2015. augusztus 11.  XXIII. évfolyam 16. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

A felvételen balra a több mint háromezer apró fotóból elkészített montázs a művésztelepet alapító Csuta György portréjával. Továbbá dr. Tuza Béla, Csuta György, Apáti-Nagy Lajos.

Mindennapi kenyerünk
Újkenyér ünnepi rendezvény a békéserdei Libás tanyán
Időpont: augusztus 22. szombat
11 óra Megnyitó
11:10 Kenyér megáldása és megszentelése ökumenikus szertartás szerint
11:40 Főnix Színjátszó Társulat fellépése
12:10 Jó ebédhez szól a nóta dobozi zenészekkel
13 óra Linea Aerobik Klub fellépése
13:25 Betyárbemutató
13:55 Népdalok Szatmáriné Rozikával
14:10 Kalán Judit fellépése
14:50 Táncbemutató
15:10 S ztárvendég:
Vikidál Gyula
16:00 Bűvészbemutató
16:40 Zumbabemutató
18 óra Ajándéksorsolás

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
IS ALKALMAS OKLEVELET ADÓ

MASSZŐR
TANFOLYAM
Indul: Békéscsabán

szeptember 18-án,
Orosházán
szeptember 17-én.
RÉSZLETFIZETÉS,
AKCIÓS
KEDVEZMÉNYEK!

ÁR: 39 000 Ft
Érd.: 06-70-944-6427
Nyilvántartási sz.: 00777-2012

A helyszínen megvásárolható a Testvérvárosok Kenyere, melynek bevétele a gyergyószentmiklósi Szent Anna Gyermekotthon lakóihoz jut el.
A belépés ingyenes és mindenkit már érkezéskor
vendégül látnak egy pohárka mézes pálinkára, valamint libazsíros-lilahagymás kenyérre.
A tanyasi vendégasztalon libasült,
libamáj, libatepertő, óriás palacsinta.
Kísérő programok: emlékfotózás, kézműves mesterségek bemutatói, gyerekeknek játszóház.
Rossz idő esetén gumicsizma
ajánlott. 


Véget ért a Delta Nyári
Akadémia
Újabb több mint 200 frissen érettségizett fiatal számára
fejeződött be a Dél-Alföldi Talentum Akadémia (Delta)
első évfolyama. Azokat a fiatal fiúkat és lányokat hívják
meg erre 2011 óta, akik jó vezetői adottságokkal és stratégiai gondolkodással rendelkeznek. A Deltát Barkász Sándor békési cégvezető ötletéből hívták életre, ma is ő a fő
támogatója.
Idén 105 erdélyi, valamit 99
anyaországi (Békés és Csongrád megyei) fiatalt vontak be a
hároméves közös munkába. Ők
azok, akik Barkász Sándor reményei szerint a helyi társadalom
öngondoskodásának a motorjaivá válhatnak, és képesek lehetnek a meglévő munkahelyeket
megtartani és újakat teremteni.

Az első évfolyamos Deltásoknak igen gazdag egyhetes
előadás-sorozatot és más foglalkozásokat állítottak össze.
Dr. Antal Zsolt oktatási programvezető hangsúlyozta, a hét
programja azt szolgálja, hogy a
stratégiai képességek minél inkább a felszínre kerüljenek.
(Folytatás az 5. oldalon)

negyedévszázados művésztelepnek és a város díszpolgára címmel büszkélkedő Csuta
Györgynek állandó kiállítást
kell szervezni, és ehhez a vezetés segítséget fog adni.
Az egyhetes tábor a szokott
könnyed, fiatalos és derűs hangulatban folyt a Bólyai utca 17.
szám alatti alkotóházban. Idén
is számos békési művészetbarát látogatta meg és támogatta
a rendezvényt.
(Folytatás a 7. oldalon)

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát a
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉGRE
augusztus 20-án, csütörtökön

9 óra Ünnepi Szentmise a Hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban
9.15 Ü nnepi Istentisztelet a református templomban
Program az Erzsébet-ligetnél:
10 óra
Ünnepi műsor
Himnusz
A Békés Városi Színjátszó Stúdió előadása. Betanította: Pocsaji Ildikó
Ünnepi beszédet mond: Dankó Béla, országgyűlési képviselő
Az új kenyér megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás szerint
Belencéres Néptáncegyüttes műsora
Szózat
A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik a testvérvárosok kenyerének
megvásárlására, a befolyt összeget a szervezők jótékony célra fordítják.
Ünnepeljünk együtt!

Harmincöt éve szakadt át a gát
1980. július 28-án reggel 6
óra 35 perckor átszakadt a gát
a Kettős-Körösön Hosszúfoknál. A vízállás 921 centiméter mutatott, akkor már négy
napja apadt a víz. A másodpercenként 8000 m3-t hozó ár
42 ezer hektár területet öntött
el. Összesen 4086 személyt
kellett kitelepíteni. Naponta
5000-8000 ember vett részt a
védekezésben, melyben 1 millió 420 ezer homokzsákot és
27 ezer kilogramm takarófóliát használtak fel. Katonák és a
mozgósított polgári személyek
emberfeletti munkát végeztek.
Szükségük volt 250 jármű, 36
vízi jármű, 67 földmunkagép

Fotó: Serfecz Dávid.

Tíz országból érkezett 33
művész vett részt az idei,
immár XXV. Csuta Nemzetközi Művésztelep munkájában. A jubileumi rendezvény témája az emlék volt, a
képző- és iparművészek ennek jegyében készítették el
alkotásaikat.
Az augusztus 1-jei megnyitó ünnepségen Izsó Gábor
polgármester azt szorgalmazta, hogy a város kulturális életében kiemelkedő jelentőségű

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Emlékekből születtek alkotások
a Csuta Nemzetközi Művésztelepen

A 35 évvel ezelőtti gátszakadásra csendesen emlékezett Izsó Gábor
békési és Kürti Sándor tarhosi polgármester.

bevetésére és 86 ezer fáklyára.
A víz Tarhost, Újladányt, Bélmegyert fenyegette. A höm-

pölygő vizet sikerült még a települések előtt megfogni.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Élő fortélyaink
BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

A Kossuth utca 14. számú ház
A Kossuth utca 14. számú építmény is
a jellegzetesen kisvárosi hangulatot árasztó
házaink közé tartozik. A múlt század fordulóján épült ház építtetője nem ismert.
Az első ismert lakó Jantyik Mihály gazdálkodó és felesége, Molnár Rozália. A család rokonságban állt
Jantyik Mátyás festőművésszel. A ház
örököse Jantyik Lajos
lett, akinek nem volt
családja. Legjelentősebb lakója e polgárháznak dr. Somogyi
Sándor orvos volt, aki
a két világháború között orvosi rendelőt
működtetett az épületben. Az orvos felesége Megyeri Zsuzsanna volt, Megyeri Sándor
földbirtokos leánya.
1944-ben a szovjet csapatok katonai konyhát rendeztek be a házban. A háború után
az épület egy részét Pap-Szász vasutas vette
meg, de a ház többi része sem maradt lakók
nélkül. A sűrűn váltakozó lakók közül meg

kell említeni idős Majláth Mihály női fodrászt, aki utolsó éveit a hátsó szobákban élte le.
Az utcasorban álló ház 6 ablakkal néz a
főútra, tehát 6 tengelyes. A párosan csoportosított ablakok közül a két középső a kiugró
falrészben foglal helyet, ezért mondjuk,
hogy a homlokzat középrizalitos. Az utca
fronti részen a lábazati párkány klinkertégla-burkolattal készült. Különösen értékes az ódon ház hatalmas, szépen megmunkált
szárazkapu-bejárata. Efölött még megmaradt az eredeti kovácsoltvas-díszítés. Az udvaron a kis
kutacska romantikus hangulatot áraszt.
A ház tömegével, nemes arányaival szépen
illeszkedik a kisvárosi utcaképbe. Védelme
feltétlenül indokolt. Elavulás esetén csak hasonló jellegű polgárház építése elfogadható.
Bíró György, városvédő

Hirdessen a Békési Újságban!
Minden harmadik hirdetését
ingyen jelentetjük meg.
Keressen minket!

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

Grillezés otthon
Dübörög a grillszezon, amit csak lehet, a rácsra teszünk. A
konyha kiköltözik a kertbe, teraszra. A grillezéssel ilyen tájt
még azok is megpróbálkoznak, akik amúgy nem is szeretnek főzni, a sütésről nem is beszélve. Bármennyire is egyszerűnek tűnik, hiszen bepácolt húsok garmadát, előkészített zöldségcsomagokat, mindenféle szószt kínálnak a szupermarketek, azért nem árt néhány dologra odafigyelni.
 A kánikulában inkább szárnyasokat (lebőrözött csirkemell,
csirkecomb, pulyka), halat, rákot grillezzünk, kerüljük a nehéz, zsíros húsokat. Ha mégis
vörös húst sütnénk, a legjobb,
ha hátszínt választunk.
 A grillhúsokhoz a magas vitamin- és rosttartalmú szezonális zöldségeket válasszuk köretnek (paradicsom, zöldpaprika, cukkini, tök, padlizsán, spárga, gomba). Fűszerezzük előre a zöldségeket is. Tálaláskor sajtot is kockázhatunk, morzsolhatunk a vegyes zöldköretre, salátára,
de ne válasszunk félkemény, kemény, zsíros sajtokat. A legjobb a feta, a mozzarella, a kecskesajt.
 A megfelelő összetételű pác egyfajta védőréteget ad a húsnak, így érdemes az összetevőket átgondoltan válogatni. Használjunk citrom, lime vagy napraforgóolaj alapú pácokat, amelyek csökkentik sütéskor a karcinogének kialakulását, ráadásul puhítják is a húsokat. Ha száraz pácot választunk (a profik
többnyire erre szavaznak), előbb mindig a fűszernövény-őrleménnyel, keverékkel kezdjük, és csak utána
kenjük be vékony rétegben olajjal a húst. Részesítsük
előnyben a magas antioxidáns-tartalmú fűszernövényeket: bazsalikom, rozmaring, menta, kakukkfű.

S most néhány „technikai” részlet:
 A legfontosabb, hogy a grillsütőt mindig biztonságos, stabil helyen állítsuk fel, és ne hagyjuk
felügyelet nélkül.
 Vigyázzunk, hogy a hirtelen, túl magas hőmérsékleten, vagy nyílt lángon való sütés során ne szenesedjen el, égjen meg a hús, mert ilyenkor rákkeltő kemikáliák keletkeznek benne.
Inkább süssünk alacsonyabb hőmérsékleten, hosszabb ideig. Hasznos lehet egy húshőmérő beszerzése is, mellyel könnyedén megbizonyosodhatunk a megfelelő hőmérsékletről.
 Itassuk fel a húsokból kisült
zsírt, hogy a parázsra csöpögve nehogy fellobbanó
lángot okozzon. A grillsütőt tartsuk tisztán, a rácsot
mindig takarítsuk le sütés előtt és után is.
 A nyári melegben az alapanyagok sokkal romlékonyabbak, így fokozott figyelmet igényel a tárolásuk és felhasználásuk. A nyersanyagokat mindig
tiszta edényekben tároljuk, a nyers húsokat különítsük el a zöldségektől, gyümölcsöktől, és a kész ételektől. Az előkészítést mindig a konyhában végezzük, s utána mihamarabb kerüljenek ismét hűtőbe
a nyersanyagok.
 Amikor a pácolt, fűszerezett húst kivesszük
a hűtőből, várjuk meg, amíg szobahőmérsékletűre
melegszik, s csak ezt követően kezdjük el sütni. Ha
elkészült, ne tálaljuk rögtön, pihentessük fólia alatt
5-6 percig. Ez pont elég idő arra, hogy kikészítsük
a grillhúsokhoz az asztalra a különböző szószokat,
mártogatósokat, köreteket.

mrm.kormany.hu

2012 óta az áram, a gáz és a távhő ára közel negyedével
csökkent. Ma már nálunk a második legolcsóbb a gáz
ára az Európai Unióban. A rezsicsökkentéssel a családok
évente átlagosan közel 150 ezer forintot takaríthatnak meg.
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Ügyeletes gyógyszertár:
augusztus 8-15.
Turul Patika (Piac tér)
augusztus 15-22.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
augusztus 22-29.
Levendula Patika (Csabai u.).
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: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságot
kötöttek:
Csökmei Gábor (Békés) és
Szurovecz Nóra (Gyomaendrőd).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Barabás Tibor
(93 évesen), Kis Károlyné Gulyás Mária (85), özv. Bíró Istvánné Somlyai Mária (89),
Kertész Imre Sándorné (70),
özv. Szabados Lajosné Omiliák Magdolna (78, Murony),
Szabó Szilárd (2), özv. Szabados Jánosné Budás Anna (76),
Sebestyén Mihályné Lipcsei
Mária (74), Nagy Györgyné
Gazsó Ilona (81), Kittlinger
József (74), özv. Horváth Imre
Károlyné Reszelő Piroska (73),
özv. Nyiri Jánosné Vincze Mária (91), Fehér Józsefné Antóni Terézia (64), Szalkai János
(79), özv. Tóth Istvánné Korcsok Etelka Ilona (87), özv.
László Istvánné Szabó Julianna (84), Arató József (46).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

A tavalyi nagy siker után
idén újra megrendezik a Békés és környéki Ikrek Találkozóját. A találkozó ötletgazdája a kétszeresen iker-nagyapa Öreg Gábor vállalkozó, aki
lapunknak elmondta, hogy
több érdeklődést kaptak Békés környéki településekről,
így várják az ikrek jelentkezését - életkortól függetlenül - a
békésiek mellett Bélmegyerről, Kamutról, Muronyról és
Tarhosról is.
A rendezvényt a Madzag-

falvi Napok fogadja be újra,
időpontja ennek megfelelően: szeptember 5. szombat. A
Rendezvénytéren lesznek az
ügyességi versenyek, és meg-

Jegyzet

Angyalok és vámpírok

rendezik az előző évben is kirobbanó sikerű ikerhasonmás
versenyt. Érdeklődés esetén a
találkozó Dánfokon folytatódik.
Tavaly kereken negyven
ikerpár jelentkezett, idén még
többeket várnak.
A jelentkezéseket augusztus
31-ig fogadják. Regisztrálni lehet Öreg Gábornál a Kossuth
utcai kereskedésében személyesen, vagy e-mailben: ikrek.
bekes@t-online.hu, vagy telefonon (20/95-35-298).

Pálmai
Tamás

Kopjafa a volt városvédő
egyesületi elnöknek
Nagyszámú, mintegy százfőnyi érdeklődő és tisztelő jelenlétében augusztus 4-én megkoszorúzták Mester Péter néhai tanár, kultúraszervező és városvédő egyesületi elnök sírjánál nemrégiben felállított kopjafát. A szerény földsír elé
állított tölgyfa kopjafát ifj. Szelekovszky László békéscsabai
szakember készítette el.
- Még frissen él az emlékezetünkben Mester Péter emléke,
aki alig fél éve hagyott itt minket. A végakarata szerint állított kopjafa a múlhatatlan időt
szimbolizálja, amely mindan�nyiunkat kíméletlenül utolér.
Szilárdsága pedig azt jelenti,
hogy emléke örökké megmarad – mondta el a Rózsa temetőben tartott rendezvényen
Izsó Gábor polgármester.
Mester Péterre később egykori tanártársa és városvédő
egyesületi tagtársa, Varga Sándor emlékezett.
- Mester Péter abban a földben nyugszik, melyből vétetett. Igazi lokálpatrióta volt.
Tanáregyéniség, iskolaszervező
szaktekintély, valódi közösségépítő, aki a kultúra és a sport
területén is maradandót hagyott hátra – hangzott el. Varga Sándor felidézte a hallatlanul
gazdag életmű néhány állomását, mellyel az alig hatvan esz-

tendőt élt Mester Péter Békést
gazdagította. Ízig-vérig pedagógus volt. Fáradhatatlanul ku-

Elhangzott még, hogy nagy
vágya volt a tavaly végül megvalósult Kálvin János faszobor elhelyezése a református
templomkertben. Mivel ez a
Csuta Nemzetközi Művésztelepen készült el, így a mostani
megemlékezést is erre az alkalomra időzítették. A tábor valamennyi művésze megtisztel-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Második Békés és környéki
Ikrek Találkozója

Mester Péter életművét Varga Sándor idézte fel.

tatta és publikálta Békés helytörténetét, megemlékezéseket,
városlátogatásokat szervezett,
és neki köszönhetjük szinte valamennyi közterületi mellszobor és kopjafa felállítását.

te a kopjafa-állítási ünnepséget, tisztelgett a lokálpatrióta
Mester Péter emléke előtt,
akinek „emléke és eszménye
mindig él és remél”.
Szegfű Katalin

A szociális szövetkezetek jövője
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a
Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara és a
Nemzeti Művelődési Intézet közös szervezésével „A szociális szövetkezetek és az
innovatív értékteremtés” címmel szakmai
konferenciát rendeztek Békésen.
A rendezvény kezdetén Várfi András, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke arról beszélt, hogy a
kormány elképzelései szerint most épülő munkaalapú társadalomban a szociális
szövetkezetek értéket teremtenek, a foglalkoztatási gondokra megoldást jelenthetnek, és sok lehetőség rejlik bennük.
Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgaz-

dasági Kamara Békés megyei elnöke arról
szólt, hogy a mezőgazdasági jellegű szociális szövetkezetek megkerülhetetlenek
Békés megyében, számuk folyamatosan
nő.
Ellátogatott Békésre Németh László, a
Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségének elnöke is, aki elmondta, hogy a
szociális szövetkezetek a helyi közösségek fennmaradását szolgálják, egyben
az egyéni kibontakozás lehetőségeit adják. Kifejtette, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a jómódúak és a hátrányos helyzetben lévők összefogjanak a fenntartható
fejlődés érdekében. Az országban jelenleg

mintegy 2600-2700 szociális szövetkezet
működik 12 ezer taggal.
Suszter Zsolt belügyminisztériumi
munkatárs kifejezetten a közfoglalkoztatás alapján szerveződő szociális szövetkezetekkel foglalkozik, ilyen most 106 van
az országban bejegyezve, de ténylegesen
csak ötven működik.
A konferencián szó volt még a pályázati tapasztalatokról is, és bemutatkoztak
a Békés megyei szociális szövetkezetek. A
tanácskozásra a régióból számos szakember látogatott el. A rendezvényt Dél-alföldi szociális szövetkezetek termékeinek kiállítása kísérte. 
Sz. K.

Először is elmondanám,
kedves olvasó, hogy valami nagyon könnyű nyári olvasmányt szántam ide, de a
nagy forgatókönyvíró más
sorok megszületését rendelte el.
A napokban látott ismét
napvilágot egy időszakos
sajtókiadvány, mely a „papír
mindent elbír” jelige jegyében született. Írói magukat
angyaloknak tüntetik fel, de
valójában teljesen más szárnyas lények csoportjába tartoznak: a mai magyar közélet vámpírjaik ők. Más véréből, munkájából szívnák
energiájukat saját jólétük és
fennmaradásuk biztosítandó, nem szeretik a városukat, annak lakóit, a minél
rosszabb, annál jobb állapotban érdekeltek és ezért nem
kímélnek sem Istent sem
embert. Egyaránt irgalmatlanul megcsapolnának mindent, legyen az a településéért szív-lélekkel dolgozó helyi vezető sokszor erőn felüli
munkája vagy országos - helyi viszonyokról alig valamit
sejtő - kormánypárt pozitív
erőfeszítéseinek nagy ere.
Úgy látszik, a gyilkos általános felmelegedés lehetővé
teszi dél-amerikai vérszívó
denevérek helyi megjelenését is. Még ha átmenetileg,
még ha a politikában is.
A békési Jobboldali Ös�szefogás tagjai keresztény
emberek. Szinte mindannyian tagjai a kisebb kormánypártnak, a KDNP-nek. Tetteiket azok az alapelvek vezérlik, melyek szerint mindenkinek fel kell vennie és
viselnie kell maga a keresztjét, értsd: tudatosan kell élnie életét és végeznie dolgát.
A maga, a családja, a városa,
az országa, a magyarság érdekében. „Mert mit használ
az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke
kárt szenved? Az Emberfia
pedig el fog jönni Atyjának
dicsőségében, (valódi) angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.”
De érdemes a következőre is odafigyelni: „Aki követni akar engem, tagadja meg
magát, vegye föl keresztjét!” A mondás három feladatot tartalmaz. Önmagunkat megtagadni azt jelenti,

hogy saját elképzeléseinket,
vágyainkat és igényeinket
félretesszük egy magasabb
eszmény vagy érték érdekében. Itt, Békésen jelesül azt,
hogy a választott képviselőnek, a polgármesternek az
első a város és minden más,
egyéni vágy sokad rendű.
Az önmegvalósítást bálványozó és a személyes érvényesülést magasztaló korunkban sokak számára nehéz ezt megérteni, és szinte lehetetlen azt elképzelni,
hogy a másik embert, a település közösségét szolgáljam
életemmel. Az önzés önmagunk, a szeretet a másik felé fordít minket. A második
feladata kereszthordozás. A
saját keresztünké. Életünk
során nem kell keresnünk
kell a szenvedést, a fájdalmat, hanem el kell azt fogadni abban az órában, abban a helyzetben, amikor
azt kapjuk. És viselnünk
kell, mert ez a feladatunk.
S végül, harmadikként a
követés azt jelenti, hogy
mindenben az Istent követjük. Ez természetesen nem
általános elvárás ma, csak
annak szól, aki tudatosan
felvállalt kereszténysége értékrendje szerint akar élni.
Annak viszont ezt a három
lépést naponta meg kell
tenni. És mosolyogva, mert
bármilyen nehéz is ez a ma,
az élet soha el nem ham
vadó szerelme, a hite ezt kéri szépen tőle minden reggel, mikor a szemét kinyitja, és minden este, mikor
- mielőtt lehunyná - elszámol tetteivel. Mikor a napi penzumomat mondom,
pillanatra megtorpanok ellenőrizni, hogy megvan-e a
mosoly az arcomon akkor is,
amikor ide érek: „és bocsásd
meg vétkeinket, miként mi
is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek”.
Egy testületi ülésen, a
rám és hozzám közel állókra méltatlanul támadóknak
a szemébe mondtam, hogy
én akkor is szeretem őket,
ha ezt teszik. Nem értették,
néztek rám, mint bolondra.
Aztán visszahallottam, hogy
nincs veszélyesebb a politizáló kereszténynél. Én azt
mondom, nincs veszélyesebb
a minden közösségi érdeket
félretevő angyal álarcú saját
zsebre ügyeskedőknél, az ezt
eltűrő vezetőknél és a nem
politizáló - értsd saját sorsát
irányítani nem akaró, befolyásolható - tömegnél. De
Békés békés. Mert értelmes
emberek lakják, kik tudják,
melyik szárnyas mire való.

4

2015. augusztus 11.

Csendesül... Harmincöt éve szakadt át a gát
Amit vet az ember…
… azt fogja aratni is, olvasható a Szentírásban. Kevesen gondolunk arra, hogy az életünk folyamatos magvetés. Minden szavunk, gesztusunk, tettünk hatással van a környezetünkre, beépül
mások életébe, és akarva akaratlanul példává lesz. Jó vagy rossz
példává. A gyerekeket nevelőknek ez különösen nagy felelőssége.
Egy istenfélő ember, aki éli a maga megszentelt, tiszta életét, azzal szórja a jó magokat. Aki istentelen, embertelen életet
él, veti a gyomot. Mindkettő ki fog kelni, és megtermi a maga
gyümölcsét. Mindenki csak olyan magot tud vetni, amije van, és
mindenből az fog kikelni, aminek a magja. Senki sem akar kukoricát szedni ott, ahova búzát vetett. De szabad tudatosan is jó
magot vetnünk. Úgy beszélni, élni, cselekedni, hogy azzal gyarapítsuk az életet, gazdagítsunk másokat.
Akkor is érdemes bőven vetnünk, ha nem mi fogjuk learatni?
Igen. A mi feladatunk a vetés. Az aratás Isten dolga. A mi nagy
kiváltságunk, hogy gazdagíthatjuk az életet, bárki fogja is a termést betakarítani. Fontos figyelmeztetés még, hogy „aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek
vet, a Lélekből fog aratni örök életet.” Vagyis aki Isten nélkül
tölti el a földi életét, nélküle tölti el az örökkévalóságot is. Aki
vele jár itt, vele lesz a mennyben is.
Péter István, lelkipásztor

A gátszakadás, védekezés és értékmentés pillanatképei. Archív felvételek a Békési Újság archívumából.

vetelt a csapás. A kitelepített
tanyasi lakosok Békésen és
Tarhoson találtak új otthonra,
az érintett tanyavilág mindörökre eltűnt.

Fotóstábor Dánfokon
Lassan hagyománynak nevezhető a Békés Megyei Fotóstábor megszervezése a
Dánfoki Üdülőközpontban.
A tizen-huszonéves amatőr
fotósokat megszólító táborozás arra ad lehetőséget, hogy
szakemberektől tanulva egyhetes intenzív foglalkozások
révén elmélyüljenek hobbijukban.
Idén kilencen vettek részt
a Gazsó János és Apáti-Nagy
Lajos fotósok nevével fémjelzett táborban. A programban szerepelt épület- és természetfotózás, portréfelvételek, sőt még ételfotók készítése is. Remek lehetőséget
adott természetképek készítésére a duzzasztónál és a kikötőnél tett látogatás. Akik
kedvet éreztek hozzá, csóna-

kázhattak és sárkányhajózhattak is.
A táborozók jelentősebb
része már visszatérő hobbifotós, mások most először jöttek el, de minden bizonnyal
nem utoljára. Amint az egyik
táborvezető, Apáti-Nagy Lajos megfogalmazta, egyértelműen érezhető a szemléletbeli
és technikai tudásbeli fejlődés
a fiataloknál tavalyhoz képest
is, vagy akár a tábor végén az
elejéhez képest is.
Igazi megtiszteltetés a Békés Megyei Fotóstábor résztvevőinek, hogy az itt készített
legjobb munkáikból kiállítást
hívtak életre. A „Fotografikus
élmények” című tárlat a dánfoki üdülőközpont éttermének folyosóján a szezon végéig
tekinthető meg.
Sz. K.

Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

Minden alkalmat megragadtak a fotózásra. Ételfotózás is folyt, amikor
kisült a gasztrokomplexumnál a finom kenyérlángos.

Ezek a rideg tények a 35 évvel ezelőtti eseményről, melyet
július 28-án csendes megemlékezéssel elevenített fel Izsó
Gábor békési és Kürti Sándor

tarhosi polgármester a gátszakadás helyén felállított emlékhelynél, és közös koszorút helyeztek el. 
Szegfű Katalin

Baromfitartás
és turisztika

Fotó: István Péter.

(Folytatás az 1. oldalról)
Összesen 300 tanyaépület
veszett oda, ebből 283 lakott
volt. A kár kétmilliárd forintnyi volt, emberéletet nem kö-

A statisztikai mérések kezdete óta nem dolgoztak an�nyian, mint most. A munkanélküliségi ráta pedig (6,9 %)
tíz éve nem volt ilyen alacsony - mondta Czomba Sándor
államtitkár. Másfél éve, hogy 4,2 millió felett van a foglalkoztatottak száma, éves szinten 126 ezerrel nőtt. Ebből
45 ezer a közfoglalkoztatásból, 13 ezer pedig a migrációs
folyamatokból származik. Ha ezeket kivonjuk a 126 ezerből, akkor azt látjuk, hogy 68 ezren a versenyszférában
találtak új munkalehetőséget, ami pozitív eredmény. Elsősorban az építőiparban, a mezőgazdaságban, és a feldolgozóiparban keletkeztek az új munkahelyek. Mind a férfiak, mind a nők esetében javult a foglalkoztatás, csökkent
a munkanélküliség. Az egyszerűsített foglalkoztatásban
résztvevők száma is közel kétszeresére nőtt. Valamennyi
régióban javult a helyzet. A 15-24 éves korosztályban 25
% feletti a foglalkoztatottság mértéke, 18 ezerrel többen
dolgoznak, mint egy éve, és 8 ezerrel kevesebb a munkanélküli. Tehát a 2010 óta elindított magyar reformok
működnek ezen a területen is, mert a kormány számos,
a foglalkoztatást elősegítő intézkedést hozott. Például a
nyári diákmunka program, a kamionos képzésre vonatkozó program, a diplomamentő program és a „Gyere haza
fiatal” program.

A szakmai konferencia előadói.

Nagyszabású szakmai konferenciát rendeztek a közelmúltban a Tarhoshoz közeli
Libás tanyán. A víziszárnyas
tartás és a turisztika kapcsolódásáról szóló tanácskozáson részt vett mások mellett
Dr. Csorbai Attila, a Baromfi
Termék Tanács igazgatója, aki
beszámolt arról, hogy kacsafogyasztás egyre népszerűbb
Magyarországon és fokozatosan kiszorítja a libát a piacról,
mivel olcsóbb és egyszerűbb
előállítani, a piaci igényeket
kielégíti és kedvező tulajdonságai nem maradnak el a libáé
mögött. Szóba került továbbá, hogy a falusi lakosok és a
tanyasi termelők hogyan tudnának hatékonyabban együtt
dolgozni, és hogy milyen
munkaügyi támogatások érhetőek el jelenleg a baromfitenyésztőknek. Utóbbi kü-

lönösen fontos a gazdáknak,
mivel a bér és járulék költségei az állandó kiadások javát
adják, így a termékek árát is
meghatározzák. A házigazda
Molnár István a tanyagazdaságot körbejárva bemutatta a
gazdaságát és az egyes termelési folyamatokat, valamint a
kapcsolódó tevékenységeket,
mint a turizmus és a falusi
vendéglátás.
Gyebnár Péter, a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelőse, a konferencia
szervezője a rendezvényről elmondta, céljuk volt annak tudatosítása és bemutatása, hogy
a gazdálkodó szervezeteknek
több lábon kell állnia. Erre
jó lehetőséget ad a turisztikai
szolgáltatások bevezetése és az
előállított termékek feldolgozása, mint ami a Libás tanyán
is folyik.
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Békési sorsok, békési arcok

Elvarázsolt meseország
A Kossuth utcában egy teljesen átlagos bejárat mögött egy
valódi meseország rejtőzködik. Ennek az elvarázsolt meseországnak a tulajdonosa Szabó Márta, a női fodrász. Akár
a dalbéli Gedeon bácsi, ő is „megszépíti a páciens fejét”.
Miben más, mint a többi „hajszobrász”? Az interjúból kiderül.
24-et tanítottam meg a szakma csínja-bínjára. Sajnos mára csak páran maradtak hűek a
hivatásunkhoz. Manapság már
nyugdíjasként, de még mindig aktívan szépítem hölgy
vendégeimet. Jövőre lesz 45
éve, hogy fodrász vagyok.
- Milyen a vendégköröd?
- A fodrásszal együtt öregszik a vendégköre, ezért inkább az idősebb korosztály jár
hozzám. Ez persze nem azt jelenti, hogy fiatalabb vendégeim nincsenek.
- Kinek fogod továbbadni a
stafétabotot?
- Mivel édesapám női-, majd
férfifodrászként dolgozott, a
szakmát én vittem tovább. Az
én lányom, bár gyermekként
sűrűn megfordult az üzletben,
mégsem ezt a pályát választotta, hanem kozmetikus lett. Jelen pillanatban egy üzletben
dolgozunk egymás keze alá.
Bővítettük is szolgáltatásainkat, hiszen másodmagammal
várjuk a vendégeket, de kozmetikus, pedikűrös és szolárium is rendelkezésükre áll.
- Határozatlan vendégnek

rülöttem mindig pezseg az
élet. Fájó szívvel gondolok arra, hogy a vállalkozással az elszigeteltség is utolérte a szakmát, nem ismerjük már olyan
jól az ifjabb generációt. Épp
ezért nőnapkor egy kis összejövetelt próbálok már évek óta

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Hogy kezdődött a pályafutásod?
- A tanulóéveim alatt két
mesterem volt: Mezőberényben Freiné Ági, aki kontymester volt, és Békésen Majláth
Misi, aki nagymenő fodrásznak számított és sajnos már
nincs közöttünk. Tizennégy
évig a Szolgáltató Szövetkezet tagjaként dolgoztam, ahol
már tanuló koromban bedobtak a mélyvízbe, mert fodrászversenyeken indítottak. Végül
is tíz évig versenyeztem a szövetkezetnél és sok pluszt kaptam technikailag a szakmához:
hajfestés, hajvágás, vagy anno
a tupírozás, ami a konty és a
régi frizurák alapja volt. Bár a
KTSZ-ben nagyon jól éreztem
magam, mert nagyon jó volt
a kollektíva, mégis váltottam
és 1985 májusában vállalkozó lettem. Azóta is a Kossuth
utcában dolgozom. Mivel én
csak női fodrászatot tanultam
először, maszekként le kellett vizsgáznom férfifodrászatból is, hogy tanulókat vehessek fel. Éltem is a lehetőséggel
és egy osztályravaló tanulót,

mi alapján javasolsz frizuratípust?
- Ha bejön egy vendég, a
fodrásznak először is figyelembe kell vennie a vendég korát,
hajtípusát és az egyéniségét.
Hozzátartozik a fodrászi etikához, hogy próbáljuk meg a

vendéget jó irányba befolyásolni, hogy elégedetten távozhassanak tőlünk.
- Ki is valójában Szabó
Márta?
- Én magam egy jó kedélyű,
életvidám, laza, temperamentumos nő vagyok, aki az életét nők között éli le. Imádom a
szakmámat. Nagyon szeretek
emberek között lenni. Imádok
locsogni-fecsegni, és ha valamiről nem tudok, rögtön ledöbbenek. „Ez, hogy nem folyt
be a szerkesztőségünkbe!” Kö-

szervezni, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Természetesen én is elfáradok időnként.
A kikapcsolódást az 5 és fél
éves unokám jelenti. Igazából
sosem érzem magam annyira
fáradtnak, hogy végleg letegyem az ollót és a fésűt. Szeretnék még jónéhány évet eltölteni a vendégem között.
Gugé
Következő alanyunk Béres Tamara újságíró gyakornok, leendő
egyetemista.

Véget ért a Delta Nyári Akadémia
jait frissen elhagyó fiatalok
olyanoktól kaptak útmutatást, mint például dr. Csókay
András agysebész, Eperjes
Károly színművész, dr. Csák
Gyula, az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója, Zoran Spisljak a Békéscsabai Előre FC
vezetőedzője, vagy az Álla-

mi Számvevőszék elnöke,
Domokos László.
Ez már az ötödik évfolyama az országban egyedülálló kezdeményezésnek. Barkász Sándor az elmúlt esztendők tapasztalatairól a megyei
napilapnak elmondta, a diákok gondolkodása rengeteget

Fotó: Zentai Péter.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az érzelmi intelligencia, az
önállóság, a felelősség, az innovatív és a kreatív gondolkodás, a motiváció, a csapatmunka kérdése egyaránt helyet kap majd az előadások
és a csoportfoglalkozások
között. A középiskola pad-

Dr. Csókay András (jobbra) agysebész előadása magával ragadta a fiatalokat.

fejlődött, kitartást és alázatot
is tanultak, ami elengedhetetlen, hogy meglévő képességeiket szorgalmasan kamatoztathassák. Az alapító hozzátette,
nagy vágyuk, hogy a későbbiekben a felsőoktatásba is bekerüljön a stratégiai vezetés,
mint fakultatív tantárgy.

Tóth Vera és Somló Tamás
is fellép a Madzagfalvin
A szeptember 4-5-én sorra
kerülő Madzagfalvi Napok kiemelkedő eseményének ígérkezik a rekord véradás, melyet
Barta István Zoltán szervez. A
véradóknak látványfőzés is lesz.
Szintén szombaton az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete jótékonysági tortaszelet
árusítása egy defibrillátor készülék szerzését célozza meg.
Pénteken Békési Madzagos
Házitermék Mustra elnevezéssel szakmai konferencia és kóstolással egybekötött termékbemutató lesz, a Békés bemutatkozik kiállítás pedig új néven

jelentkezik: Békés kincsestára
– helyi értékek tárháza. Természetesen koncertek is lesznek.
Pénteken hattól a Hungariddim, nyolctól az Expressz Zenekar és Sólymos Tóni, valamint
tíztől a Palmetta élőkoncertje
várja a közönséget. Szombaton
héttől Petruska András fellépése, ezt követően kilenctől az
Abrakazabra Zenekar és Somló Tamás, Tóth Vera, Király
Viktor élőkoncertje és 23 órától
tűzijáték zárja a rendezvényt.
A részletes programismertetést a következő lapunkban találják meg.

Ízek utcája főzőverseny
a fesztiválon
A kétnapos Madzagfalvi napok második napján, szeptember
5-én 9 órától rendezik meg az „Ízek Utcája” Főzőversenyt ezúttal az Élővíz-csatorna Erzsébet-liget felőli oldalán. Így jóval több
csapat tud nevezni a versenyre, mint a korábbi években. Várják
a csapatok jelentkezését.
Az „Ízek utcája” Főzőversenyen való részvétel további feltételeiről és részleteiről a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központban a 66/411-142 telefonszámon érdeklődhetnek.


Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Ligeti Napok
Az alkotás vágya mindan�nyiunkban ott él, hogy valami
szépet és maradandót hozzunk
létre. Mégis sokszor félünk bele vágni, újat kipróbálni, pedig
a kreatív, alkotó kikapcsolódás
felszabadít a hétköznapok terhei alól. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ idén
is várja az Erzsébet Ligetbe az
érdeklődő, alkotni és barkácsolni vágyó gyerekeket. Augusztus 3-tól augusztus 19-

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



ig minden délelőtt 10-12 óráig kézműves foglalkozásokkal,
arcfestéssel, csillámtetoválással
várjuk a gyerekeket. A foglalkozások célja a hasznos időtöltés, a közösségépítés, ahol kreatívan együtt alkotunk, és a
gyerekek megismerhetik egymást. A foglalkozások lehetőséget teremtenek a könnyed
kikapcsolódásra és feltöltődésre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu
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Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért
szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhirdetéseket adunk
közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Kétszobás ház 400 négyszögöl telken eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 66/411-511.
Régi parasztház áron alul eladó 760 m2-es
telken. Víz, villany, gáz, szennyvízelvezetés. 1,9 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház
nagy portával eladó. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 30/422-45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Tel.: 66/415-380.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 2,8 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Hajnal u. 2/1. alatt ház eladó. Irányár: 3,2
millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-12-34.
Összkomfortos régi építésű családi ház Békésen eladó 3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Összkomfortos családi ház Körösre nyúló kerttel eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.:
70/242-83-78.
Sas u. 7. alatti családi ház eladó 3,8 millió
Ft-ért. 66/414-919.
Babilon sor 31. alatti 2,5 szobás, összkomfortos, gázkonvektoros parasztház melléképületekkel, ipari árammal eladó. Irányár:
4,2 millió Ft. Érd.: 70/396-88-67.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-ért eladó. Családi Lakástámogatási Kedvezmény
igényelhető. Tel.: 66/412-070, délután.
Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó vagy békéscsabai házrészre cserélhető. Ár: 4,5 millió Ft.
Tel.: 30/667-45-84.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti
összkomfortos családi ház nagy portával eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-64-42.
Bélmegyeren háromszobás kockaház gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel eladó 4,7 millió Ft-ért. 30/448-30-29.
Körösi Cs. S. u. 23. alatti ház eladó 4,8 millió Ft-ért. 30/450-71-72.
Kinizsi u. 51. alatti felújításra szoruló ház
eladó. Irányár: 5 millió Ft. 30/289-69-53.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Karacson jó állapotú kétszobás, 4. emeleti lakás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.:
70/458-09-23.
Kispince u. 3. alatt háromszobás családi
ház eladó 1130 m2-es telken. Irányár: 5,2
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Legelő u. 68. alatti ház eladó. Jószágtartásra alkalmas alsóépületekkel. Villany, gáz, víz.
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös
középső lakás sürgősen eladó 5,3 millió
Ft-ért. CS.O.K. igényelhető. Érd.: 30/44844-02, 70/227-00-63.
Ady 14-ben rendezett, klímás, másfél szobás lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.:
20/98-07-298.
Összkomfortos családi ház eladó Békésen
a Teleky utcában. Régi építésű, 2,5 szobás. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 30/35-97690, 70/941-39-08.
A Mátra utcában, az uszoda szomszédságában háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.:
30/618-57-89.
Kétszobás kertes ház eladó. Irányár: 5,7
millió Ft. Érd.: 70/221-96-65.
A Csók zugban kertes ház eladó 5,8 millió
Ft-ért. Érd.: 70/948-39-40.

Apróhirdetések
Kétszobás téglaépítésű kockaház eladó
Békésen. Szocpol igénybe vehető. Irányár:
5,8 millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
A Karacs T. utcában 58 m2-es, erkélyes,
III. emeleti berendezett lakás eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 30/22-82-376.
Fáy utcában kétszobás, felújított, klímás,
azonnal beköltözhető lakás eladó 5,95
millió Ft-ért.70/389-29-66.
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.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Szarvasi 14-ben III. emeleti kétszobás 57
m2-es lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Érd.: 70/95-30-472.
Mezei utcában négyszobás családi ház
sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Némi tatarozásra szorul. Érd.: 30/377-53-10.
Malomasszonykert u. 66. számú ház eladó
kövesút mellett. Minden célra alkalmas.
Ár: 6 millió Ft. Érd.: 30/267-20-15.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó
egy felújításra szoruló, 3 szobás nagykertes családi ház, sok melléképülettel. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2es lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Tel.:
30/56-79-939.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó.
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Ady 6-ban 66 m2-es, háromszobás, első
emeleti, tehermentes lakás sürgősen eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 70/60722-54.
Vörösmarty utcában kétszobás gáz + vegyes központi fűtésű ház eladó vagy III.
emeletig 1+ 2 félszobás lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 20/439-05-49.
Munkácsy utcában ház eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 30/324-60-58, 66/634-480.
Eladó Gerlán kétszobás, összkomfortos,
rendezett családi ház. Vegyes- és gázkazán központi fűtés. Nagy melléképület,
garázs. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 20/33828-03.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Irányár 7,6 millió Ft.
Érd.: 30/36-54-828.
Békési 64 m2-es, második emeleti lakást
elcserélem békéscsabai hasonló lakásra
vagy házra azonos értékben. Irányár: 7,8
millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses ház 361 m2-es szép telekkel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252,
414-685.
Ingatlan 8-10 millió Ft között
Karacs Teréz utcában III. emeleti, kétszobás, konvektoros, két utcára néző, erkélyes és külön tárolóval rendelkező, egyedi
víz-gázórás lakás garázzsal együtt eladó.
Irányár: 8,2 millió Ft. 30/48-24-265.
Ady 12C-ben II. emeleti, téglablokkos, 64
m2-es, jó állapotú, tehermentes, egyedi fűtésű lakás sürgősen első tulajdonostól eladó. Kertes házra csere. Ár: 8,2 millió Ft,
Tel.: 20/326-79-26.
Széchenyi téren II. emeleti lakás eladó
vagy kiadó. Ár: 8,7 millió Ft. Érd.: 70/94839-40, 66/640-973.
Padlásszobás ház eladó a Fülöp u. 19.
alatt. Irányár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/53027-93.
Ady 12B-ben I. emeleti 1+2 félszobás,
klímás, 70 m2-es, összkomfortos lakás
eladó. Irányár: 8,8 millió Ft. Tel.: 30/43422-97.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

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: augusztus 18. 12 óra

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Békésen jó helyen téglafalazatú kétszobás, nappalis, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 10,7 millió Ft. Tel.: 70/63067-62.
Asztalos u. 42. alatti ház eladó. Irányár:
14,8 millió Ft. Tel.: 30/523-82-90.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, 3
szobás, ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott,
melléképületes, teraszos. Irányár: 16 millió.
30/9638-391
A Síp u. 6. szám alatt háromszobás, nappalis, két fürdőszobás, kétgarázsos ház
eladó 16 millió Ft-ért. Parkosított udvar,
melléképületek. 50 m2-es fedett terasz,
kemence, kiváló helyen. 30/448-30-29.

Ingatlant keres
Részletfizetéssel kisebb lakást vásárolnék,
havi 30 ezret tudnék fizetni. Minden megoldás érdekel. 20/387-36-92.

KÖLTÖZTETÉST vállalunk,
a távolság nem akadály!
+36-70/611-3717
Kert
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.
Szécsénykertben 500 négyszögöl kert eladó. Kőépület, szerszámos, fúrt kút. Irányár: 350 ezer Ft. Érd.: 66/634-398.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó. Télen is lakható, Villany, fúrt kút.
20/800-86-71.
Malomasszonykertben elején zártkert eladó. Víz, villany, faház. Tel.: 30/822-47-88.
Sebők kertben 1195 m2-es zártkert termő
gyümölcsös eladó. Télen is lakható nyaraló, víz, villany, pince, szerszámos. Tel.:
70/645-31-79.

Jármű, alkatrész
Simson segédmotort vennék maximum 20
ezer Ft-ig. Lehet felújításra szoruló is. Tel.:
20/945-07-26.
M22 Multikán piros rendszámos billenős,
felújított állapotban négy év műszakival eladó. Tel.: 30/322-96-59.
Oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül
és P10-es üzemképes blokk eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Jawa Babetta, kézikocsi eladó. Tel.:
30/812-59-02.
Príma állapotú Simson segédmotor-kerékpár eladó. 30/383-68-65.
Eladó egy Tornádó háromkerekű elektromos kerékpár. 30/225-35-63.

Állat
Malac eladó. Tel.: 20/955-13-62.
3 db fekete színű kandúr cica elvihető. Békés, Magyari Imre u. 26.
120 kg-os hízó eladó. Legelő u. 42. Tel.:
66/413-533.
Aranyos, játékos, héthetes keverék kan
kiskutya ingyen elvihető. 20/950-70-83.
Megvételre keresek, továbbtartásra 1-2
db fehér színű 100-150 kg-os hízót. Tel.:
70/776-40-61.
Kecskék, kecskegidák, pulykák, kakasok
eladók. 20/47-29-658.
Eladó: előnevelt kacsa, liba, hasas és
vágni való nyúl, kisnyuszik. Békés, Raktár
u. 24. 70/881-93-00.
Birkák eladók. Tel.: 30/67-52-575.

Új hordozható gyermekágy eladó vagy ruhára, játékra cserélhető. 70/561-38-53.
Földgáz üzemű négyégős gáztűzhely újszerű állapotban eladó. Tel.: 30/273-78-07.
3,5x5m-es padlószőnyeg eladó. Tel.:
70/233-24-13.
Eladó: hegesztőtrafó, lemezolló, köszörű,
satu asztallal, szivattyúk, telefonkészülékek, hátsó üléssor. 30/856-23-80.
Alig használt, ágyazható heverő olcsón eladó. Érd.: 70/771-86-46.
Régifajta szőlőprés, régifajta rokka eladó.
70/403-48-69.
Két db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény
szürke bútorlapból eladó. Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban, teljesen
újonnan eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó.
Érd.: 20/56-09-175.
Kék színű 2 m-es hullámcsúszda, kerti fajátékhoz való eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: táskavarrógép, hegesztő, rézüst,
szekrény, gáztűzhely, heverők, Bocskai u.
57. alatti ház. Tel.: 66/412-955.
Új légpuska olcsón eladó. Tel.: 20/94-50726.
Jó állapotú 500 kg-os mázsa súlyokkal és
sertésszállító kaloda eladó. 20/592-85-04.
Üzemképes Naumann varrógép és egy
régi fakanapé eladó. 66/414-919.
Paprikaszárító és daráló eladó. 20/59285-04.
Fűrészek eladók: fémkeretes, fakeretes
tartalék lapokkal 1500 Ft/db, kis kézifűrészek 500 Ft/db, fémkeretes fagyalu 1000
Ft/db, amerikáner 800 Ft. 70/236-35-37.
Ágyneműtartós, kihúzható heverő jó állapotban, olcsón eladó. Érd.: 70/771-86-46.
Eladó alig használt olasz 1 c-os robbanómotoros szivattyú, Ariston négyrózsás beépíthető gázfőzőlap. 30/359-96-92.
Pálma, szobafenyők és sok szobanövény
eladó. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszobafal, hűtőláda, gázpalack, 2 db zsírosbödön, ülőgarnitúra, 15 l fazék. Érd.: 30/90549-14.
Pattogatnivaló kukorica eladó. 70/34-25-117.
Felfekvés elleni matrac és tévéhez is csatlakoztatható elektromos nagyító eladó.
Érd.: 30/359-76-90, 70/941-39-08.
Eladók: festmények, előszobaszekrény,
Réka tölgy szobabútor, íróasztal, székek,
hagyaték. 70/77-64-757.
Különféle régi újságok, iskolai könyvek,
Kincses Kalendáriumok és más kiadványok eladók. Tel.: 30/716-58-46.
Eladó: nyúlketrec, fejőgép, kis vaskapu,
légpuska. Érd.: 66/410-906.
Eladó egy 1,7x4 méteres burkolókő mintázatú új PVC padló. Ugyanitt Brendon pelenkázós, ifjúsági ággyá alakítható kiságy
eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Jó állapotú futókerékpár eladó. Ugyanitt
Vesta 4A típusú megkímélt gáztűzhely eladó. Érd.: 30/414-87-95.
1 m3 termőföld ingyen elvihető. Érd:
70/330-39-06.
Több száz könyv eladó Békésen. Már párszáz forinttól sokféle témában lehet válogatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu címen.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Diavetítőt keresek megvételre. Eladó egy
70 cm-es Sony tévé és egy német légpisztoly. Tel.: 20/33-13-522.
Eladó: elektromos írógép, kézmosókagyló teljes felszereléssel, hármasablak,
kettesablak, 3 db folyosóra való ablak.
30/260-54-21.

BÉRELHETŐ!

Munkát keres, ajánl
Munkát keresek. Pl. takarítást, bevásárlást, ebédhordást, csekkbefizetést. Tel.:
70/561-38-53.
Takarítást, házkörüli munkát keresek.
70/561-38-53.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Megbízható nő munkát keres. Idősgondozást, takarítást, bevásárlást. 30/73-44849.

Egyéb
Piros, fehér leánderes és piros Klivia eladó. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.

Személygépkocsival
vontatható,
12 méteres emelők
bérelhetők!

Eladó egyszemélyes heverő, 2 fotel, Wilo
keringetőszivattyú, vasoszlopok betontuskóval. 30/260-54-21.
Orion középképernyős, távirányítós színestévé eladó (10 ezer Ft), 28-as női kerékpár (12 ezer Ft), 100.000 Ft értékű Zalakarosi üdülési utalvány. Tel.: 30/85-81-911.
Általános iskolai 7-8. osztályos és gimnáziumi 9-12. osztályos (többnyire Mozaikos) tankönyvek eladók. 30/956-06-37.
Kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Bontásból eladó: redőnyök, üvegablakok,
sínvasak, gázkémények, konvektorok, nyílászárók, mosdók, vécékagylók, mozaiklap, tégla, cserép, kúpcserép, faanyag, léc,
deszka, gerenda. Épületbontásból eladó
hulladékfa tüzelőnek. 20/47-29-658.
50 db kisbálás szalma eladó. Érd.:
66/634-708.

Eladó: állványos paprikadaráló, szőlőprés,
300 l-es fagyasztóláda. Érd.: 70/221-9665.
Eladó: régiségek, 2 Thonett szék, hármastükör, réztányéros mérleg, nagy mázsa,
diófa asztal, 2 db zsíros bödön, Phonix
varrógép. Érd.: 30/95-22-466.
Diófa disznótoros asztal, fa sózóteknő eladó. Érd.: 66/634-398.
Bontásból jó állapotban lévő műanyag
redőnyök, ablakszárnyak eladók. Érd.:
30/389-69-53.
10 mázsa búza eladó. 20/355-77-26.
Eladó: íróasztal, szúnyoghálós ajtók, szőnyegek, dohányzóasztal. Érd.: 30/95-22-466.
Cserepes szobanövények, kaktuszok és
szabadföldi fagyálló kaktuszok eladók.
20/355-77-26.
3,5 LE benzines fűnyíró eladó. Tel.:
30/822-47-88.

Könyvajánló

A

z édesanyák attól a pillanattól,
amikor áldott állapotba kerülnek, Isten kezébe helyezik sorsukat, életüket pedig átengedik a szolgálatnak, amit gyermekük világra hozása, felnevelése
jelent. Asszonyi küldetésük legszebb, legszentebb része ez. Dancs
Rózsa Pokoljárás című könyvében ezt a természetes harmóniát
mintha valami ördögi játék dúlta volna föl, mintha a pokol erői
telepedtek volna a Kárpátok lábaihoz, hogy onnan zúdítsanak rá
minden átkot a családokra: éhezést, hideget, sötétséget és feneketlen megalázások sorát. Lelkek holokausztja volt ez, a meg nem
született babák és sok-sok világra jött gyermekpusztító tábora. A
pokol, amit úgy hívtak: kommunizmus. Ez egy asszony, egy anya
saját gyermekeiért vívott megrázó küzdelmén túl a figyelmeztetés
könyve: nemcsak az abortuszkérdésre hívja fel a figyelmet, nemcsak a törvényhozókat inti nagy-nagy körültekintésre, hanem elsősorban és mindenekfölött a hazugságokra hívja fel a figyelmet.

Napjainkban a legfontosabb
cél a meggyőzés
Dr. Nagy János nyelvész a
közelmúltban a kerekező olvasótábor révén járt Békésen. Az MTA doktorával, a
Szegedi Tudományegyetem
tanárával ekkor beszélgettünk.
- Miért kezdett el Weöres Sándor kutatásával foglalkozni?
- Tulajdonképpen Petőfi S.
János nyelvészprofesszor úr tehet róla. Az ő születésnapjára írtam azt a gondolatmenetet, amelyből az első Weöres
tanulmányom született. Aztán 1992-ben elkészültem egy
vázlattal, amely a kandidátusi értekezést célozta: ennek
az egyik változata a tagadás
és tiltás szövegszervező szerepe, a másik pedig Weöres Sándor költői nyelvének az anyaga volt. Petőfi professzor úr tanácsolta, hogy azt válasszam
kandidátusi témaként, amelyik közelebb áll hozzám. Ez
pedig Weöres Sándor volt.
- Miért tartja fontosnak a
helyes hangsúlyozásra felhívni
a figyelmet?
- Elsősorban azért tartom
fontosnak, mert a mai világban, amikor a meggyőzés a
legfontosabb cél - mind a közélet szereplői számára, mind a
marketing célok számára -, akkor a legfontosabb, hogy az értelmi kiemelés eszközét, azaz
a hangsúlyozást jól valósítsuk

Fotó: Pusztai Gábor.

Tisztelt Olvasóink!

Dr. Nagy János.

meg, hogy a hallgató azt értse, amit mondani szeretnénk
neki.
- Mi lesz a magyar hangzással? Veszélyben van a magyar
nyelv?
- Kétféle ember létezik: az
egyik úgy gondolja, hogy a
magyar nyelv veszélyben van.
Ez a pesszimizmus nem új,
már évszázadok óta él. A másik fajta magatartás úgy gondolja, hogy a nyelvnek van egy
olyan egészséges öntisztulása,
amely a neki meg nem felelő
elemeket kirostálja magából és
a használatból. Ezért a nyelvet
nem kell félteni, a nyelv meg
tud tisztulni és ehhez semmi egyéb nem szükséges, csak
hagyni a nyelvhasználatot hatni, hiszen ez a szociális szocio
tényező alkalmas rá egyedül,
hogy gondoskodjon a nyelv
természetes változásairól.
Béres Tamara
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Vizek veszélyei

Egy nyelvet beszélünk

Kánikulában jól esik a felfrissülés a vizek
mellett. Ez nagyszerű kikapcsolódás, de veszélyeket rejthet. Alapszabály: természetes
vizekben fürödni a kijelölt fürdőhelyen lehet, illetve ott, hol a fürdőzés nem esik tiltó
rendelkezés hatálya alá.

Szer

TILOS FÜRDENI:
 hajóútban, kikötőkben, vízisí pályákon,
 vízlépcsők, vízi munkák 300 méteres, kompés révátkelő helyek 100 méteres közelében,
 hidak 100 méteres körzetében,
 egészségre ártalmas vizekben,
 éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
 viharban,
 ahol azt tiltó tábla jelzi.

 Ne fürödjön betegen vagy gyógyszeres kezelés hatása alatt!
 Ha nem tud úszni, ne használjon gumimatracot!
 Azonnal menjen ki a vízből ha fázik!
 Ismeretlen helyen ne ugorjon vízbe!

NÉHÁNY JÓ TANÁCS:
 Ne fürödjön teli gyomorral!
 Ügyeljen a víz hőmérsékletére!
 Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe!
 Hűtse le magát előtte!
 Soha ne ússzon egyedül!
 Ne ússzon hosszabb távot hajókíséret nélkül!
 Figyelje a strand területét jelző bójákat!
 Figyeljen a viharjelzésre!
 Ne fürödjön alkoholos állapotban!

CSÓNAK ÉS EGYÉB VÍZI ESZKÖZ
HASZNÁLATA:
 Csónakot csak a 14. életévét betöltött, úszni
tudó személy vezethet!
 Vízibiciklivel maradjon partközelben, és figyelje a viharjelzést!
 Vízi járművet ittas állapotban vezetni tilos!
 Menetben lévő csónakban állva utazni tilos!
Békési Rendőrkapitányság

Esős Jakab-napi vásár

Kézműves foglalkozások is zajlottak.

A váratlanul érkező eső „problémáját” a szervezők hamar orvosolni tudták: a Csaba Gyöngyei Néptánccsoport már piacunk esőtől óvó fedele alatt
tartotta meg előadását. A néptáncosok kiváló műsora tovaűzte az esőfellegeket, így a
zumba bemutató már szárazon
vehette kezdetét. Burgula Benedetta népdalcsokrot énekelt,
majd pedig a Körösök Völgye
Vitézi Bandérium színes mű-

sorát élvezhették a piacra kilátogatók. Ebben az évben lecsófőző versenyt hirdettek,
melynek elnöke Szokai Imre
mesterszakács volt. A sokrétű
programok mellett lehetőség
nyílt fánk kóstolásra, kötött
galuska és csiga készítésre, kenyérdagasztásra, sétakocsikázásra is. Sokan megtekintették
a „Gyermekkor a paraszti életben” című kiállítást.
Béres Tamara

Emlékekből születtek alkotások
a Csuta Nemzetközi Művésztelepen

(Folytatás az 1. oldalról)
Érdekesség, hogy egész hétre hazalátogatott és szabadidejét a művésztelepen töltötte Békés szülötte, Kékkovács
Mara, a Budapesti Operettszínház művésznője, aki a Csuta családdal jó kapcsolatot ápol
és lelkes rajongója a kortárs alkotó művészeteknek.
A záró kiállítás ezúttal a Békési Galéria kistermében nyílt

létezett. Maga a szó egyébként uráli eredetű, és valami olyasmit jelenthetett, hogy sor,
rend, mód. Így aztán aki szertelen, az nem
ügyel a dolgok helyes sorrendjére. A kutatók
majd persze szerét ejtik, hogy mindent megvizsgáljanak a szóval kapcsolatban, az azonban máris sejthető, hogy a falurészt jelentő
szer talán egy török szóból ered. De a szer
származéka a szeret és a szerelem, Kazinczy
szóalkotása a szerény (mivel a latin modestus a módból származik, így ennek mintájára hozta létre a szót). A szerep sem véletlenül
kezdődik így, ez ugyanis a „megfelelő mód”.
No de akiknek sok ez a nyelvészeti fejtegetés,
azoknak csak azt mondanám, hogy pillantsanak csak a gyűrűsujjukra: az ékszer is ide
kapcsolódik.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok augusztus 11- 25. között
Augusztus 14. péntek 17 óra
Török Árpád békési festő magántulajdonban
lévő képeiből rendezett kiállítás megnyitója.
Megnyitja: dr. Csiby Miklós. Szervező a „Békés
Nosztalgia” Facebook-csoport. Megtekinthető
augusztus 30-ig.
Kulturális központ

Augusztus 20. csütörtök 9 órától
Szent István-napi ünnepség. Bővebben a címlapon.
Augusztus 22. szombat 11 órától
Újkenyér ünnepi rendezvény. Bővebben a címlapon.
Libás tanya

Roma nap emlékhely
avatással

Fotó: Serfecz Dávid.

Jakab napjához, július 25-höz
számos hagyomány kötődik.
Jászdózsán úgy tartják, hogy
az ekkor született csirkék gyorsan nőnek, valamint ezen a napon szedik a fokhagymát. A Jakab-napi időből különbözőféleképpen jósolták meg a várható
téli időjárást. Székesfehérváron
úgy vélték, hogy Jakab napján
„virágzik a hó”, mert ha ilyenkor sok a felhő, akkor a télen
sok hó lesz. Tápén a Jakab-napi
északi szélből hideg telet jósoltak. Doroszlói megfigyelés szerint: „a zab aratását Jakab-napig be kell fejezni, mert ami gabona Jakab napig kint marad,
az kint is veszik”.
Békésen pár éve a Piacfelügyelet szervez eseményt e
napra. Az idei Jakab-napi vásár izgalmakban gazdagon
telt, mivel az időjárás némiképp megváltoztatta a műsor
lebonyolítását. A vásárt a Hagyományőrző Népdalkör nyitotta meg, akik arató dalcsokorral, valamint békési dalcsokorral készültek erre a napra.

Erre bezzeg szer – hallottam egyszer valakiről lesújtó hangnemben a véleményt: az
illető távol állt a becsülettől, ellenben mindenféle kétes dologba szívesen bocsátkozott.
Ritka jelentésben használta a beszélő, bár a
szónak jó sok megfelelőjét adja meg a Történeti Etimológiai Szótár. De magunk is sorolhatunk olyan szavakat, összetételeket, amelyeknek egyik alkotója ez a kifejezés. Ilyen
a gyógyszer, a kötszer, a vegyszer, a kegyszer, az Ópusztaszer, a fészer is – néha csak
szert mondunk. De ebből származik a szerint és a szerű utótag is – sőt, a -szor toldalékunk, amely ritka hangrendi változás, valószínűleg a hangrendi átcsapás útján keletkezett. Nem ez az egyetlen furcsasága: úgy van
ószeres szó, hogy nincs ószer, és mondhatunk
olyat, hogy szépszerével, de hát szépszer sem

meg. A művészek egy-egy, zömében az emlék témájában
készített alkotásukat hozták
el. Kifejezetten békési témát
dolgozott fel két festő, E. Szabó Zoltán és a szlovén Marjan
Miklavecz. A művésztelepnek
két helyi alkotója volt, Horváth Hajnalka festőnő mellett
Apáti-Nagy Lajos fotós, aki
közel 3200 felvételének miniatürizált verziójából készítette

el Csuta György óriási portréját, amely a záró kiállítás slágerdarabja volt. A kiállítást,
amely szeptember 5-ig tekinthető meg, Petrányi Zsolt,
a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője nyitotta meg, kiemelve az
emlékezés, az egyéni és kollektív tudatból építkező emlékek
fontosságát a képzőművészeti
alkotásokban. 
Szegfű K.

Az idei roma nap kiemelt
eseménye egy emlékhely felavatása volt a Táncsics sorhoz
közeli úgynevezett Rendezvénytéren. A táblát, amely a
cigányság felemelkedéséért sokat tett személyek nevét örökíti meg, 2001-ben már egyszer
átadták a Soványhát utcai közösségi háznál, de pár éve ott
elbontották. A Békési Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
azonban fontosnak érezte újbóli elhelyezését, immár ezen
a helyszínen. A táblára Antó-

ni Pál, Ásós Géza, Fekete Mihály, Bodoczki Mihály, Flóra
János, Földesi József, Flóra József és Surman László neve került fel. Ők voltak azok, akik
az ötvenes évektől kezdődően
a magyarsággal összefogva sokat tettek a cigányok helyzetének javítása érdekében. Az ünnepségen Mucsi András önkormányzati tanácsnok kiemelte,
hogy az emlékezés, az elődök
tetteinek átadása a jövő generációinak nagyon fontos. Arra
hívta fel a jelenléket, hogy le-

gyenek büszkék rájuk, és igyekezzenek maguk is a közösség
javáért dolgozni. A tábla leleplezése után koszorúzásra került
sor. Legelőször az emléktáblán szereplők leszármazottai
helyezték el koszorújukat, később civil szervezetek mellett a
városvezetés képviselői is fejet
hajtottak.
A roma nap folytatásában
50 meghívott családnak bográcsozására, továbbá helyi és sarkadi cigányzenészek fellépésére került sor.
Sz. K.

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
34. hét

2015. augusztus 17-19.

Hétfő

Kedd

Szerda

Májgaluskaleves

Zöldborsóleves

Tökleves

Milánói spagetti

Csikós tokány Tészta köret

Sertésborda rácosan

35. hét

2015. augusztus 24-28.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tojásos
savanyúleves

Zöldségleves

Köménymagleves

Csontleves

Burgonyaleves
kolbásszal

Zöldborsós
aprópecsenye
Párolt rizs

Bakonyi
sertésszelet
Tészta köret

Sült csirkecomb
burgonyapürével

Paradicsomszósz
húsgombóccal

Grízes tészta
ízzel

Befőtt

Sütemény

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
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Nincs megállás a Békési
Kajak - Kenu Club versenyzői
számára.
A Sukorón megrendezett Vidék Bajnokságon négy vidék
bajnoki cím mellé 5 második, egy
harmadik, és további 18 pontszerző helyezést értek el a békésiek.
Győztesek: Farkas Áron – Vaszkó Viktor – Nyeste Márton –
Kabai Kristóf (K4 Férfi Ifjúsági U17-U18 500m), Kőrözsi
Tímea – Lipcsei Petra (K2 Női
Serdülő U16 500m), Kiss Zoltán – Vaszkó Viktor – Nyeste Márton – Kabai Kristóf
(K4 Férfi Ifjúsági U17-U18
1000m), Jurecska Márk (C1
Férfi Kölyök U13 4000).
Békésszentandráson a nagy
hagyományokra visszatekintő Simon Fiala Emlékversenyen
ért el számos szép eredményt
az oda utazó kis békési csapat.
Győztesek: Körözsi Tímea –
Lipcsei Petra (K-2 serdülő leány
U15-16 4000 m), Pap István
(K-1 ffi felnőtt masters 500 m).
Július közepén az „öregfiúk, öreglányok” számára már

a síkvizi Magyar Bajnokságot
rendezték meg Szolnokon. A
békési különítmény egy bajnoki címet, 5 második, 3 harmadik és további 7 bajnoki
pontszerző helyezést ért el. Győzött a Mózes Ildikó – Dobi István
– Simon Csilla –
Nagy Viktor egység az úgynevezett K4 Mix Szabadidős és Egyetemista 200
méteres versenyében.
Eközben a fiatalabbak a szarvasi Körös Kupán vitézkedtek,
és hoztak össze 27 dobogós és
további 24 pontszerző helyezést. Győztesek: Nyeste Márton (K1 férfi ifi U17-U18 4000
m), Pardi-Kiss László (MK1
gyermek fiú U12 2000 m), Kőrözsi Tímea – Lipcsei Petra (K2
serdülő lány U15-U16 4000 m),
Nyeste Márton – Vaszkó Viktor
(K2 férfi ifi U17-U18 500 m).
De ezzel még koránt sincs vége a szezonnak. A csapatok az
edzőtáborokat követően elutaznak a korosztályos síkvizi Magyar Bajnokságok helyszíneire,
ahol remélhetőleg további szép
eredményeket sikerül elérni.

Horgász
szemmel
TEJSAVAS
ETETŐANYAGOK
A tejsavas erjesztésű etetőanyagok köztudottan kön�nyen emészthetőek és étvágyfokozó hatásúak, az emberi
táplálkozásban is kihasználják
ezt a hatását. A hagyomány
és az újdonság keveréke alkotja az újkori tejsavas etetőanyagokat. Tört magvakat és őrölt
magvakat
hagyományosan
megfőzve majd tejsavas baktériummal beoltva napokig erjesztik, és végül aromával fokozzák a csalogató hatást. Ez a
speciális keverék már nem igényel utókezelést, sem aromát,
sem vizet, vagyis készen kaphatók. Kimondottan ajánlott a
kapitális pontyok és az amurok
horgászatában. Elsődlegesen a
nyári felmelegedett vizekben
ajánlott a használatuk, de vannak, akik egész évben csak ezt
veszik. A keverékkel a Körösökön és holtágaikon is évek óta
kiváló fogásokat értek el. Főleg etetőkosárban vagy feederkosárban ajánlott használni.
Csalizása hagyományos kötött
kukoricával vagy gumikukoricával lehetséges, a paszta az
ólomra vagy a bordás ólomra
könnyedén rágyúrható. De ma
már árulnak tejsavas kukoricát, bojlit és pelletet is.
Szekerczés Sándor

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
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.

Dübörögtek a motorok
Békés-Dánfokon
Idén immár VIII. alkalommal rendezték meg a Békési
Motoros Baráti Kör által szervezett és nagy népszerűségnek
örvendő békési motoros találkozót. A rendezvényre belföldről és külföldről számos motoros érkezett városunkba.
Motorosnak lenni külön
életérzés, és egyszerűen fantasztikus. Jómagam is részese
lehettem, és őszintén mondhatom, csodálatos élmény, kiváltképp részt venni a motoros
felvonuláson. Közel 150 robogó, kis- és nagymotor vonult
idén végig Békés utcáin. Csodálatos volt látni a rengeteg érdeklődő és lelkes arcot, akik az
utcán várták a felvonuló motorosokat. Külön élmény volt
számomra a stunt show, azaz a
motoros bemutató. Két tehet-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Csúcsjáraton a kajakszezon

A városon áthaladó felvonulást százak, talán ezrek figyelték az utak
mentén.

séges motoros, Podani Milán
és Palatinus Attila lélegzetelállító produkciója szintén rengeteg nézőt vonzott ki Dánfokra,
hiszen a találkozó fő helyszíne
az üdülőközpont volt. Koncer-

tekben sem volt hiány, olyan
zenekarok léptek fel, mint
a Wolfgang, az Örökség, az
Emeretta Rock Band valamint
a Vida Rock Band Roll.
Béres Tamara

2015. 04. 30.
BÉKÉSI VÁROSVÉDŐ ÉS -SZÉPÍTŐ EGYESÜLET

SAJTÓKÖZLEMÉNY		

MUNKAHELYTEREMTÉS A BÉKÉSI VÁROSVÉDŐ
ÉS -SZÉPÍTŐ EGYESÜLETNÉL
A Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között és 19,99 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el.
A támogatásból az Egyesület 5 fő célcsoporttag foglalkoztatását és képzését valósította meg. A projekt megvalósítását az Európai Unió támogatta.
A Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás
Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit
szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével című pályázat keretei között és 19,99
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A pályázat kereteiben a támogatási összegből 5 fő célcsoporttag és 1 fő, a célcsoporttagok
munkáját folyamatosan figyelemmel kísérő és támogató mentor foglalkoztatása valósult meg.
Továbbá 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő projektmenedzser látta el a pályázat sikeres megvalósulásához szükséges feladatokat. A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0263 projekt keretében szervezett
270 tanórás angol nyelvi képzésen, valamint egy 24 órás asszertív kommunikáció megnevezésű tanfolyamon vettek részt a célcsoporttagok.
A képzéseken való aktív részvételnek köszönhetően a célcsoporttagok olyan kompetenciákat sajátítottak el, amelyek a pályázat sikeres megvalósítását magasabb fokon szolgálták, és
amely segíti őket a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben. Emellett az Egyesület lelkes
ifjakra, városuk érdekeit szem előtt tartó fiatalokra talált, akik a mai modern korban a hagyományok megtartása mellett fejlődni, alkalmazkodni szeretnének. Ehhez mérten felvállalták az
Egyesület honlapjának létrejöttét, tartalommal való feltöltését. A projektről bővebb információt a
www.bekesivarosvedok.hu internetes oldalon olvashatnak.
A pályázat teljes sikerrel zárult, hiszen az öt pályakezdő közül mindegyiküket továbbfoglalkoztatják.
További információ kérhető:
Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület, Miklós Lajos, elnök
5630 Békés, Petőfi u. 2. +36 66/411-011/112. info@bekesivarosvedok.hu

BÉKÉSI ÚJSÁG

Nagyüzem az atlétáknál
Nagyüzem volt az atlétáknál júliusban. Először Miskolcon a junior és U23-as országos bajnokságon vettek részt a Békési DAC
atlétái. Nyeste Ágnes a juniorok között 400 méteres gátfutásban
bronzérmet szerzett, míg 400 méteren negyedik lett. Darvasi Anett
az U23-as mezőnyben 400 méteren ötödik, míg 200 méteren hetedik helyen ért célba. A gerelyhajítók is jól szerepeltek, Kiss Bálint
az ötödik, míg Németh Attila a hatodik helyre dobta magát. Molnár Gergő 400 méteren lett pontszerző a tizenkettedik helyével.
A serdülő és újonc országos bajnokságot Budapesten rendezték meg. Itt fiatal gyaloglóink szerepeltek nagyszerűen. Veres
Barnabás új egyéni csúccsal harmadik lett az újoncok között a 3
kilométeres távon. Szilágyi Emma a serdülők 3 kilométeres távján szintén egyéni csúccsal a negyedik helyen ért célba.
Még ebben a hónapban Nyeste Ágnes a Gyulai Memorial versenyben szerepelt, ahol 400 méteren futam harmadik lett.
Kaposváron, szuper ligás versenyen, Balasi Imre és Nyeste Ágnes indult 400 méteres gátfutásban. Mindketten bronzérmet szereztek.
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