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

2018. augusztus 14.  XXVI. évfolyam 15. szám

Mit látnak
és mit figyelnek
a térfigyelő kamerák?

A lapszám
üzenete

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Ha egy embernek csak
tudást adunk, de erkölcsöt
nem, az fenyegetés
a társadalomra nézve.
(Theodore Roosevelt)
A X. Békési Motoros Találkozót
rendezték meg augusztus első
hétvégéjén. Koncert és látvá
nyos felvonulás is zajlott.
2. oldal

Általános jelenség a 21. században, hogy a kisebb-nagyobb településeket világszerte kamerákkal látják el a közrend és a közbiztonság növelése érdekében. Mint ismert, Békésen is vannak a közterületeken - elsősorban a belvárosban, a nagyobb közlekedési csomópontokban - térfigyelő kamerák. Hogy mennyire váltak be az elmúlt években a bűnüldözésben, Ladányi Zoltán rendőrezredestől,
a Békési Rendőrkapitányság vezetőjétől kértünk felvilágosítást.

fizetett hirdetmény

Mint megtudtuk, Békésen ös�szesen 15 kamera dolgozik nap
mint nap. Ezeket a kistérségi társulás, valamint az Békés Városi
Önkormányzat szerezte be néhány

éve, a használat joga a rendőrségé
és a közterület-felügyelőké. Jogszabály szabályozza - elsősorban
adatvédelmi szempontokat szem
előtt tartva - hogy ki és milyen cél-

Ünnepi program:
9 óra	Ünnepi szentmise a hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban
9.15	Ünnepi istentisztelet a református
templomban
10 óra	Ünnepi műsor az Erzsébet-ligetben:
Himnusz
	Ifj. Kopanyicza András szavalata
	Ünnepi beszédet mond: Dr. Csiby
Miklós főorvos
	Az új kenyér megszentelése, megáldása
ökumenikus szertartás szerint
Belencéres Néptáncegyüttes műsora
	Szózat
A rendezvény ideje alatt és után lehetőség nyílik a Testvérvárosok Kenyerének megvásárlására, a befolyt összeget a szervezők jótékony célra
fordítják.

ból férhet hozzá a felvételekhez
és meddig kell azokat megőrizni.
Fontos tudni, hogy a kamerák sugárzott képét valós időben nem figyelik egy monitorszobában (ahogyan amerikai filmekben sokszor
látható), a magyarországi kisvárosi
gyakorlat inkább az, hogy a rögzített mozgóképek akkor jutnak szerephez, amikor egy már megtörtént bűncselekmény vagy baleset
körülményeit kell tisztázni.
(Folytatás a 3. oldalon)

Tisztelettel meghívjuk
Békés város lakosságát
a Szent István Napi
Ünnepségre,
és a dánfoki
Családi Délutánra.

Nyerje meg a szezon
hazai
meccseinek
megtekintésére jogo
sító bérletét a Békési Újság jó
voltából!
15. oldal

Programok a Dánfoki Üdülőközpontban:
10 órától kispályás labdarúgótorna és II. Délkelet-magyarországi Pacalfőző Verseny
14 órától Családi Délután. Színpadi fellépések:
Ágya település bemutatkozása, a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános
Iskola és a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola műsora, Békési Hagyományőrző Dalkör, Belencéres Néptáncegyüttes, Békés Városi Ifjúsági
Fúvószenekar, a Ki-Mit-Tud döntősei, Zumbrigád Team Csuta Évával,
Mártone Network koncert
20 órától Seres Brothers koncert
Az esti koncert után zenés tűzijáték!
A belépés ingyenes.
Töltsük együtt augusztus 20-át!
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Önkormányzati hírek, felhívások

Békési újság

A nyár sok munkát adott a tűzoltóknak
Rövid, de a tűzoltóknak sok
munkát adó vihar érte el Békést
július 29-én. A nagymennyiségű
eső és rövid ideig tartó erős szél
miatt összesen több mint 60 jelzés érkezett rövid idő alatt a katasztrófavédelem műveletirányító ügyeletére. Az egyszerre befutó
nagyszámú riasztás miatt a Békési Önkormányzati Tűzoltóság be-

avatkozó egységén kívül más tűzoltó egységeket (Mezőberényből,
Békéscsabáról, Gyuláról és Szeghalomból) is bevontak a kárfelszámolásba. Elektromos vezetékre, gépjárműre vagy kerítésre dőlt
fák adták a legtöbb feladatot illetve három esetben vízeltávolításra került sor épületből. A befutott
káresemények közül tizenhatot a

békési tűzoltók számoltak fel. Érdekesség, hogy a megye más településéről összesen mindössze két
káreseményről érkezett bejelentés
aznap – tájékoztatta a Békési Újságot Araczki Zsolt, parancsnokhelyettes.
A szeszélyes időjárású nyár
újabb adaléka: május 1. és augusztus 1. között összesen 48 alkalom-

mal kellett a békési tűzoltóknak
viharral összefüggő káresemény
miatt beavatkozniuk, ami háromszor-négyszer több mint egy átlagos évben. Személyi sérülés egyik
esetben sem történt, azonban
anyagi kár több alkalommal keletkezett lakóépületben, kerítésben, gépjárműben, az elektromos
hálózatban.
Sz. K.

Civil- és sportszervezeteket
Már elérhető
a Madzagos Színházbérlet támogat a városvezetés
A Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ a
2018/2019-es évadban is
színházi előadásokat hoz
Békésre. A már kialakított programrend
szerint az első előadás október 19-én a
Wass Albert Emlékév jegyében
A funtineli boszorkányok előadása lesz
a budapesti Főnix Színház feldolgozásában.
November 12-én Jókai Mór: A bolondok grófja című kétfelvonásos, énekes bohózatot lehet megtekinteni a
budapesti Új Színház előadásában.
Mások mellett színpadra áll Tordai
Teri, Kossuth- és Jászai Mari-díjas,
érdemes és kiváló színművész is.
A Madzagos Színházbérlet 2019
januárjában Molnár Ferenc: Üvegci-

pő című művének kétfelvonásos romantikus vígjáték-feldolgozásával folytatódik a budapesti Körúti
Színház bemutatásában. Főszerepben Kautzky Armand,
Jászai Mari-díjas színművész.
Az évad zárásaként februárban
a Hadart Színház érkezik legújabb
fergeteges vígjátékával, Moravetz
Levente: Jöhetsz Drágám című komédiájával.
A négy előadásra szóló bérlet ára
10 ezer Ft. Egyébként előadásonként a jegyárak: 2700 Ft, 3200 Ft,
3700 Ft.
De aki az első előadásra szeptember 13-ig megveszi a jegyét, bármely
ülőhely esetén mindössze 2700 Ftot kell fizetnie. Akik pedig október
12-ig megváltják Madzagos Színházbérletüket a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban (Jantyik M.
23-25.), részt vesznek egy sorsoláson.
Két szerencsés visszanyerheti bérlete árát.
Bővebb információ a 66/411-142-es
telefonszám 16-os mellékén. Online jegyvásárlási lehetőség a www.bekesikultura.
hu oldalon.

Kövesse a Békési Újság híreit

a közösségi oldalon!
Címünk: www.facebook.com/bekesujsag

A képviselőtestület júliusi soron kívüli testületi ülésén döntött a helyi sport- és civil szerveztek működését biztosító,
vissza nem térítendő működési támogatásról. 48 békési civil szervezet kapott támogatást a várostól. Az önkormányzat pályáztatás útján, a Civil
Tanács javaslata alapján, összesen 3 millió forintot ítélt oda
saját forrásból az egyesületeknek. Az összeg megállapításakor figyelembe vették a szervezet taglétszámát, aktivitását és
a város közösségi életében való szerepvállalását. Ezenfelül az
önkormányzat három kiemeltként nyilvántartott civil szervezet számára összesen 12,6 millió
forint működési forrást biztosít.
Közösségi és hagyományőrzési tevékenységére a Belencéres

Néptáncegyüttesért Egyesületnek, a közbiztonság és a közrend megóvásának érdekében
a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezetnek, valamint bale
seti és katasztrófahelyzetekben
nyújtott segítségnyújtás érdekében a Békési Önkormányzati
Tűzoltóságnak.
Sportegyesületek támogatására idén 15,9 millió forint előirányzatot határoztak meg, és ezúttal - figyelembe véve a szervezetek által beadott eredményességi beszámolókat és programterveket - a második félévre eső
összegeket ítélték oda. Tizenegy
sportegyesület 14 szakosztályának 7,9 millió forint vissza nem
térítendő forrást utalnak. Az
összeg hozzájárul a sportolók következő felkészülési időszakához
és versenyzéséhez.

Felhívás
Ez év január 1-je óta a településkép védelméről önkormányzati rendelet rendelkezik. Az ingatlantulajdonosoknak településképi bejelentési eljárást kell
kezdeményezniük többek között
az utcafronti kerítés építése, bővítése, már meglévőnek a felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése esetén. Emellett
bizonyos településrészeken szintén településképi bejelentési eljá-

rásköteles többek között az épületek homlokzatának felújítása,
hőszigetelése, színezése, az épületen gépészeti berendezések elhelyezése is. A rendelet alapján kerítés csak környezetbe illő anyaghasználattal valósítható meg, tömör fémlemez kerítésmező nem
használható.
A részletekről a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Osztályán tudnak felvilágosítást adni.

Békési újság

aktuális

Mit látnak és mit figyelnek
a térfigyelő kamerák?

A Múzeum közben több kamera működik a kerékpártárolókat és az esetleges
rongálásokat figyelve.

pokban, a rendőrségen egyértelműen pozitív a megítélése. A lakosság biztonságérzetének növelése érdekében örülnénk, ha továbbiakat is sikerülne felszerelni, ennek persze az anyagi lehetőségek
szabnak határt. Mindenesetre re-

mek az együttműködésünk az önkormányzattal az eddig kiépített
rendszer működtetésében, és ez a
jövőben is így lesz – nyilatkozta a
Békési Újságnak Ladányi Zoltán
rendőrkapitány.
Szegfű Katalin

Velünk élő rasszizmus
ház Országos Cigánymisszió vezető presbitere lépett mikrofonhoz. Beszédében kiemelte, hogy
a 20. század derekán a német
nemzetszocialista eszmék nevé-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Roma Holokauszt Áldozatainak Emléknapján tartottak megemlékezést az I. és II. Világháborús Emlékműnél augusztus 2-án.
Márai Sándor Halotti beszéd cí-

Megemlékezés, koszorúzás és mécsesgyújtás a roma holokauszt magyarországi áldozatinak emlékére.

mű költeményét a diák Hegedűs
Sándor mondta el, majd Surman
László, a Magyar Pünkösdi Egy-

Közérdekű információk

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

(Folytatás az 1. oldalról)
Ilyen esetekben a rögzített filmből kikeresik a megfelelő képkockát vagy képsorozatot, ami szerencsés esetben elvezethet a tetteshez. Így történt akkor is, amikor tavalyelőtt karácsonykor - sokak által emlékezetes esetként
- lelopták a főtérről az óriási adventi koszorúról az izzósorokat. A
tettest a térfigyelő kamera „leplezte le”. Emellett kerékpártolvajokat kaptak el már több esetben a segítségével. Nem egy példa
akadt a térfigyelő kamerák által
belátható területen történt közlekedési baleset körülményeinek
pontos tisztázására is. A rögzített
kamerakép a jogi eljárások során
bizonyító erővel bír.
- A békési térfigyelő kamerák jó
szolgálatot tesznek a mindenna-

ben végrehajtott népírásoknak
minimálisan kétszázezer, de egyes
becslések szerint akár kétmillió

cigány személy esett áldozatul.
A vészkorszakra a roma nyelv az
elnyeletés és a fekete félelem fogalmakat is használja. A cigányság máig nem kapott olyan kárpótlást, mint a zsidóság, sőt, csak
a kilencvenes évektől kezdték el
a nácizmus áldozatai között elismerni és emlegetni őket. Surman
László emlékeztetett arra is, hogy
a cigánygyűlölet, a kirekesztés és
az üldöztetés napjainkban is megfigyelhető, sőt erősödik.
- Máig van holokauszt. Egyre erősödik a látens és szalon
rasszizmus Európa-szerte. Ott
forrong a gyűlölködés a mindennapi közbeszédben, a szavakban,
amelyek a lelkekben ölni képesek
– mondta a vezető presbiter, aki
Istenbe vetett hitéről is bizonyságot tett. Végül áldást mondott
a magyar társadalomért, benne a
cigányokért.
Az ünnepség koszorúzással és
mécsesgyújtással ért véget.
Szegfű Katalin
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Ügyeletes gyógyszertár
augusztus 11-18.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
augusztus 18-25.
Levendula Patika (Csabai u.)
augusztus 25-szeptember 1.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
szeptember 1-8.
Turul Patika (Piac tér)
szeptember 8-15.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
Gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint
17-18 óra között vehető igénybe.
Egyes patikák szombaton is nyitva
tartanak.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Gyaraki Rudolf és Szabados Viktória,
Békési Sándor Attila és Csehi Katalin, Hidvégi Dávid István és Boda Mariann, Mucsi András és Fodor Hajnalka, Szabados Lajos és Vorindán Marianna (Murony).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
dr. Püski Andrásné Püski Anna (82
évesen), özv. Vágási Gáborné Túri Eszter (76), özv. Szabó Pálné Lipcsei Zsuzsanna (86, Bélmegyer), Kiss
Gábor (85), Kiss Gáborné Turgonyi
Eszter (91), Makula István (30), Békési Sándor (54), Ilyés László (76),
Szűcs László (71), Mészár Gyula (58,
Tarhos), Bimbó Ferenc (72), özv. Kovács Sándorné Nagy Ilona (86, Tarhos), Ilyés Andrásné (87), Pocsai
Sándorné (92), Szatmári Jánosné
Barna Anna (88), Öreg Gáborné Juhos Erzsébet (75), Sánta Jánosné
Kiss Irén (78), Csatai Béláné (65, Tarhos), özv. Balog Béláné Mucsi Erzsébet (89), Aleksza Mihály (74, Murony),
Paulcsik János (82), Csibor Lászlóné
Tóth Julianna (86), Szabó Péter (68),
özv. Balázs Imréné Váradi Mária (74),
Nagy József ’Joe’ (41), Zsombok Imréné Szabó Rebeka (86).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

4

Békési újság

Kultúra

Előzetesen a Madzagfalvi Napokról

Huszadik alkalommal rendezik meg szeptember 7-9. között Bé- Rudán Joe ad akusztikus koncertet mutató, díszmadár-kiállítás, nagykés legtöbb embert megmozgató kulturális-szórakoztató rendez- a Madzagfalvi Napok színpadán.
motor szemle, Békési Ízek Utcája
vényét, a Madzagfalvi Napokat.
Csupán ízelítőül szemezgetve a főzőverseny. Megtartják a IV. BéA fesztivál kiemelt eseményei az
esti koncertek. Pénteken este Radics Gigi, Kökény Attila és Bebe
triója ad koncertet. Élőben kísér az
Abrakazabra zenekar. Szombaton
este a Hobo Bluest hallhatjuk, míg
vasárnap Fenyő Miklós rock&roll
show-ja zárja a jubileumi Madzagfalvi Napok programjait. Az esti
nagykoncerteken kívül más fellépések is lesznek. Előzenekarként
pénteken a békési énekesnővel felálló Acoustic Planet hallgatható,
míg szombaton a szintén békési
kötődésű énekessel érkező budapesti Good Time Boys - Red Hot
Chili Peppers Tribute áll színpad-

ra. Vasárnap délután a Copiers
Rock Band a legjobb Bikini, P.

további számtalan programelemből: megnyílik a „Békés kincsestára - helyi értékek tárháza” című ki-

Mobil, Piramis, P. Box, Lord, Edda slágerekkel érkezik, majd a magyar rockzenei élet ikonikus alakja,

állítás, lesz véradás, cica- és kutyaszépségverseny, táncház, kajakosok
lampionos felvonulása, capoeira be-

Néptánctábor gyerekeknek

kési Madzagos Házi Szilvapálinka
versenyt. A sportolni vágyókat futóverseny, rapid sakkverseny, Barta Kupa kártya- és malomjáték
bajnokság, kishalfogó verseny, Madzagfalvi Hétpróba, lovaglási lehetőség, íjászat, kajak-kenu duatlon,
teniszverseny várja. Új programként szelfi automatát telepítenek a
rendezvények fő helyszíneire. Idén
újra találkoznak a Békésről elszármazottak és második alkalommal
megtartják a Békési Fiatalok Találkozóját is. A szerzők ígérete szerint
meglepetés attrakciókkal megemlékeznek a fesztivál huszadik jubileumáról. A háromnapos Madzagfalvi
Napokat animációs lézershow zárja.

Csendesül...
Krisztusimitátor

A hetedik alkalommal rendezték meg a Békés Megyei Néptánc Tábort Dánfokon két
néptáncpedagógus,
Mahovicsné
Ladányi Anita és Mahovics Tamás
vezetésével. A résztvevő gyerekek a
tábor öt napja alatt szeghalmi magyar táncokkal, népi játékokkal,
szokásokkal ismerkedhettek meg.
Szeptember 2-án a Békési 1. számú egyéni választókerületben időközi önkormányzati választás lesz
a korábbi képviselő halála miatt.
Négy jelölt közül választhatnak a

A táborozók kedvenc játéka az ún.
futó méta volt, amely egy régi magyar labdajáték. A sportolás mellett kézműves foglalkozások is színesítették a programot. A táborzáró esten a szülők, rokonok és érdeklődők előtt mutatták be a néptáncosok, hogy mi mindent tanultak a
héten.

Beszélhetünk-e örök érvényű identitásról abban a korban, amikor
a nemi és más, a kezdetektől tervezett és kódolt határok szisztematikus felszámolása zajlik? Anélkül, hogy az ítélkező keresztény hibájába
esnénk, aki előbb bűnt kiált, és csak aztán kérdez, érdemes megvizsgálni a hit szerzőjének, Krisztusnak az életét. Amikor ez a názáreti fia
talember harminc éves korában elkezdte rövid, de annál jelentősebb
földi szolgálatát, már a legelején embereket hívott maga mellé, akiket
tanítványokként ismerhetünk. Jézusnak sokan felrótták a bűnös közeget, amiben mozgott, de éppen ezzel készítette fel tanítványait (imitátorait) mindarra, amit az ő mennybemenetele után tovább kell majd
végezniük. Ma még fontosabb, hogy a keresztények tisztában legyenek
saját identitásukkal, amely a Krisztus imitálását, leutánzását jelenti, és
foggal-körömmel ragaszkodjanak hozzá. „Ne igazodjatok e világhoz”
- üzente Pál apostol, hiszen csak így őrizhetjük meg hovatartozásunkat. Máté evangéliuma végén Krisztus a következő szavakkal búcsúzik tanítványaitól, kijelölve egyszersmind identitásuk központi magját: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá mindent népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva
őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme,
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
D. Nagy Bence

Négy jelölt indul
választókerületben élő választópolgárok, akik a névjegyzékbe kerülésről korábban értesítést kaptak.

A jelöltek ábécérendben: Földesi Mihály (független), Kopanyicza
András (független), Pásztor Szi-

dónia (Fidesz, KDNP, Jobboldali
Összefogás Békésért Polgári Kör),
Szabó Gábor (MSZP).
Szavazni szeptember 2-én, vasárnap 6-19 óra között lehet.

Békési újság

Interjú, jegyzet

Pásztorbot

Jegyzet

Interjú Pásztor Szidóniával
- Mert mit gondol, miben lesz képes továbbvinni az apai örökséget?
- Elsősorban szeretném befejezni, amit ő elkezdett és kiharcolni
azt, ami neki már nem sikerülhetett, bármennyire is lelkiismeretesen végezte képviselői munkáját.
Gondolok itt többek között a Tár-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Kicsoda ön, kedves Pásztor
Szidónia?
- Röviden egy egyszerű békési lány, aki középiskoláját Békésen, a mezőgazdasági szakközépiskolát pedig Eleken végezte, de
aki gyógypedagógiai asszisztensi
képesítést is szerzett. Igazából a

Pásztor Szidónia és az interjúkészítő Dr. Pálmai Tamás.

mezőgazdaság áll közel hozzám,
ezen belül a szabadföldi növénytermesztés és a biogazdálkodás.
Hobbim látni a világot a maga
csodáival, ezért, amint időm engedi, kirándulok, lehetőleg szervezetten, bárhová. A gazdaságot
egyedül irányítom, kétkezi munkát inkább otthon végzek, amikor a házi szükségletek fedezésére szolgáló jószágállományt
(kecskék, birkák, sertések) rendezem.
- Miért vállalta el a jelölést a
helyi testületbe? Komoly összefogás áll ön mögött, gyakorlatilag az
egész békési jobboldal.
- Szüleim válása után kerültem haza Békésre, behatóan ismerem az itteniek gondjait, problémáit. Édesapám mellett élve tudtam, mit csinál, miért, kiért, és azt
is, mit szeretett volna még elérni a
körzetében lakók érdekében. Megtisztelő az is, hogy közös jelöltként
próbálhatok nyerni és megvalósítani édesapám álmait.
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ház utca alsó szakaszára, a Halász
utcára, a Nevelő utcai szemétlerakásra, a szociális otthon mögötti
lámpasorra, a Csallóközi utca eleji járda állapotára, a Névtelen utcai daráló előtti árokra és az ottani
zajra, a külterületi kertek járdáira,
egyáltalán a békési utak állapotára,
vagy a Tárház utcai szennyvíz bűzére és kitöréseire.
- Mi a legfontosabb üzenete a
választókhoz?
- Bízzanak bennem. Ízig-vérig
békési vagyok, szeretem ezt a várost, és hiszem, hogy egyik markáns kitörési pontja a mezőgazdaság. Küzdeni fogok, hogy legyen a
városnak vágópontja, fejlődjön a
bedolgozóipar, könnyebb legyen az
őstermelők piacra jutása, sokasodjanak a munkahelyteremtő agrárvállalkozások. Szeretném továbbvinni édesapám pásztorbotját a hagyományőrzés terén is, részt véve a
Kisgazdakör nagyszerű szervezésein (aratónap, szüreti mulatság, határjárás, disznótor).
P. T.

Békési Újság - ránk mindig számíthat!

Staféta
és örökség
A nagy könyvek szerint a staféta váltó versenyszám, amelyben a csapat versenyzői egymás
után teljesítik a távot, egy váltóbotot továbbítva. Az öröklés pedig az ember vagyonában halála esetén bekövetkező egyetemes
jogutódlás.
Hogy miért hozakodok elő
épp most ezekkel a dolgokkal? Olvassák el a Pásztor Szidóniával készített interjút és
meg tetszenek érteni. Szidónia ugyanis érdekes, felemelő és
ugyanakkor nehéz helyzetbe is
került, mikor felvállalva édesapja - Pásztor János képviselő kollegám - szellemi örökségét, úgy döntött, hogy átveszi a
szülői stafétabotot és részt vesz
a „versenyben”. Természetesen
ő most rövidebb távot teljesíthet, egy évet, de bőven előtte
van az ismétlések lehetőségének egész sora is, és a teljesítése is más lesz, hiszen minden
ember más stílus. A váltó versenyszámokban is csapat vesz
részt, de a végső, közös teljesítményt mégis a csapatot alkotó
egyének, egyéniségek sajátossága, erőssége dönti el jórészt. Izgalmas teszt, lelkileg sem kön�nyű teher, de már előre egy dolog biztosan állítható: kalappal
le az előtt, ki ilyen próbatétel
alá veti magát. Az apa iránt érzet tisztelet, a települése iránt
érzett szeretet és a bátor, lelkes
tenni akarás ötvözete hozta tán
létre ezt a békési közéletben
szokatlan helyzetet.
Vele beszélgetve sok minden
jutott eszembe. Jánossal egymás mellett ültünk és bizony
nem egyszer kacsintottunk ki
a politika sokszor szűkre szabott sapkájának simlédere alól
és fél mondatból, ki sem mondott szavakból értettük, hogy
mit gondol a másik, mi a sommás vélemény a felesleges száj-

Pálmai Tamás
tépéseket hallgatván például.
Volt, hogy együtt próbáltunk
lobbizni lakossági ügyek jobbsorsra érdemes elintézési módjáért. Ám Szidóniára visszatérve az is eszembe jutott, men�nyivel kevesebb politikának és
mennyivel több helyi, lelkes békési fiatalnak volna helye a testület asztalánál. Csak az utóbbi időben hány olyan fiatalról
olvashattunk e lap hasábjain,
akik itthon maradtak vagy hazajöttek, mert Tamási Áronnal
ők is vallják: azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
Sokszor szóltam már agyament, zajos és zajongó világunkról, a globális szenny és
a helyi tiszta értékek harcáról.
Sajnos a világ továbbra sem jó
fele halad, s tán fél kézen, de
legtöbb kettőn biztosan megszámolható azon vezető politikusok száma, aki tovább látnak
az orruknál, akik nem megvehetőek, akik perspektívában
látják a jövőt. Nemcsak az országukét, a nemzetükét, de
földrészükét, és talán a világét
is. Az a mi privát magyar szerencsénk, hogy nekünk ilyen
egyes számú adatott. Itt helyben nincs, nem is szabadna
mást tennünk tehát, mint beállni a helyi fogat elé és közösen, egy irányba húzni azt. En�nyire egyszerű kellene, hogy legyen az egész.
Kis városunkban most egy fiatal hölgy vállára tettük a nem
kis terhet: legyen egy remélten
szép, de kíméletlenül tisztességes (suskus-, lenyúlás-, megalkuvás-, mutyizásmentes) összefogás fáklyavivője. A Jóisten segítse vállalt feladatában!
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Egészségügy

Békési újság

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Új helyre költözött
a Család és Gyermekjóléti Szolgálat

fizetett hirdetés

Terápiás zenélő párna
A fülzúgás alvászavarokat okozhat és gyakran a nyaki izmok merevségének következményeként alakul ki. Erre is van megoldás. A
MusicPad gyógyászati hangpárna, amely sikeresen kezeli a fülzúgás
okát és annak hatását. A hangterápiás CD-vel együtt optimális eredmény érhető el.
Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben,
a József Attila u. 5. szám alatt.
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

Augusztus 1-jével új helyen található meg a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, amely a Széchenyi
tér 15. szám alá, a korábbi Földhivatal épületébe költözött. Az ügyfélfogadási rendünk nem változott.
Továbbra is hétfőn, kedden 8 órától
16 óráig, szerdán 8 órától 18 óráig,
valamint pénteken 8 órától 13 óráig várjuk a segítségért, információért, tanácsért hozzánk fordulókat.
Csütörtökön nincs félfogadás. Telefonszámunk sem módosult, ügyfélfogadási időben a 66/414-840-es
illetve a 0036-70/337-1186-os számon vagyunk elérhetőek.
A költözés elsődleges oka, hogy
a Központ szolgáltatási köre kibővül. Szeptember 1-től a Békési

Járás minden településének köznevelési intézményében óvodai illetve iskolai szociális segítést fognak nyújtani a szociális szakemberek. A korábbi tevékenységek
(családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, gyermekjóléti szolgálat,
gyermekjóléti központ, pszichológiai tanácsadás, kapcsolattartási
ügyelet, stb.) természetesen megmaradnak.
Felhívjuk figyelmüket, hogy
önkormányzati segély, illetve önkormányzati kölcsön iránti kérelem benyújtására változatlanul a
Jantyik Mátyás utca 1. szám alatt
van lehetőségük. Az ügyintézés
hétfőn és kedden 8-12 óráig, míg
szerdán 13-16 óráig történik.

Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az OTP Bank
Békési Fiókja bővítette szolgáltatásait.

Lábszagűző fekete tea
Legsűrűbben a talpon találhatók verejtékmirigyek, így nem meglepő a
gyakori lábizzadás, leginkább zárt cipő viselésekor, de melegben sokszor a szandálok sem segítenek. Amikor az izzadság nem tud megfelelő
mértékben eltávozni a lábbeliből, illetve a bőrünkről elpárologni, a talpon
lévő baktériumok elszaporodnak, és kellemetlen szagot okoznak. A fekete teás lábfürdő úgy mérsékli a verejtékmirigyek működését, hogy ös�szehúzza a bőr pórusait, illetve elpusztítja a baktériumokat, így megakadályozza vagy korlátozza a rossz szagok terjedését. Elkészítése: öntsünk
egy nagyméretű tálba 1 liter meleg vizet. Tegyünk bele 5 db feketetea-filtert. Hagyjuk kb. 10 percig ázni, majd vegyük ki a tasakokat. 30 percig
áztassuk a lábunkat a fekete teás lábfürdőben naponta egyszer. Ezután
gondosan töröljük meg a lábunkat, hangsúlyt helyezve a lábujjak közti részekre. Nagyfokú lábizzadás esetén naponta két alkalommal, alaposan
beszappanozva mossuk meg jól a lábat. Ne felejtsük el jól bedörgölni a
lábujjak közét. További segítséget jelenthet, ha négy kávéskanálnyi szódabikarbónát szórunk a cipőnk belsejébe. Hagyjuk hatni egy éjszakán
át, majd másnap rázzuk ki belőle, mielőtt felhúznánk a cipőt. A szódabikarbóna beszívja a nedvességet és közömbösíti a szagokat.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Figyelmükbe ajánljuk
az INGATLANHITELEZÉSI ÜZLETÁGUNKAT,
amely teljes körűen, helyben intézhető.
Miért növelné költségeit utazásokkal?
Kérjük, keressék munkatársainkat:
OTP Bank Békés, Széchenyi tér 2.
Tel.: +36-66/510-255
Nincs ideje sorban állni?
Kérjen előre egyeztetett időpontot!
További részletek: www.otpbank.hu
A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletes
feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó üzlet-szabályzatokból és hirdetményekből és egyes akciók esetén a részvételi szabályzatból. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok
Szívügyek

Ne értsék félre e cikk címét, a szó arra utal, hogy érzésem szerint
ennél találóbban nem fogalmazhatnám meg azt, ami a mosolygós,
állandó készenlétben állást sugárzó és mégis szerény interjúalanyomat, Hegyesi Szilárdot jellemzi. A mindössze 37 éves fiatalember
bebizonyította, hogy nagyot alkotni csak szívvel lehet, és neki, úgy
vélem, nagy szíve van.
növekedése is ezt igazolja. Büszkén mondhatom el, hogy ha csak
az idei horgásztáborokat vesszük
figyelembe, több mint 250 gyerek
fordult meg már nálunk, ez nagyságrendileg 1000 vendégéjszakát
jelent. Ehhez jelentősen hozzájárult
az is, hogy a dánfoki szabadstrand
sportvíz lett, és a rendszeres haltelepítésnek köszönhetően a gyereknek számára sokkal élménydúsabbak lettek a horgásztáborok. De ez
csak egy aspektus a sok közül.
- Úgy tudom, ön a sárkányhajózás szerelmese.
- Vágási Peti barátom csalt el
úgy négy éve a Békési Kajak-Kenu

Fotó: Gazsó János.

- Hogy lesz valakiből ilyen fiatalon egy üdülőközpont igazgatója?
- A pontosság kedvéért: nem
igazgató vagyok, hanem táborvezető, de egyébként sem szeretem a címeket. Már 2011 óta dolgozom Dánfokon, 2017-ben pedig
felkérést kaptam a vezetésére, amit
szívesen vállaltam. A sikeres működéshez legelsőnek egy ütőképes
csapatot kellett összehozni, az eredményes üzemelés kulcsa ugyanis a
jó csapatmunka. Legyen szó takarítóról, karbantartóról vagy recepciósról, minden érdem közös. Feladatom a tábor napi menedzselése,
műszaki, karbantartási munkála-

tainak szervezése, rendezvényszervezés, partnerekkel való kapcsolattartás. Sokat kellett dolgoznunk a
tábor korábbi imázsának visszaállításán, ehhez többek között a faházakat, a kőépületeket, a strandot és
persze a zöld területeket is rendbe
kellett hoznunk, hiszen a látogatók
számára ezek jelentik az igazi vonzerőt, a vendégéjszakák számának

Klub égisze alatt működő csapatba. Nem is igazán a versenyzés, inkább a sárkányhajócsapat miatt
járok edzésekre. A csapat teljesítménye szerintem elég jó, legutóbb
például a Szegeden megrendezett
Sárkányhajó
Világbajnokságon
vett részt a Körös-Dragon csapat,
aminek egy részét a békésiek adták. Sikerült ötödik és hatodik he-

lyezést elcsípniük. Sajnos a munkám kellőképpen lekötötte a szabadidőmet, így én nem lehettem
részese ennek az eredménynek.
- Azt beszélik, hogy az ajándékozás sem idegen önnek. Hogyhogy?
- Fából készítek játszótéri játékokat az erre igényt tartó óvodáknak, iskoláknak. Eredetileg asztalos
a szakmám, így nem okoz különösebben gondot az elkészítésük. Ha
van időm, energiám, és nem utolsó
sorban meg is tudom finanszírozni, szívesen segítek. Olyan intézménynek adom át, amelyik saját
erőből nem tudná megvalósítani.
Legutóbb Dr. Pálmai Tamás segített felvenni a kapcsolatot a Böjte
Csaba vezette árvaházzal. Ebbe a
projektbe sikerült helyi vállalkozókat is bevonni, a dicsőség tehát
nem csak az enyém. Számomra az
a fontos, hogy mindez örömöt okoz
a gyerekeknek, és szerintem egyáltalán nem fontos az én szerepem.
- Mi a helyzet a sörkollektorral?
- Ez régi történet. Nagyon érdekeltek mindig is a megújuló energiák, rengeteg mindent olvastam ezzel kapcsolatban, és a Facebookon
létrehoztam egy csoportot, a Zöldfejeket. Bemutató jelleggel készültek a sörkollektorok az újrahasznosítás jegyében.
- Milyen ember Hegyesi Szilárd,
a magánember?
- Erre nem tudok válaszolni.
Nem az én dolgom megítélni magamat, így semmi különöset nem
tudok elmondani magamról. Szeretem a munkám, mert változatos,
szeretek problémákat megoldani, rengeteg emberrel ismerkedhetek meg. Van egy csodás feleségem
és egy csodálatos kislányom, akik
mellettem vannak, és ez így tökéletes nekem. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Schimpl
Miksa.

Interjú
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ZONGORAOKTATÁS

6 éves kortól,
ÉNEK TANTÁRGYBÓL
érettségire történő
felkészítés.
Gyermekfelügyelet.
Telefon:
+36-20/424-06-96.
Ügyes kezű
fiatalembert
felveszünk

BETANÍTOTT
MUNKÁRA

Békésen
(lehet vidéken is).
+36 30/95-86-884
Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás
 utánfutó kölcsönzés

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

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

Adószám:
18392607-1-04.
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A GYERMEK
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AKCIÓ!

50%-os nyári
cipővásár!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

A Reményhír Intézmény

munkatársakat keres

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

Ösztöndíjpályázat
középiskolásoknak
A következő tanévre 12 középiskolai tanulmányokat folytató fiatal számára ösztöndíjas lehetőséget biztosít az önkormányzat.
Az ösztöndíjra a helyben, nappali tagozaton tanuló, jó tanulmányi
eredménnyel bíró, anyagilag nehéz helyzetben lévő családok gyermekei pályázhatnak. A programot
tavaly indította el az önkormányzat, akkor tíz főben határozta meg
a támogathatók létszámát, mely
idén tizenkét főre emelkedett. A
támogatás gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanulmányok idejére
szól. Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév. Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért 4,2
és afölötti tanulmányi eredmény
esetén lehet, amennyiben az egy
háztartásban élők egy főre jutó
jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 220 %-át. A pályázat
benyújtási határideje szeptember
15-e, a következő félévre való jogosultságot február 15-ig kell igazolni.
Bővebben személyesen a Polgármesteri Hivatal 47. sz. irodájában vagy
www.bekesvaros.hu weblapon.


NÉVJEGY

Név: Vida Krisztina
Foglalkozás: kön yvelő
Kedvenc zene: Sza bó Balázs Bandája : Zaj
Kedvenc film : For rest Gump
Kedvenc étel: sajtos-tejfölös tészta
Kedvenc ital: tejeskávé
Kedvenc hely: Balaton
Kedvenc idő töltés: nép tánc
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Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Fiatal békésieket bemutató, egyre népszerűbb rovatunkban
ezúttal Vida Krisztinát ismerhetik meg.
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Már egészen kiskoromban jellemző volt rám a szorgalom és a folyamatos fejlődés iránti vágy. Valószínűleg nagypapám hatására
fordultam a könyvelő szakma felé, ezért a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola matematika tagozata,
majd az Andrássy Gimnázium reáltagozata után egyenes út vezetett
a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudomány karára. Az egyetemi évek alatt egyre jobban megszerettem a számvitel tantárgyat.
A szakma iránti elköteleződést, a
munkahelyi gyakorlattal, tapasztalattal együtt szereztem meg. Nagy
segítségemre volt, hogy már kiskorom óta néptáncolok, így megtanultam a csapatban való együtt-

működést és a kitartást. Párom
is támogatott mind az egyetemi,
mind a pályakezdő éveim alatt.
Jelenleg egy adótanácsadói tanfolyamra járok, és terveim között
szerepel még más képzések elvégzése is, ami segít abban, hogy kiváló szakemberré tudjak válni.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Egyik legnagyobb teljesítményemnek a jeles diplomámat tartom. Fontos sikerként élem meg,
hogy a munkám során folyamatos
pozitív visszajelzést, megerősítést
kapok főnökömtől, munkatársaimtól és az ügyfeleinktől, hogy a
munkámat precízen és megfelelő
szakértelemmel látom el.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?

Gyere el a békési
fiatalok találkozójára!

Hamarosan Madzagfalvi Napok, melynek keretében ismét
megrendezzük a Békési Fiatalok Találkozóját. Tavaly olyan
fiatalok meséltek őszintén életútjukról, akik noha már nem
élnek Békésen, de itt szerezték meg az alapokat sikeres pályafutásuk megkezdéséhez, idén pedig azokat a fiatalokat ismerhetjük meg, akik Békésen váltották valóra álmaikat, és
akiknek arca-életútja a Békési Újság sikeres Staféta című rovatából ismert lehet. Ezek a fiatalok nyíltan beszélnek majd
arról, hogyan váltották ötleteiket valósággá, valamint a sikerig vezető kalandos és rögös útról, és hogy miként lehet boldogulni helyben is.
Akár középsulis, egyetemista vagy már a munka világában
elmerült fiatal vagy, ez téged is érdekelni fog! Várunk benneteket sok szeretettel, szeptember 8-án, szombat 15 órától az
Erzsébet-ligetben. Meglepetés és ajándék is vár rád!

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Fess
Rochilde

interjú

- 20 év múlva a kertes ház teraszán látom magamat, ahogyan
a családommal együtt élvezzük az
együtt töltött időt. Ez számomra
a legfontosabb. Remélem, emellett
eljutok odáig, hogy a saját vállalkozásomat tudjam vezetni és jövőbeni fiatal közgazdászoknak segíteni
a szakma elsajátításában.
A stafétát Varjú Dórának adom tovább.
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Békési újság

hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelességéért szerkesztőségünk
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
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.
Kamuton, a faluban, javításra szoruló kis tanya
1800 m2 telken eladó vízzel, villannyal. Irányár:
950 ezer Ft. Tel.: 70/36-66-985.
1000 m2-es telek kis házzal eladó a Deák F. u. 73.
alatt. Irányár: 1,85 millió Ft. Tel.: 20/580-38-56.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen építési telek (867 m2) eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Tanya eladó a muronyi kövesút mellett gyümölcsössel, szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft. Érd.:
70/218-59-72.
Építési telek Bánhidán eladó, rajta gázon kívül
minden közmű, fúrt kút, kicsi kőház. Ára: 2,5
millió Ft. Érd.: 70/569-65-10.
Muronyban kétszobás, gázkonvektoros családi ház eladó nagy telken, állattartó épülettel.
Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.: 66/472-072, 30/9748-463.
Veres Péter téren 55 m2-es, II. emeleti, erkélyes,
kétszobás lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
70/509-55-71.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Kinizsi utcában ház eladó bontásra vagy felújításra. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/389-69-53.
Deák F. u. 61. szám alatti ház eladó vegyes és
gázfűtéssel 5,5 millió Ft-ért. Tel.: 70/36-25-107.
Muronyban, a Duna utcában kétszobás, gáz- és
vegyestüzelésű, újszerű ház eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/488-08-43, bármikor.
Szabadkai u. 43. szám alatti kétszobás kertes
ház eladó 6 millió Ft-ért. 20/950-10-52.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Tel.:
30/863-86-76.
Városközpontban egyszobás, első emeleti lakás
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Tel.: 20/365-17-27.
Kétszobás, összkomfortos, téglaépítésű családi ház nagy portával eladó vagy első emeletig
lakásra cserélhető. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/276-17-01, 66/634-874.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.

Apróhirdetések
Bocskai u. 57. szám alatti felújított, 90 m2-es
kockaház beköltözhetően 6,6 millió Ft-ért eladó.
CSOK-ra is. Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Széchenyi tér 11-ben 62 m2-es, 3. emeleti, háromszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 6,9
millió Ft. Tel.: 20/214-35-65.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Petőfi utcában kétszobás társasházi házrész eladó. Irányár: 7 millió Ft. 70/37-261-86.
Karacson lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
30/214-75-81.
Kossuth u. 2/A-ban, Sparral szemben, III. emeleti, 60 m2-es, kétszobás lakás eladó. Irányár: 7
millió Ft. Tel.: 20/520-06-96.

Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó.
Irányár: 11,99 millió Ft. Érd.: 70/512-75-65.
Kasza utcában háromszobás ház nagy udvarral,
háromfázissal eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:
70/315-73-18.
Váradi u. 30. és Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos két családi ház eladó 13 millió Ftért vagy első emeltig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
Rákóczi u. 18. szám alatti ház eladó. Irányár: 19
millió Ft. Érdeklődni ott.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás,
nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

20 m2-es garázs a központban, piachoz közel kiadó. Érd.: Szent Pál sor 8.

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/3613-776.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, duplafűtéses, redőnyös ház garázzsal 1746 m2-es
telken 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/612-70-21,
66/415-469.
II. emeleti, háromszobás, erkélyes, tehermentes
téglalakás 8,5 millió F-ért eladó. Tel.: 20/32679-26.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház kettes
garázzsal 817 m2-es telken eladó. Ár: 8,7 millió
Ft. Tel.: 70/33-66-056.
OTP fölött 2,5 szobás, II. emeleti, felújított lakás
eladó. Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 20/344-89-36.
Háromszobás kertes ház eladó 9 millió Ft-ért.
Érd.: 70/215-44-00.
Háromszobás kertes ház nagy telekkel, vegyes
tüzeléssel eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartásra
is alkalmas. Tel.: 30/297-27-51.
Muronyban padlásteres családi ház nagy melléképületekkel, újszerű állapotban eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 30/488-08-43, bármikor.
A Hőzső utca környékén téglaház eladó 9,5 millió Ft. Érd.: 20/431-74-61.
Hőzső utcában kétszobás kertes ház eladó 9,5
millió Ft-ért. CSOK igényelhető. Tel.: 70/387-1131.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Összkomfortos, nagy családi ház eladó vagy kisebbre, tömblakásra cserélhető. Garázs és gazdasági épületek. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
70/216-37-03.
A Petőfi utcában 55 m2-es, igényes társasházi
lakás eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 20/45416-81.
Rövid utcában kétszobás, összkomfortos, gázés vegyestüzeléses újszerű családi ház ipari árammal eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.:
20/221-69-64.

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

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

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: szeptember 4. kedd 12 óra

Kiadó ingatlan

Ingatlant keres
Fáy utcán eladó garázst keresek. 30/19-77-181.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben 1700 m2-es kert eladó.
Téglaépítésű, padlásos kisház, kerítés, fúrt kút,
villany, hátsóépület, gyümölcsfák. Érd.: 70/5858-025.
Malomasszonykertben művelés alatt lévő bekerített kert termő gyümölcsfákkal eladó. Villany,
víz, kis ház. Érd.: 66/417-043.
Muronyban, a Murvahelyi zártkertben 1152 m2
gyümölcsös eladó. Víz, villany, pince. Érd.:
30/97-48-463.
Maróban közel 2 hektár föld eladó, ebből 900 m2
bekerített tanyahely gyümölcsössel, ásott kúttal,
házszámmal. Érd.: 70/379-14-53.
Szécsénykertben, az Élővíz-csatorna mellett 10
kvadrát kert eladó. Villany van. Tel.: 70/94-88-096.
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági
épületekkel. 30/242-75-54.
Rosszerdőn termő gyümölcsös lakható kis kőházzal eladó. Tel.: 66/634-372, este.

Jármű, alkatrész
Rotakapa 8 kapataggal, krumplikidúróval eladó
vagy birkára cserélhető. Tel.:30/279-46-96.
Elektromos rokkantkocsi újszerű állapotban eladó. Érd.: 70/218-59-72.
1982-es kiadású 350-es piros Jawa motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Eladó lovaskocsit keresek megvételre. 70/30353-75.
Panorámás MTZ-80-as traktor, RM7-es pótkocsi és kettes eke újszerű állapotban eladó. Tel.:
66/411-857, este.
Jó állapotban lévő Lofty elektromos kerékpár
jó akkumulátorokkal eladó. Érd.: 30/314-58-02.
Simson segédmotort vennék, javításra szoruló
is érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Kitűnő állapotban lévő Trabant Combi és Simson mkp. eladó. Érd.: 30/725-78-97.
Simson Star egyben vagy bontásra eladó 20
ezer Ft-ért. Tel.: 20/495-21-73.
Kétszemélyes, benzines moped kisautó eladó.
Irányár: 270 ezer Ft. Tel.: 70/283-58-83.
Eladó: háromfejes Vogel eke megkímélten,
pónikocsi fülke irányjelzővel, négyfejes könnyűeke, fogas. Kurta u. 5. Tel.: 30/277-95-43.
Üzemképes K–442-es gyorsbálázó, traktorra
szerelhető sertésszállító kaloda, szántóföldi kultivátor eladó. Tel.: 66/413-195, bármikor.

Állat
Fürjtojás folyamatosan eladó. 30/85-81-911.
Kistermetű fekete kankutyámnak kötözés miatt
új gazdit keresek. Tel.: 70/216-37-03.
Sárga-tarka póni kancacsikó eladó. Érd.: 30/2118-338.
Házi sárga csirke konyhakészen eladó. 20/52481-92.
4 db 120 kg-os fehér húsjellegű sertés eladó.
Tel.: 70/60-919-18.
Rántanivaló csirke eladó. 70/70-364-70.
Hízók eladók. 30/485-99-16.
Egyéves kuvasz kutya ingyen elvihető. Süldők
eladók. 30/942-18-62.
Vágni való nyúl, növendék nyúl, előnevelt csirke,
pulyka, kacsa, némakacsa eladó. Raktár u. 24.
70/881-93-00.
Kuvasz kiskutyák féregtelenítve, oltva eladók.
Tel.: 30/811-35-33.
Három kiscica ingyen elvihető. 70/508-08-95.
10 méhcsalád eladó. 70/77-96-818.
Növendék bárányok eladók. Tel.: 20/405-77-08.

Társkeresés
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 25
éves békési fiatalember társat keres. 70/26868-15.
63 éves nő józan életű férfival ismerkedne, hogy
együtt kiránduljanak. 70/216-37-03.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.
Fűnyírást, kaszálást, láncélezést vállalok.
30/858-19-11.
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gal�lyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák, csatornázás, bádogozás. Hívjon! Tel.: 20/47296-58.
Békésen hosszú távra befektetőt, vállalkozót keresek. Minden megoldás érdekel.
Tel.: 66/410-906.

Munkát keres, ajánl
Gépkezelőt keresek kombi kotrógépre. Jelentkezés: 20/34-70-702.
Takarítói munkát keresek, csak hölgyeknél. Tel.:
30/75-30-187.
Segédmunkást keresek 1000 Ft-os óradíjjal.
20/472-96-58.
Szarvasmarha fejésében jártas munkaerőt keresek. 30/484-80-44.
Megbízható, kisnyugdíjas nő napi 3–4 órában
munkát keres. Tel.: 70/216-37-03.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
2. sz. Általános Iskolában 1968-ban végzett 8/B.
osztály tagjainak osztálytalálkozót szervezünk.
Tasnádi Jolán osztálya volt. Jelentkezni: 70/4234-386, Berki Ilona.
Költözés miatt befőttesüvegek, reluxás ablakok
ingyen elvihetők. Női-férfi ruhák olcsón eladók.
Kondigép, taposógép, lábmasszírozó, biciklire
való gyerekülés eladó. Tel.: 70/216-37-03.

Békési újság
Eladó vagy jószágra cserélhető: négyfiókos fagyasztószekrény, ruhásszekrény, gyermekheverő, konyhaszekrény, szekrénysor, fotel, heverők, éjjeli szekrény, gázkonvektor, színestévé,
videolejátszó filmekkel. Tel.: 70/216-37-03.
5, 10 és 20 literes műanyag pálinkás kannák olcsón eladók. Érd.: 66/412-070, délután.
Hajdu centrifuga eladó. 70/70-364-70.
Vadonatúj akác zsúrkocsi eladó. Nagyméretű, szakszerűen összeszerelt, Hecht
márkájú, cseh gyártmány. Kertben is
használható. A felső tálca levehető. Igényes kivitelezés. Tel.: 30/432-20-30.
Jó minőségű körbálás zabszalma eladó. Nagy
teljesítményű háromfázisú terménydaráló eladó
vagy birkára cserélhető. Tel.: 30/279-46-96.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Fully Boss Schwinn Csepel 26-os össztelesz
kópos kerékpár eladó 15000 Ft-ért. Érd.:
30/744-08-96.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot,
gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi
bankjegyet. Tel.: 30/245-69-25.
Kisbálás fűszéna eladó. 30/85-81-911.
Eladó: kisbálás búzaszalma, szőlőzúzó és két
fenyőrönk eladó (egyik 520, a másik 250 cm
hosszú). Tel.: 30/433-79-89.
Szőlőprés és szőlőzúzó eladó. Érd.: 70/218-5972.
Eladó: új háromkerekű 6000-res Elektra moped,
rokkant kerekesszék, horgászbotok, gáztűzhely,
palack, szekrény, 120 l-es cefréshordók, 10-es
húsvágógép. Tel.: 66/412-955, 30/20-373-41.
Eladó: 10 db műanyag szép asztallal, napernyővel, 2 db egyszemélyes rugós heverő, új matrac,
30 db 13-14 colos autógumi, befőttes üvegek fedővel. 66/746-736, este.
2 db babakocsi, 2 db új gyermek ágyneműgarnitúra, utazóágy eladó. 70/36-55-789.
300 l-es fagyasztóláda olcsón eladó. Érd.:
70/365-42-06.
Költözés miatt eladók: bútorok, sporteszközök
(kosárpalánk, lovaglógép, hasizompad), ruhák,
cipők, egyéb berendezési tárgyak. Időpontegyeztetés: 30/935-80-54.
Búza, kukorica eladó. Elektromos, lábpedálos,
széphangú orgona-zongora eladó 65 ezer Ft-ért
sürgősen. Érd.: 70/216-37-03.
Eladó: AEG 120 l elektromos bojler, középszőnyeg,
dohányzóasztalok, csaptelep, befőttes üvegek,
Lucznik lábbal hajtós varrógép. 70/612-83-74.
Stanley és besztercei szilva lekvárnak eladó.
66/631-556.
Szilva eladó kis- és nagytételben cefrének is.
Érd.: 30/331-19-46.
Búza eladó. 30/232-29-89.
Hajdu mosógép és Hajdu centrifuga eladó. Érd.:
20/57-18-379.
Eladó: 110x60-as keretezett tükör, női Csepel kerékpár, 20 méter locsolócső. 30/57-44-088.
DP-0900 új tésztakészítő gép 5000 Ft-ért, szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: szőlőprés, zúzó, bontásból tégla, cserép,
konvektorok, kúpcserép, mestergerenda, mo
zaiklapok, csatornavasak, kéményajtók. 20/47296-58.

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

hirdetés
7 db 4 mm vartag 56x140 cm-es üveglap, bontott ablakszárnyak, 90 db B30-as tégla eladó.
Tel.: 30/367-08-94.
Besztercei szilva, vilmoskörte, birsalma, téli
körte és borszőlő, téli alma szedéssel eladó.
20/255-77-26.
Hagyatékból bútorok, szőnyegek eladók. Tel.:
30/293-27-51.
Üzemképes, akármennyire rozsdás Hajdu centrifugát keresek. 30/455-63-01.
Jó állapotú 16-os lányka kerékpár eladó. Tel.:
30/233-46-76, 66/634-513.
Régi bélyegalbum eladó. Érd.: 66/416-864.
2 db állítható magasságú kőműves vasbak eladó. Érd.: 20/445-73-48.
12 mázsa búza, 28-as férfi kerékpár eladó. Érd.:
66/410-204.
KD-160 jelű takarmánydaráló eladó. Tel.:
30/368-52-91.
Kétajtós, fiókos íróasztal eladó. Tel.: 30/55-12853.
Szarvasmarhatrágya eladó. 30/484-80-44.
Befőttes üvegek eladók. 30/258-04-69.
Árpa, búza, tritikálé, kukorica, borsó eladó. Körbálás lucerna, gyepszéna eladó. Tel.: 30/81135-33.
Veres szilva már hordóba szedve, 3 db 10 l-es
fonott üveg, mosdókagyló, elektromos kapa eladó. Tel.: 30/74-84-468.
Keresek 1952-ben használatos első osztályos
olvasókönyvet jutalom ellenében. 30/341-24444.
Permetezők, vasraklapok, akácdeszka, diófarönk, fateknők, villanytűzhely, drótbetétes üveglapok, 50 l-es üvegballon eladó. Érd.: 70/37914-53.
IZS 22-es típusú orosz légpuska tus nélkül eladó 3 ezer Ft-ért. Tel.: 30/513-19-56.
Automata mosógép (5 ezer Ft), vezetékes tűzhely (5 ezer Ft), ágyneműtartós heverő, székek,
fotelok eladók. Tel.: 30/467-13-39.
2 db 26-28-as női kerékpár, kisebb-nagyobb befőttes üvegek eladók. 70/283-98-89.
Prémium minőségű házi csemege és csípős
kolbász eladó. Tel.: 70/609-19-18.
Eladó Gyulán: kerítéselemek fából, 720 ml-es
befőttesüvegek lapkával. Tel.: 30/64-83-912.
Eladó: napozóágy, munkaasztal székkel, katonaláda, műanyag bőröndök, új vízszűrő, új mas�százsfotel, rozsdamentes mosogatókagyló, kalapács. 30/272-43-50.
Kétszakaszos bordásfal eladó. Petőfi S. u. 33.
Tel.: 66/646-017.
Egy- és kétmázsás cefréshordó eladó. Érd.:
20/387-05-58.
Régi bútor és régi konyhabútor eladó. Tel.:
20/580-38-56.
Lekvárnak való szilva eladó. 30/258-04-69.
631-es Slávia légpuska eladó. Távcsősínes.
Tel.: 20/49-52-173.
Üveges beltéri ajtólap, beltéri teliajtólap, káposztáskád eladó. 70/626-44-56.
Jó állapotú, jól felszerelt férfi bicikli eladó.
30/321-35-52.
Eladó: gáztűzhely, szagelszívó, 5 l-es villanybojler, szobakerékpár, férfi kerékpár, 60x60-as
burkoló (30 m2), lekvárok, befőttek, füge. Érd.:
66/643-333, 70/410-62-32.
Háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, vitrinszekrény, szódásüvegek, rekamié, régi vasalók,
szobafenyő, jukkapálma, gázpalack eladó. Tel.:
30/905-49-14.
Eladó: Trabant első szélvédő, 28-as Csepel női
kerékpár, háti permetező, 45-ös gumicsizma,
200 l-es cefréshordó, négyégős Karancs gáztűzhely. Tel.: 66/630-599, este.
Eladó: Beck gőzölős tisztítógép új állapotban, Phoenix varrógép, villanyvarrógép, mázsa, mérleg, fehér gyermekágy, házimozi, hangfal, videolejátszó, kis fagyasztószekrény. Érd.:
30/952-24-66.

Berill
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Ékszer
és Zálogház

Ajándékozzon szeretteinek értékálló
arany ékszert, amely bearanyoz
bármely családi alkalmat és ünnepet!

Óriási arany ékszer
kínálattal és kedvező
árakkal
várjuk vásárlóinkat!
Gyönyörű karikagyűrű
kollekcióink
3 napos határidővel
rendelhetők.

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

Hirdessen
a Békési Újságban!
Lapunk öt településen jelenik meg.
Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el.
Hívjon minket! Telefon: 00 36-30/432-20-30.

Gyulai Szakképzési Centrum
Ady Endre – Bay Zoltán
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Ingyenes képzési kínálatunk 2018/2019-es tanévre
nappali és esti képzésben:
Informatikai rendszerüzemeltető (2 év)
IT mentor (2 év)
Postai üzleti ügyintéző (2 év)

Felnőttoktatásban, esti rendszerben is ingyenes oktatás.
Miért válaszd Iskolánkat?
Magyarországon keresett szakmákat biztosítunk az alábbi területeken:
 Pénzügyi világ
 Kereskedelem
 Informatika
 Marketing
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.
Továbbfejlődési lehetőség
32 többletpont főiskolai, egyetemi jelentkezéshez.
Tanulmányi utak, kirándulások.
Vidám diákélet, móka, kacagás…
Kollégium ingyenesen biztosított.
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.
Elérhetőségeink:
web: http://www.adybaygyszc.hu
e-mail: sarkad-@gyszc.hu, vagy sarkadszakkepzes@gmail.com
telefon: 66/218-908 vagy 00 36-20/314-23-23
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Több mint ötszázan a
tizedik motoros találkozón
ak pedig egy Mercedes sporttárcsával dobtak, itt a rekord 7,98 méter
lett. Továbbá részt lehetett venni
lassúsági versenyen és sörpörgőn.
A dobogós helyet elérő versenyzőket jutalmazták. Fél hétkor több
mint száz motor vonult fel Békés
utcáin, rendőri forgalomirányítással. Rengeteg békési jött ki az utcákra megnézni a felvonulást. Hét
órától Palatinus Attila látványos
stunt show-ja következett, este pedig a Vida Rock Band Roll, a Feláldozhatók és a Kenton zenekarok
csaptak fergeteges bulit. Vasárnapra már csak a táborbontás maradt.
A motorosok elrobogtak, de reméljük, jövőre ugyanitt találkozunk.
Béres Tamara

Fotó: GA-Pix Fotó.

Augusztus 3-5. között rendezte
meg a Békési Motoros Baráti Kör a
tizedik motoros találkozót Békésen.
Hatalmas érdeklődésnek örvendett
az esemény, több mint ötszázan látogattak ki Dánfokra. Péntek este
három együttes, az East End, a Radar és a békési Copiers Rock Band
koncertjével vette kezdetét a szórakozás. A szombat ügyességi versenyekkel és hangnyomásméréssel
kezdődött. A leghangosabb motor
123,7 decibellel nyerte meg a versenyt, de a második és a harmadik
helyezett sem sokkal maradt le. A
féktárcsadobáson a női versenyzőknek egy gyári Hyundai féktárcsát
kellett minél messzebbre eldobni,
a rekord 9,53 méter volt. A férfi-

Látványos felvonulás zajlott Békés főterén.

Első báljukra készülnek
az ausztrálbarátok
Hat Ausztráliában élő magyar
jött el az idei, sorrendben hetedik Ausztrál Napra, amit Dánfokon az üdülőközpontban tartottak meg július 21-én. A Békési és
Ausztrál Polgárok Egyesülete rendezvényén képviseltette magát a
bécsi nagykövetség is. A program
a Békéscsabai Ipartestület Veterán
Motoros Klub tagjainak felvonulásával és zászlóbehozatalával kezdődött, beszédekkel, majd ebéddel
és kötetlen együttléttel zárult. Juhász Zoltán egyesületi elnök beje-

lentette, hogy ősszel megrendezik
a jótékony célú I. Ausztrál Bált,
melynek bevételét a békéscsabai és
a gyulai kórháznak ajánlják fel. A
bál védnökségére Brendon Hammer nagykövetet, Kiss-Rigó László
püspököt és Fekete Péter államtitkárt kérték fel. A 2011-ben megalakult Békési és Ausztrál Polgárok Egyesülete eddig is sokat jótékonykodott, mások mellett jelentős összeggel támogatták a Békés
megyei koraszülött-mentőautó beszerzését is.
Sz. K.
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Archívumok mélyéről...
A felvételen látható brigád az elsők között alakult meg 1954 őszén
a Kosárgyár kettes telepén, a Szent Pál soron. A fotó 1955 tavaszán
készült, az átképzés ideje alatt. Az átképzés hat hónapig tartott. Ez
idő alatt többféle kosáráru megfonását kellett megtanulni. Azután lehetett szakmunkásvizsgát tenni. A hátunk mögött ruháskosarak száradnak éppen. Az első időszakban órabért kaptunk, később fokozatosan át kellett állni a végzett tanulóknak a normarendszerre. A kereset attól függött, ki milyen ügyes és szorgalmas volt. Békési viszonylatban jó munkahelynek számított a Kosárgyár. Később a környező
településeken is alakultak fióküzemek. Szépen fejlődött a gyári élet.
Volt kultúrotthonunk, futballcsapatunk, még fotószakkörünk is. A
nyersanyagot Dunántúlról és Tiszafüred környékéről szállították Békésre. Aztán mint mindennél, ennél is eljött a változás ideje. Különféle rendeleteket hoztak, központosították a céget. Új vezetők jöttek
a vezérkarba. Összességében szép emlékeket őrzök a Kosárgyárról, a
termékek híresek lettek itthon és a nagyvilágban, és sok embernek
adott kenyeret az asztalára a kosárfonás mestersége Békésen.
Boda László, volt kosárfonó

A felvételen állnak balról jobbra: K. Szabó László, Domokos László szakoktató, Mester József, Hajdu Imre, Gyarmati Sándor, Zsigovics Imre, Budás
János, Süveges János, Csapó Ferenc. Guggolnak balról jobbra: Vakarcs
László, Polgár Ferenc, Czira László, Ambrus Imre, Farkas Mihály és Somlyai Ferenc.

Ha önnek is vannak hasonló, archív fotókon megörökített, valamely
békési közönséggel vagy eseménnyel kapcsolatos emlékei, amiket
szívesen megosztana a többi olvasóval, küldje el nekünk! A fénykép
mellé csatolja rövid leírását, történetét is. A fényképet minden esetben visszajuttatjuk! Címünk: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20. Vagy leadhatja a Cerka papírboltban és a Püski Sándor Könyvtárban is.

LAMBÉRIA AKCIÓ
1600 Ft/m2-os áron!
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu
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Egy nyelvet beszélünk
Mondjuk vagy mutassuk?

Egyhetes fotóstábort tartottak idén is Dánfokon a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
szervezésében. A Gazsó János és
Apáti-Nagy Lajos fényképészek
által fémjelzett táborozás során
a helyi, békéscsabai és csorvási
fotóamatőröknek módjuk nyílt
csiszolni technikai tudásukat és
bővíteni elméleti ismereteiket. A
dánfoki fotóstábornak vendégelőadója is volt: Nagy István szentesi fotóművész, aki egy már szinte

elfeledett, de rövid ideje újra felfedezett ősi fényképezési eljárást
hozott el, a cianotípiát. A táborozók elkészíthették a maguk nem
mindennapi alkotását ezzel a több
mint 150 éves technikával, amely
vegyi eljáráson alapul és fontos
szerepet kap az emberi kreativitás
mellett a Nap éltető ereje. A tábor
során nagy élményt adott még a
csónakos fotózás is a Kettős-Körösön. A legjobb elkészült alkotásokból kiállítás nyílt. 
Sz. K.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Néhány éve történt, hogy egy nagyvállalat vezetője írásban jelentette be, hogyan is ejtsük a termékeik nevét. Nem lenne ez hír abban
az esetben, ha nem fél évszázadot kellett volna várni, hogy megtudjuk, ’nájk’ vagy ’nájki’ néven kell-e illetni a brandet, ám erre a fél
világot érintő kérdésre olyan kimerítő választ adott a vezérigazgató,
hogy még fonetikus jelekkel is rögzítette a szót. A végeredmény pedig: igenis ejteni kell (még ha i-ként is) az utolsó betűt, hiszen a győzelem görög istennőjének a neve. Persze nem ez az egyetlen idegen
szó, amelynek a hangoztatásában bizonytalanság uralkodik e hazában: ember legyen a talpán, aki szépen mondja ki azt, hogy Beatles
vagy power, esetleg hogy Dr. House - mondhatnám, hogy a mássalhangzók esetleg hasonlítanak, a magánhangzók még annyira sem. A
népszerű áruházat is Lidi néven tiszteljük, hiszen a nóta is megemlékezik, hova ment a néni (a vásárba). Problémás a Vogue kiejtése (g-vel
kellene, nem zs-vel), valamint minden hájjal megkent divatmániások tudják csak helyesen mondani az amerikai sorozatokban gyakran
emlegetett Louis Vuitton-táskák nevét (’lüi vüitton’), amelyben még
a v-t is kicsit magánhangzósan kellene ejteni. Hasonlóan problémás
a Lamborghini, Mitsubishi és Chevrolet ejtése is, rendszerint valami egyszerűbbet mondunk, mint ami elvárható lenne – egyes román
diktátorok nevéről pedig ne is beszéljünk.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Különleges technikát
ismertek meg a hobbifotósok

Augusztus 15. szombat 10 óra
II. Békési Nemzetiségi Találkozó.
Tájház (Durkó u. 8.)

téses előadása a Békési Múzeumbarátok Köre szervezésében.
Civil Szervezetek Háza (Hőzső u. 4.)

Augusztus 20. egész nap
Szent István Napi Ünnepség és Családi Délután Dánfokon. Bővebben
a rendezvényről az 1. oldalon írunk.

Szeptember 4-6.
XX. Madzagfalvi Napok rendezvényei a város több területén. Bővebben a szórólapokon és lapunk
4. oldalán.

Augusztus 25. szombat 16 óra
„A kunmadarasi ezüstkincs nyomában” - Nagy Zsolt Dezső
régésztechnikus, numizmata vetí-

Szeptember 12. szerda 16:30
Filmklub. Vetítendő film: Aranyláz. Belépés díjtalan.
Könyvtár
Vállaljuk:

Tárház u. 22/2.

Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat
+36 30 963-0861

+36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu

 Motorkerékpárok
 Személygépkocsik
 Kistehergépkocsik
 Utánfutók
műszaki
vizsgáztatását.
Továbbá minden
gépjármű
eredetiségvizsgálatát
helyben, akár azonnal!
Előzetes átvizsgálás.
Műszeres
diagnosztika.

Fotózás a szabadban a fotótábor ideje alatt.

Gyulai fotográfus állít ki
Az igazi művészt nem a technika izgatja, hanem a motívumot kutatja. Azt, amit megjeleníteni kíván, amivel üzenni akar a befogadóknak – mondta Harangozó Imre újkígyósi néprajzkutató, amikor
megnyitotta Fenyvesi Dóra fotográfus kiállítását a kulturális központban. A gyulai alkotó régóta fotózik,
tagja a Székely Aladár Fotóklubnak, a Gyulai Alkotókörnek. Számos csoportos vett már részt, de ez
a békési mindössze a második önálló tárlata. A kápolnateremben szep
tember 3-ig látható fényképkiállításon természetábrázolások, köztük figyelemreméltó makro fotók,
tájképek, épület- és eseményfotók,
emberportrék egyaránt láthatók.
- Minden fotóban benne az isteni teljesség megragadásának szán-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Békési programajánlatok
augusztus 14. – szeptember 12. között

Fenyvesi Dóra fotográfus.

déka. Dóra a múlandóságban is az
állandót keresi, ragadja meg és tárja
a látogatók elé – fogalmazott a Keresztmetszetek című tárlat megnyitóján Harangozó Imre. 
Szegfű Katalin

Békési újság

sport

Bajnoki rajtra készülve

EB-negyedik
a legfiatalabb
Fekécs fivér

Július 23-án megkezdte a következő bajnoki idényre való felkészülést a Békési FKC. NB II-es férfi kézilabdacsapatunk tagjai napi
két, csúcsterhelések idején három
edzéssel alapoznak. Papp Bálint
edző célja, hogy ne legyen túl monoton ez az időszak, ezért többféle
mozgásformát és erősítést tervez.
A felkészülés fontos részét jelentik
az edzőmeccsek. Augusztus 14-én
a Cegléd, 31-én az Algyő látogat

A közelmúltban Milánóban rendezték meg az U15-ös és U17-es
korosztályú súlyemelők Európabajnokságát. A versenyre meghívták a Békési TE két tehetségét,
Fekécs Ervint és Szilárdot. Ervin
a 17 év alattiak 69 kg-os súlycsoportjában 95 kilót szakított és 126
kilót lökött. Az összetettben elért
221 kg-mal a 12. helyen zárt. Szilárd a 15 évesek 65 kg-os mezőnyében indult. 88 kilót szakított és 113
kilót lökött, amivel megjavította a
korosztályos magyar csúcsot. 201
kg-os összeredményével, ami szintén magyar bajnoki rekord, a negyedik helyet csípte el, és csak kicsivel maradt le a dobogóról – tájékoztatott a két sportolótehetség
edzője, Balog János.

Békésre. Csapatunk pedig Vácra és
Kecskemétre, valamint a hatcsapatos NEKA tormára ruccan ki.
- Tisztában kell lennünk azzal, hogy nagyon fiatal a csapat, 12
felnőttkorú játékosunk van jelenleg.
Most alkalmunk nyílt arra, hogy a fiatal játékosokat beépítsük a csapatba. Remélem, minél eredményesebben tudunk majd szerepelni a bajnokságban – mondta el Papp Bálint
az előzetes elvárásairól.
S. B.

Nyerjen kézilabda bérletet!

A Békési FKC és a Békési Újság közös bérletjátékot hir
det. Játsszon velünk és nyerje meg a szezon hazai mec�
cseire szóló bérletét!
Kérdésünk: Milyen színű érmet akasztottak a Békési FKC felnőtt
csapata tagjainak nyakába az előző bajnoki év végén?
A: arany	B: ezüst

C: bronz

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó nevét, lakcímét SMS-ben
vagy e-mailben lehet elküldeni augusztus 24-ig. SMS-hez a telefonszám: +3630/432-20-30, míg az e-mail cím: bekesiujsag@gmail.com. Lakcím nélküli pályázatot nem veszünk figyelembe és egy lakcímről egy pályázatot fogadunk el!
A jól válaszolók között sorsolunk. Két szerencsés nyertesünk jutalma egyegy bérlet az őszi bajnoki idény hazai mérkőzéseire. A nyerteset telefonon
értesítjük. A bérletet még az első békési sportcsarnokbeli meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a békési kézilabdázóknak!

Vágási Soma világbajnok
sárkányhajózásban
Zsuzsanna, Mózes Imréné, Őriné
Apáti Anna, Szöllősiné Török Andrea, Török Ágnes, Csicsely Ádám,
Kálmán András, Kálmán Tibor,

Kmotricza Igor, Lipcsei Levente,
Mózes Imre, Nagy Gábor, Pálfi János, Szöllősi Gábor, Szűcs Zoltán,
Vágási Péter, Vágási Soma.

Horgász
szemmel
NYÁRI PONTYOK
A nyári meleg megváltoztatja a
vizek hőfokát, ez pedig hatással van
a pontyok tartózkodására és táplálkozására. Sok esetben a bevált helyeken már nem tudunk halat fogni. De az ilyen felmelegedett vizekben is van megoldás. Persze nem
egyszerű a pontyok eszén túljárni.
A vízközti fenekezés egy kicsit furcsán hangzik, de kivitelezhető. Erre a módszerre azért van szükség,
mert a pontyok azon vízréteget keresik, amely számukra a legjobb és
gyakran vízközt tartózkodnak. A
módszerek nem csak állóvízen működnek, hanem a lelassult Körösökön és egyéb csatornákon is. A
method feederézés az egyik legfogósabb módszer. Érdemes ilyenkor
a rövid előkénket hosszúra cserélni, ez lehet egyméteres, sőt másfél méretes is. Csalinak a jól bevált
mini pop up csalikat ajánlom, mert
csak ezekkel a csalikkal emeljük
fel a kellően hosszú előkénket. Az
ízeket és a formákat a horgászokra bízom, mert mindenkinek megvannak a bevált módozataik. Számomra a horgászat kihívás és rejtély minden évszakban. Titok a hal
és az ember között. Bár emberek
vagyunk, tudunk halként gondolkodni. E szemlélet szerint a horgászat bármely módon sikeres lehet.
Szekerczés Sándor

Sport- és védőhálók
kézi kötésére
megváltozott
munkaképességű,

gyakorlott
HÁLÓKÖTŐKET
keresünk

Fotó: Amatőr felvétel.

Jól szerepeltek a békésiek a Sárkányhajó Világbajnokságon, amit
Szegeden rendeztek meg. Harminc
ország 140 csapata, közel hatezer
sportoló versenyzett 200, 500 és
2000 méteres távokon. A szarvasi
székhelyű Körös Dragon csapatát
erősítették a Békési Sárkánylovasok
is, akik aktívan kivették a részüket a
kiváló eredményekből. A 18 év alattiaknál Vágási Soma csapatával világbajnoki címet szerzett, míg a 18
év alatti lányoknál Kálmán Katalin
csapata bronzérmes. A 40 év felettiek ötödikek lettek, míg a legnehezebb, úgynevezett premier kategóriákban 8., 9., 13. és 14. helyezést értek el. A Körös Dragon csapat békési tagjai: Balogh Erzsébet, Kálmán
Katalin, Kálmánné Kolarovszki
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napi 4 órás munkaidőben.
Békési sárkányhajósok Gundel Takács Gáborral Szegeden.

Jelentkezni:
0036-30/938-04-61.
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Mozaik

Érdekességek a nagyvilágból

Élő fortélyaink

Kevésbé ismert tények a kávézásról

 Elsőként a magyar irodalom- BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com
ban Zrínyi Miklós Szigeti veTippek a sikeres grillezéshez
szedelem című eposzában emlíPár éve különösen kedvelt nyári idő- alatt sül meg az étel. Ugyanakkor
tik meg a kávézást. A mű 1651töltés lett a grillezés, ami nem pusz- fontos, hogy ne a lobogó lángra dobben jelent meg.
tán egy étkezés, hanem családi, ba- ja rá az alapanyagokat, hanem várja
 Az első webkamera a kávé miráti találkozásra jó alkalom egyben. meg, amíg leég a tűz. Ha így teszünk,
att készült el. 1991-ben egy
Néhányan még egy kisebb erkélye- átsütjük, nem pedig megégetjük a
cambridge-i kutató ráirányított
 Amikor a kávé Európába érkeken elhelyezett gázos gömbgrillen húsokat és egyéb finomságokat.
egy kamerát a kávéfőzőgépre és
zett, még nem kávénak hívták,
is hódolnak ennek az újfajta szenveösszedobott egy kis szoftvert,
Hússütés
hanem „arab bor” volt az elnedélynek, de azért a legtöbben kertjehogy távolról is lássa, mikor fő
A húst törölgessük szárazra. A fevezése.
ikben fognak neki. Tippjeink:
le a kávéja.
lesleges nedvesség a húson lassít 1785-ben kisebb felkelés tört ki  Budapesten a 19. század dereÜgyeljen a higiéniára!
ja a sütést, míg a pácmaradványok
Poroszországban azért, mert a
Fontos, hogy a grillt minden hasz- a sütés során megéghetnek, ezzel
kán virágzott fel a kávéházi
kávéfogyasztást betiltották a
nálat előtt alaposan tisztítsa meg, rontva a vacsoránk ízét. Az inakat,
élet, elsősorban a fővárosban.
nemesség, papság és a magas
hogy eltávolítsa a ráégett anyagokat nagyobb zsírereket vágjuk át itt-ott,
A budapesti New York Kávérangú hivatalnokok körében,
és az idő közben rárakódott port.
ház 2011-ben egy színvonalas
ezzel csökkentve az esélyét annak,
mivel a II. Frigyes porosz király
Csak semmi kapkodás!
nemzetközi szavazáson elnyerhogy a sütés folyamán túlságosan
rettegett a kávéházi összeesküA grillezendőt, a fűszereket, min- összeugorjon a hús. A szárazabb húte a Világ Legszebb Kávéháza
vésektől és az árulástól.
den szükséges tálat, kelléket készít- sokat, mint a szűzpecsenye vagy a
címet.

HIP-HOP TÁNCSZÍNHÁZ
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sen elő sütés előtt. Alapszabály, hogy
a tüzet és az ételt nem hagyhatjuk
magára. A villa nem jó húsok grillezéséhez, mert ha szúrjuk a húst, kifolyatjuk belőle az értékes szaftot, helyette
csipesz, lapát vagy fogó a megoldás.
Fő a biztonság
Sütéskor ne legyen a közelünkben
semmi más, éghető, gyúlékony anyag
és szélmentes helyet válasszunk.
Ne pácoljon!
A jó minőségű húsnak nincs szüksége arra, hogy napokig bolti pácban ússzon. A páclé nem hozzáad a
tökétes grillélményhez, hanem pont
ellenkezőleg, elveszi a hús ízét. Sütés előtt egy kis só és frissen őrölt
bors, csupán ennyi kell a tökéletes
ízélményhez.
A hőmérséklet is számít
A barbecue és a grillezés közt a
leglényegesebb különbség, hogy míg
előbbinél lassan, alacsony hőfokon
készül a hús, addig a grillen magasabb hőmérsékleten, rövidebb idő

csirkemell, grillezés előtt csavarjuk
be szalonnával.
Zöldséget és sajtot a rácsra!
A nyár bővelkedik friss zöldségekben. A cukkinivel, gombával, paprikával, padlizsánnal, édes burgonyával, paradicsommal biztosan nem
vallunk kudarcot a sütésnél, és tetszés szerint variálhatók. A hagyma,
fokhagyma szintén jól mutat a nyárson. A grillezni kívánt zöldségeket és
gyümölcsöket alaposan mossa meg
sütés előtt. Süsse együtt a grillsajttal.
Semmit nem öntünk a grillre!
Olajat, páclevet szigorúan tilos
az égő grillre önteni, mert fröcskölve égési sérülést okozhat. Vizet pedig akkor se öntsünk a grillre, ha az
fellángolt, mert különösen veszélyes.
Ne várassuk meg a vendégeket!
Ha vendégeink jönnek, célszerű
nagyjából egy órával azelőtt nekiállni
a sütésnek, mint amikorra várhatóak,
így nem kell kopogó szemekkel várniuk a tálalásra.

