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Elégedetten távozott 
a környezetszépítő verseny zsűrije

Hat ember napi munkájá-
val évente közel 50 millió fo-
rintot költ a város a zöldfelü-
letek gondozására. Idén mint-
egy 15 ezer tő virágot ültettek 
ki a közterekre – ismertette 
Zámbó András főkertészi fel-
adatokat is ellátó önkormány-
zati tanácsadó azzal a három-
tagú zsűrivel, amely a közeli 
napokban végigjárta Békést és 
benyomásokat szerzett. A sze-
gedi szakemberek a Virágos 
Magyarországért Környezet-
szépítő Verseny szervezőinek 
megbízásából érkeztek váro-
sunkba. A zsűri tagjait Zám-
bó András mellett Mucsi And-

rás önkormányzati képviselő 
és helytörténész kalauzolta, 
kiemelve azokat a különleges-
ségeket, melyek Békést nem 

pusztán nagy múltú megye-
névadóvá, hanem a Dél-Alföld 
egyik gyöngyszemévé teszik. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Békés legszebb terénél, a szökőkútnál is járt a zsűri.

Új névadó szponzor 
a békési kézilabda klubnál

A Békési Férfi Kézilabda Club 
mellé állt a Békés-Drén Környe-
zetvédelmi, Víz- és Mélyépítési 
Kft. és névadó szponzorként je-
lenik meg az egyik legsikeresebb 
helyi vállalkozás a jövőben.  

A Békés Drén Kft. a kör-
nyezetvédelem, vízminőség-
védelem, mélyszivárgó rend-
szerek építése és üzemeltetése 
területein piacvezető vállalko-
zás Magyarországon. A béké-
si székhelyű cég úgy döntött, 
hogy a kézilabda utánpót-
lás-nevelés mellé áll. 

- Békésen régóta jelentős 
szerepe van a kézilabdázás-

nak. Amit a Békési FKC az el-
múlt évek alatt újra felépített 
az utánpótlás területén, az pél-
damutató lehet sok egyesület 
számára. Egyik sportág se fog-
lalkozott még ennyire mélyen 
az utánpótlás kiépítésével vá-
rosunkban. Látok fantáziát a 
békési kézilabdázás jövőjében, 
ezért is döntöttem úgy, hogy 
a Békési Férfi Kézilabda Club 
mellé állunk anyagi segítsé-
günkkel is – mondta Barkász 
Sándor, a Békés Drén Kft. tu-
lajdonosa, cégvezető.

A szerződés megkötése 
megtörtént, ennek eredmé-

nyeként a továbbiakban Békés 
Drén Kézilabda Klub néven 
indulnak csapataink a bajnok-
ságban. 

-  Egy újabb elismerésnek 
tekintem ennek a szerződés-
nek a létrejöttét. A városunk 
egyik legnagyobb cége lát-
ta meg azt a törekvésünket, 
hogy az országnak minél több 
magyar korosztályos váloga-
tottat nevelhessünk. Ezen az 
úton haladunk tovább, remél-
ve, hogy nagyszerű jövő előtt 
áll a békési férfi kézilabdázás - 
mondta Polgár Zoltán, a Bé-
kési FKC ügyvezetője. S. B.

Ausztrál hangulatban a Libás tanyán
Közel száz személy rész-

vételével rendezték meg jú-
lius 11-én az Ausztrál na-
pot a békéserdei Libás ta-
nyán. Az Ausztráliai és Bé-
kési Polgárok Egyesülete 
idei nagy találkozójára több 
mint húsz olyan magyar sze-
mély látogatott el, akik a tá-
voli kontinensen élnek vagy 
éltek korábban. 

Korábban a dánfoki üdülő-
központ adott helyet a találko-
zónak, most először ezen a kis-
sé távolabbi, kies helyen ren-
dezték meg, ahol Molnár Ist-
ván négyezer libát tart és évek 
óta vendéglátással is foglalko-

zik. Ezekből ízelítőt is adott 
vendégeinek.

A találkozó elején felolvasták 
David Stewart nagykövet le-
velét, melyben üdvözli a talál-
kozó résztvevőit és gratulál az 
Ausztráliai és Békési Polgárok 
Egyesülete ötletgazdája és elnö-
ke, Juhász Zoltán közelmúltbe-
li „Békés Városért” elismerésé-
hez. Az országukra is kiterjedő 
hatáskörrel bíró, de bécsi szék-
helyű nagykövetség vezetője 
levelében leírta továbbá, hogy 
Ausztráliában mintegy 70 ezer 
magyar él, akik megbecsült 
tagjai a társadalomnak. 

(Folytatás a 3. oldalon)
David Stewart nagykövet köszöntő levelét Kovács István olvasta fel (balról). Az asztalnál Molnár István, Ju-
hász Zoltán és Szodorrainé P. Tóth Julianna.

Ismét Csuta Nemzetközi 
Művésztelep városunkban

Idén 25. alkalom-
mal köszönthet-
jük a Bolyai utcá-
ban a művésztelep 
résztvevőit. Szám 
szerint mind a 35 
alkotót, akik Ma-
gyarországon kívül 
még 10 országból 
érkeznek ide azért, 
hogy egy hétig lázas alkotás-
ban tegyenek eleget az 2015-
ös mottó kihívásának. „Em-
lék”, ez a nagyon szép és tág 
téma lesz az ihletője az alkotá-

soknak. Augusztus 
1-én, szombaton 
17 órakor, a Bolyai 
utcai Alkotóház-
ban lesz az ünnepé-
lyes megnyitó, me-
lyen Dr. Tuza Béla 
fővédnök mellett 
Izsó Gábor polgár-
mester is köszön-

ti a résztvevőket. Fellép Szabó 
Ádám harmonikaművész. A 
vendéglátás Patai Ferenc aján-
déka lesz. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Lengyel testvériskolája lehet Békésnek
A közelmúltban tért haza 

testvértelepüléséről, a szilé-
ziai Myszków városból Békés 
delegációja. A látogatás célja 
kettős volt, egyrészt a Belen-
céres Néptáncegyüttes gyer-
mekcsoportja ez alkalommal 
mutatkozott be a lengyel te-
lepülésen először, minde-
mellett a hivatalos delegáció 
Békés és Myszków általános 
iskolái és néptánc egyesüle-
tei közötti partnerség meg-
alapozásáról tárgyalt. 

Kiváló fogadtatás és magas 
színvonalú programok jelle-

mezték a csoport lengyelorszá-
gi tartózkodását – tudtuk meg 
Deákné Domonkos Julianna 
delegációvezetőtől, aki önkor-
mányzati képviselőként és a 
Dr. Hepp Ferenc Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatójaként képviselte 
városunkat. A delegáció tagjai 
volt továbbá Erdősné Sági Má-
ria, a Békés Városi Püski Sán-
dor Könyvtár igazgatója, és 
Váczi Julianna a Békési Pol-
gármesteri Hivatal gazdasági 
osztályvezetője. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Békés delegációja a lengyel testvértelepülés városi rendezvényére lá-
togatott. A hátsó sorban, középen áll Włodzimierz Zak, Myszków pol-
gármestere.
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Klímaváltozás 1. rész
„Az ipari forradalom óta civilizációnk fejlő-

dése egyre nagyobb mértékű károsanyag-kibo-
csátáshoz vezetett. A helyzetet tovább súlyos-
bítja, hogy a 20. század második felében drá-
mai fordulat következett be a környezetszeny-
nyezésben. Az elmúlt 50 évben megsokszoro-
zódott az emberi tevékenységgel összefüggő 
szén-dioxid és más, a légköri 
folyamatokat kedvezőtlenül 
befolyásoló káros anyagok 
légkörbe jutása. Vízválasztó-
hoz érkeztünk. Klímánk vé-
delme a 21. század legfon-
tosabb kérdésévé lépett elő. 
Az üvegházhatású gázok ma 
már olyan koncentrációban 
vannak jelen a mindössze néhány tíz kilométer 
vastagságú légkörünkben, ami drámaian befo-
lyásolja földünk éghajlatát. A globális felmele-
gedés negatív hatásai mind szélsőségesebb 
időjárási viszonyokat, egyre több és egyre sú-
lyosabb természeti katasztrófát idéznek elő. 
Mi már a saját bőrünkön érezzük a klímavál-
tozás negatív következményeit, és szembe kell 
néznünk azzal, hogy közel a pillanat, amikor a 
folyamatok végleg visszafordíthatatlanná vál-
nak. Ha mi nem változtatunk, unokáinknak már 
nem lesz módjuk a beavatkozásra. A veszéllyel 
való szembenézés azonban vissza nem térő le-
hetőséget is tartogat számunkra. Lehetőséget 
arra, hogy közösen cselekedjünk. Lehetőséget 
arra, hogy gátat vessünk az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának, és hogy olyan technológi-
ákra alapozzuk a jövőnket, amelyek alkalma-

zásával elháríthatjuk az emberi civilizációt fe-
nyegető klímakatasztrófát. Lehetőséget arra, 
hogy a saját, közvetlen környezetünkben és a 
saját képességeink szerint megszüntessük ter-
mészeti erőforrásaink pazarló felhasználását. 
Fontos tudnunk és másokban is tudatosíta-
nunk, hogy nem a klímavédelem és a fejlődés 

között kell választanunk. A 
kettő csak együtt valósítható 
meg. A jól átgondolt fejlődés 
egyik eredménye a klímavál-
tozásból fakadó veszélyek el-
hárítása. ”

Az előbbi gondolatokat 
Áder János köztársasági el-
nök fogalmazta meg, kérve a 

magyar állampolgárokat, hogy a közös felelős-
ségből és közös cselekvésből vegyék ki részü-
ket, és tegyenek a klímaváltozás ellen. Emel-
jék fel szavukat és csatlakozzanak minél töb-
ben a www.elobolygonk.hu oldalon, kérve és 
felszólítva a világ vezetőit, hogy haladéktala-
nul cselekedjenek az éghajlatváltozást okozó 
környezetszennyezés ellen.  

Ez év végén a párizsi klímacsúcs a várako-
zások szerint döntő lépést jelenthet az emberi-
séget fenyegető veszély megoldásában. Al Go-
re – az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal 
kitüntetett volt alelnöke – vállalta, hogy egy-
milliárd ember támogatását gyűjti össze. Eh-
hez csatlakozott Áder János is, aki sokféle 
módon kimutatta elszántságát a zöld ügyek, 
a felnövekvő nemzedékek és élő bolygónk 
klímájának védelme érdekében. 

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

Élő fortélyaink

A GuLyáS-ház
A Petőfi utca 43. szám alatti lakóházat az 

1930-as évek végén vagy az 1940-es évek ele-
jén Domokos gábor építési vállalkozó és épí-
tőmester építtette. A Domokos család né-
hány évig itt is élt. 
Tőlük vásárolta meg a 
villát az 1940-es évek-
ben Gulyás Sándor 
malomtulajdonos. A 
család közismert tag-
ja volt Gulyás Sándor 
tanár úr. Sokáig élt itt 
családjával Szatmá-
ri katonatiszt úr. 1970 
óta Gyaraki Ferenc él itt családjával. Köszön-
jük, hogy óvják a ház épített értékeit.

Az építmény előkertes, tetőzete régi típusú 

hazai cseréppel van befedve. A bejárati ajtó az 
utcafronton két részre osztja a homlokzatot. 
A homlokzat simára vakolt, díszítések nin-
csenek, zöld növényzet, borostyán fedi a fala-

kat. Jobbról és balról 
redőnyös, kétszárnyú, 
egyenes záródású ab-
lakok vannak. A ház 
tömegével, tetőkiala-
kításával szépen meg-
komponált épület. 
Bár stílusjegyei nin-
csenek, a Petőfi utca 
képéhez jellegzetesen 

hozzátartozik. A villa az egykori jómódú pol-
gár ízlésvilágát tükrözi.

Bíró György, városvédő 

Új vezetés és új szemlélet 
a városgondnokság élén 
Békés Város Önkormányzatának több intézménye is van, 
ezek között az egyik legfiatalabb a 2013. július 1-jén felál-
lított Békési Városgondnokság. 2015. július 1-től Szász Ist-
vánné vezeti az intézményt, aki az alapításkor tért haza ide 
Békéscsabáról, ez év február 1-től megbízott igazgatóként 
irányította azt. Előtte pedig gazdasági vezetőként dolgo-
zott az intézménynél. 

Az intézmény nagyon szer-
teágazó feladatokat végez, így 
az önkormányzati lakásokkal 
való gazdálkodás, a fűtésszol-
gáltatás, az iskolaüzemeltetés, 
a karbantartás, valamint két 
főzőkonyha, illetve két tála-
lókonyha üzemeltetése is az ő 
feladatuk. Vezetői programjá-
ban azt fogalmazta meg, hogy 
a lakásgazdálkodás terén a na-
pi kapcsolattartást kell megol-
dani a bérlőkkel, a problémá-
kat kiemelten kell kezelni, egy-
úttal partneri viszonyra törek-
szik mindenkivel. Csökkente-
ni akarja a bérleti díjhátraléko-
kat, és szeretné, ha minél keve-
sebb bérlőt kellene kilakoltatni. 
Emellett szeretné azt is megva-
lósítani, hogy a bérlők is tiszta 
lakókörnyezet kialakítására tö-
rekednének. Az önkormány-
zatnak visszaadott lakásokat 
úgy szeretné visszavenni, ahogy 
annak idején átadásra került, 
vagyis nem „lelakottan”. 

A konyhaüzemeltetés te-
rén az új EMMI-rendeletnek 
megfelelő működés a cél, va-
lamint az, hogy minél változa-
tosabb étrendet, valamint dié-
tás étkeztetést is biztosítsanak 
a gyerekeknek. Tervében sze-
repel, hogy az egyik főzőkony-
hát is felújítassa, ami a korsze-
rű igényeknek megfelelne. 

Az igazgató arról is beszélt, 
hogy a lakói kapcsolattartó és 
gondnok napi kapcsolatban van 
a lakókkal, főleg azokban a töm-
bökben, ahol 100%-os önkor-
mányzati tulajdonban vannak a 

lakások. Az önkormányzati la-
kásokban házirend lesz, amit be 
kell tartani. A városgondnokság 
nem tervezi a lakbéremelést.  Az 
igazgató elmondta: 53 fő dolgo-
zik a Városgondnokságnál. A 
képviselő-testület két státuszt 
hozott létre július 1-től: az egyik 
a portási állás a Dr. Hepp Fe-
renc Általános Iskolában, a má-
sik pedig a lakói kapcsolattartó 
és gondnok állása.

Mucsi András, az Ügyren-
di, Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság elnö-
ke elmondta: számára fon-
tos a lakásügy „helyes kezelé-
se”. Ezért is kezdeményezte a 
„problémás” lakók lakásaiban 
az előre töltős villany- és gáz-
órák felszerelését. Az együtt-
élés szabályait mindenkinek 
be kell tartani. Az önkormány-
zati bérlakás adható, nem jár, 
ahogy sokan tévesen gondol-
ják, így nem azt veszik figye-
lembe, hogy ki milyen régen 
adta be a lakásigénylését. Az 
kap bérlakást, akinek a jöve-
delmi viszonyai elérnek egy 
jogszabályban meghatározott 
szintet, tiszta környezetből ér-
kezik és hajlandó rendben tar-
tani az általa használt, de nem 
az ő tulajdonában levő lakást. 

Szász Istvánné.

Ismét Csuta Nemzetközi Művésztelep városunkban
(Folytatás az 1. oldalról)
A záró rendezvény augusz-

tus 7-én, pénteken lesz, 17 óra-
kor a Békési galériában, melyet 
Petrányi Zsolt, a Magyar Nem-
zeti galéria Jelenkori gyűjte-
mény vezetője nyit meg tánc 
koreográfia után. Az ezt köve-
tő Bolyai utcai vendéglátás gál 
László felajánlása. Közben, a 
tábor „zajlásában”, augusztus 
3-án este ribényi Csaba Alfonz 
fotóit vetítik a sötét beálltával. 

Hatodikán délután a Belen-
céres Néptáncegyüttes tánco-
sai mutatják be műsorukat, es-
te pedig Homoki András, To-
kaj-hegyaljai borász gasztronó-
miai est során ismerteti nemes 
nedűit. Fontos, helyi kötődésű 
hír, hogy a zárónapon, augusz-
tus 7-én délután 16 órakor ke-
rül sor Mester Péter kopjafájá-
nak a felállítására a rózsa te-
metőben. A kopjafát a Békési 
Városvédő és -Szépítő Egyesü-

let valamint a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége állíttat-
ják, a Csuta Művésztelep köz-
reműködésével készül el és Sze-
lekovszky László faragóművész 
munkáját dicséri. A házigaz-
da Csuta család szeretettel vár 
mindenkit az egész hét során, 
aki a művészek munkájára kí-
váncsi, és/vagy hozzá szeretne 
járulni ahhoz, hogy a messziről 
jött vendégek elvigyék a békési 
vendégszeretet jó hírét. P. T.

Tehetségprogramok 
a Reményhír Intézményben

A 2014/15-ös tanévben isko-
lánk két pályázatát támogatta 
a Nemzeti Tehetség Program.

Az egyik nyertes pályáza-
tunk száma és címe: NTP-
rTP-14-0059 „Esély - művé-
szeti tehetségfejlesztő prog-
ram 2.” Célunk volt a roma, és 
a szociokulturálisan hátrányos 
helyzetű fiatalok számára in-
tegráló környezetben megva-
lósuló művészeti tehetségfej-
lesztés. Kiscsoportos foglalko-
zások keretében fejleszteni ta-
nulóink megmutatkozó mű-
vészeti adottságait színjátszás, 
tánc, ének és hangszeres zenei 
területen, színpadképes pro-
dukciók létrehozásával.  Sze-
replési lehetőséget biztosítani, 
sikerélményhez juttatni őket 
a májusi gálán. Művészeti él-
ményeik gazdagítása színház-
látogatással a Nemzeti Szín-
házban. Ezen a kiránduláson 
megnézték még a résztvevők 
a Művészetek Palotáját, és az 
etyeki Korda filmparkot.

A másik NTP-
MTI-14-0127 „Fény vagy te 
is, lobogj hát…” című és szá-
mú pályázatunk 2015 a Fény 
Nemzetközi Éve programhoz 
kapcsolódott. Matematikai-lo-
gikai és természeti tehetségte-

rületeken végeztünk tehetség-
gazdagítást 5 témanap meg-
valósításával. Hármat az is-
kolában, kettőt egy budapes-
ti tanulmányúton valósítot-
tunk meg. A témanapokon az 
anyag tulajdonságairól, ener-
giájáról, fénytani jelenségek-
ről, eszközökről, a világűrről, 
ezen belül a Nap-rendszerről 
bővítettük a beválogatott ta-
nulók ismereteit. A tanulmá-
nyúton a Csodák Palotája, a 

Planetárium, a Polaris Csillag-
vizsgáló, és a Korda filmpark 
voltak a legfontosabb állomá-
saink. Programelem volt még 
a 12 hetedikes tanuló szerzett 
tudásának, kutatási témáinak 
ismertetése szüleik, iskolatár-
saik előtt, érdekes kísérletek, 
prezentációk bemutatásával. 

Az első pályázat 705 ezer Ft, 
a második 1,5 millió Ft támo-
gatásból valósult meg.

Köszönjük a támogatást, és 
a programok megvalósításá-
ban részt vevő gyermekek és 
pedagógusok munkáját, lelke-
sedését.

Durkó Edit 
és Vári Lászlóné

A Csodák Palotájában. 
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házasságot kötöttek: 
Debreceni Ferenc (Kecs-
kemét) és Mészáros Ágnes 
(Kecskemét), Koszta Amb-
rus olivér (Békés) és Hor-
váth Leona (Békés), Varga 
András (Békés) és Szatmá-
ri Katalin (Békés), Czina-
nó Lajos (Békés) és Szilágyi 
Eliána (Békés), Domokos 
Attila (Békés) és Kulcsár 
Tímea (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: remeczki 
István (88, Murony), Szat-
mári Imre (84), Nagy János 
Illésné Pataki Mária Zsu-
zsanna (72), Fülöp Ferenc-
né (75), özv. Csibor László-
né Molnár Eszter (84), özv. 
reszelő Jánosné Balogh 
Magdolna (62), Petnehá-
zi Ferenc (63), özv. Egeresi 
Lászlóné Török Margit (91, 
Bélmegyer).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

Beszivárgó Balkán

Mikor a címet leírtam, ki-
csit megálltam. Első hallásra 
déli menekültekkel foglal-
kozó témának tűnik ugyan-
is, mit sejtet, bár egyáltalán 
nem annak szántam. Az-
tán belegondoltam eredeti 
mondandómba, és rájöttem, 
hogy bizony ez a felvetés is 
belefér.

Teljesen új élmény szá-
momra, hogy tíz napja van 
menyem, és levelezek vele. 
Az esti csevegést fejeztem 
így be: „Muratúra, vinete 
kész, Dónal nyilazó lovas, ős-
magyar táborban cserkészik 
és piszkosul élvezi. Lóhát-
ról lő íjjal. Tiszta ogamróvó 
székír lesz!” Na, ez a szöveg 
igencsak magyarázatra szo-
rul. A muratúrát azért kell 
elmagyaráznom, mert a „ta-
lálmányomról” van szó. Tu-
lajdonképpen egy kovászos 
változat. Nyári káposzta, 
karalábé, zeller hasáb, sár-
garépa (murok), petrezse-
lyem, karfiol rózsa, uborka, 
kapor, csombor (borsikafű), 
fokhagyma jár bele. Öt lite-
res üvegbe teszem, hozzá 2 
½ evőkanál só jár, az egészet 
forró vízzel öntöm fel és két 
napra pirítóst teszek a tete-
jére. Egyszer megforgatom 
a levét az egyenletes sósság 
miatt. Indirekt napfényen 
jó hét alatt elkészül, aztán 
hűtőbe vele és fogyasztha-
tó levestől. A vinete (pad-
lizsán) az idei első. Ilyenkor 
a legzsengébb, legfinomabb. 
gyors tűzön (nem parázson) 
percek alatt kész, szenes 
gatya bicskával le, csöpög-
tetés, kicsit hűl, majd robot 
elő, hagyma, só, citrom, olaj 
és hamarost kenyérre ken-
hető. Dónal is nagyon sze-
reti. Dónal - akit már ré-
gebb is emlegettem - min-
den nyarát Békésen tölti. 
Idén a tízediket. Ő amúgy 
sógornőm fia, így félig szé-
kely, de Dublinban él, mert 
az apja ír, így félig ő is az. 
Egy fából faragott legényke 
mégis. Most a fent emlege-
tett táborban van, és tényleg 
nagyon szereti. Tenyeréből 
eszik a ló, korhű köntös raj-
ta, íj a vállon, nagyon menő! 
Lám - gondolom - az írek is 
rovásírást használtak, mi is. 
Őket is nyomta és nyomja 
a történelem, minket is. De 
ők is megmaradtak, s mi is! 
Szimpatikus a második teg-

napi „találmányom” is, ez az 
ogamrovó székír. Ogam az 
ősi ír rovásírás neve, a szé-
kely és ír keveréke pedig a 
székír. Néha nehéz neki, 
mégis szívmelengető.

Aztán a témával kapcso-
latban előbukkan Lázár mi-
niszter úr kijelentése a ma-
gyar állam polgárai iránt ér-
zett felelősségéről. E határo-
zott kiállás után egész más 
megvilágításba kerül a né-
melyek által csak gesztus ér-
tékűnek tartott több, mint 
700 ezer magyar állampol-
gárság kiosztása. Ez már 
komoly és elgondolkodtató 
dolog. De előbukkan a Bal-
kán és a padlizsán kapcsán 
a muszaka is, s vele együtt 
görögország, az épp soros 
(vagy nagy S-sel írjam?) le-
bőrölésre váró nép, ahol a 
vasárnapi nyitva tartás be-
indítása ellen tüntettek! Ta-
nulhatunk még a görögök-
től! Meg szembe jut a holló, 
a ritka fehér, amely manap-
ság épp Erdélyben bukkant 
fel és szaporodgat szépen, 
közös, román-magyar tago-
kat tartva számon a rajban. 
Hadd idézzek tőlük, ponto-
sabban a botosani-i Florina 
Vaipantól, aki épp a főként 
a fanarióta kor óta Erdélybe 
szivárgó - a transzilván esz-
mékkel gyökeresen ellen-
tétes - balkáni szellem el-
len emel szót az „Oszd meg 
és uralkodj” című írásában: 
„Nem tudok nem fellázad-
ni. Nem maradhatok tétlen 
a képmutatással, a nyomo-
rúsággal, az olyan tényállás 
meghamisításával szemben, 
mely tulajdonképpen az éle-
tem része, s melyet épp ezért 
jól ismerek. Minden jóérzé-
sű ember rájön, hogy ez a 
terület a súlyos félretájékoz-
tatás, a valóság misztifikálá-
sa, a pszichológiai harc tere-
pe lett olyan csoportosulások 
között, melyeknek semmi 
közük az egyszerű emberek-
hez.” Mondatai az egész mai 
romániai közállapotokra, po-
litikai közhangulatra is érvé-
nyesek. És kiemelendő belő-
lük az, amit mindannyiunk-
nak tenni kellene és nem-
csak Erdélyben, hanem min-
den magyarlakta területen, 
beleértve az anyaországot is: 
„Nem maradhatok tétlen!” 

Végül a Balkánról. Min-
den tiszteletünk a balkáni 
népek előtt. Szeretjük őket 
színes, gazdag hagyománya-
ikkal, szokásaikkal együtt, 
gyakran látogatjuk gyönyö-
rű országaikat, és őket is szí-
vesen látjuk hivatalosan be-
lépő turistaként. És pont. 
Szivárgásmentes pont.

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: 
JúLIuS 25. – AuguSZTuS 1. 
Levendula Patika (Csabai u.)

AuguSZTuS 1-8.  
Jázmin Patika (rákóczi u.)

AuguSZTuS 8-15. 
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.

Ausztrál hangulatban  
a Libás tanyán

(Folytatás az 1. oldalról)
David Stewart nagykövet 

levelét az a Kovács István ol-
vasta fel, aki évtizedek óta él 
a távoli országban és az utóbbi 
években számos Békés megyei 
személyt látott vendégül, ami-
kor azok oda látogattak. 

A találkozón elhangzott, 
hogy a 2011 végén alakított 
egyesületnek immár nyolc-
vannál is több tagja van a me-
gye több településéről. Céljuk, 
hogy mind több ausztráliai 
magyarhoz jusson el a szerve-
zet híre, a kapcsolatok tovább 
épüljenek és mélyüljenek. 
Idén számos, több mint húsz 
olyan látogatott el a találkozó-
ra, aki Ausztráliában él vagy 
élt huzamosabban korábban. 
Sokan most először jöttek el.

Az Ausztrál nap egyik ki-
emelkedő eseménye volt a gyu-
lai dr. Tokaji Ferenc film vetítése 
a közeli hónapokban tett, Syd-
neyt, Canberrát, Perth-t ésMel-
bourne-t is érintő utazásáról. 
Mint kiderült, a legtöbb ma-
gyar Melbourne-ben él, számuk 
40 ezer körüli. A közösségnek 

magyar központot működtet-
nek, ahol Puskás Ferenc nevét 
söröző őrzi és csárda is van, sa-

ját lapjukat olvashatják, míg a 
nemzetközi piacon nagy ked-
venc a rétes.  Szegfű K.

Békés környéki tanyavilágból az üzletasszonyságig

A Libás tanyán megtartott Ausztrál 
nyílt napon meleg szavakkal köszön-
te meg a szervezők kitartó munkáját 
Szodorainé Tóth P. Julianna, aki 26 
éve él Ausztráliában, de minden év-
ben hazalátogat. Vésztőn született, a 
gereblyési tanyavilágban nevelkedett, 
a békési gimnáziumban érettségizett. 
Férjének voltak Ausztráliában élő rokonai, ezért döntöttek a 
nyolcvanas évek végén az emigrálás mellett. Két lányukkal 
1989-ben érkeztek meg a távoli országba, Perth-be, ahol Ju-
lika ingatlanforgalmazással foglalkozik, saját cége van. Egyik 
lánya besegít  a vállalkozásban, a másik Svájcban környe-
zetvédelemmel foglalkozó professzor lett. Julika nagyon ra-
gaszkodik magyar gyökereihez, ezért minden évben hazare-
pül, felkeresi közelünkben élő testvéreit, rokonait, barátait, 
„tobzódik a magyar ízekben, levegőben”. Mint lapunk olva-
sóinak elmesélte, az ausztrálok nagyon nyitott és befogadó 
emberek, a nagyvárosokat igazi multikulturalizmus jellemzi. 
A magyarok mégis igyekeznek megőrizni nemzeti önazonos-
ságukat, miközben rendszerint sikerrel állnak helyt munká-
jukban és sokat adnak (vissza) az államnak, amely egykor - 
több ezer kilométerre eredeti hazájuktól elkezdett új életük 
hajnalán - befogadta őket. 

Elégedetten távozott 
a környezetszépítő verseny zsűrije

(Folytatás az 1. oldalról)
Zámbó András a tervek kö-

zött említette, hogy a közmun-
kaprogramban virágpalántákat 
fognak nevelni, hogy szeretnék 
a nagyobb tereket csepegtetős 
öntözési rendszerrel ellátni, va-
lamint hogy nagy lehetőség rej-
lik a Békést, gyulát és Békés-
csabát összekötő Élővíz-csator-
na hajózhatóvá tételében.

A Virágos Magyarországért 
zsűrije a személyes benyomá-

sok gyűjtését a Városháza ud-
varán kezdte el, aztán a Csabai 
úton folytatta. Jártak a refor-
mátus templomkertben, a ró-
zsa temetőben, az Inkubátor-
háznál, a Földvár bölcsinél, a 
Bagoly vendéglőnél és a Baky 
utcai óvodában is. utóbbi ne-
velési intézmény zöld szemlé-
letűként működik, ahol gye-
rekek nem pusztán virágokat, 
zöldségeket ültetnek és nevel-
nek, hanem a komposztálással, 

a madarak és más élőlények 
környezetileg fontos szerepével 
is megismerkednek. 

A zsűri tagjait érdekelte az 
ártézi kutak környezete, a sze-
lektív hulladékgyűjtés békési 
rendszere, valamint az is, hogy 
a központban mennyi erkélyen 
láttak a lakosok által gondo-
zott virágokat. A kapott pont-
szám nem nyilvános, az értéke-
lésre később kerül sor. 

Szegfű Katalin

 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.

Közösségépítő szalonnasütés 
a forró dánfoki éjszakában

Szalonnasütés, borozgatás, 
beszélgetés, koncert – mind-
ezek voltak a második Kő-
leves parti főbb jellemzői. A 
július 24-i rendezvényre a 
helyi média képviselőit hív-
ták meg a szervezők, vala-
mint mindazokat, akik a for-
ró nyáresten kellemes elfog-
laltságot kerestek az ő társa-
ságukban. A dánfoki üdülő-
központ gasztrocentrumánál 
blues zene mellett lobbant 
fel a tábortűz, melynél ízle-
tes szalonna és kolbász sült. 
A zenéről a békéscsabai So-
me Blues zenekar gondosko-
dott. 

Mint megtudtuk, a nyár-
ra még egy hasonló közösség-

építő rendezvényt terveznek, a 
színház jegyében.  Sz. K.

Szalonnasütés, majd koncert a média jegyében rendezett Kőleves 
partin Dánfokon.
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Csendesül...
SzEMLéLETVáLTáS

Általában szeretnénk, hogy életünk minden területe „jó ke-
zekben” legyen, s amikor erről van szó, ki más lenne a legmeg-
felelőbb erre – a véleményünk szerint – mint saját magunk. Ez 
annak is a jele, nem szeretünk élni azzal a gondolattal, hogy va-
laki felettünk áll, vagy rajtunk kívül valaki másnak is lehet bele-
szólása az életünkbe. 

Viszont ha valami nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, en-
nek az okát nem magunkban, hanem másokban keressük. Mi-
lyen jó lenne ha elkezdenénk másképp gondolkodni. Milyen jó 
lenne, ha elfogadnánk, hogy van Valaki, aki nálunk hatalmasabb, 
akire rábízhatjuk életünk minden részletét. Luther Márton fel-
ismerése legyen biztatás számunkra a megfelelő döntést hozni:

„Sok mindent tartottam kezemben, és mindent elveszítettem. 
De amit Isten kezébe helyeztem, az most is az enyém.” (Luther 
Márton) 

Palotás Kristóf, lelkipásztor

A rezsicsökkentés sikeres volt: 2013-ban és 2014-ben 334 
milliárd forint megtakarítást biztosított 3,8 millió háztar-
tásnak, 2015-ben pedig, év végéig további 240 milliárd fo-
rint megtakarítást jelent. A földgáz árát 25 %-kal, a villa-
mos energiáét 24,5 %-kal, a távhőét 22,6 %-kal csökken-
tették. Az Eu-ban a magyar lakosság fizeti a második leg-
alacsonyabb árat a villamos energiáért és a földgázért. 2010-
ben a kormány tisztában volt azzal, hogy a magyar csalá-
dok mindennapi nehézségekkel küzdenek, amin változtatni 
kellett. Ez volt a rezsi-csökkentés. A személyi jövedelemadó 
2016-tól 15 %-ra csökken, így évente újabb 120 milliárd Ft-
tal hagy többet az állam a háztartások kasszájában. A csa-
ládbarát, egykulcsos, alacsony, 16 %-os szja bevezetésével 
a kormány lerakta az alapját egy arányos és igazságos köz-
teherviselésnek. Enélkül esélyünk sem lett volna kitörni a 
munkanélküliségből, a gazdasági megtorpanásból, a demo-
gráfiai válságból. Ezzel, és a családi kedvezmény bevezeté-
sével évi 500 milliárd forinttal maradt több a munkaválla-
lók zsebében. 2014-ben pedig a családi járulék-kedvezmény 
megteremtésével a háztartásoknál hagyott összeg már a 600 
milliárd forintot közelítette, mely 2015-re várhatóan 660 
milliárd forintra emelkedik.

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

Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

SéTA A VöröS TöLGyESBEN
Olvasói levél

Szép téli nap volt. Eszterrel a Kettős-Körös hídjánál, a duzzasz-
tóhoz közeli parkolóban hagytuk az autót és a gáton, gyalog indul-
tunk a duzzasztó irányába. Jó másfél kilométer után, a 24-es km 
kőnél lenézve a gátról, az erdőben padokat, asztalokat pillantot-
tunk meg. A gát alján pad és egy meglehetősen zilált állapotú tá-
jékoztató tábla fogadott. Tovább menni nem tudtunk, az erdőhöz 
vezető utat felszántották, nagy volt a sár. Félretettük a kirándulást.

Májusban már a kíváncsiság vitt vissza bennünket. Meglepe-
tés. rendbe tett padok, felújított tájékoztató tábla várt és hívott 
egy kis erdei sétára a vörös tölgyesbe. Kijelölt út, pihenőkkel. Kis 
térképen vörös jelzés, amit majd követni fogunk. Zavart, hogy 
nem volt rajta lépték. A mi korunkban már nem mindegy az 
egy vagy öt kilométer. Az erdő a gátról nem tűnt nagynak, elin-
dultunk.  A megközelítés csak a szántás és egy vizes árok közötti 
ösvényen volt lehetséges. rövid táv, megérte.

Az erdőben szépen kialakított sétaút fogadott. Hamar elértük 
az első pihenő helyet ahol a felújított padokon akár piknikezhet-
tünk volna. Tovább a fákra festett vörös jelzés és a levágott csa-
lános vezetett. A fák sűrű koronája alatt kevés az aljnövényzet, 
sima az út. Hatalmas fehér csigák vagy üres házak az úton és lát-
tuk a vörös tölgyek jellegzetes gömbszerű termését is. Öröm volt 
sétálni. Csönd, nyugalom. A kis erdő túlsó oldalán elöregedett je-
genyefákat vágtak ki. reméljük, pótolják őket.

Élvezettel olvastuk a szépen elkészített oktató táblákat, me-
lyek a környék állat- és növényvilágát, Békés város rövid törté-
netét mutatták be. Zavart, hogy nem tudtuk, kik készítették a 
táblákat. Nem tudunk kit dicsérni.

Szokatlan formájú, bekerített elhagyott épület mellett mentünk 
el. Később megtudtuk, valamikor fácán keltető volt. Közelében 
szépen kialakított tűzhely. Padok, fatörzsből kialakított ülőkék, a 
tűz eloltásához homok. 

Az út az erdő szélén vezetett vissza a kiindulási pontunkhoz. 
Talán 2-3 kilométer lehetett a teljes úthossz. Kellemes séta, szin-
te iskoláknak csinálták.

Vajon tudnak róla? 
Legközelebb egy hosszabb utat próbálunk…

Dr. Gschwindt András

Az olvasás szeretetére nevelés a cél
XXII. Szép Magyar Beszéd kerekező olvasótábor

gellénné Körözsi Eszter, a 
Szegedi Kis István reformá-
tus Gimnázium ének-magyar 
szakos tanárának áldozatos, 
odaadó munkájának köszön-
hetően ismét megvalósult a 
kerekező olvasótábor, amely 
évek óta sportolásra is neve-
li a diákokat, de a felnőtte-
ket is, a szellemi foglalkozta-
tások mellett. Számos szín-
vonalas esemény került meg-
rendezésre idén is, az ország 
több intézményéből érkeztek 
előadók a kurzusra. Kiemelt 
előadó volt: Szörényi László 
író, Széchenyi-díjas irodalom-
történész, aki mások mellett 
Krasznahorkai Lászlóról, és 
a Sátántangó című regényé-
ről tartott előadást, amely re-
gény az olvasótábor egyik ol-
vasmánya volt. A tábor másik 
olvasmánya Szabó Magda: Az 
ajtó című regénye volt. Mind-
két regényből a diákok és a 
tanárok felolvastak minden 
nap. Dr. Nagy L. János nyel-

vészprofesszor, egyetemi ta-
nár Szegedről érkezett. Virág-
né dr. Horváth Erzsébet - aki 
régóta jár már a kurzusra – a 
modern és a posztmodern iro-
dalmi stílusokat vetette össze, 
s két kortárs költőről tartott 
előadást, oravecz Imréről és 

Kovács András Ferencről, Ke-
rekes Barnabás, az Anyanyelv 
Ápolók Szövetség elnöke pe-
dig a szép magyar beszédről. 
De a kurzuson még több más 
előadás is elhangzott. Fontos 
megemlíteni, hogy az egyik 
napon Tarhosra kerékpároz-

tunk, megtekintettük a Zene-
pavilont, a körülötte lévő par-
kot, a két kastélyt, s a felújítás 
alatt lévő épületeket is.

Az olvasótábor létrejöttét a 
Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatta.

 zsombok Imre

Közlekedési baleset
Július 13-án Békéscsaba és 

Békés között haladó személy-
gépkocsi 9 óra 30 perckor bal-
ra ívelő útkanyarulatban meg-

csúszott, jobbra letért az útról 
és az árokba csapódva állt meg. 
Az autó vezetője könnyű sérü-
lést szenvedett.

Lengyel testvériskolája 
lehet Békésnek

(Folytatás az 1. oldalról)
A Belencéres Néptáncegyüt-

tesből Mahovics Tamás és Csipei 
Judit vezetésével húsz gyermek 
léphetett föl két alkalommal a 
lengyel testvértelepülés színpa-
dán. A gyerekeknek szórakoz-
tató programokat és kirándulá-
sokat biztosítottak a vendéglá-
tók. Szeptember elején tovább 

mélyítik a települések közti civil 
és hivatalos kapcsolatot, többek 
között a myszkówi néptánc -
csoport a Madzagfalvi Napokon 
lesz látható Békésen. Békés Vá-
ros Önkormányzata ezúton kö-
szöni a szülők és magánszemé-
lyek támogatását, hozzájárulá-
sát, amelynek révén a gyerme-
kek ellátogathattak Sziléziába.

Értesítjük a Tisztelt Pálinkafőzetőket,
hogy a Békési Pálinka Zrt. 

megkezdte a bérfőzési előjegyzést.
Jelentkezni a Békési Pálinka Centrumban (Békés, Ady u. 1.) lehet.

Tel.: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21
http://www.palinkacentrum.hu/info/berfozes_megrendelese.html

Főzési díj: 640 Ft/litertől + szeszadó
– Cefrevásárlási lehetőség –

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

Stégnek való vörösfenyő deszka érkezett!

Kenyérünnep a Libás tanyán
A tarhosi Libás tanya az idei 

é  v ben is megrendezi az újke-
nyér Ünnepét. A rendezvény 
augusztus 22-én, szombaton 
lesz. Tavalyhoz hasonlóan ez-
úttal is több mint 1000 ven-
dég éli meg egy nap erejéig a 
tanyasi élet örömeit, próbál-
hatja ki a kenyérkészítést, íz-
lelheti meg a libás ételeket, he-

lyi termékeket és élvezheti a 
vidéki előadók programjait. 

A látogatók örömére idén is 
várja Molnár István tanyagaz-
da a helyi termék árusok, kéz-
művesek jelentkezését, akik 
bemutatkozhatnak és árul-
hatnak is. Jelentkezni a +36-
30/85-75-372-ös telefonszá-
mon lehet. 

A kortárs magyar irodalomról tartott előadást a tarhosi Zenepavilonban Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet.

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

Fo
T

ó
: P

u
SZ

TA
I 

g
Á

B
o

r
. 



52015. július 28.

békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

KözöSSéGI SzOLGáLAT
A nyári szünet a diákoknak nem csak a pihenésről szól, a mo-

tivált és előrelátó fiatalok „teljesítik” a közösségi szolgálatot. 
Mint ismeret, 2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfelté-
tele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen 
középiskolai tanulmányai során. 

A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok érté-
keik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végez-
nek és a helyi közösség érdekeit szolgálják. Ez egy olyan gyakor-
lati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret 
és tanulási teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fej-
lődhetnek, a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek különféle szer-
vezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal 
kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szol-
gálatot teljesítő egyénekként is. Számos tulajdonság, a későbbi 
munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud 
fejlődni, valódi élethelyzetekben, a tevékeny munka során. 

Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy 
megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, kö-
zösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környe-
zet szépülését, hogy bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegít-
se, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, 
védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos 
területen hozzájárulva ezzel egy általánosabb társadalmi érzékeny-
ség, egymásra figyelés kultúrájának formálódásához, fejlődéséhez.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ az idén is várja 
a diákok jelentkezését, számos gyakorlati terepet biztosítva a fi-
atalok számára. Jelentkezni Kádasné Öreg Julianna igazgatónál 
lehet a Jantyik u. 1. alatt.

 „Extrém” család
A Lakatos család valóban extrém, azaz rendkívüli, a szó jó 
értelmében. Mindenki teszi a dolgát csendben, akár a há-
rom testőr: „mindenki egyért, egy mindenkért.” Csend, 
nyugalom, béke lakik szerény otthonukban, pedig ugyan-
csak mozgalmas az életük. Anita, a feleség, annyi túlórát 
vállal, amennyit csak lehet. Alexandra, a 13 éves nagylány 
már-már kész háziasszony. S a fiúk? Nos, ők a sport szerel-
mesei. Mitől mások, többek, mint más család? Íme.

- Ki, kicsoda?
- A nevem Lakatos Milán 

Viktor és 11 éves vagyok. Most 
leszek ötödikes a Dr. Hepp Fe-
renc iskolában. Életem a moz-
gás, például imádok focizni. 
Ami rúgható, abba biztosan 
belerúgok. 

- Lakatos gyula, 16 éves di-
ák vagyok. A Tisza Kálmán 
Szakközépiskolában informa-
tikusnak tanulok. Szeretek a 
szabadban tartózkodni, jön-
ni-menni.

- Az édesapa, gyula: az 
MPE-OCM média és kommu-
nikációs csoportjában dolgo-
zom. A munka mellett a bu-
dapesti Magyar Film és Média 
Intézet online újságírói szakán 
tanulok.

- Ki miben tudós? Példa-
kép?

- A Békéscsabai Előre le-
igazolt játékosaként rúgom a 
bőrt, de mellette a Békési TE-
nél rendszeresen bokszolok 3 

éves korom óta. Azért sporto-
lok, mert szeretem a mozgást, 
az örök küzdelmet. A példa-
képem az édesapám.

- Hét évesen kezdtem el 
bokszolni Maczik Pali bácsi-
nál, ahol a mai napig is edzek, 
készülök a versenyekre. Ne-
kem ez tetszett meg leginkább. 
Amolyan első látásra szerelem. 
A példaképem Floyd May-
weather amerikai bokszoló, 
aki szintén színesbőrű és na-
gyon lentről küzdötte fel ma-
gát a csúcsokra.

- Én pedig hogy nehezítsem, 
bonyolítsam az életemet, elvál-
laltam a Kétegyháza SE felnőtt 
labdarúgócsapatának edzői 
posztját úgy két éve. Nekem, 
már így az aktív sportból kife-
lé menvén, példaképeim a gye-
rekeim, kitartásukkal, a küzde-
ni akarásukkal és a komoly si-
kereikkel. Méltán vagyok büsz-
ke az én kedvenc sportolóimra. 
Nekem ők a non plus ultra.

- Apró sikerek, eredmények?

- Nekem az jelenti a sikert, az 
eredményt, hogy már 11 évesen 
leigazoltak a jónevű Békéscsa-
bai Előre Labdarúgó Akadémi-
ájába. Így már külföldre is elju-
tottam, hiszen rendszeresen ját-
szunk az Interligában. Ez esélyt 
jelent nekem, hogy sportpálya-
futásomat akármelyik híres lab-
darúgó csapatában folytassam.

- Magyar bajnoki címmel 

büszkélkedhetem a 46 kg-os 
kategóriában és a Berek Ku-
pa is győzelmet hozott nekem 
ugyanezen súlycsoportban. Az 
utánpótlás olimpián 3. lettem az 
52 kg-os súlycsoportban. Most 
pedig teljes gőzzel készülök a 
Magyar Országos Bajnokságra.

- Edzőként azt kell mondjam, 
hogy eredmények még nincsenek 
igazán, hiszen ez egy amatőrcsa-
pat. Munka vagy tanulás mellett 
sportolnak a tagjai. Az én felada-
tom lényegét abban látom, hogy 
igazi csapattá, közösséggé ková-
csoljam őket, megfelelő edzett-
ség mellett.

- Mi van a sporton túl, a 
„túloldalon”?

- A családom. Akkor érzem 
jól magam, ha velük lehetek, 
ők adnak nekem biztonságot. 
S persze imádok a Play Sta-
tionnal játszani. Szóval iskola, 
edzés, család, nekem így kerek. 

- A túloldal nekem a tanu-
lás, szórakozás, csajozás. Élem 
a fiatalok mindennapi életét.

- rengeteget olvasok és mind-
emellett a helyi közösség aktív 
tagja vagyok. újságírás, fotózás, 
stb. Elsősorban viszont édesapa 
vagyok, három gyönyörű gyer-
mek büszke apukája.  Gugé

Következő interjúalanyunk Sza-
bó Márta női fodrász.

Második Békés és környéki Ikrek Találkozója
A tavalyi nagy siker után idén újra meg-

rendezik a Békés és környéki Ikrek Találko-
zóját. A találkozó ötletgazdája a kétszeresen 
iker-nagyapa Öreg gábor vállalkozó, aki 
lapunknak elmondta, hogy több érdeklő-
dést kaptak Békés környéki településekről, 
így várják az ikrek jelentkezését - életkortól 
függetlenül - a békésiek mellett Bélmegyer-

ről, Kamutról, Muronyról és Tarhosról is. 
A rendezvényt a Madzagfalvi Napok fo-

gadja be újra, időpontja ennek megfelelően: 
szeptember 5. szombat. A rendezvényté-
ren lesznek az ügyességi versenyek, és meg-
rendezik az előző évben is kirobbanó sikerű 
ikerhasonmás versenyt. Érdeklődés esetén a 
találkozó Dánfokon folytatódik. 

Tavaly kereken negyven ikerpár jelent-
kezett, idén még többeket várnak. 

A jelentkezéseket augusztus 31-ig fo-
gadják. regisztrálni lehet Öreg gábor-
nál a Kossuth utcai kereskedésében sze-
mélyesen, vagy e-mailben: ikrek.be-
kes@t-online.hu, vagy telefonon (20/95-
35-298).

Civilek a város szépítéséért 
Békés városa sok olyan ér-

tékkel rendelkezik, amely a la-
kosságnak már fel sem tűnik, 
nap mind nap elmegyünk mel-
lettük, úgy, hogy állagromlásu-
kat észre sem vesszük: ipari mű-
emlékek, kutak, emlékművek 
mennek tönkre. Július 19-én né-
hány Ibrányban élő civil, akik a 
közéletben is aktívak, ecsetet és 
festéket fogtak, és új köntösbe 
öltöztették a Kispince és Nyíri 
utca találkozásánál, valamint a 
Móricz Zsigmond és a Kert utca 
által alkotott háromszögben levő 
Norton-kutat, amelyből a város-
ban már csak néhány található 
ilyen jó állapotban. A kutak ré-
gen a közösségi találkozás hely-
színei voltak, ahol az emberek 
egészséges ivóvízhez jutottak és 
egymással beszélgettek. 

Mucsi András, a körzet kép-
viselője és lakója elmondta: 
néhány napja született meg a 
gondolat egy szalonnasütés al-
kalmával, hogy ne a költség-
vetés elkészítésével összefüggő 
lobbitevékenységre és pályáza-
tokra várva történjenek dolgok 

a városban, hanem közösségi 
összefogással és kis költséggel 
is el lehet érni fejlődést. Ki-
használva a nyári jó időt, lefes-
tettek két régi kutat.  

Pocsaji Ildikó úgy fogal-
mazott, hogy baráti társasá-
goknak ez egy nagyon jó ki-

kapcsolódási és közösségi te-
vékenység lehet. Bízik ben-
ne, hogy többen is szeretnék a 
környezetüket közösségi össze-
fogással szebbé tenni. 

Füredi János arra hívta fel 
a figyelmet, hogy adakozni 
nem csak pénzzel, hanem idő-
vel és munkával is lehet. Sok-
kal szebb lehetne a város, ha a 
lakosság nem csak az önkor-
mányzattól várná a megoldást 
mindenre, hanem maga is töb-
bet tenne a környezete szépí-
téséért. 

Kovács Gusztáv a szakem-
ber szemével nézte és végezte 
a munkát, hiszen civilben kar-
bantartó az egyik iskolában. 
Nagyon szereti a régi építmé-
nyeket, és ezért örömmel csat-
lakozott az akcióhoz.    M. A.

Két Norton-kutat újítottak fel önkéntesek.

IGyuNK, IGyuNK, IGyuNK!

A nyári nagy melegben különösen oda kell figyelni a folya-
dékpótlásra. Egy friss kutatás eredményei azt mutatják, hogy 
már az enyhe kiszáradás ugyanannyi vezetési és koncentrálá-
si hibát okoz, mint az alkoholos vagy drogos befolyásoltság. 
Mindannyian elítéljük az ittas vezetést, miközben nem gon-
dolunk arra, hogy a nem megfelelő mennyiségű (legalább 2-3 
liter) folyadékbevitel ugyanolyan veszélyes, mintha több alko-
holt fogyasztottak volna a megengedettnél.

Akik egy hosszabb út előtt és alatt nem isznak eleget, nem 
pótolják a folyadékveszteségüket, esetleg azért, mert nem 
akarnak megállni egy rövidebb pihenőre sem, és ital sincs a ko-
csijukban, nagy veszélynek teszik ki magukat és utastársaikat.

A felmérés adatai szerint a sofőröknek csupán 6%-a gon-
dolja úgy, hogy a megfelelő folyadékpótlás elengedhetetlenül 
fontos, az embereknek fele nincs is tisztában azzal, hogy ennek 
hiánya balesetekhez vezethet és mindössze 30%-uk áll meg ké-
tóránként pihenőre. Miközben tudható, hogy már az enyhe ki-
száradás is fejfájást, koncentrációzavart, fáradtságot és levert-
séget okozhat, a mostani kutatás arra is rávilágít, hogy ebből 
következően a vezetői képességeinkre is drámai hatással van.
Tippek:
•  úgy éljünk a mindennapokban és úgy induljunk neki egy 

hosszabb útnak, hogy szervezetünk folyadékellátottsága 
megfelelő!

•  rendszeresen álljunk meg és tartsunk szüneteket!
•  a koffein és cukortartalmú italok segíthetnek az álmosság 

leküzdésében, de nem helyettesítik a vizet!
•  különösen figyeljünk oda a folyadékpótlásra, ha légkondi-

cionált járműben utazunk, mert a hűvösebb hőmérséklet-
ben kevésbé érezzük a kiszáradás tüneteit!

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári horgásztavon stéggel, filagóriá-
val, tűzrakóval tórész eladó. Irányár: 650 
ezer Ft. Érd.: 30/345-89-12.
Malomaszonykertben a járdás dűlőben 
szoba konyhás kis ház rendezett udvarral, 
tyúkóllal betegség miatt sürgősen eladó 
1,5 millió Ft-ért. 70/578-06-55.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen egyszobás, vegyesfalazatú ház 
nagy portával eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. 
Tel.: 30/422-45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Tel.: 66/415-380.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
2,8 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Hunyadi tér 8. alatti kertes ház eladó 2,8 
millió Ft-ért. Érd.: 20/98-03-154. 
Bükkszéken, a Fő utcában háromszobás, 
felújításra szoruló ház telekáron, 3 millió 
Ft-ért eladó. Érd.: 70/569-65-10.
Hídvégi utcai kertes lakóház eladó. Irány-
ár: 3 millió Ft. 20/547-53-40.
Összkomfortos családi ház Békésen eladó 
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Összkomfortos családi ház Körösre nyú-
ló kerttel eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 
70/242-83-78.
Sas u. 7. alatti családi ház eladó 3,8 millió 
Ft-ért. 66/414-919.
Táncsics u. 8. szám alatti régi típusú csa-
ládi ház eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. Tel.: 
30/302-49-79.
Babilon utcában 2,5 szobás, összkomfor-
tos, gázkonvektoros parasztház mellék-
épületekkel eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. 
Érd.: 70/396-88-67.
Oláh M. utcában kétszobás, vegyesfalazá-
sú családi ház 780 m2-es telken a város-
központban eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. 
30/684-10-01.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával el-
adó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-64-42. 
Szarvasin IV. emeleti kétszobás lakás 4,6 
millió Ft-ért eladó. Érd.: 70/450-43-42.
Bélmegyeren háromszobás kockaház gaz-
dálkodásra alkalmas melléképületekkel el-
adó 4,7 millió Ft-ért. Első emeletig 1-1,5 szo-
bás tömblakást beszámítok. 30/448-30-29.
Hargita utcában vegyesfalazatú ház eladó. 
Irányár: 4,9 millió Ft. 70/512-75-65.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Kispince u. 3. alatt háromszobás családi 
ház eladó 1130 m2-es telken. Irányár: 5,2 
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Ady 14-ben rendezett, klímás, másfél szo-
bás lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.: 
20/98-07-298.
Legelő u. 68. alatti ház eladó. Jószág-
tartásra alkalmas alsóépületekkel. Vil-
lany, gáz, víz. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 
70/527-90-82.
A Révész utcában kétszobás kockaház el-
adó. Ár: 5,5 millió Ft. Tel.: 30/467-13-39.
A Mátra utcában, az uszoda szomszédsá-
gában háromszobás, összkomfortos, csa-
ládi ház eladó. Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.: 
30/618-57-89.

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. 

A Karacs T. utcában 58 m2-es, erkélyes, III. 
emeleti rendezett lakás eladó. Irányár: 5,9 
millió Ft. Érd.: 30/22-82-376.
Fáy utcában kétszobás, felújított, klímás, 
azonnal beköltözhető lakás eladó 5,95 
millió Ft-ért. 70/389-29-66. 
Fáy 10-ben I. emeleti, 60 m2-es, kétszo-
bás lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 
30/423-32-83.
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.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Szarvasi 14-ben III. emeleti kétszobás 57 
m2-es lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft. 
Érd.: 70/95-30-472.
Békésen kétszobás, téglaépítésű koc-
kaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 
30/237-82-84, 20/20-60-161.
Bocskai u. 57. alatti felújított állapotú ház 
6,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-955.
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.
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. 
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 cserélhe-
tő. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 20/439-05-49.
Eladó Gerlán kétszobás, összkomfortos 
rendezett kocka családi ház. Vegyes- és 
gázkazán központi fűtés. Nagy mellék-
épület, garázs. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 
20/338-28-03.
Posta utcai kétszobás családi ház eladó. 
Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
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, 
414-685.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Kamuton kertes, rendezett családi ház el-
adó melléképülettel. Irányár: 8,5 millió Ft. 
Tel.: 30/493-76-61.
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: 8,5 millió Ft, 
Tel.: 20/326-79-26.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz és ve-
gyestüzelésű, összkomfortos családi ház 
ipari árammal, garázzsal eladó. Irányár: 
8,5 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Ady 12B-ben I. emeleti 1+ 2 félszobás, 
ebédlős, egyedi gázfűtésű, klímás, erké-
lyes, redőnyös, összkomfortos, 70 m2-es 
eladó. Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.: 30/434-
22-97, egész nap. 
Pásztor utcában háromszobás kertes ház 
nagy telekkel, vegyes tüzeléssel eladó 9 
millió Ft-ért. Tel.: 30/293-27-51.
II. emeleti, háromszobás, egyedi víz-gáz-
órás, tehermentes lakás eladó 9 millió Ft-
ért. 70/632-12-91.
Gyulán sürgősen a fürdő közelében kis 
rendezett kertes ház eladó. Befektetésre, 
üdültetésre is. Irányár: 9 millió Ft. Alkuké-
pes. Tel.: 30/799-50-50.
Városközponti háromszobás ház eladó 
vagy kisebbre lakáscsere is érdekel. Irány-
ár: 9,9 millió Ft. 30/626-14-31.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10-15 millió Ft között

Eladó egy téglaépítésű, jó állapotú, össz-
komfortos, kis rezsijű családi ház. Rész-
ben berendezve. Irányár: 10,9 millió Ft, vagy 
megegyezés szerint. Érd.: 70/63-06-762.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-65.
Mezőberény központjában, Kismester u. 
6/A-ban 3+2 félszobás, központi fűtéses, 
klimatizált ház eladó. Irányár: 13,8 millió Ft. 
Érd.: 30/919-28-86, 30/599-49-97.
Asztalos u. 42. alatti ház eladó. Irányár: 
14,8 millió Ft. Tel.: 30/532-82-90.

Ingatlan 15 millió Ft fölött

Békésen, az Iskola utcában rendezett, há-
romszobás, ebédlős családi ház eladó. 
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellá-
tott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16 
millió Ft. 30/96-38-391.
A Síp u. 6. szám alatt háromszobás, két 
fürdőszobás, kétgarázsos ház eladó 17 
millió Ft-ért. Parkosított udvar, melléképü-
letek. Első emeletig 1-1,5 szobás lakást 
beszámítok. 30/448-30-29.
Városközponthoz közel levő hőszigetelt, 
padlófűtéses, klimatizált, galériás ház el-
adó. Irányár: 23 millió Ft. 30/27-94-760.

INgATlANT KErES
Tömblakásban albérletet keresek hosszú 
távra. 70/63-83-651.
Részletfizetésre lakást vennék vagy albér-
letet keresek sürgősen, augusztus 1-től. 
20/387-36-92.
Kiadó egyszobás albérleti lakást keresek 
hosszú távra. Visszahívom! 30/43-41-177.
Fiatal pár egy gyerekkel, albérletet keres 
Békésen. Ház, udvar rendbenntartásért, 
vagy legfeljebb 30000 Ft lakbérért. Tel.: 
70/576-38-22.
Ady utca környékén kiadó garázst kere-
sek. Tel.: 30/423-32-83.

KErT
Malomasszonykertben 4 kvadrát bekerített 
kert eladó. Víz, villany, zárható szerszá-
mos. Érd.: 20/39-29-469.
Szécsénykertben 500 négyszögöl kert el-
adó. 4x3 m-es kőépület, szerszámos, fúrt 
kút. Árban megegyezünk. Érd.: 66/634-
398.
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.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó. Télen is lakható, Villany, fúrt kút. 
20/800-86-71.
Sebők kertben 1195 m2-es zártkert termő 
gyümölcsös eladó. Nyaraló, víz, villany, 
pince, szerszámos. Tel.: 70/645-31-79.

JárMű, AlKATréSZ
Ötajtós Suzuki Swift vonóhoroggal, ér-
vényes műszakival, fehér színben eladó. 
Érd.: 30/90-60-816, 66/414-928.
Kétsebességes Babetta jó állapotban igé-
nyesnek eladó. 30/26-16-303.

Honda robogó megkímélt állapotban, új 
akkumulátorral idős tulajdonostól eladó. 
Tel.: 30/277-95-43.
LadyS típusú utánfutóra magasító eladó. 
Érd.: 30/90-60-816, 66/414-928.
Simson segédmotort vennék maximum 20 
ezer Ft-ig. Lehet felújításra szoruló is. Tel.: 
20/945-07-26.
Traktor pótkocsira új polyva eladó vagy ta-
karmányra cserélhető. 30/502-84-98.
1500-ös Lada combi benzin-gáz üzemű 
friss műszakival eladó vagy jószágra cse-
rélhető. Tel.: 30/27-94-696. 
Suzuki Eco kismotor eladó. Érd.: 30/457-
23-02.
Wolkwagen Passat 1.6-os, diesel kitűnő ál-
lapotban eladó. Irányár: 650 ezer Ft. Tel.: 
20/553-03-09.
Oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.

állAT
40-70 kg-os süldők eladók. Tel.: 30/27-
94-696.
Japán kiscsirkék anyával együtt eladók. 
Érd.: 66/410-204.
110 kg-os hízó eladó. Legelő u. 42. Tel.: 
66/413-533.
Előnevelt kacsa, liba, csirke, néma kacsa 
eladó, valamint hasas és vágni való nyúl, 
kisnyuszik. Békés, Raktár u. 24. 70/881-
93-00.

MuNKáT KErES, AJáNl
Kocsmába pultosnőt keresek. Tel.: 
30/416-59-22.
Megbízható nő munkát keres. Idősgondo-
zást, takarítást, bevásárlást. Tel.: 30/73-
44-849. 
Kisebb kőműves munkát keresek. Csak ja-
vítás. Tel.: 20/326-79-26.

EgyéB 
Eladó egy újszerű légpisztoly. Megvételre 
keresek régi, lemezből készült diavetítőt. 
Érd:06 20/33-13-522
Eladó: 2db fenyő ágyneműtartós heverő 
(25 000Ft/db), Orion kisképernyős színes-
tévé (5000 Ft), szürke íróasztal (3000Ft). 
Érd.: 70/389-12-68.
Eladó: nyúlketrec, fejőgép, kis vaskapu, 
légpuska. Érd.: 66/410-906. 
Háromfázisú vasvázas cirkulafűrész el-
adó. Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: egy pár liba, ömlesztett széna. Ke-
resek megvételre 100 kg rizst, vasoszlopo-
kat. 30/827-59-97.
Eladó egy 1,7x4 méteres burkolókő min-
tázatú új PVC padló. Ugyanitt Brendon pe-
lenkázós, ifjúsági ággyá alakítható kiságy 
eladó. Érd.: 30/414-87-95. 
Jó állapotú futókerékpár eladó. Ugyanitt 
Vesta 4A típusú megkímélt gáztűzhely el-
adó. Érd.: 30/414-87-95.. 
Beépíthető konyhaszekrényt keresek meg-
vételre. 30/937-10-22. 
1 m3 termőföld ingyen elvihető. Érd: 
70/330-39-06.
Többszáz könyv eladó Békésen. Már pár-
száz forinttól sokféle témában lehet válo-
gatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu cí-
men. 
Eladó üst üstházzal, zsírosbödön. 70/578-
06-55.
Garázsvásár a Kereszt u. 22/1. alatt június 
30-án 5-7 óra között. 
Eladó: BMX kerékpár, gyerekágy, benzines 
szivattyú, fűkasza, bontott zuhanykabin, 
réz kilincsek, kézi pántolók. 30/827-59-97.

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: augusztus 4. 12 óra 

INgyENES APróHIrDETÉS!

Apróhirdetések
Bontásból vegyestüzelésű kazánt vennék. 
20/50-89-092.
Használt, jó betonkeverő eladó. 20/54-13-
004.
Eladó: vegyestüzelésű kazán, nyolcta-
gú lapradiátor, 3 db hokedli, újszerű kö-
zépszőnyeg (170x120 cm), dohányzóasz-
tal. Érd.: 30/411-08-57.
Régi Naumann varrógép használható ál-
lapotban és egy régi fakanapé eladó. 
66/414-919.
3 db jó minőségű, vastag fehér harmo-
nikaajtó eladó 4000-5000 Ft-ért. 70/38-
40-347.
Szemes kukorica eladó. 20/490-23-77.
Egyedi készítésű fa hálószobabútor eladó. 
Tel.: 30/292-27-51.
Eladó: megkímélt gyapjú ágytakaró, gáz-
tűzhely, szekrény, heverők. Tel.: 66/412-955.
Eladók: női farmernadrágok, farmer rövid-
nadrágok, farmer miniszoknya, női me-
legítő M-es méretben, női pulóverek. Érd.: 
30/716-58-46.
Eladó alig használt olasz 1 c-os robbanó-
motoros szivattyú, Ariston négyrózsás be-
építhető gázfőzőlap. 30/359-96-92.
300 kg-os famázsa súlyokkal kedvező 
áron eladó. Érd.: 66/634-631, 30/483-
89-32.
Eladó: 4 m átmérőjű merevfalú medence 
tartozékokkal, Gepida bicikli, Vaillant kombi 
kazán, új ülőkád. Érd.: 30/636-03-36.
Békésen veres szilva eladó. Tel.: 70/774-
47-51.
28-as férfi kerékpár eladó. 70/252-45-02.
Garanciális rokkantkocsi akkutöltővel el-
adó 130 ezer Ft-ért. 66/634-528.
Eladó: új légpuska, új Simson karburátor, 
régi faszenes vasaló. Tel.: 20/945-07-26.
Eladó: 2 db barna plüsshuzatú ágybetét, 
új hálózsák, masszív, világos íróasztal, új 
műszaki rajztábla. 70/236-35-37.
Jó állapotú 500 kg-os mázsa súlyokkal 
és sertésszállító kaloda eladó. 20/592-
85-04.
5 mázsás cefréshordó, 50 l-es üveg ko-
sárral, rotakapa, járókerék eladó, fűkaszá-
ra cserélhető. 30/27-28-342.
Orion középképernyős, távirányítós szí-
nestévé eladó 10 ezer Ft-ért. Tel.: 30/85-
81-911.
28-as női kerékpár 12 ezer Ft-ért eladó. 
Tel.: 30/85-81-911.
100.000 Ft értékű Zalakarosi üdülési utal-
vány eladó. Ki mennyit ígér érte. Tel.: 
30/85-81-911.
Formás, nagyméretű, dús virágzatú leán-
derek eladók fehér, rózsaszín, krémszínű 
színekben. 30/27-94-760.

Siemens gyártmányú kombinált tűz-
hely üvegtetővel kitűnő állapotban eladó. 
30/27-94-760.
Veres szilva eladó. 20/94-50-726.
Eladó Kamuton: P-10es üzemképes blokk, 
kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő. 
70/27-10-532.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszo-
bafal, hűtőláda, gázpalack, 2 db zsírosbö-
dön, ülőgarnitúra. Érd.: 30/905-49-14.
Pálma, szobafenyő, leánderek és sok szo-
banövény eladó. Érd.: 30/905-49-14.
Szilvát veszek cefrének. 70/255-36-43.
Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Két db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény 
szürke bútorlapból eladó. Érd.: 20/560-
91-75.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/56-09-175.
15 mázsa búza eladó. Érd.: 66/410-204.
Nagyteljesítményű daráló eladó. Tel.: 
30/626-13-69.
Eladó: Erzsébet hálószobabútor (10 ezer 
Ft), új teniszháló (8 ezer Ft), konyhabútor 
(10 ezer Ft), fényezett szekrények (8 ezer 
Ft), ágyneműtartós heverő. Tel.: 30/467-
13-39.
Szilvát cefrének felszedve veszek, 40 Ft/
kg. 30/448-30-29.
Vegyestüzelésű kazánt veszek 30 ezer Ft-
ig. 20/50-89-092.
Veres szilva szedéssel eladó. 20/355-77-
26.
10 mázsa búza és besztercei szilva sze-
déssel eladó. 20/355-77-26.
35-36-os görkorcsolya eladó. Érd.: 
30/313-36-46.
Danuvia tank kompletten és első-hátsó 
blokk, 160-as satu, Norton kút kis hibával 
eladó. Érd.: 30/583-12-69, 66/634-246.
Istállótrágyát keresek augusztusi szállítás-
sal. 30/941-52-72.
5 db konyhai ülőke (hokedli) bőr tetővel 
eladó. Érd.: 30/229-09-74.
Eladó 30 l-es kerámia savanyítóhordó, 11,5 
kg-s és 22 kg-os gázpalack. Érd.: 30/313-
36-46.
Pirosló hunyor, szabadföldi fagyálló kak-
tuszok, ezüstfű tövek, varjúhájfélék, cse-
repes kaktuszok és cserepes virágok el-
adók. 20/355-77-26.
Nagyméretű bontott samott tégla eladó. 
26x22x7 cm. Érd.: 30/313-36-46.
Jó állapotú 28-as női kerékpár eladó. Tel.: 
70/630-67-62.
Táskavarrógép, rézüst eladó. Tel.: 66/412-
955.

BérElHETŐ!

Személygépkocsival 
vontatható, 

12 méteres emelők 
bérelhetők!

 pólók
 rövidnadrágok
 papucsok
 fürdőruhák
 szandálok
 ágyneműk 

érkeztek

CSIrKErENDEléS!
vörös, fehér

master

Autókázni akart lopott 
kocsival a 14 éves békési fiú 

A Békési rendőrkapitány-
ság rendőrei jármű önkényes 
elvétele bűntett és lopás vétség 
megalapozott gyanúja miatt jú-
lius 16-án 1 óra 45 perckor őri-
zetbe vettek egy fiatalkorú fiút. 
A rendelkezésre álló adatok sze-
rint a 14 éves fiú és gyermekko-
rú társa az elfogásuk előtt Bé-
késen megpróbált ellopni egy 

személygépkocsit, de nem tud-
ták beindítani, ezért a helyszín-
ről eltolták. A két fiatal másik 
három lezáratlan autót is ki-
nyitott, amelyekből készpénzt 
és egyéb értékeket loptak el. A 
Békési rendőrkapitányság Bű-
nügyi Osztálya kezdeményezte 
a fiatalkorú gyanúsított előzetes 
letartóztatását.  

 Program: 
16 óra Megnyitó
16.30–17.30 Tarhonyakészítés-bemutató
17.30–18.00 Paraszti asztali illem – előadás
18.00–19.00 Tarhonya TOTÓ értékelése,
 Tarhonyatombola húzása, 
 arcfestés folyamatosan

Közreműködik a Körös Citerazenekar.
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés díjtalan!

IV. Békési Tarhonyanap
rendező: Békési Múzeumbarátok Köre

Időpont: 2015. augusztus 9.
16-19 óráig

Helyszín: Békési Tájház
Békés, Durkó u. 8.



72015. július 28.

Egy nyelvet beszélünk
KÖNTÖrFALAZ

Mit csinál pontosan az, aki köntörfalaz? 
Ímel-ámol, hímez-hámoz, azaz véletlenül 
sem beszél egyenesen. De mit jelent az előtag 
és az utótag külön-külön? A falaz szóval még 
csak-csak boldogulunk, hiszen azt jelenti, 
hogy valaki segítséget nyújt a másiknak az-
zal, hogy nem árulja be, hanem valamelyest 
szépíti az igazságot. De mi az a köntör? Bi-
zony, laikusként nemigen tudjuk, hiszen a je-
lentése az idők folyamán elhomályosult. Kön-
törként egymagában nem is létezett, csak a 
köntöl volt , azt jelentette, hogy a sáros úton 
megfarolt a kocsi; és a farol szó nem véletle-
nül tűnik ismerősnek: a falazban bizony ez 
a szó rejtőzik. Így aztán kétszer is mondjuk, 

hogy valaki kihátrál a közlésből, a kommuni-
kációból: köntöl is meg farol is – ráadásul az 
r és az l még helyet is cseréltek az előtagban 
és az utótagban. A falaz szó (amellyel a cikk 
indult) nem is rokona a köntörfalaznak – de 
természetesen beleértjük a jelentésbe.

Ha már a falazásnál tartunk… Létezik ám 
kőműves szótár, de nem merném ide leír-
ni a kifejezéseit. A kőműves Actimel példá-
ul a féldecis pálinka, a nehezen hozzáférhe-
tő munkadarab pedig a feslett erkölcsű nőne-
mű felmenő nevén vagyon illetve. Végezetül: 
tudják-e, milyen a jó kőműves? Miközben va-
kol, addig süketel.

Szilágyiné Szabó ágnes

proGrAmAjánLAToK júLiuS 28. – AuGuSZTuS 11. KÖZÖTT

Augusztus 1. szombat 17 óra

Csuta Nemzetközi Művésztelep megnyitója.
Bolyai utcai alkotóház

Augusztus 7. péntek 16 óra

Mester Péter néhai városvédő egyesületi elnök 
kopjafájának avatása.

Rózsa temető

Augusztus 7. péntek 17 óra

Csuta Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása.
Békési Galéria

Augusztus 9. vasárnap 16-29 óra

IV. Békési Tarhonyanap a Múzeumbarátok Köre 
szervezésében.

Békési Tájház (Durkó u. 8.)

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
  32. hét                                            2015. augusztus 3-8.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Sertés-
raguleves

Zöldbab-
leves

Paradicsom-
leves

Lebbencs-
leves

Almaleves Karfiolleves

Káposztás
kocka

Rakott 
burgonya

Sajttal töltött  rántott 
szelet. Párolt rizs 

Zöldség köret

Zöldborsó-
főzelék 

Sertéssült

Tarhonyás 
hús

Párizsi 
csirkemell 

Burgonya köret

Befőtt Csöröge Uborkasaláta Savanyúság

 33. hét                                             2015. augusztus 10-14.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

  Hamis 
gulyásleves

Grízgaluska-
leves

Salátaleves Gulyásleves Karalábéleves

Tökfőzelék
Sertéspörkölt

Lecsós 
sertésszelet 
Párolt rizs 

Rántott hal 
Burgonya köret

Túrós lepény
Parasztos borda 
Burgonya köret

Savanyú uborka Káposztasaláta

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Várják a búzaadományokat
Előző lapunkban már írtunk 

arról, hogy idén harmadszor is 
kisül a Testvérvárosok Kenye-
re. A kezdeményezéshez béké-
si és köznyékbeli gazdák búza-
adományait várják. A békési 
búzát a Gyergyószentmiklós-
ból érkező szimbolikus meny-
nyiségű búzával együtt őrlik 
majd meg, a lisztből cipókat 
sütnek, melyeket augusztus 
22-én a békéserdei Libás-ta-

nyán sorra kerülő kenyérnapi 
rendezvényen lehet majd meg-
vásárolni, továbbá az augusz-

tus 20-i a városi megemlékezé-
sen is kapható lesz. A befolyt 
pénzösszeget a gyergyói Szent 
Anna Gyermekotthon lakói-
nak megsegítésére ajánlják fel, 
hasonlóan a megmaradó liszt-
hez. 

A gazdák búzaadományaik-
kal Öreg Gábort keressék sze-
mélyesen a Kossuth utcai ke-
reskedésében. Telefon: 20/95-
35-298.

Meglepetés fogadás 
a helytörténet-kutatónak

Július 18-án ünnepelte 80. 
születésnapját Ferenczi Sán-
dor helytörténet-kutató, aki-
nek Magdi nevű lánya több-
hetes szervezéssel meglepetés 
fogadást hívott életre. Sanyi 
bácsi és felesége, Erzsike néni 
kivételével a Galéria vendégei 
mind tudtak a „partiról”. Az 
ünnepeltet igencsak meglepte 
a köszöntés, a sok ajándék, a 
régen látott rokonok, barátok, 
tisztelők eljövetele. Ferenczi 
Magdi elárulta, hogy számos 
ember önzetlen együttműkö-
désével hívták életre a foga-
dást. Kiemelendő László End-
re festő szerepe. Az alkalmon 
Sanyi bácsi életének állomása-
iról bemutató volt látható, va-
lamint összevágtak egy kisfil-
met a békési médiumoknak 
korábban adott, várostörté-
netet érintő nyilatkozataiból 
is. Elküldte üzenetét Izsó Gá-
bor polgármester és dr. Pál-
mai Tamás alpolgármester, 
melyben a gratuláció mellett 
kiemelték Sanyi bácsi érté-

kes helytörténeti gyűjtemé-
nyét, a fejében felhalmozott 
ismeretet szeretett városáról, 
valamint azt a tettre kész lo-
kálpatriotizmust, amellyel év-
tizedek óta mindenkinek szí-
vesen segít, aki csak hozzá 
fordul. Értékes és pótolhatat-
lan fotók, képeslapok, archív 
újságok, tervrajzok, térké-
pek, saját feljegyzések, itteni 
festők alkotásai, több évtized 

gyűjtése áll az ünnepelt mö-
gött.

Ferenczi Sándor kezdettől 
fogva kapcsolatban áll a Bé-
kési újsággal is, számos pub-
likációja jelent meg koráb-
ban a lapban, később a Béké-
si Kalendáriumokban. Így la-
punk munkatársai olvasóink 
nevében is további, egészség-
ben eltöltött, aktív éveket kí-
vánnak neki!  Szegfű K.

Nem számított a köszöntésre Ferenczi Sándor, akit 80. születésnap-
ján leptek meg.
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A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány 
a 2016-os Békési Kalendáriumhoz pályázatot ír ki 

magánszemélyeknek.
A pályázat témája: „Békés egykor, Békés ma.”

Pályázni lehet a témában elkészített fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db ar-
chív vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból álló fotósoro-
zattal, valamint novellákkal, visszaemlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt 
oldalon. 

A pályázat beadásának  
határideje: augusztus 10.
A legjobb írások, valamint fotók, 
fotósorozatok belekerülnek az idén 
év végén megjelenő 
2016-os Békési Újság Kalendáriumba, 
készítőket a kiadvány ünnepélyes 
bemutatóján megjutalmazzuk!

Írjon, fotózzon 
a Kalendáriumba! 

A pályamunkák eljuttathatók:
• személyesen a felnőtt könyvtárba 
•  postán a Családért Alapítványnak címezve 

(5630 Békés, Petőfi utca 20.) 
•  elektronikusan a bekesiujsag@gmail.com 

címre
A papírképeket készítőiknek visszaadjuk. 
Elvárásunk, hogy a digitális fotók hosszabbik 
oldala minimum 2000 pixel legyen. 

ELŐZETES AJÁNLAT
Kenyérünnep a Tarhoshoz közeli Libás 

tanyán augusztus 22-én egész nap. 
Fellépések, kézműves bemutatók és vásár,  

kenyérsütés bemutató. 
Kapható lesz a Testvérvárosok Kenyere, 

melynek megvásárlásával a gyergyószentmiklósi 
gyermekotthon lakóit lehet segíteni.

A belépés díjtalan.
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Horgász
szemmel
NyárI éJSzAKAI 

hOrGáSzAT
A nyár egyik legforróbb hó-

napjában vagyunk. Ebben a 
szokatlanul rekkenő hőség-
ben bizony a halaknak is mele-
gük van. Ők is nehezen viselik, 
hogy az állóvizek hőmérséklete 
közel 30 fokos. Ilyenkor nappal 
szinte lehetetlen halat fogni. A 
halak a mélyebb gödrökben és 
árnyékosabb, bokros és fák-
kal benőtt vízszélben húzód-
nak meg. Keresik a hidegebb, 
oxigénben dúsabb rétegeket, 
hogy ott tartózkodjanak, így 

inkább este vagy éjszaka, eset-
leg kora reggel táplálkoznak. 
Ilyenkor igazán nehéz kihívás 
a halfogás. Persze a halak táp-
lálkoznak, a meleg fel is gyor-
sítja az anyagcseréjüket. A 
pontyok, amurok nem igazán 
játszadoznak a csalival, hirte-
len rántással már rohannak is 
a csalival. Ezt a mohó táplál-
kozást tapasztalhatjuk akár fi-
nomabb, akár keményebb sze-
relékkel horgászunk.

Bő etetéssel és jó időszakvá-
lasztással be tudjuk cserkészni 
a pontyokat, amurokat. A nyá-
ri időszakban az éjszakai hor-
gászatnak vannak szükséges 
kellékei, melyek nélkül nem 
igazán lesz komfortos a pecá-
zás. A szúnyogriasztó és világí-
tó kellékek otthon ne marad-
janak! 

Szekerczés Sándor

Nemzetközi giri versenyen 
indult a békési sportoló

Nemrégiben rendezték meg 
Pécsett a Giri-sport Európa- és 
Világbajnokságot, melynek ha-
zai válogatóját a közelmúltban 
Békésen rendezett országos baj-
nokság jelentette. Két nem-
zetközi szövetség, az IgSF és a 
MKMGS által rendezett baj-
nokságon 14 ország képviseltet-
te magát közel 150 versenyzővel. 
A házigazda magyar sportolók 
mellett többek között oroszok, 
üzbégek, franciák, olaszok, né-
metek, kazahok, stb. Vagyis bár 
nálunk ez az erősportág még 
igen újszerű, alig ismert, bőség-
gel vannak követői tőlünk ke-
letebbre és nyugatabbra is. A 
sportág kortalan, például ezen a 
nemzetközi megmérettetésen a 
legidősebb sportoló egy 72 éves 
kazahsztáni férfi volt, aki reme-
kül teljesített. De indultak gye-
rekek is.

Békés megyét a békési Szűcs 
Istvánné Juli képviselte, aki az 

itthoni OB-n a kor- és súly-
csoportját megnyerte, és ezzel 
kvalifikált erre a nemzetközi 
versenyre. Pécsett még az ak-
kori teljesítményét is túlszár-
nyalta. 8 kg-os girivel 5 perc 
alatt 101 szabályos szakító gya-
korlatot mutatott be úgy, hogy 
két nappal a verseny előtt a te-
nyere megsérült. A sikerben 
szerepe van két edzőjének, Ba-
logh Mihálynak  és Király Pál-
nak, akik bár távol élnek, tech-
nikai és szakmai kérdésekben 
sokat segítettek neki.

Laczó Dani Európa-bajnok

Az idei évben a szlovéni-
ai Bohinj adott otthont a Ka-
jak-Kenu Maraton Európa Baj-
nokságnak. Az ifjúsági C1-es 
kategóriában Seller László ta-
nítványa, a Békési Kajak-Kenu 
Club versenyzője, Laczó Dá-
niel képviselte hazánkat. Da-
ni taktikus, szép versenyzéssel 
utasította maga mögé a konti-
nens legjobbjait. Idézet a szö-
vetség honlapjáról: „A férfi ke-
nusoknál Laczó Dániel két per-

ces előnnyel, a nap legnagyobb 
arányú győzelmét aratta, a 
második körben egyszerűen fa-
képnél hagyta a mezőnyt.”

Ezzel még koránt sincs vé-
ge a legsikeresebb békési kenus 
idei versenyszezonjának, hiszen  
idén rendeznek még síkvízi 
Európa-bajnokságot, és Mara-
ton Világbajnokságot is, ahová 
a hazai válogatókon - többek 
között a Magyar Bajnokságon 
- keresztül vezet az út.

Középen az Európa-bajnok békési laczó Dániel.

A kerékpáros balesetek 
megelőzése érdekében

Békés megyében, így a Bé-
kési rendőrkapitányság ille-
tékességi területén is a 
földrajzi adottságok ré-
vén jelentős a kerék-
párral közlekedők szá-
ma. A biciklisek nö-
vekvő számához hozzá-
járul az is, hogy a város 
kilencszeres „kerékpá-
ros barát” település, és 
az utóbbi években több 
kerékpárút is épült. 

Mivel a biciklisek és a gya-
logosok a közlekedés legvéd-
telenebb résztvevői, ezért egy 
baleset során könnyen megsé-
rülhetnek. Ilyenkor az egyedü-
li kérdés a sérülés súlyosságá-
nak foka. 

Békés városban az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján a 
személyi sérüléssel járó köz-
úti közlekedési balesetek kö-
zel egyharmadát a kerékpáro-
sok okozzák. Több alkalom-
mal előfordult olyan baleset 
is, ahol két kerékpáros üt-
között össze a kerékpárúton. 
Ezért fontos, hogy a bicik-
livel közlekedők ismerjék a 
KrESZ előírásait, és azokat 
be is tartsák.

A balesetekhez vezető okok 
közül előkelő helyen szerepel 
az elsőbbség meg nem adása, 
a kanyarodási és előzési szabá-
lyok megszegése, valamint az 
útviszonyokhoz képest a se-
besség nem megfelelő megvá-
lasztása.

A balesetek elkerülése érde-
kében gépjárművezetőknek és 

a kerékpárosoknak is egyaránt 
figyelmesen, a szabályok be-
tartásával kell közlekedniük. 

A közúton is fontos a toleran-
cia, a partnerség. Egy kis oda-

figyeléssel, a szabályok 
betartásával a balesetek 
jelentős része megelőz-
hető. 

Az „okos” eszközök 
(mobiltelefon, tablet, 
iPad, stb.) elterjedése, 
és kerékpározás közben 
történő használta több 
veszélyt is rejt magában. 
Sokszorlátni biciklise-

ket, gyalogosokat, hogy fülhall-
gatót használva, telefonjukon 
zenét hallgatnak. Ilyen esetben 
a fülhallgató „füldugóként” 
funkcionál. Emiatt nem hallják 
a környezetünk hangjait, zajait, 
a közeledő járművet, egy féke-
zés hangját, vagy egy esetleges 
figyelemfelkeltő kiáltást. Így 
nem is tudnak reagálni azokra. 
Több esetben is találkozhatunk 
szabálytalanul, biciklizés köz-
ben kézben tartott mobiltele-
fonjukon beszélő biciklisekkel, 
ami nagyon veszélyes. 

A Békés Városi Baleset-meg-
előzési Bizottság és a rendőrség 
kéri a járművezetőket, hogy fo-
kozottan figyeljenek a kerék-
párral és gyalogosan közleke-
dőkre a balesetek megelőzése 
érdekében. A közlekedés min-
den résztvevőjének figyelmét 
felhívja, hogy nagyobb odafi-
gyeléssel közlekedjenek, tart-
sák be a KrESZ előírásait! 

Békés Városi 
Baleset-megelőzési Bizottság
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tanácsok
kerékpárral 

közlekedőnek

  Irányváltoztatás előtt 
nézzünk szét!
  Kanyarodást kezük-

kel jelezzük!
  Vezessünk az időjárá-

si viszonyoknak meg-
felelően!
  Éjszaka és korlátozott 

látási viszonyok kö-
zött a kerékpárt min-
den esetben világít-
suk ki!
  Ellenőrizzük a kerék-

pár műszaki állapo-
tát, kötelező felszere-
léseit!
  Használjunk kerékpá-

ros sisakot, térd- és 
könyökvédőt!

Nyári szünet a  könyvtárban
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 

augusztus 8-tól 23-ig zárva tart. 
Ezt megelőzően és követően augusztus 31-ig 

a következőképpen tart nyitva:

Felnőtt könyvtár: 
hétfőtől péntekig 14-18 óráig, szombat-vasárnap zárva.

gyermekkönyvtár: 
hétfőtől péntekig 10-12 és 13-16 óráig, 

szombat-vasárnap zárva.

A T2Ring 

JÓTÉKoNYSÁGI fELHÍVÁSA
Segítsünk a békési gyepmester telep

kis lakóinak!
Augusztusban a T2Ring 

ELLÁToGAT A BÉKÉSI GYEPMESTER TELEPRE 
ÉS MEGAJÁNdÉKoZZA A KUTYUSoKAT. 

Szeretnénk minél több konzervet 
és száraz eledelt vinni nekik, és biztosítani 

az augusztusi ellátásukat.
Csatlakozz a kezdeményezéshez, 

mert: egy konzerv Ára 
Biztos van a zseBedBen!

Bimbó Lajos elnök és a T2Ring Csapata 
30/613-1976

hirdessen 
a békési Újságban!
Most minden harmadik 

hirdetését 

ingyen közöLjük.  
keressen minket! 

tel.: +36-30/432-20-30
e-mail: bekesiujsag@gmail.com




