havonta megjelenő
ingyenes közéleti
folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
10 ezer példányban

2019. július 16.  XXVII. évfolyam 7. szám

Közösen az illegális szemétlerakás ellen
Békés Város Önkormányzata közös cselekvésre hívja az állampol- denféle zsákokban elhelyezni a vá- felelő jelzéssel ellátott, 120 literes
gárokat, hogy együttes erővel felszámoljuk az illegális szemétlera- ros különböző helyein. A több- zsákokban, melyeket hulladékszálkási helyeket!
let kommunális hulladékot el le- lításkor el fogják vinni. Érdeklődni
nem szükséges a többlet kommunális hulladékot titokban, min-

het helyezni a saját kukánk mellé
a Békési Kommunális Szolgáltató
(BKSZ) telephelyén vásárolt, meg-

Fotó: Gazsó János.

Békés legyen és maradjon tiszta és rendezett. Ez a célja a most
indított felvilágosító kampánynak.
Ugyanis az utóbb időben nagyon
elszaporodott az illegális hulladék
elhelyezése városunkban. Főleg a
zártkertek bejáratánál figyelhető meg kritikus állapot. Példaként
említhető a Malomasszonykert,
a Nagykert, a Jégvermi kert, a
Szécsénykert-Nevelő utca, néhány
városközpontban lévő hulladékgyűjtő sziget környéke, és a sor sajnos még folytatható. Ennek az oka
a hanyagság, nemtörődömség mellett sok esetben a tájékozatlanság
is lehet.
Sokan nem tudják például, hogy

Illegális szemétlerakóhely Békés területén. Sajnos sokfelé látni hasonlót.

és vásárolni lehet a BKSZ központjában (Verseny utca 4. szám, telefon: 66/411-174).
Sokszor keletkezik annyi szelektív hulladék is, hogy már nem fér
a kukába vagy a gyűjtőszigetre. A
többlet szelektív hulladékot a Szarvasi út 64. szám előtti tárolóedényekben ingyen el lehet helyezni.
Ne a gyűjtőszigetek környékét „díszítsük fel” vele!
Hamarosan további felvilágosító anyagokat, megoldási lehetőségeket fogunk eljuttatni a lakossághoz. Addig is kérjük, hogy jelentsék a BKSZ telefonszámán
(66/411-174), ha kirívó illegális
hulladékelhelyezést tapasztalnak.
Békés Város Önkormányzata

Bajnok az NBII-es csapat Nemzeti rockkal zárult
a komolyzenei fesztivál
Fotó: amatőr felvétel.

A 43 éve Koltay Gergely által
alapított, kilenctagú Kormorán zenekar koncertje zárta a 43. Békéstarhosi Zenei Napokat. A magyar
népzenére épülő, nemzeti érzelmű, etno-rockzenét játszó együttes magasan képzett hangszeres

zenészekkel, remek hangú énekesekkel adott nehezen feledhető és
igen hangos hangversenyt a teltházas publikumnak a kulturális központban június 30-án.
A zenei napok eseményeiről lapunk
3., 4., 9. és 12. oldalán számolunk be.

Az NB II-es asztalitenisz nemzeti bajnokság Dél-Keleti csoportjának küzdelmeit a 2018-19es bajnoki idényben a Békési Torna Egylet elsőszámú csapata nyerte meg. A csapat tagjai 18 bajnoki
meccsükből tizenhetet megnyertek és mindössze egyetlen döntetlenjük volt még. A csapat tagjai

közül kiemelkedik eredményességével Szelei Szabolcs és Tarkó
Áron. További játékosok voltak:
Szűcs Sándor, Bunda Szabolcs és
Boldog Zoltán.
A Békési TE második számú
csapata az NB III-as Dél-Alföldi
bajnokságban az ötödik helyet szerezte meg.

Fotó: Gazsó János.

A bajnokságot nyert csapat tagjai edzőikkel.

A kilenctagú Kormorán zenekar koncertjével ért véget a zenei napok.
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Önkormányzati hírek, felhívások

Fotó: Gazsó János.

Sószoba nyílt
a Földvár Bölcsődében

Az impozáns sószoba a Földvár Bölcsődében.

A 2011-ben átadott, nyolc csoportban 96 kisgyermeket nevelő
Földvár Bölcsődében június 20-án
sószobát adtak át. A pályázati forrásból, egymillió forintos költségvetésből kialakított helyiség működtetése jól illeszthető az intézmény módszertanába, amelyben
hangsúlyos az egészségre nevelés –
mondta el elöljáróban Csökmeiné
Kulcsár Márta intézményvezető.
Hozzátette, hogy egyre gyakrabban figyelnek meg a bölcsődések
között felső- vagy középső légúti
krónikus megbetegedéseket, asztmát, allergiát, és mindezekre remek alternatív gyógymódot jelent
az úgynevezett száraz sóterápia.
A szobába 1380 kilogramm

parajdi sótömböt építettek be, himalájai sótéglákból megvilágítható prizmákat alakítottak ki és még
egy 1,3x2 méteres, 300 kilogramm
parajdi kősóval ellátott só homokozót is beépítettek, mindezekhez fenyőfa ülőkéket helyeztek el.
A beruházással az volt a céljuk,
hogy a bölcsődébe járó kisgyermekek kevesebbet legyenek betegek
és hamarabb épüljenek fel légúti
megbetegedésükből. A helyiséget a
közeli jövőben a város gyermek és
felnőtt lakossága előtt is meg fogják nyitni. A sószoba kialakítását a
bölcsőde saját alapítványa mellett
Balázs László cégvezető támogatta
és Ilyés Péter segítette.
Szegfű Katalin

Nyáron is zavartalan
a betegellátás
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató tájékoztatása szerint a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő valamennyi szakrendelése ezen a nyáron szüneteltetés
nélkül folytatja tevékenységét.
A szakorvosok nyári szabadsá-

Békési újság

Ösztöndíjpályázat jól tanuló
középiskolásoknak
2017-ben alapította meg Békés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Békési Középiskolai Ösztöndíjat. Ösztöndíjat évente 12 diáknak ítélhetik oda, pályázat alapján. A pályázatra azok a Békés területén állandó lakóhellyel rendelkező, kimagasló tanulmányi eredményű magyar állampolgárok
jelentkezhetnek, akik középiskolai tanulmányaikat Békésen,
nappali tagozaton végzik. Pályázni a kerekítés szabályai nélkül
elért 4,2 és afölötti tanulmányi eredmény esetén lehet, amen�nyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem
éri el az a minimálbér 54 %-át (jelenleg 80460 Ft). Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. A pályázatot egy példányban kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban az erre rendszeresített nyomtatványon
(postai úton vagy személyesen). A benyújtási határidő 2019.
október 15. napja.

Átadták a járdát
Elkészült a Malomasszonykerti
járda, melyet július 5-én adtak
át. Az 1400 méter hosszú, egy
méter széles, 15 centiméter vastag vasalt beton járdát tavaly tavasztól építették ki. A kivitelezés 12 milliós költségének egy részét a malomasszonykerti lakosok
és kerttulajdonok állták, közülük
mintegy 80 személy fizetett be erre a célra. Az átadón Izsó Gábor
polgármester hangsúlyozta, hogy
lakossági kezdeményezésre kezdték el a tervezői munkát, melynek

kivitelezésében nagy szerepe volt
annak, hogy a helyi kommunális
szolgáltató és a közmunkaprogram
munkaerőforrásait sikerült ide irányítani. Kérte a megjelent lakosokat, hogy őrizzék meg a járda állapotát. Deákné Domonkos Julianna, a térség önkormányzati képviselője elmondta, hogy nyitottak a
malomasszonykertiek további felvetéseinek meghallgatására, melyek közül többet már ekkor el is
mondtak a járdaátadón megjelent
állampolgárok. 

gaikat egymással egyeztetve, felváltva veszik igénybe, ezáltal a
betegellátás zavartalan működése biztosított, a betegeknek
nem kell más településre utazniuk a nyári hónapokban szakorvoshoz.

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár július 1-je és augusztus 19-e között
szombaton és vasárnap zárva tart, hétfőn, szerdán és csütörtökön 13-18 óra, míg
kedden és pénteken 8-13 óra között tart nyitva. A könyvtár augusztus 19-30.
között zárva lesz. A nyári szünet utáni újranyitás: szeptember 2-a, hétfő 14 óra.

Fotó: Gazsó János.

Könyvtár nyári nyitva tartása
Deákné Domonkos Julianna és Izsó Gábor vágta át a szalagot.

aktuális

Békési újság

Történelmünk sötét pillanatairól

Az előadás során ilyen interjúkból megrázó részletek
hangoztak el.
Zárásként dr. Petneházi Zsigmond egyházmegyei
jogtanácsos a magyarországi zsidóság 75 évvel ezelőtti tragédiájáról, a holokausztról és ennek is Békés megyei sajátosságairól, egyben helyi emlékezetéről tartott előadást. Zárszavában elmondta, hogy jövőre valamely egyházi évfordulóra építve tartják majd meg
az akkor már 12. Magvetés Református Konferenciát.

Civileket támogat a városvezetés
Békés Város Képviselő-testülete
elfogadta azt az előterjesztést, amelynek értelmében összesen hárommillió forintot oszt szét helyben működő civil szervezetek között. A támogatásra pályázni kellett, az összegekről a Békési Civil Tanács javaslata
alapján döntöttek. Összesen 44 civil szervezet, egyesület és alapítvány
kap jellemzően 25-75 ezer forint kö-

Közérdekű információk

Fotó: Gazsó János.

Június 27-én tizenegyedik alkalommal rendezték
meg a Magvetés Református Konferenciát, melynek
célja a Szegedi Kis István Református Iskola tantestülete, a református egyházközség és a kívülálló érdeklődők eligazítása egy-egy aktuális témában. A program
hagyományosan a Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvényeinek sorába illeszkedik.
Idén a „Történelmünk sötét pillanatai” összefoglaló
címet adták a tanácskozásnak. Először Bagita Attila
történelemtanár Erdély 1918-1919-es elvesztéséről beszélt, és azokról a hazai és nemzetközi folyamatokról,
melyek ehhez elvezettek.
A témát valamelyest folytatva Szegfű Katalin újságíró azt a történelmi eseményt idézte fel, amikor
1919. április 26-án a Magyarországra benyomuló,
megszálló román királyi katonai csapatok elérték Békést, és a helyi vörösök fegyveres provokációjára válaszul 12 ártatlan békési civil személyt az akkor FehérKörös partjára állítva kivégeztek. A korábban keveseket foglalkoztató témában az előadó évek óta folytat
kutatásokat, felkeresve a még élő leszármazottakat is.

zötti összeget. Százezer forintnál nagyobb összeggel támogatják a következőket: Játékos, Tevékeny, Gazdag
Óvodai Életért Alapítvány; Hétkrajcár Egyesület; Keresztény Értelmiségiek Szövetsége; Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület; Esély Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület;
Békési Városvédő és Szépítő Egyesü-

let; Békési Fúvószenekari Közhasznú
Egyesület; Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület.
Külön forrásból a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet számára egymilliós, míg a Belencéres
Néptáncegyüttesért Egyesület számára 2,165 millió forintos támogatást ad Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.  

Önkormányzati
tájékoztatás

Elfogás Békésen

Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 206/2019.
(V.30.) határozatával döntött arról, hogy módosítja a Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.7.) önkormányzati rendeletét annak érdekében, hogy Békési Református
Egyházközség számára új óvoda
építése lehetővé váljon. A tervezett módosítással kapcsolatosan
a www.bekesvaros.hu honlapon
keresztül az egyeztetési dokumentációban tájékozódhat. 

Békésen június 24-én elfogtak a rendőrök egy 20 éves férfit, aki ellen a
Gyulai Törvényszék adott ki elfogatóparancsot, mert a közérdekű munka
büntetését nem dolgozta le és a bíróság átváltoztatta szabadságvesztésre.
A férfit Gyulára, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték.

Jó minőségű laminált padlók kaphatók!
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 óra és 13–17 óra
Szo: 8–12 óra



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu
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Ügyeletes gyógyszertár
július 13-20.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
július 20-27.
Levendula Patika (Csabai u.),
július 27-augusztus 3.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
augusztus 3-10.
Turul Patika (Piac tér),
augusztus 10-17.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
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
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Juhász Jácint és Kovács Mónika Eszter, Antóni
József és Turó Heléna, Sass Róbert (Kunszentmiklós) és Nagy Julianna, Antóni László és
Bozsányi Éva, Pataki István és Balázs Mariann.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Török-Nagy Imre Istvánné Marti Róza Julianna
(69 évesen), özv. Dúzs Lajosné Egeresi Mária
(96), Bozsányi Elemér (61), Czövek Imre (74),
Bocskai János (84), Ollári János (89), özv.
Bakucz Mihályné László Julianna (64), Sztankó Mihályné Szabó Ilona Klára (44), özv. Szabó
Lászlóné Kiszel Anna (80, Tarhos), özv. Csapó
Lászlóné Farkas Mária (87), Kun Lajos György
(61), özv. Sajti Imréné Egeresi Julianna (87),
Molnár József (65), özv. Kupás Lászlóné Takács Mária (93), Csibor István (63), Csizmadia
András Béla (71), Sallai György (61, Tarhos),
Somogyi Imréné Szűcs Olga Anna (64), özv.
Jambrik Imréné Jantyik Mária (90, Kamut),
özv. Szabó Sándorné Szalontai Julianna (82),
özv. Szilágyi Györgyné Molnár Rozália (80, Tarhos), Csorba Imre (60), özv. Gulyás Lászlóné
Kis Julianna (89), Pocsaji Lajos (77), özv. Molnár Gáborné Molnár Zsuzsanna (74), Juhász
János (87), özv. Balog Jánosné Nagy Zsuzsanna (79, Kamut), Gyuri Pál (72), özv. Szántó Istvánné Rózsa Mária (81, Bélmegyer).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
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Interjú, Hírek

Békési újság

Visszatekintés a zenei napokra

közlekedési
balesetek

Rendhagyó fotókiállítással kezdődött és nagy sikerű Kormorán
- Rövid nyári szünet után a
koncerttel zárult a 43. Békés-tarhosi Zenei Napok. A kéthetes ren- Madzagfalvi Napok szervezése ke-  Június 15-én kora reggel Békés
dezvény értékelésére Túri Andrea fesztiváligazgatót kértük.
külterületén egy személyautó
rül előtérbe a kulturális központ- A komolyzenén kívül más művészetek szintén helyet kaptak a
rendezvényelemek között: színház,
irodalom, tánc. Ezek mennyiben
találtak utat a békésiek szívéhez?

Fotó: GA-Pix Fotó.

- Összességében hogyan értékeli
a fesztivált?
- Számomra is lenyűgöző és szemet kápráztató volt a „Feltöltés
alatt...” címet viselő fotókiállítás,
amely a zenei napok elmúlt 10-12
évéből összegyűjtött 22 ezer fotót
egyben mutatja be. Apáti-Nagy Lajos és Gazsó János fényképészek hatalmas kincsei városunknak, akik
önzetlenül, szabadidejükben, önkéntesen, csendben teszik a dolgukat. Hálás köszönetünk érte. Valamennyi előadással egyébként legalább ekkora örömet szerettünk
volna okozni a vendégeinknek. A
nyitóhangversenyt hagyományosan a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar adta, ahol most Gál Tamás,
Liszt-díjas karmester vezényelt, és
ahol rendhagyó módon a „szólista” a Muzsikás Együttes volt, egy
gyönyörű hangú hölggyel, a Príma
Primissima- és Magyar Örökség-díjas népdalénekessel, Petrás Máriával
kiegészülve. Ismét nyitottunk a társművészetek, az irodalom és a színház felé. Újra maradandót hoztak
létre a Belencéres Néptáncegyüttes
táncosai, akik fiatal koruk ellenére
az idei gála alkalmával is profizmusról tettek tanúbizonyságot.
- Közönségkedvelés szempontjából melyik volt a legsikeresebb
programelem?
- Erre nehéz válaszolni, mert kinek milyen irányultsága van, azt
kedveli inkább. Lehet ez komolyvagy kortárs zene, irodalmi, színházi előadás vagy akár népzene is.
A látogatói létszám nem feltétlenül a sikeresség „fokmérője”. Tény,
hogy évről-évre vannak olyan programelemek, melyekre már jó előre
jegyet váltanak vendégeink. Ilyen
a nyitóhangverseny, a Belencéres
Néptáncegyüttes Gálaműsora, de
idén nagy érdeklődés övezte az In
Medias Brass rézfúvós ötös előadását, a XVI. Békés-tarhosi Kórustalálkozót, de szívesen fogadták a
műfajában újításnak számító záró,
Kormorán koncertet is.

- A társművészetek felvonultatása nem idegen a zenei napok repertoárjában, így azokat rendre várják
vendégeink. Nagy meglepetésben
volt része a közönségnek, mikor
a Ketten maradtak című, Hamvas Béla: A bor filozófiája alkotása nyomán a kézdivásárhelyi városi
színház képviselőinek előadását a
színpadon ülve tekinthették meg.
Ilyen még nem volt a 43 év során.
- Hogyan lehetséges egy ilyen,
magas művészeteket felmutató
fesztiválnál újabb érdeklődők figyelmét felkelteni?
- Igyekszünk minden évben újítani, és a komolyzene mellett más
zenei műfajokat behozni. Így láthatta a nagyérdemű a zenei napok
zárásaként tavaly a Csík Zenekart,
idén pedig fennállásának 43. évét
ünneplő Kormorán Zenekart. Terveink mindig vannak, melyek reméljük, egyre szélesebb közönség
tetszésével találkoznak a jövőben.
Reméljük jövőre a nagy álmunk is
valóra válhat, méghozzá az, hogy
az egykori Tarhosi Énekiskola gyönyörű épületében rendezzünk
hangversenyeket, de legalábbis a
Békés-tarhosi Kórustalálkozót.

ban. Ezzel kapcsolatban vannak-e
friss információi, főleg ami az esti fellépőket és újszerű programelemeket illeti?
- Nálunk sosincs szünet. A Dánfoki Üdülőközpontban a nyáron táborok lesznek, most ezekre készülünk. Szintén még a Madzagfalvi
Napok előtti esemény a Szent István Ünnep augusztus 20-án. Idén
is az Erzsébet-ligetben és a Dánfoki
Üdülőközpontban lesznek rendezvények. Egész napos programsorozattal várjuk a békési és környékbeli lakosokat. Remélem, kedvet
tudok csinálni azzal, ha megemlítem, hogy lesz most is főzőverseny,
kispályás labdarúgótorna, vendégül
látunk hat Körös-menti települést,
akik bemutatják városaikat, néptánccsoportjaikat. Rengeteg kísérő
program, családi vetélkedő, táncház, kézműves foglalkozás, bubi foci, kalandpark, környezetvédelmi
program várja a családokat. Az estét Marót Vikivel és a Nova Kultúr
Zenekarral, valamint egy abszolút
újdonsággal, úgynevezett zenés vízi-tűzijátékkal zárjuk. Akik tavaly a
Madzagfalvi Napok zárásaként vendégeink voltak, már láthattak hasonló, különleges attrakciót, de ez
mégsem ugyanaz lesz. Úgy tudnám
leírni, hogy „tűzijátékot” láthatunk
majd, de pirotechnikai eszközök helyett színes fényekkel megvilágított
vizet lőnek fel a szakemberek, melyet szintén zenei aláfestés tesz teljessé. Nagyon látványos lesz.
A Madzagfalvi Napokra térve: már
annak is elkezdtük a szervezését. Időpontja szeptember 6-7-8 lesz. A fellépők közül a legnagyobbakat említve:
Horváth Tamás, a békési Herczeg Dávid, a szintén békési hölgytrió: a Molnár Katival, Rácz Renivel és Zsombok
Rékával felálló Ladies Night, az
Apacuka Zenekar, Deák Bill Gyula,
az Acoustic Planet és a Neoton koncertjére csábítjuk vendégeinket. Az
idén is háromnapos programsorozatot zenés tűzijátékkal zárjuk, mely ez
esetben hagyományos tűzijátékot jelent majd. 
Szegfű Katalin

vezetője Tarhos felé tartott, amikor nekiütközött az előtte haladó lovas kocsi hátsó részének.
Az ütközéstől a bakon ülő férfi leesett és súlyosan megsérült.
 Június 18-án a déli órákban Békés külterületén egy autó hátulról nekiütközött egy másiknak.
Az egyik járművezető nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett.
 Június 19-én délelőtt a Szarvasi utcában összeütközött két kerékpáros. A mentők az egyik biciklist súlyos sérüléssel vitték
kórházba.
 Július 3-án koradélután Békés
külterületén egy robbanómotoros kerékpárral közlekedő férfi
letért az útról és árokba hajtott.
A mentők a férfit súlyos sérüléssel vitték kórházba.
 Július 5-én délután az Ady Endre utcában egy személygépkocsi
vezetője nem adott elsőbbséget
és elütött egy kerékpárral közlekedő nőt, aki elesett és könnyű
sérülést szenvedett.

Fess
Rochilde
▶ nyári cipők
▶ sportcipők
▶ rövidnadrágok
▶ pólók
▶ nyári ruhák
érkeztek!

dinnyevásár!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

hírek, jegyzet
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fotó: gazsó jános.

Képes hírek

fotó: gazsó jános.

Az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének előadássorozatában június
14-én Dr. Tokaji Ferenc volt a vendég, aki utazásairól beszélt. A gyulai szállodaigazgató többször járt Ausztráliában és ellátogatott a Szentföldre is. Utazásairól
több könyvet jelentetett meg. A történelmi, kulturális és vallási háttérinformációk
mellett személyes élményeit humorral megfűszerezve mesélte el a könyvtárbéli
hallgatóságnak. Az előadást általa készített filmfelvételek színesítették a Püski
Sándor Könyvtárban.

fotó: szegfű katalin.

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének valamennyi dolgozója részt vett a hagyományteremtő szándékkal megrendezett évzáró sárkányhajókázáson június 21-én, Dánfokon. A nem mindennapi nevelési
évzáró értekezlet így egyszerre szolgálta a közösségfejlesztést és a kikapcsolódást. Legnagyobb hozadéka az önfeledt hangulat és a közös sportolás mellett, hogy a tagóvodák egymással ritkábban találkozó dolgozói, óvónői kötetlenül tudtak beszélgetni egymással – mondta el Béres Istvánné igazgató.

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum idén is bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakája rendezvénybe, melyet június 22-én tartottak. Az érdeklődő felnőttek és gyerekek sokféle kreatív elfoglaltság közül választhattak: lehetett
kézműveskedni, művészeti témájú óriáskirakóval játszani, néprajzi ábrájú kifestőt színezni, valamint filmeket vetítettek a múzeumnévadó Jantyik Mátyás
életéről, és a múzeum történetéről. A Múzeumok Éjszakáján meg lehetett tekinteni a termeket megtöltő, nemrégiben nyílt kiállításokat is.
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Jegyzet

Várakozás
magunkra
Nem vallási elmélkedéssel szeretném untatni az olvasót, de a
mondandóhoz szükséges példa
jó. Hadd idézzük fel tehát. Jézus
követése visszatérő téma a Bibliában. És nem mindig sikeres,
jó, pozitív a döntésük a felkérteknek, vagy azoknak, akik fejében önként fordul meg e lehetséges tevékenység. Igaz Jézus is
figyelmezteti az útra indulni kívánókat, hogy őt követni nem
veszélytelen.
A tulajdonképpeni kérdésem
azonban az, hogy többek kezdeti lelkesedését miért nem követte felelős döntés és tett? Lehet,
hogy az önazonosság hiányzott
belőlük? Mert, ha önmagunkkal, képességeikkel, erőnkkel
nem vagyunk tisztában, akkor
követni is nehéz valakit. Sok vezető nem lett volna azzá, ami (s
itt főleg a diktátorokra gondolok), ha követőik tisztában lettek volna saját kilétükkel, énjükkel, ha egyáltalán legalább
egy miértnyi kérdést fel mertek
volna tenni. Amíg nem válaszoltuk meg azt a kérdést, hogy ki
vagyok én, addig a következő lépésünk is elmaradhat, vagy tétova lehet, vagy rossz irányba
vezethet. „Szép dolog a Krisztus-követés vágya, csodálatos,
amikor valaki Istenhez szeretné kötni életét, de ez csak akkor történhet meg, ha ismerem önmagamat, származásomat és képességeimet. E nélkül
nem tudok jövőt tervezni. E nélkül nem választhatok magamnak Mestert, akitől tanulhatok.
E nélkül nem tudom valakinek
a vezetésére bízni az életemet.”
Igaz szavak egy egyházi ember
tollából.
Mert valóban: életünk során
újra és újra meg kell, hogy válaszoljuk a „ki vagyok én” kérdést, az adott próbatételnek
megfelelően. És csak ekkor fog-

Pálmai Tamás
juk látni lelki fejlődésünket és
könnyebben ismerjük fel, hogy
milyen következő lépést kér tőlünk az élet. S, ha arra gondolunk, hogy bár a jézusi kihívás
elég egyértelmű volt és mégsem
születtek rá azonnal és mindig
pozitív válaszok, akkor milyen
nehéz lehet az életünk során
rejtett aknaként megbúvó, sokszor rafinált rókaköntösbe bújtatott, jónak álcázott, de valójában rossz útra térítő szirénénekekre megfelelően reagálni önismeret nélkül?
Gyakran mókuskerék a létünk. Csak rohanunk, küzdünk
a határidőkkel, nem lassítanánk
semmiért, mert hátha lemaradunk valami rettenetesen fontosról, valami nagy lehetőségről.
Türelmünk nincs, ha netán várni kell, úgy érezzük, hogy a világ
elrohan mellettünk. Na, és amit
akarunk, azt azonnal akarjuk.
Bármi is legyen az. Bármi áron.
Mikor várakozni kényszerülünk,
nem is gondolunk a Fennvalóra.
Cselekvés-mániásak vagyunk,
és úgy érezzük, hogy kegyetlen
idő- és energiapazarlás áldozata
vagyunk. Pedig lehet, hogy az
ő munkája épp akkor teljesedik
ki, amikor várakozni „kényszerülünk”. Hisz időt ad átgondolni
terveink, tetteink. Ami meg ezután következik, vélhetően sokkal jobb, mint amit mi terveztünk.
Politika szította indulatok ellenünk a szomszédban, őszi választások húsos fazeka körüli tülekedés kis hazánkban. S ha
az ember megnézi az uszítók, a
„spontán” tüntetők arcát ott, az
indulni akarókét itt, rájön, hogy
igencsak kevesen használják „Isten várószobáját.”
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Good Báj Biokozmetika
Gondod van az alakoddal?

Próbáld ki a „Lipo-Detox 4 lépésben
a tökéletes formáig és kifogástalan bőrig” testkezelést!

A hallásveszteség okai
Bizonyos körülmények között a fül mindegyik részében kialakulhat hallásveszteség. A halláscsökkenés néhány típusa időszakos és orvosilag kezelhető, míg más fajtáit hallókészülékek használatával lehet javítani. A legtöbb
hallási probléma a belsőfül károsodásából ered, a hallásveszteségnek ezt a
fajtáját idegi eredetű hallásveszteségnek nevezik. Tipikus oka a természetes
öregedési folyamat, a nagy zajkitettség, a fej sérülései és a hallórendszerre
toxikus hatású gyógyszerek alkalmazása. Általában a belsőfül eredetű hallásveszteség nem állítható helyre orvosi kezeléssel, de jelentősen javítható hallókészülékkel. Folytatjuk…

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

A négy termék összetevői kiváló természetes
hatóanyagok, melyeknek hatásai klinikailag
is bizonyítottak.
A Good Báj Biokozmetika alapelve, hogy
az emberi energiaátadás és érintés erejében hisz.
Meggyőződésem, hogy egyetlen gép sem
helyettesítheti a kozmetikus és a masszőr
szakértő kezeit és hatékony termékeit.

Felkeltettem az érdeklődésedet?
Keress fel a Good Báj Biokozmetikában!
Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus

Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29.
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2. (a Posta mellett)

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

Jelentkezni a Pálinka Centrumban lehet (Békés, Ady u. 1.),
keddtől péntekig 8-17 óra, szombaton 8-12 óra között.

Telefon: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21.
Főzési díj: 1835 Ft/liter (50%, szeszadóval)

Pálinkafőzés célra gyümölcsvásárlási lehetőség!

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!

Berill

Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

Mikor van szükség plusz magnéziumra?
Bár a kiegyensúlyozott táplálkozás fedezi a szervezet napi magnézium
szükségleteit, a fokozott izommunka, a gyakori stressz és nyugtalanság,
a környezeti zajártalom, a várandósság, néhány betegség és számos
egyéb élethelyzet szükségessé teheti plusz magnézium bevitelét. A magnéziumpótlásra szolgáló patikaszerek vény nélkül kaphatók, de alkalmazásukkal kapcsolatban néhány dologra nem árt odafigyelni.
– A magnézium szedése általában kúraszerűen történik, négy–hat hétig
történő alkalmazás általában már érezhető hatással jár.
– A napi adagot célszerű a nap folyamán egyenletesen elosztva, két-három részletben bevenni.
– Jellemző mellékhatásként híg széklet és hasmenés fordulhat elő.
– Az alkohol gátolja a magnézium szervezetbeni felszívódását és fokozza
annak a kiürülését is. A magnézium szedésének ideje alatt az alkoholfogyasztás nem javasolt.
– Számos gyógyszer szedése csökkenti a szervezet magnéziumszintjét,
ennek a pótlására figyelmet kell fordítani.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Ajándékozzon arany
ékszert szeretteinek
bármely ünnepi
alkalomra!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Törtarany beszámítás 7000 Ft/gramm áron.

Új karikagyűrű modellek érkeztek és nagy választékban kaphatók!
Új áruk érkeztek, nézzen be hozzánk!
Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!
(THM: 39,6%-39,7%)
Üzletünk a Békés Takarék Szövetkezet kiemelt közvetítője.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!

Berill Ékszer és Zálogház
Békés, Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

A hit hegyeket mozgat
Mindenre képes az ember, ha van hite. Beszélgetőtársam, Reszelő
Zoltán, egy mosolygós, megnyerő külsejű fiatalember, igazi úriember, akinek eddigi élete ékes bizonyítéka előző állításomnak. Olvassák el a vele készült interjút és bizonyára egyet fognak érteni velem.
zösségébe. Egyénileg fontos a számomra, hogy rengeteg gyakorlati
tapasztalatot gyűjthetek a jövőbeli
sikerek eléréséhez. Azt tartom igazi sikernek, ha a növendékeim ki

Fotó: Gazsó János.

- Kérlek, mutatkozz be!
- Reszelő Zoltán vagyok, 23 éves
és tősgyökeres békési. Jelenleg kollégiumi nevelőtanárként dolgozok
az EGYMI-ben. Ezzel párhuzamosan Egerben, az Eszterházy Károly
Egyetem főiskolai karán gyógypedagógiai hallgató vagyok, logopédus szakirányban. Egy testvérem
van, Dorina, aki Mezőberénybe jár,
a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba. Én is ott érettségiztem
2015-ben.
- Számodra az iskolai feladatod
munka vagy hivatás?
- Kollégiumi nevelőtanárként
dolgozok, de igazából sajátos nevelést igénylő diákokkal foglalkozom
napköziben. Őket alapvetően hárman fejlesztjük: az osztályfőnök,
aki magyart és matematikát is tanít nekik, délutánonként jómagam, és munkánkat egy asszisztens segíti. Természetesen a többi
tárgyat szaktanár oktatja. A kollégiumban pedig enyém a legkisebbek csoportja, ahol az óvodástól az
alsósig vannak gyerekek a kezem
alatt. Őket csoportfoglalkozás keretében igyekszem fejleszteni as�szisztens támogatásával. Hetente
kétszer labdarúgó szakkört vezetek a kollégiumban. Mindenképp
hivatásomnak tekintem a munkámat, melynek célja, hogy a diákjaim a képességeiknek megfelelően
teljesítsenek, alkalmazkodjanak, illeszkedjenek be a korosztályuk kö-

tudnak teljesedni tevékenységükben és örömüket lelik abban.
- Miért tartod fontosnak a tökéletességre való törekvést?
- A továbbtanulásomat azért tartom fontosnak, hogy a munkámat
hozzáértéssel lássam el. Levelezős
hallgató vagyok, szeptemberben
leszek második éves. Nagyon pártolom, hogy minél több roma fiatal
letegye az érettségi vizsgát, tanuljon szakmát vagy szerezzen diplomát. Ezáltal példaértékűek legyenek a társadalom számára. Én is
jó példa szeretnék lenni az utánam

következő generációnak. Azért lényeges ez, mert bár Békésre nem
jellemző, de általában elég negatív a romák megítélése és csak így,
a pozitív példákkal tudjuk megcáfolni az előítéleteket.
- Nem idegen tőled tudtommal
a keresztény hit sem…
- Egészen kiskoromban, 8 évesen kezdtem el gyülekezetbe járni
és négy éve merítkeztem be. A Kegyelem Gyülekezet tagja vagyok.
Azt gondolom, az Úrnak köszönhetem mindazt, ami vagyok és Isten segítségével állom meg helyem
az életben nekitetszően. A gyülekezetünk célja, s így az enyém is, hogy
Békés városában minél több emberrel megismertessük Isten szeretetét, függetlenül attól, hogy roma
vagy sem, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg. Keresztény hitemnek
köszönhetően, úgy érzem, jobb ember lehetek, jobb az empátiás képességem diákjaimmal és a családjaikkal szemben, és így igazi segítőkezet nyújthatok nekik. „Minden
lehetséges annak, aki hisz.”
- Mi jelenti számodra a pihenést?
- Rendszeresen járok úszni az
uszodába, mert elemem az állandó, aktív mozgás. Szeretem a zenét, hallgatni is, de főleg játszani.
A zeneiskolában Horváth Elek tanár úrnál tanultam nagybőgőzni,
de mostanában inkább a basszusgitár a kedvenc hangszerem. Szívesen nézek filmeket, főleg vígjátékokat.
Gugé
Következő beszélgetőtársak a Rózsa
Temetkezés tulajdonosai.

Interjú
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Rossz helyen
parkolt
A Széchenyi térről június 20-án
a rendőrök előállítottak egy járművezetőt, aki a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyre parkolt.
Az 51 éves mezőberényi nő úgy
használta a lánya nevére szóló igazolványt a parkoláshoz, hogy a családtagja nem volt vele. A rendőrjárőrök a nőt előállították a Békési
Rendőrkapitányságra és közokirathamisítás gyanúja miatt büntetőfeljelentést tettek ellene.

SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ
A BÉKÉS KERÁMIÁBAN!
Július 1-től 31-ig minden termékre
13% kedvezményt adunk.

Ünnepeljünk együtt!
–
Telepünkön tölgy, bükk, akác tűzifa
folyamatosan kap Júliusban ingyenes
házhozszállítással Békés területén.
– Lignit szénre előjegyzést felveszünk!

Békés Kerámia

Békés, Tóth u. 1.
Tel.: 66/417-294, 36-30/69-54-144

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

Vevőt keres árujának, több bevételt szeretne boltjának, vállalkozásának?

Hirdessen nálunk!

A Békési Újság kiemelkedően jó üzleti lehetőséget jelent a helyi és környékbeli vállalkozóknak, vállalatoknak.
Havilapunkat öt település lakói olvassák!

Keressen minket! Kérjen ajánlatot tőlünk!

Telefon: 00 36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com

Adószám:
18392607-1-04.

hirdetés

Békési újság

fizetett hirdetmény
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Tehetséggondozás
a Reményhír
Intézményben
A Reményhír Intézmény húsz
tanulója vett részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
Nemzeti Tehetség Program keretében „A hazai és határon túli
köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó
programok támogatása” elnevezésű pályázaton. A projekt célja a már négyéves hagyomán�nyal rendelkező művészeti tehetségfejlesztő munka folytatása
színjátszás és táncművészet tehetségterületen. A szakmai megvalósítók 28, illetve 15 héten át
heti 2-2 órában tartottak tehetséggondozó műhelyfoglalkozásokat. Május elején művészeti gálán mutatkoztak be, később pedig kétnapos budapesti kiránduláson jártak a projektbe bevont
gyerekek. A kirándulás programjai között szerepelt stúdiótúra a
Korda Filmparkban, színházi előadás megtekintése, látogatás a
Tropicariumban és a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Következő lapszámunk
augusztus 13-án jelenik meg.

Staféta

NÉVJEGY

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Név: Hidvégi-Kis Viktória
Foglalkozás: fotográfus
Kedvenc kön yv: Vekerd y Tamás kön yvei
Kedvenc zene: Norah Jones
Kedvenc film : Édes Nov ember
Kedvenc étel, ital: paradicsomos húsgom
bóc, rozé
Kedvenc hely: otthonom
Kedvenc idő töltés: család, barátok, fotózás
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Hosszú évek óta érdekelnek
a fényképek. Kislányaim születése után éreztem leginkább a fotó
fontosságát, a pillanat megörökítését. Így jött az elhatározás, hogy
újra iskolapadba üljek. (Köszönet
a férjemnek, amiért társam volt
célom elérésében, is.) Szenvedélyemmé váltak a képek... Az iskolával párhuzamosan képzések,
workshop-ok követték egymást
különböző témakörökben és végre a szenvedély mellett, a látott
kép technikájába is beleláttam.
Szeretem a természetes, életszerű képeket, az elkapott pillanatokat, pillantásokat, melyek őszinte
érzéseket közvetítenek. Szeretem
fotózni a várandós kismamákat,
a meghitt családi pillanatokat és
az édesanyákat, akikből lassan elveszik a NŐ, mert a lehetőségek
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egyre kevesebbet engedik felszínre törni. Egy oktatáson hallottam,
hogy „minden anyukának receptre kellene írni egy privát fotózást”.
Teljesen egyet értek ezzel a kijelentéssel. Az élet minden területére kihatással van, hogy milyen önképet alkotunk magunkról. És végül, szeretem az arcokon túl a lelkeket, amik a kamerám előtt mutatkoznak meg.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Boldog vagyok, hogy elnyertem egy olyan ember barátságát
és szakmai elismerését, mint Pusztai Gabi, aki a Cewe Nemzetközi
fotópályázatán első helyezést ért
el sport kategóriában. Több projekten dolgoztunk már együtt és
sok közös tervünk van. És persze
mindig sikerként élem meg, amikor modelljeim elégedettek az elkészült fotók láttán.

- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Ez hosszú idő... Szeretném a
vállalkozásomat, szolgáltatásaimat bővíteni és szakmailag fejlődni. Szeretnék még több csodás élményt szerezni a családommal, barátaimmal.
A stafétát Háló-Vincze Ildikónak
adom tovább.

54 négyzetméternyi fotópapíron 22 ezer fotófelvételt mutatott
be öt monumentális montázson
Apáti-Nagy Lajos és Gazsó János Békésen, a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban. A helyben jól ismert két fotográfus az elmúlt tíz év során, a Békés-tarhosi
Zenei Napok közel 170 rendezvényén készített fényképeiből válogatott és azok felhasználásával alkotta meg a távolról egy-egy helyi látképet, valamint az ország
egyik legnagyobb múltú komolyzenei fesztiváljának egy-egy helyszínét vagy eseményét bemutató
alkotását.

Fotó: Gazsó János.

Óriás fotómontázsok örökítik meg a zenei
napok elmúlt évtizedének eseményeit

Az egyik fotómontázs leleplezésének pillanata.

A 43. Békés-tarhosi Zenei Napok
nyitóhangversenyét megelőző kiállítás-megnyitón a két kiállítót Fejes
Antal és Fejesné Pálfy Zsuzsa nyugalmazott zenepedagógus méltatta. Kiemelték, hogy Apáti-Nagy
Lajos és Gazsó János milyen fáradhatatlan munkát végez a békési komolyzenei élet megörökítéséért.
A most bemutatott óriásképek –
melyekkel több mint fél éven keresztül, bármiféle támogatás nélkül, önszorgalomból dolgoztak – a
kiállítók szándéka és reményei szerint a felújítás alatt álló Tarhosi Zenepavilonban nyernek majdan elhelyezést. 
Szegfű Katalin
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hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelessé
géért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

Békési újság

Apróhirdetések

Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.

Négyszobás, 123 m2 alapterületű, vegyesfalazatú
kertes ház eladó 1095 m2-es telken, sok melléképülettel, ipari árammal. Irányár: 9,2 millió Ft.
Érd.: 30/225-78-24.
Asztalos utcában háromszobás ház eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 70/562-06-69.

Ingatlan 2 millió forintig

Ingatlan 10 millió Ft fölött

A borosgyáni 4-es horgásztavon tórész eladó.
Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
Borosgyáni III-as tótulajdon eladó. Irányár: 1,5
millió Ft. Tel.: 30/907-40-66.

108 m²-es háromszobás családi ház melléképületekkel, ásott kúttal csendes környéken eladó.
Irányár: 11,5 millió Ft. Tel,: 30/278-60-65.
Csokonai utcában 2+2 félszobás, sátortetős,
összkomfortos, téglaépítésű ház 647 m2-es telken eladó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 70/327-1653, 30/257-99-50.
Fáy utcában 1+2 félszobás, felújított lakás garázzsal együtt eladó. Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.:
70/310-79-42, 70/453-37-62.
Háromszobás, kétkonyhás, kétkamrás, központi fűtéses ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.:
20/59-28-504.
Váradi u. 30. és Váradi utca 30/1. szám alatti
összkomfortos családi ház eladó 14 millió Ftért vagy első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
Háromszobás, összkomfortos családi ház 1600
m2-es telken eladó 14,5 millió Ft-ért. Gazdálkodásra is alkalmas. Tel.: 66/416-109, 30/200-2067.
Bercsényi utcában 2009-ben épült kétszintes családi ház eladó 21,9 millió Ft-ért. Érd.:
20/455-30-65.
Városközpontban ingatlan eladó. Irányár: 25
millió Ft. Tel.: 20/531-66-80.

Ingatlan 2-5 millió Ft között
Ék utcában 16,5 m2-es garázs eladó. Irányár: 2,2
millió Ft. Érd.: 30/74-23-423.
Kis parasztház melléképületekkel, félköríves, lemezzel borított garázzsal, bútorozva eladó 2,6
millió Ft-ért. Tel.: 20/346-77-00.
Békésen építési telek (867 m2) eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Komfort nélküli ház felújításra vagy lebontásra
1100 m2-es telken eladó 2,2 millió Ft-ért. Szélső
u. 59. Érd.: 30/65-83-503.
A muronyi kövesút mellett tanya eladó, gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
Mátra utcában, a Fürdő szomszédságában felújítandó ház nagy portával eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.:36/20-3393-474.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Családi ház eladó a Magyar utcában. Ára: 6,5
millió Ft. Tel.: 20/491-03-21.
Décseri utcában 1,5 szobás, 48 m2-es kertes
ház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.
Családi ház eladó 6,9 millió Ft-ért. Tel.: 70/33594-46.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. 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.
Családi ház eladó nagy melléképületekkel, garázzsal, góréval a Borosgyán utcában. Irányár:
7,5 millió Ft. Tel.: 70/315-73-47.
Nagy polgári ház eladó 8,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/335-94-46.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház nagy telekkel
eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartásra is alkalmas.
Tel.: 70/293-27-51.
Második emeleti, erkélyes, 2,5 szobás, felújított lakás eladó 9,2 millió Ft-ért. Tel.: 20/32679-26.

Kiadó ingatlan
Tanya karbantartásért kiadó. Érd.: 30/610-3279.
16 m2-es garázs kiadó a Fáy utcában, hosszú
távra. Tel.: 66/413-974.

Ingatlant keres
Keresek megvételre olyan békési, városközponti vagy a Fürdőhöz közeli kertes téglaházat, amit
korábban nem hirdettek meg. Maximum 10 millió
Ft-ig. Tel.: 30/402-51-33.

Kert, szántóföld
Murony külterületén négy hektár föld eladó.
Érd.: 30/488-14-55.
Sebők kertben zárt kert eladó. Villany, kút, faház
van. Tel.: 20/20-60-161.
Ingyen kiadó 1800 m2 idei vetésű lucerna egész
évre a Malomasszonykertben. 20/93-93-211.
Rosszerdőn zártkert 30 m2-es téglaépülettel eladó. Irányár: 700 ezer Ft. Érd.: 20/944-32-54.
Kamuton négy hektár föld eladó. 70/647-07-75.

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: augusztus 6. kedd 12 óra

1108 m2-es zártkert kőházzal a Sebőkben eladó.
Villany, fúrt kút van. Irányár: 950 ezer Ft. Érd.:
20/9293-720.
Maróban tanyahely 1 hold földdel, mellette 1,2 hektár szántóval, egyben eladó. Érd.: 70/379-14-53.
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági
épületekkel. Érd.: 30/242-75-54.

Jármű, alkatrész
Összecsukható mechanikus kerekesszék eladó.
Érd.: 70/432-06-16.
Használaton kívüli, üzemképtelen segédmotort,
nagymotort vennék. Tel.: 20/495-21-73.
Tornádó elektromos kerékpár eladó. 70/276-47-31.
1982-es 350-es piros Jawa motorkerékpár eladó. Érd.: 30/293-27-51.
Pónikocsi magasítóval, fülkével, irányjelzővel eladó. 30/277-95-43.
Eladó: K-442-es gyorsbálázó, traktorra szerelhető sertésszállító kaloda, szántóföldi kultivátor,
seprűnyél-gömbölyítő. Tel.: 66/413-195.
MTZ-550E traktor új gumikkal, kevés üzemórával,
kifogástalan állapotban eladó. Tel.: 30/57-33-469.
3,5 m munkaszélességű XT-tárcsa újszerű abroncsokkal eladó. Irányár: 390 ezer Ft. Tel.:
30/278-60-65.
Új elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.: 70/21859-72.
Eladó: új komplett MTZ hátsókerék, vadonatúj
MTZ alkatrészek, Hoffer traktorhoz eredeti gyári
melegítő lámpa. Tel.: 66/411-857.
Forgalomból ideiglenesen kivont, hosszúplatós,
hétszemélyes Fiat Ducato eladó. Irányár: 390
ezer Ft. Tel.: 30/278-60-65.

Társkeresés
Ötvenes nő komoly kapcsolatot keres korban
hozzá illő független férfival. Tel.: 70/214-26-37.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő,
26 éves békési fiatalember feleséget keres. Tel.:
70/268-68-15.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.
Gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel gyermekfelügyeletet vállalok, valamint
ápolói végzettséggel idősgondozást. Tel.:
30/928-53-45.

Munkát keres, ajánl
Söröző/büfé üzemeltetéséhez vendéglátásban jártas, megbízható személyt keresek.
Lakhatás megoldható. Tel.: 66/410-906.
Faipari munkást felveszünk. 20/396-66-42.

A békési állatvédők SÜRGŐSEN munkatársat
keresnek, közmunkaprogram keretében.
Csakis állatszerető személy jöhet szóba!
A munkához tartozik: állatok etetése-itatása,
ellátása, kennel takarítás.
Esély Állatvédő Egyesület:
20/399-78-09, 70/94-73-504.

Felszolgálót, szakácsot, betanított szakácsot
felveszünk. 20/396-66-42.
Gyermekfelügyelői munkát keres kedves nyugdíjas nő. 70/563-36-63.
Házkörüli kisegítői munkát keresek (takarítás,
ablakmosás, stb.). Tel.: 70/39-59-732. Visszahívom.
Házkörüli kisegítő munkát keresek (főzés, mosás, vasalás). 70/563-36-63.

Állat
Előnevelt csirke, kacsa, némakacsa eladó.
70/881-93-00.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 70/673-55-01.
Számentáli kecskegidák eladók. 70/315-63-11,
70/315-73-47.
Tanyasi rántanivaló csirke eladó. 70/504-35-58.
3 db német húsmerinó növendék kos eladó.
Irányár: 25 ezer Ft/db. Tel.: 30/278-60-65.
Kiscicák ingyen elvihetők. 30/504-07-11.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Köszönetet mondok Szabó László asztalosnak,
aki a segítségemre sietett, amikor a gyógyfürdőbe menet a járdán megbotlottam és elestem.
Egy olvasó.
Ingyen töltésföld elvihető. Érd.: 70-428-7687
Felújításból kimaradt egy és háromnegyed csomag „tölgy” laminált padló, 2 szál szegőléc +
tartozékok eladók. Tel.: 30/530-41-50.
2 méteres csúszda eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: előszobafal, rekamié, háromrészes ülőgarnitúra, 37-38-as munkásbakancs, gázpalack,
ablakszárnyak. Érd.: 30/905-49-14.
Parasztlóca, parasztkanapé, tányér- és köcsögtartó, fali akasztótartó, kisebb komód eladó. Tel.:
20/445-73-48.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot,
gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi
bankjegyet. Tel.: 30/245-69-25.
Eladó: keverőtárcsás mosógép (8000 Ft), centrifuga (7000 Ft), Samsung és Beko televíziók
(50 cm átmérő, 5000 Ft), 220 l-es Sonige hűtőszekrény (13000 Ft), Lehel 60 l-es fagyasztószekrény (13000 Ft), Gorenje 120 l-es fagyasztószekrény (20000 Ft). Érd.: 70/432-06-16.
Gyermekheverő, 4 m-es vasvályú eladó.
Egy kocsi vegyestrágya ingyen elvihető. Tel.:
30/530-41-50.
Bontott csabai hófogós natúr cserép eladó, kb.
1000 db. 50 Ft/db. Tel.: 70/386-29-24.
Autóba való gyermekülés két méretben eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Hordozható csempekályha platnikhoz öntvény
karikákat keresek megvételre. 30/504-07-11.
3x3 m-es középszőnyeg, 7 l-es kukta, zsírosbödön, új gőztisztítógép, fa hintaszék eladó. 70/5633-663.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is
érdekel. Tel.: 20/49-52-173.
Eladó: 2 db fagyasztószekrény, lemezjátszó és
bakelitlemezek. Érd.: 70/532-46-97.
Jó állapotú kempingkerékpárt vennék. 70/5633-663.
Eladó: festett konyhaszekrény, 2 db 50 l-es ballon kosárral, festett hármas szekrény, tükör állvánnyal, asztal, 2 db szék, disznótoros asztal.
Tel.: 66/415-081, 30/648-49-09.
Régi mozsarat, vasalót, porcelán és üvegtárgyakat, régi pénzt, katonai kitüntetést vennék. Tel.:
20/495-21-73.
Ovis gyermekpaplan garnitúra újonnan eladó.
Érd.: 20/560-91-75.

hirdetés

Békési újság
Elektromos szúnyogriasztó eladó. Tel.: 30/56301-30.
Olcsón eladó: bontásból fehér öntöttvas fürdőkád, mosdókagyló, szappantartó, papírtartó, nem
használt WC-kagyló, villanymotor. 20/355-77-26.
Eladó: gáztűzhely, nagykerekes kuka, antik fésülködő szekrény, réz kerekes zsúrkocsi,
rokkantkocsi. 70/563-36-63.
2 db 120 l-es betonvályú eladó vagy árpára cserélhető Tel.: 70/227-00-63.
Eladó: 50 db használt csatornavas, kb. 40 m
esőcsatorna, használt vezetékes gáztűzhely, hűtőszekrény, járóka. Kb. 2 m3 kohósalak és 2 m3
föld ingyen elvihető. Érd.: 70/403-52-42.
45 l-es rozsdamentes lábas elektromos keverővel 35 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/542-77-01.
Eladó: 3 db üveges ajtó (77x200 cm, 5000 Ft/
db), hokedli (1000 Ft/db), befőttes üvegek,
Belker mérleg súlyokkal (5000 Ft), réz patikasúlyok fadobozban (8000 Ft), Gorenje 198 l-es
fagyasztóláda (20000 Ft). Érd.: 70/432-06-16.
Régi ház bontásából származó vegyeskazán,
Bohn-cserepek. ajtólapok, ablakszárnyak, mozaiklapok, faanyag, szarufák és cseréplécek,
lemezfürdőkád, WC-csésze, mosdókagylók eladók. Érd.: 70-428-7687.
Terménydaráló és szivattyú eladó. Érd.: 30/24275-54.
Házi kolbász, füstölt szalonna, császárszalonna
eladó. 70/315-73-47.
Zepter kávéfőző eladó. Érd.: 30/357-18-43.
Kerékpárra szerelhető gyermekülés olcsón eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Befőttes üvegek eladók. Érd.: 70/210-19-33.
Eladók: 6x8 cm-es zártszelvény vasoszlopok
kupakolva, bontott betonkerítés, Sever szivattyú,
műanyag hordók. Érd.: 30/21-47-581.
Javítást igénylő elöltöltős Zanussi mosógép eladó 15 ezer Ft-ért. Tel.: 20/326-79-26.
2 db 1,5 m-es leánder eladó. 10 ezer Ft/db. Érd.:
30/533-80-08.
Háromfejes Vogel eke megkímélt állapotban és
háromtáblás függesztett fogas eladó. 30/27795-43.
Veres szilva és besztercei szilva szedéssel eladó. 20/355-77-26.
Eladó: 28-as női kerékpár, Phillips videolejátszó,
nyúlketrecek, bontott kisméretű tégla, keltetőgép. 70/881-93-00.
Műkő váza párban (temetőbe vagy teraszra) eladó. Tel.: 30/813-03-94.
12 mázsa búza és 28-as férfi kerékpár eladó.
Érd.: 66/410-204.
Alföldi porcelán étkészlet, hatszemélyes kávéskészlet, hamvas fekete rackabirkabőr kikészítve
új állapotban eladó. Érd.: 70/379-47-08.
Szobapáfrány és többfajta kaktusz eladó. Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.

Eladó: új ajtó tokkal együtt, 4 m-es 13-fokos kétágú létra. Tel.: 66/413-342.
Eladók: középszőnyeg, csaptelep, befőttes üvegek,
Lucznik lábbal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-83-74.
50 l-es üvegballon, diófarönk, savanyítókád orsója, vasraklapok. Érd.: 70/379-14-53.
Eladó: XXL-es új babzsákfotel, használt szekrénysor, íróasztal, számítógépasztal, új futószőnyeg,
használt középszőnyeg. Érd.: 30/342-98-07.
Felültöltős Whirlpool mosógép eladó. Tel.:
30/563-01-30.
Szőlőprés, antik Singer varrógép, régi Hajdu mosógép eladó. 30/577-26-46.
Eladó: 28-as női kerékpár, Karancs vezetékes
gáztűzhely, régi konyhaszekrény, befőttes üvegek, cefréshordó, gumicsizmák. Érd.: 70/67355-01.
Hajdu centrifuga megkímélt állapotban eladó.
30/38-09-797.
Partner B341 bozótvágó eladó. Irányár: 11 ezer
Ft. Tel.: 30/278-60-65.
Eladó: bevásárló gurulós táska, fonott szennyes
tartókosár, vasalódeszkák, hajszárítókészlet, befőttes üvegek, 42-44-es méretű használt női ruhaneműk. Érd.: 30/342-98-07, 66/415-230, este
6 óra után.
Eladók: óriás virágzó leánderek (150-160 cm),
termő citromfa (210 cm), óriás diffenbachia
(170 cm). Érd.: 70/379-47-08.
Takarmány letakarására alkalmas 2 db ponyva
újszerű állapotban eladó. 30/27-79-543.
7,5 kW 2900 fordulatú villanymotorral 200 m-es
öntöződobot működtető magasnyomású új szivattyú 50 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/542-77-01.
Gyűjtőknek I. világháborús fotók, cement
20x20-as mozaiklapok, lábbal hajtós varrógép
eladó. Érd.: 70/673-55-01.
Eladó: 120 l-es cefrés hordók, 10-20-25 l-es
üveg ballon, gáztűzhely, horgászbotok, orsók,
munkapad köszörűvel, szőlőprés zúzóval. Tel.:
66/412-955, 30/203-73-41.
Eladó: Jawa Babetta, kempingkerékpár, 28-as
női kerékpár, lakatos szerszámok, régi rádiók,
olaj vászonfestmények, régi mélytányérok, lapostányérok, leveses tálak, régi réztárgyak, boros és pálinkás készlet, kicsi mázsa, bolti mérleg, súlyok. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Új gyümölcscentrifuga eladó. 20/243-98-31.

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96
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Gyulai Szakképzési Centrum
Ady Endre–Bay Zoltán Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Ingyenes képzési kínálatunk 2019/2020-as tanévre
nappali és esti képzésben:
Informatikai rendszerüzemeltető (2 év)
Postai üzleti ügyintéző (2 év)
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (2 év)
Felnőttoktatásban, esti rendszerben is ingyenes oktatás.
Miért válaszd iskolánkat?
Magyarországon keresett szakmákat biztosítunk az alábbi területeken:
 Pénzügyi világ
 Marketing
 Informatika
 Logisztika
 Kereskedelem
 Szállítmányozás
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.
Továbbfejlődési lehetőség.
32 többletpont főiskolai, egyetemi jelentkezéshez.
Tanulmányi utak, kirándulások. Kollégium ingyenesen biztosított.
Jelentkezési határidő:
2019. augusztus 15.
Elérhetőségeink:
Web:
http: // www.adybaygyszc.hu
E-mail: sarkad@gyszc.hu,
vagy
sarkadszakkepzes@gmail.com
Telefon: 06-66/218-908
vagy +36-20/314-2323

Nagyház Pince Borozó Békés
Vállaljuk rendezvények, lakodalmak,
BALLAGÁSOK, családi összejövetelek
lebonyolítását 100 főig.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!!!
Sültes- és hidegtálak készítése.
Hétköznap menüs étkeztetés
hatféle választási lehetőséggel 880 Ft-ért!
Bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetési lehetőség.
TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS BÉKÉS, TARHOS,
MURONY, KAMUT TERÜLETÉN!
Szociális étkeztetés nyugdíjasoknak csak 490 Ft
Nagyház Pince Borozó
Békés,
Széchenyi tér 6.
Nyitva tartás:
hétfőtől-csütörtökig
11-15 óráig,
pénteken 11-14 óráig.
Rendezvény esetén
a nyitva tartás igény
szerint változhat.
Telefonszám:
0036-30/32-22-424.

kultúra

Békési újság

Fotó: GA-Pix Fotó.

A zenei napok
koncertkínálatáról

Pillanatfelvétel a zenei napok nyitóhangversenyéről.

Június 16-án tartották a 43.
Békés-tarhosi Zenei Napok nyitóhangversenyét a kulturális központban. Előtte nyílt meg ApátiNagy Lajos és Gazsó János fotós kiállítása az elmúlt tíz évben a fesztiválon készített fotók pazar gyűjteményéből.
A nyitóhangversenyt a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar adta a Liszt-díjas és Érdemes Művész
Gál Tamás karmester vezényletével, és a Muzsikás Együttes közreműködésével. Bartók és Kodály
népzenei feldolgozásaiból adtak
elő néhányat. A hangversenyen
Petrás Mária népdalénekes két
moldvai csángó népdalt énekelt. A
fesztivált Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
kultúráért felelős államtitkárának
fontos elfoglaltsága miatt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg, aki
egyebek mellett külön köszönetét
fejezte ki Bagoly László művészeti
vezetőnek, valamint Túri Andrea
fesztiváligazgatónak.
Június 17-én a Junior Príma Díjas In Medias Brass rézfúvós ötös
koncertjére került sor a békési református templomban. Barokk és
romantikus darabok mellett egy
dél-amerikai, XX. századi szerző
latin zenéjét, egy négy tételes szvitjét is játszották, továbbá Gershwin
egyik ragtime darabját, valamint
egy kortárs szerb zeneszerző népzenei gyökerű művét.

Június 22-én már tizenhatodik alkalommal zajlott le a Békéstarhosi Kórustalálkozó a református templomban. Ezúttal a Békési
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kórusa – Kocsorné Krizbai Anna vezetésével –, a Chopin Kórus (Békéscsabáról, vezetőjük Szák Kocsis Péter), a Hunyadi Véndiák
Kórus (Budapestről, karnagyuk
Sebestyénné Farkas Ilona, aki egyben a kórustalálkozó művészeti
vezetője), a TriTonus Kamarakórus (Szegedről, Kovács Csilla vezetésével), és a Chemical Singers
(Budapestről, karnagyuk May
Zoltán) jött el.
Nagyszerű, élvezetes volt június
24-én a Suttyomba Zenekar koncertje is. Sokan voltak kíváncsiak rá. Természetesen a Belencéres
Néptáncegyüttes gálaműsora szintén teltházas rendezvény volt, amelyet idén 14. alkalommal rendeztek
meg. Az élő zenéről a Suttyomba
Zenekar gondoskodott.
Sokakat érdekelt a 43. Békéstarhosi Zenei Napok zárókoncertje
is, amelyen az 1976-ban alakult
Kormorán Zenekar lépett fel, a
kulturális központ színháztermében. A koncert elején elhangzott
instrumentálisan a magyar Himnusz, és a hangverseny végén az
együttes és a közönség is elénekelte a Szózatot és a Székely Himnuszt.
Zsombok Imre

Borlói Rudolf emlékére
92 évesen, Székesfehérváron elhunyt a békési születésű Borlói Rudolf zeneszerző, tanár, karmester.
1927. október 13-án katolikus polgári családban született, és már kisgyermekként rendkívüli vonzalmat
mutatott a zene iránt, zongorázni
tanult. A zenedarabok hallás utáni lejátszása természetes úton vezetett el a komponáláshoz. Első darabja 7 éves kora körül született, amikor még nem tudott kottát írni, de a
helyi kántor lejegyezte művét. Elemi
és középiskoláit Békésen, Nagyváradon és Németországban végezte.
Középiskolás éveiben már zongoraetűdöket írt. Hegedűn és tangóharmonikán szintén játszott. 1954-ben
diplomázott a Zeneakadémián, ahol
Kodály Zoltán is tanította. Megélhetése biztosítására különböző művészegyüttesekben vállalt munkát,
korrepetitor volt a Madách Színháznál, vezényelt az Erkel Színházban
és a Néphadsereg Színházban. Jazzzongoristakent játszott szórakozóhelyeken. Végzése után Ceglédre, az
Állami Zeneiskolába nevezték ki tanárnak. 13 évet töltött ott, szolfézst,
zeneelméletet, zeneirodalmi ismereteket, zongorát és kamarazenét tanított. 1967-ben kezdte meg igazgatói tevékenységét a székesfehérvári Állami Zeneiskolában. Irányítása

archív felvétel.
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alatt az intézmény látványos fejlődésnek indult. 1978-tól meghonosította a háromévente megrendezett
Alba Regia Országos Kamarazenei
Találkozót. Közel másfél évtizeden
át, 1994-ig tanított zeneelméletet és
szolfézst docensként a Pécsi Zeneművészeti Főiskolán. Borlói Rudolf
szinte minden műfajban komponált.
Misék, oratórium, két opera, szimfonikus zenekari művek, versenyművek, kórusművek, táncjátékok,
filmzenék, hangszeres művek, dalok,
népzenei feldolgozások kerültek ki
a keze alól. Igazi művészemberként
minden iránt nyitott volt, minden
érdekelte. Írt verseket, tanulmányokat. 1997-ben előadást tartott a Magyar néplélek tükröződése a magyar
zenében címmel. 1998-ban felkérték
egy Himnusz tanulmány megírására, amelyet magas színvonalon el is
készített. Számos kitüntetést nyert
el. Nyugodjon békében!

Asztali és hordozható
számítógépek javítása,
karbantartása, bontása
Telefon: 06-66/748-858, 06-70/315-82-35
E-mail: enterpcszerviz@freemail.hu
Cím: 5630 Békés, Csabai út 70.
(Bejárat a Szabadkai utca felől.)
Nyitva tartás:
Hétfő-csütörtök:
ENTER
8:30–12 óra,
13 óra–16:30
PC SZERVÍZ
Péntek: 8:30-14 óra

MAGIX FATELEP
TŰZIFA

(tölgy, bükk, gyertyán)

ÁRUSÍTÁS

kuglizva
és konyhakészen,

kiszállítással Békésen.
Tel.: 06-70/28-10-941
Magyar u. 54.

Esküvői fotózás
- kreatívtól a lakodalomig!
- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás
Telefon: +36-30/46-73-199
+36-30/95-82-349
E-mail: gapixfoto@gmail.com
Webcím: www.gapixfoto.hu

Gasztronómia, hírek

Békési újság
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A nyár hónapjaiban Mucsiné Fodor Hajnalka cukrász jóvoltából
egy-egy sütemény receptjét osztjuk meg olvasóinkkal. A szakember a receptek közlésén túl egy érdekes történettel is szórakoztatja
olvasóinkat.

Minyon
Hozzávalók:
A piskótához:
 6 db egész tojás
 120 gramm egész tojás
 120 gramm finomliszt
A töltelékhez:
 3 dl tej
 3 db tojássárgája
 1 evőkanál étkezési keményítő
 4 evőkanál cukor
 1 vaníliarúd kikapart magjai
 300 gramm vaj
A bevonathoz:
 2 evőkanál baracklekvár
 fondant

megtöltjük a krémmel és fél órára a
fagyasztóba tesszük. Ha lehűlt, felkockázzuk a süteményt, és a felforrósított lekvárral megkenjük a sütemények tetejét, ez azért is fontos,
mert így nem szívja a piskóta magába a fondant, nem „ráncosodik”
meg. A fondant-ot felmelegítjük, és

Elkészítése:
A tészta alapanyagaiból elkészítjük a piskótát. Három részletben
sütjük ki őket egy kb. 20x30 cm-es
sütőpapírral bélelt tepsiben, előmelegített sütőben, 180 fokon, egyenként 6-8 perc alatt. A krémhez a tojássárgáját, a keményítőt és a cukrot
simára keverjük, majd a tejet összeforraljuk a vaníliával és folyamatos
keverés közben a cukros masszához
adjuk. Kis lángon kevergetve sűrűre
főzzük. Ezután a vajat kihabosítjuk
és a langyos (!) krémet kis részletekben hozzákeverjük. Ezen a ponton
ízesíthetjük tovább az alapkrémünket. Rum, narancshéj, kakaópor,
dió mehet bele, attól függően, hogy
ki milyet szeret. A piskótalapokat

A sütemény eredete a 17. századi Párizsba nyúlik vissza, ahol egy Mignot
nevű „édessütő” mester, mai értelemben: cukrász) 1665-ben megdöbbenve olvasta Boileau, a kor neves költőjének róla szóló gúnyversét. Feldühödött és ellenverset íratott, melynek szövegével csomagolópapírt készíttetett
és ebben adta át a süteményeket a vevőinek. Óriási sikere lett. Később az
eredeti Boileau-féle átkozódást és a gúnyos ellenverset nyomatta a kis papírkosárkák két oldalára és ezekbe tette azokat a finomságokat, amiket
készített. Az aprócska süteményekért így jóval több pénzt kérhetett, mint
konkurensei a tortákért, így vált sokszoros milliomossá. A történetet Goethe is megírta, illetve később a francia Thomas operát írt a regényből Mignon címmel. A mignon egyébként a francia nyelvben az „apró”, „picike”,
„aranyos” szavak megfelelője. Magyarul minyonként írandó.

Fotó: Amatőr felvétel.

ban vett részt. A békési tűzoltók
Nyírmada, Mátészalka és Ópályi
településeken láttak el mentési
feladatokat: épületre dőlt fák eltávolítását, megsérült és veszélyt
jelentő épületrészek bontását, sérült tetőszerkezet bontását és lakóépületek fóliázását. Mindezekkel sikerült a viharkárok felszámolását gyorsítani.

villa segítségével megmártjuk a kis
kockákat. Szilárdulás után azonnal
fogyasztható.

Rövid történet a minyonról

Viharkárnál segítettek
a békési tűzoltók
Június végén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vihar csapott
le hatalmas széllel és károkozó
jéggel. Összesen 2400 bejelentés
érkezett a katasztrófavédelemhez
járhatatlan utakról, áramkimaradásokról, fakidőlésekről, lakóépületek tetőszerkezetében keletkezett károkról. A békési tűzoltóság órákon belül felkérést kapott a segítségnyújtásra – ismertette a Békési Újsággal Araczki
Zsolt, a Békési Köztestületi Tűzoltóság parancsnoka. A feladatra három önként jelentkezőt választottak ki, figyelve arra, hogy
távollétükben az itteni szolgálatellátás ne szenvedjen hátrányt.
Mindhárman tapasztalt kollégák,
akik órákon belül készen álltak,
hogy a többi Békés megyei tűzoltóval együtt, összesen nyolc fővel két gépjárműfecskendővel, és
a szükséges felszerelésekkel segítséget nyújtsanak. Négy tiszt
a megyéből irányítási feladatok-

Képünk illusztráció.

Sütemények a mindennapokra

Kultúra

Békési újság

Egy nyelvet beszélünk
Kétfejű

Évekkel ezelőtt már írtam pár cikket a magyar kártyáról –
amin nem is magyarok vannak, hanem svájciak. Könnyű kitalálni, hogy azért, mert a magyar rebelliseket nem lett volna szerencsés ábrázolni a cenzúra miatt, ami ezek szerint nemcsak írásművek esetében, hanem az efféle ártatlan dolgokban is működött.
Budán már az 1730-as években is nyomtattak kártyát, de a ma
ismert változat csak 1836-ban látott napvilágot, azokat a lapokat
„kétfejű kártyának” nevezték, ugyanis a híres személyeket csak
derékig, ám szimmetrikusan ábrázolták. A szomszédos népeknél
Tell-kártyának hívták Tell Vilmos után, akit híres nyílpuskájával
jelenítettek meg. Egyetlen lapra, a makk hetesre nyomtatták rá,
hol és mikor készült: Pesten, egy Joseph Schneider nevű nyomdász műhelyében. Talán ez az oka annak, hogy ez a kártyalap a
legnépszerűbb, legalábbis ami a kocsmák elnevezését illeti. Minden színnek megvolt a maga jelentése, amelynek segítségével titkos üzeneteket lehet váltani: a piros a papságot, a zöld a polgárságot, a makk a parasztságot, pedig a tök a nemességet kódolta – bár ez utóbbin nem a zöldséget ábrázolták (gyanús is volt,
ugye?), hanem a sólymok nyakába kötött csengettyűt. Egyetlen
alkalommal, a Millenniumon olyan paklit is készítettek, amelyen
a „tisztek” helyén írók, művészek és természetesen politikusok
szerepeltek.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Juhász János emlékére
87 évesen a közelmúltban elhunyt
Juhász János gimnáziumi
tanár.
1956-tól kezdődően tanított a békési Szegedi Kis István Gimnáziumban, magyart és
angol nyelvet. Generációk számára volt meghatározó pedagógus. Juhász János kabai református parasztcsaládból származott, és Debrecenben szerzett tanári diplomát. Előbb Békéscsabán dolgozott, de egy év múlva Békésre hívták. Itt jobban érezte magát, mint a megyeszékhelyen.
Amint egy vele készített interjúban kifejtette: „Szívesen jöttem ide. Az egyszerű parasztemberek értelmes, jólnevelt és
munkához szoktatott gyermekei jártak ide iskolába.” Még
a nyugdíjazása után is teljes

óraszámban oktatott, mert a rendszerváltozás után
nagy hiány volt
angoltanárokból.
A kilencvenes évek
derekán két évig
igazgatta is az akkor már a református egyházközség
kezelésébe visszakerült gimnáziumot. A legutolsó időkig
lelkesen látogatta az érettségi
találkozókat, melyekre rendre meghívták. Szeretett találkozni egykori diákjaival, akik
nagy tisztelettel vették őt körül. Vérbeli tanáregyéniség
volt. Szigorú, de igazságos. Jó
humorú, mégis kemény, aki tanított és nevelt is. Mindenekelőtt emberségre, gerincességre, erkölcsösségre. Száz és száz
egykori tanítványa őrzi Juhász
János tanár urat a szívében.
Nyugodjon békében!

A könyvet ünnepelték
a Könyvhéten
Június 13-16 között zajlottak le
városunkban is az Ünnepi Könyvhét eseményei. Szabó Magda emlékkiállítást rendeztek a gyermekkönyvtárban, amely a Móra Kiadó
vándorkiállítása az írónő születésének 100. évfordulójára. A kiállítás
még megtekinthető szeptember
30-ig a gyermekkönyvtárban. A
felnőttkönyvtárban Dr. Tokai Ferenc író előadásán vehettek részt az
érdeklődők, akik Jézus ösvényein:

Názárettől Kapernaumig „utazhattak együtt” az előadóval, Izraelben, egy 94 km-es útvonalon. A
90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok a szokásoknak
megfelelően Családi Nappal ért
véget, játékkal és meglepetéssel a
gyermekeknek és szüleiknek. A
könyvhét ideje alatt kedvezményes
vásáron vásárolhattak könyveket a
könyvbarátok a könyvtár előtti sátorban. 
Zs. I.

Búzaadományt várnak a
Testvérvárosok Kenyeréhez
Elkezdték az adománygyűjtést a Testvérvárosok Kenyere
mozgalom szervezői.
Lapunknak a programról annak elsőszámú életben tartója,
Öreg Gábor nyilatkozott. Újdonság, hogy a szervezőmunka egy részét idővel átveszi tőle a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola (közismert
nevén a Mezgé), így a búzát is
az iskola portáján fogadják. Aki
nem tudja megoldani az oda elszállítást, idén még Öreg Gábor vállalkozásának székhelyén
szintén leadhatja. Bármilyen kis
vagy nagyobb mennyiségű búzaadománynak örülnek és biztosan meglesz a helye. Az összegyűlő búzát megőröltetik, a lisztből
kenyereket süttetnek, amit értékesítenek. A befolyó pénzösszeg
és a megmaradó búza vagy liszt
erdélyi testvérvárosunkhoz, a
gyergyószentmiklósi Szent Anna
Otthonba jut el, ahol feltehetően
a legégetőbbre, tűzifa vásárlására
fordítják majd. Szintén támogatják belőle a kászoni árvaotthon
lakóit. A békésiek sokat tehetnek
a program sikeréért, ha megvásárolják az évek óta nagy közkedveltségnek örvendő, finom Testvérvárosok Kenyerét. Hol tudják
ezt majd megtenni? Augusztus
16-án a piacon, 18-án a Libás-ta-

Fotó: Archív felvétel.
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nyán és augusztus 20-án a városi
Szent István-napi ünnepség rendezvényein, délelőtt a Királyok
kapuja emlékműnél, délután pedig a Dánfoki Üdülőközpontban.
Öreg Gábor elmondta még,
hogy folyamatos a ruhaneműk,
gyermekjátékok és elektronikai
eszközök gyűjtése, amelyek szintén erdélyi testvértelepülésünk
árváihoz, valamint szegény lakosaihoz jutnak el. Ilyen természetbeni adományt visznek e hó végén Gyergyószentmiklósra, amikor az Öreg házaspár mellett
a szakképző iskola igazgatója,
Moldován-Garas Helga is velük
tart, hogy megismerkedjen az erdélyi körülményekkel és a megsegítendő gyermekotthon lakóival.
A búzagyűjtésről bővebb tájékoztatás kérhető a 0036-20/95352-98-as telefonszámon.

Békési újság
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Fotó: amatőr felvétel

Dobogón a futócsapat A kitartás diadala

Harmadik a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermarato
non a Békési DAC csapata.

Ismét dobogóra állhatott a Békési DAC férfi csapata
a 22. Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermaraton
futóversenyen. Atlétáink az első napon a 100 kilométeres távon Kiss Zoltán, Tímár Attila, Durkó Krisztián, Szilágyi István, Ilyés Tamás sorrendben futottak
és a harmadik helyen értek Aradra, 7:36:48 órás idővel. A másnapi visszaúton Ilyés Tamás, Szilágyi István, Tímár Attila, Kiss Zoltán után a befutó Durkó
Krisztián lett. A második 100 kilométer megtételéhez
8:03:56 óra kellett. Így a 200 kilométert 15:40:44 óra
alatt teljesítették. A csapatot végig kísérte, segítette
az eredetileg csapattag, de sérülés miatt nem induló
dr. Bocskay Árpád. A békési futók igazi csapatként
küzdve érték el az igen értékes harmadik helyezést.

Valamivel több mint 9600-an úszták át idén a
Balatont, a június 29-én megtartott verseny során,
amely Révfülöptől Balatonboglárig vezetett. A sportolók között több békési is volt, köztük Végh Sándor, aki 492-dikként ért a célba, 1 óra 49 perces eredménnyel. Amint a 36 éves hobbisportoló lapunknak
elmesélte, a táv közepénél a nagy hullámok megtréfálták, és kissé visszavetették a teljesítményét. Idén
már harmadszor vágott neki a Balaton-átúszásnak.
A versenyre a Békési Uszodában készült fel, ahol
hetente ötször három kilométert úszva edzette magát. Szeret kerékpározni és futni is, nemrégiben a 22.
Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton kétszáz
kilométeres távját teljesítette kerékpáron és a 277. helyen ért célba. A gyermekvédelemben dolgozó fiatalember következő megmérettetése augusztus elején
Gárdonyban lesz, ahol a túratriatlon versenyen indul
majd.

Horgász
szemmel
Erjesztett csalik
A ponty- és amurhorgászat
régóta használja az erjesztett csalikat, etetőanyagokat és magokat,
amik a nyári felmelegedett vizekben nagyon hatásosak. A feeder
és a bojlis horgászok is kiválóan
alkalmazzák akár csaliként, vagy
etetés formájában. A tejsavas és
a vajsavas erjesztés egyaránt kiváló csalogató hatású. Elterjedtebb a tejsavas magok alkalmazása, a legtöbben hagyományos
erjesztéssel savanyítják. Jól beváltak szoktató és helyben tartó
etetéshez, főleg a kukorica, a búza
és a tigrismogyoró. Etetőanyagot
is készítenek. Arra kell figyelni,
hogy a nyári melegben legfeljebb
egy hétig szabad erjeszteni, aztán
az erjedést sóval megfogni, hogy
az etetőanyag ne menjen át rothadásba. Az erjesztett csalik igen
nagy szerepet játszanak az amurés pontyhorgászatban, elsősorban
a kukorica és a tigrismogyoró terjedt el. Sok esetben viszont még
fogósabbnak bizonyul a bojli és a
pellet, és ezeken belül a pop-up és
a wafter termékek. Ezeket a csalikat erősebb vajsavas aromával látják el, és éppen emiatt nagyobb
távolságról megérzik a csalit a
pontyok, amurok.
Szekerczés Sándor

Utcai futóverseny
Vízitúra érintette Békést

Fotó: varga péter.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Tizenötödször hirdette meg a „Fuss a nyárba” elnevezésű szünidőköszöntő utcai futóversenyét a Békési
Városi Szociális Szolgáltató Központ a liget környékén. Idén közel száz személy regisztrált az életkorok
szerinti különféle távú futóversenyszámokra és a kiegészítő versenyekre június 22-én. Őket további mintegy
50 személy buzdította a nagy meleg ellenére is. Népszerű volt a bölcsődés kisgyermekek szlalomozása mopeddel a bóják között, a rollerverseny és a kötélhúzás.
Az esélyegyenlőség és egészségre nevelés jegyében
megtartott Fuss a nyárba utcai futóversenyen gyerekek, fiatalok, idősebbek, sőt még egészségkárosodottak is indultak.

Békést is érintette a 13. alkalommal megtartott Egy
hajóban evezünk vízitúra, amely Gyulától Szanazugon
át Békésig, másnap innen Mezőberény érintésével Köröstarcsáig tartott. A mintegy 140 lelkes vízi sportolót
városunkban pezsgős fürdőzéssel lepték meg a szervezők. Kálmán Tibor alpolgármester szerint az ilyen rendezvények célja az aktív turizmus térségünkben rejlő
lehetőségeire irányítani a figyelmet.

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 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.
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Csendesül...
A Mindenható árnyéka

Ön milyen pózban alszik?
Az alvás pozíciója nem csak az álmokra lehet jelentős hatással, hanem az általános egészségi állapotra
is. A rosszul megválasztott alvó testhelyzet akár hát- és nyakfájdalmat,
fáradtságot, alvási apnoét, izomgörcsöt, fejfájást, gyomorégést, hasi
problémákat és még korai ráncosodást is okozhat.

A nagy melegben tudjuk csak igazán értékelni egy árnyékos hely áldásos voltát. Milyen jó a nap forró sugarai elől elrejtőzni az árnyékban,
ott meghúzódni, megpihenni! Egy séta az erdő árnyas ösvényén felfrissíti a vándort.
A Biblia is beszél olyan árnyékról, mely védelmet, megpihenést ad a
megfáradt, elfáradt, elgyötört lélek számára: „Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam
és váram, Istenem, akiben bízom!” (Zsoltárok könyve 91,1-2). Jó annak, aki a
Mindenható árnyékában rejtőzik!
Az árnyék csak akkor fejti ki hűsítő hatását, ha egészen közel megyünk
ahhoz, ami az árnyékot veti. Közel lenni az Istenhez, amikor jön veszedelem, amikor nehezek az életkörülmények – ez ad védelmet. Egy forró
nyári nap árnyéka juttassa eszünkbe a Mindenható árnyékát, ahol meg
lehet pihenni, ahol védelem van mindannyiunk számára!
Bohus András, gyülekezetvezető
Ha Ön régóta munkát keres, és a következő csoportok
egyikébe tartozik: közfoglalkoztatott
vagy 25 év alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről visszatérő,
vagy ápolási díjban részesülő,
és szeretne jelenlegi élethelyzetén változtatni,
keresse irodánkat!

Háton alvás
Nem ez a legnépszerűbb póz, az
emberek csupán mintegy nyolc százaléka alszik háton, mégis ez a leg-

fekvésnél a szív nyugodtabb helyzetben van, így jobban áramlik a
vénákban a vér, és a gyomor sem
nyomja a szívet.
Hason alvás
Ez a legritkábban felvett póz, az
emberek mindössze hét százaléka
él vele. Egyetlen előnye, hogy kizárja
a horkolást, ám minden más szempontból kedvezőtlen. Tarkó- és hátfájdalmakhoz vezet, mivel nagyon
nehéz olyan kiegyensúlyozó párnát
tenni a fej és a homlok alá, hogy a
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A közelmúltban ünnepelte 90.
születésnapját Kovács Klára. Ebből
az alkalomból otthonában Magyarország miniszterelnöke nevében
Izsó Gábor polgármester köszöntötte és nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét
és emléklapját. Az önkormányzat
és településünk lakói nevében jó
egészséget és további boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek!
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Szépkorút köszöntöttek

egészségesebb. Ilyenkor a fej, a nyak
és a gerinc semleges helyzetben marad. Ez azt jelenti, hogy nincs többletnyomás ezeken a területeken, és
nem alakul ki a húzódás jellegű fájdalom. A háton alvás ideális a savas
reflux elkerülésére is. A párna legyen
ideális méretű, nem túl kemény és
magas, de nem is puha és alacsony.
A pozitúra hátránya, hogy gyakori a
horkolás és az alvási apnoé, vagyis a
légzéskimaradás.
Oldalon alvás
Ebben a pozícióban a törzs és a
lábak viszonylag egyenesek, a belső szervek és a gerinc is mentesül
a nyomástól. Aki oldalán alszik, érdemes váltogatni a bal és a jobb
oldalt, a szervek egyoldalú terhelésének elkerülése miatt. Sokan nem
tudnak mit kezdeni a karjukkal,
mert ha a fejük alá teszik, éjjel zsibbadásra ébrednek. Lazán kinyújtott
karral ezt el lehet kerülni. Bal oldali

nyaki csigolya mentesüljön a hátrafeszítés alól. A hason alvók az összes
belső szervüket folyamatos nyomás
alatt tartják, így ez a póz a tüdő szabad mozgását akadályozza, illetve a
gyomrot is irritálja.
Magzatpóz
Az összekucorodó alvópózt minden tízből négy ember választja. Laza variánsa, amikor oldalt fekszünk,
a felül lévő lábat behajlítjuk, akár kispárnát is teszünk alá. Az összegörnyedt magzatpóz viszont akadályozhatja a légzést, és gátolhatja a szabad vérkeringést. A csípő- és derékfájdalmakat úgy lehet megelőzni, hogy a két térd közé egy kisebb
párnát helyezünk, így teljesen tehermentesítjük a gerinc alsó részét. Ennél a pozitúránál a horkolásnak kicsi
az esélye, ám az összekuporodás miatt elzsibbadhatnak a végtagok. Ébredés után érdemes erős nyújtással
kezdeni a napot.

