
A Békési Újság mostani lap-
számában természetesen rész-
letes áttekintést adunk a 15.
Madzagfalvi Napok mint a vá -
ros legnagyobb kulturális fesz-
tiválja eseményeiről. Vala -
mennyi programelem ismerte-
tésére nincsen módunk, így
néhány eseményről majd a
következő lapunkban írunk.

Emellett olvashatnak a tan-
évkezdés he lyi adatairól általá-
nos- és kö zépiskolai szinten,
továbbá az „Iskola rendőre”
kezdeményezésről. 

Két szerencsés ol vasónk
előző lapunkban meghirdetett
játékunkon bérletet nyert a férfi
kézilabda csapat hazai meccse-
ire, nevüket az 8. oldalon
olvashatják. 

Felbolydult a város a város-
sá nyilvánítás 40. évfordulójára
készülő nívós kiadványunk
hírére. Kérjük ön is segítse
fotókkal a könyv megjelenését!
Ennek módját ezen az oldalon
találják meg.
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Milyen békési
sporteseményekre

jár el? 

17%
Foci -
meccsekre.

6%
Kosár-
labda
meccsekre. 

6%
Asztali -
tenisz
mérkő-
zésekre. 

54%
Semmilyenre.

17%
Kézilabda
meccsekre.

Lapunk elé…

Korlátozza a vendéglátóhe-
lyek éjszakai nyitva tartását a
város, ugyanis azok korábban
zavarták a környéken élők
nyugalmát – döntött minapi
ülésén a képviselő-testület. A
vendéglátó egységek közelé-
ben élők gyakran panaszkod-
tak, hogy főleg szombati na -
pokon a szórakozóhelyre járók
hangoskodnak, szemetelnek,
az utcán dohányoznak, és mi -
nő síthetetlenül viselkednek.
Az üzletek éjszakai nyitva tar-
tási rendjéről szóló most meg-
hozott rendelet hatálya alá a
vendéglátást folytató üzeletek
tartoznak, ezeknek pénteken,
szombaton és vasárnap este 11
és reggel 6 óra között zárva
kell lenniük. 

Kereskedelmi szálláshe-
lyek, élelmiszer- vagy vegyes-
kereskedelmi üzletek, kultu-
rális és sportlétesítmények-
ben üzemeltetett üzletek,
üzemanyagtöltő állomások,
lakodalmak, esküvők helyszí-
nei, az önkormányzat, az ön -
kormányzat intézményei, be -
jegyzett társadalmi szerveze-
tek, egyesületek által megtar-
tott rendezvények helyszínei,
zenegéppel nem rendelkező
vendéglátást folytató üzletek
és nemzeti dohányboltok
nem esnek a rendelet hatálya
alá. A jogszabály szeptember
15-én lép életbe. 

Nem lesz
éjszakai
hangzavar

A fenti címmel nívós fényképalbumot kíván
megjelentetni a lapunkat is kiadó Csa ládért
Alapítvány és az önkormányzat, emlékezve a
várossá nyilvánítás idei negyven éves jubileu-
mára. A kiadvány színesítése érdekében olva-
sóinkhoz fordulunk. Akinek van a tulajdoná-
ban 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 könyv-
tárba lehet eljuttatni zárt borítékban, tün-
tessék fel: Békés város 40 éve képekben.

Kér jük, írják rá a készítő nevét, címét és te -
lefonszámát. A fotókat – digitalizálást köve-
tően – hiánytalanul visszajuttatjuk a készí-
tőknek, 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 cím re.
Kérjük, ez esetben is írják le a fotóval kap-
csolatos tudnivalókat és a készítő adatait. 

Mindkét esetben a leadás határideje:
szeptember 20.

1973-2013: Békés város 40 éve képekben
PÁLYÁZAT

Az új tanévben Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola és
Alap fokú Művészeti Iskola né -
ven szereplő intézményben
ezernél is több gyermek nevel-
kedik. A tarhosi egységben 20,

a sportiskolai két (hetedikes és
nyolcadikos) osztályban 38
tanuló van. Az alapfokú művé-
szeti iskolába 430 tanuló írat-
kozott be. A Dr. Hepp iskolá-
ban 305 alsós és 351 gyermek
kezdte meg a tanévet, köztük

négy osztályban 93 elsős. 
A Reményhír Intézmény

Eötvös József Általános Iskola
Intézményegységének összlét-
száma 268 fő, két osztályban
26 elsős kezdte meg a tanévet. 

Folytatás a 3. oldalon

Megkezdődött az új tanév
Szeptember 2-én be -
csengettek a békési is -
ko lákban is. Az alábbi-
akban összegyűjtöttük a
helyi oktatási intézmé-
nyek létszámait és a
főbb változásokat.

Az összefogásban rejlő erőt
többször is hangsúlyozta Izsó

Gábor polgármester. Mások
mellett a rendezvény szep-
tember 7-i kulturális köz-
pontbeli megnyitóján. El -
mondta, hogy a fesztivál az

intézmények dolgozóinak, a
vállalkozóknak és a civil szer-

vezetek önkénteseinek együt-
tes munkájából jött létre, és
egyetlen forint állami támoga-
tást sem kapott. Az erős helyi
közösségek munkáját méltat-

ta Dankó Béla parlamenti
képviselő is, aki dicsérte a
békésiek erős ragaszkodását
településükhöz. A megnyitót
követően kóstoló zajlott. Idén
ugyanis a rendezvények kö -
zép pontjába a helyi ízeket és
termékeket helyezték. A kós-
tolóhoz a lekvárokat, kolbá-

szokat, pálinkákat, savanyú-
ságokat és egyék termékeket a
békésiek adták össze. Kö zöt -
tük verseny is zajlott. Ennek
első helyezettje Lipcseiné Var -

ga Eszter lett sajtjaival, meg-
 előzve dr. Pálmai Éva ba rack-
lekvárját és Jeneiné Lagzi Má -
ria befőttjeit.

A rendezvénytér kiállítósát-
rai ezúttal helyi alkotókkal és
kézművesekkel teltek meg,
akik munkájuk alapfogásait
mutatták meg az arra járóknak. 

A publikumot bemutatók,
ügyességi versenyek, kézműves
játszóház, cica- és kutyaszép-
ségverseny is szórakoztatta. 

Folytatás a 2. oldalon

Helyi ízek és termékek 
a Madzagfalvin
Hiába a fanyalkodók és ellendrukkerek, a Ma -
dzagfalvi Napok a jelek szerint mégiscsak meg
tudta szólítani Békés lakosságát, kicsiket és nagyo-
kat. A rendezvény korábban nem látott összefogás
eredményeként valósult meg.

Itt még érintetlen a helyi ízeket felvonultató gazdagon terített asztal. A felvételen balra Izsó Gábor és Dankó Béla.
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A Durkó utca 6. számú építmény népi épí-
tészeti szempontból érdemel figyelmet. A
parasztházról a Békés város néprajza című
könyv az 574-576. oldalon a következőket írja:
„A 356 négyszögöles, téglány alakú telek
utcafrontjára épített lakóház két periódusban
épült. Az alacsonyabb gerincvonalú hátsó
épületrész 1860-ban, a tulajdonképpeni lakó-
rész 1929-ben
épült, illetve
került kialakítás-
ra. Az építtető
Balogh Gábor, a
jelenlegi tulajdo-
nos Baji Gábor
apósa. Baji
Gábor földműves
régen 75 hold föl-
dön gazdálko-
dott. Feleségével
közösen művelték a földet. (…) A magasabb
gerincvonalú épületrész első négy helyisége
két sor téglaalapozással készült, a felmenő
falaknál vályogot és téglát vegyesen raktak.  A
hátsó részt nem alapozták. A téglát vakolat-

tal látták el, a vályogot sárral tapasztották. A
tapasztást mindig a férfiak végezték, ez min-
dig férfimunka volt. Az első szoba mögötti
konyhában szabad kémény volt, amelyet
1936-ban le kellett bontani, mert egy vihar
alkalmával a tetőszerkezettel együtt megron-
gálódott. (…) Az 1929-ben épített épületrész
udvari homlokzatán fából készült tornác fut

végig, fölül léc-
rács díszítéssel. A
hátsó épületrész
előtt darufás tor-
nác készült. (…)
Az épület utcai
h o m l o k z a t a
eklektikus, sze-
cessziós vakolat-
díszekkel deko-
rált.”

Ennek a ház-
nak a sorsa is bizonyíték arra, hogy a régi, de
építészeti értékeket hordozó házainkat meg
lehet menteni, ha belül a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelően átalakítják és használják.

Bíró György, városvédő

2 2013. szeptember 10.
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A TÜZELÉSTECHNIKAI KFT. SZÉKHELYE MEGFÁZÁS ELLENI TIPPEK A KAMRÁBÓL 1. RÉSZ
A nyári meleg elmúltával, a hűvösebb éjszakákon

igen könnyű meghűlni. Nem kell azonban orvoshoz,
gyógyszerekhez fordulnunk, a konyhákban-kamrákban
remek gyógyító szereket találhatunk. Ezekből gyűjtöt-
tünk össze egy „csokorra” valót.

Torma: a frissen lereszelt torma kitisztítja a hörgő-
ket, és az arcüregek-
ben lévő dugulást is
képes enyhíteni. A
tormában lévő vegyü-
let hatására a légutak
könnyebben megsza-
badulnak a váladék-
tól, csökken a gyulla-
dás, a légzés köny-
nyebbé válik.

Gyömbér: enyhíti a
köhögést, csökkenti a
torokfájást, és egyben
a vírusokkal szemben
is képes felvenni a
harcot. Influenzás
idő szakban igazi or vosság a gyömbértea mézzel és cit-
rommal. Egy darabka friss gyömbért tegyünk forrásban
levő vízbe, majd hagyjuk ázni öt percig. Szűrjük le, és
ízesítsük mézzel, citrommal. Kortyolgassuk egész nap. 

Erős paprika: a csípős fűszer leginkább a hörgőkben
és az arcüregekben lévő dugulást enyhíti. A paprika csí-
pősségét „okozó” kapszaicin stimulálja a váladékterme-
lő sejteket a tüdőben és az orrüregben, illetve segíti a
váladék eltávolítását. Teának egynegyed teáskanál erős
paprikát adjunk egy bögre forrásban lévő vízhez, ízesít-
sük frissen facsart citromlével, egy kevés gyömbérrel,
és édesítsük mézzel.

Vöröshagyma: kitisztítja a hörgőket, és az arcüre-
gekben fellépő dugulást is enyhíti. A népi gyógyászat-

ban az asztma gyógyszere. Emellett egyes másodla-
gos baktériumfertőzéseket is képes legyőzni. A kipré-
selt nyers hagymalevet narancslével vagy grépfrútlé-
vel fogyaszthatjuk, ekkor nem érződik annyira az
intenzív íz. Készítsünk hagymateát! Ehhez két-három
fej vöröshagymát mossunk meg jó alaposan héjastól,

és vágjuk össze.
Főzzük né hány per-
cig egy liter vízben.
Ízesíthetjük szárított
kamillával, hársfával
is. Pirít sunk meg há -
rom evő kanálnyi
bar na cukrot, és hí -
gítsuk fel a hagyma-
főzettel. Méz zel éde-
sítve igyuk, aprókat
kortyolgatva.

Forralt bor: a népi
gyógyászat egyik
legjobb módszere a
melegen gőzölgő,

illatos forralt bor elkortyolgatása. A bort – legyen az
vörös vagy fehér – forralás előtt érdemes vízzel felhí-
gítani. Ezután már kedvünk szerint fűszerezhetjük
fahéjjal, szegfűszeggel, mézzel. Teaboltokban és
nagyobb üzletekben már külön forraltbor-fűszerkeve-
réket is vásárolhatunk.

Savanyú káposzta: a káposzta savanyítva őrzi
meg leginkább magas C-vitamin-tartalmát. Ennek a
jelentősége igen nagy, mert ételeinkben az elkészítés
során – a hő hatására – a C-vitamin nagy része tönk-
remegy. Télutón a C-vitaminban dús savanyú káposz-
ta segíthet ezt a hiányt pótolni. És ez a zöldség lehet
az egyik legolcsóbb C-vitaminforrás a hideg időben.

Folytatjuk…

FOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ

1963 júniusában három osz-
tályban összesen 85-en tettek
érettségi vizsgát. A IV/A-sok-
nak Benkó Mihály és Becsei
József, a IV/B-seknek Pócsai
Antal, a IV/C-seknek Szabó
Antal és Süli Árpád volt az
osztályfőnöke. A fiatalokat

később az élet távol sodorta
egymástól. Az elmúlt öt évti-
zedben ki-ki a családalapítás-
sal, az otthonteremtéssel és a
karrierépítéssel volt elfoglalva
– fogalmazott köszöntőjében
Varga László, az évfolyam-ta -
lálkozó főszervezője. A végzet-

tek közül sokan továbbtanul-
tak, és értelmiségi pályára lép-
tek: tanárok, orvosok, művé-
szek lettek, az ország más te le -
pülésein, egyesek külföldön
telepedtek le.

Osztályonként többé-ke vés -
bé gyakran rendeztek ko ráb-

ban találkozókat, de mint tel-
jes évfolyam – dr. Kovács
Gyu la ötletére – most jöttek
össze először. Megható pillana-
ta volt a találkozásnak, amikor
az elmúlt évtizedekben el -
hunyt 16 egykori diáktársukra
és nevelőikre emlékeztek egy-

perces néma felállással. Bagoly
Dávid kürtjátéka szintén
emelte a megemlékezés nívó-
ját. Az iskola mai vezetése és
fenntartója nevében Palatinus
Pál igazgatóhelyettes mondott
néhány szót. Elmesélte, ho -
gyan alakult át a képzés struk-
túrája e patinás falak között.
Az 1992 óta újra a re formátus
egyházközség fenn tartásában
lévő oktatási komp lexumban
szeptembertől közel 1000
gyermek tanul az iskolai osztá-
lyokban, és nevelődik az óvo-
dában.

Az 1963-as évfolyam tagjai
találkozójukon az iskolapad-
ban, majd az egyik étterem
asztalánál idézték fel az egy-
kori diákévek legszebb emlé-
keit és a diákcsínyeket. Kö -
tetlen beszélgetésük sokáig
eltartott.      Szegfű Katalin

Ötvenéves érettségi találkozó
a gimnáziumban
Augusztus utolsó napján évfolyam-találkozón jöt-
tek össze a Szegedi Kis István Gimnáziumban
1963-ban érettségizettek. Az 58 egykori diák mel-
lett négy tanáruk is eljött: Tasnádi Irma, Balázs
Imre, Juhász János és Becsei József fogadta el a
szervezők meghívását. 

A Szegedi Kis István Gimnázium 1963-ban érettségizett egykori diákjai.

Helyben, de országosan is
fennálló gonddal kapcsolat-
ban tartott sajtótájékoztatót a
minap Pocsaji Ildikó. A fide-
szes önkormányzati képviselő
elmondta, hogy évekkel
ezelőtt az Ady utca 6-os és a
Kossuth utca 7-es tömbök
lakói keresték meg azzal, hogy
aránytalanul nagy a különb-
ség a főmérőn átfolyó és a
lakásokban elhelyezett egyéni
almérőkön leolvasott víz-
mennyiség között. Azt kér-
ték, hogy érjék el, a lakosok
csak annyit fizessenek a  ví -
zért, amennyit ténylegesen
használnak. A képviselőnő és
Erdős Norbert megyei kor-
mánymegbízott az Alföldvíz
Zrt-vel közösen keresett meg-

oldást a problémára. A szol-
gáltató cég munkatársai az
érintett tömbökben és egy
békéscsabai társasházban fél
éven keresztül végeztek
havonta soron kívüli vízmérő
leolvasást az egyéni almérők-
nél és a központi vízmérőknél.
A tanulság: a pontos leolvasá-
sokkal a fő- és az almérők
mérési különbsége jelentősen,
átlagosan 88 százalékkal csök-
kent. A 13 érintett lépcsőház
egyikének lakói nem voltak
együttműködők, nem enged-
ték be a szolgáltató leolvasó-
ját, ott nem is sikerült ered-
ményt elérni.

– Megfelelő együttműkö-
déssel a közös kiadások jelen-
tősen mérsékelhetők. Ha min-

den lakó hozzájárul ahhoz,
hogy a vízmérők leolvasása az
előre jelzett időpontban, egyi-
dejűleg minden lakásban
megtörténhessen, a jelenlegi
állapot fenntartható, akár
tovább javítható – mondta el a
sajtó előtt Erdős Norbert.

A tájékoztatón dr. Jancsó
Edina, az Alföldvíz Zrt. jogi és
behajtási osztályának vezetője
azt emelte ki, hogy a pontos
adatszolgáltatás minden la -
kosnak érdeke, és ehhez szá-
mos megoldás jól működik a
gyakorlatban. Hozzátette: a
konkrét ügy is arra mutat rá,
ahol jól olvassák le a vízfo-
gyasztást, és azt pontosan ve -
zetik, ott a befizetendő díj
mértéke csökkenhet.     Sz. K.

Ha együttműködik a lakosság,
csökkenhet a vízköltség

Folytatás a címoldalról
Programok más helyszíne-

ken is voltak, összesen a tele-
pülés 17 pontján zajlottak az
események.

A hagyományoknak meg-
felelően a nagyszínpadon
adták át a „Virágos Békés”
környezetszépítő verseny leg-
jobbjainak díjait és az If -
júsági Dí jakat. A virágos ver-
seny legnépesebb kategóriája
idén is a Virágos udvar-ház
volt, ennek a győztese Szűcs -
né Molnár Katalin, míg a
legszebb közintézmény a

Korona utcai Tagóvoda.
Ifjúsági Díjazottak 2013-

ban: Balog Gábor kosárlabdá-
zó, a matematikából kiváló
Bar na Nóra, a Szegedi Kis
István-díjas Derányi Edit, a
magasépítészetet tanuló Ko -
vács Amanda és Laczó Dániel
kenus tehetség. 

Megvalósult a Madzagfalvi
Rekordkísérlet is: a kulturális
központ égisze alatt működő
Varázs-Kör kézműves szakkör
közreműködésével elkészült
egy mintegy 120 cm átmérőjű
piros-fehér-zöld kokárda,

melyet madzagból fontak.
A nagyszínpad szombaton

este két koncertnek adott
helyet: a helyi Palmetta zene-
kar és az Ossian lépett fel.
Utóbbit követően parádés
zenés tűzijátékot csodálhattak
a kitartó nézők.

Vasárnapra az Ízek utcája
főzőverseny, nótázás, a Ma -
dzagfalvi Hétpróba, és a szu-
perbajnok verseny maradt. A
15. Madzagfalvi Napok „Az
Én hangom” énekverseny
döntőseinek bemutatójával
zárult.                      Sz. K.

Helyi ízek és termékek a Madzagfalvin
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Dr. Nagy Lajost a maros-
vásárhelyi orvostanhallga-
tók 1956 melletti kiállása
miatt kizárták az egyetem-
ről, és csak jóval később
végezhette el azt. Apám
falusi körzetének szom-
szédvárában, Rétyen volt
körorvos egy életen át.
Több könyvet is írt. Most a
legújabb, még megjelenés
előtt álló kötetéből ragad-
tam ki egy részletet.

„Reggeltől estig szaka-
datlanul vizsgáltam, és éjjel
is gyakran felköltöttek. A
nem hozzám tartozó bete-
gektől sem kértem vagy vár-
tam el ellenszolgáltatást.
Sohasem úgy fogtam hozzá
egy beteg vizsgálatához,
hogy nekem ebből hasznom
fog származni, hanem hogy
nekem kötelességem meg-
tenni a beteggel szemben,
amit megtehetek. Fél évszá-
zados hivatásgyakorlás után
bárkivel emelt fővel tudok
szembenézni, mert nincs,
akit azért nem vizsgáltam
meg és kezeltem, mert nem
volt pénze. Sok szomszédos
körtől vagy távolabbi tele-
pülésekről származó sze-
gény cigány embert vizsgál-
tam meg vagy húztam ki a
rossz fogát ingyen. Állás -
pon tom mindig az volt, az
orvos te gyen meg minden
tőle telhetőt a hozzá forduló
betegekért. Hogy ennek
meg tudjon felelni, nagyon
sokat kell tanulnia, és sok
mindenről kell lemondania.
Ha ezért az elégedett beteg
kifejezi háláját egy csokor
virággal, tíz tojással, egy
csirkével, egy házikenyérrel,
egy liter szilvapálinkával,
azt elfogadhatja, mert ezt a
beteg önként, jó szívvel
adja. Ha visszautasítja, talán
meg is sérti a magát adós-
nak érző embert, mert ez a
beteg hálája. A kikényszerí-
tett hálapénz viszont nem
méltó az orvos, az ember
ön érzetéhez. A „há la pénz”
az „Isten éltesse so káig,
doktor úr!”, aminek talán
jobban örülök, mintha egy
borítékot kaptam volna.

Évtizedek múltán döb-
benten tapasztaltam, hogy
nyugati országokban min-
den mozdulatért fizetni kell.

Valószínű, kevés az olyan
foglalkozás, amelynél annyi-
 ra nehezen lehet meghatá-
rozni az elvégzett munka

értékét, mint az orvosi ellá-
tás. Az idővel nem lehet
mérni, bár próbálják, előírva
a kötelező óraszámot. A 8
km-re lévő beteghez 2 órát
mentem a lovas kocsimon és
ugyanannyit vissza, tehát
közel 5 órám ment rá, de a
naplóban ez is csak egy
beteget jelentett. Az ilyen
házi hívásra inkább munka-
időm végén mentem, így
jópár órával túl is léptem a
kötelező óraszámot. És ha
éjjel költöttek fel, azért szin-
tén nem fizetett a „hivatal”
semmit. Csak a páciens
„hálapénze” volt a honorári-
um, amelynek én akár a
négyszeresét is kifizettem
volna, csak ne ébresszen fel.
De hol lehet megfizetni a 7-
8 órát talpon állva szívmű-
tétet végző sebész munká-
ját? És a pimaszul alacsony
fizetés rá is kényszeríti, hogy
elfogadja. És hol lehet fel-
mérni annak a tudásnak az
értékét, amelyet az orvos
állandó tanulással, tovább-
képzéssel megszerez? Hogy
van az, hogy egy színész –
aki bizonyos színház alkal-
mazottja –, ha felajánlanak
neki egy filmszerepet, azért
külön „gázsit” kap. A pin-
cérnél, borbélynál természe-
tes a borravaló vagy trink-
geld. Párizsban láttam,
hogy eleve belekalkulálnak a
számlába 10 %-ot a pincér-
nek. Az orvost, aki szabad
idejét feláldozva képezi
magát, hogy többet nyújt-
hasson a hozzá fordulónak,
ha munkaidején kívül gyó-
gyít, és azért „hálapénzt”
fogad el, azt már megbé-
lyegzik.

Ugyanakkor Nyugaton
akár a legkisebb műhibát is
ügyvédek tucatja lesi, hogy
pert indítson a „vétkes”
ellen. Hát akkor, hogy is
van ez? Jár hálapénz vagy
nem? Ha az állam tisztessé-
gesen meg tudná fizetni az
elvégzett orvosi munka
minden mozzanatát, akkor
mind az orvosnak, mind a
betegnek meg lehetne tilta-
ni a hálapénzt. Ma a bete-
gekre hárított teher viselése
és az orvosokba nevelt kö -
telességtudat és lelkiisme-
retesség tartja fenn az
egészségügyet.”

Ezt mondja öreg kolle-
gánk. S ez itt is igaz, az
anyaországban. Hála az
Aczél-éra tudatosan kitalált
szörnyszülöttének, a hála-
pénznek. Ezzel küzd a mai
szakvezetés is, és csak szorí-
tani tudunk nekik, hogy
Dávid legyőzze végre e
szockreáció Góliátot.

A hálapénzről 

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Fe kete Tamás Lajos (Bé -
kés) és Király Dóra
(Okány), Szegedi Károly
(Békés) és Hajnal Ni ko -
lett (Gyula), Mucsi Lajos
(Békés) és Rusz Ildikó
(Bé kés), Károly Márk
Gá bor (Apátfalva) és
Konkoly Edit (Békés),
Jakucs Tibor Mátyás
(Békés) és Dusa Amarilla
(Budapest).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: özv. Bécsi
Imréné Bocskai Mária (85
évesen), özv. Matyi Mi -
hályné Szilágyi Eszter
(88), Fehér István (63),
Fodor István (65, Bélme -
gyer), Liszkai András (57),
Varga László (60), özv.
Herczeg Gáborné Kiss
Eszter (91), özv. Szabó Fe -
rencné Németi Ilona (78,
Bélmegyer).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

SZEPTEMBER 7-14. 
Turul Patika (Piac tér)

SZEPTEMBER 14-21. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

SZEPTEMBER 21-28.  
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. 

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Folytatás a címoldalról
Az intézmény Epreskerti

Óvoda Intézményegységének
összlétszáma 88 fő, ide 25
kezdő kis óvodást írattak be
szülei. A intézményben most
először kezdték el a tanévet
istentisztelet keretében. A
fenntartó minden tanulónak
ingyen adta a tanszer- és fü -
zetcsomagot.

A Szegedi Kis István Re -
formátus Gimnázium, Álta -
lános Iskola, Óvoda és Kollé -
giumban összesen 992 iskolás
kezdte meg a tanévet a 17 alsós
és 16 felsős osztályban, vala-

mint a 12 (hatosztályos, négy-
osztályos és nyelvi előkészítős)
gimnáziumi osztályban. Kö -
zülük a sportiskolai osztályba
kilencedik évfolyamon 18-an
íratkoztak be, míg a négy elsős
általános iskolai osztályba 93
gyermeket vettek fel. Az óvo-
dában 4 csoportban 75 kis-
gyermek nevelkedik, közülük
20-an kiscsoportosak.

A város másik középiskolá-
jában, a Tisza Kálmán Köz ok -
tatási Intézmény Békési Ok -
ta tási Egységében 26 osztály-
ban 721 diáknak csengettek
be. Új képzésként megjelent a

cukrász és a hegesztő szakis-
kolai képzés. Az iskolakomp-
lexum gyógypedagógiai okta-
tási egységében 207 gyermek
nevelkedik, közülük 16-an
óvodások, 80-an általános is -
kolások, 101-en speciális
szak iskolai képzésben, 10-en
felzárkóztató képzésben vesz-
nek részt. A speciális szakis-
ko lában négy szakmában in -
dítottak képzést: kerti mun-
kás, konyhai kisegítő, sző-
nyegszövő és szövött tárgyké-
szítő képesítések szerezhetők.
Az egység a nyáron új moz-
gásfejlesztő szobával bővült. 

Megkezdődött az új tanév

„ÉN IS TUDOK SEGÍTENI!”
A Szent Lázár Szociális Központ adománygyűjtést szervez az „Én is tudok segíteni!” 

karácsonyi program keretében a szociálisan rászoruló gyermekek és családok megsegítésére.

Amivel ÖN is tud segíteni:
• jó minőségű használt játékok • tisztálkodási eszközök (tusfürdő, sampon, stb.) • tartós élelmiszerek

A gyűjtés helye, ideje:
Szent Lázár Szociális Központ (Békés, Hunyadi tér 1/1.) hétfőtől péntekig 8-16 óra között. Tel.: 66/643-588

Adományok beérkezésének határideje: 2013. november 29.

Autómosó és autókozmetika

5630 Békés, Táncsics u. 29/1.

20/33-44-088
Elérhetőség bejelentkezéssel:

66/414-544,

Vaxos mosás,
belső takarítás,
kárpittisztítás
(ülés-, ajtó-,

csomagtartó-
és aljakárpit)

A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) győri szer-
vezete „Döntsünk a jövőnkről:
Mégse engedj Uram félúton
megállni!” című országjáró ke -
rek asztal-beszélgetését a helyi
KÉSZ meghívására Békésen
tartja szeptember 25-én, szer-

dán este 6 órától a Jantyik Má -
tyás u. 23-25. alatti Kecskeméti
Gábor Kultu rális Központban.

Meghívott vendégek: 
Kövér László, a Magyar Or -

szággyűlés elnöke
Hoffmann Rózsa, oktatási

államtitkár

Mráz Ágoston politológus, a
Nézőpont Intézet igazgatója

A kerekasztal-beszélgetést
Lanczendorfer Erzsébet, a győri
KÉSZ tiszteletbeli elnöke, a
Kereszténydemokrata Nép -
párt (KDNP) országgyűlési
képviselője vezeti.

Az Országgyűlés elnökét
várják Békésre

A közösségi együttműkö-
dés szimbólumának tekinthe-
tő Madzagfalvi Napok része-
ként rendezték meg a Közös -
ség fejlesztés a vidékfejlesztésért
című konferenciát, amely
azzal a céllal jött létre, hogy
tudatosítsa: a közösségek
megtartása és erősítése az
egyik kulcsa a vidék megma-
radásának. Szá mos érdeklődő
más megyéből jött el és hall-
gatta mások mellett Pro hász -
ka Bélát, a Magyar Nemzeti
Hungarikumok és Értékek
Szövetségének szakmai társel-
nökét, aki a Mintamenza
program közösségmegtartó
szerepéről szólt, és Kis Zol -
tánt, a Vidék fejlesztési Mi -
nisz térium osztályvezetőjét,
aki elárulta, hogy mennyi
pénz áll majd rendelkezésre a
2014-2020-as időszakban vi -
dékfejlesztésre. Kiemelte,
hogy ezután is kiemelten
kezelik a gazdapiacok létesíté-
sét és a fiatal gazdák prog-

ramját. Nagy sikerrel tartott
előadást Molnár István, a
Tarhoshoz közeli Libás Tanya
tulajdonosa, aki immár száza-
kat megszólító rendezvénye-
ket hív életre és Bartha
Árpád, aki a Békésszent and -
rás melletti Furugyon szervezi
az elöregedő népességű tanya-
központ életét, tanyája első-
sorban a határon túli magyar
gyerekek felé nyitott.

A Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat Békés megyei refe-
rense, Gyebnár Péter által
szervezett konferencián Bé -
kés megye fejlesztési lehető-
ségeiről Farkas Zoltán, Békés
Megye Önkor mányzatának
el nöke, a megújuló Agrár -
kamaráról dr. Kulcsár Lász ló,
a Nemzeti Ag rárgazdasági
Kamara elnöke beszélt.  

Szegfű Katalin

Konferencia a megtartó
vidéki közösségekről

Kis Zoltán minisztériumi osztályvezető szerint mintegy 1260 milliárd
forint jut majd 2014-2020 között vidékfejlesztésre.
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A Békési Uszoda tájékoz-
tatása szerint az intézmény
szeptember 9-20. között
karbantartás miatt ZÁRVA
lesz. Nyitás szeptember 21-
én, szombaton 10 órakor. 

Az uszoda ekkorttól új
nyitvatartási rend szerint
üzemel majd. 



NEM MINDEN ARANY, AMI FÉNYLIK
Az arany egyik legszembetűnőbb tulajdonsága, hogy fénye-

sen csillog. Ez a csillogás könnyedén megragadja a tekintetün-
ket, s magára vonja teljes figyelmünket. Körülöttünk is sok
minden csillog-villog. Gondoljunk csak az óriásplakátos reklám-
felületekre, a TV reklámokra, a reklámújságokra stb. Minden
csupa fényesség, csupa vágyakozást keltő. Valljuk be őszintén,
ezeket látva nagyon hamar elcsábulunk. A „fény” elkápráztat
bennünket, s úgy gondoljuk „aranyat” találtunk. Ezért nem saj-
náljuk sem a pénzt, sem az időt, csak hogy megszerezhessük
magunknak a „kincset”. Persze nem sokkal később rájövünk,
hogy átvertek bennünket. Nem aranyat szereztünk magunk-
nak, csupán szépen csomagolt salakot. De ekkor már késő.

A nemesfém-szakértők nem csupán a szín, csillogás alapján
minősítik az aranyat. Mintát vesznek belőle, hogy alapos vizs-
gálatnak vessék alá. Így kellene eljárnunk a mindennapi élet-
ben is. Ne a látszat, a csomagolás alapján hozzunk döntéseket,
hanem alaposan vizsgáljuk meg a dolgokat, mielőtt döntünk
mellettük. A Szentírás így figyelmeztet erre: „Mindent vizsgál-
jatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg!” (1Thessalonika 5:21).
Az igazán értékes dolgok sokszor nem csillognak, így a tekin-
tetünket sem vonzzák azonnal. Nem könnyű észrevenni őket.
Aki értéket keres, az nem hagyatkozhat csupán a szemére,
többre van szükség. A tartalom a felszín alatt van. Kutatásra,
vizsgálódásra van szükség, hogy felismerjük, kinccsel van-e
dolgunk. Ne sajnáljuk a fáradságot, az időt, mert megtérül. A
kutató, kereső embert a Biblia nemes lelkűnek nevezi.

A kincs sokszor cserépedényekben van, és nem csillogó-villo-
gó szuperfazekakban! Ne a külsőre figyeljünk, hanem az értékes
tartalmat keressük! A zsoltáros megtalálta: „Gyönyörködöm a
te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.” (Zsolt
119:162). Számára az igazi kincs Isten Igéje, a Szentírás. Most
rajtunk a sor. Vajon mi is megtaláljuk?

Bicskei Róbert, lelkipásztor
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NEM LESZ ORBÁN VIKTORNAK KIHÍVÓJA
Se Bajnai, se Mesterházy nem lesz miniszterelnök-jelölt.

Közös egyéni jelöltek, külön lista – ebben állapodott meg
az MSZP és az Együtt 2014-PM. Ellenzéki győzelem ese-
tén az alakíthat kormányt, akinek listájára többen szavaz-
nak. Az MSZP 75, az Együtt-PM 31 választókerületben
indíthat jelöltet. Megkezdik a tárgyalásokat a Gyurcsány
féle DK-val, a Fodor Gábor-féle Liberális Párttal és a szo-
ciáldemokratákkal. „Hiába képzi a gyűlöletkampányra
embereit a vereségébe belenyugodni képtelen bukott bal-
oldal, a magyar emberek nem kérnek ugyanazokból, akik
egyszer már együtt tették tönkre az országot” – áll a
Fidesz közleményében. „Gyurcsány Ferencet, Mesterházy
Attilát, Bajnai Gordont – ahogy régen, úgy ma is – egye-
dül a  személyes hatalmi érdekek hajtják. Ugyanazt a
veszélyes és szélsőséges politikát kínálják, amellyel 2010
előtt tönkretették az országot és elszegényítették a
magyar családokat. Magyarország az elmúlt három évben
kijött abból a mélységes gödörből, amibe a Gyurcsány-
Bajnai-kormány taszította. Nem hagyjuk, hogy ugyan-
azok, akik csaknem Görögország sorsára juttatták hazán-
kat, újra veszélybe sodorják a magyar emberek teljesítmé-
nyét” – zárul a közlemény.

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

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

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

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI 
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- segédmunkás (libák gondozása, etetése)
- konyhai kisegítő
- faipari segédmunkás
- építőipari segédmunkás (térburkolás területén)

• Szakképzettséget igénylő munkakörök:
- varrónő (megváltozott munkaképességű)
- pék
- pultos
- asztalos
- gumijavító, centírozó
- művezető
- kőműves
- villanyszerelő 
- szobafestő
- traktoros 
- nehéz földmunkagép-kezelő 
- ács-állványozó
- műszaki előkészítő

• Felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök:
- középiskolai matematika szakos tanár
- német szakos középiskolai tanár
- néptánc oktató
- statikus mérnök
- építésvezető

A három évvel ezelőtt elin-
dított, tehetséges fiatalokat
felkaroló páratlan képzési és
mentorprogram lényege,
hogy a kiválasztottak előtt
felfedje vezető alkalmasságu-
kat, és morális alapú vezetői
stílusra nevelje őket. Segít -
séget nyújtson a tanulásban,
a gyakorlati tapasztalatszer-
zésben, majd az első munka-
helyhez jutásban. Mindezért
elvárja, hogy a résztvevők
képzettségüknek és képessé-
geiknek megfelelő, példaérté-
kű tanulmányi, szakmai és
közösségi életet éljenek. 

Az országban egyedülálló
program ötletgazdája és elin-
dítója a lapunkat is kiadó
Csa ládért Alapítvány létre-
hozója, Bar kász Sándor, aki
ezen a dán foki találkozáson
azt emelte ki, hogy DELTA
kö zösségeket vesztett vilá-
gunkban valódi közösséget
ad a fiataloknak. Ebben a
körben mindenki ha sonló
sze mélységjegyeket vi sel: ve -
zetésre termett, kezdeménye-

ző, kockázatvállaló és forma-
bontó gondolkodású, ha táro-
zott döntésre képes. A békési
mérnök-cégvezető arra buz-
dította a fiatalokat, hogy
dinamizmusukat konszenzus-
kereséssel és megértéssel tár-
sítva használják.

Dr. Antal Zsolt politoló-
gus, egyetemi docens, a DEL -
TA programvezetője és Czégé
Zol tán HR tanácsadó egya-
ránt azt kérte, hogy a deltá-
sok őrizzék meg egyéniségü-
ket, kritikus szemléletüket,
és tanulják meg magukra
reális tekinteni.

A dánfoki találkozóra meg-
hívták Dr. H. Kovács Eszter
nyugdíjas főorvost, aki a nyá-
ron lezajlott gyulai akadémián
a diákok szavazatai alapján a
legnépszerűbb előadást tartot-
ta. A békési főorvos asszony
az igazság keresésére ösztö-
nözte hallgatóságát, és emel-
lett a lelki egészség lenyoma-
tairól beszélt. Elmondta, hogy
a lelkileg egészséges ember
nem válaszol haragra harag-

gal, és tisztelet mutat minden
más ember iránt. 

A Békési Újságnak Sós
Ádám nyilatkozott, aki „má -
sodéves deltás”, tehát már
má sodik éve vesz részt a kör
munkájában. A békési fiatal-
ember a Debreceni Egye -
temen államigazgatási tanul-
mányokat foly tat levelező
tagozaton, emellett dolgozik.
Ő is, mint a deltások általá-
ban, élénk társasági életet él:
zenél, motorozik, és széles
baráti körrel ápolja a kapcso-
latot. Lapunk kérdésére el -
mondta, hogy a DELTA-
programban olyan előadókat
hallgathatott, akik sikeresek
a maguk területén, például
bankok és nagy cégek veze-
tői, menedzserek, gazdasági

vagy médiaszakemberek, szí-
nészek, művészek. 

– A program arra tanít,
hogy nincs számunkra lehe-
tetlen, és buzdít, hogy mer-
jünk önálló döntést hozni.
Sokan nem értik meg a
DELTA lényegét, mert nem
ösztöndíjat ad, hanem egé-
szen mást. Én sokkal többet
kaptam eb ben a körben,
mintha ösztöndíjat adtak
volna – mesélte. 

Sós Ádám tanulmányai el -
végzése után vállalkozást sze-
retne indítani.

A Dánfokra érkezett 85,
köztük 15 erdélyi fiatal a talál-
kozás másnapján szakmacso-
portjainak megfelelő beszél-
getéseken vett részt. 

Szegfű Katalin

Ösztöndíjnál is többet ad a DELTA
Dánfokon találkoztak az egyedülálló program résztvevôi
A közeli napokban a Dánfoki Üdülőköz pont ban
tartották a Dél-Al földi Talentum Aka dé mia
(DELTA) Bé kés és Csongrád megyei va lamint
erdélyi diákjainak nyári találkozóját. A nö vendé-
kek a szórakozás órái mellett hasznos ta nácsokat
is kaptak.

Az országosan egyedülálló kezdeményezés elindítója Barkász Sándor
békési cégvezető (a képen balról, mikrofonnal a kezében).
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A szelektív hulladékgyűjtés-
re való átállás egyrészt törvény-
szabta kötelességünk, másrészt
szükségszerű is, mert nem aka-
runk belefulladni a szemétbe.
Több évtized lemaradással fel
kell zárkóznunk a nyugathoz –
mondta Izsó Gá bor polgármes-

ter a Békési Kom munális és
Szol gáltató Kft. (BKSZ) lakos-
sági fórumán, melyet szeptem-
ber 6-án tartottak. Az esemé-
nyen részletesen ismertették a
házhoz menő gyűjtés alapvető
tudnivalóit. A márciusban
meg hirdetett lehetőség nagyon
népszerű a békésiek között,
máris több mint háromezren
je lezték, hogy otthonukban
szeretnék szelektíven gyűjteni a
hul ladékot, közülük mintegy
500-an már meg is kapták
gyűjtőedényüket. Ilyés Péter, a

BKSZ elnöke a közeljövő terve-
iről is beszélt. Elmondta, hogy
várhatóan már a következő hó -
napban hulladékudvar nyílik a
Szarvasi úton, az egykori méh-
telep helyszínén, ahol a veszé-
lyes hulladékok, például a lejárt
gyógyszerek, elhasznált ele-

 mek, sütőzsiradékok, nö vény -
védőszeres flakonok, és üveg-
 hulladékok is ingyen leadhatók
lesznek. Ugyanezen a helyszí-
nen fogják különválasztani a
be gyűjtött szelektív hulladé-
kot, melyet báláznak és értéke-
sítenek majd. Az összeg hozzá-
járul, hogy ne kelljen emelni a
hulladékszállítás dí ját. A gaz-
daságos begyűjtéshez elenged-
hetetlen, hogy minél többen
vállalják a szelektív gyűjtést –
hangzott el a fórumon.                     

Szegfű Katalin

„Nem akarunk belefulladni
a szemétbe!”

Izsó Gábor: dolgoznunk kell a szemlélet megváltozásáért.
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– Játszóház. Mit értünk ez
alatt, egyféle pótnapközit?

– A játszóháznak tulajdon-
képpen az a lényege, hogy
amikor a szülők épp dolgoz-
nak, vagy olyan dolguk van,
amit zökkenőmentesebben
tudnak megoldani gyermek
nélkül, akkor elhozzák hoz-
zám. Illetve arra is jó, hogy
mielőtt gyermekünk bölcsibe,
oviba kerül, rövid időre elhoz-
zák ide, hogy szokja a közös-
séget és a szülő hiányát.

– Milyen feltételeket tud
biztosítani?

– Van egy külön szoba, di -
rekt erre a célra kialakítva,
mosdóval, illemhellyel, tusoló-
val, illetve egy szeparált udvar
szabadtéri játékokkal. Van
libikóka, homokozó, hin ta,
trambulin, csúszda és kü lön-
böző ügyességi játékok. A
belső helyiségben is megtalál-
ja a kellemes időtöltést min-
den gyermek kb. 8 éves korig.

Legtöbbször én magam foglal-
kozom a rám bízott aprósá-
gokkal, de ha a helyzet és a
létszám megkívánja, szakkép-

zett óvónő van a segítségemre.
A visszajelzések alapján telje-
sen elfogadható díjazást szab-
tunk ki. Szeretettel, türelem-
mel foglalkozunk a gyerekek-
kel. Van ugyan egy szabott
nyitva tartásunk, de telefonon
lehet velünk időpontot egyez-
tetni azon túl is. A napi fel-

ügyelet mellett szívesen vállal-
juk gyermekeknek szóló ünne-
pi rendezvények lebonyolítását
is. Folyamatosan bővítjük
tevékenységi körünket. Most
például ruhabörzét tartunk
havi rendszerességgel, amelyre
olyan szülők jelentkezését vár-
juk, akinek jó állapotú, de szá-
mukra már nem aktuális gyer-
mekholmijuk van, melyektől
szívesen megválnának, vagy

épp beszereznének megfelelő
méretet saját gyermeküknek.
A legközelebbi vásár szeptem-
ber 15-én lesz 9-12 óra között
a Csabai út 51. alatt. 

– Megélhetés vagy hobbi?
– Mindenképpen megélhe-

tés, mert anyagi ellenszolgálta-
tásért vállaljuk, de a legjobb

tudásunk szerint, a tőlünk tel-
hető legtöbbet adva a gyer-
mekeknek, és őket szeretve csi-
náljuk mindezt. Jóllehet meg-
élhetés, és mégis sokkal több,
kedves kötelesség, amit tiszta
szívből, örömmel végzünk.

– Marad-e így magánélete?
– A munkám és a magáné-

letem teljesen összefonódik,
hiszen nekem is van egy öt és
fél éves kislányom, Petra.
Min denféleképpen egy gyer-
mekbarát munkahelyet keres-
tem, és a jelenleginél jobbat
nem tudok még elképzelni
sem. Minden tevékenységem-
ben, így a magánéletemben is
a központban a gyermekem
van. Együtt megyünk nyaral-
ni, kalandparkba, állatkertbe,
de a kertészkedés sem áll távol
tőlünk. Nagyon szeretünk
együtt sütni-főzni, és bármi-
lyen házimunkáról legyen is
szó, mi mindent együtt csiná-
lunk. Persze az én életemben
is vannak olyan időszakok,
amikor jól jön a nagyszülők,
keresztszülők segítsége, mely
nekik sem okoz gondot, hisz
imádják egymást gyermekem-
mel kölcsönösen.             Gugé

Következő interjúalanyunk
Lipcsei László, nyugdíjas.

52013. szeptember 10.

Legyetek jók, ha tudtok!
A szülők, amikor elkísérik gyermekeiket valamely
intézménybe, mindig így búcsúznak tőlük:
Legyetek jók! A 34 éves Gosztolyáné Nagy Ildikó
gondolatban biztosan hozzáteszi, mikor rábízzuk
rövidebb-hosszabb időre kicsinyünket: ha tud-
tok. Ismerjük meg őt és azt, amit csinál!

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ több spe-
ciális munkatársat foglalkoztat
annak érdekében, hogy a hozzá
segítségért forduló emberek
minél hathatósabb támogatást
kaphassanak. Nincs ez más-
képp a Végvári Klub Csal -
lóközi u. 40. szám alatt műkö-
dő Fogyatékkal Élők Nappali
Intézményében sem. Újszerű
kezdeményezésükről az egyik
munkatárs, Németh Márta így
számolt be:

– Megfigyeltem, hogy az
ellátottak többsége kertes ház-
ban él, de az udvaruk parlagon
hever, nincs megművelve.
Ezért az elmúlt évben közösen
látogattunk el a kulturális köz-
pont „Zöldülj-fordulj” kiál lítá-
sára, és ezen felbuzdulva kezd-
tünk mi is munkába. Dacziné
Dúzs Julianna, a Békés és
Környéke Biokultúra Köz -
hasz nú Egyesület elnöke szíve-

sen vett pártfogásában minket.
Az elmúlt évben még csak egy
kis darabka földön kezdtük
meg a munkát. Alig vártuk a
kertészkedés alkalmait. Ahogy
nőttek növényeink, fejlődtünk
mi is tudásban, tapasztalatban,
egymás elfogadásában. Hatal -
mas élmény az első saját ter-
més, amiből igaz, hogy még
csak kóstoló jutott, de az idei
évben már annyi termett, hogy
főzni is tudtunk belőle egy
közös ebédet. Sőt megtanul-
tuk, hogy hogyan tehetünk el
télire a felesleges paradicsom-
ból ivólevet. Jövőre a célunk a
termékek további hasznosítása:
lekvárfőzés, savanyítás és eset-
leg eladás. De a legnagyobb
ajándék számomra azt lesz,
amikor valamelyik ellátottunk
elújságolja, hogy házánál ő is
ültetett, megművelte kiskert-
jét, sikerült az együtt tanulta-
kat otthonában megvalósítani.

„A JÓ SEGÍTŐ NEM HALAT AD, 
HANEM HALÁSZNI TANÍT!”

FONTOS TUDNIVALÓK A LÉBÖJTHÖZ
Előző lapszámunkban leírtuk egy háromnapos léböjt „receptjét”,

az alábbiakban néhány hasznos tanácsot osztunk meg önökkel:
– a leveket mindig frissen készítsük el olyan mennyiségben,

amennyi egyszerre elfogy, a vitaminok nagy része ugyanis oxigén
hatására elbomlik

– a böjt folyamán legalább két alkalommal, lehetőség esetén
akár mindennap tanácsos szaunázni, ami a mélyebb rétegek alól
oldja ki a salakanyagot

– a böjt időszakában fellépő esetleges fejfájás, szédülés elke-
rülhető néhány kálium-, magnéziumtabletta beszedésével

– a legjobb méregtelenítő – salaktalanítók közé tartoznak a
magas káliumtartalmú zöldségek és gyümölcsök, ezek ugyanis a
vizelet-kiválasztás serkentésével gyorsítják a salakanyagok távo-
zását szervezetünkből

– a zöldség- és gyümölcsleveket ne keverjük egymással, ez
alól egyedüli kivételt képez az alma és sárgarépa, melyet akár
együtt is préselhetünk

– léböjthöz – centrifugáláshoz, préseléshez - javasolt méreg-
telenítő és gyógyító hatású zöldségek: cékla: sárgarépa, zeller,
uborka, retek, búzafűlé

Sok erőt, kitartást és testi-lelki feltöltődést kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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Az egyesülettől kapott tájé-
koztatás szerint a népszerű
médiaszereplő és filmes szak-
ember „Tökéletlen tökételek”
címmel humorral fűszerezett

főzési bemutatót tart, melybe
a látogatókat is bevonja.
Emellett ő lesz az elnöke a
szilvás sütemények versenyére
érkező étkek zsűrijének. 

A programban idén sem

marad el a közkedvelt tök-
lámpás-faragás, a tökmust-
rán keresik mások mellett a
legszebb, legcsúnyább, leg-
mulatságosabb, legrücskö-
sebb és leg görbébb tököt.
Bárki el hoz hatja termesztett
tökét, minden nevező ajándé-
kot kap. A legnagyobb tök
gazdáját humoros szertatás
keretében idén is megkoro-
názzák, tökkirályi címét egy
teljes éven át viselheti. A gye-
rekek tökös és szilvás ügyes-
ségi játékokban jeleskedhet-
nek, mások mellett kacsaha-
lászat, szilvalekvároskenyér -
evő verseny, töktörés vár
rájuk. Lesz továbbá kacsaláb-
szépségverseny, tökszobrá-

szat- és fafaragás-bemutató,
töklekvár és szilvalekvár
főzési bemutató. Visszatér a
helyi zenészekből összeállt és

népzenét játszó Tököm Bö -
köm zenekar is. A helyben
fő zött ételek kedvelőit Csavi -
ga-féle vaddisznópörkölt vár -
ja. A VIII. Békési Tökmu lat -
ságot a Belencéres Néptánc -
együttes fellépése és táncháza
koronázza meg, majd az elké-
szített töklámpásokkal felvo-
nulás lesz a városban a nép-
táncosok vezetésével.   Sz. K.

Szőke András lesz 
a Tökmulatság sztárvendége
Szeptember 28-án már a nyolcadik Tökmu lat -
ságát rendezi meg a Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. A
Durkó utca 8. szám alatti Tájházban sorra kerü-
lő rendezvény középpontjába a tök mellett a szil-
vát és a kacsát állítják. A rendezvénynek sztár-
vendége is lesz: Szőke András, Balázs Béla-díjas
filmrendező érkezik Békésre.

A LÁTOGATÓK AKTÍV KÖZREMŰKÖDÉSÉRE SZÁMÍTANAK

Mint minden évben, idén is több pályázatot ír ki a szervező egye-

sület a Tökmulatság színesítése érdekében. Várják a nevezőket a

kacsaláb-szépségversenyre, minden jelentkező állattartó garantáltan

ajándékot kap. 

A Tökmustrán bárki bemutathatja milyen szép dísztöke termett, ka te-

góriák: legszebb, legcsúnyább, legszínpompásabb, legfurcsább, leg mu-

latságosabb, legrücskösebb, leggörbébb, leghosszabb tök. Mindenki

ajándékot kap. A legnagyobb tök gazdája lesz a Tökkirály. 

Háziasszonyok, sütögető fiatalok nevezését várják a szilvás süte-

ménykészítő versenyre. A helyszínre 13 óráig a már kész süteményt

kell elhozni, a verseny zsűrijét Szőke András vezeti majd. 

Az irodalmi pályázatra humoros formába öntött elbeszéléseket vár-

nak „Tökös történetek” címmel. Maximálisan 1 gépelt oldal terjedele-

mű írásokkal szeptember 20-ig lehet nevezni a Fakuckó játékboltban.

A pályázatra jeligét írjanak, mellé borítékba helyezzék a pályázó sze-

mélyes adatait és telefonszámát.

Fábián Julianna alkotásai
láthatók október 2-ig a kultu-
rális központban. A békési
amatőr kiállító négy éve fest

komolyabban, elsősorban táj-
képeket, csendéleteket. Tudá -
sát alkotótáborokban és rajz-
szakkörökben csiszolja.

Amatőr festő
kiállítása
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Sürgősen eladó a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, össz -
komfortos ház nagy portán. Azonnal köl -
töz hető, szocpol igénybe vehető. Tel.: 66/
412-070, délután.
A Fáy utcában felújított  háromszobás 3.
emeleti lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető. Érd.: 30/461-77-70.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. 30/981-35-01, 70/933-70-36. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, mű -
velhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este. 
Vásárszélen egyszobás, 39 m2-es, 1. eme -
leti, 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. 
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázs -
zsal vagy nélküle eladó. 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
A buszpályaudvar közelében egyszobás,
összkomfortos belső házrész (50 m2) eladó
kis udvarral, garázzsal. Tel.: 70/425-82-24.
Két nagyszobás ház nagy kerttel, gáz fű -
téssel eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Kecskeméti u. 51.
Kétszobás kertes házat lakásra cserélnék
első emeletig. 20/774-67-47.
Karacs Teréz utcában kétszobás, első
emeleti lakásomat elcserélném 1 + 2 fél-
szobásra + készpénzfizetéssel első eme -
letig. Tel.: 30/481-16-29.
Tetőtér-beépítéses ház eladó. Temesvári
u. 9. Tel.: 70/527-82-68.
Legelő utcában háromszobás, jószág-
tartásra alkalmas ház eladó. Betonos
udvar. Érd.: 70/527-90-82.
Békésen egyszobás, összkomfortos ker -
tes ház eladó. Tárház u. 36. Üzenetet a
pos taládába kérem.
Összkomfortos háromszobás ház mege-
gyezés szerint eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Régi építésű, összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Kamuton ház eladó. Érd.: 70/284-57-34.
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.
1200 m2-es bánhidai telek eladó. Víz, vil-
lany, csatorna, fúrt kút van. Alkalmas ház -
teleknek, telephelynek, gyümölcsösnek.
Tel.: 70/569-65-10.
Karacson ABC háta mögött III. emeleti, 1
+ 2 félszobás lakás áron alul eladó. Érd.:
20/41-32-887.
Hajnal u. 2/1. alatti kétszobás, régi típusú
összkomfortos családi ház eladó. Gáz,
víz, villany, csatorna. Érd.: 66/634-293.
Kétszobás, redőnyös, földszinti, Ady utcai
lakás eladó. Alkalmas irodának, telep -
helynek, rendelőnek. Érd.: 70/569-65-10.
Kamuton horgásztó tulajdonrész eladó.
70/27-10-532.
Kamuton háromszobás ház eladó. Érd.:
30/557-31-99.
120 m2-es családi ház 1100 m2-es telken
gyümölcsfákkal, gazdasági épületekkel,
dupla garázs szerelőaknával eladó vagy
kisebbre cserélhető. Tel.: 20/331-30-09.
Kétszobás, 57 m2-es, tágas konyhás, ma -
gasföldszinti lakás eladó. Érd.: 20/938-
92-61, 66/414-180.
Fáyn felújított, földszinti lakás sürgősen,
áron alul eladó. 30/518-07-28.

Elcserélném háromszobás, sok mellék -
épületes kertes házamat első emeleti la -
kásra. 30/60-12-455.
Ház eladó a Szőlő utca 32. alatt. Telefon:
30/442-18-95.
Békésen régi építésű, összkomfortos csa -
ládi ház eladó. 30/590-69-38.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Háromszobás családi ház 1130 m2-es tel -
ken, központhoz közel eladó. 66/410-323.
Felújított, 3 + 2 félszobás családi ház,
gáz- és vegyes tüzeléssel, központi fűtés-
sel áron alul eladó. Békés, Málna u. 6.
Érd.: 30/411-08-57.
Eladnám vagy elcserélném házamat eme -
leti lakásra. Tel.: 30/739-62-58.
Nagykertben téliesített nyaraló fizetésköny -
nyítéssel eladó. Jószágokat, szobabútort
beszámítok. 20/800-86-71.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos 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, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 
Veres Péter téri 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagy erkélyes, te -
raszos földszinti lakás eladó. Tel.: 20/383-
41-45.
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 mege-
gyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231. 
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál
eladó vagy, békési lakásra cserélhető.
30/514-04-68. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Muronyban parkosított csa ládi ház, halas-
tavakkal  eladó 1 millió Ft-ért. 70/415-55-84.
Borosgyán 1-es tónál tulajdonrész eladó.
Rendezett porta. Ár: 1,4 millió Ft. 70/415-
55-84.

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.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,2 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Városközpontban kertes, egyszobás,
konyhás, fürdőszobás házrész eladó.
Gyógyszertár, ügyelet, élelmiszerüzlet 50
méteren belül. Irányár: 2.8 millió Ft. Érd.:
20/42-42-383.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső utca 49. alatt 5,5 mil-
lió Ft-ért. 30/239-22-95.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304. 
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/580-86-44. 
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szom szédságában háromszobás össz -
komfortos ház sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Bánhidai részen, az Árpád u. 11. alatti
kertes családi ház eladó. Irányár: 6,5 mil-
lió Ft. Érd.: 70/516-52-41.
Ady 8C-ben IV. emeleti 76 m2-es, három-
szobás, felújított, egyedi órás, erkélyes,
rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 30/46-20-746.
Fáy 9/A-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

für dőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó Békés, Karacson egy 3. emeleti la -
kás, 8,8 millió Ft, és garázs 1,2 millió Ft.
Érd.: 30/8368-450
Karacs 1/B-ben 2. emeleti, nagyon szép
állapotú, háromszobás lakás eladó. Irány -
ár: 8,9 millió Ft. Tel.: 30/299-06-21. 
Dánfokon a Kökény u. 10. alatti, 45 m2-es,
tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 10 mil-
lió Ft-ért eladó. 66/411-252, 66/414-685.

KIADÓ INGATLAN

Békéstől 6 km-re, kövesút mellett hétvégi
ház kiadó. Víz, villany, csempekályha fű -
tés. Érd.: 20/463-25-33.
Fáy 6-ban garázs kiadó. Jó beállási lehe -
tőség. 66/412-642.
Karacs utcában 1 + 2 félszobás lakás
részben bútorozottan kiadó. 70/41-44-
264, 30/215-83-32.

INGATLANT KERES

Hosszú távra albérletet keresek, minimum
kétszobásat.70/349-43-41.
Kiadó kertes házat keresek hosszú távra
20 ezer Ft-ért. Tel.: 30/83-83-169.

KERT
1384 m2 kert eladó a Malomasszony kert -
ben. Ásott kút, villany, kis kőépület. Érd.:
30/563-77-27.
3315 m2 kert eladó a Malomasszonykert -
ben. 30/30-90-958.
Békésen a Szécsény kertben 3 kvadrát
kert kőépülettel, gyümölcsfákkal eladó.
Fúrt kút, áram, WC van. Tel.: 30/914-96-
35, 30/542-37-19.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel el -
adó. Fúrt kút, áram, tárolóhelyiség. Tel.:
20/560-91-75, 66/643-046.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaház,
villany, ásott kút, külön szerszámos és
pince van. Érd.: 66/416-747.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.:
20/228-58-66.
Utánfutó két év műszakival eladó. Tel.:
66/412-862.
Yamaha Jog Next típusú 50 cm3-s robogó
eladó. Tel.: 30/931-90-85.
Kerti traktor utánfutó eladó. 30/346-42-41.
Újszerű 50 cm3-es nagytestű robogó
eladó. Tel.: 30/457-23-02.
2000-res évjáratú 1100 cm3-s Peugeot
206 eladó. Öregebb, műszakis autót be -
számítok. 30/554-53-66.
350-es Jawa oldalkocsival eladó. 70/27-
10-532.
Jó állapotú Jawa Babetta eladó. Tel.: 30/
457-23-02.

ÁLLAT
Csirke továbbtartásra és pecsenyeliba
eladó. Békés, Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Szabadtartásban nevelt kétéves házi
tyúkok eladók továbbtartásra vagy levá -
gásra. Érd.: 20/463-25-33.
Fias tehén eladó. Tel.: 70/659-19-24.
Eladó: tyúk, kakas tobábbtartásra, jérce,
pecsenyekacsa, akár kopasztva is. 30/
410-40-12.
Vágni való csirke eladó. Érd.: 70/703-64-70.
Afrikai óriáscsigáimat elajándékoznám.
Érd.: 30/27-65-694.

TÁRSKERESÉS
Társamat keresem a 40-es korosztályból,
független férfi személyében. 20/42-72-974.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Keresek napi 2-3 órára fejni tudó férfi
mun kaerőt, akár nyugdíjast is. 30/484-
80-44.
Szakképzett takarítónő alkalmi munkát
keres. Tel.: 30/75-30-187.
Két középiskolás fiatalember ház körüli
munkát keres: fabehordást, hasogatást,
fűnyírást, ásást. Érd.: 30/537-04-32.

EGYÉB
Megbízható, stabil család eltartási szerző -
dést kötne idős személlyel lakásért. Érd.:
70/415-53-09.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81 

Mikrohullámú sütő eladó. Érdeklődni: 20/
886-06-50. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kamuton fatüzelésű perzselő eladó. Tel.:
70/27-10-532.
Eladó: fehér és zöld színű, kb. 50 literes
üvegek vaskosárral vagy anélkül, 220 V-os
kisteljesítményű fűszerpaprika-daráló.
Tel.: 70/77-64-061.
Electrolux páraelszívó és  egy jó állapotú
iskolatáska (6-10 éves lány részére)  ol -
csón eladó. 06 30 323-7922
Alma, szilva felszedve cefrének eladó.
Tel.: 30/48-48-044. Kispince u. 47.
Egy régi, jó állapotban lévő kézihajtású
szecskázót keresek. Tel.: 66/415-339, a
déli órákban.
Orion színestévé olcsón eladó. Tel.: 30/
381-37-27.
Bordó színű mocsári hibiszkusz 600 Ft-
ért eladó. Érd.: 66/413-956.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, függönykarnisok 3
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Alig használt Otto Bosch négykerekű rok -
kantkocsi kedvező áron és egy beteg emelő
állvány eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Fényterápia készlet és forró gőzös por -
szívó vasalóval sürgősen eladó Békés -
csa bán. Érd.: 70/296-49-14.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
228-58-66.
30 mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 66/415-
282, 20/243-98-31.
Csempekályhához való kályhacsempe,
samott tégla, platni, ajtó, keret eladó. 30/
448-30-29.
Nagyon jó állapotban lévő Bosch típusú
hűtő és fagyasztó egyben, jelképes áron
eladó. Tel.: 70/221-88-16.
Veres szilva fáról eladó. 66/415-409.
Magyarország Állatai matricák eladók,
cserélhetők. Békés, Kopasz utca 23.
70/58-62-690.
Eladó: elektromos rokkantkocsi, fehérített
fűzvessző, Lehel hűtőszekrény, BMX férfi
kerékpár. 30/590-69-38.
Szépséghibás újrarakott hordozható
csempekályha eladó. 30/448-30-29.
Eladó: hófogós cserép, mestergerenda,
be tongerenda, villanymotorok, szivattyúk,
férfi kerékpár, 30 db ácskapocs. Tel.: 66/
412-862.
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.
Eladó: 160 l-es használt fagyasztószek -
rény 15000 Ft-ért, 160 l-es használt hű -
tőszekrény 15000 Ft-ért, Zanussi elöltöltős
használt üzemképes mosógép 25000 Ft-
ért. Tel.: 30/85-81-911.
Íróasztal eladó. Irányár: 3000 Ft. Tel.: 30/
211-56-41.
Bontásból 3-as redőnytokos ablak, ajtó,
öntöttvas konvektor, bojler, lemezkád, és
kúpcserép olcsón eladó. 30/436-19-44.
Békésen babakocsi, sport babakocsi,
kiságy, fa járóka, fa etetőszék, autósülés,
kis tricikli eladó. Érd.: 30/461-77-70.
Kukoricamorzsoló eladó. 70/27-10-532.
325 literes Siemens hűtő-fagyasztó eladó.
Méret: 187x60x60 cm. A hűtő és a fa gyasz -
tó külön is működik. Tel.: 30/564-86-45.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo bafal,
gázpalack, hűtőláda, háromrészes ülőgar-
nitúra, 2 db régi ágybetét, szennyesláda,
szobafenyő, sublót. Tel.: 30/ 739-62-58.
Eladók: nárciszhagymák és egy dupla ró -
zsaszínű leánder. Keresek 3 méteres
dupla karnist. Érd.: 70/391-79-09.
Bontásból törmelék (kb. 3 m3) ingyen elvi-
hető. Zömében féltéglák, darabok és bon-
tott vakolat. Tel.: 30/210-88-40.
Ágyneműtartós heverő, kétszemélyes
kihúzható kanapé, fésülködőasztal, tévé,
hifitorony, hintaszék, láncos könyvespolc,
fotel, könyvek alkalmi áron eladók. 66/
643-333, 70/410-62-31.
Kínai leánder, kukoricavirág, kisméretű
kaktuszok eladók. Kopasz u. 23. 70/586-
26-90.
Eladó: elektromos rokkantkocsi, fehérített
fűzvessző, Lehel hűtőszekrény, BMX ke -
rékpár. 30/590-69-38.
Rotációs kapához gyári körmös vaskerék
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
50 l-es üvegballon eladó Békésen. 30/
473-19-46.
Konyhai kárpitos sarokülő olcsón eladó.
Tel.: 20/560-91-75.
„Twister” alakformáló sporteszköz eladó.
Ár: 7500 Ft. Tel.: 30/564-86-45.

Négyütemű automataszabályozós 2,5
kW-os áramfejlesztő eladó. 70/619-66-19.
Jó állapotú Hello Kitty-s rózsaszín-piros
iskolatáska eladó. Tel.: 20/560-91-75.
Kétrészes konyhaszekrény eladó. Érd.:
Csallóközi u. 80. alatt délutánonként.
Különböző méretű futószőnyegek, közép-
szőnyegek, ajtólapok eladók. 66/739-890.

Eladók: bontott tetőtéri ablak (85x109
cm), bontott zuhanykabin, bontott járólap
kb. 20 m2. Érd.: 70/703-64-70.
Megkímélt állapotú, igényes lánykaruhák
eladók. Tel.: 20/560-91-75.
Cipők 27-29-es méretben és ruhák 104-
116-os méretben olcsón, megkímélt
állapotban eladók. Érd.: 70/391-79-09.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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 17. KEDD 12 ÓRA.

Vállalkozásindítás
kockázat nélkül!
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja konzo-
rciumi partnereivel együttműködve Európai Uniós forrásból a 
TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0012 projekt keretében elnyert támo-
gatási forrása felhasználásával „A jól meNŐ vállalkozásokért” 
elnevezéssel projektet valósít meg.

A projekt keretében történő vállalkozás indítása lehetővé teszi 
a jó gazdasági projekttel rendelkező, vállalkozni szándékozó 
álláskereső részére, hogy kipróbálhassa tevékenységét anélkül, 
hogy a vállalkozóvá válás kezdeti nehézségeit és kockáza-
tait viselné.

Hogyan is lehetséges ez?
A kiválasztottaknak (nem kötelezően) lehetőségük lesz arra, 
hogy egy gyakorlat orientált képzési programon vegyenek részt, 
amely felkészít a vállalkozó létre. A képzés alatt, ill. ezt követően 
lehetőség lesz arra, hogy a vállalkozó jelöltek a vállalkozási 
tevékenységet kipróbálhassák. A program kockázatmentességét 
az adja, hogy a vállalkozó jelöltek vállalkozási tevékenységüket 
saját maguk végzik, de nem a saját nevükben. Ezt követően 
pedig lehetőség lesz az önálló vállalkozás beindítására, amelyhez 
hat hónapig vállalkozóvá-válási támogatást biztosít a program. 
A résztvevők a program teljes ideje alatt személyre szabott men-
tori segítségnyújtásban részesülnek.

Kik jelentkezhetnek a programra?
Bárki, aki önálló vállalkozóvá szeretne válni, és rendelkezik egy 
életképes, gazdasági projekt elindításához szükséges tervvel, az 
ahhoz szükséges szakképesítéssel és regisztrált álláskereső.
E programban olyan gazdasági tevékenység elindítását tudjuk 
támogatni, mely nem jár jelentős beruházási igénnyel, viszont 
szükség van a vállalkozás elindításához szükséges jogi, gazdasági, 
marketing ismeretekre, valamint stratégiai iránymutatásra.

Jelentkezés módja
Jelentkezni a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivata-
lainak Járási Munkaügyi Kirendeltségein lehet. További in-
formációkért keresse a munkaügyi központ kirendeltségeit, vala-
mint a http://bekes.munka.hu/ oldalt.

Tisztelt Békési Újság szerkesztősége! 

A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával 
nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. 

A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk. 
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61. Elektronikus pos-

tacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Új tűnik, hiába teljesít jól
az ország, a vidék alsórendű
útjai egy részének mintha
nem volna gazdája. Bizo -
nyá ra igen kellemetlen él -
mé nyei vannak azoknak,
akik kerékpárral vagy akár
gépkocsival ingáznak na -
ponta Murony és Békés
között. Pedig úgy gondol-

tuk, hogy a kistérségek fel-
karolásába beletartozik az
utak időben történő karban-
tartása is. Úgy talán még a
képviselőink is gyakrabban
eljutnának a falvakba, meg
tudnák ismerni az ottaniak
életét, gondjait. 

Jobb utakat szeretnénk!
Szűcs László, Murony

Nyitva tartás:

Címünk:

hétfő-péntek 8:30-13 óra, 14-17:30; szombat: 8-12 óra
Békés, Széchenyi tér 5. (volt G-Coop bolt mellett)

Gondoljon a hűvös őszi éjszakákra!
Paplan már 4400 Ft-tól,

Pille polár pléd 1470 Ft/m-től,
Ágynemű garnitúra már 3600 Ft-tól.

Exkluzív textilbőrök, eredeti bőrök széles választékban!

Gondoljon a hűvös őszi éjszakákra!
Paplan már 4400 Ft-tól,

Pille polár pléd 1470 Ft/m-től,
Ágynemű garnitúra már 3600 Ft-tól.

Exkluzív textilbőrök, eredeti bőrök széles választékban!

MEGNYÍLT!
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Szeptember 13. péntek 11 óra
Ünnepi tisztelgés Gróf Széchenyi István és
Kossuth Lajos előtt, a két államférfi mellszobra-
inál a városvédők szervezésében.

Szeptember 14. szombat 11 óra
Békési TE- Kecskemét női Extra Ligás és
Békési TE II. – Debrecen férfi NII-es asztali-
tenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok

Szeptember 14. szombat 12 óra
A Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági
ebédje.
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola ebédlője

Szeptember 14. szombat 18 óra 
Békési FKC-FTC II. bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Szeptember 17. kedd 10 órától
Békési Nyugdíjasok Egyesülete szalonnasütése.
Nyugdíjasok Háza

Szeptember 18. szerda 
Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi
Nyugdíjas Tagozata taggyűlése ebéddel.
Nyugdíjasok Háza

Szeptember 18. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal. Téma: Szabó Magda Az ajtó című
regénye. Házigazda: Szilágyiné Szabó Ágnes tanárnő.
Könyvtár

Szeptember 21. szombat 16 óra
Békési FC-Békésszentandrás férfi bajnoki
labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPTEMBER 10-24. KÖZÖTT

Van úgy, hogy hasonlít néhány szó hang-
alakja, mégsem tudunk olyan „közös ténye-
zőről”, amelynek segítségével meg tudnánk
magyarázni együttes jelentésüket. Ilyen szó a
bazilika, a baziliszkusz és – minő furcsaság! –
a bazsalikom. Az ókori férfiak a legkevésbé
jártak a bazilikába imádkozni, sokkal inkább
peres ügyeiket intézték itt: a római Forumon
található Basilica Iulia a maga százméteres
hosszával, három oszlopsorával tekintélyt
parancsoló épület volt. Hogy nem mindig a
jogtudomány érdekelte az itt időzőket, arról
a lépcsősorba karcolt dámajáték tanúskodik.
Az épülettípus úgy lett a keresztény templo-
mok neve, hogy nagy befogadókészségénél
fogva alkalmas volt a keresztények miséinek
megtartására is. A szó maga a sztoa baszilika
(királyi oszlopcsarnok) kifejezésből szárma-
zik, amelynek csak a jelzőjét, tehát a bazili-
kát tartották meg. 

Hasonló hangalakkal rendelkezik a bazi-

liszkusz is, amely lény a régi bestiáriumok-
ban volt közkedvelt, egy öreg kakas tojásá-
ból kelt ki egy varangyosbéka dajkasága
mellett. Pillantása halálos volt, a fejét koro-
na ékesítette (innen a neve). A valóságban a
sisakos baziliszkusz még csak nem is mérges,
rendelkezik ellenben egy bizarr tulajdonság-
gal: képes futni a vízen, ugyanis a talpa nagy
méretű, így ki tudja használni a felületi
feszültséget.

Harmadik szavunk, a bazsalikom némileg
hangalakjában is eltér a másik kettőtől, neve-
zetesen hogy a z/sz helyett itt zs-t ejtünk. Aki
foglalkozott nyelvészettel, az tudja, hogy a
középkori, kora újkori átvételek esetében let-
tek a magyar nyelvben ilyen helyeken s-sé
vagy zs-vé az sz-ek. Ezt az időpontot a növény
elterjedése is bizonyítja, ugyanis ekkoriban
érkezhetett hazánkba ez a fűszer, amelyet
korábbi lakhelyein a „királyi” névvel illettek.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
EZ KIRÁLY!

Az iskolakezdés hónapjában
idén is „diák rendőrök”, úgy-
nevezett Zebra-Zsaruk bizto-
sítják társaik biztonságos köz-
lekedését reggelenként a Ze -
neiskola mögött a Széchenyi
tér – Teleky utca kereszteződé-
sénél (zebrán) 7:15-től 7:55-ig.
Munkájukat egyenruhás köz-
területi szolgálatot ellátó rend-
őr segítségével végzik el. A
Békési Rendőrkapitányság
által biztosított felszerelésük
messziről felismerhető: piros
jelzőtárcsa, kék baseballsapka
és kék színű láthatósági mel-
lény. A Békési Baleset-megelő-
zési Bizottság kéri a közúton
közlekedőket, hogy fokozottan
figyeljenek iskolakezdés miatt

megnövekedett gyalogos és
kerékpáros forgalomra. A
rendőrség és az
együttmű-
ködő pol-
gárőrség a
közterület-
re vezényelt
erőkkel a
napi oktatás
kezdetének és
befejezésének idősza-
kában is fokozott jelenlé-
tet adnak az iskolák kör-
nyékén, amennyiben ezt
közlekedésbiztonsági
okok indokolják.

Az új tanévben
folytatódik az „iskola rend-
őre” program is, melynek

célja a gyermekbalesetek
csökkentése. Az

„iskola rendőre”
o s z t á l y f őnök i

órákon elsősor-
ban az alsó

t agoza to -
sok részére
a gyalogo-

sokra és a
kerékpáro-

sokra vo nat-
kozó fontosabb

közlekedési szabályok-
ról, és a közlekedés

veszélyeiről tart gya-
korlatias előadást

az előzetesen
egyeztetett időpontokban
osztályfőnöki órákon.   Sz. K.

Szeptemberben fokozottan
ellenőrzik az iskolák környékét

Amint korábbi lapszá-
munkban már írtunk róla,
augusztus 31-én a békéscsa-
bai Jankay Galériában véget
ért a XXIII. Nemzetközi
Csuta Művésztelep idei prog-
ramja, amely az utóbbi évek
legnívósabb kiállítását ered-
ményezte.

Már e kiállítás megnyitóján
is sok érdeklődőt köszönthe-
tett Dr. Túza Béla fővédnök,

valamint Kepes András író,
újságíró, és számosan hallgat-
hatták Klenyán Csaba Liszt -
díjas klarinétművész ragyogó
előadását is, aki este ismét fel-
lépett, de már Békésen, a
Bolyai utcai alkotóházban,
ahol aztán valóban zsúfolásig
megtelt a ház és az udvar
érdeklődőkkel, szponzorok-
kal. A Patay Ferenc (Bagoly
vendéglő) által felajánlott

állófogadás után az utolsó fel-
vonás következett: Tarján Pál
operaénekes zárókoncertje.
Nagy-nagy sikerrel.

Végül, az est meglepetése-
ként Dankó Béla országgyű-
lési képviselő meghívót adott
át Csuta Györgynek, és fel-
kér te, hogy legyen az idén vá -
rossá lett Kondoros – mely-
nek ő a polgármestere – első
képzőművészeti kiállítója.

Rekord látogatottság 
a Csuta Művésztelepen

Szeptember 18-án, szerdán
Szabó Magda Az ajtó című
regényével foglalkozik a nyári
szünet után munkáját újra
megkezdő Irodalmi Svéd -
asztal. A Békés Városi Püski
Sándor Könyvtár által életre
hívott, az irodalomkedvelőket

megszólító kezdeményezés
házigazdája továbbra is Szi -
lágyiné Szabó Ágnes tanár-
nő. A szeptemberi alkalom
rendhagyónak nevezhető a
tekintetben, hogy ezúttal
nem pusztán a regény kerül
terítékre, hanem annak Sza -

bó István rendező által jegy-
zett filmes feldolgozása is,
melyről Szegfű Katalin mé -
dia- és filmtanár beszél majd.
A beszélgetés 16:30-kor kez-
dődik az olvasóteremben.
Szeretettel várnak minden
érdeklődőt. 

Szabó Magda regényével indul újra
az Irodalmi Svédasztal

Idén a Városházán fogadta a
településvezetés azt a mintegy
100 személyt, akik jelentkez-
tek az elszármazottak találko-
zójára, melyet 15. alkalommal
rendeztek meg a Madzagfalvi
Napok forgatagában.

A hazalátogatókat Izsó
Gábor polgármester az előző
év változásairól tájékoztatta.
Beszélt a szennyvíztelep és az
Ótemető utcai Tagóvoda fel-
újításáról, arról, hogy létrejött
a város tulajdonában lévő
önálló hulladékgazdálkodási
szervezet, és hogy éppen a
közeli hetekben átadták a
fürdő újabb szolgáltatását
jelentő gőzkabint. A jövő ter-
vei között olyan termelő és
feldolgozó szövetkezet létre-
hozását említette, amely a tér-
ség agrárerejét és hagyomá-
nyait vinné tovább, és munka-
helyeket teremtene. Szeretnék
befejezni a fürdőt is egy nagy-
medence és egy 16 szobás
panzió építésével. 

Később Szabó Gerzson
ama tőr filmes Békés hagyo-
mányait, életét megörökítő, a
hatvanas-nyolcvanas években
forgatott filmjeiből vetítették
néhányat. Láthattuk a főkö-
tőkről készült díjnyertes alko-
tást, a vesszőkosár készítéséről
és a békési piac mindennapjai-
ról forgatott filmeket. A vetí-
tésen az alkotó is jelen volt. 

Az elszármazottak találko-
zója a Tájházban folytatódott,
ahol a Békési Múzeumbarátok
Köre III. Tarhonyanapját ren-
dezte fellépésekkel. Az elszár-
mazottakat 30 kilogramm tar-
honyából készített öregtarho-
nyával kínálták meg, felidézve
a gyermek- vagy ifjúkoruk
bizony sokak esetében már
elfelejtett ízeit.             Sz. K.

Öregtarhonyát ettek
az elszármazottak

Hazalátogatott Csurka László színművész, Békés Díszpolgára is (a
képen balra az első sorban).
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Horgász
szemmel

A nyárutó végén járunk,
fokozatosan hűlnek az álló- és
a folyóvizeink. A közel 26-28
fokra felmelegedett vizek
ilyenkor visszahűlnek a meg-
szokott 20 fok körülire. A víz
egyre hűl, de még nem hideg.
Szeptember és október ezért
igazán jó horgászidőszak,
ugyanis a vizek egyre oxigén-
dúsabbak, ezáltal a halak táp-
lálkozása is fokozottabb. A
sekélyebb állóvizekben az alga-
szaporulat pusztulni kezd, a
halaknak kevesebb táplálék
jut, és ez jó hír a horgászoknak:
a felkínált csalira szívesebben
kapnak. A nyáron használt
etetőanyagokat nyugodtan
használjuk most is: a szemes,
illetve a sárgás etetőanyagot
még keresik a halak. Szep -
temberben az éjszakák lehűl-
nek, ekkor a vizek is felfrissül-
nek. Érdemes felszerelésünket
a kora reggeli időszakban pró-
bára tenni, amikor a halak
étvágya nagyobb. Viszont ha
frontok követik egymást, hiába
az oxigéndús víz, a halak étvá-
gya is elmegy. A nyárvégi idő-
szakban ugyanúgy lehet éjsza-
ka is horgászni, mint a nyári
kánikulában, sőt még nagyobb
fogási eséllyel indulhatunk
neki. De a megfelelő meleg ru -
házatról ne feledkezzünk el! 

Szekerczés Sándor

EGYRE HIDEGEBB
VIZEKEN 
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Budapesten, a tavaly épí-
tett, nemzetközi szintű Ikarus
pályán rendezték meg a 2013.
évi felnőtt országos atlétikai
bajnokságot. A nyár legmele-
gebb napjain, rekkenő hőség-
ben tartott háromnapos verse-
nyen a Békési DAC atlétái

ragyogóan szerepeltek, töb-
ben is a döntőbe jutottak.

Nyeste Ágnes 400 méteres
síkfutásban indult, ahol a
mezőny legfiatalabb verseny-

zőjeként az ötödik idővel
került be a döntőbe, és a más-
napi döntőben ezt a helyet
sikerült is megtartania.

Három év kihagyás után
tért vissza a versenyzéshez
Balasi Imre, aki a 400 méteres
gátfutásban az ötödik legjobb

idővel lett döntős, ahol végül
nagy csatában a hatodik
helyet harcolta ki. 

Hortobágyi Anikó 100 mé -
teres gátfutásban új egyéni

csúccsal jutott be a döntőbe,
és a hetedik helyet tudta meg-
szerezni.

Botos Zsolt 800 méteren, új
egyéni csúccsal a tízedik he -
lyen futott be. 

Hortobágyi Jánosnak ge -
rely hajítás közben sajnos is -

mét megsérült a könyöke,
így nem tudott sikeresen
dobni a selejtezőben, pedig
éremért küzdött volna. Edző:
Rácz András.

Döntőkben a békési atléták 
Szép eredmények a felnôtt magyar bajnokságról

Hosszabb kihagyás után tért vissza a gátfutó Balasi Imre.

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
lakásokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás, kom-

fortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft.
– Békés, Veres P. t. 7. A. V. 15. szám alatti 2 szobás,

komfortos (54 m2) lakás. A vételár: 2.300.000 Ft.
– Békés, Veres P. t. 7. A. V. 13. szám alatti 2 szobás,

komfortos (54 m2) lakás. A vételár: 3.200.000 Ft.
– Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti 47 m2-es üzlet-

helyiség. A vételár: 7.800.000 Ft.

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbe-
adásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Tarhos, Békési u. 7/C. fsz. 7. szám alatti (47 m2)

lakás. A bérleti díj: 300 Ft/m2/hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyi-

ség. A bérleti díj: 30.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethe-

lyiség. A bérleti díj: 280.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlet-

helyiség. A bérleti díj: 80.000 Ft + ÁFA/hó
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 7. sorszámú (18 m²)

garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó.

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 18. (szerda) 18 óra.

Hazai pályán a Békési FKC
rendezte meg a napokban az
I. Békés Kupát, melyen 1998.
ja nuár 1-je után született
fiúkból álló hazai csapatok
indulhattak. A Papp Bálint
által edzett Békési FKC há -
rom győzelemmel, egy dön-
tetlennel és egy ve reséggel a
torna harmadik he lyén zárt.
A Nemzeti Aka démia „A” és
„B” csapatát követték a ta -
bellán. A torna gólkirálya
Szász Bálint lett 31 találattal,
míg a legjobb kapusnak Fá -

bián Dávidot választották.
A bajnoki rajtra készülő fel-

nőtt együttes a Vecsés Kupán
indult. Csapatunk a Komlót
egy, míg a döntőben a házigaz-
da Vecsést öt góllal győzte le,
mindkét mérkőzésen 29 gólt
sikerült szerezni, hetet-hetet a
jó formában lévő Molnár
Sándor lőtt. Gávai Ferenc edző
szerint a torna remekül segítet-
te a felkészülést, rámutatott a
hibákra is. A torna legjobb
játékosának a békési Kovács
Attilát választották.

Tornasikerek itthon
és idegenben

A közeli hetekben Karca gon rendeztek terüle-
ti utánpótlás asztalitenisz-versenyt, melyen igen
jól szerepeltek a békésiek. Balogh Bernadett
edző tanítványai, Fekete Ádám és Szűcs Sándor a
serdülő párosok versenyében lett ezüstérmes, Fe -
kete Ádám egyéniben szintén második. 

Az asztalitenisz sportban ép pen ezekben a
napokban kezdődnek a nemzeti bajnokságok.
Balogh József, a Békési TE vezető edzője la -
punknak elmondta, hogy elkeserítő anyagi hely-
zetünk ellenére hat csapattal kezdik meg a baj-
noki idényt. A nők, és férfiak legjobb csapata az
Extra Li gában szerepel, erre korábban még nem
volt példa. A második számú férfi csapatot az
NB II-ben indítják, emellett még a Békés
megyei I., II., és III. osztályban indulnak. 

– Siralmas a helyzet, de elindulunk és majd
látjuk, hogy végig tudjuk-e vinni a szezont –
fogalmazott Balogh József. Elmondta még,
hogy csak a csapatok nevezésére több százezer

forintot kellett befizetniük a szakszövetséghez,
költségvetésük maradék részét a bírói díjak és
az útiköltség viszi el. Szponzort sajnos nem
sikerült találniuk.                                 Sz. K.

Két extra ligás békési csapat
az asztaliteniszezőknél

A Karcagon ezüstérmes Fekete Ádám és Szűcs
Sándor edzőjükkel, Balogh Bernadettel.
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www.rutinati.hu

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

Őszi áruk
érkeztek!
Őszi áruk
érkeztek!

Cipő, pulóver,Cipő, pulóver,
gyerekruha,gyerekruha,

dzsekik, nadrág,dzsekik, nadrág,
esőkabát.esőkabát.

A Békési FKC és a Békési
Újság közös játékában ezúttal
azt kérdeztük önöktől, hogy
ki az a saját nevelésű, balkezes
játékos, aki az előző szezon-
ban a legtöbb gólt szerezte a
bajnokságban a Békési FKC-
ből. A helyes válasz a B jelű
volt, azaz Molnár Sándor. 

A beküldők között sorsol-
tunk. A szerencse ezúttal
Bor bélyné Kis Tímea Ady
utcai, valamint Horváth Béla

Vá sárszél utcai olvasónknak
kedvezett. Ők nyerték az őszi
szezonra szóló bérletet, melyet
a napokban juttatunk el hoz-
zájuk, így az első hazai mér-
kőzést a Fradi ellen már ezzel
tekinthetik meg. 

A nyerteseknek gratulá-
lunk, a meccsekhez jó szurko-
lást kívánunk, és többi pályá-
zónak is köszönjük a játékot!

A Békési Újság a csapat
médiapartnere.

Kisorsoltuk játékunk
nyerteseit
Előző lapszámunkban játékot hirdettünk a Bé -
kési FKC szurkolói számára. A tét a csapat őszi
hazai mérkőzéseinek megtekintésére feljogosító
két bérlet volt. Ezúttal is számos SMS-t és e-mailt
kaptunk, csupa jó megfejtéssel. 


