
vagy túl kisméretű mellény
nem biztos, hogy segít a bajban. Vízisízni csak nappal, jó

látási viszonyok között szabad.
A fürdőzés alapszabálya, hogy
csak ott lehet vízbe menni, ahol
nincs tiltó tábla. Éjszaka, sötétben nem lehet szabadvízben fürdőzni. Ha a víz megvilágított,
akkor is csak a mély víz határáig lehet bemenni a folyóba, tóba. A szabadvizek hőmérséklete, ahogy mélyül a víz, gyorsan
változhat. Ez, és a folyókban a
sodrás még a gyakorlott úszókat
is megzavarhatja. Gyermekeket
még rövid időre sem szabad felügyelet nélkül hagyni!


Szűcs Bútor

Békés, Kossuth u. 26. (az OMV kút mellett)
+36-70/70-355-39

Megérkeztek a vidám tavaszi függönyök!
Továbbra is akciós áron kínáljuk széles választékunkat.
Új bútorok árusítása továbbra is folyamatosan heti szállítással.
Szekrények, kanapék, ülők, étkezők és konyhabútorok érkeztek!
Nézzen be a megye egyik legolcsóbb bútorboltjába!
Udvarias kiszolgálással várjuk meglévő és leendő vásárlóinkat!

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Határtalanul Erdélyben

Egy nyelvet beszélünk
„Ide várom kegyelmedet…”

Talán csak engem nyűgöz le, hogy már június közepén is dinnyét lehetett enni – a nyelvemlékek (közelebbről a magánlevelek) tanúsága szerint azonban már a hódoltság idején is
tudták ezt a határidőt tartani a háziasszonyok,
sőt a korabeli utazók szerint még a szántóföldeket is dinnyével vetették be. Annál is érdekesebb ez a tény, mert sok nehézséggel kellett
megbirkózniuk. Először is: nem volt sem üvegház, sem fóliasátor, ahol a kis növényeket nevelgethették volna, így a fagy könnyen megtréfálta a lelkes kertészt. Másfelől: nem véletlenül írtam az asszonyokról, hiszen a férjek többnyire
katonáskodtak, azt meg ritkán lehetett egybekötni a kertészkedéssel, sőt, nem egyszer megesett, hogy az feleség a börtönbe küldött kós-

ÁLLÁSAJÁNLAT
Hamarosan nyíló
autómosóba keresünk

nyugdíjas, precíz,
műszaki érzékkel
rendelkező férfi munkatársat

A Határtalanul program keretében május végén ötnapos
erdélyi kiránduláson vettek
részt a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 7. osztályos diákjai. Négy éjszakát töltöttek
Zetelakán, ahol közös programokat szerveztek az ottani isko-

lásokkal. Nagyszalontán meglátogatták az Arany János emlékhelyeket. Felkeresték Nagyváradot, Kolozsvárt, Gyergyószentmiklóst, Farkaslakát és
Szovátát. Megkoszorúzták Orbán Balázs sírját és Fehéregyházán a Petőfi emlékhelyet. Tú-

ráztak a Madarasi-Hargitán és
a Békás-szorosban. Megcsodálták a tordai sóbányát is. A kiránduláson eltöltött öt nap felejthetetlen élmény valamennyi
résztvevő számára – tájékoztatta a Békési Újságot Puskásné
Pásztor Ildikó tanárnő.

A Reményhír Intézmény

munkatársakat keres

intézményegység-vezető,
matematika, fizika, kémia
szakos általános iskolai tanár
munkakörökbe.
Információ: +36-70/ 672-71-57.

A mezőberényi Berény Étterembe
önállóan dolgozni képes

SZAKÁCSOT

keresünk felvételre.
Szakmája iránt érdeklődő,
fejlődőképes fiatal szakember
jelentkezését is várjuk.

Jelentkezés:

00 36-30/313-0359,
vagy az étterem irodájában.

Konferencia a Szentlélek munkájáról
A zenei napok eseményeként immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg a református egyház a „Magvetés” konferenciát a református
templomban, melynek témája ezúttal a Szentlélek munkája volt. A konferenciát Katona Gyula esperes nyitotta meg,
majd két előadás volt hallható.
Dr. Marjovszky Tibor nyugalmazott teológiai tanár „A lélek
fogalma és szerepe az Ószövetségben” címmel a Szentlélek definiálására vállalkozott,
elsősorban ószövetségi igehelyek alapján. Az elvont előadás
után Dr. Óvári Mihály baptista teológus már „kézzelfoghatóbban” magyarázta a harmadik isteni személy mibenlétét
„A Szentlélek jelenléte világunkban” című előadásában.
Elhangzott, hogy a Szentlélek Isten személyes jelenlétének hordozója a teremtett vi-

Fotó: GA-Pix Fotó.

fizetett hirdetmény

a telek karbantartására
és felügyeletére.
Tel.: 00 36-30/299-06-21.

tolót a férjének az év első terméseiből. Végezetül pedig az sem ment ritkaságszámba, hogy
magának a háznépnek is menekülni kellett,
odahagyva a termést és minden ingatlan vagyont. „Az mi kertészünk az mit gyűjtött volt,
azt futáskor (értsd: menekültében) elvesztette,
semminemű dinnyemagunk nincsen” – panaszolja Batthyány Ferencné 1567-ben. De egy
finoman cizellált, ugyanakkor megható szerelmi vallomást is köszönhetünk ennek a gyümölcsnek. Nádasdy Tamás felesége küldte férjének 1546 júniusában egy rakomány dinnyével: „Többet nem küldök, mert különben rászoknék kegyelmed, és itt az czellában feledne
engem. Ide várom kegyelmedet az javára.”
Szilágyiné Szabó Ágnes

A felvételen balról jobbra Óvári Mihály, Marjovszky Tibor és Katona
Gyula.

lágban. Biztosítja a teremtettség rendjét, és általa valósulnak meg Istennek e világban
elhelyezett törvényei és igazságai. A Szentlélek készítette elő
a megváltást, vele győzött Jézus Krisztus a bűn és halál fölött. Általa válik elérhetővé a
Fiú szabadítása és jut célhoz az
Atya üdvözítő akarata.

A konferencia második részében a zenéé volt a főszerep:
Nagy Ivett hegedűművész és
Mikola Éva zongoraművész
adott koncertet. A zeneszámok között Jánk Alexandra,
a helyi református gyülekezet lelkipásztora olvasott fel
megállapításokat a Szentlélekről.
Zsombok I.

A könyvtár nyári nyitva tartása

MÁR 3 ÉVE BÉKÉSEN,
10 ÉVE BÉKÉSCSABÁN
KÖZEL 25000 ÜGYFÉL MÁR MINKET VÁLASZTOTT!

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
BÉKÉS, PAVILON SOR 9.

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár a
nyár folyamán, július 2-től szeptember 2-ig a
következő rendben tart nyitva: felnőtt könyvtár hétfőtől péntekig 14-18 óra között, hétvé-

gén zárva; gyermekkönyvtár: hétfőtől péntekig
10-12 óra és 13-16 óra között, hétvégén zárva.
Szeptember 4-től visszaáll a megszokott nyitvatartási rend.

Tisztelt PálinkafŐzetők!
A Békési Pálinka Zrt.
megkezdte a bérfőzési előjegyzést.

bekes@dh.hu

Jelentkezni a Békési Pálinka Centrumban lehet (Békés, Ady u. 1.),
személyesen keddtől szombatig 8-16 óra között.

+36 30 985 0904

Telefon: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21.
Főzési díj: 1750 Ft/liter (50%, szeszadóval)

Pálinkafőzés célra gyümölcsvásárlási lehetőség!

www.dh.hu

2018. január 1-től módosultak a bérfőzött párlatra vonatkozó szabályok (2016. évi LXVIII. törvény 140. § (4) bekezdés),
ennek értelmében a bérfőzető és képviselője személyazonosságát hatósági igazolvánnyal kell igazolnia!
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Ajándékozzon szeretteinek
értékálló arany ékszert, amely bearanyoz
bármely családi alkalmat és ünnepet!
Óriási arany ékszer kínálattal
és kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat!

Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.

Törtarany beszámítás 7000 Ft/g áron.
szeretettel Várjuk ügyfeleinket!
Berill Ékszer és Zálogház
Békés Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570

Ismert nyelvész adott elő

Horgász
szemmel
Rejtélyes
pontyok
A Körös által nyújtott élettér kiváló a pontyoknak, hiszen
egész évben folyamatos táplálékot nyújt nekik. Ahhoz, hogy a
pontyok nagyra meg tudjanak
nőni, nagyon sok horgász horgát
ki kell hogy kerüljék. A Körösökben felnőtt pontyok ösztönösen óvatosabbak, mint bármely
telepített pontyállomány. A Körös nagyon sok víz alatti akadót
rejt, ezeken a helyeken a pontyok tudnak bőven táplálkozni
és kiváló rejtekhely is a számukra. Ezek a víz alatti akadók a
partról nem láthatók, de kisebb
vízállásnál megfigyelhető fölötte
az örvénylő víz, ami figyelmeztetés a érzékeny és szemfüles
horgásznak, hogy ott egy régen
bedőlt fa van. Ha jól választunk
parti helyet, akkor is mindig legyünk óvatosak és ne zajongjunk! Figyelnünk a pontyok adta jelekre. Sokszor csak egy rövid
víz alatti pörsenés a jel a rejtélyes
pontyok tartózkodásáról.
Szekerczés Sándor

A szerző felvétele.

Iskolaszereket
gyűjtenek

Balázs Géza nyelvészprofesszor a magyar nyelvről beszélt.

A 42. Békés-tarhosi Zenei
Napok részeként zajló Olvasótábor rendezvényeinek sorában Balázs Géza, az ELTE
tanszékvezető egyetemi tanára
tartott nyilvános előadást a békési könyvtárban. A nyelvészt
a Magyar Rádió Édes anyanyelvünk című műsorából sokan ismerhetik. Balázs Géza a
magyar nyelvről tartott élvezetes és szórakoztató stílusú előadást. Beszélt mások mellett
nyelvünk egyediségéről (3000
éve fejlődik idegen szerkezetű nyelvű népekkel körülvéve, szigetként), dallamosságáról, képszerűségéről és humoráról. A közhiedelemmel ellentétben a magyar nem „kicsi
nyelv”, a 13-13,5 millió beszélőjét tekintve (szerte a világban),

a 40. helyen áll. Így - ellentétben pár kisebb ugor nyelvvel
- nem fenyegeti a kihalás veszélye. Előadásában érintette
a nyelvészprofesszor a szakrális imádságokat éppúgy, mint
a székely humort. Mindkettő
különös kincse anyanyelvünknek. Szóba kerül továbbá a magyar nyelv állandó megújulása is, amelynek a folyamata az
utóbbi egy-két évtizedben a
digitalizáció és a közösségi médiahasználat elterjedése miatt
felgyorsult. Ezt még magában
nem kell romlásnak tartanunk,
ellentétben a szórványban élő
magyarok nyelvhasználatával,
amely az erőteljes romlás jeleit mutatja – tette hozzá Balázs
Béla nyelvész Békésen.
Szegfű Katalin

MAGIX FATELEP

Lehoczki autómosó és autókozmetika

TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS

(tölgy, bükk, gyertyán)

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás
 utánfutó kölcsönzés

kuglizva
és konyhakészen,

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

Tel.: 06-70/281-09-41
Magyar u. 54.

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

kiszállítással Békésen.

Városunkban a Baptista.
Pont gyűjtőpontja iskolaszergyűjtő akciót hirdetett, melynek keretében a lecserélni kívánt jó állapotú iskolatáskákat,
tornazsákokat, tolltartókat, írószereket várnak a lakosságtól. A
beérkező adományokat az akciót meghirdető Re-Formáló
Egyesület juttatja el a helyi szegény családok gyermekeinek.
A gyűjtés augusztus 15-ig tart.
Leadhatók munkanapokon
8-14 óra között a Fáy utca 11.
alatti adományboltban. 

Asztalitenisz
versenyeredmények
Élénk versenyszezont tudhatnak a hátuk mögött a békési aki férfi párosban az orosházai
asztaliteniszezők, közöttük az egyre sikeresebb utánpótlás- Kővári Balázs oldalán a nyolc
korú versenyzők. Néhány a legutóbbi eredmények közül.
közé jutásért esett ki.
Eleken amatőr asztaliteniszversenyt rendeztek. A nők
egyéni versenyszámában Molnárné Boros Márta második
lett, a párosok között Szűcs
Sándor az orosházai Farkas
Dávid oldalán szintén ezüstérmes.
Mezőberény megyei ifjúsági
versenynek adott helyet nemrég. A fiúk között Szűcs Sándor
második, a lányoknál Balogh
Ágnes Kyra harmadik lett. Ők
ketten a vegyes párosok versenyét megnyerték, Koppányi
Áron és Szilágyi Lívia ugyanebben a számban harmadik. A
fiú párosok között Szűcs Sándor második lett egy orosházai
sportolóval, míg a tisztán békési Koppányi Áron-Sebestyén
János duó harmadik.
A Diákolimpia országos
döntőjében is volt békési érdekelt. A karcagi versenyre
a Gerlai Általános Iskola diákja, a Békési TE igazolt versenyzője, Szilágyi Lívia utazhatott el, és az A kategóriában az

Illusztráció.

Berill

Ékszer
és Zálogház

I-II. korcsoportban nagyszerű
bronzérmet nyert. Csapatban
gerlai iskolatársaival együtt
szintén harmadikok.
A Budapesten megtartott
országos serdülő csapatbajnokságon a kettős igazolással (a
Békési TE mellett a PET-BAU
ASE Orosháza csapatában is
játszó) Balogh Ágnes Kyra az
Orosháza színeiben ezüstérmes lett. A serdülő MOATSZ
Kupában Kyra a főtábláig jutott, a fiúk között a Békési TE
sportolója, Szűcs Sándor a 15.
helyen zárt.
Budapesten zajlott a felnőtt
országos asztalitenisz bajnokság, melyen a Békési TE Tarkó Áron révén volt érdekelt,

Országos bajnokság volt az
újonc és a serdülő korosztályúaknak Mohácson. Kiemelkedőt nyújtott Balogh Ágnes
Kyra, aki serdülő egyéniben a
dobogó harmadik fokára állhatott, a párosok között az orosházai Varga Bernadettel 5-8.
helyezettek. Az U11-es korosztályban Szilágyi Lívia 5-8.
helyezett lett. A serdülő fiúk
versenyében egyéniben Szűcs
Sándor a 9-16. helyen zárt, a
párosok között egy fordulóval
tovább menetelt.
Békésen a hagyományos Dr.
Szombati Zoltán Emlékversenyt rendezték meg. A nők
között Balogh Ágnes Kyra
nyert Molnárné Boros Márta, Szilágyi Lívia és Mátyási
Henrietta előtt, mindannyian
a Békési TE sportolói. Vegyes
párosok eredménye: 1. Sarkadi Árpád (Gyula)-Mátyási
Henrietta, 2. Szűcs SándorBalogh Ágnes Kyra, 3. Czebe
Gyula-Molnárné Boros Márta, 4. Boldog Zoltán-Szilágyi
Lívia.

Az egyik legsikeresebb
zenei napok
(Folytatás az 1. oldalról)
A fesztivált Fejes Antal, a
Békés-tarhosi zenei napok
egykori művészeti vezetője
indította útjára. Beszédében
az énekiskola-alapító, később fesztiválalapító Gulyás
György munkásságát méltatta, aki Békést és Tarhost
bekapcsolta a zenei köztudatba. Életművét számosan
folytatták, és tartják máig
életben a zenei napokat, sőt

Legyen egy sikeres
kiadvány társszerzője!
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
a 2019-es Békési Kalendáriumhoz
pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

A pályázat témája:
„Mesélnek a békési fák, ligetek,
házak és utcák”
Pályázni lehet a témában elkészített novellákkal, visszaemlékezésekkel,
költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon, továbbá fényképekkel (legfeljebb 8 db archív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában),
6-10 darabból álló, egyetlen témában elkészített fotósorozattal.

A pályázat beadásának határideje: július 20.
A legjobb írások, valamint fotók és fotósorozatok belekerülnek az ősszel
megjelenő 2019-es Békési Kalendáriumba, készítőket
a kiadvány ünnepélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

Matyi Istvánnak és cégének
köszönhetően a Zenepavilon
és környezete is lépésről lépésre megújulhat – tette hozzá Fejes Antal.
A zenei napok két hete során minden este komolyzenei koncert és mellette számos
egyéb kulturális élmény várta a korábban nem látott nagy
számban megjelent érdeklődőket. Előadott Balázs Géza
nyelvész, fellépett Boros Mi-

si, a Virtuózok győztese, színpadra állt Lackfi János költő és
Gryllus Dániel zenész is, hogy
néhány, szélesebb körben ismertebb nevet említsünk. A
magas színvonalú esti koncertek, táncos és színházi fellépések is simogatták a látogatók
lelkét.
A 42. Békés-tarhosi Zenei Napok kiemeltebb eseményeiről ezen
lapunk hasábjain bővebben olvashatnak.
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