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Lapunk elé…
A Békési Újság mostani számában részletes beszámolót
adunk a nagy sikerrel lezajlott
augusztus 19-20-i rendezvényekről, amikor megsült és gazdára talált a Békés és Gyergyószentmiklós közeledését segítő
Testvérvárosok Kenyere.
Emellett írunk a Madzagfalvi
Napokról (melynek programjait a 2. oldalon közölt plakátról
is megismerhetik), és más időszerű eseményekről is: a rendőrségi tábortól, a szilvaszüreten és a reformátusok regionális találkozóján át a Dánfoki
Zenei Fesztiválig.

Az összefogás kenyere
Civil kezdeményezésre
példamutató összefogással készült el a Testvérvárosok Kenyere augusztus 19-20-án. A kezdeményezés célja, hogy
Békést közelebb hozza
testvérvárosával, a romániai Gyergyószentmiklóssal.
A Paulcsik János és Öreg
Gábor vállalkozók nevével
fémjelzett „Erdélyt kedvelő
baráti társaság” találta ki,
hogy a Magyarok Kenyere
min tájára elkészítik a
Testvér városok Kenyerét,
melyhez a búzát – összesen
mintegy féltonnányit –
békési gazdák és gyergyóiak
adták össze. A kisütött kis
cipókat az augusztus 19-én
Molnár István békéserdei
Libás-tanyáján tartott szórakoztató rendezvényen és a
másnapi békési hivatalos
Szent István-napi ünnepségen értékesítették. A bevétel természetesen jótékony
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Érdeklik a
Madzagfalvi Napok
idei eseményei?

A civil és önkormányzati összefogásból elkészült kenyérrel a kezükben dr. Pálmai Tamás békési alpolgármester, Molnár István őstermelő és Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós alpolgármestere. Az összeadott
lisztből kisült kenyeret eladták, a befolyt pénz a gyergyói gyermekotthon lakóihoz jut el.

célt szolgál, idén a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány
gyergyószentmiklósi Szent
Anna Otthonának lakóihoz
jut el, segítve a téli tüzelő
beszerzését, hasonlóan a
meg nem sütött liszthez,
amely a napi kenyérellátáshoz járul hozzá. A civil kezdeményezéshez – egyetértve

céljaival – a városvezetés
azonnal csatlakozott.
Molnár István tanyájára
több száz érdeklődő látogatott
el augusztus 19-én, hogy részt
vegyen a szórakoztató-gasztronómiai-hagyományőrző
rendezvényén. Ennek fókuszában ezúttal a kenyérkészítés állt, melynek minden fázi-

sát – a dagasztástól a kemencébe vetésig – be is mutatták
az érdeklődőknek. A jótékony
kenyér Csapó Imre pékmester
közreműködésével sült meg.
A műsorban fellépett a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány gyergyószentmiklósi Szent Anna
Otthonának küldöttsége is.
Folytatás a 4. oldalon

Mik lesznek
Békés
értékei?
Rövidesen Békés is összeállítja a helyi értékek gyűjteményét, vagyis a települési értéktárat – jelentette ki a polgármester a VII. Békési Szilvapálinka Ünnep részeként megtartott szakmai konferencián.
Izsó Gábor hozzátette: a városvezetés már kinyilvánította
szándékát a 3-5 fős értéktár
bizottság létrehozására, a tagokat később választják ki. Békés
értékeire a tervek szerint minden helyi lakos tehet majd
javaslatot. Helyi érték lehet
például egy személy, valamilyen
szellemi eredmény, gasztronómiai különlegesség, bármiféle
termék vagy gyakorlat, lényegében akármi, amire békésiként büszkék lehetünk – hangzott el a pálinkacentrumban
augusztus 9-én tartott tanácskozáson. A helyi értékekből
további elbírálások eredményeként megyei, majd nemzeti
érték lehet, a piramis csúcsán a
hungarikumok állnak. Sz. K.

Átadták a felújított Központi Óvodát Ossian koncert lesz
nyílászárók cseréje. Mindezzel
30 százalékos energia-megtakarítás érhető el – hangzott el
az ünnepélyes átadón augusztus 23-án. Az óvodát dr. Pálmai
Tamás alpolgármester adta át
az ünneplő publikumnak, el-

mondva, hogy a munkák során
92 ablakot cseréltek modern
duplaüvegezésű műanyagra,
kicseréltek kilenc ajtót, a falakra 12 centiméteres hőszigetelő
réteg került, kicserélték a
kazánt, és „zöld szellemiségű”
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Az elmúlt hónapokban jórészt pályázati forrásból felújították a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde Baky utcai
Központi Fürkész Tagóvodáját: megtörtént az épület fűtéskorszerűsítése, szigetelése és a

Harmadával csökkenhet a Baky utcai óvoda energiafelhasználása a mostani felújítást követően. A felvételen dr. Pálmai Tamás, Béres Istvánné és Bereczki Lászlóné.

óvodához méltón a meleg víz
előállítására napkollektort helyeztek üzembe. Mindezekre
22,2 milliós támogatást nyert a
város egy pályázatból, melyhez
20 százalék önerőt, 5,5 milliót
kellett hozzátenni.
Bereczki Lászlóné, a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója és a Béres Istvánné, a
tagóvoda vezetője kiemelte az
átalakítás heteiben nyújtott
szülői segítséget. Ezért többen, így Sziegl Gábor, Horváth Rudolf és Baji Mihályné
oklevelet is kapott, így
köszönték meg a csoportszobák festésekor végzett önzetlen, a gyermekek érdekében
végzett erőfeszítéseiket.
Az ünnepség végén a jelenlévők körbejárták az intézményt, melynek megújult
falai között szeptembertől hat
csoportban összesen 150 gyermek kezdi meg a tanévet.
Szegfű Katalin

a Madzagfalvin
Ötvennél is több rendezvény-elem lesz az idei, szeptember 6-8. között sorra kerülő XV. Madzagfalvi Napokon.
Új elemként jelenik meg a
Békési Házi Termék Verseny,
a házitermék- és mesterségbemutató, és a Varázskörkötés rekordkísérlete.

a „Békési ízek utcája” főzőversenyt nótaszó mellett és a kártyabajnokságot is.
Szombat este a helyi
Palmetta együttes koncertjét
követően 21 órától a 27 éve
létező magyar rockzenekar, az
Ossian lép fel. Az együttes
éppen egy héttel a békési kon-

Lesznek sportesemények,
kerékpáros rendezvények, gyermekprogramok és játszóházak,
véradás, cica- és kutyaszépségverseny, kisállat örökbefogadás,
díszmadár-kiállítás, színpadi
fellépések. Fogadja a város az
elszármazottakat, megtartják a
Békés bemutatkozik kiállítást,

certet követően a Petőfi
Csarnokban mutatja be a Tűz
jegyében című új albumát,
Békésen bizonyára hallhatók
lesznek olyan korai sikereik,
mint az Acélszív, a Rock katonái, az Éjféli lány és az utóbbi
évtized slágerei is. A koncertet
követően zenés tűzijáték lesz.
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Je g y z e t
A BAGOLY VENDÉGLŐ

Gyógyszertári
ügyeleti rend
AUGUSZTUS 24-31.
Levendula Patika (Csabai u.)
AUG. 31. – SZEPT. 7.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
SZEPTEMBER 7-14.
Turul Patika (Piac tér)
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

házat. Olyan szórakozóhely volt itt, ahol a
polgárok dominózhattak, az értelmiségiek és
a munkások kulturáltan tölthették el az időt.
A jelenleg újra működő vendéglőt eredeti
állapotában felújítva láthatjuk. A nyugati
homlokzaton a Békési Torna Egylet 1892 felirat jelzi, hogy a környék legrégebbi torna
egylete Békésen volt.
A betérő vendégek az étterem
falain láthatják a
fotókon az egykori Békést.
A kis tornyocska
romantikus hangulatot biztosít az
épületnek. Az ablakok faszerkezetei
eredeti állapotban
maradtak fenn.
A fákat a magyarokat nagyon szerető,
meggyilkolt Erzsébet királyné (Sissi) emlékére ültették. A hangulatos vendéglőnek a
mellette levő tölgyekkel, platánokkal a
Jantyik utca polgárházaival együtt kiemelt
védettséget kell kapnia.
Bíró György, városvédő

Az 1800-as évek végén az Erzsébet királynéról elnevezett ligetben, az Élővíz-csatorna
(az egykori Fehér-Körös) partján álló Bagoly
vendéglő sajátságos hangulatával hívja fel
magára a figyelmet. Az 1800-as évek végén a
régi fényképek tanúsága szerint a Csónakázó
Egylet pavilonja állt itt. A jelenlegi épület
Terney Béla rajztanár kezdeményezésére
épült meg a húszas évek elején.
Terney Bélának,
aki maga is futballozott a Békési
Torna Egylet csapatában, célja az
volt, hogy a sportoló fiatalok ebben a székházban
összegyűlve kulturáltan szórakozhassanak. Az egykori tiszta vizű HoltFehér-Kőrösön csónakázó ifjak gyakran
kötöttek ki itt csónakjaikkal. Télen pedig
ívlámpával megvilágított korcsolyapálya jegén
siklottak. A két háború között teniszpálya is
volt a játszótér melletti terecskén.
Az államosítás után az ÁFÉSZ bérelte a

PÁLYÁZAT

1973-2013: Békés város 40 éve képekben
Házasságot kötöttek:
Szabó Péter és Petrikó
Anett, Tóth László és Füredi Andrea.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Györki
Mihály (61 évesen), Medve János (58), Varjú János
(78, Bélmegyer), özv.
Kmetykó Mihályné Szabó Erzsébet (85, Bélmegyer), Kiss Károly (58),
özv. Domokos Józsefné
Andor Ilona (81), Németi
Istvánné Hajdu Eszter
(84), özv. Vezsenyi Sándorné Török Margit (83,
Bélmegyer), Molnár Lajos
Zoltán (37, Murony),
Nagy Károlyné NagyGyörgy Mária (68).
Nyugodjanak békében!

www.rutinati.hu

Kérjük, írják rá a készítő nevét, címét és telefonszámát. A fotókat – digitalizálást követően – hiánytalanul visszajuttatjuk a készítőknek, és ajándékpéldányt is felajánlunk az
év vége felé megjelenő fényképalbumból.
Kérjük, hogy a fényképek hátoldalára vagy
egy külön papírlapra írják rá, hogy az egyes
felvételek mikor, hol, milyen körülmények
között készültek, mit ábrázolnak.
Digitális felvételeket is várunk és fogadunk
a bekesiujsag@gmail.com e-mail címre.
Kérjük, ez esetben is írják le a fotóval kapcsolatos tudnivalókat és a készítő adatait.
Mindkét esetben a leadás határideje:
szeptember 20.

A fenti címmel nívós fényképalbumot kíván
megjelentetni a lapunkat is kiadó Családért
Alapítvány és az önkormányzat, emlékezve a
várossá nyilvánítás idei negyven éves jubileumára. A kiadvány színesítése érdekében olvasóinkhoz fordulunk. Akinek van a tulajdonában 1973 óta készített, helytörténeti értékű
fényképfelvétel, kérjük, juttassa el hozzánk. A
következő témakörök érdekesek a számunkra:
a városkép változásai, épületeink, oktatási élet,
kultúra, egyházi események, sport, civil élet, a
gazdaság átalakulása, katasztrófák stb.
A papíralapú fényképeket a békési könyvtárba lehet eljuttatni zárt borítékban, tüntessék fel: Békés város 40 éve képekben.

Roskadoznak a szilvafák a termés alatt
Ritkán látott rekordtermést szüretelnek ezekben a hetekben az európai földrajzi eredetvédettséget élvező és a Nemzeti Értéktárba is felvett Békési Szilvapálinka alapjául szolgáló vörös
szilvából idén, a fák roskadoznak az érett gyümölcs alatt – győződhettünk meg a VII. Békési
Szilvapálinka Ünnep részeként megrendezett
szilvaszedés alkalmával. A Békési Pálinka Zrt.
kisnyéki szilváskertjébe a megyei és egyes budapesti médiumok képviselőit, valamint dr. Bondár Lajos vidékfejlesztési helyettes államtitkár és
Simon Péter, az Agrármarketing Centrum igazgatója vezetésével protokollvendégeket hívtak
meg. A 27 hektáron elterülő, 2003 és 2005
között telepített ültetvényen többféle szilvát
termesztenek, így a vörös szilva mellett Katinka, Stanley, Rodna és Ringló fajtákat.
A vendégek amellett, hogy lovas kocsikon
körbejárhatták a Sarkadkeresztúr közelében
fekvő, mintegy 10 ezer fás kertet, kosaraikba
szedhettek is némi szilvát, amelyet egybeöntöttek, a rövidesen kifővő pálinkát néhány hét
múlva megkapják a vendégek.
Munka után jöhetett a vendéglátás. A menü
elkészítésében Balog Gáborné elnök vezetésével a
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület is közreműködött. A szilvaszüret résztvevői többféle szilvából készített tej-

színes-mandulás szilvakrémlevest, kemencében
sült tarjához helyben főzött ciberét és szilvalekvá-

A SZERZŐ FELVÉTELE.

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Először Bondár Lajos helyettes államtitkár (balról)
választotta ki örökbe fogadott fáját. Erről oklevelet
vehetett át Békési Zoltántól.

ros derelyét ettek, melyhez hűsítőnek hűtött szilvanektárt kínáltak. Az ebédet követően bárki
örökbe fogadhatott egy-egy szilvafát, amelynek
termését a következő években már maguk szüretelhetik, és főzethetnek belőle pálinkát.
Békési Zoltán, a Békési Pálinka Zrt. vezérigazgatója lapunknak elmondta: a rendezvény
célja annak bemutatása volt, hogy milyen nagy
értéket képvisel a térség meghatározó gyümölcsfajtája, a remek élettani hatással rendelkező vörös (köznapi nevén: veres) szilva.
Szegfű Katalin

Náci és a métely

Pálmai
Tamás

Nos, először is tisztázzuk
a fura társítás második
összetevőjét. Valójában, a
métely élősködő laposféreg,
amely a májban és az epeutakban telepszik meg. Átvitt értelemben sorvasztó
betegség, amely lassan
pusztít. A rák is ilyen: ritkán veszik észre elég korán.
Mélyebb értelemben káros
jelenség egy közösségben,
amely rombolja annak boldogulását, fennmaradási
képességét vagy erkölcsét.
Az előbbi lapszámban
Böjte Csabát idéztem. Most
is hozzá fordulok. Augusztus 20-án elmondta, szeretné, ha a világ 15 millió magyarja úgy döntene, hogy a
veszekedés, torzsalkodás,
rágalmazás helyett „a keze,
a nyelve, a szíve, az agya
egyetlen célt szolgálna, Isten akaratát”. Úgy vélte, az
a család és közösség érhet el
eredményeket, amely képes
megbocsátani másoknak.
Ezért ki kell, hogy tudjunk
engesztelődni önmagunkkal, embertársainkkal, velünk élő más nemzetekkel,
felekezetekkel, közösségekkel is. Ha Jézus, Szent István, Szent László, Bethlen
Gábor nyomán járva végigmegyünk az úton, akkor az
a Kárpát-medence fölvirágzásához vezet. Szent István az egymásnak feszülő
erők integrálásával alapított
államot. Szent László arra
törekedett, hogy inkább
jobb belátásra bírja, megváltoztassa, mintsem megsemmisítse
ellenfeleit.
Bethlen Gábor egy asztalhoz tudta ültetni az embereket, rájött arra, hogy
összefogás, együttműködés
nélkül nem lehet előre
haladni. Így igaz.
A minap temettük Nácit. Ha valaki Békésen a 23
év alatt közel állt hozzám, ő
volt az. Veleszületett intelligenciája, pengeéles esze,
embersége, meleg, mindig
segítőkész barátsága, önzetlensége azonnal előbújt,
ha valakit megtisztelt azzal,
hogy megengedje neki azon
ritka pillanat örömét, amikor mesterségesen szőtt
lelki páncélinge alá betekintést enged. Nekem
megadatott ez, és ma is hálás vagyok érte. Talán édesapja régi állami megbízatá-

sa – mely nem a legjobb
ómen volt a régi rendszerben –, talán más volt, ami
ezt az önvédelmi rendszert
létrehozta. Hisz nem vett
komolyan semmilyen politikai struktúrát – megvolt
róluk a maga csendes véleménye – így a népfront
volt, amit épp eltűrt, de
utólag nagyokat derült
ezen az időszakon. Valójában óvodás játéknak tekintette azt. Szabad szelleme nem tűrte a kötöttségeket. Ezt kívülről nem sokan
vették észre, de megismerve
őt néha a borzongással
vegyes csodálat volt az, ami
úrrá lett rajtam látva rettentő „tekintélytiszteletét.”
A fizikai munkától a legsarkosabb szellemi erőfeszítésig minden kihívás volt
számára, és mindnek szeretettel, örömmel és nagy
elszánással ment neki. Barátságunk szorosabb időszakában naponta találkoztunk. Éveken át. És soha
nem fogytunk ki a megbeszélnivalóból. Amíg nem
jött a métely. Az az ember,
aki éket vert közénk azzal,
hogy egzisztenciálisan megzsarolta őt. Ekkor valami
eltört közöttünk. A kapcsolat maradt, de laza, eseti
szinten. Mindaddig, amíg
nem jött a másik ellenség, a
másik métely, amit ritkán
vesznek észre elég korán.
Négy év közös harc következett. Kemény napokkal, reménykedéssel, szívszorító
családi összefogással, aztán –
jó féléve – a vég kezdetével.
Egyik éjszaka velük álmodtam: Kelemen Jancsival (kinek elemi intelligenciáját Náci mindig csodálta), Hévízi Bandival
(kivel – Náci meg én –
együtt vittük „papszékben” a negyedikre műtétje
után Gyarmath Olga nénit) és Karsai Nácival. Elszorult torokkal ébredtem,
aztán elmosolyodtam: szép
és nagy feladat lesz kitalálni, mit is csinálunk
majd együtt, ha ismét találkozunk. Csak – legyek
bármennyire keresztény,
sajnos gyarló ember vagyok – a megbocsátás lesz
nehéz. A rák mételyével
nem tudok vitázni, csak
küzdeni ellene, de az ember-métely, ki még a végbúcsún is ott ólálkodott,
nos, neki nagyon nehéz
lesz megbocsátani. De
Böjte Csaba rávesz majd.
És Náci. Tudom. Mert ő
ilyen volt. Barátom s kicsit
pótapám.
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Mindanyunkat értek igazságtalanságok, károk, kellemetlenségek, sértések, amik miatt haragudtunk. Mi is kiváltottuk
mások haragját. Mi lesz a halmozódó haraggal?
Bibliánkban sokszor olvashatunk Isten haragjáról. Tökéletes
szentsége és igazságossága nem nézheti közömbösen a számtalan
ferdeséget. Mert világosan látja, ha kárt teszünk magunkban,
embertársainkban és a körülöttünk levő természetben. Erre hitetlenségünk, engedetlenségünk, tiszteletlenségünk, hűtlenségünk,
hamisságunk, önzésünk, panaszkodásunk, erkölcstelenségünk,
keménységünk, kegyetlenségünk, önámításunk visz. Természetesen bántja nevének káromlása is. Mégis elmondhatjuk, hogy Ő
a legtürelmesebb, a legkésőbb haragvó. Biztosan kiengesztelhető!
Mi emberek gyakran haragszunk akkor is, ha más különb,
sikeresebb, gyorsabb, mint mi. Azt nem mindig kutatjuk, hogy
milyen áron! Félreértésekből is támadhat testet, lelket sorvasztó neheztelés. Ilyenkor imádkozni sem tudunk.
Isten a bűneink miatti haragját úgy oldotta meg, hogy elfogadta Jézus Krisztus engesztelőáldozatát. Felajánlja mindenkinek a megbékélést Istennel, embertársaival, önmagával és sorsával. Elfogadjuk-e?
Ha nem, akkor megtartjuk, tápláljuk és súlyosbítjuk haragunkat. Ez elrabolja éjszakai és lelki nyugalmunkat. Beteggé,
ingerlékennyé tesz. Végül örök kárhozatba dönt.
Jézus a mi tartós békességünk!
Dr. Vass Gergely, nyugdíjas lelkipásztor

Orbán Viktor kormányfő szerint Szent István király tettei
nélkül ma aligha beszélhetnénk önálló magyar nemzetről,
hiszen első országvezetőnk nagyszerű államférfiként túllépett
az ország mindennapi kormányzásához szükséges küzdelmeken, taktikákon, és az emberek összekapcsolásával egyben
tartotta a magyar nemzetet. István fejedelemmé választása
idején a magyar törzsszövetség egy belülről legyengült és a
környező országok által támadott ország volt. Szent István
ebben a helyzetben először is az élre állt, így megmentette
hazáját és népét a széteséstől. Ezután megakadályozta, hogy
népe visszatérjen a pogányságba, kivédte a bizánci birodalomba való beolvadás veszélyét, megőrizte Magyarország függetlenségét a németekkel szemben, politikai egységet hozott
létre a törzsi önállósággal szemben, szilárd államot alapított,
és törvényeket adott a magyar népnek. Szent Istvánra nemcsak jó vezetőként, hanem jó férjként, jó apaként és jó keresztényként, vagyis jó emberként emlékezhetünk. „Légy, szelíd,
hogy soha se harcolj az igazság ellen! Légy, becsületes, hogy
szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess! Légy, irgalmas,
minden erőszakot szenvedőhöz!” – idézett végül az intelmekből a kormányfő az augusztus 20-i ünnepség kapcsán.

ASZTALOSOK, BARKÁCSOLÓK FIGYELEM!
Továbbhasznosítható, 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.

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

Folytatás a címoldalról
A testvérvárosból érkezett
tízfős delegációt Nagy Zoltán
alpolgármester vezette, aki hálás szavakkal méltatta a békésiek kezdeményezését, a szimbolikus és tényleges kézfogást.
Másnap a Szent István-napi
békési rendezvénynek az Erzsébet-liget adott otthont.
Mucsi András, a Békés Megyei
Önkormányzat társadalmi
megbízatású alelnöke, békési
önkormányzati képviselő ünnepi beszédében az átalakuló,
a mai bevándorlási folyamatok fennmaradása esetén halálra ítélt Európáról beszélt.
– A magyar nemzetnek lélekben és gondolkodásban kell
megerősödnie, hiszen ha helyén van egy nemzet szíve, biztosított a fennmaradása. Nem
csak beszélni kell a keresztyén
és nemzeti értékekről, hanem
újra fel kell fedezni és élni is
kell azokat! Csak erős nemzetként élhetünk és maradha-
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Az összefogás kenyere

A két nap során összesen 250 cipót értékesítettek közel 100 ezer Ft értékben. Szintén Gyergyószentmiklósra jut el a 3 mázsányi megmaradt búzaliszt is.

nak az üzenetét Nagy Zoltán
alpolgármester olvasta fel.
– Hiszem, hogy az első alkalommal, hagyományteremtő
szándékkal megszervezett „Városok-Testvérvárosok Kenyere”

A Testvérvárosok Kenyere kezdeményezést segítették: búzaadományokkal a Bétak Kft., Bíró Ferenc (Agro Déló), Kálmán István,
Kutyik Mátyás, Öreg Péter, ifj. Öreg Péter, Pataki László, a gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthon, Sz. Nagy János, Tokaji Mihály,
őrléssel Lipták Lajos - Lipiliszt Kft. (Murony), mobilkemencével Kis
Zoltán,valamint Molnár István őstermelő, a Csapó Pékség, és
Balázs László (Inter Turbo Kft.).

tunk meg Európa szívében –
mondta a szónok.
Gyergyószentmiklós polgármesterének, Mezei János-

elnevezésű jótékony célú kezdeményezés Békés és Gyergyószentmiklós kapcsolatát tovább
erősíti, hiszen azoknak nyújt

ÁLLÁSBÖRZE
BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI
• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- lóápoló, gondozó (tapasztalattal rendelkező férfi)
• 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

testvéri kezet, testvéri kenyeret,
akik leginkább rászorulnak.
Nehéz kenyér az árváké, szoktuk mondani. A mai naptól
kezdve, a közös búzából sütött
kenyérszegés után még inkább
elmondhatjuk, hogy testvértelepüléseink lakói egy kenyéren
élnek – hangzott el.
Az új kenyeret Katona Gyula református esperes, Nagy
József római katolikus esperes
áldotta és szentelte meg, imát
Péter István baptista lelkipásztor mondott. A megszegett új
kenyér később kézről-kézre járt
az ünneplők között. A rendezvény végén a szokásoktól elté-

rően, tekintettel az erdélyi vendégekre, a Székely Himnuszt is
elénekelte az ünneplő közönség.
Izsó Gábor polgármester
lapunknak elmondta, a kezdeményezés folytatása lehet, ha
decemberben, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Napokon
az ottaniak készítenek kenyeret (vagy kürtős kalácsot), és
értékesítik a békésiek javára,
támogatva az itteni szegényeket felkaroló Hétkrajcár Gyermekélelmezési Programot. Távolabbi cél, hogy az összefogásba bevonják Békés másik testvértelepülését, a szerbiai Magyarittabét is. Szegfű Katalin

Berill Ékszer és Zálogház
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!
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.

Történelmi református találkozón
vettek részt békésiek
A valamikori Békés-Bánáti
Református Egyházmegye
területén élő reformátusok
határ menti találkozója történt meg Makón, a MakóBelvárosi templomban augusztus 17-én. E nagyszabású, a református magyarságot
egyesítő rendezvényen, a

Békési Egyházmegyét református gyülekezetünk huszonhárom tagja, presbiterek
és Katona Gyula esperes képviselték.
A másik négy egyházmegyét az anyaországi Csongrádi
Egyházmegye gyülekezeteinek tagjai s vezetői, a határon

túli magyarságot pedig – akiket a trianoni határok elszakítottak az anyaországtól – az
Aradi, Temesvári és Bánáti
(Délvidéki)
Egyházmegye
gyülekezeteinek tagjai és elöljárói képviselték.
A délelőtti istentiszteleten
– amelyen az igét dr. Bölcskei

Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette – az öt egyházmegye főjegyzői és esperesei
együttműködési szándéknyilatkozatot, a Presbiteri Szövetségek vezetői pedig együttműködési
megállapodást
írtak alá.
Zs. I.
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Erdőn, mezőn járok én…

hető foglalkozás után néztem.
A ’90-es évek közepén felnőtt
fejjel végeztem el a vadászvadtenyésztő szakközépiskolát,
és a Kittenberger vadásztársaságnál helyezkedtem el mint

lehetett megcsinálni. Ezen
okból éreztem, ismét váltani
kell, és akkor lettem mezőőr a
Polgármesteri Hivatalnál.
– Hát a vadászat?
– Megmaradtam tagnak a
munkahelyváltás után is.
Továbbra is örömmel járok a
társaságba. Az igazi öröm számomra nem az, ha használhatom a puskámat, hanem az új
állomány védelme, telepítése.

hivatásos vadász. Ott közel 10
évet töltöttem el, majd a társaságunk területet veszített, és
lehetett tudni, hogy két ember
bérét már nem tudja kitermelni a társaság. Az egyre jobban
szigorodó állat- és természetvédelmi törvények miatt a
hasznos vadállomány védelme
törvényesen lehetetlenné vált.
Apámtól, aki szintén ízig-vérig
vadász volt, azt tanultam, hogy
ha valamit csinálsz, annak
legyen teteje, de ezt már nem

Az igazi vadász feladata az
egyensúly fenntartása, megőrzése a természetben.
– Megbántad a döntésedet?
– A döntésemet a mai napig nem bántam meg, mert a
főnökeim hozzáértőek, kiállnak az alkalmazottak mellett,
és segítenek minket bármiben. A jelenlegi munkámban
az a szép, hogy amit tanultam
az iskolában, azt maximálisan
tudom hasznosítani. Jó a kapcsolatunk a polgárőrséggel,

– Mi a dolga egy mezőőrnek?
– Az én területem Békés
déli oldalán lévő zártkertek. A
lopások megakadályozása, a
kártevők elleni védekezés segítése, a tapasztalatok közvetítése a gazdák között a mezőőr
dolga. Benn a városban, a déli
területeken a kóbor ebek befogásának segítése. A gyepmesterek munkáját megkönnyítendő altató lövedékkel kábítom el a befogandó állatot.
Vannak még közterületi feladataim is, pl. ha valamely
terület túl gazos, gondozatlan,
vagy oda nem illő dolgot tárolnak az utcán, akkor írásbeli
figyelmeztetést küldök. Hozzám tartozik a Sebők kert, a
Borosgyáni kert, a Malomasszonykert, a Csatárkert és a
Kászmánykert felügyelete.
– Hogyan csöppentél e
munkakörbe?
– Több mint 20 évet dolgoztam a cukrászatban, az édesiparban, hisz eredetileg vendéglátói szakközépiskolát végeztem. Miután sikeresen szétvertek mindent, így Békésen pl. a
cukorkaüzemet, váltanom kellett. Mivel addig zárt térben
dolgoztam, szabadban végez-
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Mondá a népdal, és mondhatja joggal interjúnk
alanya, az 59 éves Veres János mezőőr is. Bár haja
már őszbe vegyült, ám nyugalma, derűje s vitalitása még ifjonti. Mitől különleges? Íme:

rendőrséggel és a közfeladatokat ellátó személyekkel. Gond
a kertek lakottabbá válása és
ugyanakkor a vadak folyamatos behúzódása. A lőfegyver
használata ezen a részen nem
engedélyezett, a vadkár növekedett, a vadásztársaságunknak komoly gondot okoz
ennek a kompenzációja.
– Jogosult vagy rendészeti
feladatok ellátására is. Mit
jelent ez valójában?
– Végül is hivatalos személynek minősülünk éppúgy,
mint a rendőr. Ránk is vonatkozik a hivatalos személyek
védelméről szóló törvény. Az
intézkedési jogkörünk is bővült, mert hivatalos feljelentéssel élhetünk, vagy adott
esetben kérhetünk rendőri
intézkedést is.
– Hogy pihen az, aki egész
nap a szabadban van?
– Úgy, hogy szeret ott lenni.
Ebben nem fárad el, mint a
monoton üzemi munkában.
Olvasni, horgászni nagyon szeretek, számomra az is pihentető, ezekre is szorítok időt. A
horgászat örömeit a feleségem,
Erzsike is megosztja velem. Ez
kicsit családösszetartó program is, mert a vadászat magányos „sport”. Egy űzi, a többi
családtag meg tűri.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Gosztolyáné Nagy Ildikó, játszóház-üzemeltető.

Kevés, de lelkes résztvevő volt a Dánfoki Zenei Fesztiválon
Jól érezték magukat azon kevesek, akik kilátogattak a kétnapos, harmadik Békés-dánfoki
Zenei Fesztiválra augusztus 11-

én és 18-án vasárnap. A megyéből tizenkét együttes fogadta el
a főszervező, Csökmei Gábor
meghívását. A koncerten főleg

Lakossági fórum
a szelektív hulladékgyűjtésről
Néhány hete zajlik a 120
literes kerekes szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása a
békési lakosok közül azok
számára, akik ezt előzetesen
igényelték a Békési
Kommunális és
Szolgáltató Kft.
Verseny u. 4.
szám alatti
ügyfélszolgálatán. A kiosztott edényekbe kizárólagosan papír, fém textil és a
műanyag
hulladékok
helyezhetők. A szolgáltató
a kiosztott tárolókra tájékoztató matricát helyezett el, mely
segítséget nyújt abban, hogy
pontosan milyen típusú hulladékok kerülhetnek az edényekbe és melyek azok a hulladékok, amik nem gyűjthetőek
a szelektív program keretében.

A témával kapcsolatban, a
lakossági szelektív hulladékgyűjtés minél könnyebb elsajátítása
érdekében
szervez lakossági fórumot a
Békési Kommunális és
Szolgáltató a
Ma dzag falvi
Napok részeként szeptember 6án 17 órától a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik
utca 21-25. szám alatt
lévő Nagytermében.
További
tájékoztatás
kér hető a Békési Kom munális és Szolgáltató Kft.
Verseny u 4. szám alatti
ügyfélszolgálatán, valamint a 66/ 411-174-es telefonszámon.


akusztikus gitárok muzsikáltak,
de néhány elektromos basszusgitár és dob is megszólalt. Persze az igazán mély, komoly, tar-

talmas zene, az az akusztikus
gitárra és énekhangra írt örömzenélés, amelyben nem volt
hiány ezen a fesztiválon. Zs. I.

HÁROMNAPOS LÉBÖJTKÚRA
A következő háromnapos böjtkúra tekinthető egy gyors méregtelenítő kúrának, de akár egy szolid fogyókúra első lépcsőjének is.
Nulladik nap: hagyjunk el minden nassolást, húst és alkoholt.
Hat óra után már ne fogyasszunk semmit.
Első nap: kezdjük 1-2 deci frissen centrifugált-préselt zöldséglével, amit kortyonként iszogassunk. Folytassuk frissen főzött csalánteával, és ha a vércukorszintünk nagyon lecsökken, mindenképpen gyümölcslével (almalével, áfonyalével vagy pirosszőlőlével) segítsünk magunkon.
Második nap: vértisztító teát, szénsavmentes ásványvizet,
facsart gyümölcslevet, ennek hiányában tartósítószer és cukor nélküli 100%-os gyümölcslevet fogyasszunk hígítva.
Harmadik nap: gyomor-, epe-, májtisztító teákat fogyasszunk,
vagy reggel éhgyomorra lehet máriatövis magolajjal segíteni
májunkat, epénket a méregtelenítésben.
Mindhárom napon minimum 2, de inkább 3 liter folyadékot
fogyasszunk!
Negyedik nap: a böjt talán legnehezebb része az étkezésre való
fokozatos visszaállás. A legjobb a reszelt nyers sárgarépa friss citrommal, kevéske mézzel és ánizzsal keverve. Délelőtt még zöldséglevet igyunk, délben már rizsnyákot kevés salátával. A salátára
csak olívaolajat és frissen facsart citromlevet öntsünk. Este kevés
turmixolt zöldséglevest lehet már enni.
Ötödik nap: délelőtt már lehet szilárd formában gyümölcsöt
fogyasztani, napközben pedig könnyű ételeket, de étrendünk
legyen még hús, tejtermék és édesség nélküli.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

MEGNYÍLT!
Kínálatunk:
ágynemű, törölköző, dekorvászon,
bútorszövet, matrac, párnatöltet, szivacs,
memóriahab, járműkárpit
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8:30-13 óra, 14-17:30; szombat: 8-12 óra
Címünk: Békés, Széchenyi tér 5. (volt G-Coop bolt mellett)

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
A Békés Városi Szociális ságkezelés ideje alatt az ügyfélKözpont (köznevén a család- nek maximálisan együtt kell
segítő) lassan két évtizede működnie a családgondozóval,
igyekszik segítséget nyújtani a mert ennek ennek hiányában a
hozzá forduló személyeknek és támogatás megszüntetésére is
családoknak. Az egyre nehe- sor kerülhet. Erre tavaly 26
zebb anyagi helyzetben lévők esetben került sor városunkban.
Adósságkezelési Szolgáltarészére mentőöv lehet az
Adósságkezelési Szolgáltatás, tásra egyre kevesebb városban
melyet azok vehetnek igénybe, van lehetőség, Békés városa
akiknek 6 hónapot (és 50.000 abban a szerencsés helyzetben
Ft-ot) meghaladó tartozásuk van, hogy nem csak be tudta
halmozódott fel, vagy már a vezetni, hanem meg is tudta
szolgáltatás felfüggesztése is tartani ezt a szolgáltatást.
2012-ben összesen 337 fő
megtörtént. Ez a támogatási
forma jövedelemhez kötött: vett részt adósságkezelésben és
azok vehetik igénybe, akiknél a hozzá kapcsolódó tanácsadásaz egy főre eső jövedelem nem ban. Továbbra is vezet a gáz- és
haladja meg a családosok ese- a víztartozásokra igényelt adóstámogatás,
tében 42.750 Ft-ot, az egyedül- ságcsökkentési
valamint emelkedik az előrefiállóknál az 57.000 Ft-ot.
A támogatás megigénylésé- zetős mérőórával rendelkezők
vel az ügyfélnek a tartozás száma, mely nagy segítséget
25%-át kell kifizetnie. Az adós- jelent a rászoruló családoknak.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Sürgősen eladó a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, összkomfortos, azonnal költözhető ház. Szocpol igénybevehető. Telefon: 66/412-070,
délután.
Karacs 8-ban, II. emeleti, középső lakás
felújítva, beköltözhetően eladó, vagy kertes házra cserélhető. 30/554-53-66.
Karacs 2B-ben első emeleti lakás beépített bútorral eladó. Érdeklődjön a 2-es
lakásban személyesen, bármikor.
Tavasz utca 47. alatti kertes ház sürgősen
eladó. Érd.: 30/59-834-491.
Nagykertben téliesített nyaraló fizetéskönynyítéssel eladó. Jószágot, szobabútort beszámítok. 20/800-86-71.
Összkomfortos háromszobás ház eladó,
megegyezés szerint. Érd.: 30/95-27-364.
Tarhos közelében tanya eladó vagy elcserélhető békési házra. 30/910-63-66.
Békésen összkomfortos családi ház eladó. 30/590-69-38.
Családi ház eladó. Érd.: 66/634-103, 30/
55-19-108.
Békésen téglaépítésű családi ház eladó.
Érd.: 20/519-68-28.
Szikszai u. 15. alatti ház eladó. Érdeklődni:
70/514-38-45.
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.
Bánhidai városrészen, az Árpád u. 11. alatti kertes családi ház eladó. Érd.: 70/51652-41.
Kétszobás ház eladó a bánhidai részen,
közel a főtérhez. Érd.: 20/437-57-72.
Bercsényi u. 5. alatti 1081 m2 építési telek
eladó, rajta lebontandó házzal. Érd.: 20/
347-23-95.
Kamuton ház eladó. Érd.: 70/284-57-34.
Petőfi utcán családi ház tetőtérrel eladó.
Érd.: 30/355-24-38.
Házamat emeleti lakásra cserélném. Érd.:
30/739-62-58.
Fáyn, felújított földszinti lakás áron alul eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken,
központhoz közel eladó. Tel.: 66/410-323.
Kétszobás, egyedi fűtésű ház eladó vagy
tömblakásra cserélhető. Érdeklődni: Kecskeméti u. 51.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.: 70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. Telefon: 30/981-35-01, 70/
933-70-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érdeklődni:
70/324-74-24.
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.
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827.
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belvárosi egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál
eladó vagy békési lakásra cserélhető. 30/
514-04-68.

Apróhirdetések
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
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.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázzsal vagy nélküle eladó. Érdeklődni:
30/ 320-60-71.
Békésen Fáy 10-ben, 3. emeleti kétszobás
lakás eladó vagy kertes házra cserélhető.
Tel.: 70/389-29-66.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
Békésen a belvárosban négyszobás családi ház, kerttel, garázzsal, nagy mellékhelyiségekkel (raktárnak is kialakíthatók) eladó. 30/377-53-10.
A Széchenyi tér 11-ben II. emeleti, 1+2
félszobás lakás, egyedi mérőkkel piacképes áron eladó. Érd.: 30 /345-89-12.

Tel.: 20/326-79-26.
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 négyszobás, kétgarázsos családi ház műhellyel 14,9 millió Ftért eladó. Érd.: 20/376-96-80.
KIADÓ INGATLAN

Fáy 6-ban garázs kiadó, jó beállási lehetőség. 66/412-642.
Kertes ház kiadó. 20/615-85-31.
Karacson 58 m2-es, kétszobás, IV. emeleti,
konvektoros, jó állapotú lakás októbertől
hosszú távra kiadó. Érd.: 30/49-75-688.
INGATLANT KERES

Hosszú távra keresek kiadó kertes házat.
Tel.: 30/518-07-28.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn téliesített hétvégi ház sürgősen eladó. Irányár: 700 ezer Ft, 70/59760-61.
Somogyban, Pamuk községben, családi
ház melléképületekkel, pincével, szőlővel,
kerttel, gyümölcsössel eladó. 1,5 millió Ft.
30/377-53-10.
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.
Lengyel Lajos utca 42. alatt kétszobás
családi ház sürgősen eladó. Irányár: 2,5
millió Ft. 70/597-60-61.
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.
Tóth utcában lakható parasztház eladó
áron alul, 3 millió Ft-ért. Érdeklődni:
30/95-22-466.
Kétszobás, összkomfortos, rendezett,
különálló társasház kis kerttel főút mellett
eladó. Ár: 3,5 millió Ft. Érdeklődni: 70/
206-12-46.
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.
Békés belvárosában földszinti, egyszobás, erkélyes, egyedi mérőórás, tehermentes lakás eladó, azonnali beköltözéssel. Irányár: 4,9 millió Ft. Érdeklődni: 20/
912- 32-43.

KERT
Rizsföldet veszek, 21000 Ft/AK. 30/67054-57.
1384 m2 kert eladó a Malomasszonykertben. Ásott kút, villany, kis kőépület. Érd.:
30/563-77-27.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. Fúrt kút, áram, tárolóhelyiség. Tel.:
20/560-91-75, 66/643-046.
Malomasszonykertben 3,5 kvadrát kert
fúrt kúttal, kis épülettel, tárolóval eladó.
Érd.: 66/634-045.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1500-as Honda Civic 1,5 év műszakival,
extrákkal felszerelve, kitűnő állapotban eladó. Jószágot beszámítok. Érdeklődni: 30/
552-46-61.
Yamaha Jog Next Zone típusú 50 cm3-s
robogó eladó. Tel.: 20/931-90-85.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Megkímélt 1100 cm3-es 206-os Peugeot
nyugdíjas nő tulajdonostól eladó. 30/55453-66. Karacs 2B.

ÁLLAT
Magyartarka fejős tehén, magyartarka
négyhónapos üsző borjú eladó. Érdeklődni: 30/498-91-17.
Házi cicák ingyen elvihetők. Érdeklődni:
30/981-76-54.
Foxterrier, 5 hónapos sima szőrű szuka
kutya elvihető. Tel.: 66/634-622.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi Dániel utca 51.
alatt. Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés
szerint. Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érdeklődni: 30/3065-304.
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. Érdeklődni: 66/415-012,
30/739-62-69.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Móricz Zsigmond utcában 105 m2-es 2,5
szobás téglaház sok melléképülettel 8,2
millió Ft-ért eladó. Érd.: 66/414-193, 30/
74-47-345.
Ady 12-ben 1 + 2 félszobás lakás eladó
vagy kertesre cserélhető. Ár: 8,6 millió Ft.

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: SZEPTEMBER 3. KEDD 12 ÓRA.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Mezőgazdasági idénymunkára gyakorlattal
rendelkező traktorvezetőt keresek. 30/
232-29-89.
57 éves férfi B, C, E, D kat. jogosítvánnyal,
belföldi áruforgalmazói PÁV II-vel bármilyen munkát vállal. Éjjeliőri munka is
érdekel. Tel.: 30/203-90-67.
Megbízható nyugdíjas férfi napi 4 órában
kőműves munkát, kertrendezési, házkörüli
vagy segédmunkát keres. Telefon: 20/32679-26.
Takarítói munkát keresek. 70/514-38-45.

EGYÉB
240 l fagyasztószekrény (Florida típusú)
kitűnő állapotban jelképes árért eladó.
Érd.: 30/557-53-37.
Új Black&Decker sarokcsiszoló eladó.
70/389-29-66.
Szobabicikli olcsón eladó. 70/618-19-66.
Eladó: 26-os Monti kerékpár, szobabútor,
üveges szekrény, kihúzható kanapé, rossz
laptop, csillárok. Érd.: 30/377-53-10.
Eladó: Tomas hepafilteres porszívó tömlő
nélkül, Suzuki motortartó gumibak, szőnyegek. ágyneműtartó, fotelek, kis asztal.
30/260-54-21.
Minden feleslegessé vált dolgait (vas, papír, fa, műszaki cikk) ingyen elszállítom.
Érdeklődni: 30/260-54-21.
Eladó egy alig használt, megkímélt 3-1-1es ülőgarnitúra a hozzátartozó puffal. Érd.:
30/345-89-12.
Elöltöltős automata mosógép eladó. Ára:
25 ezer Ft. Tel.: 30/85-81-911.
Jó állapotú, több funkciós Pierre Cardin
babakocsi (5000Ft) és bébihordozó
(2000Ft) helyhiány miatt eladó. Érd.: 30/
422-62-03.

Különböző méretű futó- és középszőnyegek, bontásból üvegajtó tokkal eladó.
Cserélhető használható fűnyíróra. Érd.:
Karacs 2B, 2-es lakás.
Borszőlő eladó. Gát u. 24.
Máramarosi kiránduláshoz útitársat keresek (2-3 fő) szeptember közepére. 30/9455-433.
Eladó: automata mosógép, elektromos
rokkantkocsi, fehérített fűzvessző, hűtőszekrény, BMX kerékpár. Érdeklődni: 30/
590-69-38.
1 db villanymotoros cigitöltő 5000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/378-94-25.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, fehér és barna függönykarnisok különböző méretben 3 ezer
Ft-ért. 20/416-91-17.
Vályogtégla eladó. Tel.: 66/413-174.
Hat mázsa szilva olcsón eladó. 20/33-28415.
„Twister” alakformázó sporteszköz eladó
7500 Ft-ért. Tel.: 30/564-86-45.
Négykerekű rokkantkocsi új akkumulátorral eladó. Érd.: 30/300-05-19.
Rotációs kapához gyári körmös vaskerék
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
12 mázsa búza eladó. Érd.: 66/410-204.
Keresünk Óceános, Szafaris, Dzsungeles
és Mi világunk matricákat. Békés, Kopasz
u. 23. 70/58-62-690.
Eladó: kisméretű ruhásszekrény, fehér íróasztal, 2 db barna íróasztal, hősugárzó,
dohányzóasztal, nagy rekamié. Érd.: 30/
95-22-466.
Rózsaszín és piros leánderek eladók.
Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Ipari 500-as szalagfűrész 2,2 kW-os háromfázisú motorral tökéletes állapotban
eladó. Tel.: 20/495-45-34.
Saját készítésű kerti hintaágy fenyőfából,
akácfa talpakkal alkalmi áron eladó. Tel.:
20/495-45-34.
Jó minőségű érett birkatrágya eladó. 30/
522-46-61.
Besztercei szilva szedéssel eladó. 20/
355-77-26.
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.
Eladó: kb. 100 db mozaiklap, csillárok, ablakszárnyak, 32 db téglalap alakú és 140
db kicsi négyzet alakú térkő, vagy cserélhető megegyezés szerint. Törmelék ingyen elvihető. Érd.: Szabó D. u. 27/1.
5 mázsa veres szilva háztól eladó. Gát u. 24.
Snaigé Class „A” felülfagyasztós 274
literes hűtőszekrény jó állapotban 35 ezer
Ft-ért eladó. Tel.: 30/299-31-46.
Kemping kerékpár, összecsukható, újszerű állapotban eladó. Érd.: 70/626-44-56.
Cefréshordó eladó. Tel.: 66/413-174.
Eladó: Csepel lábhajtásos varrógép, szilva
cefrének, 400-500 db hazai cserép. Tel.:
66/416-037.
20 mázsa veres szilva eladó. Érdeklődni:
20/95-24-105.
Fényterápiás készlet és forró gőzös porszívó vasalóval sürgősen eladó Békéscsabán. Érd.: 70/296-49-14.
Eladó: összecsukható gyermekágy, új
elektromos rokkankocsi. Érd.: 70/236-7357, egész nap.
Naumann varrógép eladó. 30/32-42-111.
Gorenje 200 l-es fagyasztóláda eladó.
30/931-90-85.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, gázpalack, fagyasztóláda, háromrészes ülőgarnitúra, 2 db ágy, szennyesláda, 2 db régi kredenc. Érd.: 30/739-62-58.
Eladó: Naiman több műveletes táskavarrógép asztallal, félig üvegezett ajtólap,
elektromos szegélynyíró. Érdeklődni: 66/
634-207.
Jó állapotú Hello Kitty-s piros-rózsaszín
iskolatáska eladó. Tel.: 20/560-91-75.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Megkímélt állapotú, igényes lánykaruhák
eladók. Tel.: 20/560-91-75.
Kombinált hűtőszekrény eladó. Érd.:
30/249-33-42.
16 literes szőlőprés, újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/988-25-50.
325 literes Siemens hűtő-fagyasztó Békésen eladó. Hűtőrész 222 l, fagyasztórész 103 l. Méret: 187x60x60. Ár: 35 ezer
Ft. Tel.: 30/564-86-45.
150 W-os Karlson típusú hangfalpár
hangszórókkal eladó. Érd.: 30/482-75-12.
Rossz akkumulátort, háztartási gépeket
veszek. 30/837-01-25.

Békés, Teleky u. 17.
Telefon: 66/411-023

Sportosan elegáns
angol, német
ruházat!
50 %-os engedmény
ládás blúzokra,
ruhákra!

Rendőrségi tábor
roma gyerekeknek
Általános iskolás, 6-8. osztályos roma diákok vehettek részt
a napokban Dánfokon megrendezett rendőrségi táborban. A
gyerekek a bűncselekményekről, a gyalogos és kerékpáros
közlekedésről, a fürdőzés veszélyeiről és a szenvedélybetegségekről tanulhattak. Ötleteket
kaptak a pályaválasztáshoz, az
egészséges életmódhoz és hallhattak a roma kultúráról is.
Megismerkedtek a rendőrség

gépjárműveivel, bűnügyi-technikai munkájával, a szolgálati
kutyák alkalmazásával - olvasható a police.hu oldalon.
Az ifjúságvédelmi tábort a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szervezte, a 40 fiatal a
megye több településéről, a
Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat delegálásával érkezett az üdülőközpontba.

Autómosó és autókozmetika

Zsozsó Vegyesbolt
Békés, Szabó Dezső u. 27/1.

Vaxos mosás,
belső takarítás,
kárpittisztítás
(ülés-, ajtó-,
csomagtartóés aljakárpit)

Perfex WC-papír
(24 tekercs, 3-rétegű) 825 Ft
Papírzsebkendő (mintás, illatos)
100 db-os csomag 105 Ft
Pástétomok 120 grammos 150 Ft

5630 Békés, Táncsics u. 29/1.
Elérhetőség bejelentkezéssel:
66/414-544, 20/33-44-088

Nyitva:
hétfő-péntek 7-12, 14-18 óra,
szombat 7-13 óra között.

Polgármester köszöntötte
a 90 éves Erzsike nénit
A napokban köszöntötte
személyesen Hraskó Jánosné
90 éves szépkorút Izsó Gábor
polgármester. Erzsike néni
több mint tíz éve a békési szociális otthonban él, ahol igazi
közösségi emberként emlegetik, és memóriáját még egy
húszéves is megirigyelné.
Családja kint él Amerikában.
Rajong unokáiért és dédunokáiért, de minden látogatásánál szíve visszahúzza Békésre,
ahol igazi otthonra lelt.
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Nyerjen kézilabda-bérletet!

Egy nyelvet beszélünk

Szeptember 14-én a Fradi második csapata ellen kezdi meg
a 2013/14-es szezon őszi mérkőzéseit az NBI B-ben
a Békési FKC. A korábbi évek gyakorlatát követve a klub és
a Békési Újság közös bérletjátékot hirdet.

REKLÁM

B: Molnár Sándor

C: Kovács Attila

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó nevét, címét
SMS-ben vagy e-mail-ben lehet elküldeni szeptember 7-ig.
SMS-hez a telefonszám: 30/432-20-30,
míg az e-mail cím: bekesiujsag@globonet.hu.
A jól válaszolók között sorsolunk. Két szerencsés nyertesünk
jutalma egy-egy bérlet az őszi bajnoki idény hazai mérkőzéseire,
melyeket a szerencsés nyertesekkel egyeztetett módon juttatunk el
hozzájuk. A nyertesek nevét szeptember 10-i lapunkban
megjelentetjük, őket telefonon is értesítjük, és a bérleteket
még az első hazai meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!
A Békési Újság a csapat médiapartnere.
BÉKÉSI FKC NBI/B-S HAZAI MÉRKŐZÉSI
Szeptember 14. Békési FKC – FTC II.
Szeptember 28. Békési FKC – Balmazújváros
Október 12. Békési FKC – Gödöllő
Október 26. Békési FKC – Ózdi KC
November 9. Békési FKC – Primavera Mizse KC
November 23. Békési FKC – PLER Budapest II.
December 7. Békési FKC – Balassagyarmat
A mérkőzések helyszíne a városi Sportcsarnok. A felnőtt mérkőzések 18 órakor kezdődnek, előtte 16 órától az ifik játszanak. Hajrá, Békés!

Az eddig legjobb szezon
a békési kajak-kenusoknál
Az elmúlt hetek sem teltek
tétlenül a Békési Kajak-Kenu
Club háza táján. Egyik versenyről a másikra utaztak a sportolók, és mindenhol szép eredményeket értek el. Ezekből nyújtunk át egy csokorravalót.
Szarvason
rendezték meg a
Sándor Tamás
Em lékversenyt,
melyre 27 egyesület nevezett. A
békési team az
összesített pontversenyben
a
kiváló harmadik helyet szerezte meg, köszönhetően a rengeteg dobogós és más pontszerző eredménynek. Győztes
egységek: K-1 Női Felnőtt 10
ezer méter Csanálosi Laura,
K-2 Serdülő Fiú V-VI évf.
4000 méter Kiss ZoltánFarkas Áron, K-2 Kölyök Fiú
III évf. 4000 méter Guti
Márton- Kis Zoltán, MK-2
Gyermek Fiú II. évf. 2000
méter Perdi Zsombor- Csibor
Péter, K-2 Serdülő Fiú VI. évf.
500 méter Farkas Áron –
Vaszkó Viktor.
Nagyszerű eredményeket
értek el a klub versenyzői a

Velencei tavon megrendezett
Gyermek, Kölyök, Serdülő
Magyar Bajnokságon. A K-4
serdülő fiú 4000 méteren elért
bajnoki cím mellett (Farkas
Áron - Kiss Zoltán - Nyeste
Márton - Vaszkó Viktor) még 6
második, 4 harmadik és további 18
bajnoki pontszerző
helyezést sikerült
„összelapátolniuk”
Dobi István, Pankotai Gábor és
Seller László tanítványainak.
Kiválóan helytállt, és nagyszerű eredményeket ért el a
klub főként serdülőkből álló
csapata Szolnokon, az ifjúságiak és U23-as korosztályúak
számára megrendezett Országos Bajnokságon is. Két 3.
hely mellett még 13-szor sikerült bajnoki pontszerző helyen
beérkezniük a békési fiataloknak. A szerzon koronája a felnőtt Magyar Bajnokság lesz,
de már ez előtt is elmondható,
hogy a békési klub fennállásának legtöbb bajnoki pontját
gyűjtötte össze az idei versenyszezonban megrendezett
bajnoki futamokon.

VERSENY
KEZDŐKNEK
Mint köztudott, a Madzagfalvi Napok részeként gyerekeknek horgászversenyt rendezünk. Szeretnék kis útmutatót
adni a kezdő gyermekhorgászoknak, hogyan is lehetnek
minél eredményesebbek. A
lényeg az egyszerűség: minden
gyermekhorgásznak hagyományos spiccbotot ajánlok 3-4
méteres hosszban, mert ezek
könnyen kezelhetők. Szerelési
útmutató: főzsinór 0,14 mm,
hozzáillő úszó 0,3 grammtól
2,5 grammig. Snecizéshez a
kisebb úszókat ajánlom, keszegezéshez a nagyobb típusokat.
Lényeges a súlyozás: finoman
antennatőre kell súlyozni az
úszót, amennyiben nem így
történik, az úszónk nem tudja
mutatni az érzékeny kapásokat. A főzsinórhoz előkezsinórt
használjunk 0,10-0,12 mm
között a finoman kapó halak
érdekében. Mindig legyen
kettő-három előke felkötve. Ha
leszakadna a horog így azonnal
tudjuk cserélni az előkét újra.
A horog mérete nagyon fontos:
14-18-as ajánlott, legyen vékony, de kellően erős. A halakat a közelünkbe kell csalni,
ehhez jó minőségű etetőanyag
szükségeltetik. Közepes keménységűre keverjük, és a
golflabda nagyságú gombócokat dobjunk be, egyszerre 8 10 db-ot a kiszemelt helyre.
Csalinak csontit, illetve pinkit
használjunk, tegyünk etetőanyagunkba is. Ha ezeket a tanácsokat megfogadjuk, a siker
nem marad el.
Szekerczés Sándor
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mondván, hogy ő azért megnézné, mihez
képest élhet tovább négy évvel az adott
ember, illetve hogy ezt milyen módszerekkel
is derítették ki.
Jó pár éve tapasztalhatjuk, hogy a cigarettásdobozra figyelmesen rányomtatják, mire
is számíthatunk: a dohány halált okozhat,
károsítja a magzatot, ráncosítja a bőrt, és
más efféle szívderítő feliratokkal találkozhatunk – bár én egyetlen dohányost sem ismerek, akit ez bármitől visszatartott volna. Az
egyik ismerősünk a boltban valami furcsa
véletlen folytán rendszerint olyan dobozt
kapott, amelyre azt írták: a dohányzás
impotencát okozhat. Mivel ezt fenyegetőbbnek érezte, mint magát az elmúlást, az
utóbbi időben aztán rászokott, hogy… már
eleve halálos Marlborót kér.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUG. 27. - SZEPTEMBER 10. KÖZÖTT
Augusztus 31. szombat 18 óra
Nyárbúcsúztató Batyus Táncház a Belencéres
Néptáncegyüttes közreműködésével. A táncházat vezeti: Mahovics Tamás néptáncpedagógus. A belépés ingyenes.
Petőfi u. 21.
Szeptember 1. vasárnap 10 órától estig
Nyárbúcsúztató a Békési Uszodában. Szabadtéri fellépések, mobil kemencében sült finomságok, játszóház, légvár. Igénybe vehető szolgáltatások: uszoda, szauna, gőzkabin, termálmedence. A belépőjegy egész napra: 400 Ft/fő.

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Válaszok:
A: Ambrus József

Horgász
szemmel

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Kérdésünk:
Ki az a saját nevelésű, balkezes játékos, aki az előző szezonban
a legtöbb gólt szerezte a bajnokságban a Békési FKC-ből?

Találkoztak már Hagyományos Mosóporral? Ne nevessenek ki, megvolt ennek a
matematikai esélye, hiszen a kilencvenes
években egy magyar nagyvállalkozó piacra dobta a fent nevezett terméket, majd az
összes gyártót beperelte, akinek a reklámjában a Hagyományos Mosópor szerepelt,
így jó kis profitra tett szert. Azóta viszont
nincs Hagyományos Mosópor, így aztán az
ezt emlegető hirdetéseknek nincs értelme,
hiszen ami nincs, ahhoz nem is lehet
viszonyítani.
Aki naponta megeszik x adag zöldséget és
gyümölcsöt, az négy évvel többre számíthat,
olvastam nemrégiben. Mivel én az első tagmondat által fémjelzett csoportba tartozom,
azaz sok gyümölcsöt fogyasztok, nagyon
megörültem ennek a hírnek, a fiam azonban
azonnal lelohasztotta a lelkesedésemet,

Szeptember 6-8. péntek-vasárnap
XV. Madzagfalvi Napok. A rendezvényről
bővebben olvashatnak lapunk címoldalán,
és a programokat megtalálják a 2. oldalon.
Szeptember 7. szombat 16:30
Békési FC-Újkígyós FK megyei II. osztályú
labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya
Szeptember 7-8. szombat-vasárnap egész nap
57. Viharsarok Kupa Kosárlabda Torna.
Dr. Hepp iskola és Sportcsarnok

Buszjáratok a Madzagfalvin
A Körös Volán Zrt. különjáratú autóbuszokat indít
szeptember 7-én, szombaton
23 órakor a következő útvonalakon: Békés autóbusz-

pályaudvar – Murony –
Kamut – Békéscsaba pályaudvar; továbbá Békés autóbusz-pályaudvar – Tarhos –
Bélmegyer – Vésztő.

Az indulással a különjáratok a tűzijáték végét természetesen megvárják. Csak a
járatokon váltott menetjegyek
érvényesek.


Szalonnasütés a Tájház udvarán
Békés Város Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete szalonnasütést tartott a Tájház
udvarán augusztus 15-én. A

több mint 60 nyugdíjast a
békési citerazenekar szórakoztatta, az egyesület vezetősége
pedig megvendégelte a részt-

vevőket. A kitűnő hangulatú
szalonnasütés kora estig tartott – tájékoztatott Balázs
Imre, az egyesület elnöke.
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