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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Jótékony célt szolgált idén is
a Testvérvárosok Kenyere

Melyik koncert
érdekli a legjobban
a Madzagfalvin?
13%
Palmettáé.

31%
Eddáé.

6%
Hevesi
Happy
Bandé.

Akárcsak István király korában, napjainkban is a
közösségeken múlik a jövő. A közös út mellett
közös célok kellenek. Békés város életét immár
nyolc éve olyanok vezetik, akik a közös célhoz az
utat mindeddig képesek voltak megtalálni –
fogalmazott a Szent István-napi ünnepségen Izsó
Gábor polgármester.

6%
Márió és
zenekaráé.

44%
Csordás Ákosé.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

Az Erzsébet-ligetnél tartott
ünnepségen a város első
embere ünnepi beszédében
ezek mellett kifejtette, hogy a

Sikert aratott a Testvérvárosok Kenyere mozgalom.
A lelkes magánszemélyek
által életre hívott jótékony
célú kezdeményezést sok békési támogatta a kenyerek
megvásárlásával,
melyet
adományként Békés időben
első testvérvárosába, Gyergyószentmiklósra, az ottani
Szent Anna Gyermekotthon
szegény sorsú lakóihoz juttatnak el. Az otthon jelenleg
51, 3-19 éves magyarajkú
gyermeket és fiatalt karol fel.
Nehéz helyzetben vannak a
békési állatvédők. Egyre több
a kivert kutya az utcákon, de
az önkéntes állatvédők száma
nem nő. Erről az Esély Állatvédő Egyesület elnöke nyilatkozott lapunknak.
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Lapunk elé…

ségre van szükség az ország
vezetésében és Békés irányításában. Mindenkinek jut testhezálló feladat, de az indulat-

kenyeret Petes Béla, testvértelepülésünk, Magyarittabé polgármestere szegte meg.
A Belencéres Néptáncegyüttes produkcióját követően sokan vásároltak a Testvérvárosok Kenyeréből. A befolyt
pénzt a gyergyószentmiklósi
Szent Anna Gyermekotthon
lakóihoz juttatják el, hasonlóan a békési gazdáktól összegyűjtött liszthez. A szervezőktől kapott tájékoztatás szerint

Az ünnepi kenyeret ezúttal Petes Béla, Magyarittabé polgármestere szegte meg.

viszály, a széthúzás fel-felüti
bár a fejét a magyarság történetében, de az ilyenek felett a
történelem mond ítéletet. Így
van ez Békésen is. Ezért a feladatokra összpontosítva egy-

keltés, lejáratás ideje lejárt –
mondta Izsó Gábor.
Az ünnepségen ökumenikus szertartás szerint megáldották és megszentelték az új
búzából sült kenyeret. A

mintegy 20 mázsányi búza
gyűlt össze a békési gazdáktól,
melyhez Gyergyószentmiklósról és Magyarittabéról is érkezett szimbolikus mennyiségű
búza.
Folytatás a 3. oldalon

Mindenki megérdemel még egy esélyt
Kocsorné Szabados Erikával, az Esély Állatvédő
Egyesület vezetőjével beszélgettünk a gazdátlan
állatok számáról, a chipeztetésről valamint
arról, hogy nagyobb szükségük van segítségre,
mint valaha.
– Az elmúlt fél év alatt
hogyan változott az állatok létszáma a gyepmesteri telepen?
– Sajnos az utóbbi évekhez
képest is állandóan növekszik
a létszám. Egyre több és több
a gazdátlan kutya. Ennek az
okait igazából nem lehet
tudni, de biztos, hogy közrejátszik a chipezés, valamint az
is, hogy nagyon sok a felelőtlen ember. Meg kell jegyeznem, hogy ezt a munkát az év
365 napján, napi 6-8 órában
végezzük társadalmi munká-

ban – munka mellett – és
nagyon kevés a segítő, aki
néha ki tudna jönni.
– Amióta kötelező a chip
használata, több a gazdátlan
kutya?
– Egyértelműen igen. Sokan megijedtek attól, hogy
kötelezővé vált a kutyák chipezése és ezért inkább megváltak vagy kidobták kedvencüket. Viszont a mi munkánkat is megkönnyítené, hogyha
minél több ember chipeztetné
be a kutyáját, mert így az

elveszettek sokkal hamarabb
hazakerülhetnének. A legfontosabb az ivartalanítás lenne,
hogy csökkenjen a kidobott
állatok száma, de ezt nem
sokan tudják megtenni. Talán

nem lenne ennyi kidobott
állat, ha mindenki felelősségteljesen fogadna magához házi
kedvencet és egész élete során
gondoskodna róla.
– Milyen állatokat fogadnak be?
– Mi kutyákat tudunk befogadni, van ugyan egy pár
cicánk is, de csak ideiglenes
befogadóknál tudjuk őket
elhelyezni, mert számukra
nincs megfelelően kialakított
hely a telepen. A kutyák kennelekbe vannak elhelyezve,
szabadon tudnak mozogni,
már amennyire ennyi kutya
tud a zsúfoltságtól. Mindennap ki vannak engedve 1-2
órát szaladgálni, de állandóan
zsúfolásig vagyunk.
Folytatás a 3. oldalon

Együtt, tovább
Békés vizeken

A békési választópolgárok négy évvel ezelőtt minden választókörzetben a
Jobboldali Összefogás képviselő jelöltjeit tisztelték
meg bizalmukkal. Ebben a
csapatban több képviselőtársam velem együtt immár nyolc éve dolgozik
Békésért, a békésiekért.
A minden korábbinál erősebb társadalmi összefogás
és a civil szervezetek támogatása mellett Békés végre a
fejlődés útjára léphetett. Ez
a fejlődés kapott újabb lendületet az elmúlt négy
évben, a polgári kormány
intézkedései és képviselőink
hatékony munkája nyomán.
Most, 2014-ben ezen
megkezdett munka folytatásához, terveink megvalósításához kérem ismét a
város bizalmát az őszi önkormányzati választásokon.
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a
békési polgári oldal minden pártja és politikai szervezete biztosított a támoga-

tásáról. A kormányzó Fidesz, a KDNP és a Jobboldali Összefogás egyaránt
polgármester jelöltnek választott.
Ám a mai napon mégis
független polgármester jelöltként állok Önök, békésiek elé. Független, ám, a
polgári kormánnyal négy
éve együtt dolgozó polgármester jelöltként.
A Fidesz békési csoportja,
mely négy éve is harcba
szállt a jelenlegi városvezetés
ellen, 2014-ben is csak saját
tagjait támogatja képviselő
jelöltként. Rájuk a békésiek
2010-ben egyszer már
nemet mondtak, soraikból
ezért sem tudok nyugodt
lelkiismerettel választani.
Az elmúlt négy év megerősítette korábbi álláspontomat: Békés nem válhat a
pártpolitika küzdőterévé
sem a jobb, sem a baloldalon.
Tovább támogatva a Kormány politikáját ezért nem a
pártok, hanem a békési
emberek polgármester jelöltjeként méretem meg
magam 2014 októberében.
Csapatom, mely egyúttal
a Jobboldali Összefogás csapata, a legtöbb békési számára ismerős lesz. Tagjai
mindannyian hosszú évek
óta kiveszik részüket a képviselő testület munkájából,
városunk életéből, valamennyien közismert, köztiszteletben álló emberek.
Folytatás a 3. oldalon
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A SEBŐK-KASTÉLY
A körgáton kívül, a Puskaporos-tavon túl,
a Kisvasút sor mellett található Sebők-kertet
még talán sok békési ember ismeri, tudja, hol
található, de azt már kevesebben, hogy beljebb a fák között,
Sebők Eleknek,
városunk díszpolgárának egykori lakóháza áll.
Az építményt
méreteinél fogva
talán túlzás kastélynak hívni,
inkább villának
vagy kúriának
lehetne nevezni,
de az erre lakó egyszerű földműves békési
nép mindig Sebők-kastélynak mondta a villát. Az 1910-es évek végén vagy még inkább
az 1920-as évek elején épülhetett. A lábazat
hatalmas vörös balatoni terméskőből készült.
A nagy terasz nem volt beüvegezve ekkor, itt
folytak nyáron a nagy családi beszélgetések.
Eredeti állapotában láthatjuk a beton terasz
korlátot. A Sebők család 1944-ig lakta a villát. Az ő alkalmazásukban állt Csonka
Mátyás kertész és később fia János is, amikor
már az állami gazdaságé lett a Sebők-kastély.
A ház előtt hatalmas gyümölcsös terült el, a
legkiválóbb nemesített gyümölcsfákkal.
Jellemző Sebők úr emberbaráti érzésére, hogy
a Csonka család tagjaival úgy bánt, mintha
saját családja lett volna. A „kastélyba” 1945
után állami gazdaság költözött, ezután tszirodáknak adott helyet, a rendszerváltás előtt
újra állami gazdaságé lett. A rendszerváltás
után magántulajdonosok váltották egymást.
A jelenlegi tulajdonos Szabadkai Péter békéscsabai vállalkozó szépen helyreállítja az építményt, és ide is fog költözni Békéscsabáról.
Köszönjük neki, hogy megment egy épített
békési értéket.
Sebők Elekről viszont bővebben kell írnom,
hiszen ő volt Békés Széchenyije. Amit gróf
Széchenyi István tett Magyarországért, ahhoz
hasonlót tett Sebők Elek Békésért. A Békési
Életrajzi Kislexikon a reformáció korától a
XX. század végéig című mű a 105. és a 106.
oldalon a következőket írja róla. „Az első
világháború utáni években elvállalta a kisemberek javát szolgáló ún. központi szeszfőző
szövetkezet elnökségét. Ő lett az elnöke az

1934-ben alakult Békési Gyümölcstermelők
Szövetkezetének, amelynek négyszáz tagja
volt. E szövetkezet aszalót, szeszfőzdét tartott
fenn, a házi kertészkedéshez permetezőket
kölcsönzött.
Mindezekkel
együtt a hajdani
kisvasútnál,
a
római katolikus
temető mellett
nagyobb mintakertet létesített.
(…) Fejlesztési
terveinek nagy
ívű gondolkodásra
valló együttese –
a kormányzati lépésekhez kapcsolódva – a
Körösök mentének, különösen Békésnek az
öntözéses gazdálkodás és a hajózás révén kialakítható lehetőségeiről szólt. Mindkettő összefüggött az 1942-ben elkészült békésszentandrási duzzasztóművel, amely biztosította a
tömeges vízi szállításhoz és az öntözőcsatornákba a kellő vízmagasságot. Sebők Eleknek –
mint a Hosszúfoki Ármentesítő Társulat alelnökének, az 1933-ban létrejött Körösvölgyi
Vízhasznosító Társaság ügyvezető elnökének
nagy személyes érdemei voltak a békési kikötő és hajóforduló, továbbá a Nostra gabonatárház államköltségen történt létesítésében.
1943-ban megérdemelten kapott gazdasági
főtanácsosi címet, ami akkor a kormányelismerés egyik kiemelt formája volt. A Kettős- és
Hármas-Körösön meg is indult a rendszeres
személyhajó-forgalom, a teherszállítás kifejlesztése azonban a háborús viszonyok miatt
elmaradt. A Sebők Elek nevéhez fűződő törekvésekhez kapcsolódott a békési gyógyfürdő és
a határban megindult rizstermesztésre épült
hántoló megvalósulása is.”
Ha majd az egykori Sebők-villa szépen felújítva lesz látható, érdemes lesz ide kibiciklizni, vagy gyalogosan kisétálni, akár iskoláscsoporttal is osztályfőnökük vezetésével, s
nemcsak a tölgyfák közt megbújó épített
értékünket megfigyelni, hanem szót ejteni
Sebők Elekről, erről a nemes gondolkodású,
mélyen érző férfiról, aki a mai „modern
embernek” is emberi példakép lehet, ami az
áldozatkész, cselekedetekben is megmutatkozó ember- és városszeretetet illeti.
Bíró György, városvédő

Folyamatosan frissülő hírek Békésről! www.bekesiujsag.hu

Napelemekkel csökken
a rezsi a gimnáziumban
Európai uniós pályázaton nyert napelemekkel
csökkenti a villanyszámláját a református gimnázium – nyilatkozta az intézmény egyik vezetője.
15%-os önerőt tartalmazott az az uniós
pályázat, amelynek keretében napelemek
kötöznek a gimnáziumi tornaterem és az alsó
tagozat udvari épületének tetejére. A napelemekkel azt lehet elérni, hogy jelentős mértékben csökken az intézmény villanyszámlája, a
végső cél az, hogy a Nap által „megtermelt”
energia nullára csökkentse annak végösszegét.
A Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium költségvetésében ez a tétel évente több millió forintot

Láz és lázcsillapítás gyermekkorban
Láznak csak a 38 °C feletti testhőmérsékletet
nevezzük.
Hogyan mérjük a lázat? A hónaljban mért hőmérséklet mellett szájban, fülben és végbélben is mérhetünk lázat. A végbélben mért hőmérséklet értékéből 0,5 °C-ot le kell vonni. Van fülbe dugható digitális hőmérő, homlokra tehető hőmérő szalag, de a
legmegbízhatóbbak a hagyományos higanyos és a
komolyabb digitális hőmérők.
A kézrátételes hőmérséklet
megállapítás megtévesztő!
Mikortól csillapítsuk a lázat?
38 °C felett. 37 és 38 °C között
csak akkor, ha a gyermek lázgörcsre hajlamos, vagy más
betegsége miatt a hőemelkedés megviseli szervezetét. Mi
a láz? A láz a szervezet védekezése során alakul ki, tünet, nem betegség. Jelez,
hogy valami nincs rendben a szervezettel. A szervezet számára hasznos, mert ilyenkor az immunrendszerünk aktívabban működik, a magasabb hőn a
kórokozók pusztulnak. Ezért ne adjunk még hőemelkedésre gyógyszert, és ne adjunk az első lázra antibiotikumot, mert a baktérium elpusztulhat a szervezet természetes védekező rendszere, a láz által is.
Kétféle lázcsillapítási módszer van, a fizikális és a
gyógyszeres, mindig együtt alkalmazzunk őket.
Fizikális lázcsillapítás a hűtőfürdő és a priznitz.
Hűtőfürdő: engedjünk a fürdőkádba kb. 37 °C hőmérsékletű vizet. Ültessük bele a kicsit, a csecsemőt
alkarunkkal alátámasztva tegyük bele, majd hideg
vízzel fokozatosan hűtsük és kezünkkel kevergessük
a vizet. Ne hűtsük le nagyon gyorsan, és ne hűtsük
le 22 °C alá a vizet, mert görcsöt okozhat. Kb. 5 percig alkalmazzuk, ismételhetjük. Ne törekedjünk,

hogy a láz teljesen lemenjen, mert a nagy hőugrás
is megviseli a beteget. Ne takarjuk be gyermeket
hatalmas takarókkal, mert akadályozzuk a lázcsillapítást. Itassunk minél több folyadékot, adjunk könynyű, pépes ételt. A priznitz vagy állott vizes borogatás: egy törölközőt jól nedvesítsünk át langyos vízzel,
csavarjuk ki, majd a gyermek törzsét hónaljtól
combközépig tekerjük be vele. Erre egy vékony száraz ruhát tegyünk. Ha a nedves
törölköző átvette a test hőmérsékletét (10 perc), cseréljük ki
egy másik langyos vízbe mártott törölközővel. Addig folytassuk, míg a láz le nem megy. A
csukló, boka felszíne túl kicsi
ahhoz, hogy segítsen, az egész
törzset be kell ahhoz tekerni,
hogy a láz lemenjen!
A gyógyszeres lázcsillapítást 38 °C felett
alkalmazzuk a fizikális lázcsillapítással együtt.
Háromféle gyógyszer van: amidazophen, ibuprofen és paracetamol tartalmú. Tapasztaljuk ki,
hogy gyermekünknek melyik a legjobb. A paracetamol tartalmú gyógyszerek vény nélkül kaphatóak patikákban, kúp, szirup, tabletta formájában.
Kéthónapos kor alatt nem adható. Fontos, hogy
megfelelő adagban adjuk! Az ibuprofen tartalmú
gyógyszerek is kaphatóak szirup, kúp, tabletta
formájában. 5 kg testsúly felett – 3 hónapos kortól – alkalmazhatóak. Az amidazophen tartalmú
készítmények 10 mg/testtömeg kg adagban
alkalmazandóak, kúp és tabletta formájában.
Szalicilsav tartalmú gyógyszereket 12 év alatti
gyermekeknél ne alkalmazzunk, mert vírusfertőzés alatt történő használata súlyos májelégtelenséget okozhat!
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A BékésDrén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. és Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézet 200 millió Ft-ot meghaladó uniós támogatást
nyert a „Fáradtolajok és hulladékká vált szénhidrogén-származékok környezetbarát hasznosítása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 300 millió Ft-os összköltségvetést meghaladó támogatásból új technológiai rendszert fejlesztettek.
A békési telephelyű Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. és a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézete közösen fejlesztették a fáradtolajok és hulladékká vált szénhidrogén-származékok környezetbarát hasznosítását biztosító technológiát, illetve az ehhez kapcsolódó berendezéseket. A technológia minden szempontból környezetbarát, alkalmazása során nincsenek
környezetet károsító kibocsátások vagy keletkező, külön kezelendő és elszállítandó veszélyes hulladékok. Az
előállított végtermék a felhasználói igények alapján folyékony és gáznemű energiahordozó.
A projekt által létre jött egy új prototípus, ami az új technológiát megvalósító ipari léptékű félüzemi berendezés, amely alkalmas gyártelepítések számára mintaként szolgálni.
A létrejövő fejlesztési eredményekkel a vállalkozás a hazai piac hulladék feldolgozási szegmensének bizonyos részeibe be tud lépni és ezzel új munkahelyek jöhetnek létre.
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BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
Cím: 5630 Békés, Petőfi u. 20. • Telefon: +36 (66) 510-610
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Lelkészüket köszöntötték
a reformátusok
tesz ki, amelyet most meg lehet takarítani –
nyilatkozta Pálné Kis Eszter gazdasági igazgató-helyettes.
Mucsi András

Augusztus 17-én, a vasárnapi
istentisztelet végén köszöntötték Katona Gyula református
esperes-lelkipásztort a gyülekezet tagjai és vezetői annak apropóján, hogy a napokban volt
húsz éve, hogy Katona Gyula
átvette a békési református

gyülekezet vezetését. Akkoriban Túrkevéről költözött
városunkba feleségével, az azóta
már elhunyt Katonáné Nagy
Andrea lelkésznővel. A 17-i
istentisztelet végén dr. Petneházi Zsigmond egyházközségi
gondnok és Kovács Dániel isko-

laigazgató mondott köszönetet
neki a szolgálataiért, a gyülekezet építéséért, az egyházközség
és az iskola között kialakított
kiváló kapcsolatokért. Az alkalom végén a Nagyház Pince
Borozóban megvendégelésre
került sor.
M. A.
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AUGUSZTUS 23-30.
Levendula Patika (Csabai u.)
AUG. 30 – SZEPT. 6.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
SZEPTEMBER 6-13.
Turul Patika (Piac tér)
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között
vehető igénybe.
Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet a Kossuth utca
16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/416-637.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Lipcsei Péter (Békés) és
Bereczki Brigitta (Békéscsaba), Ács Richárd (Békés) és Hortobágyi Anikó
(Békés), Szabó Lajos
(Gyomaendrőd) és Gál
Natália Anna (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Szabados
Lajos (81 évesen), Szabó
Gábor (98), Tóth Imréné
Mező Margit (88), Szabó
Istvánné Kocsor Anna
(88), Varga György Ferencné Kovács Julianna
(47), Szekerczés Károlyné
Pocsaji Julianna (62), Szabó Lajosné Vári Julianna
Zsófia (86, Murony),
Liszkai Lászlóné Gyucha
Rebeka (84), Okányi
Istvánné Bereczki Sára
Eszter (84), Pikó Zsuzsanna (78), Kelemen
Sándor (55), Domokos
András (65), Andor
Eszter (59).
Nyugodjanak békében!

Helyesbítés
Tisztelt olvasóink! Előző
lapszámunkban a Kálvin-szoborral gazdagodott városunk
című cikkben elírás történt.
Az téves mondat helyesen így
hangzik:
Izsó Gábor hozzátette,
hogy a békési egyházközség
története egészen a reformáció koráig nyúlik vissza,
elég csak Szegedi Kis István
prédikátor iskolaalapítására
gondolnunk.
A tévedésért elnézést kérünk.

Minden korábbinál nagyobb érdeklődés, színvonalas fellépések, kellemes kirándulóidő fogadta a
kilátogatókat a Tarhoshoz közeli Libás tanyán, a
házigazda Molnár István őstermelő „Mindennapi
kenyerünk” rendezvényén augusztus 17-én.
A tradíciók megőrzését és
bemutatását célzó rendezvény
a békésieknek azért különösen fontos, mert ezen a helyszínen is árusították a Testvérvárosok Kenyerét. A szegény sorsú gyerekeket befogadó gyergyószentmiklósi Szent
Anna Gyermekotthont megsegítő kezdeményezés három
békési család, a Hegyesi, a
Paulcsik és az Öreg család
tagjaihoz köthető, akik először tavaly gyűjtöttek a helyi
gazdáktól búzát, melyet a
Gyergyóból (és idén már
másik testvértelepülésünkről,
a szerbiai Magyarittabéról is)
érkezővel együtt őröltettek
meg, majd Csapó Imre pékségében félkilós cipókat sütöttek belőle. Az árusításból
befolyt pénzt és a megmaradt
lisztet egyenesen az otthonba
viszik el. A baráti társaság
egyébként már hat éve segíti
ruha és élelmiszer adomá-

nyokkal a gyergyóiakat, példájuk másokat is jótékonykodásra indított.

Jelen volt továbbá Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere.
A főszervező Molnár István ezek mellett egész napra
színvonalas produkciókat
állított színpadra, sokakat
érdekelt például a Körösök
Völgye Vitézi Bandé rium
betyárbemutatója, Kalán

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Nívós rendezvények és
rekordérdeklődés a Libás tanyán

Nagy József békési esperes-plébános, Izsó Gábor polgármester és
Böjte Csaba szerzetes Békéserdőn.

A Szent Anna Gyermekotthonból a Libás tanyán tartott rendezvényre öt gyermek
látogatott el kísérőikkel, és
bemutatták, hogy a mindennapokban ők hogyan sütik a
kenyeret. Eljött Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes is, az
otthont fenntartó alapítvány
alapítója, aki nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott.

Judit tarhosi énekesnő vagy
éppen Salamon László bűvész-író fellépése, de a legtöbben Mészáros János Elek
tehetségkutató-győztes operaénekesre voltak kíváncsiak.
A gasztronómiai elemekben
szintén dúskáló rendezvény
kedvencének a libasült, a
ludaskása és a libatepertő bizonyult.
Sz. K.

Jótékony célt szolgált idén is a Testvérvárosok Kenyere
Folytatás a címoldalról
Az együtt megőrölt és Békésen kisütött mintegy 500 kenyér eladásából 180 ezer forint
folyt be, a megmaradt másfél
tonnányi liszt szintén a Szent
Anna Otthon lakóihoz jut el,
ahol a gyerekek maguk sütik ki
naponta a kenyereiket. Sz. K.

A Testvérvárosok Kenyere mozgalom sikerességéhez hozzájárultak:
Albert Sándor, ifj. Balázs László, id. Békési Endréné, Békési Endre, Békési
Húsfeldolgozó Kft., Bétak Kft., Bíró Ferenc, Csapó Pékség, Csuta Ferenc, Darányi János, Dihenné Hoffmann Tünde,
Fábián János, Gellén János, Guti Imre,
Hegyesi Lajos, Hegyesi Sándor, Hégely
László, Hidasháti Zrt., Kendrella János,
Kulich László, Kutyik Mátyás, Lipi Liszt
Kft. (Murony), Nagy János, Magyarit-

tabé, Mészáros Sándor, Molnár István
(Tarhos), MPE Országos Cigánymisszió
Szeretetszolgálata, Öreg Péter, ifj. Öreg
Péter, Papp Gábor, Pálfi János, Pásztor
János, Szatmári János, Szent Lázár
Alapítvány, Szent Anna Gyermekotthon
(Gyergyószentmiklós), id. Tokaji Mihály, ifj. Tokaji Mihály, Vágási Sándor.
Továbbá mindazok, akik a kenyereket
megvásárolták. Médiatámogatók: Békési Újság, Békés Mátrix, Ga-Pix Fotó,
Torony Rádió.

Mindenki megérdemel még egy esélyt
Folytatás a címoldalról
Sajnos olyan is van, hogy
nem tudjuk már hová tenni a
kutyákat és altatásra kerül sor.
Minden kutyát beoltatunk
kombinált oltással és szerencsére az önkormányzat az örökbe
adott kutyáinkat veszettséggel
beoltatja és chipezi is.
– Miből állnak a napi
teendők?
– A kennelek takarítása,
kutyák gyógykezelése, az étel
telepre való szállítása és az
etetés. A legtöbb időt a takarítás és a kutyák sétáltatása
veszi igénybe. Ezek a teendők
napi 4-5 órát igényelnek, ezen
kívül bármikor érkezik telefonhívás, ki kell menni és a
helyszínen intézkedni. Szerencsére a Barkász Sándor vállalkozó által adott gépjárművel
ezeket meg tudjuk oldani. A
talált állatok elszállítása, az
állatkínzás sajnos mindennapos feladatot jelent.
– Úgy tudom, hogy szeretnének egy saját menhelyet
nyitni.

– Nagyon szeretnénk, viszont ehhez nincs elég pénzünk, úgyhogy ez csak egy
álom. Sajnos egy évben több
száz kutya kerül a telepre és
az oltások mellett féregteleníteni és bolhátlanítani is
kell, ami nagyon sok pénzbe
kerül.
– Akik szeretnének segíteni
az állatvédő egyesületnek,
hogyan tehetik meg?
– Egyrészt az adó 1%-át
fogadhatjuk már évek óta,
illetve lehet tagnak csatlakozni hozzánk. Nekik lehetőségük van választani 500 illetve
1000 Ft-os havi tagdíj között.
Nagyon kevesen vagyunk, és
szükségünk lenne új tagokra,
akik ezt a havi költséget vállalni tudnák. Olyan önkéntesek jelentkezését is várjuk,

akik nem anyagilag, hanem
munkával tudnának segíteni.
Akár a telepen, vagy szórólapokat osztani városi rendezvényeken. Olyan emberekre is
szükségünk lenne, aki pályázatírásban jártasak és tudnák
intézni a pályázatokkal kapcsolatos ügyeket, valamint a
honlap szerkesztését vállaló
emberek is nagyon nagy segítségünkre válnának. Nagy
szükségünk lenne a kennelek
befedésére és helyrehozatalára, mert sajnos nem fedettek
és jó lenne, ha tudnánk a
kutyáinkat védeni a melegtől
és a hidegtől is. Munkánkról
napi szinten tájékozódhatnak
az Esély Állatvédő Egyesület
Békés név alatt a közösségi
portálon.
Béres Tamara

ÁLLATVÉDŐK A MADZAGFALVI NAPOKON
A fesztivál mindhárom napján meg lehet találni az állatvédőket a
civilek utcáján. Fotókon meg lehet nézni az örökbe fogadható állatokat,
megismerkedhetnek az állatvédők munkájával, a teleppel. Várják a
támogatókat is: ajándéktárgyakért cserébe a kihelyezett adománygyűjtő dobozba lehet pénz bedobni. Várnak állateledel adományokat is.

Je g y z e t

Visszatért „tékozló”
Pálmai
Tamás

A bibliai példázat fiúról
beszél, de ma nyugodtan
lehetne szó akár lányról is.
Az alaptörténet: Egy apa
két fia közül a fiatalabbik
kikövetelte a vagyonból a
rá eső részt és elköltözött.
Eltékozolta mindenét, de
aztán magába szállt és
hazament: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó,
hogy a te fiadnak hivattassam.” Tehát a tékozló fiú
miután elvesztegette értékes, fiatal éveit, őszintén
bevallotta hibáját, és megbánta bűneit és volt bátorsága, bizalma atyjához viszszaindulni. Atyja örömében
megajándékozta őt. Az idősebb fiú féltékenységgel

fogadta testvérét. Atyjának
is felrótta megbocsátó szeretetét. Mint mi, mikor
embertársaink jobbulásának nem örülünk, hanem
irigység, harag uralja szívünket. Jézus ezt a példázatot egyrészt a bűnösöknek
és a vámszedőknek mondta, másrészt a farizeusoknak és az írástudóknak is.
Utóbbiak azt hitték, mivel
ők az „atyai házban” vannak, ezért nekik eleve jár –
gonosz lelkületük ellenére
is – az örökség. Ám ők
ugyanolyan mélyen vannak,
mint a bűnösök - azzal a
különbséggel, hogy még
nem indultak el a megtérés
útján. Vonjuk le mindezekből a konzekvenciát és tiszta lapot nyitva kezdjük
elölről a közös történetet
visszafogadva azt, aki bármikor mi is lehetnénk akár.
A jövő lapszámtól a jegyzet
újra a megszokott terjedelemben
jelenik meg.

Együtt, tovább
Békés vizeken
Folytatás a címoldalról
Munkájuk, kitartásuk számomra garancia, ezért a
2010-ben győztes csapaton
csak két helyen változtattam.
Mészáros Sándor és Vámos
László korábbi képviselőtársaink külön utakra léptek.
Helyükre Deákné Domonkos Julianna iskolaigazgatót,
korábbi képviselő asszonyt,
és Miklós Lajos egykori igazgató urat, vízügyi szakmérnököt ajánlom a választók
bizalmába. Két olyan jelöltet,
akik emberségből, szorgalomból már bizonyítottak
Békésen, ezért helyük van a
képviselő-testület soraiban is.
Mindketten dolgoztak már a
képviselő-testületben, az elmúlt ciklusban pedig a szakbizottságokat erősítették
munkájukkal.
Mellettük sorakoznak föl
Mucsi András, Pocsaji Ildikó, Pálmai Tamás, Barkász

Sándor, Balázs László jelenlegi képviselők és én, Izsó
Gábor, mint polgármester
és képviselő jelölt, akit csapatával együtt támogat
Dankó Béla országgyűlési
képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke is.
Mi, a Jobboldali Összefogás csapata, ismét több
pártból gyűlünk újra egy
zászló alá az összefogás jegyében. Vagyunk itt független civilek, Fidesz és
KDNP tagok egyaránt,
akárcsak négy éve.
Hiszem, hogy Békést a
jövőben is egy ilyen összetett, értékrendjében egységes csapat vezetheti tovább
sikeresen,
indulatoktól,
pártoskodástól mentesen.
Ehhez kérem, ehhez kérjük Békés minden lakosának támogatását az önkormányzati választásokon.
Izsó Gábor

Kerékpárosbarát
szolgáltatók kerestetnek!
A minap Izsó Gábor polgármester együttműködési megállapodást írt alá Juhász Zoltán
cukrászmesterrel, aki elsőként
vállalta, hogy csatlakozik a
Kerékpárosbarát Szolgáltató
elnevezésű kezdeményezéshez.
Ennek lényege, hogy a csatlakozó vállalkozók vállalják, hogy a

városba érkező kerékpáros turistákat útba igazítják, prospektusokkal látják el, a biciklijavításokhoz segítséget adnak.
A városvezetés a kerékpárosbarát szolgáltatókat kiadványaiban feltünteti, a prospektusokat és a kerékpárjavításhoz az
eszközöket biztosítja.
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CSENDESÜL?
Miközben Nigériában a Boko Haram embereket rabol,
miközben a gázai övezet valódi tűzfészekké válik, miközben
Ukrajna darabokra szakad, s miközben Irakban keresztények
és muzulmánok tömeges irtása zajlik, hol lelünk békét? Hol
és hogyan csendesedhet le az a háborgó indulat, mely bennünk, a távolról szemlélőkben dúl? „Mit tehetek én?” - kérdezhetjük sokan, mikor a világ minden tájáról érkező szörnyűségekkel találkozunk, és ugyan mit számít egy kis, viharsarki város bármelyik lakójának hozzáállása? Valójában rengeteget. Hogy Békés valóban békés, nem véletlen. Hogy az
ezeréves viharok tépte Magyarország békés, szintén nem a
véletlen műve. Amikor otthonunkra gondolunk, vajon
eszünkbe jut-e mindez, s vajon képesek vagyunk-e megállni
egy pillanatra, és elgondolkodni a világ folyásán? Gondoljunk
hálás szívvel arra, amink van, ahol élünk! „Hagyd az Úrra
utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” – olvashatjuk a
35. zsoltárban. Teljesen mindegy, épp hogyan állunk önmagunkkal, másokkal, vagy mindazzal, ami a világban zajlik. A
lehetőség, hogy azt keressem, aki valós megoldást nyújt, aki
igazi békét hoz, mindig, minden körülmények között adott.
Az Úrban bízva a háborgó tenger valóban lecsendesül.
D. Nagy Bence

A KSH 2014. második negyedéves adatai szerint az
előző év azonos időszakához képest 37%-kal nőtt azon dolgozni visszatérő nők száma, akik korábban anyasági ellátásban részesültek, vagy családjukat látták el. A jelentős
növekedés egyértelműen bizonyítja, hogy a kormány jó
úton jár, kisgyermekes anyákat segítő intézkedései hatékonyak. A Munkahelyvédelmi Akció keretében 2013 óta
járulékmentesség, járulékkedvezmények illetik meg a
munkáltatókat, ha GYES-ről vagy GYED-ről visszatérő
anyákat foglalkoztatnak. 2014 januárjától pedig a GYED
Extra keretében a szülők gyermekük egy éves kora után
korlátlanul dolgozhatnak az anyasági ellátásuk megtartása
mellett. A statisztikák szerint 2014. második negyedévében a 15-64 éves nők foglalkoztatása kimagasló, 55,7%-os
értéket ért el, így 1 millió 878 ezren dolgoztak – 92 ezerrel
többen, mint az előző év azonos időszakában. A bővülés 14
%-át a visszatérő kisgyermekes anyák adták. Az idei II.
negyedévben 46.256 olyan nő dolgozott, aki korábban azért
nem volt jelen a munkaerőpiacon – tehát inaktívnak minősült a statisztikák szerint –, mert anyasági ellátásban részesült, illetőleg a családját látta el. Ez a létszám 12.460 fővel
(37%) magasabb, mint 2013-ban.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

TYÚK ÉS KAKASVÁSÁR!
Egyéves fehér húshibrid
tyúkok 300 Ft/kg,
kakasok 550 Ft/ kg
áron eladók.
Amíg a készlet tart!
Mindennap 8-15 óráig
a Borosgyáni Tyúktelepen
(volt Viharsarok Tsz).
Érdeklődni telefonon:
20/9189-647,
Tóth Szabolcsnál.

SZEPTEMBER 5-ÉN PÉNTEKEN
a Madzagfalvi Napok keretén belül
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával
a Fenntartható Térségért Alapítvány szervezésében kerül sorra
az Innovatív jó gyakorlatok – vidékfejlesztés a helyi gazdaságfejlesztésben
című vidékfejlesztési konferencia.
HELYSZÍN:
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ (Jantyik Mátyás u. 23-25.)
TERVEZETT PROGRAM:
9:30-tól Regisztráció
10 óra Gyebnár Péter, a Fenntartható Térségért Alapítvány elnökének köszöntője
10:10 Izsó Gábor, Békés Város polgármestere hivatalos megnyitója
10:20 Európai példák a rövid ellátási lánc szervezésében /Kujáni Katalin, Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály növénytermesztési referense/
10:40 A Gyulai Tündérkert, mint helyi jó gyakorlat bemutatása /Szűcs Gergely, a
Wenckheim Krisztina Közalapítvány kuratóriumi tagja/
11 óra Biokonyhától a termékfejlesztésig /Csarnai Erzsébet, Békés és Környéke
Biokultúra Egyesület alelnöke/
11:20 Játszókert – az ehető játszótér /Hagyáné Takács Ibolya, Mezőkovácsházi Kék
Ibolya Kertészet/
11:40 Kérdések, vita
12 óra A békési föld legjava – szendvicsebéd helyi termékekből
13 óra Minden ZÖLD-ség számít! /Koszecz Andrea projektmenedzser és Bonyhádi
Péterné szakmai koordinátor, Közös Pont Egyesület/
13:20 30km – Ahol a vevők rád találnak. Új, geo-lokalizációs mobil alkalmazás, a
helyi kereskedelem támogatásáért /Krepelka Ágnes, ügyvezető 30km.hu/
13:40 Kulturális játszóterektől a helyi gazdaságfejlesztésig /Koszecz Sándor, Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatója/
14 óra Kérdések, vita
A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Figyelje a Fenntartható Térségért Alapítvány facebook oldalát és a www.mnvh.eu
weboldalt a további részletekért, és keresse a regisztrációs felületet!
Információ kérhető Gyebnár Pétertől a 30/654-1686-os telefonszámon
vagy a bekesmegye@nakvi.hu címen.

Keresse
a békési médiumok
standját
a Madzagfalvi Napok
helyszínén!
Lehoczki Autómosó és autókozmetika
Vaxos mosás,
kárpittisztítás,
belső takarítás,
alufelni tisztítás,
gumiápolás, polírozás

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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Légy hű önmagadhoz!
Lapunk munkatársa a 41 éves Szilágyiné Szabó
Ágnes. A csinos, kedves, mosolygós magyartanárnővel nem éppen új keletű az ismeretségünk, s magam
is szívesen olvasom rovatát. Jó néhányszor kapacitáltam már: üljünk le „beszélgetni”, de szerényen
visszautasított, mondván, ő nem érdekes. Most végre
engedett az unszolásnak, s az együtt töltött idő
sugallta számomra a címet. Tökéletesen igaz egész
lényére, életére, mert…
Egyfelvonásos művet vártak a
– Egy nyelvet beszélünk a
rovatod címe. Hogy kezdődött,
és miként készül egy-egy cikk?
– Még 2006-ban indult.
Szegfű Kata kért fel, hogy
indítsak egy nyelvi rovatot.
Mostanra már majdnem mindent megírtam, amit meg
akartam írni. Mostanában
olyanokat írok, amit megkérdeznek. Tanítványaim, ismerőseim, családom tesz fel kérdéseket a témával kapcsolatban. Utánanézek a válasznak
minden rendelkezésemre álló
forrásban, aztán megírom.
– Mintha komolyabbak
lennének írásaid, mint régen.
Hová lett a régi humor?
– Kevesebb időm van meg-

írni a cikkeket.
– Komoly irodalmi sikereid
vannak. Mesélj!
– Nyertem egy díjat 2012ben, a József Attila Körnek
egy új alapítású díját, melyet
kezdő prózaíróknak adtak ki.
Ebből 2013-ban könyv lett,
címe a Tangram. A szó eredetileg egy kínai eredetű kirakós
játék neve. Két nemzetközi
fesztiválon, Németországban
és Szerbiában is részt vettem
ezzel a könyvvel. Felfigyelt rá
egy osztrák kiadó, és közösen
pályázatot adtunk be a fordítás támogatására. Remélem,
sikeresen pályázunk. Azóta
díjazott lettem egy másik
pályázaton is. A neve Reaktív.

magyarországi kivándorlás
témájáról. A pályázatom
címe: Csak oda. Az ősz folyamán fogják bemutatni Budapesten, a Trafóban, a Kortárs
Művészetek Házában.
– Tervek?
– Megjelent az első drámám
a Bárka folyóiratban, és
remélhetőleg sikerül majd
ezen a vonalon továbbhaladni.
Meghívtak egy drámapályázatra, ahová most egy komédiával készülök. Jövő nyárra
pedig meghívtak egy fellépés
erejéig a Gyulai Várszínházba.
– Mindemellett Békésen
Irodalmi svédasztalt vezetsz.
Beszélj erről is!
– Két éve tartunk programokat. A könyvtárosokkal

közösen találtuk ki, hogy irodalmi szövegekről beszélgessünk az érdeklődőkkel. A
klubtagokkal kigondoljuk,
hogy mit olvassunk el, én előadással készülök, mely a szerzőt mutatja be, és végül pedig
mindenki elmondja a művel
kapcsolatos gondolatait. Érdekes, hogy inkább az idősebb
korosztály tagjait mozgatja
meg, belőlük áll a törzsközösség. Fiataloknak is tartok
ilyet, Talentum címmel.
– Ezek után úgy érzem,
jogos a kérdés. Magánélet?
– Számomra a család jelent
mindent. A férjem matematika-fizika szakos tanár, hosszútávfutó, és gyerekeinket is a
sport szeretetére neveli. Két
nagyobb gyermekünk felső
tagozatos. Emma tehetséges
gyalogló. Az országos bajnokság pontversenyén a 3. helyen
áll. Lőrinc trombitálni tanul –
különdíjas lett egy területi
versenyen. A kicsi, Áron pedig
most megy óvodába. Gugé
Következő interjúalanyunk
Herceg Dávid énekes.

10 VIRÁG, AMELY
A TESTET-LELKET GYÓGYÍTJA (III. rész)

Kankalin: Asztma, köszvény és keringési rendellenesség kezelésére régóta használja a népi gyógyászat. A virág
szirmaiból készült gyógytea nagyon elterjedt egész
Európában, Angliában pedig szívesen használják borok
ízesítésére is.
Hárs: A virágból készült méz és tea gyógyhatása
nagyon intenzív. Tisztítja a vesét, hatékonyan kezeli a reumát és a köszvényt, valamint orvosolja a légzési nehézségeket és a köhögést.
Árvácska: Teát készítve belőle értisztító és vérnyomáscsökkentő hatású.
Rózsa: Bár a szerelem virágként ismert, nem csak a szíveket gyógyítja. Teaként fogyasztva ugyanis fertőtlenítésre, nyugtatásra, ellazításra, hasmenés megszüntetésére,
baktériumok kiölésére is rendkívül hatékony.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Deltában a jövő!
A Dél-alföldi Talentum
Akadémia idén - immáron 4.
alkalommal - is megrendezte
a tehetséges vezetőjelöltek
nyári táborát, a DELTA-t.
Nem csak Békés és Csongrád megyei diákok, hanem
határon túli magyarok is esélyt
kaptak, hogy részesei lehessenek ennek a különleges lehetőségnek. Tizenkétezer ember
közül mintegy 230 diák kapott
meghívást, és élt is a lehetőséggel. Az öt napos tábor július
28-án, hétfőn kezdődött. A
megnyitón az alapító, Barkász
Sándor köszöntötte a diákokat,
majd Antal Zsolt, a Pázmány

Péter Katolikus Egyetem docense, a tábor programvezetője
üdvözölte a frissen éretté vált
diákokat. Ezek után Koós
Bernadett és Zsiros Ádám, a
DELTA Akadémia felsőbb évfolyamos diákjai üdvözölték a
gólyákat. Már az első nap előadások sokasága fogadta a lelkes, vezetői képességekkel rendelkező diákokat.
Filmnézéssel indult a hét,
egy történelmi alkotást, a

Hídembert nézhettük meg. A
film végén nem kisebb személy
jött előadást tartani, mint főszereplő, Eperjes Károly. Lenyűgöző stílusával szinte egyből hatott a diákokra. Szó esett
a fociról, politikáról és még a
filmről is megtudhattak pár
kulisszatitkot. A hét folytatásaképpen voltunk még zongorakoncerten a belvárosi katolikus
templomban, a nemrégiben
átadott Gyula Várfürdő Aquaparkjában, megtudtuk, hogy a
gyulai várban mennyi lépcsőfok vezet fel a tetőtérbe, sőt,
még Béke Csaba lantművész
előadását is élvezhettük.

A résztvevők számára ez a
tábor hatalmas felüdülés,
ritkán találkoznak hasonló
szemléletű, gondolkodásban
azonos emberek egymással,
akik később képesek lehetnek arra, hogy munkahelyeket teremtsenek, szebbé tegyék megyénket, a dél-alföldi régiót és ezáltal országunkat is.
Sajnos ez az 5 nap hamar
eltelt, de már várjuk jövőre is
a tábort. Persze addig sem
fogunk unatkozni, már szervezzük a csoporttalálkozókat.
Serfecz Dávid,
DELTA hallgató

Hozza be feleslegessé vált hulladékait
a Hulladékgyűjtő Udvarba!
Tájékoztatjuk önöket,
hogy 2014 márciusától üzemel Békés Város Hulladékgyűjtő Udvara, ahová Békés
város lakossága ingyenesen
szállíthatja be az alábbi hulladéktípusokat:
– műanyag
– papír és karton
– fém csomagolási hulladék (pl. sörös doboz)
– textil
– biológiai lebomló hulladékok
– elektronikai hulladék
– fénycsövek és izzók

– elemek és akkumulátorok
– veszélyes anyagokat
tartalmazó
tinták,
ragasztók, festékek
– gyógyszer
– növény védőszerek
A hulladékgyűjtő udvar
helye: Békés, Szarvasi u.
64/1.
Nyitva tartás: hétfőtől
péntekig 7-16 óráig, szombaton 7-14 óra között, vasárnap zárva.
További tájékoztatást kérhetnek a Békési Kommu-

nális és Szolgáltató Kft.
ügyfélszolgálatán (Békés,
Verseny u. 4.) vagy telefonon a 66/411-174-es számon.


A DERŰS HÁZ ELLÁTOTTJAI ISMÉT
A HAGYMATIKUM FÜRDŐBEN
A Békés Városi Szociális bad- és beltéri medence állt
Szolgáltató Központ Derűs rendelkezésünkre, a sodrófolyoHázának ellátottjai ismét Ma- só, csúszda- és hullám medence
kóra, a Hagymatikum Für- igazi élményt nyújtott ellátottadőbe látogattak. A Makovecz ink számára. A reumában, ízüImre által tervezett „fürdők leti megbetegedésben szenvefürdőjének” csodálatos él- dők a melegvizes medencékben
ményvilágát 2012 nyarán fe- kúrálhatták magukat. A szedeztük fel először, akkor hatá- mélyzet kedvessége és az úszóroztuk el, hogy visszatérő ven- mesterek fokozott figyelme
külön említést érdemel, az elládégek leszünk Makón.
Augusztus 5-én 20 fős csa- tottak minden medencében
pattal, különjárattal érkeztünk biztonsággal fürdőzhettek. A
a Fürdőbe. Az időjárás kedve- nap végén a strand környékén
zett nekünk, egész nap igazi lévő üzleteket is meglátogattuk,
strandidő volt. Számtalan sza- emléktárgyakat vásároltunk.
Kéthetente az önök postaládájában az ingyenes

BÉKÉSI ÚJSÁG.
BÉKÉS VÁROSI SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
5630 Békés, Jantyik Mátyás u.1.
www.bvszszk.hu
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által megvalósított TÁMOP 5. 3. 3-12/1-2013-0010 azonosítószámú, a
hajléktalanokat érintő projekt keretében 14 fő képzése zajlik
2014. május 19-e óta. A „Mezőgazdasági munkás” képzés
piacképes tudással, információbázissal látja el az oktatásban
részesülőket. A várhatóan szeptember közepéig tartó időszakban szupportív, edukatív szociális munkával, mentorálással, képzésben tartó tréningekkel a támogatottak képesek
lesznek önfenntartó, öngondoskodó életvitelt is folytatni,
mely elengedhetetlen a társadalmi integrációban.
A képzéssel párhuzamosan jelenleg 9 fő lakhatási támogatása valósul meg.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
A Fürdő közelében, a Dózsa Gy. utcában
emeletes kertes ház eladó, akár vállalkozásra is. Tömblakást beszámítok
értékkülönbözettel. Érd.: 20/447-56-26.
Karacs 2-ben jó állapotú 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 70/458-09-23.
Kamuton rendezett kertes ház melléképületekkel eladó. Érd.: 30/493-76-61.
Gyulán a Fürdő közelében kis kertes ház
sürgősen eladó. Üdültetésre, vállalkozásra is. Tel.: 30/799-50-50.
Békésen összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Ady 14-ben 2. emeleti, másfélszobás,
erkélyes lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/
439-05-49.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeletig elcserélhető. Tel.: 30/55386-70.
Két és félszobás családi ház eladó a
Kispince u. 5/1. szám alatt. Garázs van.
Tel.: 70/222-75-27.
Egyszobás vegyesfalazatú ház eladó. Tel.:
30/422-45-75.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Fáy utcában földszinti, 1+2 félszobás,
teljesen felújított lakás igényesnek eladó.
Tel.: 30/518-07-28.
Karacs 8A-ban második emeleti középső
lakás eladó vagy cserélhető téglaépítésű
kertes házra értékegyeztetéssel. 30/55453-66.
Karacs 2B-ben első emeleti, fehér teraszkerítéses lakás eladó. 30/530-96-23.
Békésen a városközpontban szépen felújított, 72 m2-es földszinti lakás áron alul
eladó. 20/481-31-58.
Veres P. tér 7A. 3/7. alatti kétszobás, részben felújított lakás eladó. 30/309-31-75.
Malomasszonykertben lakható szoba +
konyhás ház betegség miatt sürgősen
eladó. Víz, villany, rendezett porta. Tel.:
70/578-06-55, 9-16 óra között.
Kétlakásos kertes ház a Petőfi utcában
eladó. 20/331-69-82.
Tarhoson tetőteres, ötszobás ház eladó.
30/30-84-916.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kerttel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, amerikai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első emeletig. Érd.: 66/417-560,17 óra után.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827.
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belvárosi egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
Karacs 1-ben 69 m2-es, földszinti lakás
eladó vagy elcserélhető 1. emeleti, kétszobás lakásra, frekventált helyen. Értékkülönbözettel. Tel.: 20/383-41-45.
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90.

Apróhirdetések
Békésen 3+2 félszobás, két fürdőszobás
családi ház központi gáz + vegyesfűtéssel kertvárosi részen eladó. 30/411-08-57.
Kis lakás vízzel, gázzal, fürdőszobával
eladó a Sas u. 7. alatt. 66/414-919.
Cseresznye utcában kétgenerációs kertes
ház eladó. 70/512-75-65.
Hargita utcában vegyesfalazatú kertes ház
eladó. 70/512-75-65.
Háromszobás családi ház 1130 m2-es
telken a Kispince u. 3. alatt eladó. Tel.:
66/410-323.
Háromszobás, összközműves ház 1000
m2 telekkel sürgősen eladó. Érd.: 30/9527-364, 30/27-45-059.
Kétszobás, III. emeleti lakás nagy erkéllyel
eladó vagy cserélhető kertes házra Békésen. Tel.: 30/321-35-52.

KIADÓ INGATLAN

Békés belvárosában háromszobás, nappalis kertes ház igényesnek kiadó. 70/
538-66-22.
Békés központjában első emeleti háromszobás lakás hosszútávra kiadó. Tel.:
30/636-50-66.
Békés központjában kertes ház irodának,
telephelynek parkolókkal kiadó. 70/53866-22.
Ady 7-ben kétszobás lakás hosszútávra
kiadó. Érd.: 30/894-83-84.
INGATLANT KERES

Kiadó garázst keresek Békésen az Ady
Endre utca 6. közelében. Autó számára kell,
nem lomtárnak. Telefon: 30/665-80-94.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Csallóközi 23. alatt 1722 m2 telek bontásra való kis házzal eladó 1 millió Ft-ért.
Gáz, csatorna a telken. Érd.: 66/415-469.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Szécsénykertben kétszobás, komfortos
ház eladó. Irányár: 2,6 millió Ft. Tel.: 30/
760-51-54.
Parasztház áron alul, 2,6 millió Ft-ért
eladó. Komfortos, 760 m2 telken. Felújításra vár! Érd.: 30/95-22-466.
Komfort nélküli vályogház a Kettős-Körös
közelében eladó. Irányár: 3,5 millió Ft.
Tel.: 20/532-45-86.
Békésen, a Táncsics u. 8. alatti régi típusú
családi ház eladó. Irányár: 3,6 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ftért eladó. Tel.: 66/412-070.
Békés belvárosában földszinti, egyszobás, erkélyes, egyedi mérőórás, tehermentes lakás eladó, azonnali beköltözéssel. Irányár: 4,5 millió Ft. 20/912-32-43.
A Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft.
Tel.: 30/667-45-84.
Szabadkai u. 97. alatti ház eladó 5 millió
Ft-ért. 30/525-97-63, 30/558-77-71.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Budapesten a XIII. kerületben, a Süllő utcában egyszobás földszinti garzonlakás
sürgősen eladó 5,5 millió Ft-ért. Érd.:
30/205-31-63.
Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház garázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti
lakás panorámakilátással eladó a Vásárszélen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/5549-424.
Hajnal u. 47. szám alatt egyszobás, összkomfortos társasházi házrész eladó.
Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 70/500-67-17.
Kossuth 23-ban, IV. emeleten 1+2 félszobás, ebédlős lakás eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. 30/684-07-60.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II.
emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2es garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 20/2424-802.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 8 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó két nagy-, és két félszobával, műhellyel, két garázzsal. Ár: 14
millió Ft. Érd.: 30/95-224-66.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GMAIL.COM
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 2. KEDD 12 ÓRA.

KERT
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsfákkal eladó. Villany, fúrt kút, tárolóhelyiség,
WC van. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
III-as horgásztónál 1000 m2 zártkert sok
gyümölcsfával eladó. Víz, villany van.
Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Üzemképes, használható benzines fűszakát, Simsont vagy Babettát vennék. Ajánlatot várok: 66/739-890, este.
Daewoo Matiz eladó. Alacsony fenntartási
költség, kevés kilométerrel és műszaki vizsgával. Irányár: 380 ezer Ft. 70/620-08-06.
1996-os Daewoo Nexia vonóhorgos, 2014.
novemberig műszakival betegség miatt
sürgősen eladó. Irányár: 170 ezer Ft. Tel.:
30/931-90-85.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.: 30/
40-900-42.
Mercedes minibusz egyben vagy bontva
eladó. 30/94-55-433.
2000-res évj. Suzuki Sedan 1,3-as benzines januári műszakival, új akkumulátorral,
központi zárral eladó. Érd.: 66/413-771.
Üzemképes állapotba hozható, jelenleg
ideiglenesen a forgalomból kivont 105S
típusú Skoda eladó. Érd.: 30/654-70-99.

ÁLLAT
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Fias tehén sürgősen eladó. Tel.: 70/28279-82.
Eladó nagyméretű barbi kacsa levágásra,
vagy tenyész gácsérnak. 30/59-26-465.
Kisméretű jércéket vennék 4-5 db-ot, de
nem japántyúkot! 30/592-64-65.
Előnevelt csirke eladó a Raktár u. 24.
alatt. Tel.: 70/881-93-00.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra özvegy férfit keresek
52-63 év között. Tel.: 70/235-97-29.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Takarítói munkát keresek. 30/211-82-89.

EGYÉB
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kiságyba való, 60x120 cm-es kókuszmatrac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Száraz helyen tartott, kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/
433-79-89.
Szarvasi csempe sparhelt eladó. Tel.: 30/
85-81-911.
Eladó 1db jó állapotban lévő 48 köbcentis
benzines szivattyú. Fúrt kútból is húzza a
vizet. Tel.: 30/85-81-911.
Kb. 100 mázsa érett istállótrágya eladó.
Tel.: 30/85-81-911.
Ingyen vagy felesbe leszedhető cefre szilvát keresek. Tel.: 30/37-36-909.
Eladó 12000 Ft-ért egy 24-es női kerékpár
új gumikkal, kifogástalan állapotban. Tel.:
30/85-81-911.
Eladó hordozható, jól működő csempekályha 48000 Ft-ért. Kipróbálható. Érd.:
20/43-41-480.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Brevi típusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
Kitűnő állapotú elektromos kerékpár
eladó. Tel.: 66/427-158.

Eladó: 24-es lányka kerékpár 6000 Ft-ért,
kb. 2000 db egész hazai cserép megegyezés szerint. Cserép-tégla törmelék ingyen
elszállítható. Békés, Szabó D. u. 27/1.
Birkának való lucernaszéna eladó. Érd.:
30/277-95-43.
Kiságyba való 60x120 cm-es kókuszmatrac eladó. Tel.: 20/560-91-75.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, palack, 150 l hűtőláda, szobafenyő,
pálma és sok szobanövény. Érd.: 30/90549-14.
Sürgősen eladó: előszobafal cipőtartóval,
2 db újszerű függönytartó, csillár, bakelitlemezek, új gyapjútakaró, csergegarnitúra. Tel.: 30/272-43-50.
Használt és új minőségi paplanok és
párna eladó. 30/94-55-433.
Eladó egy jó állapotú felülfagyasztós Gorenje hűtőszekrény. Érd.: 30/421-24-97.
Keresek éjjeli lámpába 15-ös vagy 25-ös
gyertyaizzót. Tel.: 70/282-79-82.
Eladó: asztalsparhert, kisméretű öntöttvas kéményes parapetes konvektor, 5 db
10 l demizson. Békés, Durkó u. 4. Tel.:
66/416-580.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel,
maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Hot Belt Turmalin mágneses szett eladó.
Derékra, térdre, lábra és könyökre. Terramagon +7 mágnesterápiás matrac eladó. 30/93-19-085.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
228-58-66.
BMX kerékpár eladó. Tel.: 20/557-37-68.
Nagyon jó állapotú keverőtárcsás mosógép és villanymotoros Singer varrógép
eladó. 70/512-75-65.
Eladók: Hilti szerszámok, villanymotorok,
szivattyúk, benzinszivattyú, segédmotor
alkatrészek, új és használt kerekek, utánfutó műszakival, férfi kerékpár, cserép,
hatméteres gerenda. Tel.: 66/412-862.
Eladó 1 db hagyományos, 1 db csuklós
vérnyomásmérő. 30/592-64-65.
Olcsón eladó egy fehér, szétnyitható,
használt konyhaasztal. Tel.: 30/229-09-74.
Eladó 1 db 109x80 cm-es radiátor jó állapotban. Tel.: 20/560-91-75.
Nagy cserépben 3 tő duplavirágú rózsaszín leánder eladó. 20/321-09-70.
Jó állapotban lévő szobakerékpár 5000
Ft-ért eladó. Érd.: 30/907-28-60.
2 db fehér juhar színű (vagy szürke)
éjjeliszekrény eladó. Tel.: 20/560-91-75.
Hűtő és 250 l-es fagyasztóláda eladó.
70/519-22-10.
5 kW-os boltíves kandalló füstcsővel
eladó. Érd.: 70/772-98-11.
Hófogós piros cserép újszerű állapotban
eladó. 30/94-55-433.
Kétfős zalakarosi üdülőhétvége eladó. December 31-ig beváltható. 30/592-64-65.
Sertésól, tyúkól építéséhez való szarufa,
cserépléc, hazai kúpcserép, csirkeetető,
vaskas eladó. 70/236-35-37.
Jó minőségű körbálás zabszalma eladó.
30/492-49-40.
Újszerű íróasztal olcsón és vasvályúk
eladók. Érd.: 30/907-40-66.
Édes és erős őrölt paprika termelői áron
eladó. 30/94-55-433.
Viharsarki üzletészem, sertéstelepi (Egyetértés) üzletrészem eladó. 30/592-64-65.
Eladó: dohányzóasztal, 2 íróasztal, 2,5x3,5
m-es barna mintás szőnyeg, kisméretű
ruhásszekrény, hősugárzó, gáztűzhely,
gázbojler. Érd.: 30/95-22-466.
Jó állapotú egyfázisú terménydaráló eladó. Ládára is szerelhető. 30/453-23-75.
Építkezésből kimaradt díszburkolat (csúszásmentes) és Csabakő lábazati elem
eladó. 30/94-55-433.
Salgótarjáni öntvény sparhert eladó. Tel.:
30/343-73-36.
1 m3 mosott homok, építkezés után kimaradt Vaporex C+M micropol betonlakk
eladó. 70/236-35-37.
Eladó: 120 l hűtőláda, gázpalack gázzal, 20
l nagy zománcos fazék, nagy lábas fedővel, esztergapad, nagy kerek asztal, bárszekrény. 70/588-04-66.
Szeptemberi erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek, 2-3 személyt. 30/94-55-433.
Bontott redőny (4 db) eladó. 30/514-04-68.
Szép, jó állapotú iskolatáska, 6-8 éves
kislány részére olcsón eladó. Érd. 30/
323-7922
Alig használt gyapjú perzsaszőnyeg,
összekötő szőnyegek és faliszőnyeg eladó.
Méretek: 200x290 cm, 80x100 cm, 60x200
cm. Érd.: 30/411-08-57.
A megszűnt Békéscsabai Kötöttárugyár Békési Telephelyének valamennyi volt dolgozóját várjuk
augusztus 30-án, szombaton 14
órára a Dánfoki Üdülőközpontba találkozóra, baráti beszélgetésre.
Jelentkezni lehet telefonon: 70/
274-77-49 (Békési Julianna), 30/23916-81 (Hegyesi Gáborné Püski Edit).

Az „Önként Békésen”
pályázat (5.5.2-11/2-20120023) keretében augusztus
első hetében a Békési
Önkéntes Pont önkéntesei, szülőkkel és sok segítővel kiegészülve segítettek
az új, átadásra váró Bóbita
óvoda költöztetésében.
Az Önkéntes Pont jóvoltából egy békési vállalkozó
kamiont biztosított, és emellett sok szülő saját gépjárművel
segített a Jantyik utcáról az Ótemető utcára szállítani az
ovi bútorait, felszereléseit és a játékokat. Az önkéntesek a
takarításban, területrendezésben és a játékok fertőtlenítésében vettek részt.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Békési székhelyű, dinamikusan fejlődő, piacvezető középvállalat keres kollégákat a következő munkakörökbe:

1. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
Követelmények: felsőfokú pénzügyi és számviteli vagy
mérlegképes könyvelői végzettség
Előny: - e területen szerzett szakmai tapasztalat
- bérszámfejtési, munkaügyi tapasztalat
Fényképes szakmai önéletrajzát az info@dren.hu email
címre várjuk.

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítésre és bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanát:
– Békés, Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.: 2239/A/3) alatti üzlet megnevezésű ingatlanát. A vételár: 7.300.000
Ft. A bérleti díj: 78.000 Ft + ÁFA/hó.
A pályázati felhívással kapcsolatosan részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 32-es iroda), valamint a
részletes pályázati felhívás a www.bekesvaros.hu és a
www.bekesmatrix.hu honlapokon megtekinthető.
Benyújtási határidő: 2014. szeptember 5. (péntek) 12 óra.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelettel köszönjük mindazoknak,
aki férjem, édesapánk
JUHOS BALÁZS
temetésén megjelentek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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Nyerjen kézilabda-bérletet!

Egy nyelvet beszélünk

A korábbi évek gyakorlatát követve a Békési FKC és a Békési
Újság közös bérletjátékot hirdet.

MR. X

Válaszok:
A: Gávai Ferenc

B: Kádas László

C: Polgár Zoltán

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó nevét, címét
SMS-ben vagy e-mail-ben lehet elküldeni szeptember 5-ig.
SMS-hez a telefonszám: 30/432-20-30,
míg az e-mail cím: bekesiujsag@gmail.com.
Egy lakcímről egy pályázatot fogadunk el!
A jól válaszolók között sorsolunk. Két szerencsés nyertesünk
jutalma egy-egy bérlet az őszi bajnoki idény hazai mérkőzéseire.
A nyerteseket telefonon értesítjük, nevüket
szeptember 9-i lapunkban megjelentetjük.
A bérleteket még az első hazai meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!

Kétszer is dobogón
a Békési TE súlyemelői
kg-os egyéni csúccsal megnyerte a versenyt, Ervin 98 kg-os
összetett eredménnyel a második helyen végzett.
Kevéssel később a Messzi
István Emlékversenyen ismét a
Fekécs testvérek szerepeltek.
Sámuel 136 kg-ra javította
egyéni csúcsát és megint nyert.
Ervin szintén javított kecskeméti eredményén, 99 kg-mal
bátyja mögött végzett.
Lakatos Gyula

Kétszer is a súlyos tárcsák
mögé álltak a közeli hetekben
a Békési TE súlyemelői. Kecskeméten a regionális területi
minősítő versenyen Szekerczés
Zoltán élete első versenyén a
serdülők 50 kg-os súlycsoportjában összetettben 81 kg-os
összetett eredménnyel a második helyen végzett. Szintén a
serdülők 56 kg-os súlycsoportjában a Fekécs testvérek indultak. Sámuel összetettben 132

Bemutatkozott a giri-sport

FEEDERES
DÉVÉRHORGÁSZAT
A dévérkeszeg horgászat a
legnehezebb horgászati módszer, hiszen az állat finom kapását és finnyás természetét nehéz
becsapni. A szerelék összeállítása a leglényegesebb. Én a lágyabb hegyű feedereket ajánlom és a lágyabb botokat, mert
a dévérkeszeg igen finoman
kap. Egy heavy feeder boton
igen nehéz észrevenni a kapást,
sokszor csak a hirtelen rántásra
lesz figyelmes a horgász. Ezért
ajánlott a light vagy médium
feeeder bot 360 cm hosszban.
Az orsó mérete ne legyen nagy,
hiszen nem a távdobás a cél, én
a 25-35-ös méretet ajánlom.
Finom horgászatunk lényege
a zsinórban van, ezért az orsó
dobjára 0,18-as nylon zsinórt
tekerek. A feeder zsinórok általában nem lágyak, inkább kicsit
sprődebbek, aminek az az oka,
hogy kicsi a nyúlásuk, szépen
közvetítik a kapást és kevésbé
pattannak fel a spiccre. Eredményes horgászathoz a szereléket én így állítom össze: a főzsinórra felfűzők egy mini forgó
kapcsot, utána egy közepes méretű gumigolyót és clin csomó
használatával egy forgót. Ebbe
belekötöm az előkét, ami 50-70
cm hosszú. Az előke végére egy
vékonyhúsú horgot kötök, kb.
14-es méretűt. Még hiányzik a
feeder kosár. Ha folyón horgászunk, mindig a folyási sebességhez kell megválasztani a feederkosarat, a Körösökön 20-50
grammosat ajánlok. Az etetésről és csalizásról a következő
számban írok.
Szekerczés Sándor

BÉKÉSI ÚJSÁG
FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

Noha a giri-sportot már jó
évszázada használták orosz
területeken testedzésre, versenyzésre, nyugatra csak néhány évtizede jutott el. A
sportág lényege, hogy egy 840 kilogrammos gömbsúlyzót
kell megadott idő alatt minél
többször szabályosan a sportolónak a feje fölé emelnie.
Balogh Mihály, aki a
sportágnak többszörös világés Európa-bajnoka, noha már
negyed évszázada nem itthon
él, mégis azt a cél tűzte ki
maga elé, hogy minél több
magyarral megismerteti a
giri-sportot. A sportot egyelőre még kevesen ismerik és
űzik az országban, nincs
szakszövetségük sem, ennek
ellenére már rendezett Magyarország világbajnokságot.
Háromévenként olimpiádon
mérik össze az erejüket a legjobbak, és hosszú távon az a
célja a sportág nemzetközi
ve zetésének, hogy a girisport az igazi olimpia műsorára is felkerüljön.
Békésen augusztus 22-23én rendeztek az érdeklődőknek bemutató foglalkozást és
nyílt versenyt. A versenyre városunkba utazott a sportág
nagy alakja, a 19-szeres világbajnok olasz Oleh Ilika is.
A versenyeken nemek és
súlycsoportok szerint mérik

Horgász
szemmel

helyi információs,
közéleti és hirdetési újság
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össze a sportolókat. Akárcsak
a súlyemelésben, itt is vannak
különféle fogásnemek, és általánosságban megemlíthető,
hogy a sportszer egyszerűsége
ellenére meglepően sokféle
mozgássort lehet elvégezni a
girivel. Használható erősítésre, a kondíció javítására is. A
giri még a gyerekeknek is
ajánlott.
Sz. K.
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ezt kaptuk. (Van egy másik elmélet is, miért
az x-et használjuk: a jól levezetett egyenlet
lefelé egyre keskenyebbé válik, hasonló egy
gyökérhez, ezért nevezik a megoldást gyöknek. A gyökér - pontosabban: a gyöktörzs latinul radix, ennek a végén meg ugye ott
van a keresett betű). Mr. X, azaz Descartes,
akinek a halmazokat és a derékszögű koordináta-rendszert is köszönhetjük, valamint
azt, hogy tudjuk: aki gondolkodik, az van,
csúnyán végezte. Krisztina svéd királynő
koránkelő volt, és hajnali öt órai kezdettel
kívánt leckéket venni a jeles matematikustól – aki azonban heteken belül feladta a
reményt a svéd téllel és a királynő bioritmusával vívott értelmetlen harcban, és –
ismeretlen okból – elhalálozott.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUG. 26. - SZEPTEMBER 9. KÖZÖTT
Augusztus 29. péntek 10 óra
Bóbita Óvoda avató ünnepsége.
Ótemető u. 2.
Augusztus 30. szombat 9 óra
Sárkányhajó verseny Békés város díjáért.
Élővíz- csatorna Erzsébet liget előtti szakasza
Augusztus 30. szombat 17 óra
Békési FC-Tótkomlós bajnoki focimeccs.
Sportpálya
Augusztus 30. szombat 18 órától
Nyárbúcsúztató Batyus Táncház. Vezeti:
Mahovics Tamás néptáncpedagógus, közreműködnek a Belencéres Néptáncegyüttes
táncosai. A belépés ingyenes.
Belencéres próbaterem (Petőfi utca 21.)

Szeptember 2. kedd 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Melyik edző vezérletével kezdte meg
a felkészülést a hetekben
a Békési FKC Felnőtt csapata?

Sokat gondolkodunk a nagy ismeretlenről – és mindenki számára kézenfekvő,
hogy a keresett mennyiséget x-szel jelöljük,
holott az egyiptomiak számára egy megoldandó matekpélda így kezdődött: „Mekkora az a rakás…” A görögök szigmával
jelölték, és egészen a XVII. századig kellett
várni arra a Descartes-ra, aki az ábécé kisbetűivel jelölte a mennyiségeket: az ismerteket a betűsor elejéről választotta, az ismeretleneket pedig a végéről. Az, hogy ma xről beszélünk, csupán a véletlen műve,
ugyanis a nyomdász megkérdezte, lényegese, vajon az x-et, az y-t vagy a z-t használjae az Értekezés a módszerről című mű szedésekor, mert nem volt bővében ólombetűknek, és a gyakrabban használatosak elfogytak. Descartes-nak mindegy volt, így aztán

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Kérdésünk:

Szeptember 6. szombat 16:30
Békési FC-Méhkerék bajnoki focimeccs.
Sportpálya
Szeptember 5-7. péntek-vasárnap
XVI. Madzagfalvi Napok. Jnatyik Mátyás
szobrának avatása, kiállítások, I. Békési
Ikertalálkozó és ikerhasonmás verseny,
koncertek, gyermekprogramok, játszóházak, civilek bemutatkozása, sportversenyek,
főzőverseny és látványfőzés. Fő helyszín a
Rendezvény tér és környéke. Bővebben a
rendezvényről lapunk 4. oldalán olvashat.
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