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Változások a hulladékgyűjtésben
Októbertől bevezetik, hogy három külön-
féle méretű hulladékgyűjtő edényben le-
hessen gyűjteni a kommunális hulladékot 
- nyilatkozta lapunknak a Békési Kommu-
nális és Szolgáltató Nonprofit Kft. (BKSZ) 
vezetője. Ilyés Pétert a hulladékgyűjtés - 
különösen a szelektív hulladékgyűjtés - ta-
pasztalatairól és a további változásokról is 
kérdeztük.

- Több mint két esztendeje van lehetősége a 
békési lakosságnak a szelektív hulladékgyűjtés-
re. Mik az eddigi tapasztalatok?

- Városi szinten elmondható, hogy a lakosság 
jelentős része megértette a szelektív gyűjtés je-
lentőségét és a többség ebben együttműködik 
velünk. Elmondhatom, hogy a város ebben élen 
jár a megyében. Jelenleg három frakcióban mű-

ködik a gyűjtés. A vegyes hulladékot hetente, a 
szelektíven gyűjtött hulladékot és a zöld hulla-
dékot kéthetente szállítjuk el. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Szinte ugyanannyi első osztályos Békésen
A most szeptemberben induló új tanévben közel ugyanany-
nyi elsős kezdi meg iskolai tanulmányait Békésen, mint egy 
évvel korábban. Ugyanakkor viszont az általános iskolásko-
rú gyerekek száma összességében 50 fővel csökkent, így két 
osztállyal kevesebb indul idén. 

Ezekről Deákné Domon-
kos Julianna, a Dr. Hepp Fe-
renc Általános Iskola igazga-
tója, egyben az önkormányzat 
kulturális, oktatási és sport bi-
zottságának elnöke, valamint 
Sápi András intézményi refe-
rens nyilatkozott a Békési Új-
ságnak. Az adatokhoz hozzá-
tartozik, hogy a Dr. Hepp Fe-
renc Általános Iskola iránt fo-
lyamatosan nő az érdeklődés, 
harmadik éve a tervezett há-
rom helyett négy első osztályt 
indítanak. Mindez egyre ko-
molyabb tanteremgondot okoz 
az intézményben. 

Az iskolakezdés kapcsán a 

szülőknek még tudnia érde-
mes, hogy ingyen tankönyvet 
azok kapnak, akik most lesz-
nek első, második és harmadik 
osztályosok. A 4-8. évfolyamon 
a háromgyermekes családok, 
a tartósan beteg gyermekek, a 
rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesülők, vala-
mint a sajátos nevelési igényű 
tanulók kapják meg díjtalanul 
a tankönyvet. Augusztus máso-
dik felében meg is érkeznek az 
iskolákba a tankönyvek. Ingyen 
ebédet az 1-8. évfolyam eseté-
ben a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban részesülők 
kapnak. 50 százalékos támoga-

tásra jogosultak a nagycsaládo-
sok, a tartósan beteg gyerme-
kek, illetve a nevelőszülő által 
nevelt diákok. Az egyéb támo-
gatás a munkáltatótól függ. Is-
kolakezdési támogatást min-
denki kaphat, akkor is, ha egy 
gyermeke van. Általában a vál-
lalkozók tudnak ilyen juttatás 
biztosítani a dolgozóik számára, 
amit akár mind a két szülő kap-
hat. Ennek összege 31500 Ft.

Mit fognak tanulni a gyere-
kek? A tanterv alapjaiban véve 
nem változik meg, de termé-
szetesen minden évben történ-
nek kisebb-nagyobb változta-

tások – erről beszélt lapunk-
nak Deákné Domonkos Juli-
anna. Hozzátette, ő támogat-
ja a tantervek felülvizsgálatát 
és szükség esetén az átalakítá-
sát. Sápi András szerint nem 
szabad a teljesítményminimu-
mot csökkenteni, viszont kor-
szerűsíteni kellene a tananya-
got. A békési általános iskolák 
támogatják, hogy a diákjaik a 
városban folytassák tanulmá-
nyaikat, ennek ellenére sajnos 
nem jellemző, hogy a helyi kö-
zépiskolákat választják. Sápi 
András úgy vélte, az itteni kö-
zépiskolák nincsenek jelentő-
ségükhöz méltóan jelen a vá-
ros életében. Ám megoldást je-
lenthetnek a közös pályázatok, 
melyek során az iskolák, vala-
mint a diákok is közelebb ke-
rülhetnek egymáshoz. 

Béres Tamara 

Esős időben rendezték meg az idei augusztus 20-i Szent István-napi ün-
nepséget Békésen. Az ünnepi beszédet Dankó Béla országgyűlési kép-
viselő mondta. Az új búzalisztből kisütött kenyeret, az élet szimbólumát 
ökumenikus szertartásban Nagy József római katolikus esperes, Katona 
Gyula református esperes és Péter István baptista lelkipásztor áldotta és 
szentelte meg. A felvételen a megszentelt kenyér megszegése utáni ünne-
pi pillanat. Az eseményről bővebben írunk a 4. oldalon. 

Hálaadás az új kenyérértMadzagfalvi Napok – a tizenhetedik
Az idei Madzagfalvi Napok (szep-

tember 4-5.) a korábbi évekről jól is-
mert programok mellett új elemekkel 
is várja az érdeklődőket.

Pénteken délelőtt Békési Madzagos Há-
zitermék Mustra elnevezésű szakmai kon-
ferencia és kóstolással egybekötött termék-
bemutató lesz, az Erzsébet-ligetben pedig 
Békés Megye Ízei gasztronómiai kiállítás és 
vásár várja az érdeklődőket kettőtől. Idén 
már a péntek sem múlhat el kerékpár túra 
nélkül, közös tekerésre invitál mindenkit a 

KÖRTE, hogy az úti cél végén megtekint-
hessék a Békés-tarhosi Zenepavilont és a 
kastélyparkot. A Békés bemutatkozik kiál-
lítás új néven jelentkezik: Békés kincsestára 
– helyi értékek tárháza. Ennek megnyitója 
egyben a rendezvény hivatalos indítója pén-

teken 14 órakor a kulturális központ aulá-
jában. Közreműködik a Megaton együttes.

Szombaton kora reggel rekordvéradásra 
várnak mindenkit a Barta Udvarba, vala-
mint ekkor indul a Dübögővel szembeni 
parkolóból a Hosszúfoki Emlékkerékpár-
túra a Békési Múzeumbarátok Körének  
szervezésében, míg a Békés Megyei Kuli-
náris Csapat és Barta István Zoltán lát-
ványfőzésre készül helyi alapanyagokból a 
Rendezvénytéren. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Jótékony kenyérvásár
Idén harmadszor szervezte meg a Testvérvárosok Kenyere elnevezé-

sű jótékony célú búzaadomány gyűjtést a Hegyesi, az Öreg és a Paul-
csik család által életre hívott baráti kör. Augusztus 20-ig a tavalyival kö-
zel megegyező mennyiségű (18-20 mázsányi) búzaadomány gyűlt össze 
a helyi és környékbeli gazdáktól. A búzát megőrölték, a lisztből kisült 
a Testvérvárosok Kenyere, melyet az augusztus 20-i Szent István-na-
pi ünnepségen és a Libás tanyán megtartott Mindennapi Kenyerünk 
rendezvényen értékesítettek. A befolyt pénzből egy vadonatúj, nagyobb 
teljesítményű, ipari jellegű mosógép beszerzését tervezik – tudtuk meg 
Paulcsik Jánostól. A mosógép a megmaradt liszthez hasonlóan a gyer-
gyószentmiklósi Szent Anna Gyermekotthon lakóihoz jut el, akiket már 
évek óta pártfogol a baráti társaság. Testvérvárosunk eme intézményé-
ből az ünnepségekre kilencfős küldöttség érkezett.  Sz. K.
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A békési madzagról
Ilyenkor, a Madzagfalvi Napok közeledtével, mindig 
előkerül a fesztivál elnevezésének a kérdése. Ho-
gyan kerül a csizma az asztalra, vagyis milyen köze 
van Békésnek a madzaghoz?

Több magyarázat terjedt el. A városlakók 
körében a legismertebb legenda a temp-
lomharangos történet. Dr. vitéz Dur-
kó Antal, Békés város történetének, 
néprajzának alapos ismerője írta 
le, miszerint amikor a reformá-
tus templom új harangot kapott, 
a tanyasiak igen kevéssel járul-
tak hozzá a költségekhez. Ezért 
a vezetőség elhatározta, hogy 
madzaggal körbekerítik a város, 
hogy a harangszót csak azok hallhassák, 
akik megérdemlik, vagyis akik fizettek érte.

Szintén Dr. vitéz Durkó Antal írt le egy olyan 
„esetet”, ami az előzőhöz hasonlóan már-már 
a filmszatírákba illene. Eszerint a csordás je-
lentette a bírónak, hogy nem elég hosszú a 
vályú, szomjan maradnak a jószágok. Amikor 
kimentek megnézni, a bíró indítványára elha-
tározták, hogy a vályú két végére madzagot 
kötnek és így fogják meghosszabbítani. 

Ennél valószínűbb az a magyarázat, amely 
településünk földrajzi adottságaiból indul ki. 
A kátyús, hepehupás és gyakran sáros utak, 
no meg a Körösök gyakori áradása miatt a 
praktikus békésiek mindig tartottak maguk-

nál madzagot. Szükség lehetett rá, hiszen 
bármikor előfordulhatott, hogy a kátyúban 
megnyekkent a szekér, kiszakadt a zsák, el-
szakadt a lovak istrángja vagy a kocsinak lett 
valami baja. Békésen a régi időkben a parasz-

temberek lószerszámaikat szintén na-
gyobb részt madzagból, kötélből ma-

guk állítottak elő. A férfiemberek 
ezek miatt mindig vitték magukkal 
a kötözésre összesodort fonalat, 

legalább egy tekercsnyit. Mi-
kor ez a környékbeli falvak la-
kóinak feltűnt, akkor kezdték 
el őket békési madzagosok-

nak nevezni. 
A szintén helytörténeti írásairól ismert 

Kirner Bertalan írta egy helyen a madzag bé-
kési elterjedtségéről: „A madzag más vidé-
keken spárga néven ismeretes, de Békésen 
még a patikus is csak madzaggal köti be az 
orvosságos üveget.” 

A Békésre használt Madzagfalva elnevezés 
a hagyományos falucsúfolók sorába tartozik. 
Szinte már el is felejtődött, amikor 1999-ben 
az őszi békési fesztivál ötlete megfogant és a 
korabeli vezetők a Madzagfalvi Napok elneve-
zést fogadták el. Akkortól mindezt úgy kom-
mentálták, hogy a gúnynév büszkén vállalha-
tó, mivel a békésiek talpraesettségének és ta-
lálékonyságának jelképe.

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

A volT Polgári / Úri/ KASziNó
A Korona utca 3. számú tönkrement, pusz-

tuló épületünk ugyan semmilyen építészeti ér-
téket nem képvisel, kultúrtörténeti jelentősége 
miatt azonban mégis figyelmet érdemel. A két 
világháború között eb-
ben az épületben mű-
ködött a Polgári Ka-
szinó, amit Békésen 
mindenki csak Úri Ka-
szinónak hívott. Azért 
így, mivel ide főleg Bé-
kés keresztyén-nemzeti 
szellemiségű értelmisé-
gi rétege járt, az egy-
kori keresztyén úri kö-
zéposztály tagjai: orvosok, ügyvédek, tanárok, 
tanítók, lelkészek, tisztviselők. Az iparosok ke-
vesebben, hiszen nekik külön székházuk volt. 
Sokszor megfordult itt Szikszai Sándor arany-
koszorús cukrászmester és Kis M. Lajos lakatos. 

Lengyel Zoltán, a Békési Újság egykori tu-
lajdonosa, főszerkesztője a következőket írta a 
Kaszinó történetéről: „A Polgári Kaszinó jog-
gal tekinthető az 1840-ben alapított Béké-
si Olvasótársaság jogutódjának. 1849-ben be-
tiltották az Olvasótársaság működését, s az új 
egyesület, a Polgári Kaszinó létrehozását csak 
1858-ban engedélyezték a hatóságok. A kezde-
ményező mindkét esetben Hajnal Ábel refor-
mátus lelkész, későbbi esperes volt. A Kaszi-
nó különböző épületekben működött, majd a 
Bérház elkészülte után annak emeletén bérel-
tek helyiségeket 1931-ig, ekkor költözött át a 
Korona utcai házba.” 

Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség 
története című művében a 233. oldalon a követ-
kezőket írja a Kaszinóról: „A Kaszinó egyrészt 
2347 kötetből álló könyvtárával, a nemes szó-
rakozást előmozdító helyiségeivel, másrészt az 
évente háromszor-négyszer rendezett díszgyű-
léseivel szolgálja azt a nemzetnevelő célt, me-
lyet annak idején Széchenyi István eléje tűzött.”

Az utcafronti olvasóteremben intarziás asz-
talokon hírlapokat, folyóiratokat helyeztek 
el. A fal mellett álltak a könyvszekrények. A 
könyvtáros az 1940-es években Jánszky Elemér 
könyvtáros volt. Délután 2-től 8-ig lehetett ol-
vasni, könyvet kölcsönözni hetente egyszer le-
hetett. Aki megéhezett, az borjú zónapörköltet 
rendelhetett, s egy sarki szobában fogyaszthatta 

el az ételt. A társalgóban plüss kanapé garnitú-
ra jelezte, hogy ide úriemberek járnak. A tagok 
viselkedésére is a diszkrét, udvarias, úri modor 
volt a jellemző. Az oldalsó szobákban lehetett 

sakkozni, kártyázni, 
dominózni. Az üvege-
zett folyosói részen zaj-
lottak a jótékonysági 
bálok. Az épület mö-
götti pincékben minő-
ségi borokat tároltak. 

A szolgálati lakás-
ban Virág János lakott, 
ő ápolta a kertet is. Az 
udvaron, a kuglipá-

lyán jó időben sokat játszottak a tagok. Lehe-
tett csónakot is bérelni. Egy hatszemélyes, egy 
kétszemélyes és egy egyszemélyes csónak állt a 
tagok rendelkezésére. Hiszen az ó-Fehér-Körös 
a Kaszinó mögött folyt. Szalonnasütésre is je-
löltek ki helyet. Nyáron a sárga kaviccsal leszórt 
sétányon lehetett eljutni a fehérre festett pado-
kig. A gondosan ápolt virágágyások közt min-
denki egy tündérkertben érezhette magát. En-
nek persze nyoma sincs. A Kaszinóba két tag 
ajánlásával lehetett tagnak jelentkezni, a fel-
vételről a közgyűlés döntött. /Ezek az adatok, 
pontos leírások az azóta elhunyt Takács László-
né Virág Mária közlései./ 

A Polgári Kaszinóba voltak, akik csak olvasni 
jártak, és persze társalogni, ahogy gróf Széche-
nyi István is szerette volna: az „eszmesúrlódás” 
helye legyen ez a művelt polgárnak. Az államo-
sításkor a Polgári Kaszinó megszűnt, ezt is fel-
oszlatták, mint az egyesületeket, olvasóköröket. 
Hatalmas könyvtárát széthordták.

Az épület történetéhez tartozik, hogy 1944-
ben itt alakult meg a Szociáldemokrata Párt bé-
kési szervezete. Később a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség (KISZ) székelt itt. Zenés-táncos ren-
dezvényeit az ifjúság egy része látogatta. A nagy 
múltú épület a rendszerváltás után pártoknak 
adott helyet, a Polgárőrség is itt kapott helyet. 
Jelenleg a Surman Box Klub Ökölvívó Egyesü-
let működik itt. Surman Zoltán szép eredmé-
nyeket ért el tanítványaival.  

A pusztuló épület sorsa vajon mi lesz? Ha 
ezek a falak beszélni tudnának, a helytörténé-
szek számára de sok mindenről szólnának!

Bíró György, városvédő     

Változások a hulladékgyűjtésben
(Folytatás az 1. oldalról)
 A korábban megépített hulladék-

válogató illetve a komposztálótelep 
teljes kapacitással működik. Egyre 
többen veszik igénybe az inert (föld, 
beton, építési hulladék) hulladéklera-
kó telepünket is, bár még sokfelé le-
het látni illegálisan leborított szeme-
tet is.

- Milyen változások várhatóak a 
jövőben?

- Októbertől be kell vezetnünk an-
nak a lehetőségét, hogy legalább 3 
különféle méretben lehessen gyűjteni 
a kommunális hulladékot. Tehát lesz 
60, 80 és 120 literes gyűjtés. Ehhez az 
edényt mindenkinek saját magának 
kell biztosítania. 60 literes edényt az 
az ingatlan használó választhat, aki 
életvitelszerűen egyedül lakik az in-
gatlanban. A 80 literes edényt an-
nál az ingatlannál választhatják, 

ahol életvitelszerűen 2 fő lakik, illet-
ve amennyiben az ingatlanban maxi-
mum 4 fő lakik és a rendszeres sze-
lektív gyűjtést igénybe veszik. A120 
literes edényt kell igénybe vennie an-
nak az ingatlanhasználónak, aki nem 
tartozik az előző két kategóriába.

- Hogyan lehet az edényekhez hoz-
zájutni?

- Az önkormányzat rendelete alapján 
Békésen csak hulladékgyűjtő edény-
ben lehet hulladékot közterületre kihe-
lyezni. 120 literes edényezettel a lakos-
ság nagy része rendelkezik. A kisebb, 
60 illetve 80 literes edényt nálunk, te-
hát a Békési Kommunális és Szolgál-
tató Nonprofit Kft-nél, a Verseny ut-
ca 8. szám alatti irodában lehet megvá-
sárolni kedvezményesen (akár többéves 
részletre is) szeptember 1-jétől.

- Korábban önök küldtek minden 
háztartásba egy szerződést. Úgy tud-

juk, hogy októbertől a hulladékgyűj-
tés csak érvényes szolgáltatási szerző-
dés birtokában történhet meg.

- Valóban így van. Eddig 3000 csa-
ládi házas ingatlanból érkeztek visz-
sza a hulladékszolgáltatásra vonatko-
zó szolgáltatási szerződések, melye-
ket ezúttal is megköszönök. Továb-

bá felhívjuk azok figyelmét, akik ez 
idáig ezt nem tették meg, hogy 2015. 
szeptember 20-ig a szerződést postai 
úton küldjék vissza, vagy fáradjanak 
be vele az irodánkba. Amennyiben a 
kiküldött szerződés nincs már meg, 
szintén a Verseny utca 8. szám alatti 
irodában tudnak újabb példányt kér-
ni, és ott a kitöltésben is segítenek. 
A lakatlan ingatlanok tulajdonosa-
inak is rendelkeznie kell szerződés-
sel, ugyanakkor viszont, ha közüze-
mi számlákkal igazolni tudják, hogy 
lakatlan az ingatlan, mentesülni fog-
nak a későbbiekben bevezetendő sze-
métszállítási díj fizetése alól. A vá-
lasztott gyűjtőedény méretét a szer-
ződésben rögzítjük.

- Mi a helyzet a tömbházakban 
élőknél?

- A társasházak esetében a BKSZ 
fogja megkeresni a közös képviselő-

ket most szeptemberben a szerződés-
kötés miatt. Ezért kérjük, hogy ne 
hozzák be a szerződéseket az ott élők, 
mert a társasházzal fogunk szerződni. 

Amennyiben bárkinek kérdése 
van, információra van szüksége, ke-
ressen fel bennünket személyesen, 
vagy hívja hétköznap 8-16 óra között 
a 66/411-174-es telefonszámot.Ne legyenek ilyenek Békésen!

Ilyés Péter.

Ismerkedtek az intézménnyel
Kádasné Öreg Julianna, a Békés Váro-

si Szociális Szolgáltató Központ igazga-
tója meghívására az intézménybe látoga-
tott Izsó Gábor polgármester és a képvise-
lő-testület Ügyrendi, Lakásügyi, Egészség-
ügyi és Szociális Bizottsága. 

A Jantyik utcai főépületben az intézményve-
zető szájából elhangzott: új jogszabályok alap-
ján kell a következő hónapokban átszervezni az 
intézményt, hiszen járási szinten jelentős több-
letfeladatok hárulnak majd Békésre a gyer-
mekvédelem terén. A bizottság tagjai a beszá-
molók és személyes tapasztalataik alapján is-
merik az intézmény munkáját, de most saját 
szemükkel is megtapasztalhatták az ott folyó 
munkát, megtekinthették a közelmúltban át-

adott, a hajléktalanok ellátását szolgáló épüle-
teket. A látogatók felkeresték a Csallóközi, a 
Farkas Gyula utcai és a Veres Péter téri gyö-
nyörű, igényesen rendben tartott épületeket, 
ahol a férfi és női ellátottak élnek. A lakók nem 
tétlenkednek: a Farkas Gyula utcán hatalmas 
kertben serénykedhetnek.  M. A.
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Házasságot kötöttek: 
Szabó Pál (Békés) és Va-
karcs Margit (Békés), Mol-
nár Krisztián (Békéscsa-
ba) és Győri Ágnes (Bé-
késcsaba), Hetényi Antal 
Gábor (Békés) és Máté 
Kitti Zsuzsanna (Békés), 
Gergely Mihály (Békés) és 
Komlódi Ágnes (Békés), 
Labancz Izidor Békés) és 
Bozsányi Alexandra (Bé-
kés), Komán Zoltán (Bé-
kés) és Könyves Hajnal-
ka (Békés), Czakó Mihály 
(Békés) és Salva Adria-
na (Békés)  Turbucz Ist-
ván (Békés) és Nagy Má-
ria (Békés), Faragó Attila 
(Békés) és Susek Mariann 
(Békés), Sós Péter (Békés) 
és Kovács Nikolett (Bé-
kés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Bereczki 
Gábor (61 évesen), özv. 
Háló Sándorné Darva-
si Julianna (77, Murony), 
özv. Szűcs Mátyásné Hor-
váth Mária (84, Kamut), 
Vári Géza (62), Balogh 
Lajos (73), Mucsi Gábor 
(54), Bondár János (73), 
Gubucz László (68), Ba-
log László (55), Bíró Lász-
ló (57), Varga András (75), 
Szabó Imre (66). 

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

A lányok

Hát igen. Velük kell kez-
deni, úgy illik. Majd a fiúk is 
sorra kerülnek egyszer. Te-
hát a lányok. A dolog még 
Nagyborosnyón kezdődött, 
mikor kisóvodásként beje-
lentettem, hogy Bubát elve-
szem feleségül, a kiságyam-
ba fektetem, és jókat dur-
molunk együtt. Szüleim jót 
mosolyogtak a dolgon, és én 
is feledtem az ügyet, mert 
jött az iskola és vele együtt 
Mari, akinek a kezét is meg-
fogtam a sorban állás köz-
ben. Közben be-bevillan 
még Edit, Dóri, éva arca is, 
de ők inkább olyan messzi-
ről csodált kategóriaként. 
Aztán a gyönyörű nagy nya-
rak Mártija a Tordai ma-
lomnál, a kis szeles csacsogó 
lány, aki mindig eltűnik ősz-
szel, mikor beszippantja Bu-
karest. 

és ezzel vége is az idilli-
kus falusi esztendőknek, és 
beköltözünk a városba. A 
város szülővárosom, Sep-
siszentgyörgy, melyet új-
ból kellett „tanulnom”, 
meg kellett szeretnem, hisz 
a kórházból jóformán egy-
ből Borosnyóra kerültem. 
Kicsit meg voltam illetőd-
ve, mikor betettem a lábam 
a Mikó elemis, új épületé-
be és Grüman tanító néni 
rám mosolygott egy telje-
sen új osztályközösség előtt. 
De hamar feloldódtam. Há-
la a lányoknak. Zsuzsi már 
akkor szószóló volt, vezér-
letével szárnyai alá vett a 
női osztag, és fél év múl-
va már osztályfelelős vol-
tam, és ez a minden lében 
kanálság a mai napig raj-
tam is maradt. De térjünk 
vissza a lányokhoz. Mesibe 
mindenki szerelmes volt, 
így én sem kerülhettem el 
a dolgot, de Tucku, Etu fe-
le is volt fel-fellángoló ki-
kacsingatás. Az igazi, az el-
ső nagy ő a felsős évek előtt 
azonban Réka volt, akinél 
minden délután ott voltam 
játszani a nagy csapattal 
együtt, és akit én hagytam 
el orvul egy Juci nevű déli-
bábért. Nagyon bántam az-
tán, de megkaptam méltó 
büntetésem, útilaput kötöt-
tek a talpamra. Mindkét ol-
dalról. Kellett nekem zeng 
az induló…

Aztán jöttek a gimis 
évek, már a nagy épület-

ben, az osztálytársaknak 
nagyobb fiúk kezdtek ud-
varolni, mi a kisebb lányok 
fele kacsingattunk. Ennek 
aztán az lett a következmé-
nye, hogy beindult az Ildi-
kó vonal: két nagy, egyen-
ként is több éves nagy sze-
relem közt egy kicsi, pár 
hetes, de mind-mind Ildi-
kók. Nem csoda, hogy mi-
kor az utolsó Ildi után be-
jelentettem otthon hogy 
nősülnék, csak annyit kér-
deztek: Hogy hívják, fiam? 
Ildikó-e? S mikor mond-
tam, hogy nem, éva, akkor 
- a hosszú előző korszak vi-
selt dolgaitól meggyötör-
ten - egyből azt válaszol-
ták: Elveheted, fiam. S csak 
aztán kezdtek el érdeklőd-
ni, ki is az a mai kedves fe-
leségem.

Mert hát ugye éva lett az, 
aki a sor lezárta, aki maga 
a pezsgő élet, az örökmoz-
gó életerő. Rám is fért némi 
gatyába rázás és földre rán-
gatás, a kifejezések legjobb 
értelmében. Persze a nők 
sora folytatódott és folyta-
tódik mai is, hiszen nagyon 
szeretem és tisztelem őket, 
és intéznivalóim hosszú so-
rában mindig akkor halad-
tam, ha az a másik nem 
képviselői álltak a pult túl-
só oldalán. és most tessenek 
figyelni! Nem azért, mert 
ellenállhatatlan „sármör” 
volnék kopasz 130 kilóm-
mal. Hanem, mert velük 
egyből megtalálom a kom-
munikációnak azt a hang-
ját, amelyből azonnal ki-
derül az, hogy nem másod-
rangú, kettes számjegyű ál-
lampolgárt akarok nem lé-
tező bájaimmal lehengerel-
ni, hanem a Jóistentől belső 
és külső szépséggel egyaránt 
gazdagon megáldott, velem 
egyenrangú félként tekin-
tek reájuk, vagy ismerem el 
már kezdetekben viselkedé-
semmel azt, hogy meghaj-
tom fejem a nálamnál na-
gyobb tudás és hozzáértés 
előtt.

E kis jegyzetecske sem 
dicsekvő trófea felsoro-
lás akart lenni, ez remélem 
nyilvánvaló, hiszen akik kö-
zelebbről ismernek, tudják, 
hogy képtelen vagyok női 
lényhez - egyáltalán ember-
hez - érzelemmentesen kö-
zeledni. Az emlegetett lá-
nyok, hölgyek döntő több-
ségével, férjeikkel, családja-
ikkal élő, baráti kapcsola-
tom van ma is. Ez a pár sor 
inkább tisztelgés azok előtt, 
akiknek mai mivoltomat, 
személyiségemet köszönhe-
tem.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt 

(a volt Tüdőgondozó 
épületében) érhető el.

 Telefon: 66/414-514.

Gyógyszertári 
ügyeleti rend 

Ügyeletes gyógyszertár: 
AUGUSZTUS 22-29. 

Levendula Patika (Csabai u.)
AUG. 29 – SZEPT. 5. 

Jázmin Patika (Rákóczi u.), 
SZEPTEMBER 5-12. 

Turul Patika (Piac tér).
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.

Megszépült környezettel várják 
a gyerekeket a gimiben

Augusztus hónapban jelentős felújítá-
si-szépítési munkák zajlottak a Szegedi Kis Ist-
ván Református Gimnázium, Általános Iskola, 
óvoda és Kollégiumban. 

Palatinus Pál általános igazgató-helyettestől 
és Pálné Kis Eszter gazdasági igazgató-helyet-
testől megtudtuk, hogy a legtöbb intézmény-

egységben tisztasági meszelés zajlott, számos 
ajtót lemázoltak, rendbe tették a tornatermi 
öltözőket. A beruházás teljes egészében saját 
erőből, az intézmény munkatársai segítségével 
történt. A gimnázium főépületében a dualiz-
mus időszakát idéző folyosók gyönyörű fehér 
falakkal várják a tanulni vágyókat.  M. A.

Madzagfalvi Napok – a tizenhetedik
(Folytatás az 1. oldalról)
A tavalyi nagy siker után 

idén már a II. Madzagfalvi 
Ikertalálkozóra várják a kö-
zönséget. Ennek leglátványo-
sabb eleme, a hasonmás vetél-
kedő fél kettőtől lesz a nagy-
színpadon. Az Ausztráliai és 
Békési Polgárok Egyesülete 
jótékonysági tortaszelet áru-
sítása egy defibrillátor készü-
lék szerzését célozza meg. Új-
donság még az I. Madzagfalvi 
Kölyökfalu, ahová az anyuká-
kat, apukákat és a legkisebbe-
ket mesepavilonnal, fotófallal 
és ingyenes játékokkal vár-
ják a ligetnél. A Streetfigh-
ter Show fél hattól a dánfoki 
bekötő úton kerül sorra, és a 
motorozás kedvelőinek szól a 
nagymotor szemle is már ket-
tőtől a Csíkos utca felöli par-
kolónál. Elmaradhatatlan a 
Madzagfalvi cicaszépségver-
seny és a kutyaszépségver-
seny, továbbá az Ízek utcája 
főzőverseny, melynek újítása, 
hogy ezúttal szombaton lesz, 
továbbra is az élővíz-csator-
na mentén. Idén először Há-
zi szilvapálinka versenyt hir-
dettek.  

Természetesen koncertek 
is lesznek. Pénteken hattól a 
Hungariddim, fél kilenctől az 
Expressz Zenekar és Sólymos 
Tóni, valamint fél tizenegy-
től a békési kötődésű Palmet-
ta együttes élőkoncertje várja 
a közönséget. 

Szombaton 18:45-től Pet-
ruska András lép fel, ezt kö-

vetően kilenctől az Abraka-
zabra Zenekar, a Mega sztár-
győztes Tóth Vera, Somló Ta-
más és az x-Faktor győztes 
Kocsis Tibi élőkoncertje lesz, 
majd végül körülbelül 23 órá-
tól zenés tűzijáték zárja a ren-
dezvényt. 

A rendezvény plakátját la-
punk 4. oldalán találják.

Küldöttség a testvértelepülésünk 
falunapján  Szerbiában

Városunk már több mint egy évtizedes part-
nerségi kapcsolatot ápol a Közép-Bánátban 
(Szerbia) lévő Magyarittabé településsel. A Bé-
késről elszármazott református ősökkel bíró pi-
ciny település Mester Péter közelmúltban el-
hunyt lokálpatriótának köszönheti a késői utó-
dok ismételt egymásra találását. A x. Magya-
rittabéi Falunapok alkalmából a közelmúltban 
Békésről Pocsaji Ildikó vezetésével kisebb dele-
gáció vett részt az ünnepségeken és hagyomá-
nyos főzőversenyen. Jelen volt Békés másik test-
vérvárosa, az erdélyi Gyergyószentmiklós kül-
döttsége is. 

A békésiek örömmel tapasztalták, hogy 
Magyarittabé milyen eredményesen haszno-
sítja az EU-tól előcsatlakozási célból kapott 
támogatásokat. Az infrastruktúra megújítása 
mellett komoly mezőgazdasági és idegenfor-
galmi fejlesztések történnek a jórészt magya-
rok lakta településen, csökkentve a gazdasá-
gi kiszolgáltatottságot, általa a fiatalok elván-
dorlását. Szívet melengető az is, hogy az ün-
nep alkalmából a szomszédos Szerbittabé la-
kosai is nagy számban részt vesznek a magya-
rok ünnepségein, önfeledten mulatnak a falusi 
bálon. 

Az 1300 lakosú határ menti telepü-
lést az utóbbi hónapokban az eltűnt Kos-
suth-szoborról emlegették. A helybeliek 
most bíznak abban, hogy még a követke-
ző március 15-e előtt felavatják a „nem-
zet atyjának” új emlékművét. A hétvégén 
is ennek reményében ünnepelték a falu-
napot. A falunap kihagyhatatlan kísérő-
rendezvénye - egészen a tavalyi évig - a 
kakaspörköltfőző verseny volt. Az idén - 
kakashiány miatt - disznóhúsból főzte 26 
csapat a pörköltet – tudósított a rendez-
vényről a Magyar Szó Online.

Ők lesznek a 17. Madzagfalvi Napok koncertezői.
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Csendesül...
A LELKIISmErETES munKA érTéKE

 „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél, e földön lakozzál és hűség-
gel élj!”  Zsolt. 37:3 Vannak keresztények, akik úgy érzik, nem 
tesznek semmit Isten országa előrehaladása érdekében, mivel 
munkájuk nem kapcsolódik közvetlenül a valláshoz. Ha valami 
nagyszerű dolgot tehetnének, örömmel vállalkoznának rá. Mivel 
csak kis jelentőségű dolgokban szolgálhatnak, azt gondolják, jo-
guk van, hogy ne csináljanak semmit. Nincs igazuk! Az ember 
akkor is szolgálhatja Istent, amikor megszokott hétköznapi fel-
adatait végzi - fát vág, gyomlál, mosogat. Az anya, aki Krisztus-
nak neveli gyermekeit, éppúgy Istennek szolgál, mint a lelkész 
a szószéken. Sokan különleges képességekre vágynak, amellyel 
csodálatos munkát végezhetnének, közben szem elől tévesztik 
a kezük ügyében lévő feladatokat, amelyeknek elvégzésével kel-
lemessé tehetnék az életet. Fogjanak hozzá ahhoz a munkához, 
ami éppen előttük van! Nem a ragyogó képességek tesznek al-
kalmassá arra, hogy megfelelően lássuk el munkánkat, hanem a 
mindennapi feladatok lelkiismeretes elvégzése, a megelégedett-
ség, a mások sorsa iránti őszinte, képmutatás nélküli érdeklődés. 
A legszerényebb sorsúak között sok igazi kiválóság található. A 
szerető szívvel és hűséggel végzett mindennapi feladatok is ked-
vesek Isten előtt. 

Farkas Ernő, lelkipásztor

Mintegy ötvenezren vették igénybe a gyed extrát tavaly, 
az idei év első negyedévében pedig a múlt év azonos idő-
szakához képest több mint duplájára nőtt azoknak a szá-
ma, akik éltek a munka melletti gyed ellátás lehetőségével 
- közölte Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Ta-
valy a munka melletti gyedet és gyest 29 ezer 117-en vették 
igénybe. 2014 első negyedévében 7828-an, míg 2015 ugyan-
ezen időszakában 17 ezer 266-an tudták igénybe venni a 
munka melletti ellátást. A testvérgyedet - az egyszerre több 
gyermek után járó többes ellátást - 2014-ben 17 ezer 852-
en kapták. A múlt év első negyedévében 3061-en, míg 2015 
első negyedévében 15 ezer 799-en részesültek a támogatás-
ban. Az előző évben minden ötödik gyermek olyan családba 
született, amelyben a testvére még nem volt hároméves. A 
diplomás-gyedet 2014 első negyedévében 56-an, míg 2015 
ugyan-ezen időszakában 451-en vették igénybe. A munka 
melletti gyedre vonatkozó, a jövő év január elsején életbe 
lépő változás révén már a gyermek féléves korától vissza le-
het térni a munkaerőpiacra. A családtámogatások terén el-
ért változások azt mutatják, hogy a kormányzat a számára a 
legfontosabb a család.

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

Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.
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BBBéékkééssii MMMaaaddzzaaggoooss HHáázzzzziiiiiitttttteeeeerrrrmmméééékk MMuuuuusstttrrraa
– jjóó ggyyaakkorrllatttookk bbeemmuuuttttaattáása
aaaaaaaaa KKeeccskeeeemmééttii GGGáááábbbbooorr KKKuullttturáális KKöözpontbbaaaaaaaannnnnnnn

AA XXVVIIIIII... MMMMaaddzzaaggffaallvvii NNaappookk
mmegnyiittjjjaaa kkapuiitt a vvenddéégggggeeeekk eeeelőőtttt::
Békés kkkinnnccccsssseeeesttára – helyi ééérrrttttééékek tárházánaaakkkkk 
megggnnnyyyitója a kkulturálisss kööözzzppppont
ééééééssssss aa  RRReményhír Intézménnnyy auláááááájjjjjjáááááábaaaannnnn

Békés Meggggyyyyyye ÍÍÍÍÍÍzzzeeeiii Kiáálllllllllítttás és Vásár
aa FFEETTAA sszzeerrrrrrrvvvveeeezzzzéééésséébbeenn,, aaazzzz EErrzzzssséébbeett--lliigggggeeeeeettbbbbeeenn

ééllőkoncertje a szabadtérrriiii sszzzíííínnnnpadon

élőkkkooonnnncccceeertje a sssszzzabadtéri színpadddon

élőkoncertje a szabadtéri színpadon

MMaaddzzaaaaaaggggggggfffalllvvvvvii VVVVVVééééérraaddddááááááss aa MMMMMMaaaaaagggyyyyyaaarr VVöörröösskkeerreessszzzttttt 
BBBBBBéékkééééssssss MMMMMMeeeggggggyyyyyeeeeii SSzzervezette szeeerrrrrrvvvvvvezéésében a BBartta 
Uddddvvvvvvaaaarrbbaaaannnn

VVVVVVIIIIIII.. MMaadddddddddddzzzzzzzzaaaggffaallvvvviiiii GGGyyeerrmmeekk RRaappiidd SSaaaakkkkvveerrsseennyy
aa BBBéééékkéésiiiii TTTTTTTTEEEEEEEE SSSSaakkkk SSzakkoszttáállyáávall AAnndddddddooooooooooor 
Lásssszzzló emlllléééééékére a KKKKKeeeecccsssskkkkeeeemmmmmmééééttti Gábor Kulturális 
KKKKöööööözzzzpontban

„„„„„„„„„FFFFFFFFFAAAALATKA” X. Madzagfalvvviiii 
Kutyaszépségversenyyyy
aa CCsssííííkkooss uuttccaaii ppaaarrkkkooooooolllllllóóóóóóóbbbbbbbaaaaaaann

„BBBéékkkkkkéééééési ÍÍÍÍÍzzzzzzeeeeeekkkkk UUUUUtttccááááájjjjjaaaaaa”””” – ffőőőzzzőőővvveeerrssseny békési aaalllllap-
anyaggooookkkk feelhhhhhasználásávaaal az Élővíz-csatorna pppppaaaaartjjjjjjjjjáááááááán

II. MMadzaggggggggffffffffaaaaaaalvi Ikerrrrtttaaaalllláááállkozóó

MMMadzagfalvi HHHHéééétpróba
– vidám, játékooosss vvvveeeetééélkeddő a Rendezvééééééénnnnnnnyyyyyyyy tttttttéééééééren

Madzagfalvvviii kölyökfalu aaaz Erzsébet-lligetbennn

„„FFAALLAATTKKKAAAAA”  XXXX.. MMaaddzzaaggffaallvvii CCiiccaasszzééppssééggvveerrsseeeeeennnnyyy
a Csíííííkkkkkoooooossssss uuutcai parkolóban

Maddzagfaallvvii nnagymotor szemle a Csíkos utcán

Streetfi ghteer Showwww aaaa Dánfokra vezető úton

ééllőőkkoonncceerrttjjee
a szabadtéri színppaadddddddon

élőkonceeeerrrrrrrrrttttttttttje,

a  sssszzzabbaddttéériii szíínpadddon

A további ttööbbbb miinntt 6600 kkkííísséérrőő pprooggrrraaammról
éééss ffeelllééééppőőőkkrrőőőlll bővebbbbb iinnfffooorrmmáácciióótt
aaa wwwwwwwwww.madzzaaagggffalvinapppookk.hhu
hhonnllaaaapppoonn taalláál!

Ötlettgazzdda: Barta Istváán Zoltán

A szervezők a változttttaaaatás jogát minden esetben fenntartjják!

T á m o g a t ó k ,  m é d i a p a r t n e r e k
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Hálaadás az új kenyérért
- Korunk emberének hason-

ló kihívásokkal kell szembe-
néznie, mint egykor Szent Ist-
ván korában. Akkor az egysé-
ges nemzet megteremtése, az 
állam megszilárdítása volt az 
uralkodó dolga, ma pedig az 
a kérdés dől el: lesz-e egységes 
keresztény Európa – fogalma-
zott a Szent István-napi ün-
nepségen Dankó Béla. Váro-
sunk országgyűlési képviselője 
ünnepi beszédében kitért arra 
is, hogy amint a kormánynak, 
úgy a békési vezetésnek is si-
került kezébe venni a jövőt és 
összhangban áll az ország irá-
nyítóival. „Tervek, teendők áll-
nak még előttünk és mi sem 
állhatunk meg, miként Szent 
István sem tette. Legyen ezért 

augusztus 20-a a magyar és a 
békési összefogás ünnepe!” – 
fogalmazott Dankó Béla.

Az ünnepi műsorban a Bé-
kés Városi Színjátszó Stúdió 

két növendéke, továbbá a Be-
lencéres Néptáncegyüttes tán-
cosai léptek fel. A kenyeret 
Nagy József római katolikus 
esperes, Katona Gyula refor-

mátus esperes és Péter István 
baptista lelkipásztor áldotta, 
szentelte és szegte meg. Ki-
emelték: ahhoz, hogy a min-
dennapi kenyerünk asztalunk-
ra kerüljön, a gazdák temér-
dek munkája mellett Isten éle-
tet adó áldására van szükség. 
Mindez minden embert alá-
zatra és engedelmességre kell, 
hogy tanítson. 

A rendezvényen az egyre fo-
kozódó eső ellenére jól fogyott 
a Testvérvárosok Kenyeréből. 
A jótékony célú kenyérvásár 
bevétele és a korábbi búzaado-
mány gyűjtésből megmaradt 
liszt erdélyi testvértelepülé-
sünkre, a gyergyószentmiklósi 
Szent Anna Gyermekotthonba 
jut majd el.  Szegfű K.Az ünnepi beszédet Dankó Béla országgyűlési képviselő mondta.
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

KuKTAnOdáTóL A VIzES KALAndIG
A Békés Városi Szociá-

lis Szolgáltató Központ idén 
nyáron is színes programokkal 
várta a nyári szünetben kikap-
csolódni vágyó gyerekeket. Tá-
boraink a Békés Dánfoki üdü-
lőközpontban zajlottak min-
dig egy-egy téma köré szervez-
ve. A Kuktanoda séfjei és az ő 
segédei megbeszélték, hogyan 
kell piacon vásárolni, mire fi-
gyeljünk, amikor alapanyagot 
választunk. A gyerekek meg-
ismerkedhettek a fűszernövé-
nyekkel, alapanyagokkal, más 
nemzetek étkezési sajátossá-
gaival, valamint közös főzés-
re is sor került. Saját kezűleg 
gyűjtött növényekből, termé-
sekből készíthettek a gyerekek 
ajándéktárgyakat.  A vizes ka-
land során meghívtuk a tűzol-
tókat, vizes sorjátékokat szer-
veztünk, szalonnasütésre is sor 
került, valamint alanyai vol-
tak a fotós tábornak. A „Nem 
mind arany ami fénylik” tá-
bor a környezetvédelem jegyé-
ben zajlott, kinderkupakokat, 

műanyagokat dolgoztunk fel, 
újrahasznosításról tartottunk 
előadásokat, interaktív rend-
őrségi előadásra is sor került 
a vízi veszélyekről, vízibalese-
tekről, nyári bűnesetekről.  A 
gyerekek a kézműves foglal-
kozásokon változatos eszköz- 
és anyaghasználattal, techni-
kákkal ismerkedhettek meg, 
délelőtt és délután is lehető-
ség nyílt kézműves foglalko-
zásokra.  Táborvezetőink a tá-
boroztatási tapasztalat mellett 
rendelkeznek a tematikához 
szükséges speciális tudással is, 
számos kézműves techniká-
nak is mesterei vagy tapasz-
talt természetjárók, esetleg a 
hangszerhasználat szakavatott 
ismerői. A délutáni foglalko-
zások elmaradhatatlan része 
volt a közös fürdőzés, foci, tol-
lasozás, íjászkodás, csapatfel-
adatok. A programok vidám 
hangulatban zajlottak. A tá-
borban készített remekműve-
ket a tábor zárásával mindenki 
hazavihette. 

Lány a sok közül
„Egy lány vagyok csupán, a sok közül” – mondta a hatá-
rozott, szép arcú, mosolygós Béres Tamara. A 20 éves, ám 
koránál érettebb gondolkozású Tamara, nem értette, miért 
pont ő. A vele készült interjút olvasva önök biztosan meg-
értik választásomat.

- Frissen érettségizett diák 
vagy. Hogy emlékszel vissza a 
Szegediben eltöltött évekre?

- Tavasszal érettségiztem. 
Magyar nyelvből emelt szin-
ten ötösre, történelemből és 
biológiából szintén ötösre, ma-
tematikából négyesre. Angol-
ból pedig sikeresen vizsgáztam 
középszinten. Szerettem isko-
lába járni. Szerettem a taná-
raimat, osztálytársaimat. Oly-
annyira, hogy az egyik legjobb 
barátnőm, Böbi, 13 évig kop-
tatta velem együtt ugyanazon 
terem padlóját. Mit mondhat-
nék még a gimiről? Sokat ta-
nultam, de nemcsak a kötele-
ző tárgyakat, hanem az életre 
is tanítottak a tanáraim. Főleg 
az osztályfőnököm, Bagita At-
tila tanár úr. Nekem a végzős 
évem volt a legnagyszerűbb, 

mert nem volt egy unalmas 
percem sem, mindig volt dol-
gom. Az első félévben a gomb-
avató műsorának szervezése 
körül forgott minden. Meg is 
lett az eredménye. Sokak sze-
rint ez volt az egyik legszín-
vonalasabb a gimiben. A má-
sodik félév az érettségire va-
ló felkészüléssel telt el. Szóval 
röpült az idő.

- Merre visz tovább az 
utad?

- Egyértelműen Szegedre, 
mindig is ott szerettem vol-
na továbbtanulni. Fel is vet-
tek nagy örömömre, a Szege-
di Tudományegyetemre, a Böl-
csészettudományi Kar magyar 
szakára. H sikeresen túljutok 
az első 3 éven, következik a 
mesterképzés és utána újságíró 
szeretnék lenni.

- Van példaképed?
- Kimondottan példaké-

pem nincs. Szeretnék jó lenni 
abban amit csinálok, és ezért 
mindent meg is teszek. Ennek 
érdekében igyekszem az épí-
tő jellegű kritikát, a tanácsot 
megfogadni.

- Milyennel látod maga-
dat?

- én egy egyszerű béké-
si lány vagyok. Nem vágyom 
extra dolgokra, csak nyugodt 
és boldog életre. Most boldog 

vagyok, minden rendben van 
velem. Imádok sokat aludni, 
olvasni, a barátaimmal len-
ni. Jelenleg éppen főzni tanít 
az anyukám, hogy ne haljunk 
éhen Szegeden. Unatkozás-
ra egy perc időm sincs, mert 
ebben a hónapban költözök 
Szegedre, az albérletbe. Szíve-
sen odavarázsolnám a dolga-
imat, ha tehetném, a pakolás 
helyett. Már nagyon várom az 
egyetemet. Rettentően kíván-
csi vagyok az ottani életre és 
az emberekre. Főleg az izgat, 
hogy mennyiben különböznek 
ők a vidékiektől.

- Mi a legtitkosabb vágyad?
- Hát, ha én azt most el-

mondanám, már nem is lenne 
titok. Csak vicceltem. Igazából 
szeretném sikeresen elvégez-
ni az egyetemet és visszajönni 
Békésre. A megyében dolgozni 
újságíróként és családot alapí-
tani a párommal. 

gugé
Következő interjúalanyunk 

Szűcs István hidrogeográfus.

Tanulj angolul!
Jelentkezz kiscsoportos (max. 4-6 fő) 

ANgol TANfolyAMrA! 
lehetsz kezdő, újrakezdő vagy nyelvvizsga előtt álló. 

Ha szeretnél angolul tanulni, jelentkezz!
A következő tanfolyamokra lehet jelentkezni:
 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam 
 kezdő, újrakezdő tanfolyam  
 iskolai órákra felkészítés

A jelentkezés alapfeltétele a megfelelő szintű 
nyelvtudás szintfelmérés alapján.

40 órás tanfolyam: 47.600Ft (4-6 fő/csoport), 
56.000Ft (3fő/csoport). Részletfizetés lehetséges!

A csoport indulása előtt, a szintfelmérés után 
lehetőséget biztosítok egy ingyenes próbaórán való 

részvételre a csoporttársakkal együtt. 
A csoport csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Ha nem találsz megfelelő tanfolyamot, írj vagy telefonálj 
és megbeszéljük!

Amit A tAnFolyAmok nyújtAnAk:
• szórakoztató, beszédközpontú órák

• türelmes, pontos magyarázatok
Az órák heti 1x2 vagy 2x2 órás ütemezéssel zajlanak, 

az igényeknek megfelelően.
CSoDAmÓDSZEREk nincsenek, a sikerhez 
tAnUlni kell, de ehhez kapsz itt segítséget.

Érdeklődni lehet: Jeneiné Drucker Judit 
angol nyelvtanárnál 

tel.: 30/23-98-167. E-mail: jdjudit67@gmail.com

Veszélyes hulladék 
egy békési ház udvarán

A Békési Rendőrkapitány-
ság engedély nélküli hulladék-
gazdálkodási tevékenység mi-
att indított nyomozást még ta-
valy szeptember 8-án egy béké-
si férfival szemben. A nyomozás 
adatai szerint F. Mihály külön-
böző veszélyes hulladékokat vá-
sárolt és tárolt engedély nélkül 
az ingatlana területén. A rend-
őrök a szemle során akkumulá-
torokat, hűtőgépeket, számító-
gép alkatrészeket és más alumí-
nium-, illetve fémhulladékokat 
foglaltak le. A nyomozók az 53 
éves férfit a Békési Rendőrkapi-
tányságra előállították és gya-
núsítottként hallgatták ki. F. 
Mihály elmondta, hogy koráb-

ban MéH telepet üzemeltetett, 
de az engedélye 2011-ben lejárt 
és azóta az udvarán és a mellék-
épületekben tárolta a továbbér-
tékesítésre szánt fémet. A nyo-
mozó hatóság az eljárás során a 
hulladék elszállításáról gondos-
kodott.

A Békési Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya a hul-
ladékgazdálkodás rendjének 
megsértése bűntett megala-
pozott gyanúja miatt elren-
delt nyomozást idén augusz-
tus 3-án lezárta és a keletke-
zett iratokat a gyanúsítottal 
szemben vádemelési javaslat-
tal továbbította a Békési Járási 
ügyészségre.

Tarhonyás lecsót ettek 
a Tarhonyanapon

Negyedik alkalommal szer-
vezte meg a Békési Múzeum-
barátok Köre hagyományőrző 
Tarhonyanapját. A Tájházban 
tartott rendezvény célja, amint 
Baligáné Szűcs Irén néprajz-
kutató elmondta, hogy ösztö-
nözzék a békési háziasszonyo-
kat, készítsék el otthon, főz-
zék és tálalják szeretteiknek a 
száraztésztákat, így a Dél-Al-
földre olyannyira jellemző tar-
honyát. 

A mintegy száz érdeklődőt 

vonzó rendezvényen nagyon 
népszerű volt a tarhonyakészí-
tés bemutató, valamint a tar-
honya totó, ahol ismereteiket 
tesztelhették a résztvevők. A 
paraszti asztali illemről Bali-
gáné Szűcs Irén tartott előa-
dást, amíg rotyogott a bog-
rácsban a tarhonyás lecsó. A 
„tarhonyaszárító hőségben”, 
valódi kánikulai időjárás mel-
lett megtartott Tarhonyana-
pon a Körös Citerazenekar 
működött közre.  Sz. K.

A negyedik Tarhonyanap legnépszerűbb programja a tarhonyakészí-
tés bemutatója volt. 

INGATlAN 

hIrDETMéNy
Békés Város Önkormányzata pályázat 
útján történő bérbeadásra meghirde-
ti a tulajdonát képező alábbi ingatlant:

Békés, kossuth u. 26. szám (hrsz.: 5494/A/2) 
alatti üzlethelyiség (139 m²). 

Az induló bérleti díj: 55.000 Ft+ÁFA/hó.
Részletes tájékoztató kérhető 

a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán 
(5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).

Benyújtási határidő: 
2015. szeptember 11. (péntek) 12 óra.

 Lapunkat kéthetente 
keresse a postaLádájában! 
Ha nem kapja meg, ezt a számot hívja: 30/263-95-95.
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Ingatlan 2 millió forintig

Felújításra szoruló 9000 m2-es, vízpart-
ra nyúló tanya 3 fázissal eladó. Irányár: 2 
millió Ft. Tel.: 30/27-94-696.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház 
nagy portával eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. 
Tel.: 30/422-46-75.
Hunyadi tér 8. alatti kertes ház eladó. Ár: 
2,8 millió Ft. 20/980-31-54.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
2,8 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Hajnal u. 2/1. alatt ház eladó. Irányár: 3,2 
millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-12-34.
Összkomfortos régi építésű családi ház 
Békésen eladó 3,5 millió Ft-ért. 30/590-
69-38.
Babilon sor 31. alatti 2,5 szobás, összkom-
fortos, gázkonvektoros parasztház mellék-
épületekkel, ipari árammal eladó. Irányár: 
4,2 millió Ft. Érd.: 70/396-88-67.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Családi Otthonteremtési Tá-
mogatás igényelhető. Tel.: 66/412-070, 
délután.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42. 
Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó vagy békéscsa-
bai házrészre cserélhető. Ár: 4,5 millió Ft. 
Tel.: 30/667-45-84.
Tarhoson nem régi, téglaépítésű, össz-
komfortos kétszobás ház kis veteményes-
sel, sok gyümölcsfával eladó. Irányár: 4,5 
millió Ft. Érd.: 30/542-17-80.
Jó állapotú vályogház a Petőfi utcán el-
adó. Garázzsal, sok melléképülettel, nagy 
portával. Irányár: 4.9 millió Ft. Érd.: 30/47-
66-166.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
60 m2-es, III. emeleti, felújítandó lakás 
áron alul sürgősen eladó. Irányár: 5 millió 
Ft. Tel.: 30/508-53-82.
Szabadkai u. 9. alatti ház eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Érdeklődi egész nap a helyszí-
nen.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Legelő u. 68. alatti ház eladó. Jószágtar-
tásra alkalmas alsóépületekkel. Villany, 
gáz, víz. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 70/527-
90-82.
Kispince u. 3. alatt háromszobás családi 
ház eladó 1130 m2-es telken. Irányár: 5,2 
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös 
középső lakás sürgősen eladó 5,3 millió 
Ft-ért. Érd.: 30/448-44-02, 70/227-00-63.
Kétszobás, nappalis téglaépítésű kocka-
ház eladó Békésen. Szocpol igénybe ve-
hető. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 20/20-60-
161.
Fáy utcában kétszobás, felújított, klímás, 
azonnal beköltözhető lakás eladó 5,95 
millió Ft-ért.70/389-29-66. 
Eladó vagy első emeleti békési lakás-
ra cserélhető a Váradi u. 30. alatti össz-
komfortos családi ház. Hatmillió Ft. Érd.: 
20/770-73-40.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. eme-
leten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben sze- 
     replõ adatok hiteles sé  géért 
szerkesztõségünk nEm vál-
lal felelősséget. Csak lakos-
sági apróhir detéseket adunk 
közre.

INGATlAN 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
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.
Bocskai u. 57. alatti ház felújítva, beköltöz-
hetően eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 
66/412-955.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó 
egy felújításra szoruló 3 szobás nagyker-
tes családi ház, sok melléképülettel. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25. 
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti, 62 m2-
es lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Tel.: 
30/56-79-939.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62. 
Eladó vagy első emeleti békési lakásra 
cserélhető a Váradi u. 30/1. szám alatti 
összkomfortos családi ház. Hétmillió Ft. 
Érd.: 20/770-73-40.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Vörösmarty utcában kétszobás gáz + ve-
gyes központi fűtésű ház eladó vagy III. 
emeletig 1+ 2 félszobás lakásra cserél-
hető. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 20/439-
05-49.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos 
családi ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. 
Érd.:  30/36-54-828.
Békés központjában földszinti, 75 m2-es 
lakás sürgősen eladó. Irányár: 7,7 millió 
Ft. 70/50-94-952.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen 
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tető-
tér-beépítéses ház 361 m2-es szép telek-
kel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 
66/414-685.
Szarvasi úton III. emeleti 1 + 2 félszobás 
lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. 66/737-
316.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Ady 12C-ben II. emeleti, téglablokkos, 64 
m2-es, jó állapotú, tehermentes, egyedi fű-
tésű lakás sürgősen első tulajdonostól el-
adó. Kertes házra csere. Ár: 8,3 millió Ft, 
Tel.: 20/326-79-26.
Kamuton családi ház eladó. Melléképü-
lettel, rendezett kerttel, szép állapotban. 
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/493-76-61.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz- és 
vegyestüzelésű, összkomfortos családi 
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irány-
ár: 8,5 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Padlásszobás ház eladó a Fülöp u. 19. 
alatt. Irányár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/530-
27-93.
Ady 12B I. emeleti 1 + 2 félszobás, 70 
m2-es, összkomfortos lakás eladó. Szoc-
pol igénybe vehető. Ár: 8,8 millió Ft. Tel.: 
30/43-42-297, egész nap.
Karacs IB-ben 61 m2-es, háromszobás, 
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 9 millió Ft. 
Érd.: 70/33-45-443.
Pásztor utcában háromszobás kertes ház 
nagy telekkel, vegyes tüzeléssel eladó 9 
millió Ft-ért. Tel.: 30/293-27-51.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött 

Zöldövezetben első emeleti, Körös-partra 
néző fehér teraszkerítéses, igényesen fel-
újított, félig berendezett lakás eladó. Irány-
ár: 10,5 millió Ft. Érd.: Karacs 2B 2. lakás.
Külön bejáratú kétlakásos kertes ház 11 
millió Ft-ért eladó. Érd.: 20/331-69-82.
Iskola utcában rendezett, háromszo-
bás, ebédlős családi ház eladó. Felújított, 
hőszigetelt, ipari árammal ellátott, mellék-
épületes, teraszos. Irányár: 16 millió Ft. 
30/96-38-391.
Városközponthoz közel levő hőszigetelt, 
padlófűtéses, klimatizált, galériás ház el-
adó. Irányár: 23 millió Ft. 30/27-94-760.

KIADó INGATlAN
Mezőmegyeren kertes ház kiadó. 30/382-
32-38, 30/349-67-13.

INGATlANT KErES
Dolgozó pár kertes házat bérelne a Ma-
lomvégen. Tel.: 30/30-75-968.
Családommal kertes házat keresünk al-
bérletbe. 70/273-85-39.

KErT
Malomasszonykertben 4 kvadrát bekerített 
kert sürgősen eladó. Víz, villany, zárható 
szerszámos. Érd.: 20/39-29-469.
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Malomasszonykertben elején 3 kvadrát 
bekerített kert eladó. Víz, villany, faház, 
termő gyümölcsfák. Tel.: 30/822-47-88.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Szécsénykertben 500 négyszögöl kert el-
adó. Kőépület, szerszámos, fúrt kút. Irány-
ár: 350 ezer Ft. Érd.: 66/634-398.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó. Télen is lakható, Villany, fúrt kút. 
20/800-86-71.

JárMű, AlKATréSz
1500-ös Lada combi, benzin-gázüzemű, 
friss műszakival eladó. Cserélhető jószág-
ra vagy takarmányra. Tel.: 30/27-94-696.
Danuvia tank kompletten és első, hát-
só blokk (eredeti emblémával) eladó. 
Érd.:30/583-12-69.
Simson segédmotort vennék maximum 20 
ezer Ft-ig. Lehet felújításra szoruló is. Tel.: 
20/945-07-26.
Ötajtós, ötszemélyes Suzuki Swift autó el-
adó. Vonóhorgos, fehér színű, érvényes 
műszakival. Érd.: 30/90-60-816, 66/414-
328.
S.E.L. 500-as veteránkorú Mercedes el-
adó. 30/94-55-433.
LadyS típusú utánfutóra magasító eladó. 
Érd.: 30/90-60-816, 66/414-928.
Sárgára festett lőcsös kocsi bőr karos 
üléssel, megkímélt állapotban eladó. Tel.: 
66/414-262.
Wartburg eladó. 70/50-43-558.
Akkumulátoros rokkantkocsi 150 ezer Ft-
ért eladó. Szánthó A. u. 24. Tel.: 66/634-
528.
Oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül 
és P10-es üzemképes blokk eladó Kamu-
ton. 70/27-10-532.
50 cm3-es traktor pótkocsival eladó. 
70/597-60-61.

állAT
Továbbtartásra eladó 2 db hathónapos 
kecske, egy bak és egy jerke. Ár: 18000 Ft 
a kettő. Tel.: 30/85-81-911. 
Malacok eladók. 30/46-38-811.
Kecskék eladók. Békés, Bocskai u. 81. 
Tel.: 66/634-507.

5 db nagytestű galamb és 3 db öthóna-
pos nagy kacsa eladó. Tel.: 30/931-90-85.

TárSKErESéS
48 éves férfi élettársát keresi, 40-48 év 
közötti hölgyet. Rendezett körülmények. 
20/27-450-60.

MuNKáT KErES, AJáNl
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.

KÖLTÖZTETÉST vállalunk, 
a távolság nem akadály!

+36-70/611-3717 

Munkát keresek szeptembertől napi 4 órá-
ban. Háromgyerekes anyuka vagyok. Bol-
ti eladó és piaci árus, de idősgondozás is 
érdekel. Érd.: 30/716-58-46. 

EGyéB 
Eladó: nyúlketrec, fejőgép, kis vaskapu, 
légpuska. Érd.: 66/410-906. 
Új állapotú fiú kisruhák 1 éves korig, va-
lamint babakád, játszószőnyeg, autósülés, 
babakocsi eladó. 70/41-32-197.
Formás, nagyméretű, dús virágzatú leán-
derek eladók fehér, rózsaszín, és krém szí-
nekben. 30/27-94-760.
Siemens gyártmányú kombinált tűhely 
üvegtetővel, kitűnő állapotban eladó. 
30/27-94-760.
Eladó egy 1,7x4 méteres burkolókő mintá-
zatú új linóleum. Ugyanitt Brendon pelen-
kázós, ifjúsági ággyá alakítható kiságy el-
adó. Érd.: 30/414-87-95. 
180x200 cm-es franciaágy éjjeliszekrény-
nyel, olvasó lámpás fejrésszel és a hoz-
zá tartozó 3x2 ajtós szekrénnyel eladó. 
Ugyanitt Vesta 4A típusú megkímélt gáz-
tűzhely eladó. Érd.: 30/414-87-95. 
Eladó 12 m hosszú 5 polcos bolti polc-
rendszer. Kézi raklapemelő béka eladó. 
2 mázsáig mérő tolósúlyos mérleg eladó. 
30/93-54-344, 66/634-137.
Orion középképernyős, távirányítós szí-
nestévé (7000 Ft), 28-as női kerékpár (10 
ezer Ft). Tel.: 30/85-81-911. 
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Friss, kertben termelt, étkezési mák eladó. 
Tel.: 30/433-79-89.
Norton kút kis hibával eladó. Érd.: 30/583-
12-69.
Kukoricamorzsoló és fatüzeléses perzselő 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
2 db paprikadaráló eladó. 20/592-85-04.
1,5 mázsa körte eladó. Tel.: 70/387-11-31.
Több száz könyv eladó Békésen. Már pár-
száz forinttól sokféle témában lehet válogat-
ni. Lista kérhető a fez@freemail.hu címen. 

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 1. 12 óra

INGyENES APRóHIRDETéS!

Apróhirdetések

95 éves Juci néni

Napokban ünnepelte 95. 
születésnapját Apáti-Nagy 
Endréné. Ez alkalomból sze-
mélyesen köszöntötte őt Izsó 
Gábor polgármester. Juci né-
ni 12 éves korában költözött 
Békésre, később itt házaso-
dott meg és azóta is békési 

lakos. Szereti nyomon követ-
ni az aktuális híreket, napjait 
aktívan tölti, jó egészségben, 
családja körében ünnepelte e 
jeles eseményt. Békés város 
lakossága ezúton kíván Juci 
néninek további kiváló egész-
séget!

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

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

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, táncsics u. 29/1.
nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

BérElhETŐ!

Személygépkocsival 
vontatható, 

12 méteres emelők 
bérelhetők!

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

lipcsei imre, bútorasztalos
Békés, móricz Zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

2015 07 31
Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
BEFEJEZŐDÖTT A PROJEKT

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, 
mint a TÁMOP 5.3.3-12/1-2013-0010 azonosító-
számú Ugródeszka elnevezésű projekt kedvez-
ményezettje, a 20 hónapra vállalt kötelezettségeit 
teljesítette.

 A 2013. december 1-je és 2015. július 31-e között 
zajlott program keretén belül 27 hajléktalan, vagy 
nem lakhatás céljára szolgáló épületben élő személy 
társadalmi reintegrációját mozdította elő, ezáltal 14 
fő képzését és 13 fő lakhatását támogatta a komplex 
szociális munka eszköztárával. 

A projekt eredményeképpen a „Elsőként lakhatásba” 
elv alapján történt direkt támogatás mellett értékköz-
vetítő szolgáltatásokkal, mentális állapotot javító sza-
badidős programokkal, képzési modulokkal segítette 
a társadalom perifériájára került emberek életvitelét.
A projekt az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap 
támogatásával valósult meg, 100%-os intenzitással, 
mely eredményeképpen 47.068.140 Ft támogatás 
érkezett Békésre.

Beépíthető konyhaszekrényt keresek meg-
vételre. 30/937-10-22. 
Kék színű 2 m-es műanyag csúszda kerti 
fajátékhoz eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Erdélyi kiránduláshoz 2-3 útitársat kere-
sek. 30/94-55-433.
Eladó: 30 l szőlőprés és zúzó, gázpalack, 
52-54-es öltönyök, új Cappa kerekes bő-
rönd. 30/782-82-61.
Disznótoros asztal, sózóteknő, ablakszár-
nyak eladók. Érd.: 66/634-398.
Csúszásmentes járólap eladó. 30/94-55-433.
Két db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény szür-
ke bútorlapból eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Üzemelő C21-es gázkazán és 3 fázisú ter-
ménydaráló eladó. Tel.: 66/630-045.
Eladó cirkulafűrész kardánmeghajtású 
traktorra szerelhető racsnis kardánnal 
erős váz, 600-as lapokkal. 30/277-95-43.
Eladó: merinói gyapjú, ágytakaró, gáz-
tűzhely, szekrény, rekamié, hegesztő. Tel.: 
66/412-955.
5 db hokedli (konyhába) műbőr ülőkével ol-
csón jó állapotban eladó. Tel.: 30/229-09-74.
Jó állapotban lévő heverő eladó. Tel.: 
30/385-43-97.
Piros és fehér leánderek, piros virágú kli-
via eladó. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Érett trágya ingyen elvihető kb. 80-100 
mázsa. 30/29-28-107.
Kétéves Whirlpool felültöltős mosógép el-
adó. 30/621-66-30.
Egyedi készítésű fa hálószobabútor eladó. 
Érd.: 30/293-27-51.

Eladók: női farmerek, pulcsik, rövidnad-
rág, melegítő együttes. Minden jó állapotú, 
300 Ft/db. Érd.: 30/716-58-46.
Eladó alig használt olasz 1 c-os robbanó-
motoros szivattyú, Ariston négyrózsás be-
építhető gázfőzőlap. 30/359-96-92.
Réka tölgy szekrénysor asztallal, szőnye-
gek, festmények, székek, előszoba szek-
rénysor eladók. 70/77-64-757.
Cefrének való alma eladó, 50 Ft/kg. Tel.: 
20/94-50-726.
Eladó: 1 db pálma, 2 db szobafenyő, fehér 
és rózsaszín leánderek és sok egyéb szo-
banövény. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: 1 db új WTX Honda vízhúzómotor, 2 
colos szivattyúval gyári összeszerelt. Érd.: 
20/88-62-785, egész nap.  
Édes és erős házipaprika kapható termelői 
áron. 30/94-55-433.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maxi-
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/94-50-726.
Cefrének szilvát veszek. 70/255-36-43.
Vegyes tüzelésű kazánt vennék. 20/20-
40-107.
Szekrényes, újszerű, sokfunkciós, elekt-
romos varrógép, új műszaki rajztábla, alig 
használt világos íróasztal olcsón eladó. 
70/236-35-37.
Eladók: szekrénysor, ágyazható ülőgarni-
túrák, rekamiék, szőnyegek, hűtőszekrény, 
asztalok, Hajdu mosógép + centrifuga, 
konyhaszekrény + mosogató, gázpalack. 
Tel.: 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, fagyasztó-
láda, előszobafal, gázpalack, 2 db zsíros-
bödön, 15 l fazék, háromrészes ülőgarnitú-
ra. Érd.: 30/905-49-14.
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Egy nyelvet beszélünk
ALMA-FEJFA

Pónyik alma: már a neve is különleges, 
magam legalábbis sosem hallottam róla. 
Nálunk, Békés megyében nem is termesz-
tik, erdélyi eredetű, olyannyira, hogy Bolyai 
Farkas (és fia, János) sírhalma mellett is egy 
almafa őrzi a két jeles matematikus emlékét. 
Az apa még életében megírta gyászbeszé-
dét, melynek a végén a következő Megha-
gyás állt: „… se pap… sem egyéb cérémo-
nia, még harang se legyen; az oskola csen-
gettyűje szólhatna,… Kéretnek a Kereszté-
nyek! hogy csak annyi jöjjön, a hány szük-
séges,… Emlék se legyen: hanem ha valaki 
egy pojnik almafát ültet a ház [itt: sírhant] 
eleibe; a gyümölcsét szedőktől vagy róla ol-
tóktól vegye köszönetét!” Bolyai végakara-
ta csak két év múlva teljesült: egyik ked-

ves tanítványa hozta a facsemetét, s egyúttal 
egy másikat is, amelyet egy mélységes sze-
génységben elhunyt másik tanítvány sírjá-
ra ültetett. A fajtát egyébként maga Bolyai 
népszerűsítette annak előtte Erdély-szerte, 
ugyanis nemcsak a számok, hanem az ag-
rártudományok embere is volt. Az erede-
ti fa kiszáradt, azt még pótolni tudták, de 
a következő ötven év múlva a fajta vissza-
szorulása miatt aligha találtak volna újabb 
csemetét, így egy hazai növénykutató vál-
lalta az oltványok létrehozását. A fát védet-
té nyilvánították, ahogyan Petőfi székelyke-
resztúri körtefáját és Kőrösi Csoma diófáját 
Csomakőrösön – kőris mennyivel jobban rí-
melt volna, mondom halkan.  

Szilágyiné Szabó ágnes

BéKéSI PrOGrAmAJánLATOK AuG. 25 – SzEPT. 12. KÖzÖTT

Szeptember 4-5. péntek-szombat

Xvii. Madzagfalvi Napok. Kiállítások, helyiek 
fellépései, játékos vetélkedők, főzőverseny, sport- és 
gyermekprogramok, valamint élő koncertek a vá-
ros számos pontján. Békés legnagyobb fesztiváljáról 
minden szükséges információt megtudhat lapunk-
ból. A rendezvényről az 1., 3., 4. és 8. oldalon írunk.

Szeptember 5. szombat 16:30 

Békési FC – Medgyesegyháza bajnoki férfi lab-
darúgó-mérkőzés. Sporttelep

Szeptember 12. szombat 18 óra 

Békés-Drén KC - Pick Szeged U23 bajnoki férfi 
kézilabda-mérkőzés. Sportcsarnok

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
36. hét                                  2015. augusztus 31. – szeptember 4.

Hétfő kedd Szerda Csütörtök Péntek

tarhonyaleves Gulyásleves Gombaleves
Reszelt 

tészta-leves
meggyleves

Burgonya-
főzelék 
Fasírt

túrós csusza 
tepertővel

Rántott 
sertésszelet 

Rizi-bizi 
Rakott karfiol

Fokhagymás 
sertésszelet 

Burgonya köret

Befőtt Vegyes tavaszi saláta 
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Hétfő kedd Szerda Csütörtök Péntek

 karfiolleves 
Hamis 

gulyásleves
Paradicsom-

leves
Babgulyás Almaleves

mexikói 
aprópecsenye 

Párolt rizs

Zöldbabfőzelék 
Baromfivagdalt

Sajtos-tejfölös 
csirkemell 

burgonyapürével
Ízes kifli

Pirított csirkemáj 
Sós burgonya

Sütemény Gyümölcssaláta káposztasaláta

jÓ ÉtVÁGyAt kÍVÁnUnk!

Török Árpád amatőr festő 
első tárlata nyílt meg

E hónapban még megte-
kinthető a kulturális központ-
ban Török Árpád békési fes-
tő önálló kiállítása. Az idén 75 
éves alkotó tárlatát a kulturá-
lis központ mellett a legismer-
tebb közösségi oldal „Békés 
Nosztalgia” csoportjának tag-
jai szervezték.

A falakra 42 festmény ke-
rült, többsége magántulajdon-
ban van, összegyűjtését ezért 
komoly kutató- és szervező-
munka előzte meg – ismertet-
te Békési Béla, a Békés Nosz-
talgia csoport alapítója. 

A kiállítást dr. Csiby Miklós 
nyitotta meg. Kiemelte, hogy 
Török Árpád alkotásaival a bé-
kési régmúltat hozza vissza, 
ezért ő is egyfajta városvédő. 

- Képei mindig közérdeklő-
désre tartottak számot, ugyan-
akkor a hivatalos kritika keveset 
foglalkozott velük. értékesek 
vagy hajlanak a giccs felé? A vá-
laszt a kiállítás adja meg, hiszen 
a kiállított képek zöme mű-
gyűjtők tulajdonában van, és ők 
nem adják ki a pénzüket bármi-
re – mondta el Csiby Miklós. 

A veterán festő élete első ki-
állításán a hatvanas és hetve-
nes évekből való alkotásai lát-
hatók, jellemzően békési utca-
részletek, épületek ábrázolá-
sai és virágcsendéletek. Török 
Árpád a megnyitót követően 
a Békési Újság olvasóinak el-
mondta, hogy örömmel töl-
ti el a kiállítás életre hívása, 
valamint az, hogy számára a 

nagyszámú érdeklődő körében 
gyűjtést is szerveztek. 

Bár az utóbbi évtizedek al-
kotásaiból nem látható egyet-
len festmény sem a kulturá-
lis központ kápolnatermében, 
Török Árpád állítja, hogy ma 
is dolgozik, és az adományként 
kapott pénzt festékre és kellé-
kekre költi majd. 

Szegfű Katalin

Nagy érdeklődés volt a békési témájú képek iránt. 
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Rendőrségi hírek
A megyei főkapitányság közlése szerint a 

Békési Rendőrkapitányság július 28-án őri-
zetbe vett egy férfit, aki július 18-án 17 óra és 
július 19-én 12 óra között kábeleket és hegesz-
tőtrafót tulajdonított el egy békési házból. A 
40 éves békési S. Ákost a rendőrség lopás bűn-
tett elkövetésével gyanúsítja.

A Békési Rendőrkapitányság augusztus 15-
én őrizetbe vett egy békési férfit. A 46 éves P. 
Zoltán otthonukban bántalmazta édesanyját. A 
férfi ellen a rendőrség súlyos testi sértés kísérlet 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-
dított büntetőeljárást.

/Forrás: Békés megyei rendőr-főkapitányság/

Vőfélyrigmus verseny 
a Tökmulatságra

Bár a lakosság még a rövi-
desen sorra kerülő Madzag-
falvi Napok lázában ég, a Ne-
felejcs Békési Kulturális és 
Hagyományőrző Közhasz-
nú Egyesület máris őszi ren-
dezvényére, a tizedik Béké-
si Tökmulatságra készül, me-
lyet szeptember 26-án tarta-
nak meg a Tájházban. A ren-
dezvény mottója idén: „Szü-
ret után lesz az esküvőnk…”, 
vagyis ezúttal az egyesület a 
menyegzők néphagyománya-
it igyekszik bemutatni. Lako-
dalmi dalcsokorral fellép a Bé-
kési Hagyományőrző Dalkör, 
lesz csigapedrés bemutató, a 
100 évvel ezelőtti menyasszo-
nyi ruhák és menyecskeruhák 
bemutatója, jegykendő kiállí-
tás, és ízelítő a menyasszonyi 
csokrok készítéséből, grillázs-
torta és kalácskóstoló. 

Természetesen lesz tökszép-
ségverseny és tökfaragás is, 

melyek nélkül a mulatság el-
képzelhetetlen. 

A x. Békési Tökmulatság-
hoz kötődően a szervezők két 
pályázatot írtak ki. 

A vőfélyrigmus író pályá-
zatra minimálisan 6 soros, 
rímbe szedett köszöntőt, bú-
csúztatót vagy már népies, 
régies, szellemes rigmust vár-
nak. Egy pályázó többet is 
beadhat. életkori megkötés 
nincs. A versek 
leadhatók a Fa-
kuckó játékbolt-
ban szeptember 
21-ig, nyitvatartási 
időben. A legjobbakat 
a mulatságon felolvas-
sák, jutalmazzák. 

A másik pályázat el-
sősorban a háziasszo-
nyokat célozza. A pá-
lyázat címe: Hagyomá-
nyos lakodalmas süte-
mények. A nevezőknek 

egy tálcányi már kész süte-
ménnyel kell nevezniük a x. 
Békési Tökmulatság helyszí-
nén, a Békési Tájházban szep-
tember 26-án, szombaton 11 
óráig. Kérik, hogy a készítő 
nevét egy külön borítékban 
mellékeljék, a tálcára csak 
a sütemény neve és a készí-
tő fantázianeve kerüljön. Ír-
ják le és vigyék el a sütemény 

receptjét is! A beérkezett 
süteményeket a Duma 
Annamária cukrász-

mester vezette szak-
mai zsűri bírál-

ja el, a legjobb 
pályázó meg-
kapja a Nefe-
lejcs Tepsi Dí-
jat. 

További tá-
jékoztatás kér-

hető Balog Gá-
bornétól a 30/92-53-
933-as számon.

Állatvédőknek segítettek 
a bunyósok

Lapunkban is közzétettük 
azt a felhívást, amely arra buz-
dította a lakosokat, hogy segít-
sék a békési gyepmesteri tele-
pen élő állatok gondozását vál-
laló állatvédőket. Ez a jótékony 
célú felhívás a Gyulán széke-
lő, de békési edző által jegyzett 
T2Ring csapatának és külön is 
Bimbó Lajos elnöknek jutott az 
eszébe. A felhívásra 70 kg szá-
razeledelre és konzervre elég 
pénz gyűlt össze. A termékeket 

augusztus 20-án adtak át az 
„Esély” Állat- és Természetvé-
dő Közhasznú Egyesület elnö-

kének. Kocsorné Erika lapunk-
nak úgy nyilatkozott, nagyon 
hálásak az adományért. Azért, 
hogy egyáltalán eszébe jutott 
a sportolóknak a kidobott ku-
tyákról való gondoskodás tá-
mogatása, és ehhez a lakosság is 
hozzájárult. Mint kifejtette, ez 
nekik hatalmas segítség, mert 
nap mint nap 75 kutyáról kell 
gondoskodniuk, a békési gyep-
mesteri telep százszázalékos ki-
használtsággal működik. 



8 2015. augusztus 25. 

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, 

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30

Postacím: 
5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 
bekesiujsag@gmail.com

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: 
Családért Alapítvány

Nyomda: 
Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba)

Hu ISSn 1218-4241

Horgász
szemmel

FŰSzErES CSALIK
Az egyik leggyakoribb hor-

gászhaluk a ponty, hiszen 
minden tóban, folyóban jól 
érzi magát és kiválóan alkal-
mazkodik. A ponty hamar ki-
tanulja az adott víz horgász-
szokásait és megjegyzi a szá-
mára gyanúsan felkínált mo-
noton csalikat. De ahol táp-
lálékhiány lép fel, ott a pon-
tyok szinte válogatás nélkül 
minden csalétket megesznek. 
Ugyanakkor ezekben a vizek-
ben olykor előfordul a halak 
étvágytalansága, aminek a vi-
zek túlmelegedése az oda. Elő-
fordul, hogy a planktonok el-
szaporodnak és remek táplá-
lékot adnak, így aztán szin-
te lehetetlen kapást kicsikar-
ni a vízből. Erre az időszakra 
mindig van valami, amivel a 
pontyok előtt tudunk járni és 
új ízekkel tudjuk furmányo-
san becsapni a pontyokat. Di-
vat mostanság a fűszeres csa-
li, ami még újdonságként hat 
a halakra és kiválóan csalogat. 
Ezek a halaknak még újdon-
ságként hatnak és kiválóan 
csalogatnak. Az elmúlt évek-
ben a teszthorgászok kiváló 
eredményeket értek el ezekkel 
az ízekkel, mint például a csí-
pős chili, a fokhagyma és in-
diai fűszerek. Ezeknek kiváló 
szelektáló hatásuk van: az ap-
róbb méretű pontyok és kesze-
gek nem igazán kedvelik az 
erős hatású ízeket. De a tesz-
telések során az is kiderült, 
hogy az amurok is fogyasztot-
ták ezeket a csalikat. A fűsze-
res csalik többféle formában 
vannak forgalomban: bojli, 
pellet kukorica és etetőanyag-
ban is. Ajánlom minden pró-
bálkozó kedvű horgásznak. 

Szekerczés Sándor

Sportrendezvények 
a Madzagfalvin

SZEPtEmBER 4. PÉntEk
  9:00  madzagfalvi tenisz kupa a sportpályán
  9:00  játékos sportnap a békési óvodáknak a sportpályán
12:30-15:00  madzagfalvi természetjáró bicajtúra tarhosra. Indulás a 

Dübögő Étteremmel szembeni parkolóból
14:00-19:00  lovaglási lehetőség az Erzsébet-ligetben
14:00-21:00   Vízibubi, vízibicikli és egyéb vízi játékok az Élővíz-csatorna 

partján
15:00-19:00  Íjászbemutató és íjászat az Erzsébet-ligetben
19:15-19:35  BmX bemutató a színpad előtti kosárpályán

SZEPtEmBER 5. SZomBAt
  7:00- 9:30 „Szeki” kishalfogó Verseny az Élővíz- csatorna partján
  8:30   Viharsarok kosárkupa Helyszín: Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola (lányselejtező), Sportcsarnok (fiúselejtező), Karacs Te-
réz Tagiskola (utánpótlás-torna)

  9:00   madzagfalvi futóverseny Útvonal: Csíkos utca-Fábián utca- 
Szánthó A. utca – Rákóczi utca -  Karacs T. utca

  9:00  madzagfalvi tenisz kupa a sportpályán
  9:00   Vii. madzagfalvi Gyermek Rapid Sakkverseny Andor 

lászló emlékére a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban
  9:00-21:00   Vízibubi, vízibicikli, és egyéb vízi játékok az Élővíz-csatorna 

partján
10:00-17:00  madzagfalvi városnéző kenutúra. Indulás ingyenesen min-

den egész órakor az Élővíz-csatorna partjáról
10:00-12:00   madzagfalvi Hétpróba vidám, játékos vetélkedő a Rendez-

vénytéren
10:00-14:30   kikötő kupa kajak-kenu duatlon verseny a kishajó-

kikötőben
10:00-19:00  lovaglási lehetőség az Erzsébet-ligetben
14:00   Békés FC - Sarkadkeresztúr ifjúsági bajnoki labdarúgó- 

mérkőzés a sportpályán
14:30-17:30  Sárkányhajózás a békési kishajókikötőben
16:00-18:00   Wing Chun kung Fu bemutató és kipróbálási lehetőség 

az Erzsébet-ligetben
16:30   Békés FC - medgyesegyháza SE felnőtt bajnoki labdarú-

gó-mérkőzés a sportpályán
17:30-18:00  Streetfighter Show a dánfoki bekötő úton
20:15-20:30  kajakosok lampionos felvonulása az Élővíz-csatornán

nyerjen kézilabda bérletet!
Ahogyan korábban, ezúttal is közös bérletjátékot hirdet 

a Békés-Drén kézilabda Club és a Békési újság. 

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó nevét, 
lakcímét, telefonszámát 

SmS-ben vagy e-mailben lehet elküldeni szeptember 4-ig. 
SmS-hez a telefonszám: 30/432-20-30, 

míg az e-mail cím: bekesiujsag@gmail.com. 
Egy lakcímről egy pályázatot fogadunk el!

A jól válaszolók között sorsolunk. két szerencsés nyertesünk 
jutalma egy-egy bérlet az őszi bajnoki idény hazai mérkőzéseire. 

A nyerteseket telefonon értesítjük, nevüket 
szeptember 8-i lapunkban megjelentetjük. 

A bérleteket még az első hazai meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.
játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a Békés-Drén Kézilabda Clubnak! 

kérdésünk: 
Hányadik helyen végzett 

a Békési FkC felnőtt csapata 
a 2014/2015-ös szezonban?

Válaszok: 
A: második   B: Ötödik   C: tizedik

A Békés-Drén Kézilabda Club 
2015/16-os őszi idényének hazai mérkőzései
Szeptember 12. szombat 18 óra Békés-Drén KC–Pick Szeged U23
október 3. szombat 18 óra Békés-Drén KC–Orosháza
október 17. szombat 18 óra  Békés-Drén KC–Nyíregyháza
október 31. szombat 18 óra  Békés-Drén KC–Algyő
november 21. szombat 18 óra Békés-Drén KC–FTC 

Vereség az első bajnokin
Egy hónapja kezdte meg a 

felkészülést a 2015/16-os bajno-
ki évadra a Békési FC felnőtt 
együttese. A csapat a Megyei II. 
osztályba adta be nevezését. Jó 
hír, hogy idén az érkezők sora 
gyarapodott. Visszaigazolt a csa-
pathoz a békési Ollé Péter vala-
mint vele érkezett két középpá-
lyás, Sódar Gábor és Szabó Pé-
ter a Gyomaendrődi FC-ből. 
Ugyancsak visszatért Békésre, 
nevelőegyesületébe a csatár Csi-
kós Sándor és a kapus Takács 
Máté. Mind a ketten az előző 
szezont Vésztőn töltötték. Új-
ra mozgásba állt és a csapat se-
gítségére sietett a csatár Pősze 
Roland, valamint a védő Bán-

laki László. Két játékos érkezett 
még Újkígyósról: Kocziha Ba-
lázs védő és a fiatal támadó kö-
zéppályás Gedó Lóránt. Az ifjú-
sági együttesből a felnőtt együt-

teshez csatlakozott Szabó Imre, 
Csikós István és Kis Larion.

A bajnoki reményekről és 
az első, hazai, vereséggel vég-

ződött bajnokiról Bíró Péter 
edző így nyilatkozott: 

- Sajnos az egyesület bizony-
talan helyzete miatt a tervezet-
nél később kezdtük meg a fel-

készülést a 2015/16-os bajnoki 
rajtra. Az amúgy is nagyon rö-
vid nyári pihenő aktív munká-
val telt, hogy az idén is legyen 
focicsapata a városnak. Fiziká-
lisan úgy érzem sikerült felké-
szíteni a csapatot, de a játéko-
sok összecsiszolásán még bő-
ven van tennivalónk. Összesen 
két edzőmeccsel tudtunk han-
golni az új idényre. A bajnoki 
nyitányunkon is érezhető volt a 
felkészülés rövidsége valamint 
az edzőmérkőzések hiánya. 
3-2-es vereséget szenvedtünk 
Bucsa együttesétől. A máso-
dik félidőben fizikálisan az el-
lenfél fölé nőttünk, kapujuk-
hoz szegeztük őket, de győz-
ni mégsem tudtunk. Legalább 
még két hétre szükségünk lett 
volna a bajnoki rajtig, így nem 
maradt más, mint a tétmér-
kőzéseken összekovácsolni az 
együttest. Remélem. minél ha-
marább belelendülünk és a si-
kerek is jönni fognak.

A Békési FC kezdő tizenegye a szezonnyitó bajnoki meccs előtt.

A Békési FC felnőtt csapatának 
őszi bajnoki meccsei

Augusztus 29. szombat 17 óra  Mezőberény – Békési FC
Szeptember 5. szombat 16:30  Békési FC – Medgyesegyháza
Szeptember 12. szombat 16:30  Békési FC – Sarkad
Szeptember 19. szombat 16 óra Békési FC – Kunágota
Szeptember 26. szombat 16 óra  Csanádapáca – Békési FC
Október 3. szombat 15 óra  Békési FC – Gyomaendrőd
Október 10. szombat 15 óra  Békésszentandrás - Békési FC
Október 17. szombat 14:30  Békési FC - Dombegyháza
Október 24. szombat 14:30  Sarkadkeresztúr – Békési FC
Október 31. szombat 13:30  Békési FC – Békéscsabai MáV SE
November 7. szombat 13:30  Okány - Békési FC 
November 14. szombat 13:30  Békési FC – Battonya
November 21. szombat 13 óra  Újkígyós – Békési FC

Újra vb-n indulhat Laczó Dani
Nemrégiben rendezték meg Győrött a fel-

nőtt, U23-as és ifjúsági Maraton Világbaj-
nokságra kvalifikáló válogatóversenyt, me-
lyen indult a békési Laczó Dániel is. Dani a 
rekkenő hőségben kivívta az egyéni indulás 
jogát a szeptemberben ugyanezen a pályán 
rendezendő világbajnokságra. Fiatal kenu-
sunk, aki idén egyesben Európa-bajnok lett, 
párosban nem indulhat a Maraton VB-n, mi-
vel Papp Gáborral párosban csak a 3. helyen 
értek célba, így végül lemaradtak a részvé-
telről.

Hirdessen a Békési Újságban!
Minden harmadik hirdetését 

ingyen jelentetjük meg. 
keressen Minket!

Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com
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