
Két fő témája van a mos-
tani Békési Újságnak: a
Madzagfalvi Napok és az
őszi helyhatósági választás.
A hétvégén lezajlott kulturá-
lis fesztiválról igyekszünk
minél sokoldalúbban beszá-
molni, főleg az újdonságok-
ra és a tömeges rendezvé-
nyekre helyezve a hang-
súlyt. A szavazással kap-
cso latban a jelölteknek
ajánljuk a figyelmébe azt a
felhívásunkat, melyben in -
gyenes megjelenési lehető-
séget ajánlunk a számukra,
valamint elkezdünk egy
sorozatot a választással
kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókról.
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Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

El fog menni 
szavazni az őszi

helyhatósági
választáson? 

33%
Igen, de még nem tudom,
kire szavazok.

27%
Nem.

40%
Igen, és már tudom,
kire szavazok.

Lapunk elé…

Mint ismert, október 12-én
ismét az urnákhoz járulha-
tunk, ekkor tartják a helyható-
sági választásokat, ahol a helyi
önkormányzat összetételéről, a
polgármester személyéről és a
nemzetiségi önkormányzatok
képviselőiről dönthetünk. 

A kampányidőszak már
elkezdődött. A Békési Újságot
kiadó Családért Alapítvány
úgy határozott, hogy a kam-
pányidőszakban fizetett poli-
tikai hirdetéseket nem tesz
közzé. A választási eljárásról
szóló törvény szerint ilyen
döntésre lapunknak, kiadónk-
nak lehetősége volt. 

Ugyanakkor természetesen
szeretnénk foglalkozni a vá -
lasztással, és a jelöltek esély-
egyenlőségének érdekében
biztosítani fogjuk az ingye-
nes megjelenést a Békési
Újság ban mindazoknak, akik

ezzel a lehetőséggel élni
kívánnak.

Szeptember 23-i lapszá-
munkban a törvényben előírt
számú ajánló aláírást össze-
gyűjtött polgármester-jelöltek
kapnak egyforma – általunk
meghatározott – felületet, hogy
pozitív üzeneteiket, előrevivő, a
várost építő programjukat
olvasóinkkal megismertessék.
Ugyanekkor kí ván juk megje-
lentetni a helyi képviselők
választásánál jelölteket állító
pártokat és más csoportokat,
szervezeteket is. Szándékukat
minden esetben nekik kell
jelezni szeptember 14-ig e-
mailben, a bekesiujsag@
gmail.com címen. 

Természetesen folyamato-
san hírt adunk a választással
kapcsolatos legfontosabb tör-
ténésekről, a tudnivalókról.

Szegfű Katalin, főszerkesztő

Jelöltek figyelem!
Ingyenes megjelenést biztosít a Békési Újság

Izsó Gábor beszédében kie-
melte, hogy mintegy 210 mil-
lió forintból épült újjá az
óvoda, melyhez 200 millió
forintot pályázaton nyert el a
város. 

– Az épület nem pusztán
energetikailag, hanem arány-
aiban és méreteiben is jobban
szolgálja majd a nevelő mun-
kát – mondta, és hozzátette,
hogy a jelentősen kibővített
épületben impozáns méretű
tornaszoba, nagyobb csoport-
szobák, közösségi terem is
helyet kapott. Mivel az intéz-
mény ellátja értelmi- és moz-

gáskorlátozott gyermekek
nevelését is, számukra a
korábbiaknál lényegesen jobb
feltételeket jelent a megújult
intézmény. Nem pusztán a
berendezés új, hanem sok
játékot is sikerült beszerezni.
A szomszéd telek megvásárlá-
sával kibővítették az udvart,
ahol biztonságos játékokat
helyeztek el, és még egy
medence is helyet kapott. 

Az épületet Csökmei László
városi építész tervezte, a kivi-
telező pedig a városi tulajdo-
nú Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. volt, így helyi

szakemberek munkájával
készült el. 

Dankó Béla országgyűlési
képviselő a város oktatást
érintő fejlesztéseit és elképze-
léseit méltatta. Bereczki
Lászlóné, a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde igazgatója

pedig oklevelet adott át azok-
nak a szülőknek, akik az épí-
tés és visszaköltözés során a
legtöbbet segédkeztek. 

A gyermekek műsorát
követően a mintegy 200
érdeklődő bejárta az új óvoda-
épületet.                      Sz. K.

Átadták az Ótemető utcai óvodát
Óriási érdeklődés mellett vehette birtokába
átépített óvodáját a Bóbita Integrált Tagóvoda
minden pedagógusa, ovisa és a szüleik augusztus
29-én. Az átadó ünnepség nemzeti szalagját Izsó
Gábor polgármester és Dankó Béla országgyűlé-
si képviselő vágta át. 
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Az átalakított oviban 5 csoportban 101 óvodás kezdte meg a nevelési
évet. A vendégeket Urbancsekné Sebestyén Marianna tagóvoda -
vezető (jobbra) vezette végig.

A Madzagfalvi Napok
szervezői, kivitelezői és per-
sze haszonélvezői is a békési-

ek – mondta el a megnyitó
ünnepségen Izsó Gábor pol-
gármester. Hozzátette: a

háromnapos fesztivál a tük-
rét adja annak, milyen gaz-
dag is a város kulturális- és

sportélete, mennyire széles-
körű az összefogás, amely
megmutatkozik a szervezés

és a lebonyolítás során. 
Tizenhat helyszínen min-

tegy száz program várta a
békésieket és az idelátogató
vendégeket. Ezúttal is eljöt-
tek testvértelepüléseink, a
romániai Gyergyószent mik -
lós, a szerbiai Magyarittabé,
és a lengyel Myszkow delegá-

ciói, őket a megnyitón kö -
szöntötték.

Folytatás a 3. oldalon

Fergeteges
Madzagfalvi Napok
Óriási sikert aratott a hétvégén 16. alkalommal meg-
rendezett Madzagfalvi Napok. A fesztivál a telepü-
lés apraja-nagyját megmozgatta, a legnagyobb
közönségsikert ezúttal is az esti koncertek aratták.

A Jantyik Év fő eseményeként
leleplezték Jantyik Mátyás mell-
szobrát.

A nyitónapon a Hevesi Happy Banddel közösen fergeteges koncertet
adott városunk énekes tehetsége, Csordás Ákos. A felvételen Békés
másik tehetsége, a Hevesi Happy Band énekesnője, Molnár Kati.

Az agora az ókori Gö rög -
országban piactér volt, a gö -
rög városok központi tere.
Megszentelt terület, így a
bűnösök nem léphettek be
oda. Egy elkerített részére
kihelyezett urnákba tették a
szavazatokat választáskor. Tu -
lajdonképpen politikai, társa-
dalmi és kereskedelmi köz-
pont. Római megfelelője a
fórum. Tehát a vélemény ki -
nyilvánításának helyszíne, de
a cselekvésé is.

Most, 2014 őszén egész Bé -
kés egy hatalmas agora. Bi z -
tosnak tűnő és csúsztatott in -
formációk, tuti megmondók,

jósok, suttogók mézgás szavai
is hallhatók, de becsületes köz-
lés helyszíne is a város. 

Folytatás a 3. oldalon

Mondd ki, tedd meg!
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A Kossuth utcán, közel a megszűnt vasút-
állomáshoz, az egykori szülőotthontól nem
messze álló malom impozáns tömegével és
nemes arányaival hívta fel magára a figyelmet.
Azért írtam múlt
időben, mert jó
néhány évvel
ezelőtt lebontot-
ták. Eredetileg itt
nem malom állt,
hanem az 1800-as
évek elején gabo-
naraktár épült
ezen a helyen, a
Wenckheim ura-
dalom magtára
volt itt. Újságunk, a Békési Újság címlapján,
ha visszalapoz a kedves olvasó, a fejléc felső
balra eső részén jól kivehető a magtár.

Csak 1920-tól működött uradalmi
malomként. Érdekességként említem, ebben
a malomban volt az országban először vil-
lanymeghajtású gép, ami őrölte a gabonát.
Az utóbbi időkben benne már nem búzát
őröltek, hanem csak kukoricát. Legutóbb 30
munkás dolgozott itt. Belül az eredeti faszer-
kezet az elbontásig megmaradt. A koptató,
ahol mosták a gabonát, és a szitapad a felső
szinteken volt. A volt békési malom egykori
dolgozói közül – a teljesség igénye nélkül –
mindenképpen meg kell említeni Szamos

Istvánnét, aki valóságos lelke, mindenese
volt a malomnak. Ő, bár irodán dolgozott,
nő létére sokszor emelgette a liszteszsákokat.
Hosszú ideig szolgálta a malomipart

Szekeres Sándor
műszakvezető és
Kis Gábor is. Sike
András főmolnár
nemrég halt meg.
Az irányításveze-
tő Horváth Ist -
ván volt. A végén
már Békés csa -
bán, az István
Ma lomban volt
az igazgatóság.

Tekintettel arra, hogy a városunk történeti
múltja iránt érzékeny békésiek nagyon sajnál-
ták ennek az ipartörténeti jelentőségű (még
ha hivatalosan nem is volt az) építményünk
lebontását, ezért úgy gondolom, nem sértek
meg senkit, ha javaslom, hogy az elbontott
malom környékén, a Lidl áruház területén
kívül, de jól látható helyen egy kinagyított
fényképet kellene elhelyezni a lebontott
malomról. A kép alatt pedig a malom törté-
netéről rövid szöveg elhelyezése adná tudtára
az utánunk következő nemzedékeknek, hogy
mi is állt itt. Ez nagyban formálná a békésiek
helytörténeti tudatát.

Bíró György, városvédő
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A VOLT URADALMI MALOM

A Magyar Pünkösdi Egyház
békési székhellyel működő
Országos Cigánymissziója is
részt vett a „Közös asztal” tá -
borban, melyet idén Sárszent -
lőrincen rendeztek meg. A
Tolna megyei településen él a
tábor kitalálója és fő szervező-
je Bakay Péter lelkész, a Ma -
gyarországi Evangélikus Egy -
ház cigánymisszióért felelős
referense. Az évek óta – min-
dig más helyszínen – megtar-
tott találkozás célja, hogy
közös asztalhoz ültesse a ci -
gányság körében missziós
folytató lelkészeket, valamint
roma és nem roma híveket. 

Békésről Surman László és
Lakatos Gyula, a pünkösdi
cigánymisszió munkatársa
mel lett részt vett a rendezvé-
nyen Varga Mihály, aki igema-
gyarázattal szolgált, és Antóni
Pál teológiai hallgató, aki
gitárjátékával színesítette a

rendezvényt. 
Surman László és Lakatos

Gyula verseikből adtak elő
néhányat és közben költésze-
tükről, szolgálatukról, cigány
identitásukról beszéltek a min-
tegy ötven megjelentnek a sár-
szentlőrinci evangélikus gyüle-
kezeti házban, egy igazán  pa -
tinás templom közvetlen köze-

lében tartott alkalmon.
Varga Mihály, aki a min-

dennapokban Békés megyei
cigány közösségekben végez
igehirdetői szolgálatot, sár-
szentlőrinci bibliatanulmá-
nyozása során az isteni tör-
vényről, a cselekvő szeretet
krisztusi parancsáról beszélt. 

Szegfű Katalin

Békési cigánymissziósok
Sárszentlőrincen

Citrom levével indítsa a napot!
Mindannyian olyan megoldásokat keresünk

egészségünk védelmében, amely egyszerű, könnyen
megvalósítható és valóban hatékony. Ilyen egysze-
rű, de bevált tipp, ha fél-egy citrom kicsavart levével
indítjuk a napot. 

Mivel a tömény citromlé
egyáltalán nem tesz jót a fog-
zománcnak, fontos, hogy ne
töményen igyuk, vagy fogyasz-
tása után öblögessünk sima
vízzel. Ahhoz, hogy kifejtse
hatását, közvetlenül ébredés
után, még a reggeli és a kávé
előtt gurítsunk le egy pohár cit-
romos vizet, és csak 15-30
perccel később fogyasszunk mást. A megfelelő
mennyiséget és arányokat mindenkinek ki kell
tapasztalnia, de általában 70 kilogramm alatt fél,
míg a felett egy egész citrom levét ajánlott egy
pohárnyi meleg vízbe facsarni.

Mit várhatunk ettől? 
– Immunerősítő. Egy közepes méretű citrom vita-

mintartalma átlagosan 40-50 milligramm, rengeteg
kalciumot, vasat, magnéziumot, káliumot és rostot
tartalmaz. A kálium segíti az agy, az idegek és a szív
működését, de fokozott stressz esetén sem árt az
extra bevitel, mivel ekkor először a szervezet C-vita-
minszintje csökken.

– Emésztés és méregtelenítés. A citromos víz
fokozza az emésztést és a szervezet méregteleníté-
sét, a máj stimulálásával elősegíti a méreganyagok
kiürítését, vizelethajtó hatásának köszönhetően

pedig a vesét is tisztítja, de segít a gyomorégés és a
puffadás kezelésében is.

– Fogyaszt. Méregtelenítő és vizelethajtó hatá-
sa mellett pektin rosttartalmának köszönhetően
hosszútávon csökkenti az éhségérzetet és fokozza

a szervezet zsírégetését, így
kiváló fogyókúrás módszer.

– Friss lehelet. A citromos
víz nem csak a fogfájást és a
fogínygyulladást enyhíti, ráa-
dásul felveszi a harcot a kelle-
metlen szájszaggal is.

– Lúgosít. Bár a citrom
savas gyümölcs, ennek ellené-
re a gyomorba kerülve lúgosító

hatású, ráadásul más cukros és szénsavas üdítők
helyett is kiváló alternatíva, mivel a szomjat hatéko-
nyan oltja.

– Csökkenti a gyulladást. A lúgosító hatás előnye,
hogy a savasság és az ízületekben felhalmozódott
húgysav mennyisége csökken, így szervezetünkben
megszűnnek a számos betegség kiváltóiként ismert
gyulladások.

– Bőrtisztító. A gyümölcs magas antioxidáns
hatása miatt csökkenti a ráncokat és pattanásokat,
valamint a haj és a fejbőr zsírosodását és az örege-
dési foltok kialakulását is megakadályozza.

– Vírusos fertőzések ellen. A meleg citromos víz,
nem csak a vírusos fertőzések kialakulását segít
megelőzni, de a már kialakult betegség esetén is
támogat a vírusok leküzdésében és a panaszok eny-
hítésében.

Lakatos Gyula költő (balról) verseiből olvasott fel Sárszentlőrincen.
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A Békési Rendőrkapi tány -
ság rendőrei június 17-én 3
óra kö rül elfogtak és előállí-
tottak egy férfit, aki zöldség-
féléket lopott egy fóliasátorból
Békésen. Ép pen távozni ké -
szült az Akácfa utcában lévő
területről, amikor az egyenru-
hások megállították és ellen-
őrizték. Paradicsom és papri-

ka volt a szatyrában. Az 52
éves békési T. Ferenc elismer-
te, hogy a zöldségféléket a
tulajdonos engedélye nélkül
szedte le a fóliasátorban. A
nyo mozás adatai szerint má -
jus 6-áról 7-ére virradó éjjel is
tulajdonított el paprikát, illet-
ve paradicsomot a területről.
A Békési Rendőr ka pitányság

T. Ferenc ellen lopás vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított bünte-
tőeljárást. A nyomozást a
rendőrkapitányság bűnügyi
osztálya augusztus 25-én
lezárta és az ügy iratait a gya-
núsított ellen vádemelési ja -
vaslattal továbbította a Békési
Járási Ügyészségre. 

Lezárt ügy: tetten érték a terménytolvajt MEGKEZDTE AZ ENERGIATERMELÉST A BÉKÉSI BIOGÁZÜZEM
2014. szeptember 5-e kiemelkedő jelentőséggel bír Békés város életében, hiszen e napon adták át ünne-
pélyes keretek között az 1.189 kW teljesítményű biogázüzemet.  
A beruházó Biogáz Béta Kft., melynek többségi tulajdonosa a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. a mintegy 1,3
milliárd forintos beruházáshoz az Európai Unió által támogatott KEOP pályázaton a beruházási költség közel
50 %-ának erejéig vissza nem térítendő támogatást nyert el, hogy létrehozhassa a biogázüzemet, melynek
révén a térség egy jelentős zöldenergiát termelő létesítménnyel vált gazdagabbá.
A Biogáz Unió Zrt. kivitelezésében elkészült üzemet dr. Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
parlamenti államtitkára adta át. A próbaüzem megkezdésével egybekötött átadón beszédet mondott
Glattfelder Béla belgazdaságért felelős államtitkár, Végh László a Hidashát Mg. Zrt vezérigazgatója, vala-
mint Pongrácz Péter a Biogáz Unió Zrt. vezérigazgatója. Az üzemátadót az ünnepség háziasszonya, a Biogáz
Béta Kft. ügyvezetője, Szegedi Katalin nyitotta meg. Az üzem ökumenikus áldással kezdte meg működését.

1917-es temetési menet, háttérben az egykori malom.
Ferenczi Sándor gyűjteményéből.

Nemrégiben magánkezde-
ményezésre közel 50 személy,
a Békéscsabai Kötöttárugyár
(Béköt) békési telephelyének
hajdani dolgozói jöttek össze
egy találkozásra a Dánfoki
Üdülőközpontban. A találko-
zót Hegyesi Gáborné Edit
kezdeményezte, aki a hetvenes
években maga is a Béköt

munkatársa volt. Lapunknak
elmondta, hogy 1967-ben har-
minc fővel kezdődött a terme-
lés Békésen előbb a Kossuth
utca 23. szám alatt, később
gyár kissé távolabb folytatta a
munkát. Főleg bébi holmikat,
később felnőtt ruházatot állí-
tottak elő, külföldre is dolgoz-
va. Fénykorában a telephely-

nek 110 körüli munkatársa
volt. A Béköt 2000-ben zárta
be végleg a kapuit.

Augusztus végi találkozá-
sukkor az egykori szép élmé-
nyeiket elevenítették fel. Jó
hangulatban telt az együttlét,
annál is inkább, mert sokan
már évtizedek óta nem látták
egymást.                     Sz. K.

Egykori munkások találkoztak
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Erre vágyik talán legin-
kább mindenki. Magam,
napi fohászomban a Jó -
istent arra szoktam kérni,
hogy segítsen: legyek őt
sokkal jobban szerető, bol-
dog ember és élhessek so -
káig egészségben, békében
és nyugalomban szerette-
immel. Ám ez nem pottyan
az ember ölébe, ezért dol-
gozni kell legjobb tudásunk
szerint, és szeretni azt is,
aki minket nem. S mivel
ilyenből is akad bőven –
főleg, ha az ember reflektor-
fényben él és véleménye is
van, sőt ennek hangot is
mer adni – rájuk különösen
is gondolni kell. Ezért szok-
tam naponta elmondani
teljes hittel és átéléssel,
hogy szeretlek Norbi, té -
ged, és azokat is, akik
mögötted, fölötted vannak
biztosító háttérként és hát-
védként, de azokat is, aki-
ket te irányítasz, s akik
alattad és előtted vannak
elővédként. És hozzáte-
szem, mert tudom: sokkal
jobban szeretlek titeket,
mint ahogy ti utáltok en -
gem. Nem tévedés a neved
felemlítése. Mert távol
ugyan, de mégis itt, itt
vagy, vagytok körülöttünk.
Érezzük. De sebaj. Van hely
a nap alatt mindenkinek.

E témáról beszéltem már,
nem dicsekedni akarok ret-
tenetes nagy lelkemmel –
mert törpe vagyok az iga-
zakhoz képest – de most, a
választások közeledtével úgy
érzem, ismét szólni kell
erről. Tiltakozni és tenni a
gyűlölet ellen, hiszen ködö-
sítés, csúsztatás, ármányko-
dás, ferdítés, hazudozás,
besározás, megvezetés, ma -
nipulálás, szitkozódás, farize-
usság, sárdobálás jellemzi
Békés mai politikai közéle-
tét, amelyben talán csak a
kormány- és Békéspárti vá -
rosvezetés nem partner, meg
néhány üdítő kivétel. Re -
ménykedjünk hát.

Reménykedjünk, mert a
dolog nagyon egyszerű.
Ismerjük a városunk közé-
letének résztvevőit, tudjuk,
ki mit tett le az asztalra,
tudjuk, ki milyen ember,
kit zártunk szívünkbe, kit
nem. A szavazófülke magá-
nyában csak ezt kell nézni,
csak erre kell gondolni,
amikor a polgármesterre és

a képviselőkre szavazunk.
Csak az embert kell nézni
és tetteit. Nem a zengzetes
ígéreteket, a szavakat. A
cselekedeteit nézzük, és a
lelkét: jó ember-e? Hatal -
mat, pénzt akar még és
még, vagy szolgálni a vá -
rost és lakóit? S ezek alap-
ján dönteni. 

Ha fontos a politikai
hovátartozás is, a kormány-
hoz való viszony, akkor
egyrészt ott a megyei lista,
más részt ott az a tízmilli-
árd felé tartó forintösszeg,
amely irányba a város va -
gyoni gyarapodása tart az
elmúlt nyolc év közös
munkája nyomán. A Fi -
desz-KDNP kormány se -
gítőkészsége, az utóbbi
párt 2014-ben is vállalt
támogatása (Idén is hasz-
nálhatjuk a KDNP logót,
épp mint négy éve) garan-
cia az eljövendő időben is.
Méghogy ellenzékben Bé -
kés, megtorpant fejlődés-
sel! Badarság. Sőt, a jövőre
gondolva a mai vezetés tar-
talékolt is már, legyen
pályázati alap, hogy ha
végre megérkeznek az új
lehetőségek, azonnal tud-
junk EU-s pénzekért folya-
modni, például az égetően
fontos útjavítások, aszfal-
tozások ügyében. Re -
ménykedjünk, hogy a fris-
sen kinevezett Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügy -
nökséget vezető Farkas
Zol tán ugyanolyan opera-
tív és aktív lesz, mint a
megyei önkormányzat élén
volt. A Beszél róla az ország
rovatunk a 4. oldalon
bővebben ismerteti ezeket
a nagyszerű lehetőségeket,
melyeket országunk har-
colt ki nagy ellenszélben,
de bátran érvelve.

Nyugalom és béke kelle-
ne mindenkinek. Megfon -
toltság és bölcsesség pedig
az ehhez szükséges dönté-
sek meghozatalához. Kis
erőkifejtés a szavazni aka-
ráshoz. Ennyi. És sok-sok
türelem és szeretet egymás
elviseléséhez. Sok lepel
lehull ilyenkor. Sok ember
most ismerszik meg, most
mutatja ki a foga fehérjét.
(Legalább láttatja eddig rej-
tegetett, igazi énjét.) Így
könnyebb lesz besorolni
őket könnyen vagy nehezen
szerethető kategóriába.

Ez van most épp szere-
tett városunkban. Viharka
a Viharsarok e szegletében.
De szél felhőt fúj, nap derűt
hoz, eső, hó jó ha van. Csak
mérsékelten, de adjon min-
denből a Teremtő.

Nyugalom és béke

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
László Zsolt (Békés) és
Lipcsei Erzsébet (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Mihalik
Já nosné Sebestyén Anna
Julianna (64 évesen),
Hajdú Imréné Fábi Mar -
git (58), özv. Durkó Mi -
hályné Fésűs Eszter (83),
Hegyesi Ferenc (76), Bé -
kefi László (71), Balázs
Sándor (77), Vágási Ist -
vánné (61), Kertész Ger -
gely (64, Kamut), Jelenka
János (77, Mu rony), özv.
Horváth Gáborné Kun
Róza (81).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

SZEPTEMBER 6-13. 
Turul Patika (Piac tér)

SZEPTEMBER 13-20.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

SZEPTEMBER 20-27. 
Levendula Patika (Csabai u.)

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra

valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. 

Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart. 

Orvosi ügyelet a Kossuth utca
16. szám alatt (a volt Tüdő -

gondozó épületében) érhető el. 
Telefon: 66/416-637.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

A következő három lap-
számban összefoglaljuk az
önkormányzati választások
legfontosabb tudnivalóit. 

A szavazás ideje: október
12. (vasárnap) 6 és 19 óra
között. A szavazás helye a lak-
címünk szerinti szavazókör. A
pontos címet a névjegyzékbe
vételről szóló értesítő tartal-
mazza, amit már mindenki
megkapott. A választásokon a
polgármesterről és a képvise-
lő-testületről döntenek a
választók. Ugyanazon napon
kerül sor a nemzetiségi önkor-
mányzatok tagjainak megvá-
lasztására, rájuk a nemzetiségi
névjegyzéken szereplő válasz-
tópolgárok szavazhatnak. 

Jelölt az a választópolgár
lehet, akit elegendő számú
választópolgár jelöltnek aján-
lott. Ajánlani szeptember 8-ig

ajánlóíven lehetett. Egy válasz-
tópolgár több jelöltet is ajánl-
hat, de egy jelöltet csak egy-
szer. Szavazni személyesen
lehet. Amennyiben az egészsé-
gi állapot olyan vagy fogyaté-
kosság áll fenn, ha gátolt a

mozgásában, és nem tud
elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát kérhet. A kére-
lemnek október 10-én 16 óráig
kell megérkeznie a helyi
választási irodához (a polgár-
mesteri hivatalba), vagy a sza-
vazás napján 15 óráig a szava-
zatszámláló bi zottsághoz. Ha a
szavazás napján nem a lakóhe-

lyén, hanem a bejelentett tar-
tózkodási helyén (azaz ideigle-
nes lakcímén) lesz, a június 23.
napjáig létesített tartózkodási
helye szerinti szavazókörben
átjelentkezéssel szavazhat.
Átjelentkezést október 10-én
16 óráig lehet kérni. 

A fogyatékossággal élő
választópolgár október 3-án
16 óráig igényelhet Braille-
írással ellátott szavazósablont
a szavazáshoz. Október 10-én
16 óráig Braille-írással készült
értesítő megküldését kérheti,
vagy azt, hogy akadálymentes
szavazóhelyiségben szavazhas-
son. Fentiekkel kapcsolatos
kérelmét a www.valasztas.hu
oldalon, levélben, illetve sze-
mélyesen nyújthatja be a jegy-
zőhöz. Mozgóurna iránti ké -
relmét meghatalmazott útján
is benyújthatja. 

Tudnivalók a választásról I. rész

Folytatás a címoldalról
Ez utóbbinál maradva megpróbálunk vala-

melyest tiszta képet adni, bár ebben a korai
lapzárta kissé zavaró, de valószínűleg lényeget
nem érintő tényező.

Mit tudunk: Izsó Gábor (Jobboldali Összefo -
gás), Szalai László (MSZP) és Rácz Attila (helyi
Fidesz), be jegyzett polgármester-jelöltek. Mészá -
ros Sándor (NÖBLE), Földesi László (Jobbik) és
Ka rácson Zoltán (független) még gyűjtik az alá-
írást. Izsó Gábor nyolc éve polgármester, akit sem
megélhetés, sem karriervágy nem sarkall, de ereje
teljében lévén szolgálná még városát, akit a helyi
Fidesz jelölt, majd a jelölésért cserébe négy helyet
kért a nyolcból az eddigi Jobboldali Összefogás
csapatában. A polgármester ekkor döntött a füg-
getlen indulás mellett, hisz a mutyizás nem kenye-
re, és a város érdekei, az eddigi képviselőtársakkal
szembeni becsület is ezt diktálták. A városvezetés
eddig is kormánypárti volt, és a Fideszes ország-
gyűlési képviselő, Dankó Béla támogatása ezután
is biztosítja ezt, és Izsó Gábor Fidesz országos
választmányi támogatása is élőnek tűnik. Szalai
László, Földesi László a pártjaik érdekei mentén,

Karácson Zoltán függetlenként kívánják elérni
szavazóikat, ehhez a mai törvények jogot biztosí-
tanak számukra és jelenlétük szükséges is egy
valódi demokráciában. Mészáros Sándor új, egyé-
ni utat próbálgat, Rácz Attila a helyi Fidesz jelölt-
jeként pozícionálja magát ipartestületi és gazdatá-
mogatást megjelölve indulói között. Itt érdekes az
Ipartestület váltása az MSZP-hez közelebbi stá-
tusból a helyi Fidesz mellettibe.

Lapzártakor a folytonosság jelképe, a
Jobboldali Összefogás (Dankó Béla és a KDNP
támogatásával) és az MSZP tud indítani teljes lis-
tát, a helyi Fidesz egyelőre 7 főt tudott felsora-
koztatni, és egy független jelölt is indul. Ez tehát
az az állapot, amely szeptember 8-án délután
nyeri el véglegességét, illetve szeptember 9-ig kell
leadni a kompenzációs listákat és lehet visszavon-
ni jelöléseket.

Mit tegyen az egyszerű békési választó?
Mondja ki véleményét és cselekedjen saját véle-
ménye szerint, saját józan „paraszti” esze dik-
tálta módon: szavazzon. Voksoljon arra, akit jó
embernek tart, akit szíve sugall neki. Hogy
legyen újból a béke helyszíne a békési agora.

Mondd ki, tedd meg!

Folytatás a címoldalról
Néhány fontosabb rendez-

vény a 16. Madzagfalvi Napok
sodrából: a nevét viselő utcá-
ban egykori szülőháza előtt fel-
avatták a 150 éve született
Jantyik Mátyás festőművész
mellszobrát. A békéscsabai
szobrászművész, Boros Péter
alkotásánál Po csaji Ildikó ön -
kormányzati kép viselő mon-
dott avató beszédet. A szobrot
Izsó Gábor polgármester és
Mik lós Lajos, a városvédő
egyesület alelnöke leplezte le.

Megnyílt Görgényi Tamás
festőművész kiállítása a kultu-
rális központban. A kamaratár-
latra – melyet Banner Zoltán
művészeti író nyitott meg – az
idén 70 esztendős alkotó tájké-
peit hozta el, és szeptember 30-
ig lehet megtekinteni.

A Békés bemutatkozik kiál-
lítás 16 éve, a kezdettől kíséri a
programot, hasonlóan az
elszármazottak találkozójához.
A közel száz hazaérkezőnek a
Dánfoki Üdülőközpont fejlesz-
téseit mutatta meg a vezetés. 

De új elemek is voltak. Idén
először tartották meg a Ma -
dzagfalvi Nagymotorszemlét.
A Békési Motoros Baráti Kör
közel félszáz motorkerékpár és
– talán a legérdekesebb – egy
trikes is megtekinthető volt.
Céljuk az, hogy megmutassák,
a motorosok nem „vad ember-
ek”, sőt nagyon is szívükön
viselik az emberek sorsát, pél-
dául sokan adtak vért e napon.

A Madzagfalvi Véradáson
ke reken 100 fő jelent meg
(köztük 12 első véradó), nők
és férfiak fele-fele arányban,

ám most leg inkább a fiatalabb
korosztály kö rében volt nagy
az érdeklődés.

Az Ausztráliai és Békési
Polgárok Egyesülete a Hét -
krajcár Gyermekélelmeztetési
Program keretében 500 adag
ételt osztott ki a rászoruló
gyermekek között. 

Az Öreg Gábor ötlete nyo-
mán és Barkász Sándor anyagi
támogatásával megtartott I.
Békési Ikrek Találkozóra negy-
 ven ikerpár jött el, közülük
tizennyolc pár az ikerhasonmás
versenyre is benevezett. 

Béres Tamara 
– Szegfű Katalin 

Fergeteges Madzagfalvi Napok

Cica- és kutyaszépségverseny
is folyt. A felvételen Bagi Edina
és kilenchónapos sziámi macs -
kája, Maja aki III. helyezett lett.

Tizennyolc ikerpár nevezett az
ikerhasonmás versenyre. Az I.
Békési Ikertalálkozóra a várakozá-
soknál is több, negyven pár jött el.



HAZÁNK VÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPEI
Nagyboldogasszony, Mária mennybevétele (augusztus 15.) a

katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe. Ez egyúttal
hazánk védőszentjének a napja is. A Nagyboldogasszony elne-
vezés magyar sajátosság. Szűz Márián, mint az asszonyi nem
legkiválóbbikán sem a halálnak keserűsége sem a testi romlás
nem fogott. Neki az isteni szeretet adta az életet és a halált is.
Napját Szent István avatta ünneppé Magyarországon. Élete
végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának,
ami megalapozta a Regnum Marianum eszmét (Magyarország
Mária országa.) A „két asszony köze”, vagyis a Nagybol -
dogasszony és a szeptember 8-i Kisboldogasszony közötti idő-
szak a népi kalendáriumban varázserejű időszaknak számított.
Szeptember 8-án szentelték fel azt a jeruzsálemi templomot,
amely azon a helyen áll, ahol a hagyomány szerint Szűz Mária
született. Ez a (Szent Anna) templom ma is áll. A XII. század-
tól kezdve ünnep. Magyarországon a XVIII. században fejlő-
dött azzá. Hazánkban  közel 180 Kisboldogasszony templom
vagy kápolna van, melyeknek ezen a napon van a búcsújuk. A
legismertebb zarándokhely a máriaremetei, ahol már számos
csoda és jelenés történt.                            Dr. Pálmai Tamás

4 2014. szeptember 9.

Több mint 34 milliárd eurónyi támogatásról állapodott
meg az Európai Bizottság a magyar kormánnyal, ami az
önerővel 12 ezer milliárd forintos fejlesztést jelent a 2014-
2020-as időszakban. Óriási tőkeinjekcióra számíthatnak a
kis és középvállalkozók, és jelentős autópálya-építési prog-
ram is indul, 2018-ra minden sztráda eléri az országhatárt.
Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár szeré-
nyen az ország nagy sikerének nevezte ezt, mely azonban
jórészt az ő munkájának köszönhető, pedig sokan próbál-
ták nyomás alatt tartani az EU-t, hogy szankciókat alkal-
mazzon Magyarországgal szemben. A fejlesztési időszak
érdemben fogja megváltoztatni az országot, a támogatás
egy sokkal versenyképesebb, gyorsabban növekvő gazdaság
feltételeit biztosítja. Az első pályázatok még idén ősszel
megjelennek, a pénzkiosztás rendszere pedig az eddiginél
sokkal egyszerűbb, átláthatóbb, bürokrácia- és korrupció-
mentes lesz. Az uniós pénzek 60 %-a lesz gazdaságfejlesz-
tésre fordítható, 40 %-ból a humán- és reálinfrastruktúrát
korszerűsítik. A vidéki életformát, a vidéken élő emberek
boldogulását és a fiatalok helyben maradását segítő gazda-
sági eszközök kiemelt figyelmet kapnak. Megmarad a vál-
lalkozások vissza nem térítendő támogatása.

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

Adószám: 18392607-1-04.

Hogyan lehet a mezőgazda-
ságot a vidékfejlesztés közvet-
len eszközévé tenni – ezt a
kérdést járta körül a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat
támogatásával a Fenntartható
Térségért Alapítvány szerve-
zésében megvalósult vidékfej-
lesztési konferencia, melyet a
Madzagfalvi Napok nyitónap-
ján rendeztek meg. A főszerve-
ző, Gyebnár Péter olyan jó
példákat hozott el, amelyek
bemutatták, hogy kis lelemé-
nyességgel, a modern kor lehe-
tőségeivel és a közösségek
aktív formálásával a vidék
élhetőbbé, vonzóbbá válhat az
itt élők számára, ráadásul ezek
az ötletek munkát is adhatnak
a Békés megyében élőknek. 

A teljesség igénye nélkül
szó volt az Európai Unió által

is szorgalmazott rövid ellátási
láncról, vagyis hogy a bizton-
ságos módon megtermelt élel-
miszer minél hamarabb eljus-
son a közelben élőkhöz. Erre
jó példa a 30km elnevezésű

magyar fejlesztésű mobiltele-
fonos alkalmazás, amely az
okostelefonokat hívja segítsé-
gül a jó minőségű magyar
zöldséget-gyümölcsöt kereső
vevő és kistermelő eladó egy-

másra találásában. Bemu -
tatták a gyulai Tündérkertet
is, amely a ritka, de a térség-
ben értékes gyümölcsfafajták
megmentését és újra elterjesz-
tését vállalta, továbbá a váro-
sunkat is érintő „Minden
ZÖLD-ség számít!” mozgal-
mat, amely ehető közösségi
kertek életre hívását valósítja
meg, elsősorban olyanok szá-
mára, akik társasházakban
élnek és maguk szeretnék
élelmük egy részét előállítani.
A békési színeket a konferen-
cián Csarnai Erzsébet, Békés
és Környéke Biokultúra
Egyesület alelnöke képviselte,
aki a tavaly év elején beindí-
tott Bio-konyha szakkört
mutatta be a megye egész
területéről érkezett résztve-
vőknek.                      Sz. K.

Élhetőbbé tennék a vidéki településeket

Dánfokon alakítanak ki ehető közösségi kerteket – hangzott el a vidék-
fejlesztési konferencián Békésen.
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Békési Önkéntes Pont 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
ÉRTÉKET TEREMTETT A BÉKÉSI ÖNKÉNTES PONT 

Befejeződött az „Önként Békésen” elnevezésű, egy éven át tartó projekt, amely Békés mellett négy 
környező településen volt jelen. A projekt révén 127 szerződött önkéntes mintegy 18 ezer munkaórát 
teljesített, így szolgálta a településen élőket.  

A TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-023 kódjelű pályázattal közel 13,5 millió forintot nyert el a Családért Alapítvány, 
melynek konzorciumi partnere a tavaly szeptember óta tartó12 hónapban a KÉSZ békési csoportja volt.  
A projekt azt a célt szolgálta, hogy oktatási, szociális és egészségügyi területen nyújtson segítséget - 
önkéntesek által - a rászoruló személyeknek. A tervek 120 önkéntes 2500 munkaórányi munkáját célozták, 
melyet a Békési Önkéntes Pont lényegesen túlteljesített, és összesen mintegy 7,2 millió forint értékű munkát 
végzett - derült ki Bereczki Mónika projektmenedzser és Nagy László mentor beszámolójából. Csak 
néhány konkrétumot említve: bekapcsolódtak a Hétkrajcár Hétvégi Gyermekétkeztetési Programba, 
szegényeknek tűzifát vittek, lakásotthonokban élő fiatalokat látogattak, a cigány közösségi házban 
gyerekeknek kézműves foglalkozást, míg felnőtteknek orvosi tanácsadást szerveztek, segítették a Bóbita 
óvoda költözködését, temetőket takarítottak, Dánfokon sövénykerítést ültettek.  
Kamut, Murony, Tarhos és Bélmegyer településen az időseket megcélzó, nekik kikapcsolódást nyújtó 
programok voltak a legsikeresebbek.  
Barkász Sándor, a Családért Alapítvány képviseletében a kulturális központban megtartott projektzárón az 
önkéntes munkáról, mint az egymásra figyelés és nemes tettek eszközéről szólt, amelyre korunkban, 
melyben az öngondoskodás is kiveszőben is, nagy szükség mutatkozik.  
Az önkéntesség Békésen és a környező településeken, a projekt zárultával is, immár valóban önkéntes 
alapon, tovább kell hogy folytatódjon. 

Szeptember elsejével a
békési általános- és középis-
kolákban is megkezdődött a
tanév. A létszámokról és a
fontosabb változásokról ké -
szítettünk összeállítást.

A Magyar Pünkösdi Egy -
ház Országos Cigánymisszió
által fenntartott Reményhír
In tézmény békési Eötvös
iskolájában 251 gyermek ta -
nul, köztük 27 elsős. Beindult
a munkaerő-piaci igényeket
kielégítő szakiskolai oktatás
szociális ápoló és gondozó
szakon 17 tanulóval. A fel-
nőttoktatásban (ahová olya-
nokat várnak, akik korábban
valamilyen ok miatt nem tud-
ták befejezni az általános
iskolát) 8-10 fő fogja megkez-
deni az esti iskolát. A fenntar-
tó tanszer-és füzetcsomaggal

támogatta a tanévkezdésben
a szülőket.

A Dr. Hepp Ferenc Ál -
talános Iskolába 95 elsős
iratkozott be, a tervezett
három helyett négy osztály
indult. Az összes tanulói lét-
szám 700. Az iskola vezetése
az új tanévben tervezi a városi
óvodákkal való szorosabb kap-
csolat kié pítésének folytatását,
együttműködési megállapodás
aláírását. Az iskola konyháját
július 1-je óta a Vá ros gond -
nokság üzemelteti. A Tarhosi

Tag iskolában egy összevont
tanulócsoport in dult. 

A Szegedi Kis István Re -
formátus Gimná zium, Ál -
ta lá nos Iskola, Óvoda és
Kollé gium 1130 fővel kezdte
meg a tanévet. A korábban a
Ti szántúli Re formátus Egy -
ház kerület fenntartásában
működő dévaványai Szügyi
Dániel Refor mátus Általános
Iskolát az egyházkerület kéré-
sére az intézmény tagiskolájá-
vá in tegrálta, ez 102 tanuló
„átvételét” jelenti. Az elsősök
létszáma 85 tanuló, a gimná-
ziumban hat évfolyamos és
négy évfolyamos osztály in -
dult, utóbbi fele részben az
úgynevezett sportosztály. Az
iskolában fontos fejlesztések
valósultak meg: a Rákóczi
utcai épület külső-belső fel-

újítása, napelemek felszerelé-
se a Petőfi utcai iskolaépület-
nél, új korszerű sportudvar a
gimnázium udvarán. Az in -
tézményt regisztrálták a Te -
het ség pont iskolák kö zé. Az
új tan évtől a Junior Zrt. szál-
lítja az élelmet az iskolába. 

A Tisza Kál mán Közok -
tatási In tézményben közel
600 tanulóval indult a tanév.
Hat új (három szakiskolai és
három szakközépiskolai) osz-
tályban mintegy 100 tanuló-
nak csengettek be. Három -
éves szakiskolai képzésben
pincér szak indult. Három
hiányszakmában iskoláztak
be (a diákok ezeknél ösztön-
díjat kapnak): szociális gon-
dozó és ápoló, mezőgazdasá-
gi gé pész, hegesztő. Az érett-
ségi utáni képzések közül
teltházzal beindult az infor-
matikai rendszergazda és a
mezőgazdasági gépésztech-
nikus képzés.       Szegfű K.

Megkezdődött a tanév



– Milyen szálak fűzik
Békéshez?

– Békéscsabán születtem,
de Békésen nőttem fel. Itt él a
mai napig édesapám és az
összes testvérem, illetve a
rokonaim. Bár lassan négy éve
Budapesten élek, nagy öröm-
mel jövök haza. 

– Zenészként több híresség-
gel is dolgozik. Hogy ismerke-
dett meg velük és milyen a
kapcsolatuk?

– Az egyik legjobb barátom
Kállay-Saunders András. Egy
közös barátunkon keresztül
ismertem meg, egy stúdióba
jártunk, aztán egyre többet és
többet találkoztunk, zenélget-
tünk, majd kialakult köztünk
egy nagyon szoros barátság.
Még Békésen éltem, és volt
egy DPM nevű együttesem,
akkor ismertem meg Molnár
Ferenc Caramelt. Egy dobozi
fellépés után az öltözőbe lé -

pett és gratulált nekünk. Ké -
sőbb Budapesten már gyak-
ran összefutottunk, többször
kikértem dalaimmal kapcso-
latban a véleményét, és ő
örömmel segített. Aztán még
számos hírességekkel jóban
lettem, szorosabb baráti kap-
csolatot is tartok velük. 

– Mik a jövőbeli tervei?
– Hála Istennek, leszerződ-

tetett Magyarország egyik
legnagyobb kiadója, a Gold
Record. Ez a kiadó jelenteti
meg Caramel, Gáspár Laci,
SP, Flour Tomi, Lola és mások
lemezeit. A popszakma egy
sok kitartást igénylő műfaj,
jelenleg az a feladatom, hogy
minél jobb és slágeresebb
dalokat készítsünk a csapa-
tommal, szóval ezen dolgo-
zunk most. Célom még a
zenével, hogy hitet közvetít-
sek az embereknek, a fiatalok-
nak. A rádiók sugározzák leg-

utóbbi dalomat, aminek a
Hiszek abban a címe. Nagy
vágyam, hogy egyszer Béké -
sen is énekelhessek. 

– Miként hat ki az életére
az, hogy ismert személyiség?

– Én még csak az ismertté
válás felé haladok, nincs nagy
tapasztalatom ebben. Úgy lá -
tom, hogy a sztárok is csak
emberek. Nyilván Ma gyaror -
szágon mást jelent is mertnek
lenni, mint Ame rikában, ahol
az énekesek világsztárok, és
milliós rajongói táboruk van,
akiktől testőrök védik. Buda -
pesten más a helyzet. Itt min-

denki átlagosnak nevezhető
életet él. Van néhány kedves
ember, aki felismer, dicséri a
munkásságod. Ez nagy erőt
ad ah hoz, hogy folytassuk a
munkát. És persze vannak na -
gyon rosszakarók is, akik csak
szurkálódnak és csak a bajt
akarják, kötözködnek. Ezt is
meg kell tanulni kezelni. 

– Mit üzen a békési fiata-
loknak?

– Azt üzenem a békési fia-
taloknak, hogy higgyenek
abban, bármit el lehet érni,
amit szeretnének! Ne félje-
nek küzdeni álmaik, céljaik
elérése érdekében! Ne félje-
nek kilépni a megszokott
közegből! Nekem is ezt kel-
lett tennem a siker érdeké-
ben. Vissza gondolva nagyon
jól tettem, hogy megtettem
ezt a lépést. Nem volt köny-
nyű az út, de már látszanak
az eredmények, és még sok
célom van, amit szeretnék
megvalósítani. Szóval fiata-
lok: legyetek harcos katonák,
akik álmaitok érdekében
soha, de soha sem adják fel! 

Gugé
Következő interjúalanyuk He -

gyesi Gáborné, a jótékonyság
követe.

52014. szeptember 9.

Dávid és Góliát
Ahogyan Dávid legyőzte Góliátot, úgy győzte le az eléje
tornyosuló problémákat a 25 éves Herceg Dávid. Meg -
ígérte az édesanyjának, mielőtt az elhunyt, hogy felső-
fo kú végzettséget szerez. Pénze nem volt, de bátran be -
levágott és a Szent Pál Akadémia teológiai szakának
első két évfolyamát sikeresen el is végezte. Mostanában
pedig énekesként szerez hírnevet magának.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A 20/2014. (III.20.) EMMI
rendelet alapján, Békés Város
Önkormányzata ismételten
sikeresen pályázott a nyári gyer-
mekétkeztetésre, melynek lebo-
nyolításában a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
közreműködött. Az önkor-
mányzat pályázat útján nyert
támogatásból és önkormányzati
saját forrásból valósította meg a
programot. Az étkeztetés június
23-tól augusztus 22-ig terjedő
időszakban 44 munkanapon
keresztül, napi 400 rászoruló
gyermek részére biztosított
meleg étkezést. Az idei évben is
a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülő gyer-
mekek számára térítésmente-
sen biztosított napi egyszeri
meleg étkeztetést, így 806 fő
vehetett részt a programban,
akik összesen 17.600 adag ebé-
det kaptak meg.  

A pályázat egyik feltétele
volt, hogy a konyháknak java-
részt friss alapanyagból kellett
ebédet készíteniük. Így egészsé-
ges, változatos, nyers alapanya-
gokból készült ebédhez juthat-
tak a nyári szünidőben a gyer-
mekek. Évről-évre egyre na -
gyobb a gyermekétkeztetés
iránti igény, egyre több a rászo-
ruló gyermek.  

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS 

LÚDTALP
Lassan kialakuló alattomos betegség, amely krónikus

gyulladásokat, ín-, izombetegségeket, erős fájdalmat
okozhat. A lúdtalp kialakulásának számos oka lehet.
Legnagyobb százalékban örökletes tényezőről beszélhe-
tünk, de a helytelen testtartás, túlterhelés, túlsúly, extrém
lábbeli viselése is hozzájárulhat a kialakulásához. 

Szemmel is jól látható jele a lúdtalpnak, hogy nyugalmi
állapotban befelé fordul a boka. Ekkor bizonyos izomcso-
portok megnyúlhatnak, míg más izomcsoportok zsugo-
rodhatnak, ezáltal megbomlik az izomegyensúly. Ezt kell
mihamarabb megállítani, hogy elkerülhetőek legyenek a
krónikus gyulladások, vagy az esetleges ín-, izomsérülé-
sek, szakadások.

A lúdtalpon az egyedi talpbetét és a gyógytornász segít-
het. Az egyedi szendvics szerkezetű talpbetét az optimális
alátámasztással, a gyógytornász a rendszeres, speciális lúd-
talp-gyógytornával érhet el eredményt. Visszaáll az
izmok-inak eredeti rugalmassága, a fájdalom pedig meg-
szűnik. A torna mellett ajánlom az egyedi cipőbetétet. Egy
számítógép lenyomatot készít a talpról és ezáltal készül el
az egyedi, saját talphoz idomuló cipőbetét. Ez a vékony
egészségügyi eszköz a súlypontot korrigálja, ezáltal a
korábban nem működő izmok is aktív munkára kénysze-
rülnek. A legtöbb esetben ez a kombinált kezelés, vagyis a
rendszeres cipőbetét viselése és egy speciális lúdtalptorna a
megoldás a panaszokra.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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Szeptember 13-án Békés ad
otthont a Békési, Sarkadi és
Gyulai Járásokban – a lakos-
ság védelmét szolgáló, önkén-
tesekből álló – újonnan ala-
kult mentőcsoportok nemzeti
minősítő gyakorlatának. A
gyakorlat célja, hogy a mentő-
csoportok bemutassák és ki -
próbálják képességeiket, ezzel
önálló beavatkozói jogosultsá-
got szerezve maguknak az
adott járások polgárainak és
anyagi javainak védelmére.

A gyakorlat kapcsán a
városban több helyszínen
kisebb útlezárásokra szá-
míthat a tisztelt lakosság
reggel nyolc és délután há -
rom óra között.

1. helyszín: Jantyik
Mátyás utca 1. Az épületre
dőlt fa eltávolítása, 3 sérült
személy kimentése, valamint
a károsodott épületrész elbon-
tása. Részleges útlezárások
várhatóak.

2. helyszín: Szánthó Al -

bert utca 3. Életveszélyessé
vált ingatlan megtámasztása.
Részleges útlezárás várható.

3. helyszín: Kisvasút sori
körtöltés Árvízi védekezési
feladatok végrehajtása, nyila-
dék betöltése, fóliázása, a töl-
tés megtámasztás (bordás
megtámasztás) végrehajtásra.
Teljes útzár a Kisvasút utcán.

4. helyszín: Jókai utca 13.
Életveszélyessé vált ingatlan
teljes bontása. Teljes útzár a
bontás idejére a Jókai és Deák

Ferenc utcán.
Tájékoztatjuk a tisztelt la -

kosokat, hogy a gyakorlatele-
mek megtekinthetőek, de a
helyszíneken a kordonnal je -
lölt munkaterületre a belépés
SZIGORÚAN TILOS ÉS
ÉLET VESZÉLYES! A kijelölt
munkaterületek körül polgá-
rőrök fogják irányítani a for-
galmat.

Az esetleges kényelmetlen-
ségért elnézésüket kérjük!

Izsó Gábor, polgármester

Mentőcsoportok gyakorlatoznak Békésen 

Színvonalas néprajzi kiállí-
tás nyílt a Galériában a
Madzagfalvi Napok idején. A
tárlat bemutatja, hogyan
készítették eleink a vásznat
lenből és kenderből.

A kiállításmegnyitón Mar -
tyin Emília békéscsabai nép-
rajzos főmuzeológus arról
beszélt, hogy egészen a múlt
század ötvenes évekig állítot-
tak elő a paraszti családokban
szőtteseket, melynek fáradtsá-
gos munkáját mutatja be a
kender- és lenmag vetésétől, a
kenderfeldolgozás lépésein
keresztül a szövésig és a visele-
tekig a most megnyílt és jövő
év márciusáig a Galéria kister-

mében látható tárlat. Értékes
archív fotók mellett a rendkí-
vül gazdag tárlat tárgyi eszkö-

zöket és késztermékeket vonul-
tat fel, így a teljesség igénye
nélkül tilolókat, kendertörőt,

gerebeneket, kerekes rokkákat
és talpas guzsalyokat, motollát
és gombolyító vetőfát, továbbá
zsákokat, lepedőket, abroszo-
kat, szakajtókat, házi szőttese-
ket. A Kenderből és lenből házi-
vásznat, avagy hogyan készül a
Kisvakond nadrágja című kiállí-
tás a kisebb gyermekeknek is
élvezetes, mivel az ismert len-
gyel mese elemeire épül fel. A
tárlatot Nagyváradi-Domokos
Anikó muzeológus és Szalontai
Gi zella restaurátor rendezte. A
megnyitót megelőzően a
Belencéres Néptánc együttes A
kazári fonóban című fergeteges
jelenetét láthatta a publikum. 

Szegfű Katalin

A házivászon készítését mutatják be

A gazdag néprajzi tárlat jövő márciusig látogatható.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Kossuth utca 1. szám alatt I. emeleti, két-
szobás, 59 m2-es lakás eladó. Tel.: 30/
420-09-59.
Eladó a Posta u. 3/1. alatti hőszigetelt,
padlófűtéses, klimatizált ház. Kétszobás
lakás vagy ház beszámítással is, érték-
egyeztetéssel. 30/27-94-760.
Karacs 8A-ban második emeleti középső
lakás eladó vagy cserélhető téglaépítésű
kertes házra értékegyeztetéssel. 30/554-
53-66.
Karacs 2B-ben első emeleti, fehér te -
raszkerítéses lakás eladó. 30/530-96-23.
Muronyban kétszobás, 60 m2-es kertes
ház eladó. Érd.: 70/238-55-82.
Ház eladó Kamuton. Két család részére vagy
összeköltözőknek, vendégháznak, vál lalko -
zásra is alkalmas. Nagy gazdasági épülettel,
kerttel, gyümölcsössel. 20/933-15-13.
Penzán kétszobás lakás eladó garázzsal.
30/355-74-29.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, ameri -
kai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
Háromszobás családi ház 1130 m2-es
telken a Kispince u. 3. alatt eladó. Tel.:
66/410-323.
Horgásztórész kellemes környezetben
eladó. 30/27-94-760.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kert-
tel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44. 
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. 
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első eme -
letig. Érd.: 66/417-560,17 óra után. 
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 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. 
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90. 
Sürgősen eladó Gyulán a fürdő közelében
karbantartott, kis kertes ház áron alul. Tel.:
30/799-50-50, 30/272-43-50.
Kétszobás, erkélyes, III. emeleti lakás el -
adó vagy kertes házra cserélhető. Tel.:
30/321-35-52.
Téglagyári horgásztavon tulajdonrész el -
adó. 30/262-43-57, 30/551-73-78.
Háromszobás kertes ház eladó. Érd.:
70/36-11-973.
Fáy utcában földszinti, 1+2 félszobás, tel-
 jesen felújított lakás igényesnek eladó.
Tel.: 30/518-07-28.
Békésen, a Munkácsy utcában ház eladó.
66/634-480, 30/324-60-58.
Lebontásra ház eladó. 66/415-380.
Sürgősen eladó háromszobás, összköz -
műves családi ház. Érd.: 30/95-27-364.
Asztalos utcában négyszobás, kétgará -
zsos jó állapotban lévő ház eladó. 66/
634-426, 30/523-82-90.
Két és félszobás családi ház eladó a Kis -
pince u. 5/1. szám alatt. Garázs van. Tel.:
70/222-75-27.
Hajnal utcában ház eladó. 66/634-293.
Hargita utcában vegyes falazatú ház
eladó. 70/512-75-65.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. 70/512-75-65.

Szarvasin IV. emeleti háromszobás lakás
áron alul eladó. 70/450-43-42.
Lebontásra ház a Tündér utcában, közel a
főtérhez, 1000 m2-es telken eladó. Tel.:
30/380-47-67.
A Vásárszél 11-ben 3. emeleti egyszobás,
felújított lakás eladó. Érd.: 70/516-17-83,
esti órákban.
Egyszobás, vegyes falazatú ház eladó.
Tel.: 30/422-45-75.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen régi építésű, összkomfortos csa -
ládi ház eladó. 30/590-69-38.
Békés központjában régi típusú, vegyes -
falazású ház 600 négyszögöl beépíthető
telekkel eladó. Tel.: 30/476-46-60.
A Karacs T. utcában III. emeleti, 58 m2-es
la kás eladó. Kertes kőházra kis kerttel
csere érdekel. 30/476-46-60.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen régi összkomfortos parasztház
760 m2-es portán eladó. Felújítandó. Ár:
2,9 millió Ft. Érd.: 30/952-24-66.
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. 
Mátyás király utca 65. szám alatt kétszo -
bás ház eladó négymillióért. Érd.: Mátyás
király u. 76. alatt.
Bocskai u. 10. alatti parasztház nagy te -
lekkel, 2 db beépített csempekályhával el -
adó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 70/33-75-359.
Veres Péter tér 7A III/7. lakás eladó. Két -
szobás, részben felújított. Ár: 4,3 millió Ft.
Érd.: 30/309-31-75.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház 4,5
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
A Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft.
Tel.: 30/667-45-84.
Szélső u. 49. alatti ház eladó 5 millió Ft-
ért. Tel.: 30/239-22-95.
Babilon sor 3. szám alatti háromszobás,
központi fűtéses ház csendes helyen el -
adó. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 20/967-36-74.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház ga -
rázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sür gő -
sen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti
lakás panorámakilátással eladó a Vá sár -
szélen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/55-
49-424. 
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II.
emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás el -
adó. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Ady 8C. IV/12. alatti háromszobás lakás
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/94-
35-770.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Ady utca 14D-ben 2. emeleti, 50 m2-es,
kétszobás, egyedi központi fűtéses, klí -
más kulturált lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft.
Tel.: 30/949-99-18.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, te -
tőtér-beépítéses ház szép telekkel 8 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 fél-
szobás, felújított lakás eladó tárolóval. Irány -
ár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es garázs
irányára: 1 millió Ft. Tel.: 20/24-24-802. 

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó Békésen két nagy-, és
két kisszobával, műhellyel, két kamrával,
ebédlővel, három garázzsal. Ár: 14 millió
Ft. Érd.: 30/95-224-66.

KIADÓ INGATLAN

Biozöldségek termesztésére alkalmas ud -
var Békésen kiadó. Ásott kút, szivattyú,
stb. 706236-35-37.
Kertes ház hosszú távra kiadó. 30/391-
70-57.

Garázs kiadó. Érd.: 20/56-46-419.

INGATLANT KERES

Békésen sürgősen albérletet keresünk.
Tel.: 30/522-56-54.

KERT
Kert eladó. Érd.: Mátyás király u. 76.
Sebők kertben zártkert eladó követ úthoz
közel. Téglaház, villany, ásott kút, külön
szerszámos, pince. Érd.: 66/416-747.
III-as horgásztónál 1000 m2 zártkert sok
gyümölcsfával eladó. Víz, villany van.
Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsfák -
kal eladó. Villany, fúrt kút, tárolóhelyiség,
WC van. Tel.: 20/560-91-75.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
1996-os Daewoo Nexia vonóhorgos, 2014.
novemberig műszakival betegség miatt
sürgősen eladó. Irányár: 170 ezer Ft. Tel.:
30/931-90-85.
Chevrolet Spark 2005/11. havi friss mű -
szakival, hibákkal eladó. Irányár: 590 ezer
Ft. Tel.: 30/476-46-60.
Üzemképes turbós Simson keresek meg -
vételre. Ajánlat: 66/739-890, este.

ÁLLAT
Malacok, süldők eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Egy darab hófehér, hathónapos jerke
kecske eladó. Érd.: 30/744-08-93.
Választási malac eladó. Érd.: 30/278-60-65.
Eladó: 3 db kancaló és 4 db csikó, az egyik
csődör, 2 db magyar tarka hasas tehén, 2
db növendék üsző. Tel.: 70/394-65-91.
Kiscicák ingyen elvihetők. Kölcsey u. 33.
Tel.: 70/222-74-36., délelőtt.
Birka eladó vagy disznóra cserélhető. Tel.:
70/343-73-36.
Nagysúlyú hízó eladó. Érd.: 66/415-467,
70/616-48-65.
Malacok eladók. 70/327-91-79.
Előnevelt csirke, kacsa, némakacsa eladó
a Raktár u. 24. alatt. Tel.: 70/881-93-00.
Mudi szuka kiskutyák eladók. 30/813-03-94.
Cornwall malac és süldő eladó. 70/28-
63-963.
Bőven tejelő kecskét vennék. 70/282-79-82.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Takarítói, idősgondozói, házi munkát keres
alkalmanként vagy folyamatosan megbíz -
ható nő. Tel.: 30/73-44-849.
Presszó megbízható pultost keres. 20/
985-11-00.
Heti 2-3 alkalomra délelőttönként négy
órában takarítói munkát keresek. 30/613-
50-07.

EGYÉB 
Száraz helyen tárolt, kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-
79-89.
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kiságyba való, 60x120 cm-es kókuszmat -
rac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Eladó: 24-es lányka kerékpár 6000 Ft-ért.
Cserép-tégla törmelék ingyen elszál-
lítható. Békés, Szabó D. u. 27/1.
Dexion-Salgo polcok megkímélt állapot-
ban eladók. 30/93-54-344.
Valódi bőr ülőgarnitúra kétszemélyes,
ággyá alakítható 3-as rész +2 db fotellel
eladó. 30/27-94-760.
Békésen használt Vinyisztó öntöttvas
kazán van eladó. A kazán 400-500 légköb-
 métert tud befűteni. Tel.: 20/886-38-92.
Olcsó damilos fűkaszák hibákkal eladók.
Tel.: 30/476-46-60.
Forgótárcsás mosógép, centrifuga, elektro-
mos bicikli gyenge akkuval, hagyományos
tévékészülék, újszerű járókeret, újszerű
szobavécé olcsón eladó. 30/476-46-60.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68. 
Eladó 1 db férfi mountain bike bicikli új ál -
lapotban, jól felszerelten. 30/321-35-52.
Júlia, Romana és más szerelmes füzetek
eladók. Tel.: 20/616-95-09.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel,
maximum 10 ezer Ft-ig. 20/228-58-66.
Tornádó elektromos kerékpár eladó.
70/776-30-19.

Kemencébe való fa tűzrevaló eladó. Tel.:
66/739-890, este.
Két újszerű függönytartó, csillár, új gyap -
jútakaró, bakelit lemezek, nagy kereszt-
bevágó fűrész sürgősen eladó. Tel.: 30/
272-43-50.
Üstház üsttel, hurkatöltő, 22-es húsdaráló
eladó. Tel.: 20/616-95-09.
Új állapotban zöld színű rugós franciaágy
eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Szilva szedéssel eladó. Érd.: 30/580-85-
89, délelőtt.
Brevi tipusú fekete-narancs színű multi-
funkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887. 
Bontott redőny (4 db) eladó. 30/514-04-68. 
Nagy fém mészoltó láda, 35 cm3 gyerek-
motor eladó. Érd.: 30/307-00-73.
Cefre eladó. 30/975-31-63.
Eladó: kis szőlőprés, csillár, szódásüveg-
ek, 5 literes befőttes üvegek, bontott eső -
csa torna, csövek. Érd.: 66/416-747.
Csepel ipari varrógép eladó. 20/544-61-48.
Egy egyéves nem használt Otto Bock
B500-as négykerekű elektromos rokkant -
kocsi. Érd.: 70/312-09-90, 66/415-947.
Eladó: Bioptron lámpa, 38-as Walkmax
csizma, Body Care masszázsfotel láb-
tartóval, ellipszis taposó kondigép, 20 l-es
vízszűrő berendezés. Érd.: 30/63-60-336.
Singer varrógép villanymotorral eladó.
70/512-75-65.
Jó állapotban lévő 150 l Zanussi hűtő -
szekrény eladó. Érd.: 70/318-52-00.
Keresek horgászólomhoz öntőformát,
szép állapotú légpuskát, légpisztolyt, ol -
csó szénát kecskének. Eladó: rotaka pá -
hoz körmös vaskerék, sorhúzó, külön is.
20/472-96-58.
Oltott citrom-, narancs-, mandarinfák el -
adók. Tel.: 30/252-85-50.
Alig használt acéllemez radiátor eladó. Ár:
15 ezer Ft. Mérete: 600x1200 mm. 20/
268-92-94.
Villanymotoros kukoricamorzsoló eladó.
30/307-00-73.
Elektromos seprővarrógép, üstház két üst-
tel eladó. 70/31-81-471.
Két db fehér juhar (világosszürke) színű
éjjeliszekrény eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: 1000 db hófogós piros cserép
(bontott), építkezésből kimaradt csúszás-
mentes térburkolólap. 30/94-55-433.
Tiszta homok, 200 l vashordó, állólámpa,
virágtartó, különböző befőttesüvegek,
edények, asztalok eladók. 70/236-35-37.
4 mázsa tritikálé eladó Békésen. Tel.:
20/955-13-62.
Villanymotoros állványos kukoricamor -
zsoló eladó. Tel.: 70/387-11-31.
Eladó 1 db fehér 109x80 cm-es radiátor jó
állapotban. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: 500 l hordó, 2 db 50 literes üveg-
kosárral, szőlőzúzó. Tel.: 30/272-83-42.
Eladó: dohányzóasztal, kis ruhásszekrény,
4 párnázott zöld szék, 1 nagy és két kö -
zepes szőnyeg, hősugárzó, íróasztal. Érd.:
30/95-224-66.
Kerekes járókeret (bevásárlásra és utcai
sétához) eladó. Tel.: 66/634-528.
Bontásból eladó tégla, cserép, kúpcserép,
ajtók, ablakok, konvektorok, deszkaléc, ge -
renda, faanyag, csatorna, ácskapcsok, re -
dőnyök, malmikocsi. 20/472-96-58.
Őrölt fűszerpaprika (édes és erős) ter-
melői áron eladó. 30/94-55-433.
MNM+ pulzáló mágnesterápia matrac
eladó kedvező áron. 30/727-89-39.
20 mázsa vegyes gyümölcscefre eladó.
Tel.: 66/415-282, 20/243-98-31.
Borszőlő eladó. Békés, Gát u. 24.
Eladó: régi típusú szekrénysorok hagya -
tékból, 2 db jó állapotú heverő meg egye -
zés szerint. Tel.: 30/561-87-41.
16-os narancssárga színű gyermek kerék -
pár eladó. Érd.: 70/391-79-09.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, hűtőláda, háromrészes ülőgarni -
túra, gázpalack, üstház és üst, szőnyeg,
szo bafenyő, pálma és más szobanövény.
Érd.: 30/905-49-14.
Fűszerpaprika szeletelőt keresek. Tel.:
70/387-11-31.
Kiságyba való 60x120 cm-es kókuszmat -
rac olcsón eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Észak-erdélyi kiránduláshoz 2-3 útitársat
keresek (szeptember-október). Telefon:
30/94-55-433.
Eladó: jó állapotú asztalsparhelt, Fég ön -
töttvas kéményes parapetes kisméretű
konvektor. Érd.: 66/416-580. Durkó u. 4.
Eladó: MTZ után 3 fejes eke, többféle gu -
mi, markológép + 3 kanál, álló fű részgép.
Ár megegyezés szerint. 30/561-87-41.
Ötéves kisfiúkra való gyermekruhák (egész
ruhatár) olcsón, megkímélt állapotban
eladók. Érd.: 70/391-79-09.
Eladó: Naimann varrógép, kétkerekű 5 ak -
kumulátoros elektromos kerékpár. Tel.:
66/634-207.
Használt és új minőségi párnák és pap la -
nok eladók. 30/94-55-433.
Eladó: női farmerok, térdfarmer, gyermek -
ruhák nagy választékban nagyon olcsón.
Női ruházat: póló, nadrág, térdnadrág,
szoknyák, pulcsik. Érd.: 30/716-58-46.
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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@GMAIL.COM

MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036

LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 16. KEDD 12 ÓRA.

A napokban személyesen
köszöntötte Budai Jánosnét
95. születésnapja alkalmából
Izsó Gábor polgármester. Ju -
lika néni a Békés Megyei Haj -
nal István Szociális Szolgál tató
Centrumban éli mindennapja-

it immáron több mint 27 éve.
Békés város nevében Izsó
Gábor polgármester egy vi -
rágcsokorral kö szöntötte és
átadta az Orbán Vik tor mi -
niszterelnök aláírásával ellá-
tott emléklapot.

95 esztendős asszonyt
köszöntöttek

Békési székhelyű, dinami-
kusan fejlődő, piacvezető

közép vállalat keres kollegát
a következő munkakörbe:

PÉNZÜGYI 
ÉS SZÁMVITELI 

ÜGYINTÉZŐ
Követelmények: felsőfokú
pénzügyi és számviteli

vagy mér leg képes köny-
velői végzettség

Előny: - e területen szer-
zett szakmai tapasztalat

- bérszámfejtési, 
munkaügyi tapasztalat

Fényképes szakmai 
önéletrajzát az

info@dren.hu email
címre várjuk.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az ünnepségen Mester
Péter, a Békési Városvédő és 
-Szépítő Egyesület elnöke em -
lékezett meg Giba Heléna

áldozatos életéről. Giba Mi hály 
– Heléna édesapja – a békési
görögkeleti templom építtetője
és a gyülekezet görög szárma-
zású alapító lelkésze volt. 1809-
ben hunyt el, húsz év békési
szolgálat után. Síremléke a
templom főbejáratánál áll. 

Heléna 1801-ben született,
hamar árvaságra jutott, ám
édesapjától örökölt lelkülete
nem veszett el. Egész életében
a hit és az erkölcs vezérelte,
fáradhatatlanul, szívvel-lékkel
segítette a szegény családokat.
Egyszemélyes szociális intéz-
mény volt. Minden vagyonát
a rászorulók segítésére fordí-
totta, a tehetséges ám szegény
diákoknak ösztöndíjat is ala-
pított. Korát megelőző volt az
ökumenikus szemléletben.

Giba Heléna példamutató
életét, a keresztény hit csele-
kedetekben megélését, az ifjú-
ság nevelésének áldozatos
munkáját és az ökumenikus
lelkületű összefogás szellemét
kívánja megörökíteni az utó-
kornak a most leleplezett
emléktábla, melynek felállítá-
sát a városvédő egyesület vál-
lalta.               Béres Tamara

Újabb emléktáblával
gazdagodott városunk
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
Kossuth utca 11. szám alatti épületének homlok-
zatára felkerült, Giba Heléna tiszteletére állított
emléktáblát augusztus 29-én avatták fel. 
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Szeptember 13. szombat 8-15 óra
Békési, Sarkadi és Gyulai Járások mentőcso-
portjainak nemzeti minősítő gyakorlata a
város több pontján. Bővebben az 5. oldalon.

Szeptember 13. szombat 
Jótékonysági ebéd a Békési Idősekért
Alapítvány szervezésében.
Dr. Hepp iskola étkezője

Szeptember 13. szombat 16:30
Békési FC – Jamina SE bajnoki focimeccs.
Sportpálya

Szeptember 13. szombat 18 óra
Békési FKC - Lajosmizse bajnoki férfi kézi-
labda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Szeptember 15. hétfő 15 óra
Lakossági fórum a szennyvíztisztító telep korsze-
rűsítése témában.
Szennyvíztisztító telep

Szeptember 16. kedd 10-19 óra
Zenés szalonnasütés a Békési Nyugdíjasok
Egyesülete szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

Szeptember 20. szombat 16-23 óra
Táncdélután és Salsa Party. Táncbemutatók,
tánctanítás, és buli. A belépés díjtalan!
Kulturális Központ

ELŐZETES AJÁNLAT
IX. Békési Tökmulatság időpontja: szeptember
27. Bővebben következő lapunkban.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPTEMBER 9-23. KÖZÖTT

A malom szónak már a jelentései is érdeke-
sek (hiszen egyszerre jelent üzemet és táblajá-
tékot, unalom esetére pedig kéztornát), a
malom és a molnár szavak pedig ugyancsak
figyelemre méltóak. Városunkban, Békésen
egykor több vízimalom szolgált, erre utal a
Malomasszonykert és a Malomvég település-
rész neve is. A malom végső soron latin ere-
detre megy vissza (mola: malomkő), de ógörö-
gül is hasonlóképpen hangzott: müla alakban.
Hozzánk szláv közvetítéssel került, a garat, a
zsilip és a gát szó társaságában. De hogyan lett
a malom dolgozójából molnár? A két szó jelen-
téstani összefüggése nyilvánvaló. Kezdjük a
végéről: az -ár képző számos foglalkozásnév
végén áll (solymár, búvár, bankár – szándéko-
san írtam viszonylag későbbieket), ez saját

képzőnk. A szó végén az -o- kiesett, de meg-
teszi ezt más esetekben is, például ha azt
mondjuk: malmok. Végül pedig az l<n válto-
zás: az l és az n is orrhang, nem példa nélkül
való, hogy a kettő felcserélődik. Kíván csivá
tesz a pokolmalom kifejezés: a pokolmalmot
ítéletidő alkalmával használták, amikor az
amúgy szelíden hömpölygő folyók meg dagad-
tak, és megforgatták a malomkerekeket.

Napjainkban egyre népszerűbbek a házi-
malmok (mivel nem sokkal nagyobb fárad-
ság megőrölni egy kilónyi búzát, mint
kinyitni egy zacskó lisztet). Hogy nyelvileg is
alátámasszam, milyen fontos, hogy tevékeny-
kedjünk az ételünk előállításáért: a malom
ugyan darál, de a darálója nem malmozik.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
MALMOZUNK

– Mióta foglalkozol képző-
művészettel?

– Gyermekkorom óta rajzo-
lok, és autodidakta módon

fejlesztem a tudásom. Sokáig
grafikarajzokat készítettem,
majd más technikákat is
kipróbáltam. Néhány éve
kiállítottam a kulturális köz-
pontban, ahová üvegfestmé-
nyeimet vittem el. Körülbelül
egy évvel ezelőtt kezdtem el
akvarell színes ceruzával raj-
zolni és nagyon megszeret-
tem. Úgy érzem, ez áll hoz-
zám a legközelebb. Ennek a
technikának a lényege, hogy a
ceruzával szárazon erős kon-
túrokat lehet rajzolni, míg

nedves használattal lágyabb,
akvarelles, tintaszerű hatást
lehet elérni. Száradás után
már vízben nem oldódik,

tehát újabb vízfestékkel káro-
sodás nélkül új réteget lehet
felvinni. 

– Miért készítesz elsősorban
portrékat?

– Szeretem a kifejező arco-
kat, mert azok érzelmeket
sugároznak. Akár egy semmi-
be merengő arc is meg tud
ragadni, vagy egy mosoly, vagy
a kíváncsiság. Két gyermekar-
cot rajzoltam mostanában, az
egyiknek a Jaj, a másiknak a
Bűbáj címet adtam. Egyér tel -
mű, hogy a boldogságot keres-

sük és vágyjuk a mindenna-
pokban, de néha a fájdalom is
része az életünknek. Úgy
érzem, hogy bár rajzaim fotók
alapján készülnek, a befekte-
tett szeretetteljes munka és a
festészet iránti vonzalmam
kelti őket életre. Elsősorban
este és kora reggel alkotok, a
családom, férjem és kisfiam
mindenben támogat.

– Mit ad neked az alkotás?
– Egy autoimmun betegség

nehezíti az életemet már több
mint tíz éve. A gyógyszeres
kezelések mellett a rajzolással
tartom szinten az állapotomat.
Amikor rajzolok, egészséges-
nek érzem magamat és az elké-
szült képeim látványa és szín-
hatása számomra megnyugvást
sugall. Növeli a szépségbe,
békességbe vetett olykor meg-
rendülő hitemet. Szeretném,
ha a munkáim látványa más
emberek arcára is mosolyt csal-
na. Hogy egy kicsit jobb legyen
az emberek hangulata, legyünk
türelmesebbek egymás iránt.
Ha csak szűk körben, ha csak
kevés embert vidítok fel a kör-
nyezetemben a festményeim-
mel, úgy érzem, máris tettem
valami hasznosat és fantaszti-
kus érzés önmagam és mások
kiemelése a megszokott min-
dennapokból. Így én rajzolva
gyógyulok. 

Aki szeretné még több raj-
zomat megismerni, megte-
kintheti a Facebook Anikó
Varga név alatt az albumaim
között.            Szegfű Katalin

„Rajzolva gyógyulok”
Az egygyermekes békési fiatalasszony, Tobainé
Varga Anikó hobbija a festészet. Korábban más
tech nikákban is igazán figyelemreméltót alko-
tott, de mostanában akvarell ceruzával kezdett
el dolgoz ni. Portréalkotásai szinte a megszólalá-
sig élethűek.
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A Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelő -
zési Osztályának kiemelt
főelőadója tett látogatást
több ízben is a békési lakás-
otthonokban a közelmúlt-
ban. Pengő Erzsé bet rendőr
százados a kábítószerekkel
kapcsolatos veszélyekre hívta
fel a fiatalok figyelmét és ar -
ra, hogy mi ként tudják tá vol
tartani ma gukat a rendkívül
káros szerektől. A részt vevők
el mondták vé leményüket és
sajnos a ta pasztalataikat is. A
jól sikerült első találkozást
követően pár héttel Pengő
Er zsébet közös palacsintasü-
téssel egybekötve találkozott
a fiatalokkal. Amíg készült a
fi nom ság és az elfogyasztása
közben a szabályokról esett
szó. Arról, hogy mi történik,
ha valaki engedély nélkül tá -
vozik a la kásotthonból, illet-
ve a megbeszélt időpontra
nem tér vissza. 

Rendőri 
látogatás a
békési lakás-
otthonokban

A Békés Városi Püski Sán -
dor Könyvtár mesemondó
délutánt szervez.

Szeptember 30-án a Ma -
gyar Népmese Napja alkal-
mából szeretettel várjuk
olyan nagyszülők jelentkezé-
sét, akik unokájuk kedvenc
népmeséjét szívesen elmon-
danák vagy felolvasnák a
megjelent vendégek, gyer-
mekek előtt. Bátor ságukat
megjutalmazzuk. A rendez-
vényre feltétlenül várjuk az
unokákat is! Leendő nagy-
szülők is jelentkezhetnek
mesemondónak.

Jelentkezni lehet a könyvtár
kölcsönző részlegén személye-
sen vagy telefonon. Kérjük,
hogy a jelentkezéskor nevez-
zék meg, melyik mesét válasz-
tották! 

Jelentkezési határidő:
szep tember 23.

�

Mesemondó
délutánra
hívják az
olvasókat a
könyvtárosok

Lehoczki Autómosó és autókozmetika

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

szombaton 8-12 óráig.

Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.

Vaxos mosás,
kárpittisztítás,

belső takarítás,
alufelni tisztítás,

gumiápolás, polírozás
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Horgász
szemmel

Sokan azt gondolják, hogy a
keszeghorgászat egyszerű.
Azonban a finomszerelékes
keszeghorgászat, amit most
leírok, a békési halak horgá-
szatában a legkomplikáltabb.
Ezeknél a barnásan és fénye-
sen csillogó halaknál, ha min-
dent jól állítunk össze, igazán
élménydúsan lehet horgászni,
egyik halat a másik után fog -
va. De ha valamit elrontunk,
hoppon maradunk.

Az etetés nagyon fontos. A
megfelelő keverék erőteljes
illatú, édes-fűszeres, szemcse-
mérete általában apró, színe
barna és sötétebb, de nyári
meleg vizeknél a sárgás. A leg-
többen feeder bottal dévérez-
nek, ezért az etető anyagot
külön nem fontos nehezítő
anyaggal ellátni. Az etető-
anyagunk bekeverésére oda
kell figyelni: sosem szabad
túlvizezni, inkább többször
adjunk hozzá kisebb mennyi-
ségű vizet. Kicsit pihentessük,
hogy a szemcsék fel tudják
szívni a vizet. 

Alapetetéskor úgy 10 meg-
tömött etetőkosaras dobást
végezzünk egymás után a
kiszemelt helyszínre. Kb. 10
percenként ismételjük a do -
básokat akár van kapásunk,
akár nincs. Ezzel az etetéssel
előbb-utóbb megtalálják az
etetést a keszegek. Csalizás -
ban a csonti kukac és a pinki
szúnyoglárma vált be. 

Szekerczés Sándor
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A közeli napokban rendez-
te meg a Magyar Íjász Szö -
vetség a Történelmi Íjász Or -
szágos Bajnokságot. A reme-
kül megszerezett és hangula-
tos gyulai megmérettetésen a
békési színeket képviselő Víg
József a természetes anyagú íj

kategóriában az ezüstérmet
szerezte meg a soproni Kovács
Zsolt mögött. 

A másnapi Vadászíjász Or -
szágos Bajnokságon Víg Jó -
zsef másodikként jutott be a
döntőbe, de végül csak a tize-
dik helyet szerezte meg. 

Második az OB-n
az íjász Víg József

A közeli napokban egy
U18-as válogatott viadalon,
Budapesten szerepelt a tehet-
séges békési atlétalány, Nyeste
Ágnes. Kiválóan futott az
Ikarus pályán rendezett verse-
nyen, élete második legjobb
futásával harmadik lett 400
méteren. Hosszantartó sérülé-
séből felépülve csak március-
ban tudott teljes értékű mun-
kát végezni, de így is ragyogó-
an sikerült a nyári idény.
Három országos bajnoki cí -
met nyert, bronzérem a válo-
gatottban és a mezőny legfia-
talabbjaként ötödik hely a fel-
nőtt országos bajnokságon.
Edzője Rácz András.

Remek nyári idény áll
Nyeste Ágnes mögött

A „Békési Fürdőért” Közhasznú
Közalapítvány ezúton köszönetét fejezi ki

a személyi jövedelemadók 1%-ának 
felajánlásáért.

A közalapítvány javára ebből 
befolyt összeg: 648.645 Ft.

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 11998707-06278340-10000001 Erste Bank

Tájékoztatjuk támogatóinkat és a Tisztelt Lakosságot,
hogy a közalapítvány nemrég jogerős végzéssel megszerezte
a közhasznú minősítést, így a közalapítvány neve ezentúl:

„Békési Fürdőért” Közhasznú Közalapítvány.

Az augusztus 26-i aláírásra
eljött Békésre Mocsai Tamás
válogatott kézilabdázó, a
Nemzeti Kézilabda Akadémia
menedzser-igazgatója is, aki
elmondta: céljuk, hogy olyan
sűrű hálót alakítsanak ki az
egész ország területén, amely
a tehetséges utánpótláskorú
kéziseket „felfogja”. Mint
kifejtette, a munka első ered-
ményei 3-5 év múltával lesz-
nek láthatóak. Mocsai Tamás
méltatta azt a munkát, amely
az elmúlt nyolc hónapban
Békésen, az egyik régióköz-
pontban folyt. 

Mint ismert, február 14-én
lett hivatalosan a Nemzeti
Kézilabda Akadémia dél-
magyarországi és az erdélyi
területeket magába foglaló
régió központja városunk,
amely elismerés az itt eddig
folytatott roppant sikeres

utánpótlás-nevelésnek – erről
már Izsó Gábor polgármester
beszélt. 

Polgár Zoltán, a Békési
Férfi Kézilabda Kft. ügyveze-

tője hozzátette: most szep-
temberben 20 fővel megkezdi
a tanévet az első kilencedikes
NEKA-osztály a Szegedi Kis

István Református Gimná -
ziumban. Jelentős túljelentke-
zés volt és többszörös rostán a
legjobbak maradtak végül,
akiknek nemcsak magas szín-
vonalú sportnevelést, hanem
ugyanilyen oktatást is biztosí-
tanak az intézményben. 

Az együttműködési szerző-
dést egyébként ezen a napon
az újkígyósi Felföldi István
Sport Egyesülettel, a túrkevei
Petőfi Diáksport Egyesülettel

és a Békéscsaba Diák Ké -
zilabda Sportjáért Egyesü -
lettel szentesítették. 

Szegfű Katalin 

Tovább erősödik a kéziakadémia
Három sportszervezettel írt alá együttműködési
megállapodást a napokban a Nemzeti Kézilabda
Akadémia partnereként működő Békési Férfi
Kézilabda Kft. A minden korábbinál tudatosabb
tehetségkeresést és tehetségnevelést célzó kezde-
ményezés így még többeket elérhet.

Középen Izsó Gábor polgármester, balról Polgár Zoltán, jobbról
Mocsai Tamás.
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Szeptember első hétvégéjén
megkezdődött az asztalitenisz
bajnokság az asztaliteniszezők
számára is. A Békési TE
több csapattal neve-
zett: az elit egység
az extra ligában
indul, a második
csapat az NB
II-ben.

Az előző
baj noki idény
minden idők legjobb helyezé-
sét hozta az extra ligás csapat-
nak, amely a negyedik helyet
szerezte meg, ezzel kivívva a
jogot a nemzetközi szereplésre.
Anyagiak hiányában azonban
ezúttal sem sikerült nemzet-
közi porondra lépnie a csapat-
nak – mondta el lapunknak

Balogh József vezetőedző.
Mindenesetre a Pagonyi Ró -
bert, dr. Bohács Gábor, ifj. Se -

bestyén Péter összetéte-
lű csapat remekül

küzdött, és mind-
össze két ponttal

maradt le a
dobogóról. Ki -

egyensú lyo zott
teljesítményü-

ket jelzi, hogy
mindhárom
játékos a leg-

magasabb osztály első 20 leg-
eredményesebb játékosa közé
tudott bekerülni. A szakmai
vezetés az új bajnoki idényben
is hasonlót vár el. A klubnak
sikerült leszerződtetnie az
NBI-es Univer Kecskemét

bajnokcsapatának erősségét,
Szabó Krisztiánt, mivel dr.
Bohács Gábor munkahelyi
változások miatt már nem
tudta vállalni a szereplést a
legjobbak között.

Az NBII-es második csapat
szintén negyedik lett a bajnok-
ságban, ami jó eredménynek
számít. Ezúttal is kimagaslott
a békési csapatból Csarnai
Gábor, aki 85 százalékban
megnyerte a meccseit. Mellette
Czina József, Korály Tibor,
Botyánszki Csaba és Hollósi
Gábor volt még a csapat tagja. 

Az utánpótlás-nevelés is
mutatja már magát: a megyei
harmadosztályú bajnokság-
ban a tehetséges gyerekek
kaptak lehetőséget.      Sz. K. 

Megkezdődött a bajnokság

Az idei évben is nagyszerű
eredményeket értek el a Békési
Kajak – Kenu Club versenyzői
a Velencei tavon megrendezett
Gyermek, Kö lyök, Serdülő
Magyar Baj nok ságon. Több
esetben is csak centimétereken
múlt a még fényesebb érem, a
jobb helyezés, de így is a tava-
lyi évhez hasonló kiváló ered-
ményeket értek el Dobi István,
Nagy Károly, Pankotai Gábor
és Seller László tanítványai.

Nagyszerű versenyzésének
köszönhetően Laczó Dániel
közel került az Olimpiai Re -

mény ségek ver-
senyén való in -
duláshoz, Jurecska
Márk bekerült a
kölyök válogatott
keretbe, Lipcsei Ba -
lázs pedig már
csak egy lépésre
van ettől. 

A sukorói versenyt a fiata-
lon tragikusan elhunyt Ko -
lonics György emlékének
szentelték. Békési érmesek:
ezüstérmes a kenus Laczó
Dániel két serdülő egyéni
versenyszámban, Kis Zoltán

– Csávás László
– Guti Márton a

kölyök IV. kategória
3x200 méteres vál-
t ó v e r s e n y é b e n ,
Pardi-Kis László –
Lipcsei Balázs –

Antal Eszter –
Kis Bernadett a

gyermek vegyes kategória
4x500 méteres váltószámá-
ban, míg bronzérmes a Dihen
Adrienn – Kőrözsi Tímea -
Lipcsei Petra egység a lányok
V-VI. korcsoportja 3x200
méteres váltóversenyében. 

Ezüst- és bronzérmek a 
kajak-kenu korosztályos OB-ról

Ketten nyertek kézibérletet
Előző lapszámunkban hirdettünk játékot az olvasók között,

melynek tétje 2 darab bérlet volt a Békési FKC 
őszi hazai meccseire. Ezúttal is nagyszámú pályázat érkezett

SMS-ben és e-mailben. 
Voltak rossz választ adó olvasók is, de a legtöbben tudták, 

hogy Kádas László edző vezetésével vág neki a bajnokságnak 
a Békési FKC felnőtt csapata. 

A bérletek sorsáról sorsolás döntött. 
A békési csapat népszerűségére jellemző, hogy békéscsabai 
és tarhosi szurkolótól is kaptunk tippet, a szerencse azonban 

két békési lakhelyű játékosnak kedvezett. 
Ezúton gratulálunk Nagy Lászlóné Iglói utcai 

és Kis Tiborné Ady utcai olvasónknak.
Köszönjük a játékot a többieknek is.

Szurkoljunk együtt a BFKC-nak! 

TYÚK ÉS KAKASVÁSÁR!
Egyéves fehér húshibrid 

tyúkok 300 Ft/kg,
kakasok 550 Ft/ kg

áron eladók. 
Amíg a készlet tart! 

Mindennap 8-15 óráig 
a Borosgyáni Tyúktelepen

(volt Viharsarok Tsz).
Érdeklődni telefonon:

20/9189-647, Tóth Szabolcsnál.




