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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Célegyenesben
a Madzagfalvi Napok

Hűsíti magát
vízparton?
23%
Igen,
szabad strandon/folyóvízben.

31%
Nem.

Idén XV. alkalommal, szeptember 7-8-án rendezi meg a
városvezetés a Madzagfalvi
Napokat. Békés legnagyobb
fesztiválján a látogatók rengeteg hagyományos rendezvényelemmel és számos
újdonsággal is találkozhatnak.
A program rendhagyó módon szeptember 6-án egy szakmai
nappal startol, amikor a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés nyílt bemutatóján és a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat előadásán vehetnek részt az
érdeklődők. Ezen a napon
kerül sor a Békési Házi Ter-

46%
Igen,
strandon.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

Lapunk elé…
A Békési Újság mostani lapszámában megismerhetik a tízéves Szabó Réka történetét. A
beteg kislány és példásan kitartó családja támogatásához az
5. oldalon olvasható cikkben jó
szándékú olvasóink a számlaszámot is megtalálják.
Figyelmébe ajánljuk mindenkinek azt a kezdeményezést, amely az augusztus 20-i
Szent István napi új kenyér
ünnepéhez kapcsolódóan kíván jótékonykodni testvérvárosunk, a székelyföldi Gyergyószentmiklós árvaházában élők
megsegítésére. A 19-én Békéserdőn megsütött kenyeret meg
lehet vásárolni a 20-ai városi
ünnepség során is – olvashatják itt a címoldalon.

mék Verseny zsűrizésére is. A
szervezők várják azoknak a
jelentkezését, akik kedvet éreznek saját termékeik bemutatására az Élővíz-csatorna partján.
A kipakolás feltétele, hogy házi
jellegű termékkel jelentkezzenek, illetve
olyan hagyományos
mesterségekhez köthető tárgyakkal, eszközökkel,
melyeknek
akár a készítését is szívesen
bemutatnák
vagy elmesélnék az
érdeklődőknek. A kiállítóknak nevezési díjat
nem kell fizetni. Varázskörkötés címmel rekordkísérlet
veszi kezdetét szombaton délután a Rendezvénytéren,

ehhez szintén várják az érdeklődők aktív részvételét. Szombaton este kilenctől a hazai
rockzenei élet ismert képviselője, az Ossian együttes ad
koncertet, előttük a békési
Palmetta együttes lép színpadra. A koncertek végén a napot
zenés tűzijáték zárja.
Még néhány program a kínálatból: lesz Kerékpáros Hárompróba, bicajtúra, kutya- és cicaszépségverseny és Madzagfalvi
Hétpróba. Megtartják az elmaradhatatlan „Ízek utcája” főzőversenyt is. Tavaly nagyon népszerű volt az ingyenes városnéző
kenutúra az Élővíz-csatornán,
illetve a Barta Kupa Madzagfalvi Kártya Bajnokság, melyre
most is lehet nevezni.

Látogatórekord a dánfoki
üdülőközpontban
Már a vége felé jár a szezon
a Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai
Központ által üzemeltetett
Dánfoki Üdülőközpontban.

Az idény eddigi részének
értékelésére kértük Varga
Zsófia turisztikai referenst.
– Sikerült-e felújításokat
végrehajtani a nyári idényre?

– A Dánfoki Üdülőközpontban a lehetőségekhez képest
állagmegóvási, karbantartási és
tereprendezési munkálatokat
folytattunk. Folytatás a 7. oldalon

A Békés-Csanádi Szent
György Vitézi Rend kolbászkészítő csapata nyerte meg a VII.
Békési Szilvapálinka Ünnepen
első ízben rendezett jótékonysági kolbásztöltő versenyt. Az
Ambrus György mesterszakács
vezette egység rendhagyó módon békési szilvapálinkát is tett
díjnyertes kolbászába. A másik
két csapat, a Csabai Kolbászklub és a Gyulai Hentesek
Hagyományőrző Egyesülete
hagyományos kolbászt készített, igen jó hangulatban. A
kolbászokat végül megsütötték
és értékesítették.
– A pénzből a Békés Megyei Körös Mentőcsoport a
dunai árvízvédekezés során elhasználódott eszközeit pótol-

A SZERZŐ FELVÉTELE.

Szilvapálinkát tettek a kolbászba

Ambrus György mesterszakács a kolbászkészítő verseny győzelméért járó oklevéllel.

hatja – ismertette a publikum
előtt Békési Zoltán, a Békési
Pálinka Zrt. vezérigazgatója,
aki gasztronómiai szenzációnak nevezte a térség eme két
értékének, a kolbásznak és a
pálinkának elegyítését. A kolbász pálinkaünnepen való

megjelenésének az adott apropót, hogy idén ősszel Békés
lesz a Csabai Kolbászfesztivál
vendégvárosa.
A VII. Békési Szilvapálinka
Ünnep augusztus 10-i családi
napja a Gőzmalom sori Pálinkafőzde területén gyermek-

programokkal indult, ezek
célja az volt, hogy bemutassák, milyen sokrétűen használható fel a vörös szilva,
amely a földrajzi eredetvédettséget élvező Békési
Szilvapálinka alapját jelenti.
Ezért készült cibere a helyszínen, és az egy nappal korábbi
kisnyéki szilvaszedésen szilvakrémlevest, és szilvás derelyét
is kínáltak a médiavendégeknek és a dr. Bognár Lajos
helyettes államtitkár vezette
díszvendégekenek. A szombati programok közül népszerű
volt még a pálinkafelismerő
verseny, és persze a zenés-táncos fellépések. A napot a Fásy
Mulató fellépése és retro diszkó zárta.
Sz. K.

Jótékony célt szolgál
az új kenyér
Augusztus 19-i és 20-i programok
Augusztus 19-én hétfőn 11 órától tartják a „Városok
– Testvérvárosok kenyere” című rendezvényt Molnár
István őstermelő Libás tanyáján, Békéserdőn.
Magánkezdeményezésre, de a város támogatásával
hagyományteremtő céllal sül a kenyér a Gyergyószent-

miklóson működő Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Szent Anna Otthonának nehéz sorsú lakóit segítve. A
kenyérhez környékbeli és gyergyói gazdák ajánlották
fel a lisztet, azt a helyszíni kemencében Csapó Imre
békési pékmester közreműködésével sütik meg. A
kenyerekért kapott adományokkal a Szent Anna
Otthon téli tüzelőjének beszerzéséhez, a megmaradt
liszttel pedig az ott élők napi kenyérellátásához járulnak hozzá. A rendezvényen 13 órától szórakoztató
zenés műsorszámok láthatók és hallhatók, a gyerekeket
játszóház várja. Minden látogatót libazsíros kenyérrel és
mézes pálinkával fogadnak. A belépés díjtalan.
Folytatás a 4. oldalon

„Minden békésinek legyen
egy ausztrál barátja!”
A közelmúltban rendezték meg Békés-Donfokon
az Ausztráliai Magyarok Világtalálkozóját. A találkozóra tizennégy, egykor Ausztráliában élt személy látogatott el, és töltött el egy napot egymással, valamint a szervező Ausztráliai és Békési
Polgárok Egyesülete tagjaival.
Izsó Gábor polgármester a
rendezvényt köszöntve elmondta, hogy a városvezetés
kezdettől mellé állt az Európa, sőt talán világszerte is
egyedülálló civil szervezetnek,
amely a távoli kontinens és
Békés megye polgárai között
szeretne hidat teremteni.
Kiemelte továbbá, hogy a rendezvényt hagyománnyá kívánják tenni, de semmiképpen sem cél nagy fesztivállá
duzzasztani, hiszen fontos,
hogy megtartsák a szoros
baráti kapcsolatokat.
Az Ausztráliai és Békési
Polgárok Egyesülete létrehozásának ötlete egykor a békési
cukrászmester, Juhász Zoltán

fejéből pattant ki, aki gyermekkora óta szerelmese
Ausztráliának, többször járt is
az országban. Mint megfogalmazta, szervezetük célja, hogy
minél több ausztráliai magyar
hazataláljon, és legyenek magyarországi barátai, kötődései,
kapcsolatai.
– Minden békésinek legyen
egy ausztrál barátja – fogalmazta meg szervezetük célját.
Hozzátette ugyanakkor, hogy
az egyesület nehéz idők elé
néz, hiszen kivonul Magyarországról az ausztrál nagykövetség, amely Bécsbe teszi át
székhelyét. Ez kihívás elé állítja állítja egyesületüket.
Folytatás a 3. oldalon
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DAGASZTÁS NÉLKÜLI HÁZI KENYÉR

A FŐTÉRI ÁRTÉZI KÚT
Az Alföldön az első ártézi kutat
Hódmezővásárhelyen fúrták az 1890-es években. Békésen is történtek próbálkozások kútfúrásra már 1894-től kezdve, de sokáig sikertelenül, mivel 300 méternél mélyebbre a
kőzetréteg miatt nem sikerült lefúrni. A főtér
több pontján próbálkoztak, míg végül 1912ben a katolikus
templom melletti
fúrás sikeres volt:
580
méteres
mélységből 50
Celsius fokos víz
tört föl. Ezt írja le
Dr. vitéz Durkó
Antal
Békés
nagyközség története című művében a 92. oldalon.
Sőt Békés legnagyobb lokálpatriótája még azt is megemlíti
művében, hogy „a kút percenként 92 liter
vizet ad s fúrása 26.280 koronába került.”
A kutat kör alakú, mellvédszerű falazás
veszi körül, melyen gömb kődíszeket figyelhetünk meg. A vas kifolyók felett szépen kivitelezett kovácsoltvas díszítéseket láthatunk. A
kúton lévő városi címert legutoljára Minya
Gábor vállalkozó újította fel. A kút tetején a
turulmadarat 1929-ben Szitányi öntőmester
műhelyében öntötték bronzból, súlya 38,5 kg.

A turullal kapcsolatban az Internetről a
következőket olvastam: „A turul a magyar
eredetmondák mitologikus madara. A
magyarok ősi pogány hitvilágának emléke. A
mondavilág tőle eredezteti az Árpád-házat. A
mondai turult a természetben egy nagy testű
sólyommal, a kerecsensólyommal vagy az altáji havasi sólyommal azonosították. A turul szerepel az Emese
álma mondában
az Árpád-ház jelképes
ősapjaként.”
Szólni
kell
még a kút mellől
felszedett
kockakőburkolatról is. Ezeket
a köveket használták fel a 2. világháborús
emlékmű készítéséhez.
Jó ide kijárni a kútra vízért, a vizet vivő
békésiek a kútnál beszélgethetnek egymással, mint régen, ahogy a vizet adó kutaknál
szokás volt. A mai modern embernek is szüksége van ezekre a meghitt emberi percekre.
A főtéri ártézi kút / meg persze az Asztalos utcai kút is/ a védendő épített értékeink közé kell, hogy tartozzon.
Bíró György, városvédő

Emlékezés a Holokauszt Roma
Áldozatainak Emléknapja alkalmából
Városunkban az I. és II.
Világháborús Emlékműnél
augusztus 2-án rendeztek

zata volt a népirtásnak.
A magyar áldozatoknak a
száma még ma sem pontos, és

A megemlékezésen Lakatos
Menyhért: Holokauszt című
versét Vári Vivien mondta el.

A közelmúltban e rovatban közöltünk jól használható házi kenyér recepteket. Egy kedves olvasónk elküldte a szintén remekül bevált, dagasztást nem igénylő
kenyérreceptjét, melyet most adunk közre.
Hozzávalók: 1 kg kenyérliszt, (izlés szerint lehet
keverni a különféle liszteket, a búzasikér könnyűvé teszi
a teljes kiörlésű lisztekből készült kenyeret is, üzletben kapható), 7 g szárított
élesztő, 7-8 dl víz,
2,5 evőkanál só.
Elkészítés: Az
összes hozzávalót
egy méretes tálban
keverjük össze. Nem
kell simára kikeverni. Lefödjük, és 1214 órát hagyjuk pihenni. Ha reggelre
szeretnék friss kenyeret sütni, akkor

este keverjük be, vagy fordítva. Majd erősen lisztezett
deszkára borítjuk, lazán átgyúrjuk, kézzel finoman szétlapítjuk, és lentről fel, majd fentről le, jobbról balra, balról jobbra hajtunk egyet rajta. Mint mikor pogácsát
készítünk. Közben a sütőt előmelegítjük 250 fokra a
cserépedénnyel együtt. Addig a tésztát letakarjuk,
hadd pihenjen. Mikor a sütőnk elérte a
kellő hőfokot, az
edénybe tesszük a
tésztát,
ilyenkor
még az oldalát újra
megszórjuk liszttel,
és fél órát sütjük
tetővel, majd tető
nélkül még 25-30
percig. Rácsra teszszük, hogy ott hűljön ki. Ki-ki sütője
alapján találja majd
meg a maga ideális
FOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ
változatát.

Bajza utcai bölcsőde:
most már békesség kellene
A Bajza utcai bölcsődébe
járók áthelyezéséről hozott
döntést bírálta a közeli hetekben tartott sajtótájékoztatón
Pocsaji Ildikó és Koppné dr.
Hajdu Anikó fideszes önkormányzati képviselő. Elmondták: félezer aláírást gyűjtöttek
ellenzőktől, akik nem szívesen
akarták gyermeküket a nemrég átadott Földvár Bölcsődébe vinni. A két képviselő sérelmezte, hogy a szervezeti
átalakításról hozott döntésnél
ellenvetéseiket nem vette figyelembe a városvezetés,
melynek többségét a Jobboldali Összefogás adja. Mint

megfogalmazták, a vezetésből
a felelősségteljes előre gondolkodást hiányolják.
Ismert lehet, hogy a városvezetés április végén döntött
arról, hogy a Bajza utcai bölcsőde gyermekeit és a gondozókat átveszi a közelmúltban
pályázati pénzből épített Földvár Bölcsőde. A rossz állagú
Bajza utcai intézmény fűtése
és karbantartása túlzottan
megterhelte volna a városi
büdzsét, és a romló gyermekszületési mutatókat figyelembe véve három bölcsőde
működtetése szükségtelen is
Békésen, hiszen szeptember-

től a 192 férőhelyre mindössze
89 gyermeket írattak be. Az
átszervezés nem járt szakemberek elbocsátásával.
Lapunknak egy szülő, aki
gyermekét korábban a Bajza
utcai bölcsibe járatta, elmondta, hogy a csoportokat egy az
egyben átvették a Földvár bölcsiben, ahol jó körülmények
fogadták őket, a gyerekek még
megszokott régi játékaikat is
vihették. Az anyuka szerint a
politikai indulatkeltés ártott
az ügynek, és a további
együttműködés érdekében
most már a békességnek kellene eljönnie.
Sz. K.

Berill Ékszer és Zálogház

FOTÓ: LAKATOS GYULA

NYÁRI AKCIÓ!
Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez
kedvezô
ô áron számítjuk be
új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Az emlékezés végén koszorúzás folyt. A kép előterében Durkó Albert és Surman László.

ünnepséget a holokauszt roma
áldozataira emlékezve. Azért
ez a dátuma az emléknapnak,
mert 1944. augusztus másodikáról harmadikára virradó
éjszaka számolták fel az
auschwitz-birkenaui II/E cigánytábort, kivégezve annak
utolsó 3000 lakóját. A Cigány
Világszövetség 1972-es párizsi
kongresszusának határozata
alapján lett a cigány holokauszt nemzetközi emléknapja.
A kétmilliós európai cigányság körülbelül 10-30 százaléka veszett el ebben a lágerben,
az öreg kontinensen összesen
mintegy félmillió cigány áldo-

viták vannak róla, de több tízezer főre becsülik a kivégzettek
számát. Egyebek mellett ezekről a tényekről is szóltak a megemlékezés szónokai, Balogh
Krisztián, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
és Durkó Albert, a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymissziója elnöke. Durkó
Albert áldást kérő imát is mondott a megemlékezés végén.
Beszédet mondott továbbá
Mucsi András, az önkormányzat Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottságának elnöke,
valamint Karácsony Zoltán, a
Hit Gyülekezete helyi lelkésze.

A Cigány Himnusz is megszólalt az esemény végén, majd a
város önkormányzata és intézményei helyezték el koszorúikat a II. Világháborús emlékműnél. Koszorúzott a Békési
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a MPE Országos Cigánymissziója, a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Sport és
Turisztikai Központ, a Cigány
Módszertani és Kutató Központ, a Reményhír Intézmény
Fenntartó Központ, a Hit
Gyülekezete és a Cigányvendéglő. Az esemény zárásaként
a jelenlevők mécsest gyújtottak.
Zsombok Imre

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt,
a záloghitel költsége felére csökkent!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!
Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.

Autómosó és autókozmetika
Vaxos mosás,
belső takarítás,
kárpittisztítás
(ülés-, ajtó-,
csomagtartóés aljakárpit)
5630 Békés, Táncsics u. 29/1.
Elérhetőség bejelentkezéssel:
66/414-544, 20/33-44-088

Zsozsó Vegyesbolt
Békés, Szabó Dezső u. 27/1.
Clin ablaktisztító,
utántöltős 500 ml 385 Ft
Softnair öblítőkoncentrátum 1 liter 320 Ft
Hypo 1 liter 70 Ft

Nyitva:
hétfő-péntek 7-12, 14-18 óra,
szombat 7-13 óra között.
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„Minden békésinek legyen
egy ausztrál barátja!”
Folytatás a címoldalról
Az egyesület eddig leginkább szervezési ügyekben kapott támaszt a konzulátustól,
személyesen Heidi Markmanntól, a budapesti Ausztráliai
Nagykövetség konzulasszonyától, aki idén is ellátogatott a
dánfoki találkozóra.
A mintegy 50-60 tagot
számláló Ausztráliai és Békési
Polgárok Egyesülete által a
Dánfoki Üdülőközpontban
megrendezett világtalálkozón a
látogatókat a békési kézműves
értékekkel való ismerkedés,
néptáncfellépés, sárkányhajózás, motorcsónakázás, remek
halászlé fölötti kötetlen beszélgetés várta. A Viharsarok Motoros Baráti Társaság felvonulással köszöntötte a vendégeket.

AUGUSZTUS 10-17.
Turul Patika (Piac tér)
AUGUSZTUS 17-24.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
AUGUSZTUS 24-30.
Levendula Patika (Csabai u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Lapunk online:
www.bekesiujsag.hu

Kovács István Melbourne-ből jött
el ismét Békésre. Az 1957-ben
emigrált idős mérnök kétlaki
életet él: a nyarakat itthon tölti, az
év másik felében visszarepül
Ausztráliába, ahol családja lakik.

Juhász Zoltán cukrászmester
elmondta: a tagok idén még részt
vesznek egy hunyai pálinkafőzésen valamint a Csabai Kolbászfesztiválon, és támogatják a Hétkrajcár gyermekprogramot.

Feleségét akarta megölni

Házasságot kötöttek:
Zöld Tamás (Mezőkovácsháza) és Kalmár Rita
(Békés), Dan Illés Imre
(Osztopán) és Kun Barbara (Békés), Szabó Gábor (Szabolcsbáka) és dr.
Nagy Ágnes Krisztina
(Békés), Kiss Ákos Csaba
(Békés) és dr. Leszkó
Diána (Újkígyós), Szabó
Sándor (Békés) és Hajnal
Flóra (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

Emberölés kísérlete miatt
intézkedett a rendőrség
augusztus 1-jén az esti órákban. Egy 70 éves békési férfi
21 óra körül a családi házuk-

ban előzetes szóváltást követően egy késsel megpróbálta
megölni feleségét, aki a
védekezése közben könnyű
sérüléseket szenvedett. Az

eljárást a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja K.
István gyanúsított őrizetbe
vétele mellett.

Új útburkolati jelek Malomvégen
Az elmúlt hetekben újfajta útburkolati jelek tűnhettek fel a Dánfok irányába közlekedőknek.
Kerékpáros nyomot festettek fel a Teleky utcában és a Malom utcában, míg nyitott kerékpársáv
van érvényben a Vashalom utcában és a Körösi
Csoma Sándor utcában Dánfokig.
A kerékpáros nyom olyan
útfelületet jelez, ahol fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével – tájékoztatott a KRESZ idevágó ren-

arra más járművek is ráhajthatnak. Sőt a jobbra tartási
kötelezettségből adódóan az
úttest szélén, a kerékpáros
nyomon kell haladniuk. Ter-

sok közlekedésével.
A nyitott kerékpársávnál a
külön sávot az úttesten felfestett fehér színű szaggatott
vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. A KRESZ
értelmében ez a kerékpárosok
közlekedésére kijelölt sáv. A
nyitott kerékpársávot – ha az
egy irányban vagy egymással
szemben közlekedő járművek
egymás mellett történő elhaladása ezt szükségessé teszi - más

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Elhunytak: Guti Ferenc (77 évesen, Bélmegyer), Vetési István (78,
Kamut), Holecz János
(63), Szelják György (78),
Ocsvári János (68), Csomós Imre (74, Kamut),
Hati Károly (67, Bélmegyer), özv. Nagy Sándorné (91, Bélmegyer), Szabóné Tarkovács Mária
(49), özv. Kis Lászlóné
Haszon Irén (81), Csibor
Sándor (82), özv. Szabó
Gáborné Cseke Zsófia
(88), Karsai Ignác (67),
özv. Megyeri Mihályné
Kósa Mária (81), Csaplár
Györgyné Vécsei Borbála
(82, Murony), NagyGyörgy János Mátyás
(65), Androvitz Lajosné
Apáti-Nagy Anna (63),
Sipka Jánosné Kocsor
Magdolna Julianna (75).
Nyugodjanak békében!

Pálmai
Tamás

FOTÓK: VÁMOS ZOLTÁN.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Nyitott kerékpársáv a Körösi Csoma Sándor utcában.

delkezéséről a Békési Rendőrkapitányság munkatársa. A
kerékpáros nyom jelzi a kerékpárosok részére az úttesten
történő haladásra ajánlott
útfelületet. A más járművel
közlekedők ezen a szakaszon
körültekintőbben kell, hogy
közlekedjenek. A kerékpáros
nyom nem jelent külön sávot,
az csak egy javasolt útfelület,

Je g y z e t

mészetesen amennyiben kerékpáros közlekedik ezen a
nyomon, azt az ismert szabályok szerint ki lehet kerülni,
meg lehet előzni, valamint
gépjárművel a nyomon meg is
lehet állni. Összességében a
kerékpáros nyom a többi járművezetőt figyelmezteti arra,
hogy az útszakaszon fokozottan számolni kell kerékpáro-

járművek is igénybe vehetik, az
irányváltoztatásra vonatkozó
szabályok megtartása mellett.
A két jelzés között tehát az
a különbség, hogy a nyitott
kerékpársávot csak a kerékpáros használhatja – a kivételes
esetektől eltekintve -, míg a
kerékpáros nyomot más jármű
is igénybe veheti – közölte a
Békési Rendőrkapitányság.

Nemrég fejeződött be a
tusnádfürdői találkozó. Sok
tanulsággal, egy nagyívű
miniszterelnöki előadással,
és – sajnos – a szokásos pitiáner vádaskodásokkal. Erre
rímelnek az alábbi – Böjte
Csaba féle – veretes sorok.
„Bármerre is nézünk, azt
látjuk, hogy társadalmunkat
ezer darabra szedi a harag, a
gyűlölet, vélt vagy valós érdekek kérlekhetetlen szembenállása. Emberek indulattal elfordulnak egymástól,
veszekednek, pártoskodnak,
háborúskodnak! Ennek következtében
családjaink
széthullanak, közösségeink
lemorzsolódnak, népünk,
mint oldott kéve szétsodródik a nagyvilágban. A történelemből láthatjuk, hogy
mily könnyen lehet ember
embernek farkasa. Igen, félelemből, gyűlöletből szembe fordulhatunk egymással,
sebeket okozva megoszthatjuk a közösséget, de ez az út
a sötét káoszba, a pusztulásba vezet.”
Ám – Jézus Krisztus óta
tudjuk – van más út is.
„Gondoljunk csak Szent
László királyra, aki a trónra
lépésekor az egymással
szemben álló kérlelhetetlen
erőket képes volt egy asztalhoz ültetni. Akkoriban nemcsak családi, közösségi érdekek feszültek egymásnak,
hanem a keresztény és a
pogány világnézet is megosztotta
az embereket.
Mennyi vér és fájdalom, de
Szent László bölcsen, igazságot szolgáltatva minden
erőt befog, megalapítja a
középkori nagy Magyarországot. Ő képes volt még a
legyőzött ellenségeket is
integrálni. A győztes csatája
után, a legyőzött kunokat
katonái elkezdik lekaszabolni, mire ő saját katonáit arra
kéri, hogy ne bántsák a legyőzött ellenséget. Így szól:
Mindannyian Urunk Istenünk gyermekei vagyunk,
letelepednek,
békében
együtt építsük országunkat
és háborúban fegyverrel a
kézben együtt fogjuk megvédeni azt.
Erdély aranykorát, renge-

teg erőszakkal beszennyezett, sötét évtizedek után,
Bethlen Gábor hozta el.
Népei félrevezetve, bután
egymás ellenségei lettek. A
székelyek nem csak fellázadtak, hanem megölték fejedelmüket, Báthori Endrét, a
belső széthúzás meg a külső
hatalmak szinte szétzilálták
a csöpp fejedelemséget. A
nagyfejedelem bölcsen és
okosan ki tudta engesztelni
az egymással szemben álló
erőket, Erdély különféle
nemzetiségű lakóit be tudta
vonni az ország építésébe.
Bár protestáns fejedelem
(anyai ágon családja katolikus volt), mégis nagy kortársa, Pázmány Péter esztergomi hercegprímás, mindig az
elismerés és a tisztelet hangján szólt róla.
Bármerre utazunk a
Kárpát-medencében, láthatjuk, hogy szép városaink,
középületeink nagy része az
1860-as évek Deák Ferenc
féle kiegyezése után épültek.
Az akkor forgalomban lévő
pénzre felírták bölcsen és
okosan németül, magyarul,
románul, szlovákul a térségben lakó minden népnek a
nyelvén a pénz nemét, hogy
mindenki értse. A kiegyezés
az egymásnak feszülő, támadó, védekező erőket kioltotta
és ez minden téren csodálatos felvirágzást hozott.
Hiszem, hogy csak Jézus
Krisztus, Szent László, Bethlen Gábor, Deák Ferenc útján lehet és érdemes járni.
Meg vagyok győződve, hogy
nekünk nem kiszorítanunk,
elpusztítanunk kell egymást,
hanem alázatos, kitartó párbeszéd útján közös jövőt kell
építenünk. Erdély, Kárpátmedence elég nagy ahhoz,
hogy becsületes megélhetést
biztosítson mindazoknak,
akik itt élnek. Ezért imádkozom, hogy egyházi felekezeteink, politikai pártjaink,
különféle világnézetű csoportosulások ne kiszorítani
akarják egymást, hanem
merjük megvalósítani bizalommal azt, amit a II. Vatikáni Zsinat annyira szépen
megfogalmazott: „Isten azt
akarja, hogy az emberiség
egy nagycsaládot alkosson, s
mindannyian egymásnak jó
testvérei legyünk!”
Nos, azt hiszem, ezekhez
nincs mit hozzátenni. Maximum a vállunkat nekivetni a
közös munkának.

Keresse a Békési Újságot kéthetente a postaládájában!
Ha a terjesztésben gondot észlel, kérjük,
ezen a számon jelezze: +36-30/26-39-595.
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Művészek sereglettek a Bolyai utcára
„Lépesméz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek és
meggyógyítói a tetemeknek.” Hatalmas adomány a beszéd.
Lehet áldás is, de átok is, attól függően, ki hogyan használja.
Beszélhetünk különböző emberekkel, megismerhetjük őket,
gondolataikat. Ahogy a méz kellemes az embernek, finom, édes
és gyógyító hatású, úgy a gyönyörűséges beszédek is áldást
jelentenek a hallgatóknak. Jézus Krisztusról egy jövendölés így
szólt: „Kedvesség ömledez ajkaidon”. Az emberek szívesen
hallgatták földi élete folyamán. Vonzódtak, közeledtek hozzá a
bűnösök, hogy hallgassák. Ha feddett is, azt is szeretettel tette.
Még akiket a főpapok elküldtek elfogására, ők is azt mondták
róla: ”Soha ember úgy nem szólt mint Ő”. Jézus beszédeit
megismerhetjük mi is. Az evangéliumokból olvashatjuk életét
és tanításait. Ezekből megtanulhatjuk kedves beszédét, amely
gyógyító hatalom a bűnbeteg embereknek. A Biblia az Istentől
távol bűnökben élőket nevezi lelki halottaknak. Őket is megeleveníthetik az ilyen beszédek. Nem is gondoljuk, milyen
sokat segíthetünk csak néhány kedves szóval olyan embereknek, akik nem kaptak szeretetet másoktól.
Törekedjünk arra, hogy beszédünk gyógyítsa a megfáradtakat, az elcsüggedteket, az elkeseredetteket!
Farkas Ernő, lelkipásztor

Orbán Viktor utasítására még a nyáron végtörlesztünk
az IMF-nek. Magyarország kiszolgáltatott és kihasznált
ország maradt, mert számos „pénzszivattyú” sújtotta, pl.
a bankok profitja, a magasan alapkamat, a devizahitelek.
A kormány nemzeti gazdaságpolitikát folytat, hogy az az
érték, amit megtermelünk, itt maradjon. Ennek kerete az
új nemzeti alaptörvény. Ma egy radikális változás időszakát éljük. Az uniós intézmények alkalmatlanok arra,
hogy a kihívásokra válaszoljanak. Ezeket csak nemzetállamok adhatják meg. Itthon az a kérdés, hogyan tudjuk
megőrizni a politikai és gazdasági szuverenitásunkat, és
hogy haszonélvezői, ne kárvallottjai legyünk az új világrendnek. A devizahitelek kivezetésével nem lehet még
egyszer úgy profitot előállítani, hogy magyar embereket
szednek rá. A XX. század Magyarországot „szétszóratott
nemzetté” tette. Erős nemzet csak világnemzetként lehetünk. A világban élő magyarok között nem területi alapon, hanem állampolgársági kötelékkel lehet közjogi
kapcsolatot létrehozni. Ennek a politikának a kulcsa az
erős anyaország. A 2010-es 2/3-os felhatalmazással felépített új rendszer a világon élő összes magyar érdeke is, a
2014-es választások után is.

A Csuta Nemzetközi Művésztelep idén immár huszonharmadszor nyitotta meg
kapuit, s fogadta a külföldi és
hazai művészeket a Bolyai
utcai Alkotóházban.
Az ünnepélyes megnyitóra
augusztus 3-án került sor.
Számos vendég tisztelte meg e
jeles rendezvényt jelenlétével,
szinte valamennyi önkormányzati képviselő is ott volt.
Mucsi András, az önkormányzat Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottságának elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket
polgármesterünk nevében, aki
sajnos nem tudott részt venni
a megnyitón, de üdvözletét
küldte mindenkinek.
Csuta Gyuri elmondta,
hogy az elmúlt egy esztendőben sajnos két művész és egy
szponzor távozott az élők sorából. Róluk egy perces néma
felállással emlékeztünk meg.
Idén Európa nyolc országából és persze Magyarországról
érkeztek résztvevő művészek
– öszesen harmincnyolcan – a
művésztelepre. Szlovéniából és
Szerbiából először látogattak
ide alkotók. Az egyhetes rendezvényt Dr. Tuza Béla, a
tábor fővédnöke nyitotta meg,
aki egyebek mellett elmondta,
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Nagy sikerrel ért véget a 23. Csuta Mûvésztelep

A megújult résztvevői körrel lezajlott Csuta Művésztelep munkájára a segítő légkör volt jellemző.

hogy a műhelymunka ez évi
ajánlott, de nem kötelező
témája a hal.
A meglepetésajándékot Juhász Zoltán cukrászmester
hozta, újfajta süteményét, a
Csuta szeletet, amely a kreátor
cukrászmester megfogalmazásában könnyű, laza, mégis
komoly, mint Gyuri művészete és élete. (Egyébként a Csuta
szeletet meg lehetett vásárolni
a Juhász cukrászdában a tábor
ideje alatt.)

A BÉKÉSI ÚJSÁG
kéthetente tízezer példányban jelenik meg.
Békés mellett Bélmegyer, Kamut, Murony
és Tarhos lakói is olvashatják.

Novembertől nyitja meg
kapuit az új óvoda
Az előzetes terveknek megfelelően halad a Bóbita Integrált Tagóvoda felújításának
kivitelezése. A napokban befejeződik az épület lábazati
betonozása és az aljzatbeton
alatti vízszerelése. Az ütemezést tekintve a következő lépés

a létesítmény falazása lesz. Ha
a kivitelezés ilyen tempóban
halad, akkor már november
elején birtokba vehetik az
apróságok az új, modern és kor
igényeinek megfelelően kialakított óvodát – tudtuk meg
Izsó Gábor polgármestertől.

Az ünnepi műsort Zimmermann Kornélia operaénekes és Tóthpál Szilvia operaés operett-énekesnő adták,
akik Kálmán Imre és Lehár
Ferenc operettjeiből mutattak be néhány dallamot, valamint régi ismert budai operettekből énekeltek, jó hangulatot teremtve, megénekeltetve, sőt, megtáncoltatva
még a közönséget is. Gyuri
köszönete, hálája jeléül egyegy „hervadhatatlan” virág-

csokor-festményt ajándékozott a két művésznőnek.
A családias, hangulatos,
derűs ünnepélyes megnyitó
záróeseménye a Gál László és
a Nagyház Pince Borozó általi megvendégelés volt.
Az egyhetes táborban elkészült alkotásokból a békéscsabai Jankay Galériában nyílt
augusztus 31-ig látogatható
kiállítás. A tárlatot Kepes
András író nyitotta meg.
Zsombok Imre

Jótékony célt szolgál
az új kenyér
Augusztus 19-i és 20-i programok
Folytatás a címoldalról
Augusztus 20-án kedden az ünnepi református
istentiszteletet és római katolikus szentmisét követően 10 órától az ünnepség Békésen a Királyok
Kapuja Millenniumi Emlékműnél folytatódik.
Ünnepi köszöntőt Mucsi András, a Békés Megyei
Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke, békési
önkormányzati képviselő mond. Majd ökumenikus
szertartás szerint megszentelik és megáldják az új

ÁLLÁSBÖRZE

kenyeret. A helyszínen vásárolni lehet a gyergyói

• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- lóápoló, gondozó (tapasztalattal rendelkező férfi)

Intézmények energetikai
korszerűsítése

Szent Anna Otthon lakóit megsegítő testvérvárosi jótékony kenyérből.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

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

• szakképzettséget igénylő munkakörök:
- ruhaipari minőségi ellenőr
- élelmiszerbolti eladó
- kőműves
- ács
- varrónő
- traktoros
- sertésgondozó
- villanyszerelő
További tájékoztatásért, kérjük, keresse fel kirendeltségünket!
5630 Békés, Múzeum köz 3. Telefon: 66/411-747, fax: 66/411-977.
E-mail: bekesmmkbekes@lab.hu. Web: http://bekes.munka.hu

Újabb intézmények és épületek energetikai korszerűsítésére nyert megközelítően 247
millió forintot Békés Város
Önkormányzata. A pályázat
többek között magában foglalja a Korona Utcai Tagóvoda, az Epreskerti Óvoda, a
Rákóczi utcai bölcsőde valamint a Szegedi Kis István
Református Általános Iskola
Rákóczi utcai épületének ener-

getikai korszerűsítését. Tervek
szerint a Vásárszél utcán található rendelőintézet épületén,
a Városháza épületének több
részén is kicserélik a nyílászárókat. A 15 százalékos önerővel megvalósuló beruházás
jelentős energiamegtakarítást
jelenthet az önkormányzatnak
illetve az intézmények üzemeltetőinek – tájékoztatott Izsó
Gábor polgármester.
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Legnagyobb kincsünk

akarták őt sehova sem küldeni,
pedig borzasztó állapotban
volt, üvöltött a fájdalomtól.
Aztán végül is elküldtek minket Szegedre, a gyermekonkológiára, felmerült a vérrák gyanúja, majd 6 nap vizsgálódás
után autoimmun ízületi gyulladást
diagnosztizáltak.
Szteroiddal kezelték 6 hónapig,
de semmilyen jobbulást nem
tapasztaltunk. Kétségbeesésemben kerestem egy reumatológust magánúton, és az ő
segítségével egy év múlva
Gyulára kerültünk ismét egy
általános kivizsgálásra, de nem
derült ki az igazi oka a fájdalmainak. Alig engedtek ki minket, már másnap ismét
Szegedre kellett mennünk az
immunológiára egy újabb kivizsgálásra. Ehhez már a családsegítő szolgálat anyagi segítsége is kellett, hogy egyáltalán
el tudjunk menni. Egyik vizsgálat a másikat követte, vettek
agyvelőt, csontvelőt, végeztek
csontbiopsziát. Dr. Várkony
Ágnes professzorasszonytól
maximális segítséget kaptunk,
amit ezúton is köszönünk. Azt
mondták, lyukacsosak a csontjai, majd következett egy 3

ASZTALOSOK, BARKÁCSOLÓK FIGYELEM!
Tovább hasznosítható, különböző méretű

FAHULLADÉK-KIÁRUSÍTÁS!
Pallók, deszkák, lécek, gyalult, csiszolt, sérült szekrényajtók,
ágyalkatrészek, hiányos bútoralkatrészek, bútorlapok, lemezek.
Ár: 250 Ft/kg.
Helyszín: Juhos Bútor Kft. Békés, Cseresznye u. 15.
Bejárat a Vicza utca felől.
Hétfőtől-péntekig 8-16 óráig, szombaton 7-12 óráig.

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

– Légy szíves, mutatkozz be
az olvasóknak!
– Szabó Réka vagyok, 10
éves. Édesapám Szabó István
ács, édesanyám Bondár Sára
ápolónő, de jelenleg nem tud
dolgozni. Van egy 27 éves
nővérem, Tímea, ő már férjhez
ment, nem lakik velünk. A
kamuti általános iskolába járok, és most leszek harmadikos, mert a betegségem miatt
sokat hiányoztam, és így a
másodikat kétszer kellett kijárnom. Az iskolában nem igazán
érzem jól magam, mert a gyerekek sokat piszkálnak, csúfolnak. Barátaim sincsenek, mert
sokat vagyok rosszul, és sajnos
sokat hiányzom is.
– Megtudhatnánk, milyen
betegséggel kell küzdened?
– (Erre a kérdésre inkább az
anyuka válaszolt.) Már 4 éve,
hogy a kislányom először lett
nagyon rosszul. Akkor Gyulára
küldtek minket, ahol téves
diagnózist állítottak fel, és amikor hazaengedtek minket, már
darabos mozgás, heves derékfájás is társult a korábbi panaszokhoz. Ezzel kezdődött el
állandó „harcom” az orvosokkal a gyermekemért. Nem

vizes borogatás segít. Nagyon
szeretnék már meggyógyulni!
A kezelésben az a legrosszabb,
hogy kórházban kell lenni,
nem lehetek otthon. A legjobb
dolog, ami velem történik, ha
hazaengednek, és kimehetek
pecázni vagy a strandra. (Ennél a mondatnál láttam az
első s utolsó halvány mosolyt
a riadt arcocskán – a szerző.)
– Önök kerestek meg minket, segítséget kérve. Mégis
milyen segítségre lenne szükségük?
– A megkeresés óta a helyi
labdarúgók jóvoltából már van
némi pénz egy alapítványi
számlán, igaz, az ügyintéző
még nem tudja, hogyan is férhetnénk valóban hozzá. A
focistáknak mindenképp köszönjük a segítő kezet! Igazából
bármilyen segítségnek örülnénk, mivel gyermekem betegsége miatt nem tudok dolgozni. Örülnénk gyermekruháknak például, hiszen Réka hol
lefogy, hol hízik a kezelések
miatt, és az eltett ruhákat közben kinövi. Szívesen fogadnánk
egy használt konyhaszekrényt
is, mert az enyém már szétesik,
de konkrét anyagi segítség is
elkelne. Aki úgy gondolja, az
alábbi számlaszámra küldheti
adományát:
Kondorosi
Takarékszövetkezet 15088491.
Előre is köszönünk bármely
támogatást a jóakaratú embereknek!
Gugé
Következő interjúalanyunk
Veres János mezőőr.

hetes vizsgálat Pesten. Nyirokcsomórák, mondták és viszszautaltak Szegedre, ahol a
kemoterápiát megtagadták, és
szteroiddal kezelték újabb 6
hónapig, persze hiába. Telefon
ide, telefon oda, és sikerült elérnem, hogy Debrecenben fogadjanak minket a ritka betegségek osztályán. Szella MRI,
csontvelő-biopszia, szövettani

Legnagyobb kincsünk a testi, lelki egészségünk.
Egy szülőnek azonban ennél is drágább a gyermeke jóléte, egészsége. A 10 éves Szabó Rékával
és szüleivel beszélgetve a kislány negyedik éve
folyó megpróbáltatásairól összeszorult a szívem,
hisz ők épp ezt a kincset veszítették el, remélhetőleg nem örökre, de…

vizsgálat,
a
diagnózis
Langenheim sejtes hisztiocitózis, és elrendelték a kemoterápiát szteroidkezeléssel együtt.
Már 5 kezelésen vagyunk túl,
és bár az alagút vége még nem
látszik, reménykedünk, hisz
már tudjuk, mi a baj, és az
orvosok 80-90 százalékos gyógyulási rátát mondtak.
– Hogy éled meg mindezt,
Réka?
– Nehezen. A fejem naponta többször is nagyon fáj, úgy
érzem, szétrobban. Ilyenkor
csak erős fájdalomcsillapító és

Egy hétre bezár a könyvtár
gusztus 31-ig meghosszabbították. Kérik, hogy minél többen
küldjék be megfejtéseiket, és
még most is be lehet kapcsolódni a játékba, amely egyéni
ajándékok mellett azzal kecsegtet, hogy könyvtárunk állománya új könyvekkel gyarapodhat.

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár augusztus 19-től
augusztus 25-ig zárva lesz. Nyitás 26-án hétfőn 14 órakor. A
könyvtárosok egyben tájékoztatják olvasóinkat, hogy az
Olvasó Dél-Alföld olvasópályázat beküldési határidejét au-

Gőzkabinnal bővült Festményeivel tért haza
a szolgáltatás
Az elmúlt napokban adták
át a közel 4 millió forintos
beruházással, a Békési Fürdőért Közalapítvány és a
helyi önkormányzat együttműködésével elkészült korszerű gőzkabint a Békési
Kistérségi Járóbeteg-ellátó
Komplexumban.
Az átadáson többek elhangzott, hogy az új gőzkabin
növeli a komplexumban
igénybe vehető szolgáltatásokat. A közel 4 millió forintos
beruházás javarészt a békési

lakosok és a Békésről elszármazottak adományaiból és a
személyi jövedelemadók 1%ának felajánlásából valósulhat
meg, hasonlóan a kültéri termálmedencéhez – emelte ki
az átadón Polgár Zoltán, az
uszodát is üzemeltető Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyettese.
A gőzkabin szombaton és
vasárnap 8-11 óráig és 14-19
óráig várja a vendégeket a nyár
folyamán. Jegyváltás és átöltözés a Békési Uszodában. 

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Egy évek óta az angliai
Bristolban élő fiatal békési
asszony alkotásaiból nyílt

Szőkéné Molnár Mária és Horváth Hajnalka.

kiállítás augusztus 7-én a kulturális központban. Szőkéné
Molnár Mária női aktokat és
vadászjeleneteket bemutató
tárlatát Horváth Hajnalka
alkotóművész nyitotta meg.
– Megérett a perc, hogy ezek a
képek hazajöjjenek, és rokoni,
baráti körben együtt tekintsük meg, hol tart Marcsi a
tanulás útján – mondta.
A kétgyermekes, 38 éves alkotó mindössze néhány éve
foglalkozik festészettel, és a
kulturális központ kápolnatermében szeptember 2-ig
látogatható kiállítás élete első
önálló tárlata.
Sz. K.

A BÖJT FAJTÁI – A LÉBÖJT
A léböjt nem áll másból, minthogy a kúra ideje alatt szilárd
táplálékot nem veszünk magunkhoz, csupán folyadékot. De abból
sokat, legalább 2,5-3 litert. Fogyaszthatunk szűrt vagy forrásvizet,
szénsavmentes ásványvizet, gyógyteákat, gyümölcsök és zöldségek kifacsart levét. A lékúrák közkedveltek, présgép vagy gyümölcscentrifuga birtokában pedig egyszerűen megvalósíthatók.
Ne igyunk viszont feketekávét, teát, alkoholtartalmú italokat
és tejet se.
Már az egynapos böjt – a szilárd ételek teljes elhagyása – is
mozgósítja a szervezetet, bár aki első ízben végzi, ne lepődjön
meg, ha az elindult méregtelenítési folyamatra szervezete ellenreakcióval válaszol, ami pl. fejfájásban, fáradtságban vagy egyéb
tünetekben nyilvánul meg.
Ha már megszoktuk a 24 órás böjtöt, akkor rendszeressé
tehetjük, és rászokhatunk a többnapos böjtökre. A rendszeres
böjt regeneráló és tisztító hatással van a szervezetre, és ha el tudtuk kerülni, hogy elménkben ételről, főzésről álmodozzunk, úgy
szellemileg is frissítőleg hat. A hosszabb böjt erősen mozgósítja
a szervezet védekezőrendszerét, és igen sok krónikus megbetegedés esetében gyógyhatású. A böjtök hatására alvászavaraink
megszűnnek, ízületeink kitisztulnak, hajlékonyabbak, rugalmasabbak leszünk. Akaraterőnk megnő, lelkileg erősebbé, energikusabbá válunk, nő önbecsülésünk,kitartóbakká válunk, és jobban értékeljük magunkat.
A böjt ellenjavasolt cukorbetegeknél, pajzsmirigytúltengésnél
és gyomor-, illetve nyombélfekély esetében. Folytatjuk…
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Békésen a Kossuth utca 35/1. szám alatti,
OMV kúttal szemközti

KÉZI AUTÓMOSÓ

már két állással valamint
porszívózási lehetőséggel várja
kedves régi és új vendégeit a hét minden napján!
Tegyen egy próbát, keressen fel minket!

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS AZ IDŐSÖDŐ BÉKÉSIEKÉRT
A Békés Városi Szociális kötött beteg gondozását ellátó
Szolgáltató Központ (köznapi hozzátartozó tehermentesítésénevén a családsegítő) fokozot- re, a betegellátást segítő technitan figyel arra, hogy az idősö- kák megtanítására, tanácsadásdő lakosság is emberhez méltó ra, ügyintézéshez való segítségéletet élhessen a saját otthoná- nyújtáshoz stb. A házi segítségban, és minél később kelljen nyújtásra való jogosultságot a
önellátási gondjai miatt kör- háziorvos igazolja.
A házi segítségnyújtásról a
nyezetét elhagynia, illetve erre
ne is kerüljön sor. A házi segít- gondozónők gondozási naplót
ségnyújtás keretében több vezetnek, melyben az ellátást
évtizedes tapasztalattal ren- igénylők aláírásukkal igazolják
delkező, emberbarát, segítő- az elvégzett gondozást, segítkész, magasan képzett kollek- ségnyújtást.
Forduljanak hozzánk bizatíva látogatja és ápolja, gonlommal, a házi segítségnyújtás
dozza a korosodó békésieket.
A házi segítségnyújtás ma- korrekt közvetlen támogatás.
gában foglalja többek között a Az elvégzett munkánkért gabevásárlást, orvoshoz kísérést, ranciát vállalunk!
Érdeklődni lehet Körözsi
gyógyszerfelíratást, gyógyszeradagolást, annak beadásának Katalinnál, illetve Vozár Pálfelügyeletét, takarítást, fürde- nénál a Jantyik utca 1. alatt
tést, kisebb ápolási feladatokat. vagy a 66/414-840-es, 70/337Igénybe vehető továbbá ágyhoz 11-81-es telefonon.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Kétszobás, összkomfortos családi ház,
csendes helyen, a Dózsa György utca 15.
szám alatt sürgősen, beköltözhetően
eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázszsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.:
30/320-60-71.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.: 70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/32474-24.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érd.: 20/886-27-81.
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, művelhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este.
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1.
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Telefon: 70/554-94-24.
Békésen a Fáy utcában felújított háromszobás, 3. emeleti lakás eladó vagy kertes
házra cserélhető. Érd.: 30/461-77-70.
Mezőberény központjában 1+2félszobás
2. emeleti lakás eladó. 70/508-86-24.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827.
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belvárosi egyszobás
lakásra cserélném, második emeletig.
Tel.: 30/406-29-59.
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagyerkélyes, teraszos földszinti lakás eladó. Tel.: 20/38341-45.
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz- és gázóra. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231.
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál
eladó vagy békési lakásra cserélhető.
30/514-04-68.
Békésen Fáy utcában III. emeleti kétszobás lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető. Érd.: 70/38-92-966.
Karacs 2B-ben első emeleti lakás
beépített bútorral eladó. Érdeklődjön a 2es lakásban személyesen, bármikor.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Legelő utcában háromszobás, jószágtartásra alkalmas ház eladó. Tömblakásra
cserélhető 2. emeletig. Udvar betonos.
Érd.: 70/527-90-82.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken,
központhoz közel eladó. Tel.: 66/410-323.
Karacson, ABC háta mögött 1+2 félszobás, felújított lakás eladó. Érd.: 20/4132-887.
Igényesen felújított, 3 + 2 félszobás, központi gáz- és vegyestüzelésű családi ház
áron alul eladó. Békés, Málna u. 6. Érd.:
30/411-08-57.
Eladó egy jó állapotú, téglaépítésű, 90 m2es családi ház 200 méterre a fürdőtől. Tel.:
70/63-06-762.
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.

Békésen összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Ház eladó a bánhidai városrészen. Érd.:
20/437-57-72.
Családi ház eladó. Érd.: 66/634-103,
30/55-19-108.
Kertes ház eladó Békésen, a Köröshöz
közel. Tel.: 30/658-74-06.
Fáyn, felújított földszinti lakás áron alul
eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeletig elcserélhető. Tel.: 30/55386-70.
Összkomfortos háromszobás ház megegyezés szerint eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Csallóközi u. 80. alatti ház eladó. Érdeklődni ott délutánonként.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó, Tel.: 20/20-60-161.
Keserű sor 20. alatti négyszobás kertes
ház eladó. Kétszobásra csere érdekel, értékkülönbözettel. Érd.: 30/225-78-24.
Nagykertben téliesített nyaraló eladó fizetéskönnyítéssel. Jószágot, szobabútort
beszámítok. 20/800-86-71.
Kertes házam tömblakásra cserélném.
70/528-97-30.
Beköltözhető összkomfortos ház áron alul
eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Kétszobás, nagykonyhás, 57 m2-es lakás
eladó. Üzlethelyiségnek való épület kiadó.
Érd.: 66/414-180, 20/938-92-61.
Bakyn második emeleti, 70 m2-es, háromszobás, nagy konyhás, klímás lakás
eladó. 30/367-97-87.
Padlásszobás ház eladó a Fülöp u. 19.
alatt. 70/530-27-93.
Kitűnő helyen építési lehetőséggel ház
kerttel eladó. Malomasszonykert 66. Árban megegyezünk. 30/267-20-15.
Házamat emeleti lakásra cserélném.
30/739-62-58.
Petőfi utcán tetőteres, négyszobás, duplafűtéses családi ház áron alul eladó. Tel.:
30/355-24-38.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Árpád u. 11. alatti kertes családi ház eladó.
Érd.: 70/516-52-41.
Bercsényi u. 5. alatti 1081 m2-es építési
telek, rajta lebontandó házzal eladó. érd.:
20/346-23-95.

Apróhirdetések
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 30/618-57-89.
Eladó egy felújított 1,5 szobás, kis rezsijű
családi ház Békésen. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 20/224-45-27.
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2,5
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 70/580-86-44.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1+2 félszobás, felújított lakás eladó tárolóval és
16 m2-es garázzsal. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfortos családi ház melléképülettel beköltözhetően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

2. emeleti, 64 m2-es, erkélyes, egyedi fűtésű, háromszobás, téglaépítésű lakás eladó.
Azonos árban kertes házra cserélhető.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Eladó Békés, Karacson egy 3. emeleti
lakás, 8,8 millió Ft, és garázs 1,2 millió Ft.
Érd.: 30/8368-450
Karacs 1B-ben 2. emeleti, nagyon szép
állapotú, háromszobás lakás eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 30/299-06-21.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatti, 45 m2-es,
tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 10
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/
414-685.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Táncsics utcában 670 m2 telken négyszobás, kétgarázsos, kétkamrás, 120 m2es családi ház műhellyel sürgősen eladó
14,9 millió Ft-ért. Érd.: 30/95-22-466.
KIADÓ INGATLAN

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dánfokon hétvégi ház sürgősen eladó.
Gáz, villany, víz van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 20/217-82-84.
Városközpontban kertes, egyszobás,
konyhás, fürdőszobás házrész eladó.
Gyógyszertár, ügyelet, élelmiszerüzlet 50
méteren belül. Irányár: 2,8 millió Ft. Érd.:
20/42-42-383.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,8 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Békésen, a Tóth utcában telek eladó, rajta
lebontandó vagy felújítandó parasztház.
Áron alul, sürgősen 3 millió Ft-ért. Érd.:
30/95-22-466.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
Táncsics u. 8. szám alatt régi típusú családi ház eladó. Irányár: 4,3 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső utca 49. alatt 5,5 millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Békéscsabán a Gábor Áron utcában X.
emeleti, igényesen felújított 1,5 szobás
lakás kicsi rezsivel sürgősen eladó.
Irányár: 5,9 millió Ft. Tel.: 30/497-65-87.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304.
Ady 8C-ben IV. emeleti 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás, erkélyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
30/46-20-746.
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik téglából épült polgári ház eladó vagy másfélszobás tömblakásra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903.
Békésen a Mátra utcában, uszoda szomszédságában 3 szobás összkomfortos

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 21. SZERDA 10 ÓRA.

Kétszobás kertes ház bútorozottan kiadó.
20/259-37-27.
INGATLANT KERES

Fiatal, normális életvitelű pár hosszú távra
bútorozott 1,5-2 szobás albérletet keres
Békésen. Tel.: 30/214-1476
Kisebb házat vagy kertet lakható házzal
vennénk Békésen havi 60000 Ft részlettel.
Ügyvédi szerződéssel. Felújításra váró is
érdekel. Tel.: 20/43-41-480.
Keresünk 2-2,5 szobás kiadó házat. Festés-javítás nem akadály. 30/27-89-660.
Hosszú távra keresek kiadó kertes házat.
Tel.: 30/518-07-28.
Kiadó lakást keresek Békésen. Tel.: 20/5949-924.

KERT
Békésen a Széchenyi kertben 3 kvadrát
kert kőépülettel, gyümölcsfákkal eladó.
Fúrt kút, áram, WC van. Tel.: 30/914-9635, 30/542-37-19.
200-300 AK szántóföldet vennék Békés
vagy Szolnok megyében. Tel.: 66/410-424.
1384 m2 kert eladó a Malomasszonykertben. Ásott kút, villany, kis kőépület.
Érd.: 30/563-77-27.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Könnyű járású 6 mázsás lovas kocsi,
deszkaplatós 16-os jó gumikkal eladó.
Egy ló után is ajánlom. Ára: 50 ezer Ft.
Tel.:30/85-81- 911.
2000 évjáratú, 1200 cm3-es Fiat Punto
eladó. Tel.: 70/325-82-04.
Megkímélt, 12 éves 206-os 1100 cm3-es
Peugeot nyugdíjas nő tulajdonostól eladó.
30/554-53-66.
Terra kistraktor tartozékaival eladó. Békés,
Zöldfa u. 1. Tel.: 30/452-39-38.
Simson 51-es motorkp. eladó vagy robogóra cserélhető. Érd.: 30/457-23-02.
Generic robogó, Yamaha blokkos, új állapotban eladó. 70/530-27-93.
Yamaha Jog Next Zone típusú 50 cm3-es
robogó eladó. Tel.: 30/931-90-85.
Jawa Babetta kitűnő állapotban eladó. Tel.:
30/457-23-02.
Mindenféle kis és nagymotort veszek bontásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.

ÁLLAT
Hathetes üsző borjú eladó. 70/282-79-82.
Vágni való kisgalamb eladó. Tel.: 30/ 43379-89.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.

TÁRSKERESÉS
Társamat keresem a 40-es korosztályból
független férfi személyében. 20/42-72- 974.
50 éves nő keresi párját 70 éves korig
komoly kapcsolatra. 20/36-00-470.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Hétköznap délutánonként heti 3 alkalommal
négyórás munkát keresek. 30/632-62-34.
Gyermekfelügyeleti munkát keresek.
20/972-10-49.
Földrajz szakos egyetemista földrajzból
korrepetálást vállal. Tel.: 30/322-50-46.
Megbízható nyugdíjas férfi napi 4 órában
kőműves munkát, kertrendezési, ház körüli vagy más segédmunkát keres. Tel.: 20/
326-79-26.

EGYÉB
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
240 l fagyasztószekrény (Florida típusú)
kitűnő állapotban jelképes árért eladó.
Érd.: 30/557-53-37.
Eladó egy új, garanciás, 125-ös 1200 W-os
Black&Decker sarokcsiszoló. 70/389-29-66.
170/52-es új munkaruha öltöny eladó.
Ára: 4000 Ft. Tel: 30/655-25-15.
Veres szilva eladó. Tel.: 30/ 433-79-89.
Sárgabarack cefre eladó. 30/ 433-79-89.
Bontásból 55x87x170cm-es beépített
csempekályha eladó. Érd.: 70/367-08-14.
Kb. 1 mázsa vegyes gyümölcs: alma-barack-szilva cefrének eladó. 30/85-81-911.
Eladó Békésen kiságy, görgős járóka, babakocsi, sport babakocsi, etetőszék, gyermek autósülés, kis tricikli. 70/318-23-91.
Szobakerékpár nagyon olcsón eladó.
Érd.:70/618-19-65.
Újszerű állapotban szőlőprés eladó. Érd.:
20/988-25-50.
Eladó: kéményes gázkonvektor, kombinált
hűtő-fagyasztó, szekrényen, íróasztal forgós székkel, vállfák, befőttes üvegek.
Érd.: 20/972-10-49.
Alig használt négykerekű rokkantkocsi
kedvező áron és egy betegemelő állvány
eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Újrarakott hordozható csempekályha eladó, elcserélhető búzára. 30/448-30-29.
Smeige felülfagyasztós 274 literes
hűtőszekrény jó állapotban eladó 35 ezer
Ft-ért. Tel.: 30/299-31-46.
Vegyestüzelésű kazán eladó. 66/634-214.
Eladó: ágybetét, szennyesláda, hűtőláda.
Érd.: 30/739-62-58.
Ipari 500-as szalagfűrész 2,2 kW-os
háromfázisú motorral tökéletes állapotban
eladó. Tel.: 20/495-45-34.
Automata mosógép, elektromos rokkantkocsi, kisbálás szalma, fehérített fűzvessző eladó. 30/590-69-38.
Rózsaszín és piros leánderek eladók.
Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó 2 db Pentium II-es számítógép, asztali körfűrész. 30/254-36-86.
Vásárolok rossz tévét, számítógépet,
vashulladékot, villanymotorokat. 30/8370-125.
Veszek mindenféle régi bútort, hagyatékot.
30/254-36-86.
Rossz akkumulátort, mosógépet, hűtőket
veszek. 30/837-01-25.
Női 28-as kerékpár eladó, agyváltós, 7
sebességes, dinamó az első kerékbe
építve. 30/49-63-723.
Javításra szoruló Zanussi kombinált hűtő,
felülfagyasztós 5000 Ft-ért eladó. 30/5744-088.
Szilvacefre eladó. Tel.: 70/343-73-36.
Rossz akkumulátort vásárolok. 20/46365-89.
Szilva eladó. Nyíri u. 7/1.
Négykerekű rokkantkocsi új akkumulátorral eladó. 30/30-00-519.
Kerti pad asztallal, tetővel eladó. 20/25387-71.
Eladó: Peg Perego használt babakocsi,
Babycare alig használt cumisüveg melegítő,
vadonatúj Canpol Babies mellszívó, vadonatúj baldachin tartóvas. 20/ 252-33-73.
Veres szilva szedéssel és borszőlő eladó.
20/355-77-26.
Whirlepool mosógép jó motorral eladó.
Tel.: 30/457-23-02.
200 literes Bosch kitűnő állapotú hűtő és
fagyasztó eladó. Tel.: 70/221-88-16.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait. Tel.: 20/228-58-66.

Csempekályhához való samott tégla,
csempe, ajtó, platni, vasanyag eladó, búzára cserélhető. 30/448-30-29.
Besztercei szilva fáról eladó. Tel.: 30/24392-84.
Eladó: 3 fázisú villanymotorok, benzines
szivattyú, mestergerenda, betongerenda,
férfi kerékpár, szilva cefrének, ferodorok
IFA-hoz, hajtókar csapágy. Tel.: 66/412-862.
Kisbálás szalma, káposztáshordó. Tel.:
66/417-228, 70/561-87-43.
Malomasszonykertben vörös szilva fával
eladó. Petőfi u. 44.
Eladó: vegyestüzelésű kályha, új tésztacsináló gép, kubikos talicska, villanyos mini
varrógép, háromszemélyes rekamié. Érd.:
30/225-78-24.
Nagykertben 200 db bontott kisméretű tégla,
100 db Jantyik tégla eladó, egy pótkocsi féltégla ingyen elvihető. 20/800-86-71.
Hőszigetelt duplaszárnyas üvegajtó tokkal,
futó- és középszőnyegek, asztallap, 2 db
ülőke eladó vagy fűnyíróra cserélhető. 30/
530-96-23.
Cefrének való veres szilva és 2 mázsa
kukorica eladó. 66/410-204.
Egy mázsa szilvacefre eladó. 30/309-09-58.
Négyütemű benzines áramfejlesztő eladó.
Érd.: 70/61-966-19.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, hűtőláda, gázpalack, háromrészes
ülőgarnitúra. Érd.: 30/739-62-58.
Bontott tetőtér ablak 2 db (85x109 cm)
eladó. Érd.: 70/703-64-70.
Csepel varrógép, gobelinkép eladó. 70/
612-83-74.

Mora 218-as gáztűzhely és egy kihúzható
kétszemélyes heverő eladó. Érd.: 30/49793-86.
Fényterápiás készlet és forró gőzös porszívó vasalóval sürgősen eladó Békéscsabán. Érd.: 70/296-49-14.
Hot Belt Turmalin köves deréköv, sarokpánt, könyökpánt, térdpánt, csuklópánt
szett eladó. Tel.: 30/931-90-85.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Gyönyörű fekete alapon mintás mikroplüss kanapé 2 db fotellal eladó. Érd.:
20/252-33-73.
Saját készítésű kerti hintaágy fenyőfából,
akácfa talpakkal alkalmi áron eladó. Tel.:
20/495-45-34.
Kétrészes konyhaszekrény a Csallóközi
utca 80. alatt eladó. Érdeklődni ott délutánonként.

Eltűnt a képen látható kutya. Aki tud róla
valamit, jelentkezzen a 70/42-43-261-es
telefonszámon. A becsületes megtalálónak 10 ezer Ft-ot adunk!

Szépkorú köszöntése

Izsó Gábor polgármester személyesen köszöntötte az önkormányzat és
településünk valamennyi lakója nevében Kovács Gábort 90. születésnapja alkalmából. Gábor bácsi irigylésre méltó egészségnek és életkedvnek örvend. Amikor az idő is engedi, a kedves feleségével együtt a
ház körüli munkákkal foglalatoskodnak.

Jelentkezzen a Békés
bemutatkozik kiállításra
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a Madzagfalvi Napok programjai közül jelentős
látogatottságú a „Békés bemutatkozik…” kiállítás, melyet a rendezvény idején több
százan tekintenek meg. A
kiállítás célja, hogy bemutassa
a Békési Kistérségben és különösen Békés városban rejlő
lehetőségeket, üzleti adottsá-

gokat, a település lakói elé álljanak intézmények, vállalkozók, civil szervezetek. A Reményhír Intézmény Eötvös
József iskolájának aulájában
sorra kerülő ingyenes bemutatkozásra szeptember 2-ig
lehet jelentkezni a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központban (Jantyik M. u. 23-25. Tel.:
66/411-142).


Könyvajánló
C. S. Lewis:
A SZERETET NÉGY ARCA
A földi szeretet csupán elmosódott
mása az eredetinek, s így bármilyen nemes
érzés, megtisztulásra szorul. A szerző e
kései írásában éleslátóan, képszerűen,
jókora derűvel jeleníti meg a ragaszkodás.
a barátság és a szerelem szépségeit, nem
feledkezve meg visszáságairól sem. „A természetünkből fakadó szeretet csak akkor lehet örök, ha
beolvadt az isteni eredetű adakozó szeretet örökkévalóságába.” (www.harmat.hu)
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Látogatórekord a dánfoki
üdülőközpontban
Folytatás a címoldalról
Az önkormányzat segítségével új cserepekre cseréltük a
régieket, és több virágoskert
szépíti az üdülőközpont területét. Szúnyogháló került minden szállásegység ablakára, és

adási” akciókkal sok használati
tárgyakat kapott a Dánfoki
Üdülőközpont, például függönyt, sötétítőt, hűtőládát,
heverőt, szobabútorokat, ágyakat. Az örökbefogadott bútorok a faházak berendezését

idei évben új látogatói rekordot
állítottunk fel: eddig 600 fő volt
a legtöbb, egy idejű látogatónk,
azonban júliusban egy nagyon
meleg vasárnapon 673-an látogattak ki a szabad strandra. A
szabad strand vize kiváló minő-

Egy nyelvet beszélünk
MINDEN RENDBEN!
Hogy mondjuk azt röviden, hogy minden
rendben? Gyerek és felnőtt, sőt talán még a
nyugdíjas is egészen természetesen jelenti ki:
oké. Nyomtatásban először 1839-ben találkozhattak vele a szemfüles olvasók az
Egyesült Államokban, utána azonban olyan
szédítő karriert futott be, hogy nem is lehetett
tudni, mi a rövidítés hiteles feloldása. Az első
magyarázat, amit hallottam rá, egész meglepő, ugyanis az „o” hangnak csak annyi szerepe van benne, hogy a nullát is o-nak „betűzik” angolul például a telefonszámokban. A
magyarázat szerint a táborba visszatérő katonák mutatták az őrszemeknek az oké egyezményes kézjelét (azaz összeérintették a
hüvelyk- és mutatóujjuk hegyét, ez lenne az
o, míg a többi ujjuk k betűt formázott): OK,
azaz zero (0) killed (nincs elesett katona, nincs
halott). Olyan szép és képszerű ez a magyará-

zat, hogy én rögtön el is hittem. Csak egy baj
van vele: hogy nem igaz. Valóban használták
ugyan a kézjelet és a hozzá tartozó két szót,
csak éppen száz évvel az első írásos megjelenés után, a második világháborúban.
Innen alapvetően kétfajta magyarázattal
találkozhatunk: az egyik egy indián nyelv
„okeh” szavára vezeti vissza (ez is azt jelentette, hogy minden rendben), míg a másik
egy-egy monogramot - például egy minőségi
ellenőrét, Otto Kruegerét – veszi origónak az
oké kialakulásában. Az a bizonyos első cikk
azonban magyarázatot ad arra, milyen is az
oké igazi természete: az all correct (teljesen
rendben) szavakat fűzték a betűszó után
magyarázatul – pedig az O nem rövidíti az
all-t, ahogyan a K sem a correct-et. Így van
minden rendben.
Szilágyiné Szabó Ágnes

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Roma és nem roma gyermekek
egy táborban
Népzene, néptánc, kézmûveskedés volt napirenden

Egy forró nyári napon látogatórekord dőlt meg a Dánfoki Üdülőközpontban. 673-an látogattak ki a szabad strandra.

a nyáron több alkalommal volt
darázsirtás. A Békés Bringa
sikeres pályázatának köszönhetően az üdülőközponton
belül KRESZ-pálya épült. A
recepció teljes felújításon megy
keresztül: festés, pultcsere,
kulcstartó tábla, kulcskoloncok, prospektustartó polc. A
recepción Dánfokhoz, DélAlföldhöz kapcsolódó prospektusokból a vendégek és
érdeklődök ingyen elvihetnek.
A körépület vendégeinek
kényelmét mostantól egy szabadtéri árnyékoló szolgáltja,
amely kiválóan alkalmas kiülős beszélgetésekhez, esetleg
tréningekhez. A fából készült,
vászonnal takart szerkezetet az
üdülőközpont dolgozói építették. Az egységes arculat jegyében a dánfoki dolgozók egyenpólót viselnek. Az „örökbefog-

gazdagítják.
– Mennyire jövedelmező a
szezon a Dánfoki Üdülőközpontban?
– Vendégforgalom tekintetében a május és június hónapok
kiemelkedőek. A szállóvendégek száma a tavalyi év adataihoz viszonyítva májusban
145%-os, júniusban 125%-os
növekedést mutat. A vendégéjszakák száma 2012-es év első
félévhez viszonyítva 118%-os
növekedést mutat. Június 30-ig
közel 1500 fő fizette ki az üdülőhasználati díjat, mely feljogosítja a látogatót többek között a
szabad strand használatára. A
látogatók közül kb. 1000 fő
vásárolt 200 Ft-os jegyet, melyre diákok illetve Békés Kártyával rendelkezők jogosultak.
A teljes árat közel 500 felnőtt
fizette ki az első félévben. Az

ségű, az ÁNTSZ folyamatos
mintavételekkel ellenőrzi a
minőséget.
– Hogyan zárul a nyár?
– Az első félévben 32 településről érkeztek vendégeink - ez
több mint a tavalyi év első felében. A megyei szállóvendégek
mellett
többek
között
Szegedről, Miskolcról, Budapestről, Temesvárról, Aradról,
Nagyszalontáról érkeztek a
turisták. A nyár eddigi részében helyet adtunk sportnapnak, gyermeknapnak, motoros
találkozónak, itt zajlott a Békés
megyei postás gyerekek gyereknapja, a megyei polgárőrök
találkozója, hogy néhányat
említsek. A nyár Dánfokon az
augusztus 11-én és 18-án sorra
kerülő Akusztikus zenei fesztivállal ért majd véget.
Szegfű Katalin

A napokban fejeződött be a
Dánfoki Üdülőközpont által
szervezett I. Dánfoki Fotós
Tábor. A jelentkezők napi 6
órás foglalkozásokon vettek
részt Apáti-Nagy Lajos és
Gazsó János fotósok vezetésével. Békés mellett Békéscsabáról, Gerláról, Muronyból és
Sarkadról is érkeztek érdeklődők, zömében tizenévesek,
akik most ismerkednek az
amatőr fotózással. A fotózási
feladatokon túl jutott idő
játékra, hűsölésre is. A táborlakók közösen áttekintették
egymás munkáit, ez sokat

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Lencsevégre kapták Dánfokot

segíthet a szakmai fejlődésben.
Egyesek természeti képeket,
állatokat, mások inkább embereket, arcokat fotóztak szívesebben. Zárásként emléklapot
kaptak, amely tanúsítja, hogy

a résztvevők sikeresen vették
az akadályokat. A legjobb
alkotásokból kisebb kiállítást is
rendeztek, melyet a Dánfoki
Büfében lehet megtekinteni a
szezon végéig.

A békési Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda egy
héten keresztül adott otthont
„PEPITA – Kreatív tábor fiataloknak az integráció jegyében” elnevezésű mintaprojektnek, amely a Nemzeti
Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája és a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió békési munkatársainak közös szervezésében
valósult meg. A 15 roma és 15
nem roma gyermek bevonásával megvalósult tábor különböző művészeti ágak segítségével kívánt hidat emelni a
különböző társadalmi és családi háttérrel rendelkező gyermekek között. A projekt minden napján más és más kreatív tevékenységgel ismerkedhettek meg szakemberek és
pedagógusok segítségével a
résztvevők. A foglalkozásokat
kora délelőtt tréningek és

energizáló feladatok előzték
meg, melyek azt a célt szolgálták, hogy a gyerekek megismerjék egymást, és csapattá
kovácsolódjanak. A hét során
a „táborlakók” bepillantást
kaptak a népzene, a néptánc
világába, ahol a magyar és a
cigány kultúra egyaránt megjelent, délutánonként pedig a
zene és a tánc modernebb
irányzatai kerültek terítékre.

A gyerekek kézügyességüket és fantáziájukat is fejleszthették a kézműves- és képzőművészeti foglalkozásokon.
A szervezők szeptembertől
havonta egyszer témanapot
tartanak a Reményhír Házban, ahol a közösségben alkotás tovább erősítheti a táborban elkezdődött integrációs
folyamatokat.
Zsjak-Pillár Andrea
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Negyedik hely az országos
atlétika bajnokságon
A közelmúltban rendezték
meg Tatabányán a 13,14,15 évesek országos atlétikai bajnoksá-

Jól lapátolnak a békésiek

évesek korosztályában képviselte a békésieket. 3 kilométeres
gyaloglásban bátran, ügyesen

Horgász
szemmel
EGÉRÚSZÁS A
KÖRÖSÖKÖN 2. RÉSZ

Negyedik a 13 évesek 3 kilométeres gyaloglóbajnokságán a békési
Szilágyi Emma (fehér pólóban).

gát. A Békési DAC versenyzői
közül Izsó Lajos a 14 évesek
között „B” döntőbeli futásával
(16,82 mp) 11., pontszerző
helyen végzett 100 méteres gátfutásban. Szilágyi Emma, a 13

versenyezve megszerezte a 4.
helyet. Ideje: 19 perc 19:57 mp.
Edző: Kis-Kovács Károly.
A versenyre a sportolók a
Békés Drén Kft. támogatásával utaztak el.

Már alapoznak a felnőtt kézisek
A Békési FKC felnőtt csapata a közeli napokban megkezdte az alapozást a következő bajnoki szezonra. Távozott
a csapatból Varsandán Áron,
aki Orosházán, illetve Győri
Mátyás, aki a Balatonfüred
csapatánál folytatja pályafutását. Együtt edz ugyanakkor a
csapattal hat újonnan érkezett
próbajátékos: Felföldi Gergő,
Fekete Gergő, Szélpál András,
Sipeki Bence, Rasch Richárd és
Lehoczki Ádám. A végső keret
kialakulása még folyamatban

van. Gávai Ferenc edző a felkészülés alatt 10 edzőmérkőzést szeretne játszani.
Időközben elkészült a sorsolás az NBI/B-ben. Csa patunk el ső bajnokiját az
újonnan felkerült FTC csapatával játssza szeptember
14-én 18 órától. A mérkőzésekre kilátogatók az NBI/B
Kelet csoportjába most feljutott PLER Budapest II-vel,
a Kecskeméti TE-vel és a
Pick Szegd II-vel is találkozhatnak majd.

Az előző részben az egerek
sajátos szokásairól írtunk, és
arról, hogy a ragadozó halak
zsákmányként tekintenek a
folyón átúszó egerekre. A pergető horgászok már régóta
tudnak e jelenségről, és ki is
használják. Régebben is sokan
próbáltak felszíni pergetéssel,
vagyis saját készítésű egérutánzatokkal próbáltak a halak
eszén túljárni nem kis sikerekkel. Mostanra szinte minden
wobler gyártó kifejlesztette a
saját termékét. Nemrégiben
egyik ismerősöm is egérhasonmás wobler gyártásába fogott.
A tesztelések után munkája
sorozatgyártás alatt áll.
A felszíni woblereket parti és
csónakos pergetésnél is használhatjuk éjszaka. A holdállás
nagyon fontos: minél sötétebb
van, annál jobban működik, és
annál kevésbé gyanakvóak a
halak. Szisztémám, hogy minél
közelebb dobjuk a parthoz, húzzuk keresztbe a medren, lassan,
szinte az orsó fogaskerekeit számolva. Ha nem működik, lehet
gyorsítani a tempón, mintha az
egér sejtené az alatta leselkedő
veszélyt. Ezt a fajta pergetést
minden pergető horgásznak
ajánlom, hiszen óriási élmény,
amikor a felszínen úszó woblert
egy ragadozó letépi a mélybe.
Szekerczés Sándor

BÉKÉSI ÚJSÁG

Javában tart a kajak-kenu versenyszezon, a
békési sportolók is versenyről versenyre bizonyítják tehetségüket. Az elmúlt hetek versenyeiből szemezgetünk.
A Békési Kajak – Kenu Club
legfiatalabbjai idén is elutaztak
a Velencei-tónál megrendezett
Eszkimó Indián Játékokra. A 8
és 13 év közötti fiataloknak
előbb a szárazföldön ügyességi
feladatokat kellett megoldaniuk, majd futottak, és végül
vízre szálltak. 1000 métert kellett leevezniük bójákat kerülgetve. A Pankotai Gábor vezette kicsi, de lelkes békési csapat
nagyszerű eredményeket ért el
a korosztályonként 40-60 fős
mezőnyökben. A fiúk III. korcsoportjában Guti Márton harmadik lett, ez volt a békési küldöttség legelőkelőbb helyezése.
Nagyszerűen szerepeltek a
Békési Kajak – Kenu Club versenyzői a szegedi ifjúsági Vidék
Bajnokságon is. Négy első, 8
második és 5 harmadik helyezést szereztek, és ezek mellett
még sok értékes pontszerző
helyet is „összelapátoltak” a fiatalok a vidék színe-javát felvonultató eseményen. Emeli az
eredmények értékét, hogy a
verseny egyben U23-as válogató volt, így sok budapesti egye-

sület is részt vett a viadalon. A
győztes egységek: K2 Férfi
Serdülő VI. 500 méteren Farkas

mányokra visszatekintő Simon Fiala Tibor Emlékversenyre utaztak a Békési Kajak
– Kenu Club versenyzői. A 21
egyesületet felvonultató regattán az előkelő harmadik
helyet sikerült megszereznie a
békési klubnak az összesített
pontversenyben. Győztesek:

Jól megy a versenyzés a békési kajakosoknak. A dobogó tetején a
serdülő magyar bajnok K-4-es csapat: Nyeste Márton, Farkas Áron,
Kiss Zoltán, Vaszkó Viktor.

Áron - Vaszkó Viktor; K4 Férfi
Serdülő 4000 méteren Kiss
Zoltán – Farkas Áron – Vaszkó
Viktor – Nyeste Márton; K1
Férfi Serdülő V-VI. 3x200
méteres váltóversenyben Farkas
Áron – Vaszkó Viktor – Nyeste
Márton; MK1 Vegyes Gyermek
II. 4x500 méteres váltóversenyben Madarász Karola – Kis
Bernadett – Csibor Péter –
Perdi Zsombor.
A közelmúltban Békésszentandrásra, a régi hagyo-

K-2 serdülő fiú V-VI. évf.
4000 méteren Kiss Zoltán –
Farkas Áron; MK-2 gyermek
fiú I. évf. 2000 méteren Pardi
Kiss László – Pocsai Péter,
MK-2 gyermek fiú II. évf.
2000 méteren Perdi Zsombor
– Csíbor Péter; K-1 serdülő
fiú V. évf. 1000 méteren
Nyeste Márton; MK-1 szabadidős fiú II. évf. 500 méteren Domokos Dániel; K-2 serdülő fiú VI. évf. 500 méteren
Farkas Áron – Vaszkó Viktor.

Négyből három győzelem
a Matyó Kupán
A közelmúltban rendezték
meg a XXXVIII. Nemzetközi
Matyó Kupát, amelyen 24
egyesület 97 ökölvívója indult
el, és 44 párban mérkőzhettek
meg az elsőségért. A békési
Surman Box Clubot Lakatos

Gyula, Kovács Kristóf, Surman Zoltán Jr. és Szalontai
Mihály képviselte.
A négy sportoló közül az
ifjúsági Szalontai Mihály, a
junior Kovács Kristóf és ifjabb
Surman Zoltán is nyert, így

aranyéremmel tért haza. Surman Zoltán emellett a torna
legjobb juniorjának járó különdíjat is elhozta. A serdülőkorú Lakatos Gyula sajnos
vereséget szenvedett – tájékoztatott Surman Zoltán edző.
www.rutinati.hu

Eboltás – másképpen
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar
Állatorvosi Kamara a 2013.
évtől kezdődően azokon a településeken, ahol praxisengedélylyel rendelkező állatorvosi rendelő működik, nem engedélyezi az összevezetéses eboltás
megszervezését és végrehajtását. Városunkban két praxisen-

gedéllyel rendelkező állatorvos
is van, így az idei évben Békésen összevezetéses eboltás nem
kerülhet megtartásra.
Az összevezetéses eboltás
megszűnése ellenére az ebek
évenkénti veszettség elleni
oltása továbbra is kötelező, és
továbbra is az eb tulajdonosának kötelezettsége. A kutyák

veszettség elleni oltottságát és
elektronikus transzponderrel
(chip) való ellátottságát a hatóságok folyamatosan ellenőrizhetik és ellenőrzik is. Az ebek
veszettség elleni immunizálását
a helyi állatorvosok vagy az eb
tartási helyén, vagy a saját rendelőjükben végzik.
(Önkormányzati hirdetmény)

Négy nap Isten közelében
Hetedik alkalommal rendezte meg a közelmúltban a
Békési Baptista Gyülekezet
bélmegyeri gyermektáborát.
A négynapos együttlét remek lehetőséget jelentett a
résztvevőknek, gyerekeknek

és felnőtteknek, családoknak
az egymással és Istennel való
közösségre, közös éneklésre,
játékra, filmnézésre. Mint
egy igazi nyaraláson, ezúttal
sem maradhatott el az utolsó
este a tábortűz, míg a tábort

a békési gyülekezet lelkipásztora, Péter István igehirdetése zárta.
A tábor megvalósulásáért
Tóth Sándor szervező lapunkon keresztül mond köszönetet minden segítőnek.
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