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Tízezer forinttal segítik 
az iskolakezdést 

Legutóbbi ülésén a békési 
képviselő-testület módosította 
szociális ellátásról szóló rende-
letét. Izsó Gábor polgármester 
a kérdéssel kapcsolatban el-
mondta, tisztában vannak az-
zal, hogy a tanévkezdés milyen 
terhet ró a családokra, ezért 
valamennyi békési bölcsődés-
nek és óvodásnak 5 ezer, va-
lamennyi általános iskolásnak 
10 ezer forintot biztosítanak 
tanévkezdési támogatásként. 
Mindez 2300 gyermeknek je-

lent segítséget. A polgármes-
ter kiemelte: a város gazdálko-
dása lehetővé teszi, hogy a cél-
ra mintegy 20 millió forintot 
fordítsanak.

Deákné Domonkos Julian-
na, az oktatási bizottság elnö-
ke kifejtette, a támogatás 100 
bölcsődést, csaknem 600 óvo-
dást és 1600 általános iskolást 
érint, vagyis a korosztály vala-
mennyi békési tagját. A támo-
gatás kiosztása a családoknak 
megkezdődött. 

Lezajlott a Madzagfalvi Napok
Szeptember első pén-

tek-szombatján idén is lezaj-
lott a Madzagfalvi Napok, a 
város legnagyobb fesztiválja. 
A rendezvény közel nyolc-
van programelemét ezúttal 
két napba sűrítették a szer-
vezők. 

A Madzagfalvi Napok a kö-
zösségi összefogásról és az ér-
tékőrzésről, értékfelmutatás-
ról szól – fogalmazott a pén-
tek délutáni megnyitón Izsó 
Gábor, amely egyben a Bé-

kés kincsestára – helyi értékek 
tárháza kiállítás megnyitója is 
volt. Ezen a délutánon a dip-
lomácia is előtérbe került, hi-
szen valamennyi testvértelepü-
lésünkről, így az erdélyi Gyer-
gyószentmiklósról, a vajdasági 
Magyarittabéról és a lengyel 
Myszkowból, valamint a part-
neri kapcsolat felvételére kész 
csehországi Koprivnice városá-
ból is magas rangú delegáció 
érkezett. 

(Folytatás a 3. oldalon)

„A harcot sikeresen megvívtuk”
Egyházi fENNtArtáSbA kErült A MEzgé

- Katasztrófával ért vol-
na fel, ha a mezőgazdasá-
gi képzés megszűnt volna 
Békésen. Az elmúlt három 
évben ez a komoly veszélyt 
kellett elhárítanunk. A har-
cot sikeresen megvívtuk – 
mondta a Tisza Kálmán 
szakképző iskola katolikus 
egyházi fenntartásba kerü-
lését megpecsételő rendez-
vényen Barkász Sándor.

A önkormányzati képvise-
lő hozzátette: láthatatlan erők 
gáncsolták a folyamatot, óriási 
erőket mozdítottak meg, hogy 
kiirtsák a nagy hagyományú, 
több mint száz évre visszatekin-
tő békési mezőgazdasági szak-

képzést, noha ez sok családnak 
ad megélhetést és elengedhetet-
len ahhoz, hogy Békés megye to-

vábbra is az ország éléskamrája 
maradjon. 

(Folytatás a 4. oldalon)

A Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium katolikus 
egyházi fenntartásba kerüléséről szóló dokumentumokat augusztus 
31-én Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora, és Dr. Mala-
tyinszki Anita, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ békéscsa-
bai tankerületi igazgatója látta el kézjegyével. A felvételen még Bar-
kász Sándor képviselő, Izsó Gábor polgármester, Kiss-Rigó László 
megyéspüspök, és Kissné dr. Balogh Ibolya igazgatónő.
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KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
IS ALKALMAS OKLEVELET ADÓ

MASSZŐR
TANFOLYAM

Indul: Békéscsabán 
szeptember 18-án,

Orosházán 
szeptember 17-én.

RÉSZLETFIZETÉS, 
AKCIÓS 

KEDVEZMÉNYEK!

ÁR: 39 000 Ft
Érd.: 06-70-944-6427

Nyilvántartási sz.: 00777-2012

A kétnapos rendezvény fő attrakciói idén is az esti koncertek voltak.
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Hímzéskiállítás Gergyóból
A Madzagfalvi Napok kul-

turális rendezvényei között 
került sorra az El(nem)felej-
tett öltések című tárlat meg-
nyitója. A kulturális köz-
pont kápolnatermének falára 
a Hargita Megyei Művésze-
ti Népiskola gyergyószent-
miklósi szövő-varró tagozata 
hallgatóinak munkái kerül-
tek. A kétéves képzés során a 
népiskola tanulói legelőször a 
hímzéskor használt öltésfajtá-
kat ismerik meg, ezeket egy-
egy terítőre varrva mutatják 
be a kiállított darabok. Ösz-
szesen hatvannál is több úgy-
nevezett szálszámolásos öltés 
látható. A Kisné Portik Irén 
néprajzkutató és szakokta-
tó által jegyzet nívós képzés 

során tanulnak még 14-féle 
azsúrozást is – ez utóbbi kü-
lönösen rabul ejtette a szak-
értő békési nézőket. A szep-
tember 30-ig megtekinthe-

tő kiállítás az időtálló szé-
kely tudást igazolja – mondta 
megnyitó beszédében Sápiné 
Turcsányi Ildikó főmuzeoló-
gus.  Sz. k.

Fo
T

ó
: A

 S
z

Er
z

ő
 F

El
v

éT
El

E.

Kevesebb ikerpár jött el
A II. Madzagfalvi Ikertalálkozóra a tavalyi 

negyven után idén kevesebb, 27 ikerpár és egy 
ikerhármas jött el. Annak ellenére csökkent az 
érdeklődés, hogy a jelentkezéseket már a kör-
nyékbeli településekről is elfogadták. De az 
egészen kicsi gyerekektől az idős ikrekig, aki itt 
volt, jól érezte magát. érdekesség, hogy elláto-
gatott Kovács János is, Bélmegyer polgármeste-
re, aki maga is iker. 

A rendezvény elején dr. csiby Miklós főorvos 
az élet, a születés csodájáról, az ikerség „misz-
tikumáról” szólt néhány szót. Barkász Sándor 
képviselő, hármas ikrek édesapja ezt azzal foly-
tatta, hogy meleg szavakkal méltatta az ikergye-
rekek szüleinek nevelési tapasztalatait. 

A II. Békés és környéki Ikertalálkozón a gye-
rekeknek ügyességi játékokat szerveztek és a 
nagyszínpadra került az ikerhasonmás verseny, 

melyre azonban mindössze öt pár nevezett be. 
A programban szerepelt még egy csoportfotó 
elkészítése, melyet követően ebédre megvendé-
gelték az ikreket a szervezők.  Sz. k.  

Az ikerszépségverseny néhány indulója.
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Újítások a Szent Lázár 
Alapítvány savanyító üzeménél 
Új technológiai eljárással is készít pár hónapja savanyúsá-
gokat a Szent lázár Alapítvány savanyító üzeme. A korábbi 
hidegen eltett mellett immár hőkezeléssel (dunsztolással) is 
állítanak elő savanyúságokat.

A technológia mellett az íze-
sítés is változott: háziasra váltot-
tak. céljuk, hogy ne a „nagyüze-
mi ízek” köszönjenek vissza, ha-
nem a fogyasztók elvárásainak 
megfelelőbb legyen a termék. 
olyan vagy legalábbis ahhoz kö-
zelítő ízekre törekszünk, amilyet 
nagyszüleink, szüleink is ettek – 
mesélte lapunknak Tarr lajosné, 
a savanyító üzem vezetője. 

(Folytatás a 2. oldalon)



2 2015. szeptember 8.

Egye egészségessé magát! 1. rész
Az ősidőkben egy tudóst felkeresett egy ifjú, 
hogy fogadná tanítványának. Az öreg egy dara-
big vonakodott, majd azt mondta: Rendben van, 
tanítványom lehetsz, egy feltétellel. Ha hozol ne-
kem három növényt, 
amelynek nincs gyógyí-
tó hatása, tanítványom-
má fogadlak. Ó, hát mi 
sem könnyebb ennél, 
gondolta az ifjú. Telt-
múlt az idő, de a fia-
talember nem jelentke-
zett. Aztán, néhány év 
múlva találkoztak. Nos, 
ifjú! Meggondoltad ma-
gad? Áh, dehogy - vála-
szolta. Csak sajnos azó-
ta már több ezer növényt megvizsgáltam, de még 
nem találtam közülük hármat, amelynek ne lett 
volna gyógyhatása. Nos, hát nem lehetsz a tanít-
ványom, mert már magad is mester lettél - mond-
ta mosolyogva az tudós. 

E kis mese szerint szinte bármelyik utunk-
ba kerülő növényre tekinthetünk úgy, mint 
nekünk rendelt orvosságra, vagy egészsé-
ges táplálékra. Nézzünk néhányat:

Pásztortáska: Leveleivel salátát fűszerez-
nek. Fiatal levelei borsó ízűek, leveseket, 
mártásokat készíthetünk belőle. A leveleket 
és a virágok felső részét virágzáskor gyűjt-
sük. Föld feletti részei fertőtlenítő, vizelet-
hajtó, érszűkítő, keringésjavító hatásúak. 
Kötőszöveti és visszérgyulladást, hasme-
nést, vérzést kezelnek velük. Áztassunk 10 
percig 1 kanál szárított pásztortáskát for-
ralt vízben. Naponta 2 csészével fogyaszt-
hatunk. Tinktúra formájában naponta leg-
feljebb két alkalommal 30 cseppet vegyünk 
be. Tinktúrával átitatott kendőt tehetünk 
sebre, vagy aranyérre.

Vérehulló fecskefű: Frissen mérgező. A 
föld feletti részt megszárítva vizelethajtó, 
serkenti a májműködést, reumás duzza-
natok ellen jó. Soha ne fogyasszuk teáját 

magában, csak ke-
verékben! Friss tej-
nedve a népi gyó-
gyászatban külsőleg 
szemölcs, tyúkszem, 
övsömör kezelésére 
ajánlott. Titka, hogy 
állandóan nedvesen 
kell tartani a kezelt 
felületet.

Tarackbúza: En-
nek a kiirthatatlan 
gaznak a földalatti 

része a hatásos. Vizelethajtó, cukorbeteg-
ség elleni és vértisztító hatású teakeveré-
kek alkotórésze.

Útifű: Mint a neve is mutatja, úton-út-
félen megtalálható. Titka, hogy szilícium-
ban gazdagok a rostjai, ezért a taposást, 
járkálást nem sínylik meg. Sőt, az arra já-
ró emberek, állatok terjesztik a magját, 
természetesen az utak mentén elhullajt-
va. Nyálkában gazdag leveleivel borogat-
va gyorsítja a sebgyógyulást. Teája húgy-
úti fertőzések, hasmenés, méregtelenítés-
re jó, köptető, köhögéscsillapító. Külső-
leg égési sebekre, aranyeres csomóra is 
jó. A méhcsípést egyszerűen bedörzsöljük 
szétzúzott levelével. Így tehetünk, akkor 
is, ha a csalánosba tévedtünk. Ha a cipő 
feltörte a lábunkat, egy utunkba akadó le-
velet tegyünk a cipőnkbe. A magjában lévő 
nyálka vízben 25-szörösére duzzad, emiatt 
hashajtók és fogyasztószerek készülnek 
belőle. 

Folytatjuk…

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

Élő fortélyaink

A régi tribüN A futbAllpályáN
A mai Szarvasi úti futballpálya az első világ-

háború előtt vásároknak adott helyet. Erre utal 
a vásárszél utca elnevezés. Nem célom e rövid 
cikkben a békési labdarúgás történetének leí-
rása, megtette ezt helyettem Mester Péter ta-
nár úr, a Békési városvédő és -Szépítő Egyesü-
let tavaly elhunyt elnöke, továbbá Takács Já-
nos az idei Békési Kalendáriumban. Mielőtt 
az elbontott tribünről szólnék, mégis meg 
kell említeni, hogy a 
labdarúgás városunk-
ban az első világhábo-
rú után lett népszerű, 
az 1920-as évektől. A 
két világháború kö-
zött két futballcsapa-
ta is volt a városunk-
nak. A BéTE, a Béké-
si Torna Egylet futballcsapata, ezt úri csapat-
nak tartották, és a BISE, a Békési Iparos Sport 
Egylet focicsapata. Mikor az egyik játékos na-
gyon keményen rúgott a labdába, azt mond-
ták rá, benne van a BISE-vér. Mármint a játé-
kosban. A háború után a Kosárgyárnak is volt 
csapata. A HSc-re sokan emlékezünk. leg-
híresebb volt a Békési Spartacus, mérkőzése-
it 1000 néző látogatta. Pikó lászló volt a leg-
kiemelkedőbb játékos, hatalmas tudása nagy-
nagy szerénységgel párosult, őt minden szur-
koló szerette. vágási Sándor és vágási lászló 
játéka a legigényesebb focikedvelő igényét is 
kielégítette. vágási Sándor kiválóan fejelt, Pa-
taki lászló szintén. Tuska István leheletfinom 
cseleit nehezen tudjuk elfelejteni. Jenei Sándor 
kiváló kapus és edző volt. Arató József nagy 
mestere volt a szabadrúgásnak. A felállt sor-
fal fölött úgy rúgta a gólokat, hogy a labda 
épp hogy besurrant a léc alatt. Elnézést, hogy 
nem sorolom fel az összes békési játékost, de 
ők valamennyien csupaszív játékosok voltak. 

volt bennük városszeretet, lokálpatriotizmus, 
és ezt érezték meg a nézők is, ezért kísérték el 
a meccseikre a szurkolók ponyvás teherautón. 
Ezért történhetett meg, hogy Domokos Imre 
órásmester a meccsek után meghívta a játéko-
sokat vacsorára egy étterembe. Szóval ezek a 
játékosok tudatában voltak, hogy békési szí-
nekben játszanak, ez serkentette őket a küz-
désre, és nem a pénz.

Ennyi kis kitérő 
után, ismerjük meg 
a lebontott tribünt. 
1936-ban épült a mos-
tani öltöző helyén. Fa-
szerkezetű volt, tégla 
lábazattal, a falazat is 
téglából készült. Alul 
a mosdók és az öltö-

zők kaptak helyet, lavórban mosakodtak. Itt 
volt a játékvezetői öltöző is. Meg kell említe-
ni, hogy a játékvezetőknek régen nagy tekin-
télyük volt. Igazi úr volt a pályán, ezt úgy ér-
tem, ha ő valamit megítélt, vitának, reklamá-
lásnak helye nem volt. A régi tribünön lent 
volt a páholy. Innen az elöljárók, a társadalmi 
és sportvezetők nézték a meccseket. Három 
feljáró volt a tribünre, kettő oldalt, egy pedig 
középen. A tömegében és arányaiban impo-
záns tribün fedett volt, tehát az eső ellen is 
védett. Becslésem szerint 200-250 néző fért 
el. Az idősebbek még emlékeznek, hogy a tri-
bün mögött haladt a Békéscsabáról vésztőre 
tartó kisvonat. 

A békési tribünt az 1960-as években bon-
tották el. Nem törekedtek a megmentésé-
re. Azt mondták, hogy majd szebbet, „mo-
dernebbet” építenek helyette. A régi fénykép 
alapján döntse el az olvasó, ha majd kimegy a 
sportpályára, hogy sikerült-e szebbet építeni. 

bíró györgy, városvédő

Újítások a Szent Lázár Alapítvány savanyító 
üzeménél 

(Folytatás az 1. oldalról)
Június óta már feldolgoztak 

2000 kg-nyi uborkát, 800 kg 
paprikát, és - rozslisztes eljá-

rással - elkészült 1000 kg ko-
vászos uborka. cukkiniból 
200 darab ötliteres üveg, ubor-
kából 500 üveg várja a vásárló-
kat a raktárban. A céklasava-

nyúságot és a csalamádét 200 
kg-os adagokban mindig fris-
sen készítik. Előállítanak még 
káposztával töltött paprikát, 

továbbá savanyított káposztát 
is.

- Az alapanyagokat kisebb 
mennyiségben megvásároltuk, 
például a békési szociális szö-

vetkezettől, de nagyobb részt 
magunk állítottuk elő. A Szent 
lázár Alapítvány két városi 
konyhakertjében három sze-
mélyt alkalmazunk – mondja 
Kovács Ildikó igazgató. 

A Petőfi utcai savanyító 
üzem egyébként 8 fővel dol-
gozik. Az üzem az érvényben 
lévő minőségbiztosítási és élel-
miszerhigiéniai előírásoknak 
mindenben megfelel. 

A hőkezelt termékek előállí-
tására való átállás azért is fon-
tos, mert így tudják biztosíta-
ni, hogy a savanyúságkészítés 
ne pusztán szezonális munka 
legyen. A szerződött partne-
rek, például éttermek, intéz-
ményi konyhák szerte a me-
gyéből el is várják a folyama-
tos szállítást, az állandó minő-
séget és a választék sokfélesé-
gét. Gyakran szállítanak még 
savanyúságot lakodalmakhoz, 
nagyobb családi megvendége-
lésekhez is.

A termékeket jelenleg ötli-
teres kiszerelésben értékesítik, 
de rövidesen már kisebb, 1,7 li-
teres befőttes üvegekbe is töl-
tik, sőt egyedi kéréseknek is 
szeretnének eleget tenni. 

Most is kiszolgálnak hozzá-
juk forduló magánszemélye-
ket, de az ilyen eladások nö-
velése érdekében azt tervezik, 
hogy kiépítik a közvetlen érté-
kesítést a Petőfi utca 33. szám 
alatti üzemnél. Továbbá part-
neri kapcsolatot szeretnének 
helyi boltokkal, ahol sikeres 
megállapodás esetén szintén 
kapható lenne a Szent lázár 
Alapítvány savanyúsága, így 
a háromféle méretben előállí-
tott savanyú uborka, a savanyú 
cukkini, a céklasavanyúság, a 
csalamádé, a kovászos uborka 
és a töltött paprika, továbbá a 
savanyított káposzta. 

áraik kedvezőek, jelenleg 
300-350 Ft/kg-os áron értéke-
sítik a savanyúságokat.  

Számos féle savanyúságot állítanak elő a 2013 őszén indított savanyí-
tó üzemnél.

Ötliteres üvegekben sorjázik a raktárban a hőkezeléssel készített sa-
vanyú uborka – mutatja Tarr Lajosné.

Elérhetőségek:
Szent lázár Alapítvány békés, hunyadi tér 1/1. 

Savanyító üzem: békés, petőfi u. 33.
telefon: 66/643-588, 66/646-017 (üzem)

E-mail: szentlazarbekes@t-online.hu
Web: www.szentlazar.hu
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házasságot kötöttek: 
Boda Géza (Gyula) és Kiss 
éva (Békés), cinanó Mihály 
(Békés) és Máté Dóra Alina 
(Békés), Fekete lászló (Bé-
kés) és Burai Ilona (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: özv. Mu-
csi Gáborné varga Mária 
(86 évesen, Kamut), csi-
kós lászló (57), özv. Alföl-
di Jánosné zab Anna (87), 
csontos Péter Gábor (45), 
áfra Gyula (88).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

lányok, asszonyok

Ne tessenek megijedni, 
nem a régi, ellentmondá-
sos, ambivalens emlékű fo-
lyóiratot akarom megidézni, 
hanem arra célzok inkább, 
hogy milyen messze, milyen 
sok irányba vezetnek a múlt 
megidézésével incselkedő 
gondolatok. lásd az előző 
írásom tartalmát, szereplőit, 
hiszen jóformán még meg 
sem jelent és máris érkez-
tek a reakciók rá. Szerencsé-
re ezek eddig csak pozitívak 
voltak és máris a gondolat-
csírák új hangyasorát indí-
tották el fejemben.

rögtön eszembe jutott, 
hogy kifelejtettem Mag-
dust és Ibit, akik pedig 
markáns meghatározói vol-
tak sepsiszentgyörgyi kis-
lurkó életemnek. Egy ud-
varon laktunk, együtt ját-
szottunk, s mivel nagyob-
bak voltak, mint én, ren-
geteg olyan dologról régen 
tudtam már, amit kicsit 
konzervatív szüleim emlí-
teni sem mertek volna még 
nekem. Szép évek voltam, s 
most utólag is be kell val-
lanom, hogy barátságukkal 
sok jót tettek nekem. Aztán 
ott volt, hát persze, hogy 
ott volt Kavics, aki Nagy-
borosnyón, majd Szent-
györgyön mondhatni csalá-
dunk szoros része volt, aki 
még mikós iskolás korom-
ban is messziről vigyázott 
rám, kisebb unokatesójára. 
A sors fintora - nagy eszem 
dicséri - hogy csak hosszú 
évek urán jöttem rá, hogy 
a Kavics az az Enikőből a 
„kő” felaprított becézése… 
és nem szóltam zitáról, 
aki - szintén nagyobb lány-
ként - barát volt, de hiány-
zó lánytestvér is, és tudatos 
erdélyi magyarrá válásom 
meghatározó személyisége. 
Meleg, megértő tekintete, 
mély, búgó hangja sokszor 
állította talpra sérült önbe-
csülésem. így volt Mámbó-
dzsita? 

De, mert asszonyokat 
is említettem, hadd sora-
kozzon itt Anikó, a tanár-
nő, aki nekem, középiskolás 
orczynak a diákszínpadon 
még „néni” volt ugyan, de 
mégsem az. Ahogy engem, 
a taknyos csemetét elveze-
tett József Attilához, rad-
nóti Miklóshoz az olyan in-
tuíciót, megérzést, zsigeri 

tudást takart, amely ritka-
ságszámba ment. A szent-
györgyi színház előcsarno-
kának lépcsőjén általa ve-
lem elmondatott óda egy 
életre belém égett. és egy 
életre beleszerettem. No, 
nem Anikóba. József Atti-
lába és a magyar irodalom-
ba.

Na, és Mari, a sógornőm, 
aki feltette anno Kolozsvá-
ron a kérdést: Most elveszed 
a nővérem, vagy lelépsz szé-
pen? Először meghökken-
tem, majd felfortyantam, 
aztán elgondolkodtam. vé-
gül megkértem mai nejem 
kezét. és egyáltalán nem 
bántam meg az igent, amit 
kaptam. Hála Marinak is, 
akivel olykor ma is hatal-
mas csörtéket vívunk, hogy 
aztán ennedszer megállapít-
suk: Hiába, mindkettőnk-
nek nagy az egónk! és kis 
fegyverszünet után kezdjük 
elölről. Szerintem kicsit él-
vezzük is a dolgot.

Hát ide is elvezetnek az 
emlékek, és még nagyon 
sokfele. Biztos vagyok, hogy 
e sorok befejezése után egy-
ből eszembe jutnak mások 
is. De most, végezetül, hadd 
idézzek egy levélből, ame-
lyet székelynek született, de 
Békésen élő jó barátom írt 
édesanyja halálára minap: 
„Az én édesanyámnak a 93 
éve alatt nem volt egy olyan 
pillanata sem, amit felró-
hatnék neki. mindig tudta, 
hogy mit kell csinálni, mi 
a helyénvaló. Nem volt fel-
ső végzettsége, de nincs az 
a professzor, aki ne tanulha-
tott volna tőle. olyan élet-
bölcsességgel áldotta meg 
az Isten, hogy az ritka. Min-
dig büszke voltam ré és még 
barátaim is irigyeltek érte. 
Soha senkit meg nem bán-
tott, a szíve mindig a helyén 
volt, és mindig a helyes úton 
vitte tovább döbbenetes 
élet ereje. Soha semmit fel 
nem adott, a legreményte-
lenebb helyzetekben is még 
ő bátorított másokat. Pozi-
tív életszemléletével, józan 
paraszti eszével ő irányítot-
ta a családot. Hogy orvos 
lettem, csak neki köszön-
hetem. Önzetlenül akkor is 
adott, ha neki nem maradt. 
Mert igazi édesanya volt, 
akire mindig büszke leszek, 
akit soha nem felejtek.”

Hát igen. Gyerekkorunk 
csacsogó picipankáitól az 
életünket egyengető tanára-
inkon át a végtelen szerete-
tű édesanyákig hosszú, vég-
telen a lányok-asszonyok so-
ra. épp ezért örök részei éle-
tünknek.

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: 
SzEPTEMBEr 5-12. 
Turul Patika (Piac tér)
SzEPTEMBEr 12-19.

oroszlán Patika (Kossuth u.) 
SzEPTEMBEr 19-26. 

levendula Patika (csabai u.).
A gyógyszertári ügyelet 

hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 

9-11 óra valamint 17-18 óra 
között vehető igénybe. 

Szombaton 
a levendula Patika 
15 óráig nyitva tart.

Lezajlott a Madzagfalvi Napok
(Folytatás az 1. oldalról)
A delegációvezetők, köztük 

a lengyel és a cseh polgármes-
ter szót is kapott az elszárma-
zottak találkozóján, amikor ar-
ra kérték a testvér- és vendég-
településekből érkezőket, hogy 
szóban és képekben mutassák 
be városaikat. Izsó Gábor a 
több mint száz Békésről elszár-
mazott személy valamint más 
érdeklődők előtt beszámolt az 
előző találkozás óta történt fej-
lesztésekről. Kiemelte mások 
mellett a szennyvíztelep beru-
házását, a térfigyelő kamerák 
felszerelését, és az energetikai 
célú épület-felújításokat. A jö-
vendő tervei között a munka-
helyteremtést, ezzel a lakosok 
itt tartását jelölte meg. 

A Madzagfalvi Napok leg-
több eseménye a kulturális 
központ előtti színpad és kör-
nyékén, valamint az Erzsé-
bet-ligetben zajlott. A sorból 
kiemelendő a jótékonysági tor-
taszelet-árusítás, melyet a Ma-
gyar cukrász Iparosok orszá-
gos Ipartestülete támogatott. 
A szervezet elnöke, Horváth 
Ferenc lapunknak elmondta, 
most először szponzoráltak jó-
tékony célt Békés megyében. 
Az 1300 tortaszeletet egyéb-
ként hatan adták össze szer-
te az országból. A gyűjtés cél-
ja a kulturális központ számá-
ra egy nagyjából félmillió fo-
rintba kerülő defibrillátor (új-
raélesztő) készülék vásárlása 
volt. A gyűjtést az Ausztráliai 
és Békési Polgárok Egyesületé-
nek elnöke, Juhász zoltán cuk-
rászmester találta ki. A torta-
szelet árusításból végül 440 

ezer forint gyűlt össze, így a 
tavalyi 120 ezerrel együtt sike-
rülhet megvenni az életmentő 
készüléket. 

A másik nagyszabású kez-
deményezés a rekorddöntő-
nek szánt véradás volt. A Ma-
gyar vöröskereszt Békéscsabai 
Területi Szervezetének elnö-
ke, Barta István zoltán kez-
deményezésén egy nap alatt 
254-en adtak vért, ami kiug-
ró eredmény. Békés megyében 
egyidőben ennyien még so-
ha nem adtak vért – mondta 
el lapunknak Tóthné Sovány 
Gyöngyi, a vöröskereszt me-
gyei igazgatója. Kiugró az is, 
hogy 53 új véradó jött el. A vé-
radók számos ajándékot kap-
tak, mások mellett strandbe-
lépőt. Számukra békési alap-
anyagokból gulyáslevest főzött 
óriásbográcsban az Ambrus 
György mesterszakács vezette 
Békés Megyei culinary Team. 
A főzést a Baromfiudvar 2002 
Kft. szponzorálta. 

civil kezdeményezésre, lé-
nyegében három anyuka, 
Gyányi éva, Gaál Mónika és 
Számfira ágnes ötlete folytán 
jött létre a Madzagfalvi Kö-
lyökfalu, ahol a gyerekek játsz-
hatnak, jelmezeket próbálhat-
nak, arcfestést is kérhetnek. 
Az anyukák babaholmikat, já-
tékokat árulhattak, csereberél-
hettek. 

A rendezvények sorában 
szerepet kapott a víz: a kis-
halfogó versenyt Dánfokon 
tartották meg, volt kajak-ke-
nu duatlon verseny a kikötő-
nél, és a Körös régió Termé-
szetjáró Egyesület negyedik al-
kalommal szervezte meg nép-
szerű városnéző kenutúráját az 
élővíz-csatornán egészen a zsi-
lipig.

A legtöbben egyszerre a 
koncertek és a tűzijáték ide-
jén voltak jelen. A nézőszám 
szombaton este volt a legma-
gasabb a rendezvény téren.  

Sz. k. – b. t.

A Madzagfalvi Napokon a külkapcsolatok is előtérbe kerültek. A felvé-
telen balról jobbra: Czink Attila képviselő (Gyergyószentmiklós), Mi-
roslav Kopecny polgármester (Koprivnice), Izsó Gábor polgármester, 
Wlodzimierz Zak polgármester(Myszkow) és Csüllög József volt tele-
pülésvezető (Magyarittabé).

254 személy adott vért szeptember 5-én a Barta Ud-
varnál, ez Békés megyei rekord.

35 motort, közöttük Honda, Ducati, Yamaha és 
Kawasaki járműveket tekinthettek meg az érdeklő-
dők az idén is sikert aratott Madzagfalvi nagymo-
tor szemlén, amit a Békési Motoros Baráti Kör és 
az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete szer-
vezett.

1300 tortaszelet árusításából 440 ezer Ft adomány 
gyűlt össze, melyből defibrillátor készüléket vásá-
rolnak majd. A felvételen balról Juhász Zoltán és 
Horváth Ferenc.

Pillanatkép a ligetből: nagyon élvezték a gyerekek 
a korlátok nélküli szabad dobolást a Dobszerda 
együttes tagjaival.
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BÉRELHETŐ!

Személygépkocsival 
vontatható, 

12 méteres emelők 
bérelhetők!



4 2015. szeptember 8.

Csendesül...
Az ApróSágOk értékE

Egyszer Michelangelo egyik márványszobrán dolgozott, mi-
közben egyik barátja figyelte. Később a barát elment ügyet in-
tézni. Amikor visszajött, azt mondta: „Úgy látom nem dolgoz-
tál a szobrodon.” A nagy művész így válaszolt: „Egyfolytában 
dolgoztam, mióta elmentél.” A barátja visszakérdezett: „Ugyan 
mit?” Michelangelo azt mondta: „Itt ellágyítottam egy vonást, 
ott határozottabbá tettem az ajkakat, erősebben jeleztem az 
izmokat, itt-ott csiszoltam, ezt-azt élesítettem.” A barátja azt 
mondta: „De ezek csak apróságok!” Michelangelo így válaszolt: 
„lehet, hogy apróságok, de az apróságok járulnak hozzá a töké-
letességhez, és a tökéletesség nem apróság!” 

A jelentéktelennek tűnő apróságok tönkretehetnek egy kap-
csolatot, egy karriert vagy egy házasságot. Milyen sok házasság 
kerül veszélybe, vagy megy tönkre azért, mert a házastársak nem 
törődnek az apróságokkal! Milyen sok sportoló veszített már, 
mert az apró botlásokra nem figyelt. látjuk életünket és Isten-
nel való kapcsolatunkat, de az apró részletekre már talán nem fi-
gyelünk, mert nincs rá időnk, vagy értékét vesztette. Pedig oda 
kellene figyelnünk az apróságokra, részletekre, hogy a kép össze-
álljon! Ezt a képet Isten önmagáról a Biblia mondatain keresztül 
mutatja be, és azt, hogy az életünk részletei meghatározzák a je-
lenünket és a jövőnket! 

krizsanyik győző, lelkipásztor

Hossó Andrea közgazdász szerint tenni kell végre vala-
mit az illegális bevándorlás ellen. Menekültügyről beszé-
lünk, de e népvándorlás aligha az. Fontos tudni, ki is indí-
totta el az egészet. Az biztos: tudatos, szervezett akcióról van 
szó, és ez nem összeesküvés-elmélet. Egyik oka, hogy fella-
zítsák a nemzetállamok szövetét. Bayer zsolt szerint a nyu-
gati ember mértékvesztése vezetett idáig. „Az istentelenség, 
a jövőtlenség, a fogyasztás elsődlegessége, a feltartóztatha-
tatlan elhülyülés vezetett idáig.  Meg a globális tőkés világ-
gazdaság mohósága. Talán a ránk özönlő bevándorlók lesz-
nek a gyógyszereink. Talán tőlük fogunk kijózanodni, visz-
szaváltozni emberré. Talán miattuk tanulunk majd újra mér-
téket. Megtanuljuk újra megbecsülni a világunkat, egymást, 
a civilizációnkat, az Istenünket, a múltunkat és a jövőnket, 
az időt, a kultúrát, a maradék erdőket, a vizet, a csöndet, 
a kenyeret, a hagyományokat, nagyszüleink elfelejtett ösz-
szes bölcsességét. vagy elpusztulunk.” Bizonytalanságban 
élünk, mint ahogy a bizonytalanságba indultak el azok is, 
akik még most is ott gyalogolnak, nyugati irányba. Egy el-
képzelt, megálmodott Európa felé. Egy Európába, ami a va-
lóságban nem tud mit kezdeni velük, és ezt sem magának, 
sem a migránsoknak nem meri bevallani senki.

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

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

WWW.TAKAREKPONT.HU 

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

Akár* 9,9 %
akciós induló 

kamat  
THM: 11,17-12,13%.

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, EGYSZERŰEN!

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári ne-
gyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb válto-
zásából eredően, azzal azonos mértékben módosulhat. 
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befoga-
dott, 600 000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 
forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő 
érkezése esetén. 
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09% 
A  kamatok  meghatározása  2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték 
figyelembevételével, a THM-ek meghatározása  az  aktuális  feltételek, valamint 
az akciós Kölcsön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 
500 000 forint hitelösszeg figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti 
Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megta-
lálhatók az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Ál-
talános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetke-
zeti Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. 
2015. szeptember

REPREZENTATÍV PÉLDA:
Kölcsönösszeg: 1 millió forint
Futamidő: 36 hónap
Éves kamat (változó): 9,9%
THM: 11,81%
Havi törlesztőrészlet: 32 130 forint
A teljes fizetendő összeg: 1 173 883 forint
A hitel díja: 173 883 forint

Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat ki zá
rólag az akcióban résztvevő Szövetkezeti Hitelin
tézeteknél érhető el, amelyek listáját megtalálja a 
www.szemelyikolcson.takarek.hu címen. 

TP P Szemelyi kolcson 90x150 endrod.indd   1 31/08/15   16:33

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

Ötvenéves érettségi találkozó
Ahogy az elmúlt ötven év-

ben ötévente mindig, idén is 
találkoztak egymással a Sze-
gedi Kis István Gimnázium 
1965-ben érettségizett 4/c. 
osztály tagjai. Az akkor har-
mincfős osztály tagjainak kö-
zel kétharmada jött el, ami 
igazán jó mutató,  különösen 
ha figyelembe vesszük, hogy 
milyen kevesen maradtak 
Békésen. De eljöttek mások 
mellett Budapestről, Debre-
cenből, Szegedről, Solymár-
ról és Szigetszentmiklósról is, 
ahogyan már annyi alkalom-
mal. 

A találkozókat hosszú év-
tizedek óta Kósa Jánosné Ju-
li szervezi. Mint lapunknak 
elmondta, nagyon jó szívvel 
emlékezik az osztályra és egy-
kori tanáraikra. Az első két 
évben Tasnádi Irma, később 
Nagy János volt az osztály-
főnökük, de tanította, sőt in-
kább nevelte őket a legendás 

iskolaigazgató, Polgár lajos, 
továbbá Mladoviczki János, 
aki a művészettörténet rej-
telmeibe vezette be őket. Az 
osztályból számosan végeztek 

egyetemet, orvosok, kutatók, 
mérnökök és többen tanárok 
lettek. 

A gimnázium épületében 
tett látogatás, elhunyt tanára-

ikra és diáktársaikra való emlé-
kezés és koszorúzás után egyi-
kük családi házánál kerti parti-
val folytatódott a félévszázados 
érettségi találkozó.  Sz. k.

Az 1965-ben érettségizett 4/C. osztály találkozón részt vett tagjai.
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„A harcot sikeresen megvívtuk”
Egyházi fENNtArtáSbA kErült A MEzgé

(Folytatás az 1. oldalról)
A „katasztrófa-elhárítás-

hoz” széleskörű összefogás 
kellett, ezt emelte ki Békés 
polgármestere, Izsó Gábor is, 
aki a környékbeli települé-
sek polgármestereinek ez irá-
nyú erőfeszítéseit emelte ki. 
Míg Dankó Béla, a térség or-
szággyűlési képviselője arról 
beszélt, hogy a római katoli-

kus egyház első szóra nyújtot-
ta segítő kezét. így a magyar 
gazdaságnak olyannyira fon-
tos szakemberképzés a jövő-
ben is folytatódhat városunk-
ban. 

Az augusztus 31-i ünnep-
ségen kiderült: a korábban 
a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ által 
működtetett középiskolát 

a Szeged-csanádi Egyház-
megye felsőoktatási intéz-
ménye, a Gál Ferenc Főis-
kola veszi fenntartásba. Az 
iskola neve a jövőben Békés 
Megyei Tisza Kálmán Szak-
képző Iskola, Gimnázium és 
Kollégium lesz. valameny-
nyi korábbi munkatárs foly-
tathatja munkáját az intéz-
ményben, az igazgató Kiss-

né dr. Balogh Ibolya ma-
radt. 

/Barkász Sándor szokatla-
nul kemény és őszinte szavaira 
sokan már az egyébként dip-
lomatikus hangvételű rendez-
vény helyszínén felkapták a 
fejüket. A képviselővel ezért e 
témáról következő lapunkban 
bővebb interjút közlünk majd./ 

Szegfű katalin

 Lapunkat kéthetente 
keresse a postaLádájában! 

Békési Újság – a békési családok lapja.
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Július elsejétől kibővült 
a családok otthonteremté-
si kedvezménye (CSOk, ko-
rábbi nevén lakásépítési tá-
mogatás, köznyelven szoc-
pol). A bővülést nem csak 
az ingatlanvásárlás és -épí-
tés előtt állók várták, hanem 
a használt házakat eladni 
szándékozók is.

Mint ismert, Békésen is szá-
mos házat és lakást szeretné-
nek eladni. Becslések szerint a 
mintegy 8600 ingatlanból úgy 
400 áll üresen és várja új lakó-
ját. Különösen a régebbi építé-
sű családi házakra nehéz vevőt 
találni. Ezért fontos, hogy is-
merjük a cSoK részleteit. 

Milyen célokra
igényelhető a CSOk?

•  új, összkomfortos ingatlan 
építéséhez 

•   új ingatlan vásárlásához
• legalább komfortos, használt 
ingatlan vásárlásához. A vé-
telár nem haladhatja meg a te-
rületileg meghatározott vétel-
ár maximumot, mely az alföldi 
régióban, így Békés megyében 
megyeszékhelyen: 25 millió fo-
rint; városokban: 19 millió fo-
rint; egyéb településeken: 16 
millió forint.

•   meglévő, legalább komfortos 
(vagy a bővítéssel azzá váló) 
használt lakás bővítéséhez.

ki igényelheti a CSOk-ot?
- életkortól függetlenül a ter-

mészetes személyek már meg-
lévő gyermekek és a terhesség 
betöltött 24. hetét követően a 
magzat vagy ikermagzat után.

- A 40. életévüket be nem 
töltött házaspárok a nevelt 
gyermekek számától függetle-
nül, minimum egy, legfeljebb 
két gyermek vállalása esetében, 
akár használt lakóingatlan ese-
tén is (megelőlegezett cSoK).

Mitől függ
a CSOk mértéke?

A kedvezmény összege függ 
a meglévő és a vállalt gyerme-
kek együttes számától, a lakás 
hasznos alapterületétől, és a la-
kás energetikai besorolásától.

további fontos tudnivalók:
• cSoK igénylése esetén 

a vásárolt vagy bővített lakás 
vagy családi ház hasznos alap-
területe nem lehet kisebb mint 
1 gyermek esetén 40 m2, 2 
gyermeknél 50 m2, 3 gyermek-
nél 60 m2, 4 gyermeknél 70 m2.

• Gyermeknek minősül a 

magzat vagy ikermagzat a ter-
hesség betöltött 24. hetét kö-
vetően; továbbá aki az igénylő 
eltartottja, de nem töltötte be a 
16. életévét, vagy a 25. életévét 
nem töltötte be, de oktatási in-
tézmény nappali tagozatán ta-
nul, vagy a 16. életévét betöltöt-
te, de legalább 1 éve megválto-
zott munkaképességű személy.

• Megelőlegezett cSoK-nál 
a gyermekvállalás teljesítésé-
re előírt határidő egy gyermek 
vállalása esetén 4 év, két gyer-
mek vállalása esetén 8 év a 
használatba vételi engedély ki-

adásának, vagy a használatba-
vétel tudomásulvételének nap-
jától, illetve az adás-vételi szer-
ződés megkötésének időpontjá-
tól kezdődően. 

• Az igénylőnek (mind-
egyiknek) köztartozásmen-
tes adózónak kell lennie, illet-
ve rendelkeznie kell bejelentett, 
minimum fél éve fennálló társa-
dalombiztosítási jogviszonnyal.

• A cSoK-ot csak az vehe-
ti igénybe, akinek, vagy házas-
társának, gyermekének, együtt 
költöző családtagjainak nincs 
lakástulajdona és/vagy állandó 
használati joga, illetve önkor-
mányzati tulajdonban lévő és 
szolgálati munkakörhöz kötött 
lakásra bérleti jogviszonya vagy 
lízingelt lakása.

• A kedvezmény iránti ké-
relmet és a mellékleteket hite-
lintézethez kell benyújtani.

• vásárlás esetén egy összeg-
ben történik a folyósítás, míg új 
ingatlan építése és bővítés ese-
tén a készültségi fokkal arányo-
san, utólagosan.

• A cSoK-kal érintett ingat-
lanra - 10 évig - a magyar állam 
javára jelzálogjog, és annak biz-
tosítására elidegenítési és terhe-
lési tilalom kerül bejegyzésre.

békési sorsok, ékési arcokB

pihENtEtő AlváS
A nyugodt és pihentető alvás szükséges ahhoz, hogy más-

nap ne legyünk fáradtak, nyűgösek. A koncentrációzavar, 
teljesítménycsökkenés, ingerlékenység a közlekedésben le-
het veszélyes. Tanácsaink:

- Délután már ne kávézzon és ne is gyújtson rá! 
A nikotin a koffeinnél is erősebb izgató, mely nem csak 

az elalvást, hanem a pihentető alvást is gátolja, mivel a do-
hányzó ember szervezete az éjszakai alvás alatt elvonási tü-
netekkel küzd.

- törekedjen az elalvást zavaró külső tényezők meg-
szűntetésére! 

Alváshoz a teljes sötétség a megfelelő, ha ez nem meg-
oldható, használjon szemmaszkot. A fények mellett a zajok 
csökkentésére is fordítsunk gondot. Az idegrendszert még 
az egészen enyhe hanghatások is élénkítik, így a szomszéd 
szobából átszűrődő beszélgetés is zavarhatja az elalvást. A 
mellettünk horkoló hálótárs szintén okozhat álmatlan éj-
szakákat, így sok esetben a füldugó jelenti a megoldást.

- teremtsen rendet maga körül!
Felnőttként is nagy hasznát vehetjük, ha kialakítjuk a sa-

ját magunk esti szertartását. Teremtsünk csendet és nyu-
galmat magunk körül. célszerű az elektromos eszközöket 
a hálószobán kívül tartanunk. A hálószobát olyan színek-
kel és tárgyakkal rendezzük be, melyek a relaxációt segítik. 
Ugyanilyen fontos a megfelelő matrac és párna kiválasztá-
sa is.

- legyen türelmes!
Ha úgy érzi, hogy nem tud elaludni, ne hánykolódjon az 

ágyban. Inkább keljen fel és rövid ideig, 15-20 percig végez-
zen valamilyen monoton, álmosító tevékenységet. 

Szép álmokat!
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A víz a lételemünk
Nem véletlenül mondják, hogy étel nélkül sokáig lehet létezni, de 
víz nélkül szinte egyáltalán nem bírja az ember. Tehát a víz való-
ban lételemünk, s a szervezetünk nagy részét is ez alkotja. Ezért 
fontos Szűcs István munkája, akivel ezen interjúm készült. 

- Ön hidrogeológus. Ez mit je-
lent?

- A hidrogeológia, vagy más-
képpen vízföldtan a földalatti, 
felszín alatti vizekkel foglalko-
zó tudományág. Foglalkozik a 
talajban, a felszín alatti szem-
csés és karsztos rétegekben lévő 
vizek kutatásával, kitermelésé-
vel, minőségével. Ide tartoznak a 
termál- és gyógyvizek is. Mivel 
a víz lételemünk, a földtani tu-
dományok közül szerintem ez az 
élet szempontjából legfontosabb 
geológiai tudományág. A hid-
rogeológiai tudományt művelve 
többször is kapcsolatba kerül-
tem szülőföldem, Békés és a bé-
kési vidék földtanával, vizeivel. 
Még az 1970-es évek végén az 
én kutató csapatom végezte az 
Alföld 1:100 000 léptékű föld-
tani térképének fúrási munká-
it a békéscsabai és az orosházai 
térképlapon. Dolgoztam a déva-
ványai és a vésztői 1200 m mély 
rétegvíz megfigyelő kút fúrásán. 
Még korábban, gimnazistaként 
részt vettem a békési fürdő me-
dencéjének kiásásában, tényleg 
kézi munkával, ásóval, talicská-
val dolgoztunk. A fürdő rekonst-
rukciójához én vizsgáltam meg, 
hogy van-e lehetőség a gyulai-

hoz hasonló, melegebb termálvíz 
kitermelésére Békésen. Sajnos, a 
mélyebb rétegek nagyon agya-
gosak, nem úgy, mint Gyulán.

- Úgy tudom, környezetvédel-
mi szakemberként dolgozik. Mi 
a feladata? 

- A környezetvédelem ma di-
vatos téma. Mi a Geofizikai In-
tézetben dolgozó barátaimmal 
már 25 éve alapítottunk egy ma-
gyar-amerikai környezetvédelmi 
céget, ebben azóta is dolgozom, 
korábban tulajdonostársként és 
külső szakértőként, most alkal-
mazottként. A cég később tel-
jesen magyar nemzeti vállalat 
lett. Most például a Paksi Atom-
erőmű bővítéséhez végzünk geo-
technikai vizsgálatot. A cég neve 
ElGoScAr-2000 Környezet-
technológiai és vízgazdálkodási 
Kft., székhelye Budapesten van. 
Sokat foglalkoztam a szovjet csa-
patok által hátrahagyott környe-
zetszennyezések felmérésével és 
kármentesítésével. Többek kö-
zött dolgoztam volt katonai re-
pülőtereken, volt laktanyákban. 
Jelenleg egy EU-s projekt kere-
tében Kárpátalján dolgozom, 
magasan a Felső-Tisza-vidék he-
gyei között, a volt Erdőkémi-
ai Kombinát területén. Főként 

a szovjet időkben okozott föld-
alatti szennyezés elhárítása a fel-
adatunk, hogy megóvjuk a kö-
zeli Tisza vízminőségét.

- Csiripelik a verebek, hogy 
sokfelé megfordult a világban, 
főleg Ázsiában! 

- Mongóliában még 1980-
84 között jártam egy expedí-
cióval, ekkor meghívtam Mag-
dolna húgomat is látogatóba, 
ő most a Hepp Ferenc iskolá-
ban tanít. Aztán úgy megtet-
szett a belső-ázsiai természet, 
hogy még egy mongóliai expe-
dícióhoz csatlakoztam. Az volt 
a feladatunk, hogy felmérjük 
az ország vízkészletét, megter-
veztük a hosszú távú vízhasz-
nosítási lehetőségeket. Jártam a 
feleségemmel Kínában is. Meg-
néztük a turista látványosságai 
jó részét, főként a Nagy Falat, 
melynek megmászása felejthe-
tetlen élmény volt. Egy időben a 
Taurus MrG cégképviselője vol-
tam Moszkvában, olajfúró töm-
lők értékesítése volt a feladatom. 
Ennek kapcsán többször is el-
jutottam Nyugat-Szibéria több 

városába, olajlelőhelyére. Ké-
sőbb acélanyagokkal foglalkoz-
tam és ennek révén bejártam 
Nyugat-Európát Franciaország-
tól Skóciáig, észak-írországtól 
csehországig mindenfelé, ahol 
beszállítóink voltak.

-  Békési elszármazott, bár 
Budapesten él. Mit üzen az itt 
maradottaknak?

- Békésről származom, édes-
anyám és két húgom, a már em-
lített Magdolna és Julianna most 
is itt él. évente párszor megláto-
gatom őket. Tehát nem mentem 
el véglegesen, tartom a kapcso-
latot a szülőföldemmel. Hogy 
ilyen karriert futottam be, az a 
véletlen műve. 1969-ben negye-
dikes voltam a Szegedi Kis Ist-
ván Gimnáziumban, akkor hal-
lottam először a külföldi tovább-
tanulás lehetőségéről. A hidro-
lógus szó megtetszett, miszti-
kusnak tűnt, így kerültem a le-
ningrádi Bányászati Egyetemre. 
Tehát az ifjúi kalandvágy, az uta-
zások várt élménye volt az, ami 
elvitt Békésről. Az egyszerű ko-
sárfonó Szűcs István, és fiatalko-
rában még a ragetly Patikában 
is szolgáló Kovács Julianna gyer-
mekeként tehát elindultam a vi-
lágba. Eddig minden sikerült, 
amit elgondoltam. csak akar-
ni kellett és fáradhatatlanul dol-
gozni érte. Kívánom, hogy ha-
sonló a mostani békési fiatalság-
nak is sikerüljön! 

gugé
Következő interjúalanyunk Var-

ga Tivadar zongoraművész.

Eltartott 
gyermekek 

száma

Lakás hasznos 
alapterülete 

(m2)

Támogatás összege (Ft)

Alap-összeg

Energia-
takarékos „A” 

minősítési 
osztályú lakás 

esetén

Fokozottan 
energia-

takarékos 
„A+ ” minősítési 
osztályú lakás 

esetén

Alacsony 
energia-

fogyasztású 
lakás esetén

1
40-55 500 000 550 000 600 000 650 000

55,01-160 600 000 660 000 720 000 780 000

2

50-65 800 000 880 000 960 000 1 040 000

65,01-80 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000

80,01-160 1 300 000 1 430 000 1 560 000 1 690 000

3

60-75 1 200 000 1 320 000 1 440 000 1 560 000

75,01-90 1 500 000 1 650 000 1 800 000 1 950 000

90,01-160 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000

4

70-85 1 600 000 1 760 000 1 920 000 2 080 000

85,01-100 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000

100,01-160 2 500 000 2 750 000 3 000 000 3 250 000

Segítséget jelenthet a CSOK  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.

Nézzen be 
hozzánk!
Őszi cipő 
és ruházat 
érkezett.

Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

Vintázs 
stílusban 
átalakítva!
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Ingatlan 2 millió forintig

Békésen, a Hunyadi utcában kétszobás, 
558 m2-es telken lévő régi parasztház el-
adó. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 30/860-17-
03, 20/918-77-90.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

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. 
Békés városközpontjához közel két utcá-
ra nyíló, társasház építésére alkalmas 780 
m2-es építési telek eladó. Irányár: 2 millió 
850 ezer Ft. Érd.: 70-940-1869
Hajnal u. 2/1. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 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.
Téliesített, teljesen felújított nyaraló eladó 
Békésn. Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.: 70/513-
35-34.
Táncsics M. u. 8. szám alatti régi típusú 
családi ház eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. 
Tel.: 30/302-49-79.
Sas u. 7. szám alatti ház eladó. Tel.: 
66/414-919.
Ady lakótelepen egyszobás, első emele-
ti lakás eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.: 
66/410-234.
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 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42. 
Szendrei utcában kétszobás, összkomfor-
tos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 
30/667-45-84.
Bélmegyeren 10x10-es kockaház lótartás-
ra alkalmas melléképületekkel eladó 4,7 
millió Ft-ért. 30/448-30-29.
Békésen a Petőfi utcán jó állapotú vályog-
ház eladó. 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.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Karacson kétszobás, 4. emeleti lakás el-
adó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 70/458-
09-23.
Háromszobás családi ház 1130 m2-es 
telken eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 
66/410-323. 
Összkomfortos családi ház eladó a Teleky 
utcában. Régi építésű, 2,5 szobás. Irányár: 
5,5 millió Ft. Érd.: 30/359-76-90, 70/941-
39-08.
Békésen a Mátra utcában, az uszoda 
szomszédságában háromszobás, össz-
komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,7 
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Békés város belvárosában, lebontandó 
régi házzal, 720 m2 építési telek eladó, 
mely két utcára nyílik, társasház építésé-
re is alkalmas. Irányár: 5, 8 millió Ft. Érd.: 
30/79-08-197.
Karacs Teréz utcában 58 m2-es, két-
szobás, erkélyes berendezett lakás el-
adó. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 30/22-
82-376.

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. 

Fáy utcában kétszobás, felújított, klímás, 
azonnal beköltözhető lakás eladó 5,95 
millió Ft-ért. 70/389-29-66. 
Dobozon a kövesút mellett háromszobás, 
vegyes falazatú összkomfortos családi 
ház kerttel, nagy konyhával, központi fű-
téssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 
20/55-96-430. 
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. 
Bercsényi utca 9. alatti ház eladó. Irányár: 
6 millió Ft. Érd.: 30/26-55-984.
Szarvasi 14-ben, III. emeleten, 57 m2-es, 
kétszobás, jó állapotú, nagy konyhás la-
kás saját tárolóval eladó. Irányár: 6 millió 
Ft. Érd.: 70/95-30-472.
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: 6,7 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. 
Városközponti 1,5 szobás, teljesen felújí-
tott földszinti lakás eladó. Irányár: 7 millió 
Ft. Érd.: 70/310-88-07.
Vörösmarty utcában kétszobás, gáz + 
vegyes központi fűtésű ház eladó vagy III. 
emeletig 1 + 2 félszobás lakásra cserél-
hető. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 20/439-
05-49.
Szarvasi úton III. emeleti, 1 + 2 félszobás 
lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. 66/737-
316.
Gerlán kétszobás, összkomfortos rende-
zett kocka családi ház eladó. Vegyes- és 
gázkazán központi fűtés. Nagy mellék-
épület, garázs. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 
20/338-28-03.
Posta utcai kétgenerációs különbejáratú 
összkomfortos 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, 
66/414-685.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Kamuton családi ház eladó. Melléképü-
lettel, rendezett kerttel, szép állapotban. 
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 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 
vegyes tüzelésű, összkomfortos családi 
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irány-
ár: 8,5 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Ady 12B-ben I. emeleti, 1 + 2 félszobás, 
70 m2-es, összkomfortos lakás eladó. Ker-
tes házra cserélhető. Ár: 8,8 millió Ft. Tel.: 
30/43-42-297.
Karacs 1B-ben 61 m2-es, háromszobás, 
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 9 millió Ft. 
Érd.: 70/33-45-443.
Gyulán rendezett kis kertes ház a Fürdő kö-
zelében sürgősen eladó befektetéseknek 
is. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 30/799-50-50.
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

Téglafalazatú, összkomfortos, kétszobás 
+ nappalis családi ház jó helyen eladó. 

Egyéb kiszolgáló helyiségek. Irányár: 10,7 
millió Ft. Tel.: 70/630-67-62.
Kétszobás, téglaépítésű, összkomfortos 
családi ház berendezéssel együtt eladó. 
Irányár: 11 millió Ft. Tel.: 70/63-06-762.
Váradi utcában 2,5 szobás, gáz- és ve-
gyes tüzelésű, összkomfortos családi ház 
garázzsal eladó. Első emeletig tömbla-
kást beszámítok. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 
20/47-42-609.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, há-
romszobás, ebédlős családi ház eladó. 
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellá-
tott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16 
millió Ft. 30/9638-391
2002-ben épült kertes ház 16 millió Ft-ért 
eladó Békésen. Második emeletig más-
félszobás tömblakást beszámítok. Tel.: 
66/414-909.
Síp u. 6. szám alatti háromszobás, nappa-
lis, két fürdőszobás, kétgarázsos ház el-
adó. Háromszobás tömblakáscsere lehet-
séges. 16 millió Ft. 30/448-30-29.
Városközponthoz közeli hőszigetelt, pad-
lófűtéses, klimatizált, galériás ház eladó. 
Irányár: 23 millió Ft. Érd.: 66/634-137, 
30/279-47-60.

INGATLANT KERES
Részletfizetésre összkomfortos lakást vá-
sárolnék. Havi 30 ezret tudok fizetni. Min-
den megoldás érdekel. 20/38-73-692.

KERT
Malomasszonykertben a járdás dűlőnél 
1150 m2 bekerített zártkert és ezen télie-
sített, teljesen felújított nyaraló eladó. Tel.: 
70/513-35-34.
Békés IX. kerületben 1,3 hektár föld eladó. 
30/424-87-25, 66/410-216.
Szécsénykertben 500 négyszögöl kert el-
adó. Rajta kőépület, szerszámos, fúrt kút. 
Irányár: 350 ezer Ft. Érd.: 66/634-398.
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.
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Bé-
kés, Mátyás király u. 76.
Malomasszonykertben elején zártkert el-
adó. Víz, villany, faház, termő gyümölcs-
fák. Tel.: 30/822-47-88.
Sebők kertben 1195 m2-es zártkert eladó. 
Termő gyümölcsös, szerszámos, vil-
lany, víz van. Nyaraló, pince, kamra. Tel.: 
70/645-31-79.

JáRMű, ALKATRÉSZ
Honda Innova, 125 m3-es, ezüstszínű, alig 
25 ezer km-t futott, kitűnő állapotú, friss 
műszakival eladó. Érd.: 70/940-18-69.
Használt robogó eladó. 70/508-65-47.
Romet segédmotor eladó. Érd.: 30/667-24-93.
Ford Fiesta gyári tetőcsomagtartó, alig 
használt, 33 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 70-
940-1869.
Simson segédmotort vennék maximum 20 
ezer Ft-ig. Lehet felújításra szoruló is. Tel.: 
20/945-07-26.
S.E.L. 500-as veteránkorú Mercedes el-
adó. 30/94-55-433.
Suzuki Swift ötajtós autó érvényes mű-
szakival, vonóhoroggal eladó. Irányár: 400 
ezer Ft. Érd.: 30/90-60-816.
Lady S típusú utánfutóra magasító eladó. 
Magasság 70 cm, hosszúság 204 cm, szé-
lesség 107 cm. Érd.: 30/90-60-816.
Chevrolet Spark 2016. júliusig érvényes 
műszakival, 81 ezer km-rel eladó. Metál 
fekete színben, gyári extrákkal 599 ezer 
Ft-ért eladó. Érd.: 30/476-46-60.
Oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül 
és P10-es üzemképes blokk eladó Kamu-
ton. 70/27-10-532.

áLLAT
6 db tízhetes malac kedvező áron eladó. 
Tel.: 30/46-38-811.

TáRSKERESÉS
48 éves férfi keresi élettársát 40-48 éves 
korig. Tel.: 20/274-50-60.

MUNKáT KERES, AJáNL
Segédmunkát, kisebb kőműves munkát 
keresek. 20/33-20-768.

Ápolásra szoruló hölgy segítséget vár. 
Lakhatást biztosítok cserébe. Tel.: 66/216-
344.

KÖLTÖZTETÉST vállalunk, 
a távolság nem akadály!

+36-70/611-3717 

EGYÉB 
Fehér leánder, piros virágú klivia eladó. 
Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Disznótoros teknő, sózó teknő, ablakszár-
nyak eladók. Érd.: 66/634-398.
Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Eladók: gáztűzhely, heverők, hegesz-
tő, szekrény, rézüst. Bocskai u. 57. Tel.: 
66/412-955.
28-as női kerékpár eladó. Érd.: 66/410-
204.
Lámpák, csillárok, Karancs gáztűzhely, fo-
telok, szőnyegek, régi konyhabútor eladó. 
70/77-64-757.
Eladó: Hilti 72-es szerszámokkal, kétfajta 
cserép, tégla, betongerenda, szarufa. Tel.: 
66/412-862.
1,2 m magas, 2,5 mm-es 2x25 méternyi új 
drót eladó. Érd.: 70/229-35-93.
Használt cserép és kúpcserép eladó. Érd.: 
66/415-439.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: jó állapotú porszívó, két asztal, régi 
konyhaszekrény, két éjjeli szekrény, két ru-
hásszekrény, egy ágy, vasvilla, balta, fű-
rész, fakerék. Tel.: 70/588-04-66.
Felfekvés elleni matrac és tévéhez is csat-
lakoztatható elektromos nagyító eladó. 
Érd.: 30/359-76-90, 70/941-39-08.
Eladó 1 db diófából készült asztal, 1 db 
ruhásszekrény, 3 db éjjeli szekrény. Tel.: 
70/63-06-762.
Kukorica, búza eladó. 20/490-23-77.
Eladó 1 db AEG típusú háromajtós, jó 
állapotú szenes kályha. Érd.: 30/62-49-
987.
Eladó: fehér, rózsaszín leánder, pálma, 
szobafenyő és sokféle virág. Érd.: 30/905-
49-15.
Paprikadaráló eladó. 20/592-85-04.
Besztercei szilva szedéssel eladó. 20/355-
77-26.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszoba-
fal, gázpalack, 2 db zsírosbödön, hűtőlá-
da, 10 l új fazék, háromrészes ülőgarnitú-
ra. Érd.: 30/905-49-14.
Szőlőprés, műanyag kannák, 2 db szarva-
sagancs eladó. 70/39-61-253.
Eladó: réz forrasztólámpa, kutyafuttató 
sodrony, hegesztőpajzs + kalapács, nor-
mál gázpalack. 70/236-35-37.
Eladó: fából készült ruhásszekrény, dió-
fából készült asztal, 3 db éjjeli szekrény, 
négyszemélyes rekamié. Szétnyitható 
konyhaasztal eladó. Tel.: 70/63-06-762.
Régi konyhai sarok ülőgarnitúra, fehér 
nyolcdarabos előszobaszekrény, régi vas-
vázú varrógép, festmények eladók. 70/31-
814-71.
Eladó: nyúlketrec, fejőgép, kis vaskapu, 
légpuska. Érd.: 66/410-906. 
Eladó egy 1,7x4 méteres burkolókő mintá-
zatú 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.: 30/414-8795. 
Több száz könyv eladó Békésen. Már pár-
száz forinttól sokféle témában lehet válo-
gatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu cí-
men. 
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 06 - 30 - 433 79 89

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 15. 17 óra

INGyENES APróHIrDETéS!

Apróhirdetések

Muronyi szépkorú

A közelmúltban otthoná-
ban felkereste és felköszöntöt-
te Murony polgármestere, Fe-
kete Ferenc zoltán, a 90. szü-

letésnapját családja körében 
ünneplő Megyeri Jánosnét. A 
muronyi asszonynak további jó 
egészséget kívánunk!

Nyári táborokat támogatott 
az adománypont

A közelmúltban a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány 
kommunikációs igazgatója lá-
togatott Békésre. révész Szilvia 
a békési adománypont ellátotti 
köréből öt olyan családot kere-
sett fel, amelynek tagjai a ne-
héz élethelyzetük ellenére sem 
adják fel, hanem becsülettel 
törekszenek a családjuk, vagy 
személyes életük jobbá tételén. 
Az igazgató a családoknak ki-

sebb élelmiszercsomagot vitt, 
illetve az adománypontba ás-
ványvíz adományt hozott. 

További hír a békési Bap-
titsa.Pontból, az adomány-
pont a nyár folyamán öt gyer-
mekhetet támogatott. élelmi-
szerrel, játékokkal, író-festő 
eszközökkel és ásványvízzel se-
gítették a táborok megvalósu-
lását. A támogatók felajánlása-
it ezúton is köszönik.

Beépíthető konyhaszekrényt keresek meg-
vételre. 30/937-10-22. 
Friss, kertben termelt, étkezési mák eladó. 
Tel.: 06 - 30 - 433 79 89
Érett istállótrágyát, legalább 1-2 m3-t kere-
sek Békésen. Tel.: 70/776-40-61.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő 
eladó. 70/27-10-532.
Eladó 12 m hosszú ötpolcos bolti polc-
rendszer, kétmázsáig mérő tolósúlyos 
mérleg eladó. 30/93-54-344, 66/634-
137.
Fa kanapé faragott díszes lábú és üzem-
képes Naumann varrógép eladó. 66/414-
919.
Eladó: 3 db 220 l cefrés hordó jó állapot-
ban, két férfi kerékpár, egyik verseny, min-
dennel felszerelve, új hűtőláda kompresz-
szor. 70/235-04-82.
Eladó alig használt olasz 1 c-os robbanó-
motoros szivattyú, Ariston négyrózsás be-
építhető gázfőzőlap. 30/359-96-92.
BNM pulzáló elektromágneses gyógy-
matrac és két db fonott hintaszék eladó. 
30/590-69-38.
Használt Vinyisztó vegyestüzelésű kazán 
eladó. Ára: 30 ezer Ft. Érd.: 30/378-94-
25.
Veresszilva csemetét és 10 mázsa eladó. 
20/355-77-26.

Eladó: szekrénysor, dohányzóasztal, ülő-
garnitúra, hűtőszekrények, szőnyegek, 
Hajdu mosógép, Hajdu centrifuga, rekami-
ék, tévé, asztalok, gázpalack. 70/612-83-
74, 70/672-66-28.
Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek. 
Őrölt édes és erős fűszerpaprika terme-
lői áron, minőségi új és használt paplanok 
és párnák, csúszásmentes járólap eladó. 
30/94-55-433.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Rossz 
régi is érdekel. Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 
20/94-50-726.
Téli körte, piros és sárga delicsesz alma és 
birsalma szedéssel eladó. 20/355-77-26.
Földgázos 4 égős gáztűzhely eladó. Tel.: 
30/273-78-07.
Eladó: új gyapjútakarók, gyapjú kanapé 
és foteltakaró, alig használt függönytar-
tók, fűrészek, katonaláda. Tel.: 30/272-
43-50.
TK-4K-hoz eladó kétfejes eke, egyfejes 
forgathatós gyári eke, 20-as gyerekkerék-
pár eladó. Érd.: 66/643-730.
Étkezési burgonya eladó. 10 mázsa őszi 
árpát kukoricára vagy tritikáléra cserélnék 
vagy eladnék. 30/727-89-39.
Földiepertövek, pirosló hunyortő, szabad-
földi és nagy cserepes kaktuszok eladók. 
20/355-77-26.
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a Good Báj Biokozmetikában
Segítségért kiált a bőre a nyári melegek, a kíméletlen napsütés után?

Próbálja ki S.O.S. kezeléseimet!

Good Báj Biokozmetika
Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

Dr. péter Sándorné Edit mesterkozmetikus  Előzetes bejelentkezés: 30/477-17-29

SZEPTEMBERBEN és OKTÓBERBEN
a hámlasztó, a regeneráló,

és a mezoterápiás (kollagén indukciós) 
kezelésekre 

10%-OS KEDVEZMÉNY!
Legyen barátságban a bőrével! Keressen fel!

AKCIÓ
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Egy nyelvet beszélünk
PArKHElyESíráS

A legtöbb olvasónk már bizonyára ér-
tesült arról, hogy új helyesírási szabályzat 
lép érvénybe nagyjából lapzártánk idején 
(úgyhogy nagyon óvatos leszek, mit ho-
gyan írok). Az én életemben ez a máso-
dik alkalom, ugyanis az előző, tizenegye-
dik kiadás 1984-ben jelent meg, úgyhogy 
nem vádolhatjuk a nyelvészeket kóros 
ügybuzgalommal, ráadásul az új változa-
ton „mindössze” tizenegy éve dolgoznak. 
Mondhatjuk, hogy az újonnan keletkezett 
szavak és kifejezések írását akarták rögzí-
teni, így aztán főképpen nem újabb sza-
bályokat kell megtanulnunk, csupán főleg 
szóalakokban van változás. A legszembe-
tűnőbb (és lássuk be: leg gyakrabban ki-
emelt) szóalak-változás a Mariann-nal ki-
fejezéssel szemléltethető, eddig ugyanis 
simán egybe lehetett írni, két n-nel, szem-

ben a Mann-nal, ami ugye család- vagy 
vezetéknév, tehát egyetlen betűvel sem rö-
vidíthettük meg a használóját. Amint lát-
ható, a 12. kiadás megjelenése után azon-
ban a keresztnevek is ebben a kategóriá-
ban kapnak helyet, amit csak helyeselni 
tudunk. Dr. Prószéky Gábor, az Akadé-
mia Magyar Nyelvi osztályközi állan-
dó Bizottságának elnöke azt nyilatkozta, 
hogy az új helyesírás „felhasználóbarát” 
lesz, azaz a mostani szabályozás hasonla-
tos ahhoz, mint amikor a parkban sétálók 
kitaposnak egy-egy ösvényt, és azt később 
kikövezik: a használatban lévő alakokat 
engedélyezik. Hosszú ú-val írjuk mostan-
tól a búrát, és észszerűen-nek azt, amit 
korábban ésszerűként. Kíváncsian várjuk 
a további fejleményeket.

Szilágyiné Szabó ágnes

békéSi prOgrAMAJáNlAtOk SzEptEMbEr 8-22. kÖzÖtt

Szeptember 12. szombat 16:30-tól 

Békési Fc – Sarkad bajnoki focimeccs.
Sporttelep

Szeptember 12. szombat 18 óra 

Békés-Drén Kc - Pick SzegedU23 bajnoki férfi 
kézilabda-mérkőzés.

Sportcsarnok

Szeptember 18. péntek 19 órától

Kőleves parti. Házigazdák: városvédő egyesület 
és a Nefelejcs Egyesület. részvételi díj: batyus el-
látásnál 500 Ft/fő, megvendégeléssel és borkós-
tolással 1000 Ft/fő. Fellép a Palmetta zenekar.  

Dánfoki Üdülőközpont

Szeptember 19. szombat 16 óra 

Békési Fc – Kunágota bajnoki focimeccs.
Sporttelep

A Békési polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
38. hét                                           2015. szeptember 14-18.

Hétfő kedd Szerda csütörtök péntek

karalábéleves csontleves Salátaleves
csirke

raguleves
lebbencsleves

csikós tokány 
tészta köret

lecsós 
sertésszelet 
párolt rizs

rántott hal 
Burgonya köret

káposztás 
tészta

tökfőzelék 
Sertéspörkölt

Savanyú uborka

39. hét                                            2015. szeptember 21-25.

Hétfő kedd Szerda csütörtök péntek

palócleves 
köménymag-

leves
tökleves

Grízgaluska-
leves

Erdei
gyümölcsleves

Mákos tészta
zöldséges 
rakott hús 

Sült csirke-
comb burgo-
nyapürével

paradicsomos 
káposztafőzelék 

Sertéssült

párizsi 
csirkemell 

Burgonya köret

Gyümölcs Befőtt Sütemény Savanyúság

JÓ ÉtVáGYAt kÍVánUnk!

Tökfelajánlásokat vár 
a Nefelejcs Egyesület

A x. Békési Tökmulatságra 
készülve a szervező Nefelejcs 
Békési Kulturális és Hagyo-
mányőrző Közhasznú Egye-
sület az olvasók segítségét ké-
ri. A kedvezőtlen időjárás mi-
att a térségben kevés tök ter-
mett, ezért korábbi forrásaik-
ból nem tudnak kellő mennyi-
ségű tököt beszerezni a Tájház 
dekorációjához és a közkedvelt 
töklámpás faragáshoz. Utób-
binál elsősorban olajtökre len-

ne szükségük, amely a gyere-
kek által könnyen is faragható. 
Amennyiben a felajánló igényt 
tart rá, a tökmagot az egyesü-
let visszaadja. 

A dekorációhoz bármilyen 
tök megfelel, lehet például 
sonkatök, kolbásztök, sütőtök, 
vagy dísztök.  

Egyben felhívják olvasóik fi-
gyelmét, hogy idén is megren-
dezik a Tökmustrát, vagyis a 
tökszépségversenyt különféle 

kategóriákban. Minden neve-
ző ajándékot és tombolajegyet 
kap. Megválasztják a Tökki-
rályt is. A Tökmustrára a ren-
dezvény napján lehet jelent-
kezni, azaz szeptember 26-án, 
szombaton 10 óráig a Békési 
Tájházban (Durkó utca 8.)

A töklámpás faragáshoz a 
felajánlásokat szeptember 25-
ig várják, a tökökért érte is 
mennek! Telefon: 30/92-53-
933 (Balog Gáborné).

Zebra Zsaruk Békésen is
Tízéves az általános iskolás 

diákok szabályos közlekedés-
re nevelését és a gyermekbal-
esetek megelőzését célzó zebra 
zsaru program, amit Békés me-
gyében a rendőrség a most kez-
dődött tanévben is folytat. Má-
sok mellett Békésen. lényege, 
hogy szeptemberben és május-
ban közlekedési ismeretekkel 
rendelkező általános iskolás di-

ákok segítik társaikat és szüle-
iket több gyalogos-átkelőhely-
nél. A tanórák kezdete előt-
ti időszakban, negyed 8 és há-
romnegyed 8 között biztosítják 
az átkelést a forgalmasabb utak 
mellett lévő intézményeknél. A 
2015/2016-os tanévben Békés 
megyében 14 iskola vesz részt a 
programban Békés mellett Bé-
késcsabán, csorváson, Szarva-

son, zsadányban, orosházán, 
Tótkomlóson, Nagyszénáson, 
Mezőkovácsházán, Gyulán, 
Köröstarcsán, Mezőberényben. 
Emellett a rendőrkapitánysá-
gok 21 helyszínen biztosítanak 
az iskolakezdés idején fokozott 
rendőri jelenlétet. További 27 
intézménynél polgárőrök, illet-
ve településőrök ügyelnek a di-
ákok biztonságára.
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Tönkölysütitől a kézzel 
varrt mesekönyvig

A Madzagfalvi Napok kere-
tében megtartott Békés Megye 
ízei kiállításon mézet, tejter-
mékeket, süteményt, lekvárt, 
savanyúságot, libatepertőt és 
még sok minden mást csodál-
hatott, kóstolhatott és vásárol-
hatott a publikum. 

Földesi zoltán akác, hárs, 
repce, selyemkóró és vegyes 
mézzel illetve méhviaszgyer-
tyával érkezett. Bacsó Péterné 
kistermelőnél tehéntejből ké-
szült termékeiből válogathat-
tak az érdeklődők. Egyik kü-
lönlegessége a krémtúró, me-
lyet vevői nagyon szeretnek. 
Hihetetlen, hogy Győri zsuzsa 
alig egy éve foglalkozik horgo-
lással, varrással és csuhéfigurák 
készítésével. Munkái gyönyö-
rűek, minőségiek és egyediek. 
Jávorcsik János teljes kiőrlésű 
tönkölybúzalisztből süt 14 fajta 
édes és sós süteményt. lipcsei-
né varga Erika kecsketejből ké-

szít sajtokat, amik igen színes 
spektrumon mozognak és na-
gyon finomak. Herczeg Aran-
ka kistermelőtől virág- és gyü-
mölcslekvárt, szörpöt és egyéb 
különlegességeket szerezhe-
tünk be. Termékei vegyszerme-
netes alapanyagból készülnek. 
csávás István ős- és kisterme-
lő teljes értékű gyümölcs- és 
zöldséglevet árul, melyek szil-

vából, őszibarackból, almá-
ból, meggyből, cseresznyéből 
és céklából készülnek. Tartó-
sítószert, színezéket, valamint 
E-betűket nem tartalmaznak 
és isteni finomak. Komáromi 
Tiborné tehéntejből készít kü-
lönféle tejtermékeket, melye-
ket a békési piacon árul nagy 
sikerrel hétről hétre. 

béres tamara
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Pénteken van nyitva 
a Vöröskereszt

A vöröskereszt munkatársa tájékozta-
tás szerint a Magyar vöröskereszt békési 
irodája egy héten egyszer, péntekenként 
8-14 óráig tart nyitva. Szívesen fogad-
nak adományokat, például ruhát, játé-
kot, bútort, könyveket, plédeket, lepedő-
ket, függönyöket, stb. Kérik, hogy jó állapotú, 
nem szakadt darabokat adományozzanak. 

A szegény sorsúak, rászorulók számíthatnak 
a vöröskereszt segítségére. A következő ruha-

osztást szeptember 11-én, pénteken 9-11 
óra között tartják.

Segélykérelmeket továbbra is fo-
gadnak személyesen vagy postai úton. 

cím: Magyar vöröskereszt Békés Me-
gyei Területi Szervezete, 5600 Békéscsa-

ba, Bajza u. 15. 
valamint továbbra is van lehetőség tagdíj 

befizetésére. Nyugdíjasoknak és ifiknek ez 300 
Ft/ év, felnőtteknek: 600 Ft/év.
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Horgász
szemmel

COMpók 
Az élővÍz- 

CSAtOrNából
A compót igen nagy tiszte-

let veszi körül, mivel nagyon 
ritkán fordul elő. Igen lassan 
növő halfajta. Kiváló sporthal. 
Arra is bíztatok mindenkit, 
hogy kivétel nélkül engedjék 

vissza. Elsősorban a kisebb csa-
tornákban, holtágakban talál-
kozhatunk compóval. A békési 
élővíz-csatorna szakaszon ré-
gebben is voltak compók. Em-
lékszem, már gyerekkoromban 
is fogtunk egyet-egyet, és min-
dig meg is csodáltuk ezeket az 
aranyló halakat. 

Mivel az elmúlt években a 
Körösvidéki Horgász Egye-
sületek Szövetsége rendsze-
resen telepít compót, egyre 
többen fognak és az állomá-
nyon is lehet látni, hogy igen 
jól érzik magukat és szé-
pen növekednek. A vízi nö-
vényzet remek búvóhelye és 
táplálékforrása a compók-
nak. Horgászata egyszerű-
nek mondható: finomszere-
lékes picker vagy feeder, de 
én inkább az úszós rakósbo-
tos vagy spiccbotos horgásza-
tot részesíteném előnyben. 
csalizása nem tér el a keszeg 
horgászattól: csonti, pinki, 
esetleg csemegekukorica.

Szekerczés Sándor

Víg József.

A világ legjobbjaival bokszolhat
A Békési TE ökölvívója, Ferhat Nassim kép-

viseli Magyarországot a Szentpéterváron ezek-
ben a napokban zajló junior világbajnokságon. A 
megtiszteltetés kis szerencsével hullott a békési 
fiú ölébe, ugyanis a magyar bajnokságon arany-
érmes bokszoló sérülés miatt nem vállalta a ver-
senyt, így bronzérmesként őt kérték fel. Ferhat 
Nassim már augusztus 17-től a tatai edzőtábor-
ban készült a válogatott kerettel. A felkészülés-
ben Maczik Pál segítette, aki Békési TE mellett a 
junior válogatott keretedzője is. Mint megtudtuk, 
az edzőtáborból egyenesen oroszországba utaz-
tak, ahol szeptember 4-én kezdődött meg a több 
mint egy héten át tartó világverseny.  l. gy. Maczik Pál edző és Ferhat Nassim.

Világbajnokságon a békési íjász
A közelmúltban Gödöllőn 

megrendezett vadászíjász világ-
bajnokságon részt vett a békési 
víg József, aki a történelmi íjak 
kategóriában indult. Az első 
napon az előkelő 11. helyet sze-
rezte meg, és ezt még fokozni 
tudta másnap, amikor legjobb 
magyarként a 6. helyre jött 
fel. A harmadik napra elfáradt 
a békési sportoló, és visszacsú-
szott a 16. helyre. A következő 
pihenőnap a jelek szerint kevés 
volt a regenerálódáshoz, mert 
nem sikerült javítania. víg Jó-

zsef végül a 18. helyen, a har-
madik legjobb magyarként zárt 
a történelmi íjászattal foglalko-
zók leginkább embert próbáló 
megmérettetésén.

A cseppet sem elkeseredett 
íjász lapunkon keresztül is kö-
szönetet mond Farkas Nándor-
nak az íja elkészítéséért, Győri 
Jánosnak a vesszőkért, valamint 
a békési önkormányzatnak. 

Mint elmondta, nagyon so-
kat tanult a világbajnokság 
napjai alatt és remek íjászokat 
sikerült megismernie. 

BÉKÉSI KOMMUNÁLIS 
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ügyfélszolgálat:
5630 Békés, Verseny u. 4.
Telefon: (66) 411-174, (70) 427-0937

HA ÉPÍTKEZIK,
FELÚJÍT,
vagy CSAK LOMTALANÍT,

rendeljen
konténert!
3-6-8-10 m³-es konténerekkel
állunk rendelkezésükre
Békés megye egész területén!

Ketten nyertek 
kézibérletet

Előző lapszámunkban hirdettünk játékot az olvasók 
között, melynek tétje két darab bérlet volt a Békés-Drén 
kc őszi hazai mérkőzéseire. Ezúttal is több pályázat ér-
kezett SMS-ben és e-mailben. Mindannyian helyes vá-
laszt adtak, vagyis tudták, hogy tavaly a felnőtt férfi ké-
zicsapatunk a bajnokság ötödik helyén végzett. 

A bérletek sorsáról sorsolás döntött. Ezúton gratulá-
lunk Cifra Tiborné Békés Széchenyi téri és Kovács Ist-
vánné muronyi olvasónknak. A többi játékosnak is kö-
szönjük a játékot. 

Szurkoljunk együtt a Békés-Drén kc-nek!

A legszebb cicák és kutyák

Idén is „megküzdhettek” 
egymással a kisállatok a x. 
„Falatka” Madzagfalvi Kutya- 
illetve cicaszépségverseny ke-
retein belül.

A Falatka állateledel bolt ál-
tal szponzorált eseményre so-
kan jelentkeztek, és igen so-
kan látogattak ki. A kutya-
szépségversenyen 30 kutyus 
indultuk, köztük magyar vizs-
la, uszkár, francia bulldog, lab-
rador valamint keverék is. Há-
rom hónapostól egészen a 9 és 
fél évesig részt vettek a verse-
nyen, és mind nagyon aranyo-
sak voltak. Díjat kapott a leg-
nagyobb, a legfiatalabb, a leg-
hangosabb kutya, és még kö-
zönségdíjas kategória is volt. 

Első helyezett Gulyás Anita 
Artúr nevű kutyája, második 
Frank, Kovács Diána kutyusa, 
harmadik pedig Pillár Napsu-
gár lunája lett. 

Borit, Gyányi Marianna ci-
cáját, korábbi gazdája ki akar-
ta tenni, mert nem jól viselke-
dett a házban. Marianna azon-
ban befogadta a házi és perzsa 
keverék macskát, és nagy sze-
retetben gondozza már pár hó-
napja, még a szépségversenyre 
is elhozta. A versenyben 23 ci-
cus indult, első lett Bodza, 
második Detox, harmadik pe-
dig Polly. A zsűri elnöke mind 
a két szépségversenyen Dr. Er-
dész csaba állatorvos volt. 
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