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

2019. augusztus 13.  XXVII. évfolyam 8. szám

Aratási ünnep a kisgazdakörnél
talkorukból mire emlékeznek a hagyományos békési aratásokról.
A rendezvény később az udvaron felállított óriássátornál folytatódott. Az Okányi Mihály vezette
Belencéres Néptáncegyüttes fergeteges és vidám hangulatú bemutatóját követően Hégely Laci bácsi és
két társa, azaz a Körös Citerazenekar aratódalokkal lépett fel. Énekeltek és citerán kísértek békési

gyűjtésű dalokat és felvidéki dallamokat. Végül az újkenyér megszegésére került sor. Tarkovács István,
a Békési Kisgazdakör elnöke előzetesen elmondta, hogy az aratási
ünnep mintegy betetőzése annak a
folyamatnak, melyet két hónappal
korábban a határbejárással kezdtek
el, kérve Isten áldását a gabona növekedésére.
(Folytatás a 6. oldalon)

a szerző felvétele.

A Békési Kisgazdakör tagsága
július 27-én megtartotta Aratási
Ünnepét. A nap szervezésébe bekapcsolódott a Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA) az „Öngondoskodás foglalkozássorozat”
elnevezésű programjával és Békés
Város Önkormányzata az „Esélyt
a fiataloknak” projektje révén.
Az aratási ünnep programjainak sorát a Csabai úti kisgazdaköri székházban filmvetítés indította. Több dokumentumfilmet lehetett óriáskivetítőn megtekinteni, melyek mindegyike a régi, mára jórészt elfeledett kézi aratásokat,
ezek egyes fázisait és mindenekelőtt fáradtságos munkáját igyekezett bemutatni. A legérdekesebb és
leghitelesebb az az 1951-es, fekete-fehér filmfelvétel volt, melyet a
Néprajzi Múzeum készített a kézzel cséplés műveletéről. Néhány jelenlévő idősebb gazda felidézte, fia-

Megszegték az újkenyeret a Békési Kisgazdakör közösségében.

A lapszám
üzenete
A megosztott öröm
kettős öröm, a megosztott
bánat fél bánat.
(Charles Spurgeon)

Már készül a jövő
évi Kalendárium
Már javában készül Békés legsikeresebb állandó kiadványa, a Békési Kalendárium, amely immár
másfél évtizede kínál színvonalas
olvasnivalót a békésieknek, az innen elszármazottaknak és a településsel kapcsolatban állóknak. A
jubileumi, tizenötödik kiadványban is számos hiánypótló néprajzi
és helytörténeti írással találkozhatnak majd – ígéri Szegfű Katalin,
aki 15 éve ötletgazdaként útjára indította a Békési Kalendáriumot és
a kezdetektől szerkeszti azt.
(Folytatás a 14. oldalon)

Kálmán Tibor a teljes jobboldal bizalmát élvezi.

Közös jelöltet indít az őszi helyhatósági választáson Békésen a Fidesz, a KDNP és a Jobboldali Ös�szefogás. Hosszas egyeztetéseket
követően a jelölt személyét immár
nyilvánosságra hozták. Kálmán Tibor, aki jelentős tapasztalatokat
szerzett az önkormányzati munkában és három éve alpolgármesterként dolgozik helyben – jelentette
be a helyi és megyei újságírók előtt
július 16-án Dankó Béla. A Fidesz
választókerületi elnöke hozzátette,
hogy ezzel vége a régóta tartó békétlenségnek a jobboldalon, így az
energiákat immár az építkezésre, a
város hasznára lehet fordítani.
(Folytatás a 3. oldalon)

Pályázati forrásból elkészült a
József Attila utcai Rendelőintézet
külső hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése és nyílászárócseréje. Az épü-

letre - másik pályázatból - számos
napelemet is elhelyeztek, így fenntartása még olcsóbb lesz.
(Folytatás a 6. oldalon)

Fotó: Gazsó János.

Fotó: Gazsó János.

Kálmán Tibor a jobboldal
Átadták a felújított
közös polgármester-jelöltje Rendelőintézetet

A szalagátvágás pillanata. Balról jobbra Dankó Béla, Erdélyi Imola és Izsó Gábor.
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Háziorvosok és fogorvosok Napelemek segítségével
rendeléseinek telefonszámai csökkentik a kiadásokat

Gyermekháziorvosok:
Dr. Zsilinszky Eleonóra
és Dr. Tamási Adrienn 66/886-110

Dr. Okányi László
és Dr. Lovászi Éva

66/886-109

Fogorvosok:
Dr. Futó Erika 
Dr. Garda Judit	
Dr. Hajdu Anikó	
Dr. Sándor Judit	

66/886-127
66/886-128
66/411-550
66/411-129

A József A. u. 5. szám alatti Rendelőintézet központi
telefonszáma: 66/411-022.
Fax: 66/411-754.
A Körősi Csoma S. u. 6-14.
szám alatti Gyógyfürdő telefonszáma: 66/886-133, 66/411-455.
Az Uszoda telefonszáma: 00 3620/400-23-30.

kapható az új
Békés történetéről szóló könyv!
A nemrégiben megjelent „Fejezetek Békés város történetéből” című kiadvány – amely a kőkortól kezdve napjainkig tárgyalja a település történetét –
2000 Ft-os darabáron megvásárolható az alábbi helyszíneken:

▶ Cerka Papírbolt (Piac tér)
▶ Ezüsttoll Papírbolt (Múzeum köz)
▶ Antikvárium (Piac tér)
▶ Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdő
(Kőrösi Csoma Sándor utca)
▶ Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
(Széchenyi tér)
▶ Barta Udvar (Szent Pál sor)
Ajándéknak is kiváló!

Ünnepi hulladékszállítási rend
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja
az ingatlantulajdonosokat, hogy az augusztus 20-i ünnepre való tekintettel a hulladékszállítás időpontja Békésen az alábbi rend szerint változik:
- Augusztus 21-én, szerdai gyűjtési napon szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot és a zöldhulladékot az augusztus 20-i, keddi gyűjtési nap helyett a II. körzetben.
Kérjük, hogy a kukákat reggel 6 óráig szíveskedjenek megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhatnak.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!


Fotó: Gazsó János.

A betegek kérésére a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő közli a felnőtt- és gyermek
háziorvosok, illetve fogorvosok telefonszámait, melyeken a szakrendelés elérhető.
Felnőtt háziorvosok:
Dr. Baranyai István 66/886-111
Dr. Bárány Béla	
66/886-112
Dr. Berczi Ilona	
66/886-114
Dr. Garbai Imre Gábor66/886-116
Dr. Farkas István	
66/886-115
Dr. Józsa Csaba	
66/886-117
Dr. Pálmai Tamás
66/886-118
Dr. RusGal Paul Ovidiu 
66/886-113

Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester a napelemes
rendszerek átadásának ünnepségén a Városháza udvarán.

Az elmúlt években összesen 26
önkormányzati tulajdonú épületnél alakítottak ki napelemes rendszereket a Területfejlesztési Operatív Programban elnyert két pályázat segítségével.
- A beruházással megközelítően húszmilliós megtakarítás érhető
el évente, amit aztán más célokra,
például további városfejlesztésekre fordíthatunk – mondta el Izsó
Gábor polgármester a július 31-én
megtartott ünnepségen, amikor a
Városháza udvarán szimbolikusan
átadták az energetikai korszerűsítést.
A beruházás fontos egészségügyi, szociális, oktatási-nevelési,
valamint sportcélú és kulturális
közintézményeket érintett. Példaként említhető a Rendelőintézet,

a fürdő épülete, a fogászat épülete,
az orvosi ügyelet épülete, hajléktalanszállók, a sporttelep, a csónakház, több óvodai, bölcsődei és iskolaépület, valamint a kulturális központ. A két pályázatból megvalósult beruházás összértéke mintegy
256 millió forint, melyből 10 érintett épületnél az elavult világítási elektromos rendszer felújítása is
megvalósulhatott.
Izsó Gábor polgármester köszöntet mondott a beruházást segítőknek, köztük a békési kivitelezőknek, Kálmán Tibor alpolgármesternek és Dankó Béla országgyűlési képviselőnek. Hasonló
energetikai megtakarítást eredményező fejlesztés még további kilenc
önkormányzati épületnél folyamatban van. 
Sz. K.

Elektronikai hulladékgyűjtés
Békés Város Önkormányzata a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. együttműködésével gyűjtési akciót szervez szeptember 5-e és
7-e között, a feleslegessé vált
elektronikai cikkek leadására. A
cím, ahová az elektronikai hulladékot elhozhatják és leadhatják a
lakosok: Szarvasi út 64/1. Nyitva szeptember 5-én és 6-án, csütörtökön és pénteken 8-16 óra

között, szeptember 7-én,
szombaton 8-12 óra között.
Az alábbi elektronikai cikkeket áll a gyűjtést meghirdetők módjában ingyenesen átvenni: elektromos árammal működő elektronikai berendezések (hűtő, mosógép, számítógép,
stb.), képcsöves berendezés (televízió, monitor), amennyiben egyben vannak.

aktuális

Békési újság

Kálmán Tibor a jobboldal
közös polgármester-jelöltje
(Folytatás az 1. oldalról)
A Békést három ciklus óta irányító Izsó Gábor, mint polgármester nem kívánja újra megmérettetni magát. A 68 éves településirányító elmondta, hogy örül a közös
jelölésnek, bízik egy ütőképes frak-

ció létrejöttében, és jó szívvel ajánlja maga helyett Kálmán Tibort.
- A közéletben maradni szeretnék még, de hátrább lépek – fogalmazott.
Kálmán Tibor jövőbeli terveiről a sajtónak elmondta, hogy szá-

Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár
augusztus 10-17.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
augusztus 17-24.
Levendula Patika (Csabai u.)
augusztus 24-31.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
augusztus 31-szeptember 7.
Turul Patika (Piac tér)
szeptember 7-14.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

mos elképzelés formálódik benne.
Emellett várja és gyűjti a lakosoktól az ötleteket, hogy Békést az ország gazdasági és turisztikai térképére még karakteresebben feltegyék. 
Szegfű Katalin

Emlékezés a holokauszt roma áldozataira
holokauszt. - Legyen ez a nap megemlékezés a múltról, felkészülés a jövőre, mert ahogyan a múltunk, a
jövőnk is közös lesz – fogalmazott.
Később koszorúzás zajlott. A városvezetés nevében
Tárnok Lászlóné jegyző és Kálmán Tibor alpolgármester, míg az Országos Cigánymisszió nevében Abdul
Ádám missziós igazgató és Fábián Tamás vezető presbiter helyezte e az emlékezés virágait.
Sz. K.

Fábián Tamás, Abdul Ádám, Tárnok Lászlóné és Kálmán
Tibor az ünnepségen.

Békésiek adtak elő a történettudományi
tanácskozáson Hódmezővásárhelyen
Két békési előadó kapott meghívást a 12. alkalommal megtartott Hódmezővásárhelyi Történettudományi Találkozóra, melyet július 20-28. között rendeztek meg. A Vásárhelyi Történelmi
Kör által szervezett konferencia során mintegy ötven előadás hangzott el a Bethlen Gábor Református Gimnázium Szathmáry Kollégiumában megtartott eseménysorozaton, melynek védnökségét a
Szegedi Tudományegyetem tanárai
vállalták. Az előadások nagyobbik
része a huszadik századi történelmünkkel, kiemelten a 100 éve vé-

Anyakönyvi hírek

Fotó: Gazsó János.

Többéves hagyomány Békésen augusztus 2-án
megemlékezni azokról a cigány személyekről, akik a
holokauszt idején, a haláltáborokban vesztették életüket. Az idei ünnepséget Békés Város Önkormányzata
és a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója szervezte meg a világháborús emlékműnél.
Kálmán Tibor alpolgármester azokról a soha el
nem múló sebekről beszélt, melyet a romák 20. századi elhurcolása és meggyilkolása okozott a családokban.
- Ez a mai, összefogásból megvalósuló emlékezés főhajtás az egykori üldözöttek élete, tragédiája és a családtagok fájdalma előtt – fogalmazott.
Később Abdul Ádám missziós igazgató arra figyelmeztette hallgatóságát, hogy a holokauszt roma áldozatai egyben a holokauszt magyar áldozatai. Hozzátette: a keresztény ember a gyilkos eszmét elveti, de a
gyilkost nem gyűlölheti. A keresztényeknek a szeretet
a válasza. Ha ilyen szemléletű országot sikerülne építeni, ott a bizalom venné át a gyanakvás helyét, ott
testvériség és megbocsátás uralkodna, és nem lenne

get ért I. világháborúval és hatásaival foglalkozott.
A békésiek közül Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztője
az 1919-es román katonai vérengzés civil áldozatairól szóló kutatásai ismertetésére kapott felkérést.
A száz évvel ezelőtti, korábban sokáig elhallgatott drámai történés
12 ártatlan helyi személy halálát
eredményezte. Az áldozatokról és a
nap (1919. április 26-a) eseményeiről a százéves jubileumon, idén tavasszal már megemlékezett Békés
városa, most a történésztársadalom is tudomást szerezhetett róla.

Részletes ismertetését minden érdeklődő elolvashatja az idén ősszel
megjelenő 2020-as Békési Kalendáriumban.
A másik békési - kötődésű - előadó dr. Vincze Gábor történész volt,
aki az utóbbi időben a csendőrnyomozók témakörében folytat kutatásokat és tervez publikációkat.
„Kommunistaellenes nyomozások
az 1930-as, 1940-es években” című
előadásában ezeket a felkutatott tényeket tárta a szakemberekből és a
történelem iránt érdeklődő hallgatósága elé a 12. Hódmezővásárhelyi
Történettudományi Találkozón.
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Házasságkötés
Gurbai Sándor (Mezőgyán) és Juhász Mária
Adél, Jakab Mihály (Mezőberény) és Püski
Irén, Balogh László Ádám és Tóth Alexandra,
Bakacsi Gábor (Orosháza) és Varró Julianna
Anikó, Balogh Attila (Budapest) és Kelemen
Emese.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Török András (73 évesen), Szabados László
(73), Varga Károly (80, Murony), D. Nagy Emma (82), özv. Wagner Józsefné Pallagi Zsuzsanna (90, Kamut), Varga Gábor Antal (78), özv. Dr.
Ürmössy Attiláné Vámos Ilona (91), özv. Csikós
Györgyné Megyeri Magdolna (87), özv. Elek Gáborné Gógán Zsófia (65), Váradi Mátyás (71),
Varga Ferencné (85, Bélmegyer), özv. Tamás
Ferencné Kovács Zsuzsanna (89), Mihalik Julianna (66).
Nyugodjanak békében!

Békés, Szarvasi út 27.

66/640-955

Egyházi vagy polgári kegyeleti
szolgáltatás bármely temetőben.
Ügyelet: 0–24-ig

30/25-12-102

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
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MEGHÍVÓ
A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló ÖNGONDOSKODÁS
FOGLALKOZÁSSOROZATRA.
Az öngondoskodás a tervezett jövő. Az öngondoskodás
jelenti a megoldást jövőnk tudatos alakítására, és a váratlan helyzetekből fakadó kiszolgáltatottság csökkentésére. Aki tervezi a jövőjét, az jobban fel tud készülni a
váratlan helyzetekre, illetve a váratlan helyzetek száma is
csökkenni fog.

2019. szeptember 8. vasárnap 9-18 óra
Békés, Erzsébet liget

A foglalkozások időpontjai, tematikája és helyszínei:
Elődeink konyhája 1. – Száraztészta készítés házilag helyi alapanyagokból valamint Ház körüli munkák, javítások
gyakorlati foglalkozás
2019. augusztus 17. szombat 9-17 óra
Békési Kisgazdakör székháza (Békés, Csabai út 18.)

Tudatos közlekedés – Tudatos közlekedési formák megismerése, balesetmentes közlekedés Békésen, kerékpáros
technikai ismeretek
2019. szeptember 20. péntek 7-18 óra
Dánfoki Üdülőközpont

Öngondoskodás a tanyán
Tanyalátogatás. – Jó gyakorlatok bemutatása: Mi is tanyán
élünk! – fiatal tanyasiak bemutatkozása.
2019. augusztus 18. vasárnap 9-19 óra
Tanyasi Kultúrpajta (Libás Tanya, Tarhos, VI. kerület 14.)
Elődeink konyhája 2. – Hűsítő italok készítése helyi alapanyagokból: szörpökből, gyógynövényekből.
2019. augusztus 20. kedd 12-19 óra
Dánfoki Üdülőközpont (Békés-Dánfok)
Gyümölcsészet a gyakorlatban 1. – Nyárvégi munkák,
gyümölcskóstolás és bogarászás a gyümölcsösben.
2019. augusztus 24. szombat 14-17 óra
Békési Tündérkert (Békés, Szécsénykert első dűlő)

Gyümölcsészet a gyakorlatban 2. – Őszi munkák és
bogarászás a gyümölcsösben.
2019. szeptember 15. vasárnap 14-17 óra
Békési Tündérkert (Békés, Szécsénykert első dűlő)

Öngondoskodás a közösségben 2. – Szüreti felvonulás,
szőlőlopás, hagyományos szüret bemutatása, szőlőfeldolgozás, mustkészítés.
2019. szeptember 21. szombat 9-17 óra
Békési Kisgazdakör székháza (Békés, Csabai út 18.)
Szervező: Fenntartható Térségért Alapítvány - FETA
A képzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni online, a facebook.com/fetabringa
oldalon található regisztrációs felületen lehet.
A foglalkozásokról és a jelentkezésről információkat az
alábbi elérhetőségeken kérhet:
E-mail cím: feta.bekes@gmail.com
Web: facebook.com/fetabringa

Elődeink konyhája 3. – Hűsítő italok készítése helyi alapanyagokból: szörpökből, gyógynövényekből.
2019. szeptember 7. szombat 13-20 óra
Békési Gyógyfürdő (Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 6-14.)
Elődeink konyhája 4. – A gyógynövények felhasználása, alkalmazási módja, a gyűjtés, szárítás fortélyai;
forrázat, főzet, macerátum készítése. Tinktúra, gyógyolaj,
teakeverék készítése, teakóstoló. Fűben, fában orvosság
- rövid gyógynövényismereti túra a Élővíz- csatorna közeli
szakaszán

Filmművészeti
tanfolyam
– ingyenesen!

A magyar, az európai és az amerikai film
művészetbe enged betekintést az a tanfoly
am, amely rövidesen indul a Püski Sándor
Könyvtárban. A Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
pályázati forrásból finanszírozza a képzést, amely így a jelentkezőknek teljesen ingyenes!
A foglalkozásokat Szegfű Katalin filmtanár tartja majd, aki
szeretne a rendelkezésre álló 30 tanórában minél többet elárulni
a nemzetközi és magyar filmtörténetről, a filmműfajokról, a nagy
filmes személyiségekről, a filmkészítés folyamatáról, és arról, hogy
a 21. században merre tart a filmművészet Hollywoodban és itthon.
A foglalkozások október közepétől csütörtökönként és pénte
kenként, a délutáni-esti órákban lesznek. Bárki jelentkezhet, életkori vagy egyéb megkötés nincsen. Vizsgakötelezettség nincsen.
A résztvevők a tanfolyam végén tanúsítványt kapnak.
Jelentkezni online lehet a bekesinefelejcs.hu weboldalon
keresztül, vagy személyesen a Püski Sándor Könyvtárban elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltésével.
Bővebb tájékoztatás kérhető a +36-20/411-77-69-es
telefonon vagy a info@bekesinefelejcs.hu e-mail címen.

Ünnepeljük együtt Államalapításunk Ünnepét
a Körös-menti Települések Találkozójával!
Immáron második alkalommal rendezik meg Békésen a Körösmenti Települések Találkozóját 2019. augusztus 20-án, melyen Doboz,
Köröstarcsa, Ágya, Nagyszintye, Nagyzerind, valamint Simonyifalva te
lepülések képviselői teszik tiszteletüket városunkban.
A rendezvény délelőtt 10 órakor veszi kezdetét a Körös-menti
Települések Találkozójának megnyitójával, valamint Államalapító
Szent István Napjának ünnepi műsorával az Erzsébet-ligetben.
Szintén 10 órai kezdettel a Dánfoki Üdülőközpontban Kispályás
Labdarúgótorna, valamint 9 órától a III. Délkelet-magyarországi
Pacalfőző Verseny veszi kezdetét. Délután 14 órától szabadidős prog
ramokkal, kiállításokkal, kirakodóvásárral és helyi termékek piacával
várjuk az érdeklődőket. A színpadon fellépnek a Békés Megyei Ki-MitTud? tehetségkutató verseny résztvevői, a Békési Hagyományőrző Dal
kör, a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, helyi kiscsoportok, valamint
a meghívott Körös-menti települések. Idén nagy hangsúlyt fektetünk a
környezettudatos programelemekre is, így többek között Zöldülj-fordulj kiállítás és családi vetélkedő, valamint Zöld Sziget játszóház vár
majd kicsiket és nagyokat egyaránt. A délután folyamán bemutatják a
nemrég megjelent Békési szavak című könyvet is, melyben a Békési
Nosztalgia csoport tagjai Békési Béla vezetésével gyűjtötték össze a még
fellelhető, de ma már feledésbe merült helyi kifejezéseket.

Este 20 órától Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar fellépése
garantálja a kikapcsolódást. Az együttes másfél évtizedes fennállása
alatt saját műfajt teremtett - egyfajta retro rock and rollt - amely aktu
ális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei
műfajokkal.
A Körös-menti Települések Találkozója a Körösök Völgye Natúr
park Egyesület és Békés Város Önkormányzatának együttműködésé
vel valósul meg az INTERREG V-A Románia-Magyarország program
ROHU-292, CultUmbrella - Települési együttműködések erősítése a
Körösök Völgyében című projektjének keretében. A projekt célja a tér
ség települései és lakosai közötti együttműködések előmozdítása, meg
erősítése, a helyi kulturális és természeti értékek bemutatása, valamint a
lakosság környezettudatosságának növelése.
A rendezvényre a belépés díjtalan. Bővebb információ a www.
bekesikultura.hu oldalon érhető el. A versenyekre jelentkezni a www.
bekesikultura.hu oldalon elérhető online jelentkezési lap kitöltésével,
vagy személyesen a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ recepcióján
lehet (66/411-142).
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi
az Európai Unió álláspontját.

hírek, jegyzet

Békési újság

Képes hírek

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Pályázati forrásból új fellépő ruházatot készíttetett a Békési Hagyományőrző
Dalkör. Az éneklés öröméért együtt dolgozó dalkör tagjai, vezetőjüknek, János Hajnalka népdalénekesnek és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri
Sándor Programjának köszönhetően képviselheti városunkat az új viseletben.
A hölgyek zöld ruhát kaptak köténnyel és egy különálló fehér blúzt, a férfiak
kétfajta inget, mellényt és nadrágot, illetve valamennyien egy-egy lábbelit is. A
ruhák a helyi Szent Lázár Alapítvány varrodájában készültek. A támogatásból
számos fellépés buszköltségére is jutott forrás, illetve a zenei kísérethez szükséges citerát is készített számukra a dévaványai Szilágyi Endre citerakészítő,
hozzá pedig még egy citeratok is dukált.

Fotó: Gazsó János.

A démoni megszállottságról és az ördögűzés katolikus egyházban szokásos
módszereiről tartott előadást nemrégiben Békésen Szabó József egri spirituáis
atya. A békési római katolikus egyházközség gyülekezeti termébe sok – köztük más felekezetű – érdeklődőt vonzott az előadás, amely leplezetlenül tárta
fel a világban jelenlévő gonosz hazug és megtévesztő természetét, megjelenésének formáit és hogy ellene miképpen tudnak fellépni erre felkészített papi
személyek.

Idén is megtartották a Jakab-napi vásárt a piacon. Művészeti fellépések, kézműves foglalkozások és gasztronómiai elemek színesítették a július 21-i rendezvényt.
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Jegyzet

Metszés
Nálamnál jóval bölcsebb ember írását olvastam nemrég. Jim
Mathis elmélkedett benne az
élet dolgairól, az ember sorsáról. Története szerint eljött életében egy adott idő, amikor úgy
érezte: váltani kell. Sokáig volt
két kamarának is tagja. Akikkel
ebben az időszakban kapcsolatba került nagy segítségére voltak a személyes fejlődése terén,
ám egyszer csak nehéz döntést
hozott: megszüntette a tagságát. Majd lemondott olyan tevékenységekről is, amelyek ugyan
nagyon pozitívak és felemelőek
voltak, de zsigeri késztetést érzett, hogy átadja a helyét másoknak, fiatalabbaknak. Követte az alapelvet, mely szerint nem
végezhetsz egyszerre mindent.
Valójában, ha jól akarod csinálni, csak néhány dologgal tudsz
foglalkozni.
Most őt idézem szó szerint:
„Ez a megközelítés a mindennapokra lefordítva hasonlít néhány növény fejlődéséhez. Ilyen
például a szőlő. Néha vissza kell
metszeni az öreg, elhaló ágakat,
máskor az új hajtásokat kell segíteni ahhoz, hogy gyümölcsözők legyenek. Ezt az alapelvet alkalmazva az emberi törekvésekre úgy is nevezhetjük, hogy határvonalat húzunk. Ezek adnak
teret a növekedésnek. Ha mindig a teljes erőnkkel futunk, haladunk előre, előbb-utóbb a kimerültségtől összeesünk, és már
nem leszünk hatékonyak, vagy
csak gyenge teljesítményt tudunk nyújtani. Az Írás is példát
ad erre: Azt a szőlővesszőt, amely
nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy
még több gyümölcsöt teremjen.
Itt kifejezetten a lelki növekedésről van szó, de ez az elv minden
életterületre vonatkozik, függetlenül attól, hogy a munkahelyen
vagyunk, családjainkban vagy
otthonunkban, vagy a közösségünkben tevékenykedünk.”

Pálmai Tamás
És valóban nagy igazság, hogy
senki emberfia nem lehet a legjobb mindenben. „Ahhoz, hogy
bizonyos dolgokban kiemelkedjünk, szükség van arra, hogy
hajlandóak legyünk az elengedésre. Így felfedezhetjük, hogy
némely foglalatosságok, amelyeket korábban élveztünk és hasznosnak találtunk, már nem töltik be a céljukat és ideje tovább
lépni. Mert mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az
ideje az ültetvény kitépésének.
Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek.”
A történet írója szívemből
beszélt. Magam is azon gondolkodtam - és teszek is ezek szerint - hogy ideje változtatni a
dolgokon. Ideje helyet adni a fiataloknak, a tetterősebbeknek,
de anélkül, hogy légüres teret hagynánk magunk után. A
váltást jól elő kell készíteni, az
utódok kiválasztásában, célhoz
érésükben, további munkájukban segíteni kell, hogy saját lelkünk nyugalma mellett a jövő
sikereit se kockáztassuk. Vérbeli borászok példája nyomán,
akik sokszor hátborzongatónak
tetsző irgalmatlansággal metszenek a majdani minőség érdekében.
Elgondolkodtam azon is,
hogy miért ne tennénk fel a kérdést néhány helyi, vagy országhatáron belőli, netán kívüli politikusnak is: „Ön azokat a tevékenységeket folytatja, amelyek
a leggyümölcsözőbbek, amelyekhez a legjobban ért?” Mert
kárt okozó aparatcsikból, székébe ragadt pártkatonából tán
elég volt.
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Egészségügy, HÍREK

Békési újság

Átadták a felújított
Rendelőintézetet

A hallásveszteség kialakulása
A hallásveszteség fokozatosan alakul ki. Egyes hangok hallhatóak maradnak, míg mások, mint például a magas frekvenciájú hangok is, nehezebben hallhatóvá válnak. A halkabb, magasabb frekvenciájú mássalhangzók, például az „sz”, az „f”, az „s” vagy a „t” kulcsszerepet játszanak a
beszéd megértésében. Ezért mondják gyakran a halláscsökkenéssel élő
emberek, hogy hallják, de nem értik, amit mondanak nekik. Ha nem kezelik a hallásveszteséget, az oda vezet, hogy a kommunikáció egyre nagyobb erőfeszítést igényel, és esetleg valóságos kihívássá válik.
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

(Folytatás az 1. oldalról)
A korszerűsítés célja nem pusztán az épület külső megszépítése,
hanem az energiatakarékosság, hiszen a fejlesztéssel lényegesen kevesebbe fog kerülni a fenntartása –
mondta el a július 16-i átadón Izsó
Gábor polgármester.
Hozzátette, hogy a városvezetés
büszke a szakrendeléseire, amelynek az elöregedő városi és környékbeli népességet figyelembe
véve különösen nagy jelentőséget
tulajdonít. A polgármester megköszönte a háziorvosok, a szakorvosok és a betegek türelmét, mel�lyel az elhúzódó felújítást végigkísérték, továbbá köszönetet mondott Erdélyi Imola igazgatónak,
aki a menedzselte a korszerűsítési
folyamatokat.

Dankó Béla országgyűlési képviselő a kormányzat céljairól beszélt. Céljuk egyrészt az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése,
az orvosok és más szakemberek itthon tartása, továbbá az egészségügyi szolgáltatások és a kiszolgáló
épületek korszerűsítése, modernizálása. Másrészt a kormányzat komoly célokat tűzött ki a környezetvédelem, klímavédelem területén,
a megújuló energia bővítésében és
a károsanyag-kibocsátás csökkentésében. Mindezen célokhoz is illeszkedik a békési Rendelőintézet
korszerűsítése, mellyel magasabb
szintű szolgáltatást lehet helyben
elérni, kényelmesebb és korszerűbb
közegben – fogalmazott Dankó
Béla.
Szegfű Katalin

45 éves osztálytalálkozó
Várjuk azok jelentkezését, akik 1974-ben, a békési
1. sz. Általános Iskolában a 8/A., B., C. osztályban végeztek.

A találkozó ideje: augusztus 31. szombat 18 óra
Helye: Nagyház Pince Borozó
Érdeklődni, jelentkezni:
Gál László 60/468-76-79
Budai Éva 70/367-18-09
Ferenczi Magdolna 20/959-80-88
Horváth László 20/323-13-57
Czinanó Antal 70/533-19-46
Kelemen Imre 20/427-29-04
Azokat is szívesen látjuk a találkozón,
akik esetleg máshol fejezték be tanulmányaikat.
A találkozó részvételi díja: 4000 Ft/fő.
Részvételi szándékát augusztus 27-ig jelezze!
A hangulatról mi magunk és Farkas Károly gondoskodik.

Lisztérzékenység
A lisztérzékenység egy örökletes, autoimmun betegség. A betegeknél a
táplálékkal bevitt glutén kölcsönhatásba lép a vékonybél nyálkahártyájával, ez a folyamat a vékonybélbolyhok pusztulását eredményezi, ami felszívódási, illetve egyéb, emésztőrendszeren kívüli problémákat, zavarokat is okoz.
Mi a jellemző tünete a lisztérzékenységnek? Hosszú ideig tartó hasmenés, haspuffadás, zsírfényű széklet, étvágytalanság, akaratlan, kóros fogyás.
Milyen módon diagnosztizálható? Vérvizsgálattal és vékonybél biopsziával.
Kezelési lehetőségek? A gluténérzékenység nem gyógyítható, de szigorú gluténmentes diéta betartásával jól kezelhető. A garantáltan
gluténmentes termékek csomagolásán szöveggel és áthúzott búzakalász piktogrammal jelölik a gluténmentességet. A bélflóra helyreállítására
több törzset tartalmazó probiotikum szedése is javasolt. Amint felmerül a
betegség gyanúja, javasolt szakorvoshoz fordulni.
A vizsgálatok megkezdése előtt gluténmentes diétába nem szabad kezdeni, mert az akadályozhatja a megfelelő diagnózis felállítását.

Aratási ünnep
a kisgazdakörnél
(Folytatás az 1. oldalról)
– Sikerült az időjárási nehézségek ellenére nagyon jó termésátlaggal betakarítani a búzát, így
az ország ellátása biztosított –
tette hozzá a civil szervezet vezetője.
Ezután Lakatos Tamás református lelkipásztor szólt a megjelentekhez. Hálát adott a Teremtőnek
az újkenyérért, kérve, hogy minden
békési család asztalára kerülhessen

kenyér ebben az évben is. Kiemelte Isten gondoskodását, amit a gazdák idén is megtapasztalhattak az
aratás során. Végül megszegték a
megáldott, újonnan termett búzából kisütött kenyeret.
Az aratási ünnepet közösen elfogyasztott vacsora koronázta meg,
melyhez az egyik tagtársuk, Szabados Mihály ajánlotta fel az alapanyagnak való sertést.
Szegfű Katalin

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

A választás lehetősége
Mindkét beszélgetőtársamat, név szerint Kürti Istvánt és Ilyés Imrét
régen ismerem már, de számomra is meglepetés volt, amibe most belevágtak. Mindketten vállalkozók, mindketten fiatalok és mindketten
szeretnek újat, nagyszerűt alkotni, teremteni. Külön-külön is sikeresek
és most egy közös vállalkozással akarnak segíteni városunk lakóinak,
megadva nekik a választás lehetőségét a kegyeleti szolgáltatások terén.
ségükre lenni. Munkánk során sok
nehézséggel kellett megküzdeni,
olykor falakba ütköztünk, de köszönet illeti a velünk szimpatizáló,
minket támogató embereket.
- Miben lesz ez más, mint a már
meglévő szolgáltatás?
- Új szemlélettel, új energiával,
hozzáértő kollégákkal, szakmai fel-
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AUGUSZTUSI KÍNÁLATUNK:

– Horváth mészkő
(szabálytalan, 1,5-2 cm vastag): 
3990 Ft/m2
– Horváth mészkő
(szabálytalan, 4-5 cm vastag): 
4290 Ft/m2
– Sholhoffeni
(szabálytalan, 5-7 mm vastag): 
2690 Ft/m2
– Sholhoffeni
(szabálytalan, 10 mm vastag): 
2890 Ft/m2
– Transylvania
(szabálytalan alakú, 1,5-2 cm vastag):  3990 Ft/m2
– Szerizzo gránit
(szabályos, 15x31 mm): 
5990 Ft/m2
Telepünkön sóder, homok, cement,
mész folyamatosan kapható!
Tölgy, bükk, akác tűzifa igényét jelezheti
a 30/69-54-144-es vagy a 66/ 417-294-es
telefonszámon!
Lignit szén: 1950 Ft/mázsa
Előjegyzést felveszünk!
Nyárfaszelezék: 8000 Ft/ kaloda /1 m3

Békés Kerámia
Békés, Tóth u. 1.

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.

Fotó: Gazsó János.

- Ki kicsoda? Mit kell tudni rólatok?
- Vállalkozásunknak kizárólag
ketten vagyunk tulajdonosai és vezetői, fele-fele arányban. Mindketten „még Békés községben” születtünk, mindketten az Oroszlán
csillagjegyében, és itt is élünk. Már
évtizedek óta vállalkozóként tevékenykedünk a kereskedelem és a
szolgáltatás területén, és így ismertük meg egymást. Sikereink talán az
ügyfeleink és vásárlóink iránt tanúsított elhivatottságunknak köszönhetők. Erre büszkék is vagyunk.
Mindketten házasok vagyunk, két
illetve három gyermeket nevelünk
feleségeinkkel együtt, akik szintén
keményen dolgoznak velünk a vállalkozásainkban. Az életünkben nagyon fontos szerepet tölt be a család, bár munkánkból adódóan nem
mindig jut elég idő rájuk.
- Hogy jutott eszetekbe temetkezési szolgáltatásba belevágni?
- Az alap ötlet Istvántól származik - feleli Imre. Neki már évek óta
vágya volt a kegyeleti szolgáltatási
tevékenységben is megmérettetni
magát, amiben eddig még nem volt
lehetősége. Most talált egy olyan
partnert, aki hozzá hasonló beállítottságú, mentalitású, céltudatos
és nagy munkabírással rendelkezik, így segíteni tudott az elképzelésének megvalósításában. Igazából
ez nem túl vidám feladat, de mivel
az elmúlás szintén az életünk része, és minden ember társadalmilag elfogadott feladata és kötelessége, hogy méltósággal helyezze végső
nyugalomra szeretteit, ami érzelmileg igen nehéz teendő, mi ebben a
nehéz helyzetben szeretnénk segít-

mata nem könnyű. Ügyfeleinket
színvonalasan berendezett irodánkban fogadjuk, és kegyeleti tárgyak,
eszközök széles választékával berendezett bemutatótermünkben kínáljuk nekik a választás lehetőségét.
Mindkettő a katolikus temetőnél
található meg.
- Mindketten több vasat is tartotok a tűzben. Hogy pihenitek ki a
munka fáradalmait?
Imre: - Igen, folyton úton vagyunk, ezért kevés idő jut a pihenésre vagy kikapcsolódásra, de azért mi
is szeretnénk „normális” életet élni.
Szeretek motorozni, ha tehetem, a

Interjú

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

készültséggel és elhivatottsággal indulunk neki ennek a felelősségteljes szolgáltatásnak. Véleményünk
szerint a városban és vonzáskörzetében élő embereknek szüksége
van a választás lehetőségére. Legfőbb célunk, hogy a hozzátartozók
kívánságát, esetleges rendkívüli kéréseit a lehető legrövidebb időn belül és legdiszkrétebb módon teljesítsük. Szolgáltatásunkkal szeretnénk
megfelelni a kegyelet jogi, szakmai,
kulturális, erkölcsi követelményeinek, és a gyászolók eltérő elvárásainak. Minden felekezetnek, és a felekezet nélküliek számára is megfelelő minőségben próbálunk helyt állni. Akár egyedi, egyházi vagy polgári szertartás szerint, az igényeknek megfelelően, bármelyik temetőben. Célunk minden szertartás
méltóságteljes lebonyolítása, hiszen
a fájdalom feldolgozásának folya-

nagylányommal párban, mert neki is van egy motorja. Legnagyobb
sajnálatomra, erre mostanában csak
kevés időm marad. Szeretek zenét
hallgatni, mert kikapcsol. Mozarttól
a mai rock zenéig bármit, ami az ízlésemnek megfelelő, amolyan mindenevő vagyok ezen a téren.
István: - Én pedig szívesen megyek horgászni, rendszeresen futok
esténként, hogy formában tartsam
magam. Szinte mindig elkísérem
a nagylányomat, Bonitát a küzdősport versenyeire, hiszen egy apának a lánya mellett a helye ilyenkor, és együtt örülünk a sikereinek.
Próbáljuk elkapni azokat az órákat,
perceket esetleg napokat, amikor
ezt megtehetjük, bár nem mindig
sikerül.
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Bereczki
Mihály férfiszabó.

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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Sztárfellépők és színes
programok a Madzagfalvin
Szeptember első hétvégéjén rendezi meg az önkormányzat a XXI.
Madzagfalvi Napokat. A rendezvényről a főszervezővel, Túri Andreával, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatójával beszélgettünk.
- Tavaly a 20. Madzagfalvi Napok kerek jubileumot köszöntött.
Idén értelemszerűen már a huszonegyedik fesztiválra kerül sor.
Mivel készülnek a szervezők, ami
a háromnapos eseménysorozat újdonságait illeti?
- Mindenképpen szeretnénk maradandót alkotni, olyat, ami kézzel fogható. Így aztán a Madzagfalvi Napok tiszteletére fákat ültetünk, melyeket rajtunk keresztül lehet örökbe fogadni. Egyeztettünk Békés város főkertészével, aki
a rózsaszín virágú vadgesztenyét, a
kis- és nagylevelű hársfát és gömbakácot ajánlotta, mert ezek nem
tájidegenek. Helyüket ő jelöli ki és
már Madzagfalva hetében elkezdődik az ültetés, melyet igyekszünk
minden alkalommal fotózni és dokumentálni. Az interjú megjelenésének idejében közel 30 örökbefogadóról beszélhetünk. Közöttük
nem egy idén született kisbaba nevében ültetnek fát a békésiek, az új
életek együttes születését és cseperedését szimbolizálva. A facsemetéket a szentesi faiskolából szerezzük
be. Leporolunk továbbá egy régi
Madzagfalvi programelemet, a házasságkötést, a „madzag ami összeköt” jelszóval fémjelezve. A párok
összeadója egy békési, végzettségét tekintve szertartásvezető hölgy
lesz, Karács Ágnes. Természetesen
az itt köttetett frigy nem hivatalos.
A háromnapos fesztivált megelőző
csütörtökön este és azt követő hétfőn szabadtéren követhetnek végig két futballmérkőzést az érdeklődők a rendezvény téren, a LEDfalon. Először a magyar labdarúgó
válogatott játszik Montenegró ellen
barátságos mérkőzést, majd EBselejtezőt láthatunk a szlovák nemzeti válogatott ellen. Békésen már
ismert lehet az „Indiánkenu túlélő
verseny”. Most is részesei lehetünk,

idén kivételesen a Madzagfalvi Napok alatt. Az egyik helyi gyorsétkezde támogatásával monstrumevő versenyt hirdetünk. A gyerekeket interaktív játékra hívjuk, óriás
buborékfújásban próbálhatják ki
ügyességüket. Készül a Madzagfalvi Fotófal és kézlenyomatával szintén minden kedves érdeklődő emléket hagyhat maga után.
- Melyek a legnépszerűbb visszatérő elemei a Madzagfalvi Napok délelőtti-délutáni rendezvényeinek?
- Egyértelmű, hogy azon amatőr
csoportok, melyeknek tagjai békésiek. Az óvodások, a fúvószenekar,
az Energy Dance Cool, a Linea Fitnesz vagy a Belencéres Néptáncegyüttes bemutatóira kíváncsiak a
legtöbben, hiszen ekkor láthatják
színpadon az unokákat, gyerekeket,
de esetleg egy-egy zumbabemutató
alkalmával akár saját édesanyjukat
is. Ugyancsak nagy népszerűségnek
örvendenek a sportprogramok: kézilabda, futóverseny és még sorolhatnám, egészen a vasárnap délelőtti hétpróbáig.
Tavaly sokan dicsérték az óriás
vidámparkot. Azt hiszem, innentől már ez is egy elmaradhatatlan
elem. Mint mindenki, a békésiek is
enni és inni szeretnek a legjobban,
így elmaradhatatlan a nagy kedvenc, az „Ízek utcája” főzőverseny
és a házipálinka-verseny, melyekre
most is várjuk a nevezéseket.
- A csúcsidőszak persze mindig
az este. Az esti ingyenes élő koncertekre kiket sikerült idén megnyerni fellépőként?
- Tavaly a város lakóinak kérésére
felmerült az igény, hogy több békési
vagy innen elszármazott tehetséges
fiatal énekesnek, zenésznek adjunk
bemutatkozási lehetőséget. Igyekszünk kérésüknek eleget tenni, így
kezdésként pénteken az újonnan
alakult Szana-Duóban a Békés me-

gyei Szabó Anitát és a békési tehetséges gitárost, Nagy Attilát láthatják a színpadon. Őket a békési Herceg Dávid követi, aki mostanában
Burai Krisztiánnal és Dér Henivel
is sokszor látható a televízió képernyőjén. Az estét a fiatalok aktuális kedvence, Horváth Tamás zárja.
Gondolva a legkisebbekre, szombaton látható lesz az Apacuka Zenekar, majd a Deák Bill Blues Band
élőkoncertjét élvezhetjük. Vasárnap a békési Singer Ladies formáció Rácz Renivel, Molnár Katival
és Zsombok Rékával áll színpadra,
akiket élőben a Só és Bors Zenekar
kísér. Majd a Dal című tévéműsorban ismertté vált Acoustic Planet-et
is meghallgathatjuk. A fesztivált a
Neoton Família sztárjai zárják.
- A fő helyszín ezúttal is a Rendezvény tér és környéke lesz. Tud-e
ajánlani olyan fesztiváleseményt,
amely izgalmasnak, érdekesnek, újszerűnek ígérkezik, de nem itt lesz?
- A már említett sportrendezvények egy része más helyszínen látogatható, például a sportpályán.
Idén a kishalfogó-versenyt, szintén
a résztvevők kérésére, a Puskaporos-tónál rendezzük meg. A Barta udvarban várják a véradókat, az
előzetes tervek szerint legalább 365
főt, és a véradó kamion is a 470-es
főút mellett, a fotósbolt előtt látogatható.
- Végül a záró tűzijátékról áruljon el pár részletet!
- Tavaly nagy meglepetést sikerült okozni a zenés lézer show-val.
Most egy hasonló, különleges attrakciót augusztus 20-ra tartogatunk, így a Madzagfalvi Napok
idejére hagyományos, pirotechnikai
eszközökkel kivitelezett zenés tűzijátékkal koronázzuk meg a háromnapos programsorozatot.
Szegfű Katalin

Ittas motoros
A Békési Rendőrkapitányság
rendőrei augusztus 3-án ellenőriztek egy segédmotoros kerékpárral
közlekedő férfit Békésen, a Rákóczi utcában. A jármű vezetőjénél
a helyszíni légalkoholmérés pozitív értéket jelzett. Ezért előállították a rendőrkapitányságra, ahol a
további mérések is megerősítették
az ittasság gyanúját. A rendőrök a
tarhosi férfi vezetői engedélyét elvették és büntetőfeljelentést tettek
ellene.

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

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

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

hírek, interjú
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Megvolt a nyolcadik
Ausztrál Nap
A városközpontbéli Ausztrál
Emlékpont
megkoszorúzásával
kezdődött, majd a Dánfoki Üdülőközpontban ebéddel folytatódott a nyolcadik alkalommal megtartott Ausztrál Nap július 20-án.
Az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének szervezésében
megtartott eseményre díszvendégként Kovács István érkezett. Az
idős úr, az egyesület egyik alapítója, 62 évig élt a távoli országban,
de tavaly végleg hazaköltözött
Magyarországra. Az ebédet Prohászka Béla, olimpiai aranyérmes
mesterszakács, Magyar Értékek és
Hungarikumok Szövetségének alelnöke főzte. A gulyásleves mellé
az egyesület elnöke, Juhász Zoltán
cukrászmester által felajánlott rétest kínáltak. A rendezvényen elhangzott, hogy a barátság, szeretete és segítőkészség eszméjét szem
előtt tartó civil szervezet szeptember 28-án tartja majd Békésen a
II. Ausztrál Bált, amely jótékony
célt fog szolgálni. A bevételt a Békés Megyei Központi Kórház gyermekosztályának adják.
Sz. K.

Következő lapszámunk
szeptember 10-én jelenik meg.

NÉVJEGY

Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Név: : Háló-Vincze Ildikó
Foglalkozás: vállalkozó
Kedvenc énekes: Ákos
Kedvenc film : Csillag születik
Kedvenc ital: Irsai Oliv ér bor
Kedvenc kön yv: Má sodik életed akkor kez
dődik,
amikor megérted, hog y csak egy van (Ra
phaelle Gio rda no)
Kedvenc hely: Balaton
Kedvenc idő töltés: gyer mekeimmel újra
gyer mekként játs zani
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Az iskola után nem igazán tudtam még eldönteni, hogy mihez is
kezdjek, így a vendéglátásban helyezkedtem el. Tíz évig felszolgálóként dolgoztam, de mindig éreztem, hogy többre vágyom. Igazából már gyermekkoromban is ’világmegváltó’ gondolataim voltak.
Imádom a gyerekeket, fontos számomra az egészség és a sport. Mindig szerettem az emberekkel foglalkozni, nekik segíteni. Megszületett
a két gyönyörű gyermekem, akikre nagyon büszke vagyok. Sajnos a
gyerekek elég sűrűn betegek voltak
és családilag is felmerültek egészségügyi problémák. Mindenképpen alternatív megoldást kerestem.
Ekkor találtam rá a Biocom életmód programra. Éles váltást hozott
az életünkbe ez a program. Telje-
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sen rendbe jöttünk egészségügyileg, életmódot váltottunk. Azonnal
tudtam, hogy ez az, amit kerestem
és ezzel másoknak is tudok segíteni. De az élet ad és elvesz. Édesapámnál hörgődaganatot diagnosztizáltak. Sajnos neki már nem tudtam segíteni, de megtanultam, hogy
nem élhetjük le úgy az életünket,
hogy a félelmeink irányítanak és azt
hisszük, nincs választásunk. Mindig
mi döntünk! Vállalkozó lettem és
egy fantasztikus csapatban dolgozom, pozitív emberek között. Végre
megtaláltam önmagam és a kiteljesedést. A célom az, hogy lehetőséget
mutassak azoknak az embereknek,
akik változtatni szeretnének.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Nagyon sok család életére voltam
már pozitív hatással. De a kedvenc
sztorim az unokahúgom sikertörté-

nete. Több lombikprogramon ment
keresztül és az orvosok azt mondták,
hogy természetes úton nem lehet babája. Most július 15-én volt egyéves a
kis Hanna, a programunk segítségével. Mindig nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, amikor elmesélhetem. Ezért érdemes csinálni!
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Ha egy kicsit a jövőbe tekintünk, én hiszem, hogy megtalálom
azokat az embereket, akikkel jobbá, élhetőbbé tesszük ezt a világot.
A stafétát Víg Péternek adom tovább.

Ősi technikát ismertek meg a fotóstáborosok
cse nélküli optikai eszköz különlegessége, hogy vegyszerek nélkül,
a fény erejét kihasználva alkotnak
vele. Régente rajzolási segédesz-

közként alkalmazták és a csillagászatban is szerepe volt. A lyukkamera vagy camera obscura egy
fény által áthatolhatatlan doboz,

Fotó: Gazsó János.

Hagyományosnak nevezhető a
nyári Fotóstábor Dánfokon, melyet oktatóként Apáti-Nagy Lajos
és Gazsó János fotográfus, a GAPix Fotó két tulajdonosa jegyez.
Az idei táborozóknak is izgalmas
újdonságokat állítottak össze. Például ízelítőt és bemutatót adtak a
mostanság divatos drónfotózás fortélyairól. Sokaknak tetszett továbbá, amikor a Körösön csónakból
kajakozó sportolókat fotózhattak.
Ezúttal is eljött Nagy István szentesi fotóművész, aki bemutatta, hogyan dolgozik a lyukkamera. Ezt a
több mint ezer éve ismert ősi képrögzítési eljárást az utóbbi időkben
kezdték újra felfedezni a hobbifotósok és a fotóművészek. A len-

Kajakozó sportolókat fotózhattak a fotóstáborosok csónakból.

amire rendkívül apró lyukat ütnek
és így lassacskán, több perc, vagy
akár több hét exponálással rajzolódik ki a fénykép a dobozba, kellő
távolságra elhelyezett fotópapíron.
A technikával akár művészi hatású
fénykép is készíthető.
A Fotóstáborba - melynek szervezője a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ - a békési érdeklődők mellett Kétsopronyból, Füzesgyarmatról és Dobozról is érkeztek
érdeklődők. Az egyhetes táborozást a szokásoknak megfelelően a
legjobb pillanatképekből és lyukkamera-felvételekből összeállított
kiállítás zárta. A tárlat a kulturális központ bejárati folyóján megtekinthető. 
Sz. K.

10

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
A borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. Irányár:
350 ezer Ft. 70/236-35-37.
Muronyban ház eladó 800 ezer Ft-ért. 30/8127-284.
Borosgyáni III-as tavon tótulajdon eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Te.: 30/907-40-66.
Rosszerdőn hétvégi ház gyümölcsössel eladó.
Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 66/634-372.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Komfort nélküli ház felújításra vagy elbontásra 1100 m2-es telekkel eladó a Szélső utca 59.
szám alatt 2,2 millió Ft-ért. Érd.: 30/65-83-503.
A muronyi kövesút mellett tanya eladó gyümölcsössel, 13 Ak szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
Békésen 867 m2-es építési telek eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Összkomfortos, szoba, konyhás, fürdőszobás,
63 m2-es lakás eladó a Hidvégi utcában 4,2 millió Ft-ért. Tel.: 30/93-51-770.
Legelő utcában egyszobás, összkomfortos, téglaépítésű ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.:
30/439-48-02, 30/556-66-37.
Jégverem u. 11. alatti ház eladó. Irányár: 4,8 millió Ft. Tel.: 30/456-28-05.
Alpesi faház Gyula-Városerdőn eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 70/736-44-087.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Kertes házamat tömblakásra cserélném. Ár: 6
millió Ft. Érd.: 70/36-11-973.
Békés legjobb részén kétszobás, kertes kockaház eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. 30/553-70-70.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Décseri utcában másfélszobás, 48 m2-es ház
eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.

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

Békési újság

Apróhirdetések
A borosgyáni részen családi ház eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. Tel.: 70/335-94-46.
Legelő utca 60. szám alatti ház eladó. Azonnal
költözhető. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 66/637-737,
30/250-67-22.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/3613-776.
A Kinizsi utcában régi típusú ház eladó nagy udvarral. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 20/435-53-36,
30/635-47-04.
Központban, főútnál, közel a rendőrséghez,
gyermekintézményekhez, háromszobás, összközműves, felújítandó vályogház eladó háromfázissal. Irányár: 7,7 millió Ft. Érd.: 70/514-22-90.
Kétszobás lakás eladó az Ady utcában. Irányár:
8,3 millió Ft. Érd.: 20/426-60-50.
Legelő utcában négyszobás téglaház hőszigetelve,
vegyes és gázkazánnal, melléképülettel, garázzsal
8,8 millió Ft-ért eladó. 70/70-39-020.
Nagycsalád részére négyszobás kertes ház
nagy portával eladó. Irányár: 9,2 millió Ft. Érd.:
30/225-78-24.
Családi ház tehermentesen eladó a Jókai u. 7. szám
alatt. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 20/491-58-39.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Központban felújított nagy polgári ház eladó.
Irányár: 10,5 millió Ft. Tel.: 70/335-94-46.
108 m²-es, háromszobás családi ház melléképületekkel, ásott kúttal, csendes környéken eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. Tel.: 30/278-60-65.
Fáy utcában háromszobás, 71 m2-es lakás eladó. Irányár: 12,1 millió Ft. Érd.: 30/461-77-70.
Fáy utcában második emeleti, 1 + 2 félszobás,
felújított lakás garázzsal együtt eladó. Irányár:
12,8 millió Ft. Tel.: 70/310-79-42.
Malomvégesi részen kétszintes, 130 m2-es, 3,5
szobás, összközműves családi ház garázzsal,
gazdasági épülettel eladó. Irányár: 12,9 millió Ft.
Érd.: 70/216-37-03, délután.
Központban háromszobás, összkomfortos kockaház eladó 13 millió Ft-ért. 20/592-85-04.
Mátraszentimrén, sípályához közel, kőből épült,
rendezett, kétszintes, 80 m2-es nyaraló eladó 15
millió Ft-ért. Érd.: 30/261-99-66.
Rákóczi u. 18. szám alatti háromszobás, nagy
nappalis, központi fűtéses sarki ház garázzsal
eladó 17 millió Ft-ért. Érdeklődni a helyszínen.

Ingatlant keres
Első emeletig lakást keresek megvételre. Tel.:
66/415-469, 30/612-70-21.

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 3. kedd 12 óra

Földszinti vagy első emeleti eladó lakást keresek. Tel.: 66/634-874, 20/27-61-701.
Fiatal pár albérletet keres. 70/567-14-41.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági
épületekkel. Érd.: 30/242-75-54.
Marói részen közel 2 hektár föld eladó, ebből
900 m2 bekerített gyümölcsös, ásott fúttal, épülettel. Érd.: 70/379-14-53.
Jégvermi kertben 1800 m2 bekerített kert eladó.
Két épület, villany, kút. Érd.: 70/345-26-92.
Malomasszonykertben 2461 m2 művelt kert kövesút mellett hétvégi házzal, pincével, aszalóval,
medencével, két kúttal, tárolóval igényesnek 4,8
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/415-339.
Kétkvadrátos kis kertet keresek megvételre vagy
bérbe, kisebb épülettel a Malomasszonykertben.
Villany, kút legyen. Érd.: 70/216-37-03, délután.

Állat
3 db német húsmerinó növendék kos eladó.
Irányár: 25 ezer Ft/db. Tel.: 30/278-60-65.
Kiscicák ingyen elvihetők. 30/955-12-12.
Szép nagy tyúkokat vagy 4 db kacsát cserélnék
libára. Kotló, tyúk, kacsa eladó. Tel.: 30/887-8237, délután.
Süldő kocák eladók. 30/557-16-84.
Kotló eladó. Csere érdekel. Érd.: 70/216-37-03.
Kiscicák ingyen elvihetők. 70/50-80-895.
Kismacskák ingyen elvihetők. Érd.: 70/673-5501.

Jármű, alkatrész
Összecsukható mechanikus kerekesszék eladó.
Érd.: 70/432-06-16.
50 cm3-es Malaguti robogó eladó. Tel.: 30/27946-96.
Jó állapotú háromkerekű elektromos kerékpár
eladó. Érd.: 70/66-54-354.
5 db robogó (Keway, CPI, Peugeot, Bajai) és
kétsebességes Jawa Babetta, Riga eladó. Tel.:
70/21-25-353.
Használaton kívüli, üzemképtelen segédmotort,
nagymotort vennék. Tel.: 20/495-21-73.
2 db 50 cm3-s Yamaha MBK és Vespa Vandetta
eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Forgalomból ideiglenesen kivont, hosszú-platós,
hétszemélyes Fiat Ducato eladó. Irányár: 390
ezer Ft. Tel.: 30/278-60-65.
3,5 m munkaszélességű XT-tárcsa újszerű abroncsokkal eladó. Irányár: 390 ezer Ft. Tel.:
30/278-60-65.
MTZ-550E traktor új gumikkal, kevés üzemórával, kifogástalan állapotban eladó. Tel.: 30/5733-469.
Eladó: K-442-es gyorsbálázó, traktorra szerelhető sertésszállító kaloda, szántóföldi kultivátor,
seprűnyél-gömbölyítő. Tel.: 66/413-195.
S51-es Simson felújított motorra, új gumikkal
eladó. Tel.: 20/24-25-464.
Hyundai Accent eladó egy év műszakival, új akkumulátorral. Érd.: 70/335-94-46.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok, új és
bontott alkatrészekkel, egyben eladók. Tel.:
30/609-15-42.
Üzemképes, kisebb autót vennék műszakival
vagy anélkül. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Eladó: új komplett MTZ hátsókerék, vadonatúj
MTZ alkatrészek, Hoffer traktorhoz eredeti gyári
melegítőlámpa és körmök. Tel.: 66/411-857.

Új elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.: 70/21859-72.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok, új és
bontott alkatrészekkel, egyben eladók. Tel.:
30/609-15-42.
Üzemképes, kisebb járművet vennék műszakival
vagy anélkül. Érd.: 70/216-37-03, délután.

Társkeresés
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő,
26 éves békési fiatalember feleséget keres. Tel.:
70/268-68-15.
69 éves özvegy nő keresi nagydarab férfi társát.
70/20-40-112.
66 éves nyugdíjas nő lelki társat keres 68-80
éves korig. Legyen egyedülálló, tiszta, komoly,
káros szenvedélytől mentes. Tel.: 30/887-82-37,
délután.

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 vállalok Békés területén. Hívjon bizalommal! Tel.: 30/85-81-911.
Veszélyes beépített fák szakszerű kivágása, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák,
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás.
Tel.: 20/472-96-58.
Cipőjavítás Békésen! Naponta 15-18 óra
között. Hétvégén is. Hajnal u. 19. Telefon:
30/85-81-911.

Munkát keres, ajánl
Söröző/büfé üzemeltetéséhez vendéglátásban jártas, megbízható személyt keresek. Lakhatás biztosított. Telefon: 66/640198.
Takarítói munkát keresek Békésen. 70/39-59732. Visszahívom.
Takarítói munkát keresek. 70/427-81-80.
Meghízható gondozónő munkát keres. Tel.:
30/35-71-843.
65 éves, megbízható nyugdíjas nő napi négy
órában könnyű fizikai vagy szellemi munkát keres. Tel.: 30/887-82-37.
Bejárónői munkát keresek szeptembertől heti
egy-két alkalomra. Tel.: 70/379-47-08.

Egyéb
Párkapcsolatok helyrehozása, önbizalom
serkentés, könnyű tanulás módszerének
megismertetése. Tel.: 70/24-55-139.
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
20-as Lady Pannónia típusú, magyar gyártmányú, alig használt leánykerékpár eladó 15 ezer
Ft-ért. 30/428-51-37.
Nyári kála gumója eladó. 30/536-98-98.
Hagyományos mosógép, centrifuga és régi pokrócszövőgép eladó. 30/456-28-05.
Eladó: 2x 3m-es középszőnyeg (3000 Ft), szobai csillár (2000 Ft), konyhai szagelszívó (3000
Ft). Érd.: 70/771-86-46.
400 l-es hűtőláda eladó. Tel.: 20/98-33-487.
Rácsos gyermekágy matraccal és fa etetőszék
eladó. Tel.: 20/945-40-55.

hirdetés

MAGIX FATELEP
TŰZIFA

(tölgy, bükk, gyertyán)

ÁRUSÍTÁS

kuglizva
és konyhakészen,

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

Berill

Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

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

(THM: 39,6%-39,7%)Üzletünk a Békés Takarék
Szövetkezet kiemelt közvetítője.

a ra

Új karikagyűrű modellek érkeztek és nagy választékban kaphatók!
Új áruk érkeztek, nézzen be hozzánk!
é
Azonnali készpénzre van szüksége?
ny ks
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!
a régi
áron

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!

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

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

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!!!
Sültes- és hidegtálak készítése.
Hétköznap menüs étkeztetés
hatféle választási lehetőséggel 930 Ft-ért!
Bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetési lehetőség.
TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS BÉKÉS, TARHOS,
MURONY, KAMUT TERÜLETÉN!
Szociális étkeztetés nyugdíjasoknak csak 490 Ft
Nagyház Pince Borozó
Békés,
Széchenyi tér 6.
Nyitva tartás:
hétfőtől-csütörtökig
11-15 óráig,
pénteken 11-14 óráig.
Rendezvény esetén
a nyitva tartás igény
szerint változhat.
Telefonszám:
0036-30/32-22-424.

re k

Eladó: szőlőprés, olajsütő, rokka, citera, asztali szolárium, Polaroid fényképezőgép, bakelit lemezek. Tel.: 20/571-17-54.
Eladó: szobakerékpár, politúros hatszemélyes kinyitható asztal, műanyag asztal és székek, műanyag cserepek, befőttes üvegek. Érd.:
70/410-62-32.
Eladó: előszobafal, kalaptartó fogas és cipőtartó,
ajtólap (teli, 192x65 cm), síelést utánzó tornagép, Naiman varrógép. Érd.: 66/634-207.
Eladó: kisméretű bontott tégla, 28-as női kerékpár, keltetőgép, nyúlketrecek. 70/881-93-00.
Felújításból kimaradt faanyag, cement, sóder,
homok, cserép, tégla eladó helyhiány miatt sürgősen. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Hajdu centrifuga megkímélt állapotban eladó.
30/38-09-797.
Hatszemélyes ovális étkezőasztal és kanapéágy
eladó. Tel.: 20/994-65-74.
Veres szilva eladó hordóba szedve. 30/74-84468.
Eladó: előszobafal, rekamié, háromrészes ülőgarnitúra, 37-38-as munkásbakancs, gázpalack, ablakszárnyak, vas virágállvány, szobafenyő, jukka pálma. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: 50 l-es üvegballon, diófarönk, vaslapok,
savanyítókád orsója, bontott bejárati kétszárnyas ajtó. Érd.: 70/379-14-53.
Takarmány letakarására 2 db új ponyva és egy
újszerű eke eladó. 30/277-95-43.
Olcsón eladó: ruhásszekrény, konyhaszekrény,
zuhanytálca kabinnal, fenyő polcrendszer, vas
nyúlketrec, műanyagládák, faajtók, tévékészülékek. Ingyen elvihető: magas üveges teraszajtó,
befőttes üvegek. Érd.: 70/216-37-03.
Ötmázsás mázsa eladó súlyokkal együtt.
70/613-74-07.
Műkő virágtartó eladó. 30/813-03-94.
Alfa háztáji fejőgép eladó. 30/403-19-28.
Szobapáfrány és többfajta kaktusz eladó. Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Veres szilva és besztercei szilva, 5 l-es, 10 l-es
befont üvegek, 20 l-es műanyag ballonok eladók. 20/355-77-26.
Eladó: 85 l-es betonkeverő, 4 db kőművesállvány, régi állványos varrógép. Tel.: 66/415-339.
Eladó: szőlőprés + zúzó, egyfázisú terménydaráló, befőttes üvegek. Tel.: 30/349-81-69.
Eladó: napozóágyak, munkapad, műanyag bödönök, befőttes üvegek lapkával, gyümölcscentrifuga, újszerű masszázsfotel, víztisztító, lakatos
szerszámok. Tel.: 30/272-43-50.
Disznótoros asztalt, régi bútort, hagyatékot, tollat, satupadot, gyalupadot veszek. 70/217-22-67.
Eladó: műanyag kerti garnitúra, Mora gáztűzhely,
villanybojler, hőtárolós bojler, férfi kerékpár, étkészlet, rózsaszín és piros mocsári hibiszkusz.
Érd.: 70/410-62-32, 66/643-333, este.
Elektromos, kétsoros, széphangzású orgona +
zongora eladó vagy jószágra cserélhető. Irányár:
60 ezer Ft. Érd.: 70/216-37-03.
Gyűjtőknek I. világháborús fotók, cement mozaiklapok, lábbal hajtós varrógép eladó. Érd.:
70/673-55-01.

ze

2 db olajkályha eladó. Tel.: 30/368-52-91.
Eladó: 20 l-es üvegballon, műanyagballon,
cefréshordó, munkapad köszörűvel, horgászborok, orsók, 5 l-es kemping gázpalack. Tel.:
66/412-955, 30/203-73-41.
Veres szilva fáról eladó. Érd.: 66/410-204.
Nagyméretű szőlőprés eladó. 30/577-26-46.
Eladó: 28-as női kerékpár, Karancs gáztűzhely,
régi konyhaszekrény, cefrés hordó, gumicsizmák. Érd.: 70/673-55-01.
Termő citromfa eladó 6 ezer Ft-ért. Tel.: 66/415469, 30/612-70-21.
Kocsiba való gyerekülés és két darab magasító
eladó. 30/536-98-98.
Régi vasalót, mozsarat, üveg és porcelán tárgyakat, régi pénzt, egyebeket vennék. Tel.:
20/49-52-173.
Disznóvágó asztalt, régi bútort, tollat, satupadot,
gyalupadot veszek. 70/217-22-67.
Eladó: kétkerekű kocsi, üstház, tolikapa. Tel.:
20/490-53-28.
Nagyobb szobaszőnyegek eladók. Érd.: 30/53380-08.
Nagyméretű hátmerevítős hátizsák 2000 Ft-ért
és régi barna kerek asztal 3000 Ft-ért eladó.
Érd.: 70/771-86-46.
Csempekályha lapok (kb. 40 db) eladók. Tel.:
30/551-28-53.
Jó állapotú, jól felszerelt férfi kerékpár és százéves nagy ovális tükör eladó. Tel.: 30/321-3552.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is
érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Eladó: 50 db csatornavas, 40 m esőcsatorna,
vezetékes gáztűzhely, hűtőszekrény, járóka, papírkötésű Jókai-regények sorozatban, régi rádiótechnikai szaklapok. Érd.: 70/403-52-42.
Elektromos és benzines fűnyírók, fűkaszák, légpuskák, férfi és női kerékpárok eladók. Tel.:
70/502-15-32.
KD-160 jelű körkalapácsos daráló eladó. Tel.:
30/368-52-91.
Konyhai sarokülő, 28-as régi hajlított vázú női
bicikli, rotakapa járókerék, elektromos fűnyíró.
30/27-28-342.
Eladó: zöldszínű kétszemélyes kihúzhatós, ágyneműtartós rekamié két fotellal 30 ezer Ft-ért.
Tel.: 66/415-469, 30/612-70-21.
Szalmabrikett eladó. Érd.: 70/94-97-145.
160-as körbálás lucerna széna eladó. Tel.:0630/279-4696.
Műanyag kerti székek és hozzávaló kerek asztal
eladó 15 ezer Ft-ért. Időjárásálló, szétszedhető,
fehér. Tel.: 20/377-04-00.
Partner B341 bozótvágó eladó. Irányár: 11 ezer
Ft. Tel.: 30/278-60-65.
Eladók: eredeti videofilmek, Samsung lejátszó.
Jószágra csere érdekel. Érd.: 70/216-37-03, délután.
10 kg-os nagykalapács eladó. Tel.: 66/411-857.
Bontott betonkerítés, Sever szivattyú, műanyag
hordók eladók. 30/21-47-581.
Eladók: 200 l-es új műanyag hordó 5000 Ft-ért,
4 mm vastag üveglapok, 5 l-es befőttes üvegek.
Tel.: 30/367-08-94.
Használt női és férfi kerékpár eladó. Rákóczi u.
18.
Szekrénysorok, ülőgarnitúra, szőnyegek, rokkant tolószék, lábbal hajtós varrógép, tévé, centrifuga, gyalupad. Érd.: 20/547-53-40.
Franciaágy megkímélt állapotban eladó. 20/58848-03.
3 db szép virágú 1,5 méteres leánder olcsón eladó. Érd.: 66/746-257.
Eladó: 110-105 cm méretű kutya fiaztató láda és
2 db állathordozó. Tel.: 70/94-95-581.
Új gyümölcscentrifuga eladó. Tel.: 20/243-9831.
3 mázsa morzsolt kukorica és vegyes takarmány eladó. Pónikocsi eladó. 30/277-95-43.
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Békési újság

Interjú Kürti István geológussal
- Milyen gyerekkori, ifjúkori
emlékek, élmények kötik Békéshez?
- Felmenőim között Kürti,
Csarnai, Cseke, Csuta, Jámbor,
Bérencz nevek fordulnak elő. Első
tanítóm a Csabai úti iskolában P.
Szász Lajos volt. A nyolcadik osztályt a Kollégiumban fejeztem be.
Tanáraim között néhánynak emléktáblája van Békésen: Takács István, Balogh Mátyás református lelkész és Kecskeméti Gábor tanítottak engem is.
- Milyen indíttatások alapján
választotta szakmáját?
- A pályaválasztásom ma már nehezen érthető. Édesapám kisiparos
volt, és az akkori „besorolás” szerint
„egyéb” származású voltam. (Munkás, Paraszt, Értelmiségi, Egyéb és
X-es volt a származási lehetőség).
Ez azt jelentette, hogy gimnáziumba nem mehettem, pedig kicsi koromtól kezdve orvos szerettem volna lenni. Édesapám barátjának a
segítségével egy akkor indított építőipari technikumba felvettek, sőt,
hogy ne lássanak otthon engem,
még diákotthonos is lettem Békéscsabán. Így lettem vízépítő technikus 1955-ben, kitűnő érettségivel.
Érettségi után a származásom mi-

att közvetlenül egyetemre nem mehettem. Mint technikus egy évig a
Budapesti Vízügyi Igazgatóságnál
dolgoztam. Egy év után, saját jogon, mint „Munkás” felvételiztem a
Műszaki Egyetemre, és 1956 szeptemberében kezdtem meg egyetemi
tanulmányaimat. Ezek miatt 1951
után már csak alkalmanként voltam szülővárosomban.
- Milyen szakirányban, kikkel
dolgozott együtt?
- Az egyetem elvégzése után,
mint „általános mérnök” másfél
évig építési kivitelező voltam Ózdon, majd a budapesti Erőtervnél kezdődött statikusi szakmám.
Több nagyobb tervező cég után
az Olajtervben dolgoztam közel
két évtizedig. Irányító tervezőtől
az irodavezetésig végigjártam a
lépcsőket… Már egyetemistaként
részt vettem a Műszaki Egyetem
Geológia Tanszékének laboratóriumi tudományos vizsgálataiban. A
kőzetmechanika tárgykörben sok
cikkben, tanulmányban számoltam be a vizsgálati eredményekről.
Geotechnikai szakmérnök is vagyok, talajmechanikával rendszeresen foglalkozom, és a kőzetvizsgálatokhoz, az építőkövekhez ma is
van kapcsolatom.

Fotó: Amatőr felvétel.

Nemrég kapta meg kutatásai, munkássága elismeréseként a Kertész Pál Emlékérmet a Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlésén
Kürti István, békési születésű geológus.

Kürti István.

- Hogyan hasznosultak kutatásai, vizsgálatai eredményei? Voltak-e olyan eredmények, amelyek
hozzájárultak a békési táj fellendítéséhez?
- Abban, hogy az épületek, építmények kőburkolatai most milyen
jó minőségben és tartóssággal készülnek, bizonyosan van része az ezzel kapcsolatos tanszéki vizsgálatoknak. Talán a Jantyik-ház kifagyott
téglaburkolatára tett megjegyzésem
is eredményezte azt, hogy az épület
falát rendbe fogják hozni.
- Ki volt Kertész Pál, akiről elnevezett emlékérmet nemrég vehette át?
- Dr. Kertész Pál a Budapesti
Műszaki Egyetem volt Geológia,
illetve később a Mérnökgeológia

Tanszékének docense volt. A híres Papp Ferenc professzor tanítványaként irányította a tanszéki
laboratórium vizsgálati munkáját.
Tanárom volt és az eltelt hat évtized alatt csaknem baráti-kollegiális kapcsolatom volt vele a tanszéki
vizsgálatok során.
- Dolgozik még?
- Igen, annyira, hogy az agytekervények ne száradjanak ki. Különös terveim már nincsenek. A feleségem évfolyamtársam volt, két fiút neveltünk fel, és most figyeljük
a hét unoka fejlődését, egyetemi
és gimnáziumi tevékenységét. Régi kedves költeményem Áprily Lajos kis verse: Adj, Istenem bölcsességet, / Vágyaimnak csendességet,
/ Illedelmes öregséget, /S könnyű
véget, könnyű véget.
- Visszajár szülővárosába?
- Igen, de sajnos, már csak a Rózsa, a Katolikus és a Bánhidai temetőben vannak a rokonaim. Feleségem gyulai születésű, így az ottani református temetőt is látogatjuk. Nagyon jól esett, hogy tavaly
meghívást kaptunk a Madzagfalvi Napokra. Igaz, hogy gyerekkori
barátom, Csurka Laci nem tudott
eljönni, de remélem, hogy idén is
lesz alkalom a kellemes programra
és találkozásra.
- Gratulálunk a kitüntetéséhez!
Jó egészséget további munkájához!
Szűcs István

közlekedési balesetek
 Július 15-én koradélután Békés
külterületén összeütközött három személygépkocsi és ketten
könnyebben megsérültek.

Ha te is a természetesség híve vagy és szép,
tartós szemöldök-, szemhéj- vagy szájtetoválást szeretnél,
fordulj hozzám bizalommal!

 Augusztus 1-jén a Táncsics Mihály utca és a Lengyel Lajos utca
kereszteződésében egy motorkerékpárral közlekedő férfi egy
baleset elkerülése érdekében fékezett. A motoros a fékezés után
elesett és súlyosan megsérült.
 Július 15-én este Békés külterületén egy motorkerékpárral köz-

lekedő férfi őzet ütött el. A férfi
súlyosan megsérült, csonttöréssel vitték kórházba a mentők.
 Július 25-én a Rákóczi utcában
egy motorkerékpárral közlekedő férfi elütött egy gyalogost. A
gyalogos férfi súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.
 Július 30-án a Táncsics Mihály
utcában elesett egy motorral
közlekedő férfi. A mentők a jármű vezetőjét súlyos sérüléssel
vitték kórházba.

Békési újság

gasztronómia, hirdetés

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

Képünk illusztráció.

Elkészítése:
A tésztához a vizet a vajjal, a cukorral és a sóval felforraljuk. Ha
már lobog, hozzáadjuk a lisztet és
folyamatosan keverjük, amíg a széle rezgőssé nem válik. Kivesszük
a tésztát egy hideg tálba, és kicsit
hagyjuk hűlni. Kézi vagy gépi habverő segítségével egyenként adjuk

Rövid történet a képviselőfánkról
A név eredetéről sajnos hiteles forrás nincsen. De azt biztosan tudhatjuk, hogy az elnevezés az 1930-as években már létezett, így említik ugyanis
a Pest Hírlap előfizetőinek ingyen járó szakácskönyvében. Egyes állítások
szerint egy parlamenti képviselő találta ki a fánkrészletek közé szorított
vaníliakrémes-tejszínes finomságot. Mások úgy tartják, hogy a parlament
büféjének közkedvelt édessége volt, és az 1800-as években az országgyűlési
képviselők ezt fogyasztották el gyorsan egy-egy szavazás között.

Gyulai Szakképzési Centrum
Ady Endre–Bay Zoltán Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

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

hozzá a tojásokat a tésztához. Az
állaga nem folyós és nem kemény,
úgymond nokedliszerű legyen. A
tésztát habzsákba töltjük és nagyobb dióméretű tésztát nyomunk
sütőpapírral bélelt tepsibe. Akinek
nincs habzsákja, két kanál segítségével pici halmokat tegyen a tepsibe. Előmelegített 180 fokos sütőben
kb. 20 percig sütjük, majd a 20 perc
letelte után levesszük a hőmérsékletet 160 fokra és további 15-20 percig szárítjuk. Az első 20 percben ne
nyissuk ki a sütő ajtaját, mert össze
fognak esni a fánkjaink! Amíg hűlnek a fánkok, elkészítjük a vaníliakrémet. A tojások sárgáját elkeverjük a cukorral, majd a lisztet apránként hozzáadjuk és csomómentesre
keverjük. A tejet fokozatosan öntsük hozzá, hogy szépen elvegyüljön
a tojásos masszával. A vanília kikapart belseje is kerüljön bele a tejbe,
ezután lassú tűzön folyamatosan keverve, sűrű állagúra főzzük. Lehűt-
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Képviselőfánk
Hozzávalók:
A tésztához:
 200 gramm víz
 200 gramm vaj
 1 teáskanál kristálycukor
 1 teáskanál só
 200 gramm búzaliszt
 5 egész tojás
A krémhez:
 3 db tojássárgája
 4 dl magas zsírtartalmú tej
 4 evőkanál finomliszt
 5 evőkanál kristálycukor
 1 db vaníliarúd kikapart magjai
 tejszínhab a tetejére
jük. A lehűlt krémet lazíthatjuk egy
kis felvert tejszínhabbal. Összeállítása: a fánkok tetejét levágjuk és a
habzsákba szedett vaníliakrémmel
megtöltjük az üregeket, rá tejszínt
nyomunk és visszatesszük a kalapjukat. Tetejüket porcukorral hintjük, esetleg karamellel csurgathatjuk. Jó étvágyat!

14

Kultúra
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Egy nyelvet beszélünk

Érettségi találkozó

Ha egy mese szereplői lennének, azonnal meg tudnánk mondani,
kik a pozitív és kik a negatív szereplők, a fekete vagy a fehér kalaposok
– ezek a karakterek azonban nagyon is valóságosak, ugyanis a szervereket feltörő bűnözőket, a hackereket csoportosítják fehér és fekete kalaposként. (Közbevetőleg: a hekkert így, fonetikusan is lehet írni a legújabb helyesírási szabályzat szerint, ez pedig azt jelenti, hogy szervesült
a szó a magyar nyelvben. Tettem egy próbát: az alsó tagozatos is ismeri
a szót.) A fehér fejfedősök az úgynevezett etikus hekkerek, akik az internet biztonságosabbá tételén fáradoznak – ugye milyen méltóságteljesen hangzik? -, a fekete kalaposok pedig a bűnözők – persze az sem
jár messze az igazságtól, aki azt gondolja, milyen keskeny is lehet a sáv
a két kategória között, és bizony, a cybervilágra is igaz, hogy rablóból
lesz a legjobb pandúr. A két csoport közötti keskeny ösvény a szürke
kalaposoké, akik mindkét világban otthonosan mozognak, kék sapkásoknak pedig azokat hívják, akik még a rendszerek nyilvánosságra kerülése előtt próbára teszik azok biztonságát. Ha azt gondolják, valóságos hipertérugrást kellene végrehajtaniuk ahhoz, hogy közel kerüljenek
a hekkerek világához, hát nagyot tévednek: a Facebookon lépten-nyomon elérhető „Mit jelent a neved?”, „Hogy nézel ki 30 év múlva?” féle
alkalmazásokkal pont a hekkerek kezére juttatjuk az adatainkat.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok
augusztus 13-szeptember 10. között
Augusztus 20. kedd
Szent István Ünnep az Erzsébetligetben és a Dánfoki Üdülőközpontban. Bővebben a 4. oldalon.
Részletes tájékoztatást ad a Városházi Krónika.

Szeptember 6-8. péntek-vasárnap
Madzagfalvi Napok. Bővebben a
rendezvényről a 8. oldalon olvashatnak, a programrendet a közel
jövőben megjelenő Madzagfalvi
Hírmondó közli.

Új névadó a kéziseknél
A hamarosan kezdődő szezontól
új névadó szponzora lesz az NBI/B
osztályban szereplő Békési Férfi Kézilabda Clubnak – tájékoztatott Polgár Zoltán ügyvezető. Mint
elmondta, a klub a közelmúltban
hároméves szerződést írt alá a bajai
Optimum Solar Kft.-vel. Az elsősorban napelemes rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó vállalkozás számára kiemelten fontos a környezettudatos projektek támogatása mellett a sport
ügye is, ezért is döntöttek az egyesület támogatása mellett.

Lugos Roland, az Optimum
Solar Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: társaságuk vezetésének szimpatikus az a rengeteg munka, amelyet a békési clubnál évek óta az
utánpótlásba fektetnek.
- Eljött az idő, hogy ezek a fiatalok a felnőtt csapatba is bekerüljenek és bizonyítsanak – tette hozzá.
- Ezt szeretnénk segíteni Békésen,
ahol csakis az elvégzett munkában hisznek, és hosszú távon gondolkoznak, ami fontos kapcsolódási pont és hasonlóság cégünkkel és
dolgozóinkkal.


Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Fekete és fehér kalaposok

Szász Erzsébet 1965-től negyven éven keresztül tanított orosz és francia
nyelvet a Szegedi Kis István Gimnáziumban. Ez idő alatt hat osztálynak
volt az osztályfőnöke. Elsőként az 1969-ben végzett IV/D. osztálynak,
akik ötvenéves érettségi találkozójukat július 20-án tartották. A kezdetektől ötévente találkoznak egymással, összejöveteleikre természetesen
Szász Erzsébet is hivatalos, aki – mint a Békési Újságnak elmondta –
nagyon szeret ellátogatni egykori tanítványai közé. Jó szívvel őrzi emlékként a nyári balatoni sátortáborozásokat és persze az oroszórákat. Ez
az összetartó, egyszerű munkásemberek gyermekeiből összeállt osztályközösség kezdő tanárként nagyban megkönnyítette a pályakezdését. Az
osztály képzésének különlegessége az volt, hogy öt elméleti tanulmányi
nap mellett a hatodikon gyakorlati foglalkozás zajlott. A lányok szabásvarrást tanultak, a fiúk barkácsolni-szerelni.
A félévszázados találkozást Orbán Jánosné Iluska és Hegedűs Sándorné Ibolya szervezte meg. Az 1969-ben érettségizett IV/D. osztály 31 tagja
közül húszan jöttek el. Beszámoltak a legutóbbi találkozásuk óta eltelt
időszak történéseiről, majd az összejövetelt közös ebéd zárta. 
Sz. K.

Már készül
a jövő évi Kalendárium
(Folytatás az 1. oldalról)
Miről olvashatnak majd a pár éve a Békési Helyi Értéktárba felvett
kiadványban? Sok egyéb mellett az 1919-es csatárkerti román katonai
vérengzésről, az egykor itt létezett zsidó gyermekotthonról, az utcanévadó Szánthó Albertről, a békési mozizás történetéről, a múzeumalapítás körülményeiről és kincseiről, arról hogy valóban békési reformátusok alapították-e meg testvértelepülésünket, Hegyközkovácsit. Olvashatnak a 30 éves városvédő egyesület eredményeiről és arról, hogy miről írt 1994-ben, negyedévszázada a korabeli, megújult Békési Újság.
A hónapokkal ezelőtt kiírt irodalmi pályázatra rekordszámú írás
érkezett, így a „Szülőföld. Anyaföld. Békés” téma hangsúlyosan fog
megjelenni. Ehhez kapcsolódik az a néhány szakértői írás, amely a régi aratásokról, a parasztvilág hagyományos süteményeiről, a kukorica
jelentőségéről, vagy éppen a mezőgazdasági szakképző iskola történetéről szól majd. Lesznek még fejtörők és keresztrejtvények is az ős�szel megjelenő, sokak által már most nagyon várt színes kiadványban,
amelyet továbbra is igen kedvező áron lehet megvásárolni. Kiadója a
Családért Alapítvány. A 2020-as Békési Kalendárium bemutatójának
őszi időpontjáról időben tájékoztatjuk majd lapunk olvasóit.

Békési újság

sport
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Új sportklubja alakult a békési úszóknak
Nemrégiben megalakították a Békési Úszó Klubot, a klubvezetői
és edzői munkát Szegedi Szabolcs vállalta. Vele készült interjú.
- Miért volt szükség önálló sportszervezet megalakítására?
- Annak idején a Gyulai Triton Úszó Klub vezetője, dr. Török
Enikő karolta fel Békést és indította el az úszást a városban. Tudomásom szerint elfoglaltságai és
finanszírozási nehézségek miatt
nem vállalta tovább a békési részleg működését. Ezért döntöttem
úgy, hogy a gyerekek mellett kiállva, belefogok egy önálló klub
létrehozásába, Kálmán Tibor, a
város vezetése és a szülők segítségével. Így az idei évben március 6-án megalakult a Békési Úszó
Klub Egyesület.
- Hány sportolóval dolgoznak jelenleg?
- Jelenleg kb. 45-50 egyesületi tagunk van, ebből 15-20 gyerek
versenyez. Ezen kívül több csoportom van, ahol a vízhez szoktatás és úszásoktatás folyik napi szinten. Van egy segítőm, Kendrelláné
Öreg Anikó személyében, akivel
az úszó klubbal kapcsolatos admi-

nisztratív munkát igyekszünk a lehető legjobban megoldani.
- Milyen forrásból tartják fenn
magukat?
- Anyagi forrásunk teljes egészében a 45-50 gyerek tagdíjából áll.
Ez az összeg nem fedezi a kiadásainkat (pályabérlés, bérek, versenyeztetés, stb.), ezért is szeretnénk
minél hamarabb támogatókat találni, mert a kilátástalan anyagi
helyzet nem teszi lehetővé a hosszú
távú működést. Szívesen fogadunk
bármilyen segítséget.
- Már túl vannak az első versenyeken. Milyen eredmények születtek?
- Sikerült öt versenyzővel kijutni
az év legrangosabb versenyére, az
országos bajnokságra és több pontszerző hellyel térhettünk haza. Megyei szinten több korosztályban is
kimagasló eredményeink vannak.
Ezek a dobogós helyezések mutatják egyesületünk eredményességét.
- Hogyan képzeljük el az edzésmunkát?

Szegedi Szabolcs.

- Szeptemberben kezdjük az
évet és július végén fejeződnek be
az edzések és a versenyek. Két komolyabb megmérettetésre készülünk minden évben, az év végi cikluszáró versenyre és a nyári országos bajnokságra. Erre készülünk
nap mint nap a medencében és
szárazföldön egyaránt. Éves szinten
kb. 10-15 versenyen vesznek részt
a gyerekek. Egyik legfontosabbnak tartom a csapatépítő napokat,
amik elengedhetetlen részét képezik egyesületünk életének. Szeretnénk minél több gyermeket meg-

Több mint száz kilométert futottak

Fotó: Amatőr felvétel.

Két békési futó indult a közelmúltban megrendezett Ultra Ti-

sza-tó ultramaratoni futóversenyen.
A nyári kánikulában 144 fő egyéni

induló vágott neki a 111 kilométeres távnak, 31 nő és 113 férfi. A pálya a korábban megszokott útvonalon haladt: Tiszafüred-AbádszalókKisköre-Sarud-Poroszló és vis�sza, ugyanezen az útvonalon. A pálya végig a tó körüli gáton haladt,
majdnem teljes egészében árnyékmentes helyen, a nagy meleg jelentősen megnehezítette a sportolók
dolgát.
A két békésiről: Fekécs Edit élete első ultramaratonját futotta és
15 óra 41 perces eredménnyel a 20.
helyet szerezte meg a hölgyek között. Dr. Bocskay Árpád 13 óra 48
perc alatt teljesítette a távot és ezzel a férfiak között 43. lett. A 2017es eredményén több mint másfél
órát javított. Mindketten máris a
jövő évi induláson gondolkodnak.

tanítani a stabil, helyes úszásra és
bevonni a környező iskolákat, óvodákat a helyi foglalkozásokba.
- Úszóból lett úszóedző?
- 31 éves vagyok. Jelenleg a fő
foglalkozásom az úszóklub vezetése és a gyermekek oktatása. Párhuzamosan együttdolgozom egy
céggel, amely egészségmegőrző és
egészségjavító termékek piacbevezetésével foglalkozik, emellett
a Békés Megyei Könyvtár büféjét
üzemeltetem. Négyéves korom óta
az uszoda a második otthonom. 12
évig profi szinten versenyeztem a
Békéscsabai Előre Úszóklubban,
majd az ANK Úszóklub Pécs színeiben. Hat éve tértem vissza az
uszodába. Úgy tekintek a munkámra, mint a hobbimra. Ezt mind
egy jó barátomnak köszönhetem,
akinek javaslatára tettem le vele
egyetemben az edzői vizsgát.
- Milyen módon lehet jelentkezni önökhöz?
- Elérhetőek vagyunk telefonon (+36-30/58-13-736), e-mailen (bekesiuszoklub@gmail.com),
vagy akár személyesen a Békési
Uszodában.
Szegfű Katalin

Újabb
csúcsjavítás
A közelmúltban Kecskeméten
rendezték meg a Messzi István
Súlyemelő Emlékversenyt, melyen
a Békési TE súlyemelő szakosztályát a 15 éves, még serdülőkorú
Fekécs Szilárd képviselte. A versenyen hat jó gyakorlatot mutatott
be, összesen tizenegyszer javította
meg a serdülő- illetve ifjúsági országos csúcsokat. 110 kg-ot szakított és 140 kg-ot lökött, összeredménye 250 kg. Ezzel a 73 kg-osok
mezőnyében az első helyet szerezte
meg, ő érte el korosztálya legjobb
eredményét. Edzője: Balog János.

Kövesse a Békési Újság híreit
a közösségi oldalon!
www.facebook.com/bekesujsag
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Csendesül...
A győzelmi vacsora...
Különös ellentmondásokat találunk néha Jézus életében, szolgálatában. Zakariás egy helyen úgy ír a Messiásról, hogy majd „szegény és szamárháton ülő” lesz. És valóban, a Mester szolgálatát egyszerűség, kiszolgáltatottság, a vándortanítók alázatos életformája jellemezte. Azonban,
amikor Márk evangélista feljegyzi a pászka(búcsú)vacsora jeleneteit, egy
nagy elkészített teremről és házról beszél. A Biblia nyelvei néha többet
mondanak, mint amit a fordítók visszaadhattak. Itt egy pompázatos, fejedelmi vendégségre és vendégfogadó helyre utalnak Márk szavai. Milyen
különös! Mintha Jézus előre ünnepelné győzelmét a halál, a sír, e világ
fejedelmeivel való végső csatája előtt. Mintha előre osztogatni kezdené
győzelmi jelvényeit tanítványai számára, hiszen ezen a Pászkán, ebben az
Úrvacsorában, a lábmosásban, valami egészen új, eddig nem ismert módon közelít szeretteihez. Sőt, ígérete szerint nem is iszik a szőlőtőkének
ebből a terméséből mind ama napig, amikor újonnan, a nagy vacsorán,
az Ő visszajövetelekor teszi majd azokkal, akikről példázatában beszél, és
vendégül lát minden Vele találkozni és élni vágyót, egy örökkévalóságra.
Micsoda kép, milyen ígéretek kapcsolódnak itt össze! Nem is ellentmondás, hiszen újra és újra emlékeztetni akar! Ígéretek által, hogy aki olvassa, értse meg...
Balog Tibor lelkipásztor

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

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

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

Pálinkafőzés célra gyümölcsvásárlási lehetőség!

2018. január 1-től módosultak a bérfőzött párlatra vonatkozó szabályok (2016. évi
LXVIII. törvény 140.§ (4) bekezdés), ennek értelmében a bérfőzető és képviselője
személyazonosságát hatósági igazolvánnyal kell igazolnia!

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 óra és 13–17 óra
Szo: 8–12 óra



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu
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Mit kell tudni az e-receptről
Besétálunk a patikába, felmutatjuk
a személyinket és már nálunk is a
gyógyszer. Sokaknak még talán nem
megszokott, hogy ez így működhet
Magyarországon, pedig az e-receptrendszer már lassan két éve életben
van.

kiváltásához személyazonosságunk
igazolása mellett a TAJ-kártyánk is
szükséges, vagy e-Személyi igazolvány használatával lehet kiváltani a
vényeket. Hozzátartozó, ismerős továbbra is a megszokott módon, a
papíralapú felírási igazolással tud-

Korábban kizárólag a papírrecept
bemutatásával lehetett kiváltani a receptre felírt készítményeket, mára a
receptkiváltás lehetőségei kibővülnek:
 továbbra is lehet az eddig megszokott módon, papír alapú vénnyel
 tárolóelemmel
rendelkező
e-Személyi igazolvánnyal papír nélkül
 személyazonosság igazolásával és
TAJ kártya felmutatásával papír nélkül
Az e-recept a felírástól kezdve a
tároláson át, egészen a kiváltásig lehetővé teszi a vény teljes elektronikus útját. Az orvos a hagyományos
módon készíti el a receptet, aminek
adattartalmát a recept kiállításával
egyidejűleg automatikusan elküldi a
rendszer az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térnek. Ezután
bármely patikában lekérdezhetővé
és kiválthatóvá válnak akár papíralapú felírási igazolás nélkül is a saját
e-receptre rendelt gyógyszereink. A

ja kiváltani mások gyógyszereit, ebben az esetben tehát nem lehetséges az e-recept kiváltása, csakis saját
gyógyszerek esetében.
Mindezt az egyszerűbb és kényelmesebb megoldást az úgynevezett
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér rendszerének fejlesztése
tette lehetővé. Közel két éve minden,
közpénzből finanszírozott egészségügyi szolgáltató - kórház, háziorvos,
patika - ebbe a felhőalapú rendszerbe tölti fel a betegekkel kapcsolatos
információkat, vizsgálati adatokat,
beutalókat, recepteket. Így aztán, aki
orvoshoz megy, arról - a megfelelő
jogosultságok birtokában - azonnal
tudják, milyen gyógyszereket szed,
milyen érzékenysége, allergiája van,
vagy milyen betegségei, műtétei voltak korábban. Elkerülhetők lesznek
majd az ismételt, felesleges vizsgálatok, és a betegnek nem kell a leleteit, röntgenfelvételeit magával vinnie.
Mindezzel gyorsabbá és biztonságosabbá válik a betegellátás.
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