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megjelenIk: Békés, Bélmegyer, kamut, murony, Tarhos településeken

Tanévkezdés 
változásokkal

- Most szeptemberben 
mennyi elsős kezdi meg 
az iskolát Békésen?

- Az elsőbe lépő kis-
iskolások közül 63-an a 
Szegedi-Karacs iskolába, 
24-en a Reményhír isko-
lába és 73-an a Dr. Hepp 
Ferenc Általános Iskolába 
iratkoztak be. Ez összesen 

160 elsőst jelent, tavaly ez a szám 171 volt. Ér-
demes elmondani, hogy 48 iskoláskorba lépett 
gyermek maradt még egy évre az óvodában, ez 
lehet szülői döntés eredménye vagy iskolaéret-
lenség. További negyven gyermek pedig „eltűnt” 
a rendszerből. Olyanok, akik lakcímük szerint itt 
élnek és iskolába kerülhetnének, mégsem irat-
koztak be. Valószínűsíthető, hogy egy részük 
szüleikkel külföldre távozott. Bár ennek nehéz 
a megítélése, mert a külföldre költözőknek csak 
töredéke jelenti ezt be a hatóságoknál.

- Milyen segítséget kaphatnak a szülők a tan-
évkezdéshez?

- A képviselő-testület júliusban úgy döntött, 
hogy idén is támogatja a bölcsődés, az óvodás 
és általános iskolás gyermekek családjait. Ötezer 
forintot kapnak minden szeptember elsejével 
ténylegesen bölcsődés és óvodás gyermek, míg 
tízezer forintot minden nappali tagozatos, békési 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
általános iskolás gyermek után a szülők. Előzete-
sen a városvezetés úgy számol, hogy ez az úgyne-
vezett nevelési- és tanévkezdési támogatás 730 
óvodás és bölcsődés gyermeket, továbbá 1450 
általános iskolást érint. Minderre mintegy 18 mil-
lió forint szükséges. Fontos kiemelni, hogy ezt a 
támogatást nem kell igényelniük a szülőknek, 
törvényes képviselőknek, csupán az oktatási in-
tézmény által biztosított formanyomtatványt kell 
kitölteniük, amin a gyermek és nevelője adatai 
szerepelnek. Ezt kell határidőre az intézménybe 
visszajuttatni. A támogatás kifizetése készpénz-
ben történik, várhatóan még szeptemberben.

- Van másféle segítség is?
- Az állam az 1-4. osztályosoknak ingyen 

biztosítja a tankönyveket, a felsősöknél ez rá-
szorultság szerint történik. Rászorult lehet, aki 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap, 
aki állami gondozott, aki tartós beteg, és ahol 
három vagy több gyermek él a családban. 
Emellett az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban olyan nyolcadikosokat támogat a vá-
ros, akik hátrányos helyzetük miatt nem tudná-
nak továbbtanulni középiskolában. Nekik havi 
ösztöndíjszerű támogatást ítélhet meg a város-
vezetés, egy évben legfeljebb öt gyermeknél. A 
felsőfokú tanulmányokat folytatóknál a Bursa 
Hungarica ösztöndíj áll rendelkezésre.

(Folytatás a 2. oldalon)

Deákné Domonkos Julianna, 
oktatási bizottsági elnök

Koraszülött mentő-
autóra gyűjtenek

Augusztus hónapban célgyűjtést tart a Bé-
kési Baptista Pont Békés megye első, speciális 
koraszülött mentőautó beszerzésének támo-
gatására. Várnak mindenkit, aki ezt az élet-
bevágó célt szívesen támogatja adományá-
val. A szirénázó mentőautó hangja mindig 
eszünkbe juttatja, egy embertársunk bajban 
van. Különösen drámai, ha egy újszülöttnek 
kell azonnali beavatkozás. Segítsen az élete 
megmentésében!

A Baptista Pont a Fáy utca 11. szám alatt ta-
lálható. Nyitva munkanapokon 8-16 óra kö-
zött.

Ugyanitt adománybolt működik „turkálós” 
jelleggel. Várják önöket!

Nemzeti lobogó és kenyérillat

– Elvitathatatlanul a legnagyobb, 
egyben legösszetettebb nemzeti ün-
nep augusztus 20-a. Ünnepeljük 
magyar államiságunkat, Szent Ist-
ván királyunk nagy tetteit, továbbá 
a nemzeti lobogó mellett ott fekszik 
a barnára sült cipó is, amely maga 
az élet, az ifjúság. Ilyenkor a szívünk 
is megtelik az újkenyér illatával, de 
megtelik a magyarságtudattal és 
büszkeséggel is - fogalmazott Kál-
mán Tibor alpolgármester ünnepi 
beszédében, melyet a Királyok Ka-
puja emlékmű melletti téren mon-
dott el. Az alkotás, a megújulás és 

a jövőbe vetett hit hídja köti össze 
Szent István király korát és a jelen-
kort – tette hozzá Kálmán Tibor. 

Az ünnepi műsorban a Bé-
kés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, 
Kopanyicza András versmondó, és 
a Belencéres Néptáncegyüttes ka-
maracsoportja lépett fel, fokozva a 
megemlékezés emelkedett hangu-
latát. A lelkészek által megáldott 
és megszentelt újkenyeret megszeg-
ték, annak darabjai kézről kézre jár-
tak a kellemes nyári melegben meg-
tartott ünnepség résztvevői között.

Folytatás a 3. oldalon

Családi délután Dánfokon
Csodálatos strandidő, színpadi fel-

lépések, pörköltillat, kirakodóvásár, 
focizás és jó hangulat jellemezte az 
augusztus 20-án délutánra meghir-
detett dánfoki családi délutánt. So-
kan választották ezt programul. Ti-
zenhárom csapat részvételével folyt a 
kispályás focitorna, nyolc csapat pe-
dig bográcsos főzőversenyben mérte 
össze ügyességét. A színpadon a fő-
szervező kulturális központ saját cso-
portjai, a békési „Ki mit tud?” ver-

seny legjobbjai, és megyei amatőr ze-
nekarok váltották egymást. 

Az új búzalisztből kisütött kenyeret, az élet szimbólumát ökumenikus szertar-
tásban Nagy József római katolikus esperes, Németh Csaba református lel-
kész és Péter István baptista lelkipásztor áldotta és szentelte meg.

ÉRETTSÉGIZZ VELÜNK

TANDÍJMENTESEN
BÉKÉSCSABÁN

Munka mellett, 
akár két év*

 alatt is 
elvégezhető,

most 8 osztállyal is 
jelentkezhetsz.

Tel.: 06-1/783-7595, 0036-20/824-4124
www.tudasfagimnazium.hu

Diákigazolvány, 
családi pótlék igényelhető.

* meglévő képesítés beszámításával

Gerinc Forma Torna

Békésen a kulturális központban MINDEN KEDDEN 18 órától
Táncoltassuk meg együtt gerincünket!

Friss hírek, exkluzív inTerjúk 
a Békési újság Facebook oldalán!

kövessen minket!
Főzőverseny a színpad előtt. 
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Tegyen önmagáért! Menjen el a szűrésre!
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések 
miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a 
második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében 
a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kap-
nak meghatározott időnként meghívólevelet. Em-
lőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba 
tartozó nők, méhnyak 
szűrésre háromévente a 
25-65 éves korcsoport-
ba tartozó nők kapnak 
névre szóló meghívást. 
Emlőszűrésre a meg-
hívólevélben pontosan 
megírják, hogy hová és 
mikor várják a szűrendő 
hölgyet, ha az időpont 
nem felel meg, akkor 
lehetősége van az időpont módosítására a meg-
adott telefonszámon. Méhnyakszűrésre a meg-
hívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket 
lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont-
egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő mi-
nimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye 
magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos be-
tegsége, de ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új meg-
betegedés fordul elő, és minden évben mintegy 

2800 nő meghal a betegség következtében. Az 
emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - 
is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredmé-
nye annál hatékonyabb, minél korábbi stádium-
ban sikerül a betegséget felismerni. Éppen ezért 
fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon 
mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az 
emlőrák többnyire fáj-
dalmatlan, sőt, minél 
inkább fáj egy csomó, 
annál kevésbé valószí-
nű, hogy megjelenése 
rosszindulatú daganat-
ra utal. Éppen ez a fáj-
dalmatlanság az, ami a 
betegeket megtévesz-
ti, és ami miatt sokszor 

csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után 
fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új 
esettel fordul elő méhnyakrák Magyarországon, a 
megbetegedés miatti halálozás pedig évente meg-
haladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése 
megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada 
nem él a lehetőséggel, részben ezért nem ismerik 
fel korai stádiumban a betegséget.

Tegyen önmagáért, egészségéért és vegyen 
részt az ingyenes szűrővizsgálatokon!

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

Élő fortélyaink

A volt Schultz-vendéglő

A Kossuth és a Mezey utca sarkán álló ház 
a xx. század fordulóján, az 1800-as évek leg-
végén épült, s eredetileg a Schultz-vendég-
lő működött benne. Az egykori jó hírű ét-
teremben Farkas ár-
pád és cigányzene-
kara szórakoztatta a 
közönséget, de néha 
játszott itt Burai Sán-
dor és zenekara is, ők 
a Magyar Rádióban is 
felléptek.

A sarki épület-
ben hatalmas táncte-
rem volt színpaddal. 
A két háború között itt működött az Ifjúsá-
gi Kör, amelynek amatőr színjátszó csoport-
ja ebben az épületben adta elő színdarabjait. 
Az államosítások után a Szőnyegszövő üzem 
költözött ide. Sokáig a Csaba Szőnyegszövő-
nek adott helyt az ódon építmény. Jelenleg 
egy varroda dolgozói készítik itt a ruhákat. 

Nyolcvan körüli a dolgozói létszám. Herpai 
Gábor úr bemutatta a varrodát. Elmond-
ta, hogy felsőruhákat varrnak az asszonyok 
külföldre. Minden elismerés megilleti az itt 

dolgozókat szorgal-
mukért, pontos, lelki-
ismeretes munkáju-
kért.

A ház az átalakítá-
sok ellenére még őr-
zi az eredeti polgá-
ri hangulatot. Az ut-
cafronton az ablakok 
sima vakolt keretben 
találhatók. A hom-

lokzat felső részén vonaldíszítés fut végig.
A volt vendéglő tömegében és aránya-

iban szépen illeszkedik az utcaképbe. Bár 
nem műemlék jellegű, de városképi értékei 
és művelődéstörténeti okok miatt védelme 
indokolt.

Bíró györgy, városvédő

Idősek és óvodások mehetnek 
a múzeumba pályázati pénzből

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának döntése alap-
ján Békés Város Önkormány-
zata kétmillió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert a 
Békés Városi Jantyik Mátyás 
Múzeum „Gyere velünk a mú-
zeumba!” elnevezésű program-
jára. A támogatás két prog-
ram megvalósítását teszi lehe-
tővé. Az egyiknek az idősebb 
korosztály lesz a célközönsége. 
Környékbeli lokálpatrióták-
nak tartanak előadássorozatot, 
olyanoknak, akik életüket Bé-
kés vonzáskörzetében (alapve-
tően a Békési járásban) élték le, 
minden emlék, élmény ide köti 
őket. Figyelembe véve a látoga-
tók részéről időnként elhang-
zó, kiállítási témákkal kap-
csolatos kívánságokat is, sok-
sok vetített képpel kísért té-
mákat mutatnak be. Ilyeneket 
például: a békési vár, Kecske-
méti Gábor békési olimpikon, 
a békési múzeum története, a 
békési sport 120 éve, a békési 
gimnázium története, épületek 
átalakulása a városközpont-
ban, hídjaink és történetük, 
Jantyik Mátyás munkássága, a 
régi békési vásár.

A második program az óvo-
dásokat célozza meg. Az óvo-
dapedagógusok véleményét fi-
gyelembe véve a Békés Városi 
Jantyik Mátyás Múzeum egyik 
állandó kiállításához kapcsoló-
dóan terveznek múzeumláto-
gatást és múzeumpedagógiai 
foglalkozást e korosztálynak. 
Ez a tárlat a Körös-vidék ma-
dárvilágát mutatja be. A gye-
rekek saját tapasztalataik alap-
ján felismerhetik a madarakat 
a vitrinekben, illetve a hozzá-
juk tartozó madárhangokat. 
Kézműves foglalkozásként 
madárkát formáznak, melyet 
magukkal vihetnek. Ez jó csa-
logató arra nézve, hogy követ-
kező alkalommal is szívesen lá-
togassanak el a múzeumba. Az 
óvodák felkeresése során kivé-
tel nélkül örömmel fogadták 
a múzeumlátogatás ilyen mó-
don megvalósulható ötletét, 
így előreláthatólag a békési já-
rás összes óvodája (Békés, Me-
zőberény, Bélmegyer, Kamut, 
Köröstarcsa, Murony, Tarhos) 
felkeresi majd a Békés Városi 
Jantyik Mátyás Múzeumot - 
tudtuk meg Sápiné Turcsányi 
Ildikó múzeumigazgatótól. 

Közvetlen buszjárat Gyulára
Sokak régi vágya teljesülhet szeptember elsejétől, amikortól 

a Dél-alföldi Közlekedési Központ zrt. közvetlen autóbuszjára-
tot indít a Békés-Gyula útvonalon. Naponta két busz közlekedik 
Békésről Gyulára, ugyanennyi Gyuláról Békésre. 

Békési indulások a pályaudvarról: 6:50 (érkezés: 7:25), és 
15:05 (érkezés: 15:40). Gyulai pályaudvarról indul: 7:25 (érkezés: 
8 óra), és 14:30 (érkezés: 15:05).

Félezren kérték eddig az ingyenbérletet
A nagy hagyományokkal rendelkező, fiziote-

rápiás kezeléseket nyújtó gyógyfürdő igen nép-
szerű. Ez az emberi léptékű, minden igényt ki-
elégítő modern intézmény komplex ellátást 
nyújt a vendégek számára messze a tömegtu-
rizmus zajától, családias, nyugodt légkörben, 
megfelelően képzett és tapasztalt szakember-
gárdával. A kezelések utáni pihenés is megol-
dott. Az épület két részre tagolódik: az egyik 
a balneoterápiás részleg, a másik részben talál-

ható a reumatológiai és ortopédiai szakrendelés, 
valamint a fizioterápia. 2016 második negyed-
évétől a békési, 60 év feletti lakosok részére in-
gyenes rekreációs bérletet biztosít Békés Város 
Önkormányzata, támogatva ezzel ezt a korosz-
tályt.  Az elmúlt pár hónap alatt több mint 530 
ilyen ingyenes bérletet vettek igénybe a rekreá-
ció jegyében. A bérlettel hétköznaponként láto-
gatni lehet az uszodát is a hatvan évnél idősebb 
békésieknek. 

Tanévkezdés változásokkal
(Folytatás az 1. oldalról)
- Milyen változások történtek 

a tankerületnél?
- A Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ szervezete 
módosult. A Dr. Hepp Ferenc Ál-
talános Iskola a KLIK Gyulai Tan-
kerületi Központjához került. En-
nek vezetője Teleki-Szávai Krisz-
tina, aki részt vesz augusztus 
30-án a Bajza utcai iskolaépüle-
tünk átadásának ünnepségén. 

- Mit tudhatunk erről az újabb 
iskolaépületről?

- A Bajza utcai volt bölcsőde 
épülete évek óta üresen állt, a 
város a Dr. Hepp iskola hasz-
nálatába adta, hogy a helyhi-
ány okozta gondjainkat eny-
hítse. Az elmúlt időszakban kí-
vül-belül teljesen felújítottuk az 
önkormányzat támogatásával. 
Szeptemberre egy tulajdon-
képpen új iskola fogadja majd 
az oda helyezett három alsós 
osztályt. Négy tantermet alakí-
tottunk ki, tornateremmel, ját-
szóudvarral, új bútorokkal, me-
lyet a KLIK-nek köszönhetünk. 
Akadálymentesített az épület, 
és minden más szempontokat 
is figyelembe véve maximáli-
san megfelel az előírásoknak. 

Három osztály hat tanítója kez-
di meg itt a munkát. A gyerekek 
ebédelni bejönnek a közpon-
ti iskolába. A kialakított torna-
terem segítséget jelent a min-
dennapos testnevelés miat-
ti helyhiány megoldásában, a 
központi épületből is több osz-
tály ott fogja a testnevelés órát 
megtartani. 

- Mint iskolaigazgatót kérde-
zem, milyen változások lesznek 
a Dr. Hepp Ferenc Általános Is-
kolában szeptembertől?

- Személyi változás, hogy két 
új igazgatóhelyettes kezdi meg 
a munkát: Vidáné Endrődy Ildi-
kó általános helyettesem lesz, 
Samu Hedvig a felsősöket fel-
ügyeli, az alsósoknál Barna Zol-
tán továbbra is az igazgatóhe-
lyettes. A tarhosi tagintézmé-
nyünkben Kovács-Szabó Esz-
ter lesz a megbízott vezető. Új 
kollegák is érkeztek. Az alap-
fokú művészeti iskolában új 
néptáncoktató és trombitata-
nár kezdi meg a munkát. Az is-
kola tanulói létszáma az előző 
évihez közel hasonló. Mintegy 
660 gyermeknek csengetnek 
be szeptember elsején a mi in-
tézményünkben. Szegfű K.

Deákné Domonkos Julianna, oktatási bizottsági elnök

hirdessen a Békési újságban!
Minden harmadik hirdetését 

ingyen jelentetjük meg. 
Keressen MinKet!

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

Sokan „motyognak” a 
magyar kormány sportra 
költött ráfordításaival kap-
csolatban. Mondják, lehetne 
ezt például az egészségügy-
re is költeni. Első hallásra 
még úgy is tűnik, van ben-
ne igazság. ám, ha csak egy 
lépéssel tovább gondoljuk a 
dolgokat, rájöhetünk, hogy 
ez az elképzelés ismét csak 
elsősorban orbán Viktor, 
másodsorban pedig az álta-
la irányított csapat messze a 
jövőben való gondolkodását 
igazolja. Természetesen nem 
hibátlan gárdáról van szó, 
néhány dologról megvan az 
ember véleménye, de az or-
szág, a magyarság közelebbi 
és távolabbi sorsát meghatá-
rozó úgynevezett koncepci-
onális döntéseik mindegyre 
beigazolódnak.

De térjünk vissza a sport-
ra. Az egészségügyre lehet 
és kell költeni, szép lassan 
meg is történik, bízom ben-
ne. Ez is szól a jövőnek is, 
hiszen egészségünk megőr-
zése kell, hogy legyen a leg-
fontosabb cél. Fontos a mai 
betegeken való segítés is, de 
ha mag akarunk maradni, a 
meglévő épet, jót kell meg-
őriznünk. A rendszeres test-
mozgás pedig épp ezt szol-
gálja. ám a tömegsport, az 
emberek sorozatnéző karos-
székükből való kiemelése 
csak pozitív példa mutatásá-
val lehetséges.

Gondoljuk csak vissza a 
foci EB-re. A magyar csa-
pat remek teljesítménye va-
rázsütésszerűen egyesítet-
te a nemzetet politikai ho-
vatartozástól és határoktól 
függetlenül, magyar példa-
képeket állított a magyar 
gyermekeknek és tömeges-
től terelte őket a foci, értsd 
a sport, értsd a rendszeres 
testmozgás felé. A felnőt-
teknek meg visszaadta azt, 
amiről először Mikola Ist-
vántól hallottunk anno: a 
kollektív nemzettudathoz, 
az egységes magyar nemze-
ti lélekhez való tartozás cso-
dálatos érzését. Hogy egyek 
vagyunk, hogy egy vérből 
valók vagyunk.

Az olimpiát nézve látom 
például áder János remek 
emberi és politikai hozzá-
állását, amint a hazai ren-
dezésért lobbizva ott van a 
magyar sportolók mellett is. 
Ha ez sikerül, óriási pers-

pektívák nyílnak Magyar-
ország előtt. Egy ilyen vi-
lágverseny - a legnagyobb 
- haszna nem csak pénz-
ben mérhető, hanem az 
említett jövőbeni építkezés 
egyik kulcsa is. Mint ahogy 
az úszó világversenyeké is. 
Mindezekhez pedig feltét-
lenül kell az infrastruktú-
ra. Kellenek az új, modern, 
több hasznosítású sportlé-
tesítmények. Mint ahogy 
kellenek azok - a települé-
seken nemsoká felállítandó 
- szabadtéri és majd fedett 
sportolási lehetőségek, ahol 
majd bárki, bármikor in-
gyen végezhet testmozgást. 
Hollandiában láttam ezt. És 
nagyon jól működik. Mun-
ka után nem a kocsmába 
tér be az ember 3-4 sörre, 
hanem elmegy egyet gyúr-
ni, vagy asztaliteniszezni, 
vagy amire épp kedve szoty-
tyan, aztán esetleg egy sör-
re, vagy üdítőre hazafelé. 
Nem mindegy.

De térjünk vissza az olim-
piára. E sorokat a Szabó-
Kozák kajak páros aranya és 
a vízilabda-válogatott Mon-
tenegró elleni vesztes mecs-
cse után írom éppen. Nagy 
és talán túlzott várakozással 
voltunk az első pár nap ki-
emelkedő eredményei után. 
Kommentátoraink bele is 
estek a „mi vagyunk a leg-
jobb európaiak” csapdába. 
Nem vagyunk azok. De ki-
emelkedőek vagyunk a la-
kosságszámunkhoz, a ráfor-
dítható anyagi lehetősége-
inkhez képest. És még meg-
vagyunk, nem tűntünk el a 
történelem süllyesztőjében, 
pedig épp elegen szerették 
volna ezt.

Megkönnyeztem a kaja-
kos lányok kimondhatatla-
nul emberi nyilatkozatát. 
Az el sem hihető öröm pil-
lanatában nekik csak az a 
társ számított, akiben telje-
sen megbíznak és a betelje-
sült álom, az olimpiai arany-
érem. Pénzre nem gondol-
tak, nem ezért csinálták az 
egészet. Benedek Tibor szö-
vetségi kapitány pár perc 
alatt éveket öregedett, nem 
szépített semmit, egyene-
sen, magyarul beszélt ar-
ról, ami történt, majd mo-
solygott egyet, mély levegőt 
vett és bejelölte következő 
célt, amiért dolgozni kell to-
vább.

Szép lett volna itt is a si-
ker, de legalább ennyire fon-
tos az emberi nagyság, ami-
vel találkozhattunk. És ezt 
is a magyar sport adta ne-
künk. Szép volt fiúk-lá-
nyok, és szép is lesz. Bízom 
benne.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
augusztus 20-27. 
Levendula Patika (Csabai u.)
augusztus 27-szeptember 3.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
szeptember 3-10. 
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. Egyes patikák szomba-
ton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet 
A Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Lánczi László Sándor (Békés) 
és Horváth Hajnalka (Békés), 
Gábris Jenő (Dorog) és Szabó 
Edit (Dorog).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
Dürgő Jánosné Kovalovszki Te-
réz (84, Tarhos), Kertész Gábor 
(78), Kovács Mátyásné Csarnai 
Mária (79, Murony), Futaki Csa-
ba (30), Csurka Mihály (80), Szé-
kely István (93, Murony), özv. 
Somlyai Lászlóné Kárp Ilona 
(86), Csanádi Eszter Aranka (37, 
Kamut), Szilágyi Gábor (84), özv. 
Remeczki Lászlóné Barta Mária 
(82), István János (62, Tarhos), 
özv. Kardos Mihályné Kovács 
Irén (82), özv. Pásztor Lászlóné 
Oláh Zsuzsanna (90), Kertész 
Gergelyné (90, Kamut).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Mi a helyzet szemétügyben?
A magyar önkormányzatok tör-

vényben előírt kötelező feladata a 
hulladékgazdálkodás. 2016. április el-
sejével a szabályozás módosult. Létre-
jött a Nemzeti Hulladékgazdálkodá-
si és Vagyonkezelő zrt., mint állami 
koordináló szerv, amelynek feladata, 
hogy kialakítsa a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás országos tervét, 
meghatározza a szolgáltatási díjakat, 
beszedje a díjakat és kezelje a kintlé-
vőségeket, illetve a felmerülő költségek függ-
vényében szolgáltatási díjat fizet a közszolgál-
tatónak.

Településünkön a hulladékszállítás közszol-
gáltatását az önkormányzattal kötött szerző-
dés alapján a BKSz Plusz Nonprofit Kft. vég-
zi, amely adatszolgáltatással együttműködik 

a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és 
Vagyonkezelő zrt-vel. Az állami szerv 
végzi a lakosság által fizetendő díjak 
számlázását, beszedését, behajtását, 
de ezt a munkát mindeddig (április 
1-je óta) nem kezdte meg. 

A BKSz Plusz Nonprofit Kft. tá-
jékoztatja a lakosokat, hogy erre a fo-
lyamatra sem az önkormányzatnak, 
sem a közszolgáltatónak nincs ráha-
tása vagy beleszólása, ezért kérik a 

lakosság türelmét. Szeretnék kiemelni, hogy 
adatváltozás, igénybevétel módosulása, lakat-
lan ingatlan bejelentése és más kérdésekben a 
BKSz Plusz Nonprofit Kft-hez kell bejelentést 
tenni. Elérhetőségek: Békés, Verseny u. 4., Tel./
Fax: 06-66-411-174, E-mail: bksz@bekesvaros.
hu, Honlap: www.bkszkft.hu. 

Vádemelés 
a kábítószerező 
férfi ellen

Kábítószer birtoklás gya-
núja miatt javasol vádemelést 
a rendőrség egy békési férfi 
ellen, akinek a háza teraszán 
április 20-án hat tő cannabist 
találtak a rendőrök. A ház-
ban lakó férfit előállították és 
a kábítószer gyorsteszt pozitív 
eredményt mutatott nála. Az 
orvos szakértői vizsgálat ered-
ménye igazolta, hogy a férfi 
valóban kábítószert fogyasz-
tott. A lefoglalt növényekben 
pedig kábítószernek minősülő 
anyagot mutattak ki. A rend-
őrség a nyomozást vádemelé-
si javaslattal lezárta. A bünte-
tőeljárás iratait a rendőrkapi-
tányság továbbította a járási 
ügyészségre.

Falunap szerbiai testvértelepülésükön
Augusztus 13-14-én rendezték meg a szerbiai Magyarittabén 
a falunapot, amelyen városunk delegációja is részt vett. 

A kicsiny Magyarittabé az 
ó- és Új-Bega-folyó között 
fekszik Bánát szerbiai részén. 
Nem önálló település, ha-
nem Bégaszentgyörgy köz-
ség önkormányzatának része. 
Magyarittabén alig ezer lélek 
lakik, a létszám folyamato-
san csökken, sokan külföldre 
mentek munkát vállalni. A la-
kosság nagy része református 
vallású, őseik Békés megyéből 

érkeztek a xVIII. században.
A látogatás kapcsán a de-

legációt vezető Mucsi And-
rás oktatási és kulturális ta-
nácsnok elmondta: a falunap 
nagyon fontos volt a baráti-
testvéri kapcsolatok erősíté-
se szempontjából. Megbeszé-
lést folytatott Marton Károly 
helyi református lelkésszel és 
Kiss Nándor nagybecskere-
ki lelkipásztorral, aki a bá-

náti református egyházmegye 
esperese. Az esperes maga is 
magyarittabéi és a helytörté-
net kutatója. Az egyházi veze-
tőkkel a képviselő arról egyez-
tetett, hogy Békésen elkezdő-
dött az innen elvándoroltak 
történetének tudományos fel-
dolgozása. Ebben a munkában 
a bánáti reformátusok kutatá-
sára is támaszkodhatnak. 

A békési küldöttség meg-
hívást is tolmácsolt: várják az 
ottaniakat a szeptemberi Ma - 
d zagfalvi Napokra. 

Kitüntetést kapott Fejes Antal
Az augusztus 20-i nemze-

ti ünnep alkalmából a buda-
pesti Vigadóban Lázár János-
tól Magyar Arany Érdemke-
reszt Kitüntetést vett át Fejes 
Antal nyugalmazott zeneis-
kolai igazgató, cselló-és szol-
fézstanár, aki 40 éven át volt 
a Békés-tarhosi zenei Napok 
keretében megtartott vonós-

zenekari tábor vezetője, 2006-
ig a BÉTAzEN művészeti ve-
zetője. A kitüntetésre a Bé-
kés-Tarhosi zenebarátok Kö-
re kezdeményezése útján ter-
jesztette fel Fejes Antalt Bé-
kés Város Képviselő-testülete 
– tájékoztatott Farkas László-
né, a Békés-Tarhosi zeneba-
rátok Köre elnöke.Fo
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Nemzeti lobogó és kenyérillat
(Folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen sokan 

megvásárolták a Testvérvá-
rosok Kenyerét. A jótékony 
célú kenyérvásár bevétele és 
a gyűjtésből megmaradt liszt 
ezúttal is - immár negyedik 
éve - erdélyi testvértelepülé-
sünkre, a gyergyószentmik-
lósi Szent Anna Gyermekott-
hon lakóihoz és nevelőihez jut 
majd el. Amint az ötletgaz-
da Hegyesi, Paulcsik és Öreg 
családok képviselői a helyszí-
nen lapunknak elmondták, 
eddig mintegy 26 mázsa bú-
zát adtak össze a gazdák. Eh-
hez hozzátették a gyergyói 
otthonból és az önkormány-
zattól kapott néhány zsáknyit, 
együtt megőröltették. A Csa-
pó Pékség segítségével mint-

egy 1000 darab kiscipót süt-
tettek ki, ezeket a piacon, az 
augusztus 20-i ünnepségen, 
és lapunk nyomdába kerülését 
követően, a Libás tanyán meg-
tartott Mindennapi Kenye-
rünk rendezvényen lehetett 
megvenni. A tervek szerint a 
befolyt pénzből egy újabb mo-
sógépet és egy tűzhelyet vesz-
nek a gyermekotthonnak, a 
megmaradó összegből pedig 
tüzifát, amelyből várhatóan 
jut gyergyói szegény családok-
nak is.  Sz. K.

A testvérvárosok Kenyere búzagyűjtést eddig támogatta: Berczi Sán-
dor, Békési endre, Bétak Kft., Bíró Ferenc, dihenné hoffmann tün-
de, egeresi Ferenc, Fábián János, gellén János, hegyesi Sándor, hégely 
lászló, Kárp lajos, Kelemen lászló, dr. Kocsis Imre, Kovács István, Ko-
máromi lászló, Öreg Péter, Pálfi János, Pásztor János, Madarasi lászló – 
hidasháti zrt., Samu István, Szatmári János, özv. Szabó Istvánné, varga 
gábor (Kamut). további támogatók: lipták lajos – lipiliszt Kft., csapó 
Pékség, Szent lázár Alapítvány, vágási Sándor, Békési Újság.

A jótékony kenyér bevétele a 
gyergyószentmiklósi szegények-
hez jut el. A búzagyűjtés augusz-
tusban és szeptemberben még 
folytatódik.
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Csendesül...
A KIrály éS A KIcSInyítőKéPző

A karácsony még jó darabig nem lesz aktuális, így én sem az ün-
neppel, hanem az ünnepelttel szeretnék foglalkozni. Jóllehet, Jézus 
Krisztus nem decemberben született, születését ekkor ünnepeljük 
– már aki ünnepli. De vajon kiről beszélünk, amikor Jézusról be-
szélünk: egy betlehemi jászol apró lakójáról, aki kétezer éve nem 
szűnt meg csecsemőnek lenni, vagy a világtörténelem legfontosabb 
személyéről? Az, hogy a húsvéti nyúl lassan átveszi a megfeszített 
és feltámadt Krisztus szerepét, legalábbis ami a közgondolkodást 
illeti, nem titok. De amikor Jézus születéséről beszélünk, Isten em-
beri testben való megjelenéséről van szó: „Én és az Atya egyek va-
gyunk.” (János 10:30) Ha tehát azt mondjuk, Jézuska, azt mond-
juk, Istenke. Nem degradáló a világmindenség teremtőjét kicsinyí-
tő képzővel illetni? Nem mozdul meg bennünk valami akkor, ami-
kor ilyet hallunk? Hogy baj van, hogy ez a két fogalom nem össze-
egyeztethető? Krisztus, akinek adatott minden hatalom mennyen 
és földön, bár csecsemő is volt, de nem maradt az. Ő az, aki össze-
köt minket Istennel, ő az, aki életét adta, hogy nekünk életünk le-
hessen. Ő az, aki királyként uralkodik, és egy királyhoz, még ha ap-
ró gyermek is volt egyszer, nem való a kicsinyítő képző. Kívánom, 
hogy Jézuska helyett alkalmunk nyíljon megismerni – először, vagy 
sokadszor – magát Jézust! d. nagy Bence

A kormány jelentéseket kapott a magyarországi és az Eu-
rópában tapasztalható állapotokról a migrációval kapcsolat-
ban, a terroristatámadásokat követő hangulatról, a válság-
övezetekben történt fordulatokról és azok következménye-
iről - közölte Kovács zoltán kormányszóvivő. Határozott 
arról, hogy 3000 fővel növeli a határvadászok létszámát. Az 
év első 7-8 hónapjában félmilliónál is több illegális migráns 
érkezett Európába. Ez komoly közbiztonsági kihívást jelen-
tett. Drasztikusan nőtt a nők elleni támadások száma, egy-
értelmű kapcsolat bizonyosodott be a terrorizmussal gyanú-
síthatók, azokat elkövetők és az illegális migráció között. 
„Magyarország lakosai október 2-án elsőként nyilváníthat-
nak véleményt az EU-ban azzal kapcsolatban, elképzelhe-
tőnek tartják-e, hogy a brüsszeli bürokrácia a nemzeti par-
lamentet, a nemzetek akaratát megkerülve döntsön olyan 
kérdésekről, amelyekre sosem kapott jogosítványt.” Ezt a 
véleményt sem itthon, sem az unióban nem lehet figyelmen 
kívül hagyni. A kormány egyértelmű „Nemre” buzdítja a 
választókat. Minden magyar állampolgár augusztus 15-ig 
értesítést kapott arról, hogy felvették a választói névjegy-
zékbe. Ha nem, forduljon a választási irodákhoz, ahol pótol-
ják a hiányosságokat.  

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Mikor Irénkétől hétvégén jött 
SMS, már az gyanús volt. Körzeti 
nővérem nem szokott munkaidőn 
kívül jelentkezni, tiszteli a „regene-
rációs” szükségleteimet. Annyira, hogy gyakran mondja: doktor úr, pi-
henni is kellene. Most mégis írt. Azt kérdezte, igaz-e, hogy Julika nincs 
már? Megdöbbentem, és megkérdeztem csupaszív unokahúgát, Hajnit, 
aki sajnos megerősítette a keserű valóságot: küzdöttek érte, de a már 
egyszer megreparált motor végleg feladta a szolgálatot.

Micsoda páros! Szív és szolgálat. Mert talán ez jellemezte legjobban 
többet közt a rendelőintézet büfését, Pusztainé Julikát. Lehet, sokan 
felkapják a fejüket: orvosokat, nővéreket is eltemetnek, minek akkora 
ekkora hűhó egy vendéglátó ipari dolgozó körül? A válaszom az, hogy 
minden ember megérdemli, hogy emlékezzenek rá. Ő azonban több volt 
egyszerű embernél. Egy személyben intézmény volt, a békési „SZTK” 
szerves része. Annyira természetes volt, hogy ott van, hogy a legkoráb-
ban jövők is beköszönhettek: szia, csókolom, jó reggelt Julika! Ő mosoly-
gott, visszaintett és végezte a dolgát. A csapat tagja volt. Az új igazgató-
nő keze alatt lassan-lassan ismét egységes egésszé épülő egészségügyi 
dolgozók csapatába tartozott. Mindenkit ismert, és mindenki szokását 
is, egészen addig, ki hogyan issza kávéját, keserű vagy tejcsokit szeret. 
Mint ahogy egy orvos egy idő után kívülről ismeri területe, körzete, osz-
tálya betegeit, azok szokásait, rigolyáit. Kereskedelmi érzékére mi sem 
jellemzőbb, mint az, hogy a filléres, forintos dolgokból is képes volt szép 

forgalmat lebonyolítani. A folyosón 
terjengő frissen sült pogácsa illa-
ta már kora reggeltől csalogatta a 
kuncsaftokat. Utóbbi időben már a 

városból is sokan betértek a tízórait megvenni. Kiszolgált, közben pár 
mondat gazdát cserélt, és így lett a büfé a városi információcsere egyik 
gócpontjává. Ám mégis megőrizte diszkrécióját, jó hírét. Nem lett plety-
katanyává a pici büfé, mert működtetőjének volt stílus és arányérzéke, 
ismerte és betartotta a határokat.

Órát lehetett igazítani hozzá. Mikor meghallottuk jellegzetes, rendőri 
határozottságú kopogását a rendelő ajtaján, fel sem néztünk, csak mond-
tuk: már kettő lesz öt perc múlva? Mert Julika mindig öt perccel zárás 
előtt hozta az Erzsike kapucínerjét. Igen, behozta a rendelőbe. Ha na-
gyon sok beteg volt, valakivel üzentünk: Julika, segítség, kávé kellene! Pár 
perc múlva érkezett a „doppingszerrel”. Pénteki melegszendvicsének híre 
ment. Egyszer véletlenül akkor nyitottam be a gazdasági irodába, amikor 
az ott dolgozók – mint oviban a lurkók az óvó nénit – körülülték az igaz-
gatónőt és együtt, boldogan, fenséges illatfelhőben majszolták Julika le-
gendás termékét. Csapatformáló szendóját.

Sok minden jut még eszembe róla, de rendhagyó Isten hozzádnak 
talán ennyi is elég. Minden nap, mikor belépünk az épületbe, ajtajára 
téved szemünk. Egy korszaknak vége. Szép volt együtt. Legyen az örök 
nyugalma áldott és ránk lenéző mosolya elégedett: az utód is jól dolgo-
zik. Így legyen.  Dr. Pálmai Tamás

Julika emlékére

Új igazgató a „Mezgé” élén
Szeptember elsejétől a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Is-
kola és Kollégium (a korábbi Tisza Kálmán Szakképző Iskola) 
igazgatója lesz Marton József, aki a Békési Újságnak nyilatkozott. 

- Milyen szakmai múlt áll ön 
mögött?

- Villamosmérnök-tanár va-
gyok, tanítottam az egykori 
Kandó Kálmán Műszaki Főis-
kolán, majd visszatértem Bé-
kés megyébe. Eredetileg okányi 
származású vagyok. A Trefort 
ágoston Szakképző Iskolának 
lettem a tanára, igazgató-helyet-
tese és 21 éven keresztül igazga-
tója. Az elmúlt három évben a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
oktatási ügyek felelőseként dol-
goztam. A Gál Ferenc Főiskola 
rektorának, Dr. Kozma Gábor-
nak a felkérésére vállaltam el a 
békési szakképző iskola igazga-
tását. 

- Milyen céljai vannak rövid-
távon?

- Egy olyan folyamat vége fe-
lé járunk, ami az iskola műkö-
désének személyi és gazdasági 
ésszerűsítését jelentette elsősor-
ban, egyben pedig pozíciót jelölt 
ki az intézmény számára a hazai 
szakképzési rendszerben. Ko-
rábban egy több városra kiterje-
dő, nagytérségi szakképző intéz-
mény központja volt a békési is-
kola. Ez megváltozott a KLIK-es 
átszervezéssel, és lecsökkent Bé-
kés városra és a tarhosi tangazda-
sági jelenlétre. Tavaly, az egyházi 
fenntartásba vételkor, a gyógy-
pedagógiai egységet a KLIK 
nem adta át, így csak a szak-

képzési, gimnáziumi intézmény-
egységek és a kollégium került a 
Főiskolához. Az egyházi átvétel 
célja nem a régi pozíció vissza-
állítása volt, hanem egyrészt az, 
hogy a keresztény, értékközpon-
tú nevelési rendszerben integrál-
ja az intézményt, másrészt pe-
dig a Főiskola által újraindítandó 
észak-békési, dél-szolnoki mező-
gazdasági felsőoktatás bázisisko-
lájává fejlessze azt. A képzések-
nél elsőszámú szempont, hogy 
az iskolának ki kell szolgálnia a 
térség munkaerő-piaci igényeit, 
maximális együttműködésre tö-
rekedve a cégekkel, ahol diákja-
ink a gyakorlati képzésüket töl-
tik. Fontos elvárása a fenntar-
tónknak, hogy a katolikus Szege-
di-Csanádi Egyházmegye intéz-
ményei és más egyházi szerveze-
tek számára is képezzünk szak-
embereket, amellett, hogy a ma-
gas szintű szaktudásuk, a közjót 
szolgáló hivatásukra felkészíté-
sük mindenféle állami, civil és 
gazdasági szervezetnél való mun-
kavállalást is támogatják. Példá-
ul pedagógiai, szociális képzése-
ink indulnak, a végzett tanuló-
ink a Főiskolán folytathatják ta-
nulmányaikat. Továbbá a mező-
túri mezőgazdasági felsőoktatás 
újraindításához kapcsolódóan és 
az iskola sok évtizedes hagyo-
mányaira épülve továbbvisszük 
a mezőgazdasági szakképzést és 

mezőgazdasági gépészképzést. 
Kiemelném továbbá a rendésze-
ti és közszolgálati képzésünket, 
amely már erősen fókuszál a le-
endő békési börtön szakember 
utánpótlásának megteremtésé-
re és a közigazgatásnak is szak-
embereket fog adni. Még meg-
említeném az ipari szakmákat, a 
kereskedelmet és a vendéglátást. 
Széles a képzési palettánk. 

- Mennyire rugalmas ez a 
képzési kínálat?

- A képzések megújítása fo-
lyamatos és a valós igényekre 
reagál. Például a velünk kap-
csolatban álló vállalkozások ké-
résre a mezőgazdasági gépész-
képzést hidraulikai ismeretek-
kel bővítjük, vagy az informa-
tikai képzéshez illeszkedik a ro-
botprogramozás, mint új elem. 
Az iskola erőssége a felnőtt-
képzés és a fenntartó kérésé-
re bekapcsolódtunk a pedagó-
gus-továbbképzésbe is. Fontos 
szerepet jelent, hogy szeptem-
bertől a fenntartó Főiskola ag-
rár-mérnöktanár mesterképzé-
sének gyakorló helyeként, szak-
módszertani bázisiskolájaként 
is működünk.

- Mennyi diákkal kezdik meg 
a tanévet?

- Mintegy 500 diákkal. Ez a 
korábbinál kisebb tanulói lét-
szám lehetőséget ad a hatéko-
nyabb és személyesebb pedagó-
giai módszerek alkalmazására. 
Mint egyházi fenntartású köz-
oktatási intézménynek, fontos 
számunkra a nevelés. A sajátos 

nevelési igényű diákokra külön 
odafigyelünk, programot indí-
tunk a lemorzsolódás csökken-
tésére, valamint a minőségi szak-
képzésre felkészítő korai fejlesztő 
programokat hozunk létre álta-
lános iskolákkal együttműköd-
ve. Élénkíteni szeretnénk a diák-
életet, lesznek a pénzügyi életre 
és a családi életre felkészítő pro-
jektheteink, a szakiskolásoknak 
projektversenyek, csak hogy né-
hányat említsek. Én hiszek a sze-
mélyre szabott pedagógiában. A 
kor kihívásaira kell jó választ ad-
niuk a pedagógusoknak, ehhez 
szeretnénk nekik segítséget adni. 
Ami pedig a szakmaiságot illeti, 
a szakképzésben a kormányzati 
törekvéseknek megfelelően sze-
rencsés módon a gyakorlati ok-
tatásra került a hangsúly, a kép-
zés kétharmadát már ez teszi ki. 
Összességében a Gál Ferenc Fő-
iskola Békési Szakképző Iskola 
és Kollégium reményeim szerint 
szép jövő előtt áll. Eljött a jövőt 
megalapozó építkezés ideje.

Szegfű Katalin

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 Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhozszállítás 
12–22 óra között.
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Marton József.

TiszTelT Vásárlóink!
ezúton is értesítjük Önöket, 

hogy gazdaboltunk is kivesz egy hét 
nyári szabadságot. 

AuguszTus 22-Től 27-ig  
zárVA leszünk.

Augusztus 29-től a szokásos nyitvatartási rend 
szerint várjuk önöket a Piac tér 3 szám alatt.

kovács Julianna, szabó zoltán
Békés, Piac tér 3.

Telefon: 30/613-5474.
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békési sorsok, ékési arcokB

Az emésztéstámogAtás természetes módszerei

- Diéta: együnk több rostos élelmiszert, étkezések között több-
ször gyümölcsöt, minden főétkezéshez zöldséget rendszere-
sen, reggelire friss gyümölcsös müzlit, joghurtot, kefirt.
- Salaktalanító és böjtnapok: ha hosszabb kúrát nincs is alkal-
munk végezni, bár évente egyszer 2-3 hét tisztítókúra igen sokat 
könnyíthet a szervezeten, legalább heti 1-2 enyhébb salaktala-
nító napot (gyümölcsnap, rizs- vagy krumplinap) iktassunk be. 
Ilyenkor tehermentesül, kissé megpihen, megnyugszik a bél-
rendszer.  Folytatjuk…

Ki? Mit tud?
Úgy is feltehetném a kérdést, ki miben tudós. Hiszem, 
mindenkinek van egy olyan képessége, amiben más, több 
mint mások. A mosolygós, jóképű, intelligens fiatalember 
oláh Levente, bár még csak 20 éves, bizonyította mit tud, 
miben több. íme.

- Részt vettél nemrég a helyi 
Ki Mit Tud?-on, ahol a máso-
dik lettél. Mi vagy ki volt az 
indíttatás?

- Nem emlékszem ki javasol-
ta, de az egész család és a bará-
taim támogattak, hogy indul-
jak el. A verseny kétfordulós 
volt. Az elődöntőben és döntő-
ben is a Vidéki sanzont énekel-
tem, a Magna Cum Laudétól. 
Mindkét forduló élőben ment, 
közönség előtt, így nagy volt a 
kihívás. A döntőben már iga-
zából mindenki nyertes volt, 
mert valamennyiünknek fel-
lépési lehetőséget ígértek. Bár 
mások nevében nem nyilatko-
zom, de az eddigiek során több 
felkérést is kaptam, ahol szere-
tettel fogadtak. 

- A verseny után milyen re-
akciókat kaptál?

- Nagyon sokan örültek, 
hogy hallhattak engem énekel-
ni, eddig ez az oldalam kevéssé 
volt ismert és elismerő szavakat 
kaptam mindenkitől. olyanok-
tól is, akiktől nem számítottam 
rá. Idegenek is odajöttek, hogy 
gratuláljanak nekem. Nekem, 
mint gátlásokkal küzdő em-
bernek, ez rengeteget jelentett.

- Egyébként mivel foglalko-
zol és mik a terveid a jövőben?

- Tanuló vagyok, oKJ-s 
képzésben veszek részt. Szege-
den pedagógusasszisztensnek 
és családsegítőnek tanulok. Ezt 
szeretném majd továbbvinni 
és egyetemi szinten tanulni to-
vább, tanítónak. Persze, amíg 

erőm bírja, szeretném folytatni 
az éneklést is. Szegeden ének-
tanárhoz járok, mert fontosnak 
érzem, hogy továbbfejlődjek. A 
pálya azonban kiszámíthatat-
lan, majd látjuk, mit hoz a jövő 
a számomra.

- Szeretnék veled egy „já-
tékot” játszani, mely sokat el-
árulhat rólad! Kedvenc szí-
ned?

- A világoskék, mert a tisz-
ta égre emlékeztet. Szeretem a 
pirosat is, kicsit a tűz melegét 
érezteti.

- Kedvenc ételed?
- A rakott krumpli, mert 

nincs jobb, mint ahogy édes-
anyám csinálja. Hidegen is 
ugyanolyan jó, mint mele-
gen és számomra nincs belőle 
„elég” mennyiség. Nekem ez 
az étel olyan, mint másnak a 
cukorka és a sütemény. 

- Kedvenc zenéd?
- Nincsen. Minden műfajban 

megtalálom ami nekem tetszik. 
- Kedvenc időtöltésed?
- Két kedvencem is van. A 

nagymamámnak van egy ta-
nyája, ahová a bátyáimmal szí-
vesen és rendszeresen kijárunk. 
Elvégezzük az aktuális teendő-
ket a tanya körül, élvezzük a jó 
levegőt, a helynek a varázsát. A 
városi oldalam pedig szeret so-
rozatokat nézni és közben el-
pilledni. 

gugé

Következő interjúalanyunk: Hor  
váth Mihályné Vajas Katalin.

tIPegőK táPlálKozáSA
A mennyiségileg és minőségileg megfelelő táplálkozás alapvető 

fontosságú a gyermekek fejlődése szempontjából. A gyermekek ét-
rendje ebben a korban biztosítja a harmonikus növekedést, fejlő-
dést, hozzájárul a mentális fejlődési folyamatokhoz, segít megelőz-
ni a betegségeket, gyorsítja a gyógyulást és növeli a szervezet el-
lenálló képességét. Az 1-3 éves korosztályú gyermekek (kisdedek) 
táplálkozása fokozatosan kezd hasonlítani a felnőttek táplálkozá-
sához, energiaszükségletük azonban korántsem egyezik meg azzal. 
Ebben a korban napi 1100-1300 kilokalóriára van szükségük, mely-
nek legnagyobb arányban (50-55 százalékban) szénhidrátból kell 
származnia. Kiemelt fontosságú az összetett szénhidrátok fogyasz-
tása, például gabonafélék, azok közül is a teljes kiőrlésű változatok, 
a burgonya, a rizs. Az egyszerű szénhidrátokból minél kevesebbet 
fogyasszanak. Ebben a korban kiemelt szerepe van a felnőttek pél-
damutatásának például a táplálkozás terén vagy a helyes szokások 
kialakításában, így az evőeszközök, a pohár használatának megta-
nításában. A szénhidrátok fogyasztásán túl a kisdedek napi energia-
szükségletének 35 százalékát zsírokból kell fedezni. Ez elsősorban 
növényi olajokból származzon, és ha van rá lehetőségünk, felváltva 
használjuk a különböző olajokat (például napraforgó-, olíva- vagy 
kukoricaolaj). Ezek telítetlen zsírsavakat, valamint a létfontosságú 
esszenciális zsírsavakat tartalmaznak, melyek fogyasztása különö-
sen fontos, mivel ezeket a szervezet nem tudja előállítani, de jelen-
tős szerepet játszanak a látás és az idegrendszer fejlődésében, a sejt-
falak rugalmasságának fenntartásában továbbá elengedhetetlenek 
a gyerekek megfelelő növekedéséhez. állati eredetű zsiradék talál-
ható a tejtermékekben és a húsokban. A fehérjék az energia be-
vitel 15-20 százalékát teszik ki. A szárazhüvelyesek gazdagon tar-
talmaznak növényi fehérjéket, azonban fontos, hogy ezeket csak a 
baba egyéves kora után kaphatja. A fehérjebevitel ebben a korban 
tehát túlnyomó részben állati eredetű fehérjeforrásokkal biztosítha-
tó, melyek a húsokban, tejtermékekben és a tojásban találhatóak. 
A tipegők étrendje naponta tartalmazzon húsételt, de a füstölt, sós 
felvágottakat, húskészítményeket kerüljük. A sovány húsok mellett 
a halak illetve a tojás is kitűnő lehetőség az egy évet betöltött babák 
étrendjében. A másik fehérjeforrás a tejtermékek, melyek legalább 
naponta 3 alkalommal szerepeljenek. 8-9 hónapos kortól a tojássár-
gáját, 12 hónapos kortól a tojás fehérjét is fogyaszthatják a kicsik. 
Az időbeli eltolódás magyarázata, hogy a tojásfehérje olyan anya-
gokat tartalmazhat, amely allergizálhat, így ennek bevezetése csak 
egyéves kor körül ajánlott. A szénhidrátok, zsírok és fehérjék fo-
gyasztásán kívül a folyadékpótlás fontosságáról sem szabad elfeled-
keznünk. Testsúly kilogrammonként napi 100-120 ml folyadékra 
van szükségük a kicsiknek, melyet leginkább ivóvízzel pótolhatunk 
(szükség esetén még forralt víz, babavíz is szóba jöhet). A cukros 
üdítők, alacsony gyümölcstartalmú ivólevek rengeteg üres kalóriát, 
felesleges cukrot tartalmaznak. Amint kitűnik, az 1-3 éves kisde-
dek táplálkozása már hasonlít a felnőttek étrendjéhez, de a válto-
zatosság, kiegyensúlyozott táplálkozás mégis nagyobb odafigyelést 
igényel, ami felnőtteknél gyakran csorbát szenved. 

Békési Krisztina, dietetikus

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Olvasói levél

Építőanyag 
kereskedés: 

sóder, homok, kavicsok, 
fehérmurva, ágyazókő, 

téglák, természetes kövek, 
térkövek, vasak, cement, 

mész, ragasztók, vakolatok, 
OSB lapok, hőszigetelő 

rendszerek, kőzetgyapot, 
ásványgyapot, többfajta 

szén, tűzifa.
Házhozszállítás, fuvarozás.

HívjoN BIZaLoMMaL! 
Tel.: 70/276-83-78.

SZobAFESTÉST 
ÉS MáZoLáST, 
TAPÉTáZáST, 

külső homlokzatfestést,
szigetelést, valamint 

házak, lakások 
felújítását,

teljes kartonozást, 
kisebb kerti munkákat 

váLLALoK 
REáLIS áRoN!
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Szűcs Mária vagyok, Mu-
ronyban élek. Mozgásomban 
korlátozott vagyok, jelenleg két 
könyökmankó segítségével já-
rok. 2008-ban már összefo-
gott értem a falu és a környék. 
Őssejt beültetést terveztünk, 
amellyel állapotom javulhatott 
volna. Koncertet adott Heve-
si Tamás, és a falunap bevéte-
lét is nekem ajánlották fel. Vég-
telenül hálás vagyok mindmá-
ig mindenkinek, aki megmoz-
dult, szívében késztetést érzett 
és segített nekem. Sajnos azon-
ban nem gyűlt össze a műtét 
3,5 millió forintos költsége. A 
jótékony akciókból befolyt 550 
ezer forint az elmúlt években a 
nevemen volt a helyi takarék-
szövetkezetben. 

Nagy öröm a számomra, 
hogy négy éve Békéscsabán dol-
gozhatok. Minden nap bevona-

tozok és gyalogolnom is kell a 
munkahelyemig. Az utazás egy-
re fárasztóbb a számomra, fizi-
kai állapotom romlott, a fájda-
lom erősödött. Ezért fogalma-
zódott meg bennem, hogy a jó-
tékonysági akciókból összegyűlt 
pénz egy automata sebességvál-
tós személygépkocsi vásárlására 
szeretném fordítani, melyhez a 
polgármesteri hivatal is enge-
délyt adott. Rövid időn belül ta-
láltunk egy megfelelő autót Bu-
dapesten. A polgármesteri hiva-
tal is mindent rendben talált a 
járművel, a vételárat (550 ezer 

Ft-ot) átutalták az eladónak. A 
kocsit a vezetéséhez át kell ala-
kítani, hiszen a lábam nem úgy 
működik, mint az egészsége-
seknek. A szerelési munkát Bé-
késcsabán végezték el. Azóta 
kezdünk összecsiszolódni az au-
tómmal, összhangban vagyunk. 

Azért írtam le mindezt, hogy 
kifejezzem a hálámat minden-
kinek, aki annak idején, nyolc 
évvel ezelőtt segített rajtam. 
Ha másképpen is, mint tervez-
tük, de mégiscsak ők segítet-
tek, hogy fizikai állapotom to-
vább ne romoljon. 

Hálás szívvel köszönöm, és 
míg élek nem fogom elfelejte-
ni a törődésüket, a szeretetü-
ket, az áldozatukat. Minden el-
képzelhető jót kívánok nekik és 
szeretteiknek! „Nincs tisztább 
cselekedet, mint mást helyezni 
magad elé.” (William Blake)

Öt élmény egy táboron belül
Augusztus legelején először szervezett össz-

művé szeti tábort a kulturális központ. Az öt kü-
lönböző műhelyfoglalkozásoknak, így a honis-
mereti, az alkotó-, a társastánc-, a néptánc-, va-
lamint a fotóstábornak a Dánfoki Üdülőközpont 
adott otthont egy héten keresztül. A jelentkezők 
választhatták ki, hogy melyik csoporthoz szeret-
nének elsődlegesen csatlakozni, de a délutánok 
folyamán mindegyik tábor programjába belekós-
tolhattak. Jutott idő strandolásra, közös tánco-
lásra, aszfaltrajzversenyre is. A tábor zárónapjá-
hoz közeledve minden szakmai csoport nagy erő-
vel készült a záróműsorra. A fotósok kiállították 

a héten készült képeiket, a néptáncosok valamint 
a társastáncosok a betanult koreográfiákat gyako-
rolták, a honismereti táborosok a gyűjtött boga-
rakból készítettek kiállítást, az alkotótáborosok 
gyöngyből, nemezből, fonalból, papírból készült 
tárgyaikat, batikolt pólóikat fejezték be és állí-
tották ki. A honismereti műhely oktatója Takács 
Gábor és Nyul Renáta, az alkotóműhely oktatója 
Dávidné Gyarmati zsuzsanna, Dávid Lilla és Dá-
vid László, a társastánc oktatója Kenyeres Csaba, 
a néptánctábor pedagógusa Mahovics Tamás és 
Mahovicsné Ladányi Anita, valamint a fotóstábor 
vezetője Gazsó János és Apáti-Nagy Lajos volt.
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári horgásztavon tórész eladó. 
Irányár: 420 ezer Ft. Tel.: 30/262-43-57, 
30/551-73-78.
Eladó Bélmegyeren régi kis parasztház, 
gazdálkodásra alkalmas kerttel. Irányár: 
600 ezer Ft. Érd.: 30/48-42-408.
Muronyban parasztház eladó egymillió Ft-
ért. Érd.: 30/81-27-284.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irány-
ár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Tóth utcában áron alul parasztház 671 
m2-es telken eladó. Víz, gáz, villany és 
szennyvízhálózat kiépítve. Ár: 2,2 millió Ft. 
Érd.: 30/95-22-466.
Komfortos, kétszobás ház eladó Tarhoson 
a Petőfi utcában sürgősen 2,8 millió Ft-ért. 
Alsókonyha, melléképületek. Érd.: 30/65-
21-454, 10-19 óra között. 
Borosgyánban, közel a kövesúthoz 100 
m2-es lakható tanya 1 hold földdel el-
adó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 66/411-543, 
70/21-63-703.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 3 millió Ft. 
Érd.: 66/415-380, 70/215-44-00.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Mátyás király u. 15. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 3,2 millió Ft. Érd.: 30/559-64-02, 
egész nap.
Táncsics u. 8. szám alatt régi típusú csa-
ládi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
30/302-49-79.
Kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 4,5 
millió Ft. Érd.: 70/221-96-65.
Ady 10-ben egyszobás, II. emeleti tégla-
építésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért. Tel.: 
30/97-80-003.
Csendes helyen, a Dózsa György utca 
15. szám alatt kétszobás, összkomfortos 
családi ház 4,9 millió Ft-ért eladó. Tel.: 
66/412-070, délután.
Második emeleti, kétszobás lakás, egyedi 
víz- és gázmérővel eladó. Irányár: 4,9 mil-
lió Ft. Érd.: 20/418-79-70.

Tisztelt Olvasóink!
az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk NEM vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INgATLAN 

TISZTELT oLvaSóINK! 
Lapunkban KIZÁRóLaG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FELTÜNTETIK 
aZ IN GaTLaN IRÁNYÁRÁT is.  

Megértésüket köszönjük. 

Felújított, összkomfortos, azonnal beköl-
tözhető családi ház eladó 5 millió Ft-ért. 
Érd.: 66/414-919.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás 
ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,1 
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Mátra utcában, az uszoda szomszédsá-
gában háromszobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 
30/618-57-89.
Legelő utcában háromszobás összkom-
fortos ház eladó. Betonos udvar, két beépí-
tett csempekályha, alsó épületek. Irányár: 
5,15 millió Ft. 70/527-90-82.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös, 
középső lakás sürgősen eladó Békésen 
5,2 millió Ft-ért. CSOK igényelhető. Érd.: 
30/448-44-02, 70/227-00-63.
Régi építésű, 2,5 szobás, összkomfortos 
családi ház csendes környezetben eladó. 
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 30/359-76-90, 
70/941-39-08.
Szélmalom utca 1/5. szám alatti sarki ház 
eladó. 2,5 szoba, két konyha. Ár: 5,2 millió 
Ft. 30/851-25-31.
Városközpontban építési telek eladó. 
Irányár: 5,5 millió Ft. 20/380-06-25.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás 
családi ház sok melléképülettel, beköltöz-
hetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 
30/739-62-69. 
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház 
eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 5,9 
millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Karacs Teréz utcában III. emeleti, 58 m2-
es, kétszobás, erkélyes, berendezett lakás 
eladó 6,1 millió Ft-ért. Irányár: 30/22-82-
376.
Kétszobás kertes kockaház eladó a Tátra 
utcában, közel az uszodához. Irányár: 6,5 
millió Ft. 30/813-96-26.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Felújított, kétszobás, 54 m2-es, III. emeleti 
lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. 
Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Tel.: 30/81-41-537. 
Városközpontban igényesen felújított, 
nagy erkélyes, másfél szobás földszinti la-
kás eladó vagy 1+2 félszobásra cserél-
ném, első emeletig. Ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
66/743-121, 70/310-88-07.
Fürdő közelében háromszobás, össz-
komfortos lakóház melléképületekkel kis 
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.: 
20/265-01-55.
A Fáy utcában középső elhelyezkedésű, 
59 m2-es, I. emeleti, 1+2 félszobás lakás 
eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Tel.: 70/39-52-
817, 70/31-82-329.
Bélmegyeren háromszobás, étkezős, gáz- 
és vegyes központi fűtéses lakás eladó. 
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 70/33-03-897.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62. 
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt zsalugáte-
res, tetőtér-beépítéses 45 m2-es alapterü-
letű ház eladó 361 m2-es telekkel 7 millió 
Ft-ért. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Vörösmarty utcában kétszobás, köz-
ponti fűtésű ház eladó vagy III. emele-
tig 1 + 2 félszobás erkélyes lakásra el-
cserélhető. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 
70/354-89-24.
1+2 félszobás, 62 m2-es, első emeleti la-
kás a Fáy utcán eladó. Október1-től üres. 
Garázs, pince, padlás, udvarrész van hoz-
zá. Irányár: 7,5 millió Ft.70/29-49-043.

Posta utcai kétszobás, összkomfortos ház 
718 m2-es telken eladó. Irányár: 7,6 millió 
Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Ady 12C-ben tehermentes, háromszobás, 
II. emeleti erkélyes téglalakás sürgősen el-
adó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 
8,3 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás, 
67 m2-es ház eladó. Irányár: 8,8 millió Ft. 
Érd.: 30/637-60-79. 
Kertes ház eladó 9,8 millió Ft-ért. Érd.: 
30/97-77-600, 70/520-57-31.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Daru utcában téglaépítésű, kétszobás, jó 
állapotú kertes ház eladó 10 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/97-80-003.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Békésen háromszobás nappalis kockaház 
eladó. Irányár: 12,9 millió Ft. Tel.: 70/774-
47-51.
Iskola utcában rendezett, háromszobás, 
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hő-
szigetelt, ipari áram, melléképület, terasz. 
Irányár: 16 millió Ft. 30/96-38-391.
Gyulán háromszobás, összkomfortos, kar-
bantartott, szép kertes ház eladó. CSOK 
igényelhető. Irányár: 17 millió Ft. Tel.: 
30/648-39-12.
Városközponthoz közel 160 m2-es ház két 
garázzsal, egyéb melléképületekkel, üz-
lethelyiséggel eladó. Irányár: 19 millió Ft. 
Érd.: 70/329-92-22.
A gyógyfürdő szomszédságában 2005-
ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, 
nappalis családi ház eladó. Irányár: 22,5 
millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

KIADó INgATLAN
Albérlet kiadó dolgozó nőnek vagy nyugdí-
jas asszonynak. Minden káros szenvedély 
kizárva. Érd.: 66/411-543, 70/21-63-703.
Kis szoba konyhával bútorozatlanul egy 
személynek kiadó. 70/945-32-67.

INgATLANT KERES
Békéscsabán, másfélszobás, erkélyes la-
kást keresek I. emeletig. 30/517-82-24. 

KERT, SZáNTóFöLD
Nagykertben zártkert téglaalapú nyaralóval 
fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakha-
tó. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben 5,75 kvadrát gyü -
mölcsöskert eladó kis házzal. Tel.: 30/433-
79-89.
Malomasszonykertben 2,5 kvadrát gyü-
mölcsöskert eladó. Tel.: 30/433-79-89.

JáRMű, ALKATRÉSZ
Daewoo Lanos 1.6SX garantált 85100 km-
rel eladó. 70/560-02-01.
Komár segédmotor-kerékpár eladó. 
70/222-61-27.
Négyütemű Wartburg első-hátsó lámpák, 
egyéb alkatrészek, tetőcsomagtartó na-
gyon olcsón eladó. 30/367-08-94.
Peugeot SV robogó eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Elektromos robogó jó állapotban eladó 
vagy elcserélhető újszerű elektromos bi-
ciklire. Érd.: 66/411-543, 70/216-37-03. 
Hajnal u. 44/1.
Simsont vennék bontásra, maximum 20 
ezer Ft-ig. Tel.: 20/945-07-26.

áLLAT
2 db 140-150 kg-os fekete-tarka bikaborjú 
eladó. 70/417-97-29.
3 db kis borjú eladó. 70/222-61-27.
Nagytestű anyától cicák elvihetők. Tel.: 
70/34-25-117.
Vágni való kisgalamb eladó, akár  pucolva 
is. Tel.: 06 - 30- 433 7989.
Vadkacsa, némakacsa eladó. 70/504-75-
58.
Szerető gazdit keresünk két tarka (fekete-
fehér, fehér szürkével) kiscicánknak Béké-
sen. 30/39-330-82.
Labrador vagy vizsla kiskutyát keresek. 
20/520-15-40.
Eladó: nyulak, hasas nyúl, vágni való nyúl 
konyhakészen is, előnevelt kacsa, liba, 
némakacsa, éves kitojt magyar kacsa. 
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Keresek ivarérett kecskebakot. 20/47-29-
658.
12 hetes félperzsa kiscicák ingyen elvihe-
tők. Érd.: 66/634-372.
Anyamacska 5 kiscicával tanyára, kertes 
házba ingyen elvihető. Tel.: 30/272-43-50.

TáRSKERESÉS
47 éves férfi komoly kapcsolatra társát ke-
resi. Tel.: 20/33-20-768.
Molett 60-as hölgy 55-70 éves urat keres 
a szabadidő kellemes eltöltéséhez és társ-
nak. 30/351-75-64.
70-es, művelt, magas IQ-jú, 170 cm fölötti 
férfi ismeretségét keresem. 70/20-40-112.

SZoLgáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgálta-
tás rovata Nem ingyenes. A vállalko-
zók árajánlatért keressenek minket! 
Telefon: +36-30/432-20-30. e-mail: 
bekesiujsag@gmail.com.

Pedikür, manikür, műkörömépítés 
Békésen a Sas utcában. Nyeste Klá-
ra. 70/256-53-09.

Teljeskörű, azonnali helyszíni üve-
gezés és tükrözés! Hívjon! Telefon: 
30/742-35-07.

MUNKáT KERES, AJáNL
Segédmunkát, kisebb kőműves munkát 
keresek. Tel.: 20/33-20-768.
Idős asszonynál takarítói, házkörüli, kise-
gítői munkát keresek. Tel.: 70/515-49-76.
Faipari munkást felveszünk. 30/95-54-
700.

EgYÉb 
Eladó: gázpalack, disznótoros asztal, üst, 
üstház, szőlőprés darálóval. Érd.: 70/774-
47-51.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Eladó: 120 l-es használt villanybojler, lábas 
mosdókagyló csapteleppel, kerámia szap-
pantartók, piperepolc, kádtöltő Kludi csap-
telep zuhannyal. Érd.: 30/95-22-466.
Megvételre keresek 5–6 m-es nyárfa sza-
rufákat. Eladó bontásból cserép, vas kis-
kapu, fejőgép. 66/410-906.
Háromkerekű kempingkerékpár és egy 
28-as női kerékpár eladó. Hídvégi u. 3. 
Tel.: 30/913-96-26.
Nagyobb szobanövények: páfrány, fehér 
és rózsaszín leánder, encián, pálma. Egy 
m3 betontörmelék ingyen elvihető. Érd.: 
30/533-80-08.
Eladó: 2 db jó állapotú heverő, 2 db fotel 
Tel.: 30/590-69-38.
Eladó: lábbal hajtós Singer varrógép, ker-
ti szerszámok, kézi daráló, kézi morzsoló, 
befont demizsonok, horganyzott vödrök, 
28-as régi női kerékpár, rézüst, bádogtek-
nő, új csempe, padlóburkoló, zsíros bödö-
nök, vas virágállvány. Tel.: 30/513-65-76.
Magas cukortartalmú, jó aromájú szilvá-
ból cefre eladó + 3 másik fajta még a fán 
cefrének, lekvárnak. 30/59-69-180.
Eladó: Biotron lámpa+lencsekészlet, 500 
l-es fa cefréshordó, rotációs kapa, 300 
l-es fagyasztóláda, paprikadaráló, szőlő-
prés, bőr hegesztőkötény. Érd.: 70/221-
96-65.
Használt és új minőségi paplanok és pár-
nák eladók. Csúszásmentes új járólap el-
adó. 30/94-55-433.
Eladó: íróasztal, tükör, Phoenix varrógép, 
villanyvarrógép, gyermek bicikli, hálós já-
róka, gyermek fürdőkád állvánnyal, etető-
szék, mázsa, mérleg, thonet székek. Érd.: 
30/95-22-466.
Újszerű műszaki rajztábla, Zepter edé-
nyek, újszerű perzsa összekötő szőnye-
gek, vasaló, szép kikészített birkabőrök, 
tortakosár eladó. 70/236-35-37.
Eladó: 3 db gázégő, nagy bogrács, kem-
pingkerékpár, mikrosütő, Rakéta porszívó. 
Tel.: 30/579-33-39, 66/412-650.
Eladó: előszobafal, gázpalack, 10-es hús-
vágó, háromrészes ülőgarnitúra, 2 db szo-
bafenyő, pálma, jukka pálma, rózsaszín 
és fehér leánder. Érd.: 30/905-49-14.
Felfekvés elleni kompressziós, kétlégkörös 
matrac és elektromos nagyító eladó. 
30/359-76-90, 70/941-39-08.
Magozott barackcefre eladó. Tel.: 30/ 433-
79-89.
Szőlőprés darálóval eladó. Érd.: 70/774-
47-51.
Eladó: öntöttvas kád, kézikocsi, 10-es mű-
anyag rekeszek, felvágott szeletelő, mű-
anyag ládák, digitális mérleg, befőttes üve-
gek lapkával, 10 m2 20x25 cm-es csempe, 
négyszemélyes sátor. Tel.: 30/367-08-94.
Eladó: fogas, konyhaszekrény, ruhásszek-
rény, mikrosütő, olajsütő, asztalok, szé-
kek, ruhák és cipők, virágtartó, zuhanytál-
ca kabinnal, gázkonvektor, kanapé, csirke 
etető-itató. Érd.: 66/411-543, 70/216-37-
03.
Besztercei szilva – fáról szedve – eladó. 
Érd.: 30/36-54-828.

Apróhirdetések

ingYenes lAkOssági APróHirDeTÉs leADásA  
A kÖVeTkező HelYen leHeTsÉges: 

CerkA papírbolt (Piac tér), FA-kuCkó játékbolt (széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

leadási és beküldési határidő: augusztus 30. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Korunkban a nagyothallás népbetegségnek számít. a hallás-
csökkenés felderítése nem is olyan könnyű feladat, ugyanis 
a romlás fokozatosan következik be. Gondos önmegfigye-
léssel, illetve szakszerűen kivitelezett hallásméréssel azon-
ban már korán felismerhetjük és kezelhetjük a nagyothal-
lást. a halláscsökkenés általában nem a nagyothallónak, ha-
nem a környezetének okoz először problémát: túlságosan 
hangosan nézi a tévét, hallgatja a rádiót, túlzott hangerővel 
beszél, másokat motyogni hall. Ha ilyen jelzésekkel, tüne-
tekkel szembesül, kérjük, ne habozzon, keresse fel a legkö-
zelebbi hallásvizsgáló állomást, ahol szakorvosok és szak-
asszisztensek megoldást kínálnak a problémájára. 

Kérdései vannak, tüneteket érez magát? 
jöjjön el hozzánk, hogy segíthessünk!

a Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben, 
a józsef attila u. 5. szám alatt. 

Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között. 
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38
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nyári 
vásár!

 TYúK 
ELőjEGYEZHETő!
békés, Teleki u. 17.

Tel.: 66/411-023

Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/ 433-
79-89.
Keresek gyári akkumulátortöltőt, lábpum-
pát gépkocsihoz. 20/47-29-658.
Nagy tároló hellyel rendelkező három-
részes szekrénysor (fehér-cseresznye) 
50000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/223-58-13.
200 l-es olajos hordók, 400 kg-is mérő 
mázsa súlyokkal, vízszivattyú, asztali 
sparhert, hordozható csempekályha, lá-
bon álló gáztűzhely, vas műhelyasztal el-
adó. 30/517-82-24. 
Hozott edénybe vegyes méz 1000 Ft/kg 
áron eladó. Tel.: 70/279-39-73.
Színes műbőr (nagy) hulladék, többszínű 
3 és 6 mm-es mikrotalphulladék eladó. 
Tel.: 66/412-070.
Kb. 120 kg kék ringló és veresszilva cefre 
olcsón eladó. Tel.: 66/412-070.
Zsuzsi kézikötőgép eladó. Irányár: 12 ezer 
Ft. Érd.: 70/221-96-65.
Új vízszintes (fekvő) fűrész, valamint so-
rozatvágó körfűrész eladó. 20/520-15-40.
Kályha, terménydaráló, járólap, térburko-
ló, Perdollo szivattyú, méhcsaládok, mé-
hészeti felszerelések eladók. Tel.: 30/648-
39-12.
Asztalok, székek, hintaszék, csillár szek-
rénysor, egy köbméteres vizestartály, 5 
méteres fa létra, konvektorok, üvegfalak, 
ablakok eladók. 20/472-96-58.
Kézihajtású, darálóval egybeépített favá-
zas morzsoló eladó. Irányár: 50 ezer Ft. 
30/609-15-42.
Eladó: 900 W-os gyári fűnyíró, új gyári 
hegesztőtrafó, favázas régi fajta kukorica-
morzsoló, 4 LE Briggs rotációs kapa. Érd.: 
30/557-53-37.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, 
deszka, faanyagok, gerenda, vasoszlopok, 
tégla, mozaiklapok, mosdókagylók, csa-
tornavasak,. 20/472-96-58.

Sarokkanapé + fotel megkímélt állapot-
ban eladó. Érd.: 30/342-98-07.
Eladó: új gyapjútakarók, két báránybunda 
autóba, fotelba, új víztisztító, befőttes üve-
gek. Tel.: 30/272-43-50.
Elektromos betegágy ingyen elvihető. 
Érd.: 20/345-76-51.
Kb. három utánfutónyi építési törmelék 
ingyen elvihető időpont-egyeztetés után. 
Tel.: 30/554-53-66.
Eladó: Hajdu Energomat mosógép, ággyá 
alakítható kanapé, kerek dohányzóasztal 
+ 4 szék. Érd.: 30/342-98-07.
Eladó: csillárok, festmények, vázák, karni-
sok, székek, cipőtartó, fürdőszobai szek-
rény, polcok, állólámpa, virágállvány. Érd.: 
70/329-92-22.
Mikrohullámú sütő 5000 Ft-ért eladó. Tel.: 
66/414-822.
Kb. 1000 db bontott kisméretű tégla 40 Ft/
db áron eladó. Tel.: 30/439-70-19.
Eladó: rácsos gyerekágy kókusz matrac-
cal, régi szövőszék. 30/97-77-600.
Régi, világos színű, háromrészes szekrény 
eladó. Érd.: 30/342-98-07.
Eladó: 2 db üveges ajtó, 2 db teleajtó, ab-
lak, női kerékpár, bokszcsizma. 30/27-28-
342.
Kapák, villák, lapátok, 4 m hosszú garázs-
ba való polc, varrógép, Samsung tévé áll-
vánnyal együtt. Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: digitális Samsung fényképezőgép, 
szőlőprés, szőlőzúzó, gázpalack. Érd.: 
30/782-82-61.
Háti permetező és Zepter edények eladók. 
Érd.: 70/221-96-65.
28-as férfi kerékpár eladó Érd.: 66/410-204.
Számítógépasztal + görgős fotel eladó. 
Érd.: 30/342-98-07.
Eladó: 3 db üvegezett szobaajtó, egy 
parkettás és egy tele bejárati ajtó. Érd.: 
30/793-27-25.

Újabb klubfoglalkozás
Daganatos betegeknek illet-

ve hozzátartozóiknak indított 
klubot a Szent Lázár Alapít-
vány. A klub ingyenes és sem-
milyen kötelezettséggel nem 
jár, a klubfoglalkozásokat a 
tagok igényei szerint alakít-
ják: felvilágosítás, gyógyulá-
si módok, tapasztalatcsere, lel-
ki segítség, szakmai tanácsadás 
akár személyre szabottan is. A 
klub állandó pártfogója, Dr. 
H. Kovács Eszter szakmai tá-
mogatása mellett a későbbiek 
folyamán szakorvosok, tanács-
adók részvételével kéthavon-
ta, havonta (igényfüggő) ta-
lálkoznak a tagok a Szent Lá-

zár alapítvány Hunyadi tér 1/1 
sz. alatti központjában. Ha ön 
vagy hozzátartozója valamilyen 
módon érintett a rákos beteg-
ségekkel kapcsolatos témák-
ban, és szeretne egy bátor, ösz-
szetartó közösséghez tartozni, 
várják a következő klubfoglal-
kozásra, amelyre augusztus 29-
én, hétfőn 15 órától kerül sor. 

Bővebb információ munkaidő-
ben: a 66/643-588, vagy 20/229-
62-90-es telefonszámokon, vagy 
személyesen a Szent Lázár Ala-
pítványnál, a Hunyadi utca 1/1. 
szám alatt. Kapcsolattartók: Pa-
lotásné Balog Erzsébet, Molnárné 
Kiss Tímea terápiás segítők. 
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Nevekkel ugyan nem etikus viccelődni, 
mégis megmosolyogtató, ha valakinek a ne-
ve és a foglalkozása összecseng. A Nyírer-
dő Nyírségi Erdészeti zrt-jének egyik igaz-
gatóját Tölgyfa Gábornak, a másikat dr. 
Pusztai Virágnak hívják. A bakonyi dino-
szaurusz lelőhely egyik felfedezője dr. Ősi 
Attila geológus, paleontológus. A Hajlék a 
Hajléktalan Honfitársainkért Alapítvány 
vezetője Síró Benő. 2010-ig hazánk drog-
stratégiájának vezetője Portörő Péter volt. 
Soroksáron működik Szegény ákos adós-
ságkezelési tanácsadó. A Szegedi Egyetem 
tanulmányi osztályán tevékenykedik Login 
Adrienne. Vallató Péter fedőmunkahelye 
ugyan a debreceni Aranybika Szálló volt, 
valójában azonban őrnagyi rangban tevé-

kenykedett 1987-ig, találják ki, milyen te-
rületen! Az országos onkológiai Intézet 
Biokémiai osztályának egyik főmunkatár-
sát dr. Hullán Lehelnek hívják, és csak ki-
csit enyhébb dr. Mészáros neve, akiből jó 
néhány dolgozik fogorvosként szerte az or-
szágban. Sokkal ígéretesebb dr. Goldfinger 
Jenő neve, aki viszont nőgyógyász. (Bizo-
nyára azt hiszik, viccelek, pedig minden 
névnek utánanéztem...)

Nemrégiben egy barátnőm megbízására 
sötétítőanyagot vásároltam egy olyan bolt-
ban, ahol a vevőnek magának kell kimérnie a 
megfelelő mennyiséget. Mondtam neki, hogy 
ne izguljon... ilyen vezetéknévvel biztosan 
egyenesen fogok vágni.

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Nevünkben a sorsunk

Félszáz bevetésen a tűzoltók
A Békési Önkormányzati 

Tűzoltóság 2016 első félévében 
csaknem 50 alkalommal avat-
kozott be működési területén. 
Vonulásaik során 9 alkalom-
mal, 5 családi ház tűzeseténél 
és két közlekedési baleset mű-
szaki mentésekor dolgoztak 
együtt a Békéscsabai Tűzoltó-
parancsnokság munkatársai-
val. Nagyobb viharkár okozta 
beavatkozásokra idén nem volt 
szükség – tájékoztatott Araczki 
zsolt, parancsnok-helyettes.

Az elmúlt időszakban a Bé-
kési Önkormányzati Tűzol-
tóság két helyszínen, a Haj-
nal István Szociális Szolgáltató 
Központban és az Inter-Turbó 
Kft. telephelyén helyismereti, 
szituációs begyakorló gyakor-
latot hajtott végre. Folyama-
tosan hajtanak végre vezetési, 
fűrészkezelői, szerelési gyakor-
latokat. Ezek a gyakorlatok ga-

rantálják a tűzoltók naprakész 
felkészültségét. 

A tűzoltók óvodákban, is-
kolákban és gyereknapon ösz-
szesen 12 alkalommal tartot-
tak bemutatót. A kötelező kö-
zösségi szolgálatukat töltöt-
ték le a Békési Önkormányzati 
Tűzoltóságnál a Tisza Kálmán 
Szakképző Iskola 11. osztályo-
sai közül 21-en. 

Békési Önkormányzati Tűz-
oltóság szakmai felügyeletét a 
Békéscsabai Tűzoltó-parancs-
nokságon keresztül a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 
látja el. Az első félévben össze-

sen 22 alkalommal folytattak le 
különböző szintű ellenőrzéseket.

Mint ismert lehet, a Béké-
si Önkormányzati Tűzoltóság 
nem önkéntes tűzoltó egyesü-
let. A hét minden napján 24 
órás szolgálatot látnak el fő-
foglalkozású tűzoltók. Riasztás 
során a jogszabályban megha-
tározott és felszerelt tűzoltó 
gépjármű és az arra beosztott 4 
tűzoltó kezdi meg vonulását. A 
tűzoltóság munkáját nagyban 
segíti a Hencz Antal Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület, amely 
az utánpótlás-képzésnek a te-
repe, és melynek soraiban vár-
ják az érdeklődők jelentkezé-
sét. Az egyesület önkéntesei az 
előző félévben 27 alkalommal 
vonultak az önkormányzati 
tűzoltóság riasztott szerével, és 
nyújtottak nagyszerű segítsé-
get a káresemények felszámo-
lása során. 

A Madzagfalvi Napok pályázatai
tizennyolcadik alkalommal rendezik meg 

a Mad zagfalvi napok elnevezésű háromnapos 
városi fesztivált szeptember elején. A dátum 

ezúttal: szeptember 9-10-11. A rendezvényhez 
kapcsolódóan több pályázatot írtak ki.

Békési Ízek Utcája főzőverseny
Csoportok, baráti társaságok, civil szervezetek jelentkezését várják a Békési ízek Utcája fő-

zőversenyre, melynél a hangsúly továbbra is a békési alapanyagok felhasználásán van. Előírás, 
hogy a lehetőségekhez mérten a legtöbb alapanyagot a békési termelőktől szerezzék be a ne-
vezők. A főzéshez szükséges tűzifáról, alapanyagokról, főzőedényről, eszközökről a jelentkező 
csapatok maguk gondoskodnak. Nevezési díj: 2000 Ft/csapat. Nevezési díj befizetésének dátu-
ma: szeptember 6. Az Élővíz-csatorna partján kialakított főzőhelyeket sorsolással döntik el. Az 
ízek Utcája főzőverseny szeptember 11-én vasárnap lesz.

Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár

A Fenntartható Térségért Alapítvány rendezi meg a Békés Megye ízei Kiállítás és Vásárt, 
melyen Békés megyei kistermelőknek díjmentes bemutatkozási és árusítási lehetőséget bizto-
sít. Céljuk, hogy a fogyasztók és a termelők között közvetlen személyes kapcsolat alakuljon ki, 
ami a bizalmat erősíti. Elsősorban a magas feldolgozottsági szintű termékeket kívánják bemu-
tatni. A rendezvény való részvétel mind a termelőknek, mind a látogatóknak térítésmentes. 
A kiállítás és vásár a Rendezvénytéren, a vendéglő és a híd közötti területen lesz, pénteken 14 
órától, szombaton és vasárnap 10 órától látogatható sötétedésig. Jelentkezés és bővebb infor-
máció: Kis Dávid, 70/771-26-54.

II. Békési Madzagos Házi Szilvapálinka Verseny

A versenybe bárki nevezhet szilvapálinkájával, amennyiben az házi jellegű és kereskedel-
mi forgalomba nem került. Aki szívesen megkóstoltatná a zsűrivel, hogy bizonyítsa, hogy övé 
Madzagfalva legfinomabb pálinkája, annak nincs más dolga, mint min. 3 dl mennyiségű pá-
linkát névvel ellátva leadni a Kecskeméti Gábor Kulturális Központba legkésőbb szeptem-
ber 8. (csütörtök) 18 óráig. A díjátadó időpontja: szeptember 9. (péntek) 20:40 óra, szabad-
téri színpad.

 Kutya- és cicaszépségverseny 

A békési Falatka állateledel támogatásával idén, tizenegyedik alkalommal várják a nevezése-
ket a Madzagfalvi Cicaszépségversenyre és a Madzagfalvi Kutyaszépségversenyre. A kutyaszép-
ségverseny szeptember 10-én, szombaton 9 órakor, a cicaszépségverseny 10:30-tól lesz. Mindkét 
verseny helyszíne a Csíkos utcai parkoló. A nevezéseket szeptember 8-ig, csütörtökig fogadják, 
nevezési díj nincsen. A kutyaszépségversenyre nevező gazdikat kérik a szervezők, hogy a megfe-
lelő egészségügyi oltásokat, illetve a chippelést igazoló dokumentumok másolatát a nevezési lap 
mellé tűzzék, ellenkező esetben a nevezés nem érvényes. 

Vádemelés a tolvaj tinédzser ellen
Többek között műszaki cik-

keket, kerékpárt, baromfikat 
lopott egy éppen nagykorú 
férfi Békésen. Házak udvará-
ról, melléképületéből, pincéjé-
ből, illetve köztéri kerékpártá-
rolóból vitte el a holmikat ez 
év márciusában és áprilisában 
a városban. Egy házhoz több-
ször is visszament, onnan ru-
hákat, karórát, ékszert, hulla-

dékfémet, táblagépet és ösz-
szesen 26 baromfit vitt el. 
Emellett egy társasház pin-
céjéből gyermekruhákat, egy 
kertes ház udvaráról kábele-
ket, egy másik helyről pedig 
több ezer forint értékű dióbe-
let lopott el. A Széchenyi tér-
ről, az egyik kerékpártárolóból 
ellopott egy kerékpárt, amit 
a Malomasszonykert utcában 

rejtett el. A rendőrök a bicik-
lit megtalálták és lefoglalták. 
A 19 éves békési lakos F. K. 
ellen a rendőrség lopás bűn-
cselekmények elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
javasol vádemelést. A Békési 
Rendőrkapitányság a nyomo-
zás iratait augusztus 16-án el-
küldte a Békési Járási Ügyész-
ségre.

Madzagfalvi Ikertalálkozó harmadszor
A harmadik ikertalálkozót rendezik meg 

szeptember 10-én 9 órától a kulturális központ 
melletti ebédlőben, részeként a Madzagfalvi Na-
poknak. Békésről és a környékbeli településekről 
is várják az ikerpárokat, életkortól függetlenül. 

Jelentkezni szeptember 2-ig lehet Öreg Gá-
bornál személyesen a Kossuth utcai kereske-
désben, e-mailben az ikrek.bekes@t-online.
hu címen, vagy telefonon, a 20/95-35-298-as 
telefonszámon.
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Horgász
szemmel

AuguSztuSI 
AMurozáS

A nyár legharcosabb növény-
evő hala az amur. Sokan próbál-
ják meg kifogni, viszont a fogása 
nem egyszerű. Félénk hal, min-
den zajra, neszre menekül. Van-
nak ellenpéldák is. Ha tavakon, 
zárt vizeken táplálékhiány lép 
fel, sokszor a frissen betört nád-
nál bukkan fel. Az amur 10 fo-
kos vízben már fogható, de a fő-
szezon augusztus, mert 25 fok 
feletti vízhőfoknál megnő a táp-
anyagszükséglete, bőven táplál-
kozik. Fogásához én a bő etetést 
ajánlom, ez főleg főtt magok-
ból álljon. Kiváló amurcseme-
ge a tigris mogyoró, ajánlottak a 
pelletek, bojlik, a tejsavas kuko-
rica és az egyéb fermentált mag-
vak. Csalizása főként lebegtetett 
csalikból álljon, hiszen ezekre a 
csalikra hamarabb rátalálnak. 
Aki sporthorgász, annak a kí-
méletesség érdekében halmat-
racot ajánlok és sűrű bojlis me-
rítőt, így a uszonyok sem sza-
kadnak meg és kevesebb felületi 
sérülés éri a halat. Sok esetben 
a hosszabb fárasztás során sok-
kot kap az amur, bepirosodnak 
a pikkelyvonalak. Gyakran el-
pusztulnak visszaengedés után, 
ezért azt ajánlom, hogy a horgon 
lévő amurt próbáljuk mihama-
rabb szákba terelni.

Szekerczés Sándor

Válogatott atléta
Szlovéniában, Mariborban 

mutatkozott be az U23-as vá-
logatottban Nyeste ágnes, a 
Békési DAC kiválósága. ági 
400 méteres gátfutásban ke-
rült be a válogatottba, ahol a 
versenyen a hetedik helyen ért 
célba. A magyar válogatott 
a rendkívül erős lengyelek és 
csehek után a harmadik helyen 
végzett. Versenyzőnk idén két 
számban indult a junior válo-
gatottban és most egy korosz-
tállyal feljebb az U23-ok kö-
zött is képviselhette hazánkat.

 Szintén a közelmúltban Bu-
dapesten, az Iharos pályán ren-
dezték meg az immár 32. Hon-
véd Kupa nemzetközi atléti-
kai versenyt. A Békési DAC-ot 
Szilágyi Petra képviselte az if-
júsági gerelyhajításban. Petra 
nagyon jól dobott és 41,57 mé-
terrel, közel az egyéni csúcsá-
hoz, szoros versenyben bronz-
érmet nyert. Mivel az eredmé-
nyek az ifjúsági liga versenyso-
rozatba is beletartoztak, a bé-
kési atléta egy fordulóval a vé-
ge előtt átvette a vezetést.

Éremeső a kajakosoknál
Hétről hétre nagy-

szerű eredményeket 
szállítanak a Béké-
si Kajak- Kenu Club 
versenyzői, akik-
nek ezek a hetek je-
lentik a versenysze-
zon csúcsát. A Régiós Eszkimó 
- Indián Játékokon a legkiseb-
bek mutatták meg rátermett-
ségüket, és értek el négy do-
bogós helyezést. A nagy múltú 
békésszentandrási Simon Fiala 
Emlékversenyről 7 első, 6 má-
sodik, 1 harmadik és további 19 
db pontot érő helyezéssel (4-9. 
helyezés valamelyike) tértek ha-
za a klub fiataljai. A Vidék Baj-
nokságon sem álltak le a békési 
versenyzők, ott 6 vidék bajnoki 
címet, 3 második, 7 harmadik 
és további 14 pontszerző helye-
zést „lapátoltak össze”. Bajnok-
ságot nyert korosztályában a ke-
nusok között Pap Gábor, Lac-
zó Dániel, Jurecska Márk, a ka-
jakosok mezőnyében a Csibor 
Péter - Kis zoltán - Kondacs 
Kristóf egység. A  Felnőtt, és a 

Masters Magyar Baj-
nokságon Szolnokon 
és Sukorón is odatet-
ték magukat a fia-
talabb és az idősebb 
korosztályba tarto-
zók: 5 magyar bajno-

ki cím, 5 második, 3 harmadik, 
és 12 bajnoki pontszerző hely 
lett a békésiek mérlege. Győzte-
sek: Bátori Gábor, Vaszkó Vik-
tor - Farkas áron, Pomázi Re-
beka - Fülöp Adriána - Törő Ju-
dit - Fülöp Fanni, Dobi István - 
Mózes Ildikó - Dr. Simon Csilla 
- Nagy Viktor. 

A Velencei-tavon megrende-
zett Gyermek, Kölyök, Serdülő 
Magyar Bajnokságon két ver-
senyszámban két bajnoki cím 
mellett egy második, és további 
15 db értékes – bajnoki ponto-
kat érő - helyezéssel tértek ha-
za a fiatalok. Győztesek: Ma-
darász Karola - Kis Bernadett- 
Tóth Evelin - Kálmán Kata-
lin (K4 Női Serdülő U15-U16 
1000m) és Jurecska Márk (C1 
Fiú Kölyök U14 4000m).

Nyerjen kézilabda bérletet!
A korábbi évek gyakorlatát követve a Békés-drén Kc 

és a Békési Újság közös bérletjátékot hirdet. 

KérDésüNK:
Hányadik lett a 2015/2016-os bajnoki szezonban a 
Békés-Drén KC felnőtt csapata?
VálASzoK: 

A: Második           B: Hatodik           C: Tizenharmadik

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó 
nevét, lakcímét SMS-ben vagy e-mailben lehet elkül-
deni szeptember 1-ig. SMS-hez a telefonszám: 30/432-
20-30, míg az e-mail cím: bekesiujsag@gmail.com. egy 
lakcímről egy pályázatot fogadunk el!

A jól válaszolók között sorsolunk. Egy szerencsés nyerte-
sünk jutalma egy bérlet az őszi bajnoki idény hazai mérkő-
zéseire. A nyerteset telefonon értesítjük, nevét szeptember 
6-i lapunkban megjelentetjük. A bérletet még az első hazai 
meccs előtt eljuttatjuk hozzá.

Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a Békés-Drén KC-nak! 

Hétpróba
A szeptember második hétvégéjén (szep-

tember 9-10-11.) sorra kerülő xVIII. Madzag-
falvi Napok Hétpróbájára ismét várják csalá-
dok és baráti társaságok jelentkezését. A vi-
dám hangulatú, erőt és kreativitást igénylő 
játékok egyaránt próbára teszik a testet és a 
szellemet. Hét csapat hét-hét fővel küzd egy-
más ellen hét feladaton keresztül a Rendez-
vénytéren. A verseny a rendezvény harmadik 
napján, vasárnap 11 órától lesz. Jelentkezni 
szeptember 8-ig lehet a kulturális központ re-
cepcióján. Az első hét csapat nevezését fogad-
ják el. Nevezési díj nincs.

Kishalfogóverseny
Dánfokon lesz a xVIII. Madzagfalvi Napok 

kishalfogóversenye, melyre 3-14 éves gyerekek 
jelentkezhetnek. Nevezni szeptember 8-ig le-
het kulturális központban, az intézmény nyit-
vatartási ideje alatt. A verseny szeptember 10-
én, szombaton 7 órától lesz, két kategóriában. 
Horgászengedély nem szükséges. A horgászhe-
lyek kijelölése sorsolással történik. Horgászat 
egy bottal, úszós szerelékkel. A kifogott halat a 
verseny végén mérlegelés után a versenyző kö-
teles visszaengedni. A csalit és az etetőanyagot 
a szervezők biztosítják. A verseny szponzora a 
Szeki horgászbolt.

Good Báj Biokozmetika

Ne várjoN hóNapokat a Bemer terápiára! 
Kérjen időpontot a személyes konzultációhoz már ma! 
Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus   Telefon: 30/477-17-29

Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

 hatásossága igazolt:
  mozgásszervi betegségek, 
  cukorbetegség 

és szövődményei, 
  szív- és érrendszeri betegségek, 
  nehezen gyógyuló sebek
  bőrproblémák 

pl. pikkelysömör esetén

a Bemer mágneses terápiát 
egyre többen ismerik Békésen.

 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.

Tolatáskor ütötte el a biciklist
A Piac téren augusztus 17-én 7 óra 15 perc körül egy tolató 

személygépkocsi vezetője elütött egy nőt, aki a kerékpárja mel-
lett állt. A nő az elsődleges információk alapján 8 napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Békés-
csabai Rendőrkapitányság vizsgálja.

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ! 
Kuglizva  2650 Ft/q, 
konyhakészen  2800 Ft/q. 

TöLgY, büKK, gYERTYáN 
vEgYESEN. 

Rendelésfelvétel: 
00 36-70/634-52-95, 
00 36-70/50-23-914. 

Legyen tél, legyen nyár, 
hA NáLUNK RENDEL, JóL JáR!

PÁLyÁZATI FELHÍVÁS
Békés város Önkormányzata 

pályázatot hirdet 
a 2016. évi költségvetésében tervezett 

vállalkozói alap felhasználására, 
egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, 

őstermelők részére.
A részletes pályázati kiírás letölthető a www.bekesvaros.hu 

honlapról, vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
a PÁLYÁZaToK BEaDÁSÁNaK HaTÁRIDEjE: 

2016. augusztus 31. (szerda) 18 óra.

A pécsi Dóri Ház javára zumbáztak 

Jó érzés úgy adni, hogy köz-
ben maga az adakozó a hob-
bijának hódolva, tánccal se-
gíthet. A Facebookon keresz-
tül jött a kérés Kiss Andrea 
zIN zumba oktatótól, hogy 
jótékonysági zumba maratont 
szerveznek Gyömrőn, az Ig-
nácz Ilona Városi Sportcsar-
nokban, a bevételt pedig an-
nak a Szemem Fénye Alapít-
vány által fenntartott pécsi 

Dóri Háznak a javára ajánlják 
fel, amely Magyarország első 
gyermek hospice háza. Egy kis 
testmozgásra amúgy is bár-
mikor kaphatóak a kulturá-
lis központban zumbázó lá-
nyok, asszonyok, így Kiss Vik-
tória vezetésével augusztus el-
ső vasárnapján útra is keltek. 
Aki a békési zumbások közül 
nem tudott velük utazni, az 
is adományokat küldött a ne-

mes cél támogatására. A kez-
deményezés sikeres volt, hi-
szen összesen 17 zumbaoktató 
állt a jó ügy mellé és közel 
100-120 segítőkész, önzetlen 
„zumbaőrültnek” köszönhe-
tően 562.500 Ft gyűlt össze. A 
békési zumbás lányok külön 
köszönik a Békés Drén Kft-
nek, hogy számukra az utazás-
hoz ingyenesen biztosították az 
egyik gépjárművüket.

A gyömrőre elutazott, jótékonyságra mindig kész békési zumbások.


