2016. szeptember 6.  XXIV. évfolyam 18. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Madzagfalvira
készülve

a gyomaendrődi polgármester. A
túra „védnöke” Wichmann Tamás
volt, aki szintén Békéstől evezett.
A korábbi olimpiai ezüstérmes kenus az eddigi összes, mind a tíz túrán részt vett.
A nagyszámú és folyton megújuló érdeklődést és a nagy sikert
látva, a túrát a következő években
is megszervezik. Amint Kálmán
Tibor alpolgármester, szervező aki szintén tizedszer evezte végig
a túrát - elmondta, tervbe vették,
hogy a többi Körös-menti település polgármesterével együttműködésben, más hétvégéken, további szakaszokon is szerveznének túrákat. Az Egy hajóban evezünk túrának is köszönhető, hogy

A XVIII. Madzagfalvi Napok
részletes programja:

Csodás természeti közegben eveztek a Körösökön.

a Körösök vidéke bekerült a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vízitúra fejlesztési programjába, és

jövőre nagyszabású fejlesztések
lesznek a Körösök mentén, így
Békésen is.
Sz. K.

		 Szeptember 9. (péntek)
8 óra	Madzagfalvi beharangozó a Piactéren a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekarral
8 óra - 17 óra 	Madzagfalvi Véradás a Barta Udvarban
9 óra -12 óra Sportolni jó! Középiskolások játékos sportvetélkedője a Rendezvény téren
10 óra - 22 óra 	Díszmadár-kiállítás a Békési Ornitológiai Egyesület szervezésében a Jantyik
utca 5. szám alatt (belépődíjas)
10 óra Játékos sportnap a békési óvodáknak a Sportpályán
10 óra -13 óra 	Környezetkultúra a helyi értékek jegyében – szakmai konferencia a
kulturális központ kápolnatermében
10 óra -16 óra 	A 26. Csuta Nemzetközi Művésztelep kiállítása és Nemzetközi Fotókiállítás
a Békési Galériában (belépődíjas)
12:30-14:30 Kerékpáros eljutási verseny a KÖRTE szervezésében az Erzsébet-ligetben
14 óra Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók
14 óra 	A XVIII. Madzagfalvi Napok megnyitja kapuit a vendégek előtt: Békés kincsestára – helyi értékek tárházának megnyitója a kulturális
központ aulájában. Megnyitja: Izsó Gábor polgármester
14 óra -17 óra 	Válassz engem! – kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám előtt a békési Esély Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület szervezésében
(Folytatás a 4. oldalon)

Iskola lett a korábbi bölcsiből „A börtön nagyon jó munkahely”
Pocsaji Ildikó békési tanár több színi társulatnál dolgozott
már. Lassan két éve a gyulai büntetés-végrehajtási intézetben
működő, a fogvatartottak körében egyre népszerűbb színjátszó
csoportnál, a Cella Hecc Társulatnál művészeti vezető. Erről a
munkájáról, és általánosságban a „börtöntapasztalatairól” kérdeztük.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

- A 18. Madzagfalvi
Napokra készül a város.
Mi indokolja, hogy újra
háromnapos legyen a
fesztivál?
- A Madzagfalvi Napok hagyományosan
a város háromnapos
nagyrendezvénye, így a
mostani esemény nem
előzmények nélkül való, csupán visszatértünk
az előző évek gyakorlatához. Úgy gondoljuk,
hogy a város értékei, közösségei számos érdekességet tartogatnak, így tartalmasan tudjuk
megtölteni a rendelkezésre álló időt.
- Milyen újszerű programelemeket kínálnak?
- A rendezvény során egyaránt jelen vannak
a hagyományos közösségi események és az
új elemek. A Madzagfalvi Napok funkcióját tekintve közösségi fesztivál, amelynek fókuszában a helyi értékek találhatók. Így azt is lényeges, hogy a már megismert programelemek is
új köntösben, érdekesen jelenjenek meg. Tehát
nemcsak a program újszerűségére, hanem annak tartalmára is érdemes figyelni. A helyi értékek feltárása és képviselete nagyon lényeges. Ennek jegyében pénteken délelőtt szakmai nappal kezdődik a rendezvénysorozat, ahol
nemcsak a helyi termék előállítók egy részének
munkásságát ismerhetjük meg részletesebben, hanem új ötleteket is kaphatunk, már jól
bevált gyakorlatokat is megismerhetünk. Tavaly
kezdtük el, de még újdonságnak számít, hogy a
Fenntartható Térségért Alapítvánnyal közösen
létrehozzuk a Békés Megye Ízei kiállítást és vásárt az Erzsébet-ligetben. Idén mutatkozik be
először a városban az Íjcsata csapata és folytatjuk a tavaly elkezdett házipálinka versenyünket is. A pénteki nap legnagyobb meglepetése
azonban 16 órakor a Szentháromság Plébániatemplom melletti ártézi kútnál fog történni,
melyre felnőtt érdeklődőket várunk. Szombaton
„Bio-Mozaik” címmel egy új közösségi programra hívjuk az érdeklődőket. Partnerszervezeteinkkel óriásképek készülnek majd helyi terményekből. Nem titkolt célunk, hogy ebből a programelemből olyan közösségi eseményt kezdeményezzünk, amely majd az évek során egyre
több és több csapat részvételére számíthat és
a helyi értékek pozicionálása mellett, látványos
színfoltja lehet a rendezvénynek. Idén is lesz jótékonysági gyűjtés, mely során megyei koraszülött mentőre lehet majd adakozni. Újra lesz Madzagfalvi Ikertalálkozó és nagymotor szemle,
valamint Kölyökfalu, de fellépnek az év eleji Ki
Mit Tud? verseny szereplői, győztesei is, illetve
először a Madzagfalvi Napok történetében lesz
sárkányhajó toló verseny is. A részletes program a madzagfalvinapok.hu honlapon (és a Békési Újság ezen lapszámában) olvasható.
(Folytatás a 6. oldalon)

A júniusi nyárindító tradicio
nális Egy hajóban evezünk tú
rát az árhullámok miatt el kel
lett halasztani, ezért lett nyár
búcsúztató a túra, melyet au
gusztus utolsó hétvégéjén ren
deztek meg. Két napon át szikrázó napsütésben eveztek a résztvevők, előbb Gyulától Szanazug
érintésével Békés-Dánfokig, másnap a kihajókikötőtől indulva Köröstarcsáig, naponta mintegy 1820 kilométer téve meg. Mindkét
napon nagyjából száz, összességében körülbelül 130 személy ragadott lapátot. Az első napot végigevezte a családjával Dankó Béla, a
térség országgyűlési képviselője is,
a másnapi etapot a köröstarcsai és

Fotó: GA-Pix Fotó.

Evezéssel búcsúztatták a nyarat

Koszecz Sándor, kulturális központ igazgató

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata. Balról jobbra: Deákné Domonkos Julianna iskolaigazgató, Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző.

Igényesen felújított, modern iskolaépületben, tágas, barátságos
közegben kezdhette meg a tanévet a Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola alsósai közül három osztály.
A közel negyven éve bölcsődé-

nek épült Bajza utca 1. szám alatti új egység jelentősen csökkenti
a 2016/17-es tanévet 1080 diákkal
megkezdő általános iskola férőhelygondjait.
(Folytatás az 5. oldalon)

- Évek óta kapcsolatban áll a
hazai büntetés-végrehajtási intézményekkel. Milyen minőségben
van ezekbe bejárása?
- 2014 őszén kapott felkérést a
Békéscsabai Jókai Színház a gyulai büntetésvégrehajtási-intézettől egy jótékony célú karácsonyi
műsor megszervezésére, amelyben
rabok is szerepet kaptak. Seregi Zoltán színházigazgató engem
kért fel a műsor összeállítására
és betanítására. A rabokat közösen választottuk ki a jelentkezők
közül. Szereplésüket a parancs-

nok nagyon szigorú feltételekhez
kötötte. Hat rab kapott lehetőséget a fellépésre. A műsort végül
a kórházban, majd kiegészülve a
Jókai Színház színészeivel a csabai
Vígadóban is előadtuk. A fellépés
olyan jól sikerült, hogy a parancsok heti egyszeri színjátszó foglalkozás megtartására kért fel a
gyulai intézetben. Azóta folyamatosan készülünk, fellépünk, sikereket aratunk a Cella Hecc Társulattal, és egyre többen kapnak kedvet
a színjátszáshoz.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Csabai út elején jó néhány gazda- és polgárházat találunk, melyek az utcaképet befolyásolják, elemeiben épített értéket képviselnek, s elavulás esetén, ha lebontják, csak hasonló jellegű házakat
szabadna építeni. Ilyen
elemeiben építészeti
értéket képviselő építmény a Csabai út 38.
szám alatti gazdaház.
Már Corbusier, világhírű francia építész is
felhívta a figyelmet a
magyarságra jellemző
3 osztatú parasztházak
egyediségére. Ilyen van
még jó néhány városunkban. Nemcsak népzenénket, néptáncunkat, népviseletünket kell
megmenteni, hanem népi értéket hordozó parasztházainkat is!
Persze, aki a multikulturalizmus híve, az
másképp gondolkodik.
A Csabai út 38. sz. házat a XX. század fordulóján Hidvégi Gábor gazdálkodó és felesége építtette. A feleségét Harmati Eszternek
hívták. Mindig is a Hidvégi család és leszár-

mazottai laktak itt. Legutóbb, mikor itt jártam, Hidvégi István volt a tulajdonos.
Az utcai homlokzaton kis kiugró falsávokat figyelhetünk meg. Ezek a lizénák. A téglalap alakú ház szobakonyha-szoba elrendezésű. Hátul még az
istálló is megvolt, mikor legutóbb itt jártam. Az oromfalon
két félköríves szellőzőnyílást láthatunk.
Maga az oromfal is
lizénákkal tagolt, díszes kivitelű. Ez adhat
többek között városképi jelentőséget. A háromosztatú parasztház lábazati párkányban végződik. Oldalt az
épület udvari homlokzatán fából készült tornác fut végig. Még nem üvegezték be. Sőt
még felül a figyelmes szemlélő díszes apácarácsot is észrevehet. A konyhában valamikor
kemence is volt, amit mára már elbontottak.
Maga a ház jó állagú. Vajon unokáink is látni fogják?
Bíró György, városvédő

Hirdessen a Békési Újságban!

Minden harmadik hirdetését ingyen jelentetjük meg.

Keressen minket!

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

Egyen reggelire zabkását!
A nap első étkezésének, amellett, hogy fel kell
töltsön energiával, tartalmaznia kell vitaminokat,
rostokat és ásványi anyagokat is. Egyre többen
fogyasztják a zabkását. A zabpehely vízben nem
oldódó rostforrás. Mindazzal a számos pozitív tulajdonsággal rendelkezik, amivel a rostok. A vizet
magához vonja, megduzzad, kitölti a beleket, hos�szú ideig teltségérzetet biztosít. Energiaszegény
étrendben is kiválóan alkalmazható. Csökkenti a
koleszterinszintet, érvédő hatású, és egyenletesebb vércukor-emelkedést biztosít.
Miért is ajánlott tehát?
1. Alacsony glikémiás indexe miatt cukorbetegek is bátran ehetik.
2. Az oldható rosttartalom
miatt csökkenti a vérnyomást.
3. Tartalmaz fehérjét, szénhidrátot és antioxidánsokat is.
4. Természetes anyag, mert
a boltokban kapható natúr zabpehely csakis zabpelyhet tartalmaz.
5. Rendszeres fogyasztása csökkenti a szív- és
érrendszeri megbetegedések kockázatát.
6. Hamar eltelít, sokáig teltségérzetet biztosít,
feltölt energiával és béltisztítónak is kiváló.

Zabpelyhet nem csak különleges helyeken vásárolhatunk, ott van az összes nagyobb élelmiszerbolt polcain. Nem drága, és a fél-egykilós kiszerelés hosszú ideig elegendő.
Ajánlott és kipróbált recept egy személyre:
2 dl tejbe tegyünk egy evőkanál mézet, ezt forraljuk fel. Adjunk hozzá 3 evőkanál natúr zabpelyhet
és kevergetve főzzük, amíg hígabb tejbegríz állagú
lesz. Pár perc pihentetés után fogyasztható. Még
melegen tehetünk hozzá lekvárt, vagy fahéjat,
esetleg mazsolát vagy magvakat, de önmagában
is ízletes. Vannak, akik feldobják friss idénygyümölcsökkel is, jót tesz neki egy kis áfonya, barack
vagy akár a banán is. Ízesítésben csak a képzelet
szabhat határt.
Ha reggel nincs módunk főzőcskézni, két megoldás is van.
Hagyjuk állni egész éjszaka hideg tejben a hűtőben, ennek
során is kellően megpuhul. Ha
egy pohár joghurtba 2 teáskanál zabpelyhet teszünk, az is
ideális tízórai lehet, máris tettünk egy kis lépést az
egészségünk megőrzéséhez. De azért ajánlottabb
főzni vagy puhítani, mert a rosttartalma így kön�nyebben érvényesül.

Folytatódik az iskolarendőr program
A rendőrség a 2016/2017-es tanévben országszerte folytatja a gyermekek szabályos közlekedésre nevelését, a bűncselekmények megelőzését, a pedagógusok, szülők segítségét célzó
programjait. „Az iskola rendőre” elnevezésű kezdeményezés 2008 óta működik. Békés megyében a nemrég elkezdődött tanévben 96 általános
iskolában és 10 középiskolában 88 iskolarendőr
teljesít majd szolgálatot. Folyamatosan tartják a
kapcsolatot az iskola vezetésével és a szülői szer-

vezettel, részt vesznek az iskolai rendezvényeken
és amennyiben igény van rá, tájékoztatókat tartanak. Elérhetőségeiket jól látható helyre kitett
plakátokon találják meg a diákok és szüleik. A
rendőrség célja a gyerekek szabályos közlekedésre nevelésének és az iskolai programok megvalósításának segítése, valamint az esetlegesen felmerülő, a rendőrség közreműködésével megoldható problémák mielőbbi felismerése, kezelése.
A program Békésen is sikeres.


Madzagfalvi Ikertalálkozó
Szeptember 10-én, szombaton 9 órától kezdődően a kulturális központ melletti ebédlőben rendezik meg a harmadik Madzagfalvi Ikertalálkozót. Békésről, továbbá a környékbeli településekről, így
Bélmegyerről, Kamutról, Muronyról és Tarhosról is várják az ikerpárokat, életkortól
függetlenül. A várhatóan délután kettőig tartó szórakoztató programok között fél egytől

a szabadtéri színpadon lesz az
ikerhasonmás verseny, melyre
szintén bárki nevezhet. Közös
fotó is készül majd az ikrekről,
akik közül eddig 25 ikerpár jelezte érdeklődését.
Jelentkezni még lehet Öreg
Gábornál személyesen a Kossuth utcai kereskedésben,
e-mailben az ikrek.bekes@tonline.hu címen, vagy telefonon, a 20/95-35-298-as telefonszámon.


Rendőrségi hírek
A Békési Rendőrkapitányság járőrei augusztus 26-án este a
Békési Járásbíróság által lopás miatt folyamatban lévő eljárás
során kiadott elfogató parancs alapján egy 17 éves fiút fogtak
el. A rendőrök a mezőberényi fiatalt előállították és őrizetbe
vették.
A Békési Rendőrkapitányság augusztus 29-én őrizetbe vett
egy fiatalkorú fiút, aki előző nap 22 óra és 23 óra között Bélmegyeren bement egy házba és az ott lakó idős férfit megütötte. A rendőrkapitányság a 16 éves bélmegyeri fiút magánlaksértés bűntett elkövetésével gyanúsítja.
Augusztus 29-én Békésen 18 óra 45 perc körül villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi, a jármű vezetője könnyebben megsérült.

Bor folyik majd
a kútból

Fotómontázs: Békési Újság.

A Hidvégi-ház a Csabai úton

A polgármesteri hivataltól
kapott tájékoztatás szerint a
18. Madzagfalvi Napok egyik
nagy attrakciója az lesz, hogy
a működésképtelenné vált főtéri ártézi kút egyik csapjából
szeptember 9-én, pénteken 16
órától bor folyik majd. Az arra járó 18 év feletti békésiek 1-1dl Bogácsi Muskotállyal
köszönthetik a több mint 100
éves kutat, egymást és a város
fesztiválját. A városvezetés célja, hogy évente egy alkalommal
ilyen módon „hasznosítsák” az
ártézi víz kivételére elöregedés
miatt már alkalmatlan kutat,
amely felépítményével meghatározója a városképnek.
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár:
szeptember 3-10.
Turul Patika (Piac tér)
szeptember 10-17.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
szeptember 17-24.
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. Egyes patikák szombaton 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:
Szivák Mihály (Békés) és Szabó
Mária (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Megyeri László (71 évesen),
Szudár András (61), Molnár
Gábor (63), özv. Mike Gézáné
Csipak Margit (88), Knyihár Andrásné Balog Eszter (88, Kamut),
Szabados László (68), Medve
László (44), Sánta János (48),
Bagi Mihály László (59, Kamut),
Fejes László István (77), Laukó
Mihály (80), özv. Balog Gáborné Hegyesi Anna (89, Kamut),
Gyebnár Eszter (46, Kamut),
Kertész Sándor (72), Téglás János (90), özv. Soós Istvánné
Márki Éva Erzsébet (90), Baliga
László Attila (61), Komlódi József (94).
Nyugodjanak békében!

„A börtön nagyon jó munkahely”
(Folytatás az 1. oldalról)
- Miért van szükség az elítéltek kulturálódására? Mit
várnak ettől?
- A börtönszínjátszás minden börtönben évek óta jelen
van Magyarországon. Békés
megyében most kezdődött.
Ezeket a színdarabokat úgy
kell elképzelni, mint egy rendes színházi előadást, komolyan vesszük a szöveg megtanulását, a beszédtechnikát, a
színpadi mozgást, van rendes
jelmez, díszlet, és így tovább.
Nagy fegyelmet, figyelmet követel ezeknek a daraboknak az
előadása. A rabok csapatot alkottak, segítenek egymásnak.
Volt közöttük olyan, aki nem
tudott olvasni, de szeretett
volna szerepelni. Társai segítségével hibátlan szerepet hozott. Tehát mit várhatunk ettől? Meggyőződésem szerint a
művészet formálja a lelket, érzékennyé tesz a kultúrára.
- Összességében milyen kép
alakult ki önben a magyarországi börtönviszonyokról?
- Gyulán egy jó nevű általános iskolával szemben, frekven-

A Cella Hecc Társulat tagjai Pocsaji Ildikóval, a művészeti vezetővel.

- Egy-két éven belül börtön épült Békés külterületén
is, erről már megszületett a
döntés. Azoknak, akik féltik
a közbiztonságot, a közrendet,
mit mondana, van mitől tartanunk? Mit fog adni a helyieknek a börtön?
- Semmitől sem kell félni.
Viszont sok munkahelyet fog
hozni a városnak. Lehet, hogy
furcsán hangzik, de én szeretek bejárni a gyulai börtönbe. Nagyon jó munkahely! Jó
a dolgozói légkör, amit megismerhetünk itt Békésen is. Ennek kellene örülni.
Szegfű Katalin

tált helyen a belvárosban van a
börtön. Szegeden a piac mögött
szinte a város közepén, Kalocsán szintén a sétáló utcán található. Meg vagyok győződve
arról, hogy egy börtön a legbiztonságosabb objektum. A kialakítása nem zavaró senkinek, hiszen a fogvatartottak látogatása,
szabadulása utáni megfigyelése
mind-mind szigorú szabályozás
alatt van. Egy rossz lépés és vis�szakerül. A látogatások rövidek
és szabályozottak. Nincs randalírozás, mint amiről egyes értetlenkedők beszélnek a közösségi oldalakon, anélkül hogy tudnák, mi a valós helyzet.

Békés Város Önkormányzata felhívása

Új kártevő jelent meg Békésen is
Felhívjuk a tisztelt lakos
ság figyelmét, hogy városunk
területén is felütötte a fejét
egy viszonylag új kártevő, a
selyemfényű puszpángmoly.
A selyemfényű puszpángmolyt (Cydalima perspectalis)

gükben a 4 cm-es méretet is
meghaladhatják. A fejlett lárvák feketés csíkokkal mintázottak, fejük fekete. Általában
a levelek hátoldalán élnek, oda
tapadva, rejtőzködve. Bábozódáshoz vonuló lárvák több le-

hazánkban Sopron környékén figyelték meg első ízben
2011 őszén. Pár év alatt azonban végigtarolták az országot,
és már a keleti határvidékeinket sem kímélik, a sövényeket
és bokrokat érintik. A lárvák
zöld színűek, teljes fejlettsé-

velet összeszőnek, abban húzódnak meg, azokból fejlődnek ki a kirepülő lepkék. A
hernyók 2-3 nap alatt komoly
kárt tudnak okozni. A fiatal
hernyók csak hámozgatják a
fiatal leveleket (csak egyik oldalról rágják le a levélszövet

békési-tem

Fotó: internet.

Telefon: 06 -66/411-957
 06-30/6355-245
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ŐSZI ÁRUK
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Jegyzet

felszínét), ezek a levelek elsárgulnak. A fejlettebb, nagyobb
méretű hernyók már gyors
mértékben lerágják a kis leveleket, gyakran a teljes levéllemezt. Erős fertőzésnél tipikus,
hogy csak a csupasz hajtás és
levélnyél marad vissza, melyen
a lárvák szövedéke is látható
zöld ürülékükkel.
A növényvédő szerek közül a
hernyók ellen leghatékonyabb
védekezés érdekében ajánlottak a Mospilan 20 SG, Decis,
vagy az Actara 25 WG nevű
szerek. Ne felejtsenek el a permetlébe tapadásfokozó anyagot is tenni (Nonit, Keratív
stb.), és hogy a készítmény minél nagyobb levélfelületen elterüljön, a szövedékszálak közé is
behatoljon, nagy nyomással érdemes permetezni. Az említett
szerek gazdaboltokban megvásárolhatók. Javasolt megelőző növényvédelemi permetezés
elvégzése is.


Átmenetileg rövidebb ügyfélfogadás
a kormányablakban
Ideiglenesen megváltozik az ügyfélfogadás
a Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztályán – tájékoztatta a Békési Újságot dr. Csarnai
Judit, a Békési Járási Hivatal hivatalvezetője.
Szeptember 5-én megkezdődik a Kossuth u. 4.
szám alatti épület teljes körű felújítása, amely
magában foglalja az épület előtti parkolók kialakítását is. Az épület felújítása érinti a Békési

Járási Hivatal Kormányablak Osztály napi működését.
Annak érdekében, hogy az ügyfelek a jövőben
egy teljesen megújult környezetben intézhessék ügyeiket, szükségessé vált az ügyfélfogadási rend ideiglenes megváltoztatása. Szeptember
5-től kezdődően november 30-ig az ügyfélfoga
dás hétfőtől péntekig 7-12 óra lesz.


Egykoron, diákként, a
legszebb szó volt ez. Nyestük, mint baka a centit,
csak fordított irányban: ó,
ió, ció, míg meg nem születetett a már repesve várt
szabadság napja, a kiírt teljes szó. Mára már valóban
múlt ez, most már a képletes szabadságot várjuk,
hogy
kiszabadulhassunk
a sokszor magunk ácsolta mókuskerékből. Képletes, mert már tudjuk, hogy
a nagy, mindenre kiterjedő
„eszmei és eszményi” szabadság nem jön el soha, és
ma már vagyunk annyira bölcsek is, hogy hozzátegyük: hál’ Istennek. Ám azt
is tudjuk, hogy az igazi szabadság mégis megvalósítható, még a legvadabb rabság időszakában is, mert az
bennünk lakik, vertikális és
transzcendens, magyarul felülről jön - ha megtalálod a
mindig benned levő „létrát”
-, és atyai eredetű.
De térjünk vissza a vakációhoz. Felnőtt korunk felelős munka nélkül eltöltött
pihenő szabadságai akkor
szolgálják céljukat, akkor
az igaziak, ha minél inkább
megközelítik a gyerekkorunk vakációinak a felhőtlen örömét, annak egekig
röppenő boldog kacagását.
Ki kell tehát kapcsolódni,
ki kell lépni a hétköznapok
sokszor szennyes sodrából
és pihenni. Aludni, olvasni,
kirándulni és látni közben
mégis, felfedezni azt, ami
mellett csak vakon elrohantunk. És ez nem pénz kérdése. Ez hozzáállás kérdése.
Itthon, a környéken, bicikli nyergében is lehet kikapcsolódni, és külföldön, drága pénzért is lehet semmit
sem látva bambulni, és kipihenetlenül hazatérni. Ez
már csak rajtunk múlik.
Magam, orvosként azt már
megtanultam, hogy sajnos,
ha itthon maradok - bármennyire szeretem Békést,
a környékét, a kerékpározást, az olvasását, a sokszor
csak pár percnyi délutáni szundit - nincs pihenés.
Csak engem, csak nekem,
tudom, hogy szabin van,
de... csak alá kellene írni,
csak egy rövid megbeszélés,
és így tovább. A dolog nem
működik így tehát. Mozogni kell.

Így tehát mozgunk, megyünk, kirándulunk, nézelődünk és próbálunk látni is közben. És bizony sok
mindent lát és hall is az ember. Lát és belát dolgokat.
Mert ha kicsit mögé is próbál nézni a kirakatba kitett,
turista szemnek szánt csodadolgoknak - ha próbálja
megtalálni a mögöttest, azt
a társadalmi, emberi erőfeszítést, ami a kirakatokat eladható áruval megtölti - akkor tud valós képet alkotni egy ország, egy nemzet,
uram bocsá’ egy kormány
mibenlétéről.
Meggyökeresedett békési
emberként, de Erdély szülötteként természetes, hogy
minden évben itthonról kicsit hazatérek. Már nem
ott élvén más perspektívából látom a különbségeket.
Látom a generalizált EU és
világmasszát, mely ráömlik
Romániára is, látom a soha fel nem adott küzdelmet
a lokalitás, a helyi értékek
megőrzéséért, látom azt a ki
nem vessző emberfajtát, aki
a sziklából is kinőve mindig
megmarad. De látom a közlekedés moráljában, hogy
a Balkán az Erdélyben is
megvetné a lábát, ám hallom a józan, gondolkodó,
erdélyi román emberi hangokat is, akikkel szövetkezve lehet még kiút a perzselő déli meleg elől árnyékot
keresvén.
De, másfelé barangolván azt is látja az emberfia,
hogy az EU önfelkent vezetőinek tartósan vakációzni
ment az esze, mikor saját
földrészükre, saját országaikra szabadították azt,
ami oda szintén délről jön.
Gépfegyveres katonák a főtereken, többszáz éves, patinás városokat, katedrálisokat terepjárón ülő egyenruhások őriznek, árgus,
de mégis jólesően vigyázó
szemükkel vizslatva - még
meg - nem megszokott lepleket. Külvárosok, hol az
ott született csak nappal
mer utcára menni, s akkor
sem egyedül. Csillogó belvárosok, elegáns portálok,
nyüzsgő turisták, mosolygó kiszolgálók, pár utcával mögötte meg a szemét
és a nyomor. Ez is a valóság
része. Felkiáltójel. Láss, ne
csak nézz!
Van, ami üdítő volt azonban, és ma is az. Szülőváro
som, Sepsiszentgyörgy alakuló főtere, Ivó, a Hargita örök csodája, Ljubljana
teljesen és jólesően emberi
nyüzsgése, és hazajönni Békésre.
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Csendesül... A XVIII. Madzagfalvi Napok részletes programja
		 (Folytatás az 1. oldalról)

A nyár vége, ősz eleje tele van szép katolikus ünnepekkel. Augusztus 15-én van Nagyboldogasszony napja (Mária mennybevétele), az egyház legnagyobb Mária ünnepe, Magyarország védőszentjének napja. Elnevezése magyar sajátosság. Sokfele munkaszüneti nap, búcsúnap. Az ünnephez kapcsolódó Mária virrasztás szokása azt a hitet tette hagyománnyá, amely szerint a
napfelkeltében meg lehet látni e napon a „Napba öltözött Boldogasszonyt”. Időjárása termésjóslónak számított: „Ha a nagyasszony fénylik, jó lesz a bortermés”. Augusztus 20-a Szent István, az utolsó magyar nagyfejedelem és első magyar király napja. Ő a keresztény magyar állam megteremtője, az egyik első
magyar katolikus szent, a magyar és az európai történelem kiemelkedő alakja. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat. Mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb jelentős magyar nemzeti és katolikus ereklye. Szeptember 8-a Kisboldogasszony ünnepe, Szűz
Mária születésének napja. Ezen a napon szentelték fel azt a jeruzsálemi templomot, amely azon a helyen van, ahol a hagyomány
szerint Szűz Mária született. Ez a templom ma is áll, Szent Annának szentelve.
Dr. Pálmai Tamás

Napról napra nő az illegális bevándorlók száma, ezért
3000 fővel bővítik a rendőrség határvadász egységét. Dr.
Takács Tibor vezérőrnagyot jelölte a belügyminiszter a
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
főigazgatójának. A törökországi helyzet rendkívül negatívan befolyásolhatja az EU jövőjét. Az ENSZ adatai szerint
százezer fölötti a most Görögországban tartózkodó illegális bevándorlók száma, felüket sem tudják nyilvántartásba venni. A másik nagy kockázatot az olaszországi helyzet
jelenti, oda naponta ezer-kétezer ember érkezik Afrikából.
Szerbiában is több mint négyezren vannak. A hazánkba érkező illegális bevándorlók 99 százaléka a szerb-magyar határon át közelítette meg Magyarországot. Mivel az Iszlám
Állam visszaszorulóban van Közel-Keleten, az illegális bevándorlók közé rejtett dzsihadistákat szeretnék Európába eljuttatni, hogy terrorcselekményeket hajtsanak végre.
Ezért van szükség a szerb-magyar határon újabb kerítésre.
A Terrorelhárítási Központ jelentése szerint Magyarországot
közvetlen terrorveszély nem fenyegeti, de ha kell, ha szükséges azonnal cselekszenek. Az ország, az emberek biztonsága
jó kezekben van – mondta el mindezeket Németh Szilárd
országgyűlési képviselő.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

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

14 óra -18 óra 	Bemutatkozik a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium (Erzsébet-liget)
14 óra -18 óra 	„Együtt a sokféleségben!” - Kerekesszékes akadálypálya és
érzékenyítő foglalkozás a Szent Lázár Alapítvány és a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő szervezésében. Egészségügyi szűrések, felvilágosítás, tanácsadás az Erzsébet-ligetben
14 óra -18 óra 	Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár a FETA szervezésében az Erzsébet-ligetben
14 óra -19 óra 	„Békés Megyei Koraszülött Mentőért” sátor. Ingyenes egészségmegőrző szűrővizsgálat a gyulai Egészségfejlesztési Irodával a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdővel az Erzsébet-ligetben
14 óra -19 óra Célbalövés az „Íjcsata” csapatával az Erzsébet-ligetben
14 óra -19 óra 	Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal (Erzsébet-liget)
14 óra -21 óra Baptista Pont az Erzsébet-ligetben
14 óra -21 óra Vízibubi és vízi játékok az Élővíz-csatornánál
14:30 	Elszármazottak találkozója a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban
15 óra 	„Európa a polgárokért” – Demokratikus elkötelezettség és polgári részvétel – EDGE ALONG konferencia a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ színháztermében
15:45-16:15 	
Hódmezővásárhelyi Katonazenekar fellépése (Rendezvény tér)
16 óra 	Meglepetés az Ártézi-kútnál. Együttműködő: Bogács Község Önkormányzata. Csak 18 éven felülieknek! Helyszín
az ártézi kút a Szentháromság Plébániatemplomnál
16 óra-18 óra Rekeszmászás a békési tűzoltókkal az Erzsébet-ligetben
16 óra-19 óra	Békés Városi Rendőrkapitányság KRESZ-tesztje a Rendezvény
téren
16 óra-19 óra 	Mentálhigiénés Egyesület szakmai tevékenységének bemutatása a Rendezvény téren
16:15-17:30 Madzagfalvi Ovibuli a szabadtéri színpadon
17 óra-19 óra	II. Házi szilvapálinka verseny zsűrizése a kulturális központban
17:30-18 óra 	Szárnyas Sárkányok – interaktív gólyalábas térjáték a
Rendezvény téren
18 óra -18:10 	Lauri Promotion Fitness bemutató Fit-Kid B kategóriás versenyzőivel (Fábián Lara, Mészáros Zóra, Sipaki Ildikó) a szabadtéri
színpadon
18:30-19:10 	Renko Acoustic Project élőkoncert a Rendezvény téren
20:10-20:25 Napi események összefoglalója
20:25-20:40 	Tűzzsonglőr Show a Rendezvény téren
20:40-20:45 	II. Házi szilvapálinka verseny eredményhirdetése a szabadtéri
színpadon
20:45-21:00 	Izsó Gábor polgármester köszöntője a szabadtéri színpadon
21 óra Ocho Macho zenekar élőkoncertje a szabadtéri színpad

		 Szeptember 10. (szombat)
7 óra 	„Szeki” Kishalfogó Verseny az Élővíz-csatornán a Dánfoki Üdülőközpontban
8 óra - 17 óra 	Madzagfalvi Véradás a Barta Udvarban
8 óra - 22 óra Díszmadár-kiállítás a Jantyik utca 5. szám alatt (belépődíjas)
9 óra 	Viharsarok Kosárkupa (Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportcsarnok, Karacs Teréz Tagiskola)
9 óra Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók
9 óra Madzagfalvi Tenisz Kupa a Sportpályán, a teniszpályáknál
9 óra 	VIII. Madzagfalvi Gyermek Rapid Sakkverseny a Békési TE Sakk
Szakosztályával a kulturális központban
9 óra - 10.30 	„FALATKA” X. Madzagfalvi Kutyaszépségverseny a Csíkos utcai parkolóban
9 óra - 12 óra 	„Bio-Mozaik” zöldségből és gyümölcsből óriás kép készítés az Erzsébet-ligetben az Élővíz-csatorna partján
9 óra - 14 óra 	III. Madzagfalvi Ikertalálkozó a Junior Vendéglátó Zrt. ebédlőjében
9 óra - 19 óra 	„Békés Megyei Koraszülött Mentőért” sátor. Ingyenes egészségmegőrző szűrővizsgálat (Erzsébet-liget)
9 óra - 19 óra Békés kincsestára - helyi értékek tárháza a kulturális központban
9 óra - 19 óra Célbalövés az „Íjcsata” csapatával (Erzsébet-liget)
9 óra - 21 óra Vízibubi és vízi játékok az Élővíz-csatorna partja
9 óra - 21 óra Baptista Pont az Erzsébet-ligetben
10 óra 	Madzagfalvi kajak-kenu duatlon verseny az Élővíz-csatornán
10 óra - 14 óra	Bio-konyha a Békés és Környéke Biokultúra Egyesület tagjainak
közreműködésével a kulturális központ tanfolyam teremében
10 óra -16 óra 	A 26. Csuta Nemzetközi Művésztelep kiállítása és Nemzetközi
Fotókiállítás a Békési Galériában (belépődíjas)
10 óra -17 óra Véradókamion a Juhos Fotó előtti parkolóban
10 óra - 17 óra 	Válassz engem! - kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám
előtt
10 óra - 18 óra 	„Kerülj a legjobbak közé!” honvédségi toborzás az Erzsébet-ligetben
10 óra -18 óra 	„Együtt a sokféleségben!” - Kerekesszékes akadálypálya és érzékenyítő foglalkozás az Erzsébet-ligetben
10 óra - 18 óra Jázmin Vöröskeresztes Egészségszoba a Békés kincsestára –
helyi értékek tárházának helyszínén
10 óra -18 óra 	Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár az Erzsébet-ligetben
10 óra -19 óra 	Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsébet-ligetben
10:30 - 11:30 	„FALATKA” XI. Madzagfalvi Cicaszépségverseny a Csíkos
utcai parkolóban
11 óra 	„Kárpát-medence hímzett kincsei” – Díszítőművészeti szakkör
kiállítása a kulturális központ kápolnatermében. Megnyitja: S.
Turcsányi Ildikó, főmuzeológus

12:15-12:30 	Erdélyi népdalok a Békési Férfikórus előadásában a szabadtéri
színpadon
12:30 - 13 óra 	III. Madzagfalvi Ikertalálkozó – Ikerhasonmásverseny a szabadtéri színpadon
13 óra - 13:45 	Nagy-magyarországi népdalok a Békési Hagyományőrző
Dalkör, a Békési Férfikórus és a Körös Citerazenekar előadásában a szabadtéri színpadon
13 óra -20 óra 	Íjászbemutató és íjászat a Békési Szabadidős Íjász Klubbal az
Erzsébet-ligetben
13:45-14:15 A 4-LM énekegyüttes műsora a szabadtéri színpadon
14 óra - 16 óra 	Madzagfalvi nagymotorszemle a Békési Motoros Baráti
Kör szervezésében a Csíkos utca parkolóban
14 óra -18 óra 	Bemutatkozik a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal együttműködve (Erzsébet-liget)
14 óra - 19 óra 	Madzagfalvi Kölyökfalu a Csabaszabadiért Egyesület szervezésében, közreműködik a Dobszerda az Erzsébet-ligetben, a Bagoly Vendéglő és játszótér előtti füves részen
15 óra -15:40 OVER3 zenekar élőkoncertje a szabadtéri színpadon
15 óra	Békés-Drén KC - FKSE Algyő - NBI/B-s ifi kézilabda-mérkőzés a
Sportcsarnokban
15 óra 	Madzagfalvi és félmaratoni futóverseny, indulás: Széchenyi tér
15:40 – 16 óra Fregolina Társastánc Klub bemutatója a szabadtéri színpadon
16 óra - 16:45 A Belencéres Néptáncegyüttes bemutatója a szabadtéri színpadon
16 óra - 18 óra Rekeszmászás a békési tűzoltókkal az Erzsébet-ligetben
17 óra 	Békés-Drén KC - FKSE Algyő - NBI/B-s felnőtt kézilabda-mérkőzés a Sportcsarnokban
16:45 - 17:15 	Szabadtéri táncház a Belencéres Néptáncegyüttessel a
Rendezvény téren
17:15-17:30 	A III. Békési Ikertalálkozó és a „Szeki” Kishalfogó Verseny díjátadója a szabadtéri színpadon
18 óra -19 óra Feláldozhatók zenekar élőkoncertje a szabadtéri színpadon
19 óra -19:30 Capoeira bemutató dobolással az Erzsébet-ligetben
20 óra - 20:20 Napi események összefoglalója
20:20-20:35 	Kajakosok lampionos felvonulása a Dobszerda közreműködésével az Élővíz-csatornán
20:35-21 óra 	Ifjúsági díjak átadása és a legszebb konyhakert verseny eredményhirdetése a szabadtéri színpadon
21 óra Hooligans zenekar élőkoncertje a szabadtéri színpadon

		
Szeptember 11. (vasárnap)

8 óra - 18 óra Díszmadár-kiállítás a Jantyik utca 5. szám alatt (belépődíjas)
9 óra Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók
9 óra Madzagfalvi Tenisz Kupa a Sportpályán a teniszpályáknál
9 óra -14 óra 	„Békési Ízek Utcája” – főzőverseny békési alapanyagok
felhasználásával az Élővíz-csatorna partján
9 óra -14 óra 	Barta Kupa - Madzagfalvi Kártya Bajnokság és Malomjáték a
Békési Nyugdíjasok Egyesületével az Erzsébet-ligetben
9 óra - 19 óra Békés kincsestára - helyi értékek tárháza a kulturális központban
9 óra - 19 óra Célbalövés az „Íjcsata” csapatával az Erzsébet-ligetben
9 óra - 20 óra 	„Békés Megyei Koraszülött Mentőért” sátor. Ingyenes egészségmegőrző szűrővizsgálatok az Erzsébet-liget
9 óra - 21 óra 	Vízibubi és vízi játékok az Élővíz-csatorna partján
9 óra - 21 óra Baptista Pont az Erzsébet-ligetben
10 óra - 12:30 	Madzagfalvi Hétpróba – vidám, játékos vetélkedő a Rendezvény téren
10 óra Sárkányhajó „toló” verseny az Élővíz-csatornán
10 óra - 16 óra Madzagfalvi városnéző kenutúra a KÖRTE-vel Élővíz-csatornán
10 óra - 16 óra 	A 26. Csuta Nemzetközi Művésztelep kiállítása és Nemzetközi
Fotókiállítás a Békési Galériában (belépődíjas)
10 óra - 16 óra 	Madzagfalvi Kölyökfalu a Csabaszabadiért Egyesület szervezésében, közreműködik a Dobszerda az Erzsébet-ligetben, a Bagoly Vendéglő és játszótér előtti füves részen
10 óra - 16 óra 	Jázmin Vöröskeresztes Egészségszoba a Békés kincsestára –
helyi értékek tárházának helyszínén
10 óra - 17 óra 	Válassz engem! - kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám
előtt
10 óra -18 óra 	„Együtt a sokféleségben!” - Kerekesszékes akadálypálya és érzékenyítő foglalkozás, egészségügyi szűrések, felvilágosítás, tanácsadás az Erzsébet-ligetben
10 óra -18 óra 	Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár a FETA szervezésében az
Erzsébet-ligetben
10 óra -19 óra Lovaglási lehetőség az Erzsébet-liget
13:30-14:15 	„I. Békési Ki-Mit-Tud?” döntőseinek műsora a szabadtéri
színpadon
14 óra -18 óra 	Bemutatkozik a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium a Békési Rendőrkapitánysággal
együttműködve az Erzsébet ligetben.
14:30-15:15 	Kemény Gitárklub bemutatója a szabadtéri színpadon
15 óra -15:45 	Streetfighter Show a Rutin Autósiskola támogatásával a Dánfoki
bekötőúton
15:15-15:45 	A „Békési Ízek Utcája” főzőverseny eredményhirdetése a szabadtéri színpadon
16 óra -18 óra 	Rekeszmászás a békési tűzoltókkal az Erzsébet-ligetben
16:30-18 óra 	Bagossy Brothers Company zenekar élőkoncertje a szabadtéri színpadon
18 óra -18:30 Zuumbasic csoport bemutatója a Rendezvény téren
19 óra -19:20 Napi események összefoglalója
19:20-19:30 	„Békés Megyei koraszülött mentőért” - dr. Abdulrahman Abdul
rab Mohamed, Astellas-díjas gyermekorvos felhívása a szabadtéri színpadon
19:30 	Ismerős Arcok zenekar élőkoncertje a szabadtéri színpadon
21:15 	Zenés tűzijáték
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Békési sorsok, békési arcok
Embernek lenni…

- Sokan ismernek a városban, hiszen óvónő voltál. Te
mit tartasz legfontosabbnak
magadról?
- Úgy érzem, hogy a mi
korosztályunk szerencsésnek
mondhatja magát. A mi szüleink még át tudták adni az
olyan értékeket, amit mi talán már nem. Még mindig elevenen élnek bennem gyerekkori emlékek. Nagycsaládban
nőttem fel, de szeretetben. A
mai szemmel nézve sok nehézség között. Az iskoláimat Békésen végeztem el, az óvónőképzőt pedig Szarvason. Harmincnyolc évet töltöttem el a
pályán, amit nagyon szerettem az első perctől az utolsóig. Mindig örömmel mentem
be dolgozni. Visszaigazolása a
munkámnak, hogy nagyon sok
szülő, nagyon sok már egyetemista egykori ovisom rám kö-

Vicc
ÚJSÁGHIRDETÉSEK
 Eladó egy agár. Mindent
megesz. Szereti a gyerekeket.
 Autójavítás! Kocsidat ingyen hozzuk-visszük. Ha egyszer minket kipróbálsz, utána
nem mész többé sehova, semmikor.
 Éttermünk elegáns és olcsó. Finom ételeinket tapasztalt pincérnők szolgálják fel
étvágygerjesztő formában.

szön. Elmondja a problémáját és ez jól esik. Tíz éve, hogy
nyugdíjas vagyok, lezártam ezt
a szakaszát az életemnek, és
nagyon élvezem a nyugdíjas
évek mozgalmasságát, boldog
házasságban élek férjemmel
már 46 éve. Ki vagyok én? Egy
ember a sok közül.
- Sursum Corda-díjat kaptál. Szerinted miért és milyen reakciók követték az eseményt?
- Az idén tavasszal kaptam
a díjat. Sikerült teljes meglepetést okozni nekem, mert az
utolsó percig nem sejtettem,
hogy én kapom. A rendezvényre is úgy csaltak el, és csak akkor fészkelte belém magát a
gyanú, mikor a volt munkatársaimat megpillantottam. Hivatalosan sosem közölték velem, kinek jutottam eszébe, de
tudom, hogy egy nagyon ked-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

...minden körülményben. Horváth Mihályné Vajas Katalin
életével bizonyítja, hogy ez valóban lehetséges. Jóllehet betöltötte a 68. életévét, szerintem kortalan, folyton mozgásban lévő, mosolygós, türelmes és végtelenül szerény. Nemrégiben átúszta a Balatont, rendszeresen hegyet mászik,
családját igazi gondoskodással veszi körül. Mindezt természetes egyszerűséggel. Szóval nem nagy tettek teszik az embert naggyá, hanem a hétköznapi csodák.

ves kartársnőm javasolt. Sose vágytam ilyesmire, ám nem
tagadom, jól esett. Főleg azok
a szavak és gesztusok, amit a
városban kaptam nagyon sok
embertől utána.
- Öregek, szegények, árvák
segítője – hangzott el a méltatásban. Ezt hogyan értsük?
- Nem vagyok tagja semmilyen segélyszervezetnek, mert
úgy éreztem, csak körül kell
nézni, hogy meglássuk a rászorulókat. Nem kellenek ehhez
látványos akciók, de tisztelem
azokat, akik ilyeneket szerveznek. Ahol tudok, segítek. ( Ha
kell főz a nehéz helyzetben lévő idős szomszédjainak – a

szerző.) Ezek nem nagy dolgok
és nem várok érte köszönetet.
- Mikor telefonon kerestelek, Romániában jártál. Csak
nem Böjte Csabánál? Te is
tagja vagy a kis segítő csapatnak?
- Nem, nem vagyok tagja, de őket is segítem. Annyiban járulok hozzá, mint sokan mások a városban. Erdélybe 15-16 éve járunk egy baráti
társasággal túrázni, kirándulni. Kedvenc helyünk Torockó.
A csapat rendszeresen vitt és
visz oda adományokat. Amikor ott jártunk, mindig gyűjtöttünk nekik baráti, ismerősi
körben. Azt, ami tőlünk telik.
Nem kell nagy dolgokra gondolni. Azok az otthonok, amiket Böjte Csaba szerzetes vezet, önfenntartóak, semmilyen
állami segítséget nem kapnak,
elkél a segítség. Hitben, munkára, tisztességre, egymás becsülésére, megsegítésére nevelik a gyerekeket. Nem nagy
dolgok ezek, nem látványos a
segítségünk, de az ember ha
tud, segít. 
Gugé
Következő
interjúalanyunk
Pántye Sándorné, nyugdíjas.

Én is tudok segíteni!
A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is adománygyűjtést szervez
a Szent Lázár Szociális Központ az „Én is tudok segíteni!” program keretében.
A felajánlásokat zenés karácsonyi műsor kíséretében adják majd át
rászoruló gyermekeknek és családoknak.

Amivel ÖN is tud segíteni:
 jó minőségű használt játékok  tisztálkodási eszközök  tartós élelmiszerek
Kérjük, csak olyat adományozzon, aminek az ön gyermeke is örülne!
A gyűjtés helyszíne, ideje:

Szeptember 9–10–11-én a Madzagfalvi Napok részeként felállított Szent Lázár-sátorban,
illetve a Szent Lázár Szociális Központban (Hunyadi tér 1/1. és Petőfi u. 33. szám alatt) hétfőtől péntekig 8-16 óra között.
Tel.: 66/643-588, 66/646-017.

Adományok beérkezésének határideje: november 25.

Iskola lett a korábbi bölcsiből
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.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az új iskolaépület átadá
sára augusztus 30-án került
sor, melyen megjelent a város
vezetése, meghívást kaptak az
előző nevén 3-as számú általános iskola korábbi igazgatói:
Takács Jánosné és Jenei Béla,
továbbá Csökmei Gáborné, a
Bajza utcai bölcsőde legutóbbi
vezetője is. Ellátogatott Békésre a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, Teleki-Szávai
Krisztina. Továbbá a gyerekek,
szülők, a környék lakói és más
érdeklődők voltak jelen.
Deákné Domonkos Julianna, a Dr. Hepp Ferenc Általá-

nos Iskola igazgatója köszönetét fejezte ki a képviselő-testületnek, hogy támogató döntésével utat nyitott a felújításnak,
melyre a város egyébként 20
millió forintot költött. A bútorzat beszerzésében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nyújtott segítséget. Köszönetet mondott az igazgatónő a Városgondnokságnak és a
kommunális szolgáltatónak is,
amely a kivitelezést végezte, a
pedagógusoknak, és a szülőknek, akik a kezdeti tartózkodás
után immár pozitívan szemlélik az új iskolaépületet, amely
egy teljesen új iskola képét mu-

tatja. Nagy értéke az épületnek, hogy sikerült benne egy
tornatermet kialakítani, így a
mindennapos testnevelés óráit
ideális körülmények között lehet majd megtartani.
Az ünnepségen felolvasták Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntő szavait,
melyben kiemelte, hogy ez a
családias és emberközeli iskola a mai korban igazi kincset
jelent.
Később a gyerekek, szüleik
és a tanítók elfoglalhatták az
osztálytermeket, az iskolát pedig minden érdeklődő tövérőlhegyére körbejárhatta. Sz. K.

Az emésztéstámogatás természetes
módszerei

- Mayr-féle hasi kezelés: a gyengéd masszázs körkörös és légzésszinkron fogásai javítják a bélfal izmainak tónusát, csökkentik a görcsöt, javítják a vér- és nyirokkeringést. Különösen jót
tesz a makacs székrekedéssel, hasi gyulladásokkal és fekéllyel
küszködőknek.
- Enzimkúra: Nemcsak akkor kell gondolni rá, ha a hasnyálmirigy beteg, hanem akkor is, ha a gyomor- és béltraktus emésztőnedv-elválasztása csökkent valamilyen okból. A hasnyálmirigykivonatokat tartalmazó vagy az ananászból, papayából és más
növényekből készült enzimek segítik az étel lebontását, és csökkentik a puffadást, az erjedési és rothadási folyamatokat.
- Reflexzóna-kezelés: a talpmasszázs, az akupresszúra és a
köpölyözés is igen sokat lendíthet, ha kúraszerűen alkalmazzuk
emésztési problémáink enyhítésére. Különösen ajánlott teltségérzet, puffadás, székrekedés, gyomor- és epepanaszok kiegészítő kezelésére.
Dr. Balaicza Erika, belgyógyász főorvos

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Ki segít, ha...
...rosszul érzi magát, mert nincsenek barátai, ismerősei?
...félelemmel gondol hivatali ügyei intézésére?
...problémája van, és nincs aki segítsen?
...bizonytalan a napi tevékenységei elvégzésében?
...céljai elérésében nehézségekbe ütközik?
...magányosnak érzi magát?
...nincsen önálló jövedelme?
…szégyen, félelem, bizonytalanság, kirekesztettség, szorongás érzése gyötri?
...szeretne hasonló problémákkal küzdő emberekkel beszélgetni?
Mi segítünk!
A közösségi ellátás célja a pszichés problémákkal, pszichiátriai betegségekkel küzdők segítése otthonukban, lakókörnyezetükben, hogy ez által teljes jogú tagjai lehessenek a társadalomnak. Az ellátás kiterjed a Békés, Mezőberény, Tarhos, Kamut,
Köröstarcsa, Murony, Bélmegyeren, Dobozon és Csárdaszálláson élőkre, akik életvitelükben, szociális helyzetükben önkéntesen igényelnek segítséget. Az ellátás térítésmentesen igénybe
vehető!
A szolgálat az ellátottak számára személyesen, telefonon, levélben és interneten is igénybe vehető.
Várjuk érdeklődését! Békés, Kossuth u. 11. Telefon: 66/ 411850. Email: bvszszk@gmail.com. Honlap: bvszszk.hu.

Helyesbítés
Az előző lapszámban a Félszáz bevetésen a tűzoltók címmel adtunk tájékoztatást a Békési Önkormányzati Tűzoltóság
2016 első félévében végzett munkájáról. A cikk mellett közölt
kép, amely a Békési Önkéntes Tűzoltó Egyesület régi jelképét
ábrázolja, tévedésből került oda. A tévedésért az érintettektől
elnézést kér a szerkesztőség.

Friss hírek, exkluzív interjúk
a Békési Újság Facebook oldalán!
Kövessen minket!
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Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Téglagyári horgásztavon tórész stéggel eladó. Irányár: 420 ezer Ft. 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Borosgyánban felújítandó tanya egy hold
földdel eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Tel.:
20/560-46-48.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
16 m2-es garázs eladó a Kossuth u. 23.
alatt. Irányár: 1,5 millió Ft. Tel.: 30/2-74482.
Békésen, közel a központhoz 1000 m2-es
építési telek eladó. Irányár: 1,9 millió Ft.
20/347-23-95, 70/53-90-993.
Békéscsabán, a Csikós utcában építési telek eladó. Irányár: 1,9 millió Ft. Tel.:
20/560-46-48.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
A Tavasz utcában 867 m2-es építési saroktelek 2,5 millió Ft-ért eladó. Közművek
az utcán. Érd.: 70/771–90-33.
Komfortos, kétszobás ház nagy kerttel
sürgősen eladó Tarhoson, a Petőfi utcában 2,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/65-21-454,
10-19 óra között.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 3 millió Ft.
Érd.: 70/215-44-00.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Városközponthoz közel csendes helyen
felújításra vagy építésre ingatlan eladó.
Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 30/550-74-66.
Táncsics M. u. 8. szám alatt régi típusú
családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft.
Tel.: 30/302-49-79.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65.
szám alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Ady 10-ben egyszobás, II. emeleti téglaépítésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért. Tel.:
30/97-80-003.
II. emeleti kétszobás, egyedi fűtésű, új
műanyag nyílászárós lakás eladó a Veres
Péter tér 8. alatt. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.:
30/74-77-959, 30/936-56-26.
Csendes környezetben ház sürgősen eladó a Szabadkai u. 9. alatt 4,6 millió Ft-ért.
Érdeklődni ott 14 óra után és hétvégén.
Hajó u. 18. számú parasztház eladó 4,8
millió Ft-ért. Víz, villany, gáz, szennyvízvezeték, melléképületek. Érd.: 66/413-567,
66/412-599.
Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,9 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Felújított, összkomfortos, azonnal beköltözhető családi ház eladó 5 millió Ft-ért.
Tel.: 66/414-919.
Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás
ház a központhoz közel eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Mátra utcában, az uszoda szomszédságában háromszobás összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.:
30/618-57-89.
Legelő utcában háromszobás ház eladó.
Betonos udvar, alsóépületek, csempekályhák, közművekkel. Irányár: 5,15 millió Ft.
Érd.: 70/527-90-82.
Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház

Apróhirdetések
beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért.
66/415-012, 30/739-62-69.
Bocskai u. 57. számú felújított kockaház
beköltözhetően eladó. 5,9 millió Ft. Tel.:
66/419-955.
Kétszobás téglaépítésű kocka ház eladó.
CSOK igénybe vehető. Irányár: 5,9 millió
Ft. Tel.:20/20-60-161.
Hajnal utcában csendes helyen négyszobás, vegyesfalazatú ház eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/261-99-66, 20/950-70-83.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Vásárszél utcában II. emeleti lakás eladó
6 millió Ft-ért. Érd.: 70/535-92-03.
Mátrában megélhetést biztosító nagyméretű családi ház eladó horgásztó és
gyógyfürdő közelében. Irányár: 6 millió Ft.
Tel.: 36/371-006.
Váradi utca 30. szám alatti összkomfortos
család ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy első
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/77073-40.
Kétszobás, erkélyes, III. emeleti lakás az
Adyn eladó vagy kertes házra cserélhető.
Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
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.
Fürdő közelében háromszobás, összkomfortos lakóház melléképületekkel kis
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.:
20/265-01-55.
Széchenyi téren 62 m2-es lakás azonnal
bekötözhetően eladó. Irányár: 6,7 millió
Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
Dánfokon a Kökény utcában igényes, tetőtér-beépítéses 45 m2-es alapterületű
ház 361 m2-es telken eladó 7 millió Ft-ért.
Érd.: 66/411-252, 66/414-685.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Vörösmarty utcában kétszobás, központi fűtésű ház eladó vagy III. emeletig 1+2
félszobás erkélyes lakásra elcserélhető.
Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 70/354-89-24.
Vásárszél 7B-ben földszinti, felújított, 58
m2-es lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft.
Tel.: 70/318-37-47.
A Fáy utcában sürgősen eladó I. emeleti, 1+2 félszobás lakás garázzsal. Irányár:
7,5 millió Ft. Érd.:70/29-490-43.
Váradi utca 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
Kétszobás kockaház eladó Békésen. Irányár: 7,9 millió Ft. 30/270-38-96, 30/481-0799.
Ady 12C-ben tehermentes, háromszobás,
II. emeleti erkélyes téglalakás sürgősen eladó vagy kertes házra cserélhető. Irányár:
8,3 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
A Csabai-Deák utca sarkán 2,5 szobás
családi ház 1000 m2-es portán eladó.
Irányár: 8,3 millió Ft. Érd.: 70/354-89-24.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es
ház eladó. Ipari áram, központi fűtés, melléképületek. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79.
Kertes ház eladó. Irányár: 9,5 millió Ft.
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.

ingyenes apróhirdetés!
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 13. 12 óra

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Mátraszentimrén, sípályához közeli, háromszobás szép nyaraló eladó, ami lakásként is használható. Ár: 11 millió Ft.
20/950-70-83.
Gyulán háromszobás, összkomfortos, karbantartott, szép kertes ház sürgősen eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 15 millió
Ft. Tel.: 30/648-39-12.
Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari áram, melléképület, terasz.
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391
Mezey utcában háromszobás, nappalis,
összkomfortos családi ház, dupla garáz�zsal, melléképületekkel, gyümölcsössel eladó. Irányár: 16,5 millió Ft. Érd.: 70/53424-70.
Háromszobás, nappalis, ebédlős ház két
garázzsal, üzlethelyiséggel, rendezett udvarra eladó. Irányár: 19 millió Ft. Érd.:
70/329-92-22.
Az uszoda szomszédságában 180 m2-es,
négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Kiadó ingatlan
Széchenyi téren kétszobás, bútorozott lakás kiadó maximum 3 személy részére.
Érd.: 66/634-716, 66/412-220.

Ingatlant keres
Városközponthoz közeli kis telken lévő kisebb, téglaépítésű, jól karbantartott házat
keresek megvételre. 20/950-70-83.

Kert, szántóföld
Sebők kertben 3 kvadrát bekerített, rendezett kert termő gyümölcsössel, épülettel eladó. Kút, villany. Érd.: 70/60-60586.
Kert eladó Békésen. Irányár: 300 ezer Ft.
Érd.: Mátyás király u. 76.
Malomasszonykertben 1604 m2-es kert eladó Tel.: 20/254-58-77.
1706 m2 Körösre nyúló zártkert eladó a
Malomasszonykertben. Érd.: 30/533-8008.
Malomasszonykertben
5,75
kvadrát
gyümölcsöskert eladó kis házzal. Tel.:
30/433-79-89.
Két kvadrát földdel tanya eladó a
Malomasszonykertben. Tel.: 70/535-4951.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakható. 20/800-86-71.
1284 m2 zártkert a Malomasszonykertben
eladó. Tel.: 30/648-49-09, 66/415-081.
2,2 hektár szántóföld eladó a Délóban.
Érd.: 30/543-60-76.

Jármű, alkatrész
Daewoo Matiz friss műszakival eladó.
Érd.: 30/200-20-67, 66/416-109.
Skoda Felicia csomagtartó ajtó és bal első
sárvédő elem eladó. Érd.: 70/252-67-11.
4 db téli autógumi 155-70-13-as eladó.
Tel.: 30/390-19-95, 66/738-042.

Állat
Ivarérett bakkecske eladó. 70/343-73-36.
Kecskék eladók. Tel.: 30/67-52-575.
Vágóbirka eladó. 30/48-599-16.

Társkeresés
62 éves hölgy korban hozzáillő társát keresi komoly kapcsolatra. Tel.: 30/667-4584, esti órákban.
69 éves hölgy komoly kapcsolatot keres, egyszerű, rendes férfi személyében.
30/203-10-91.

Szolgáltatás
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

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

Munkát keres, ajánl
Házkörüli munkát keresek. 30/863-67-98.

Idős néninél takarítói munkát keresek.
70/515-49-76.
Pultost keresek sörözőbe. Érd.: 30/41659-22.
Fűtésszerelőt keresek vegyestüzeléses kazán beszereléséhez. Tel.: 30/958-50-29.
Faipari munkást felveszünk. 30/95-54700.

Egyéb
Augusztus 29-én a Spar áruház melletti
kerékpárúton találtam egy kulcscsomót
kerékpárzárral. A Cerka papírboltban átvehető.
Kb. 120 kg kék ringló és veresszilva cefre
olcsón eladó. Tel.: 66/412-070.
Mikrohullámú sütő, konyhai sarokülő,
ebédlőasztal két székkel, szobakerékpár
eladó. Érd.: 66/413-771.
Használt komplett fejmosótál székkel eladó. Tel.: 20/290-83-60.
Eladó: bejárati ajtó kerettel, hozzá illő műanyag redőnnyel, műanyag fehér ablakredőny, ablakszárnyak különféle méretekben. Tel.: 30/390-19-95, 66/738-042.
Eladó: haladó BMX kerékpár, Schwinn
Csepel mountain bike, 2 db Jamba gördeszka, Samsung Galaxy S1 mobiltelefon,
bontatlan iPone tokok. Érd.: 70/252-67-11.
Eladó 3 mázsa ringlószilva cefre, 120 cmes lapradiátor. Tel.: 70/622-81-86.
87 éves ember eltartási szerződést kötne fiatalokkal, megegyezés szerint. Tel.:
66/410-158.
Eladó: barna bőrönd, előszobafal, gázpalack, 10-es villanyos húsvágógép, vas virágállvány, háromrészes garnitúra. Érd.:
30/905-49-14.
Vályogföldet, földet átveszek gödör betemetéséhez. 20/92-04-704.
Különböző kézifűrészek laposvágók, új reszelők, gyaluk, amerikáner, egyengetőla
pok, benzines réz forrasztólámpa, forrasztópáka + cin eladó. 70/236-35-37.
Eladó: 2 db szobafenyő, pálma, jukka
pálma, rózsaszín és fehér leánderek. Érd.:
30/905-49-14.
Eladó: Komfort ST háromégős gáztűzhely,
Whirlpool FL5053-as automata mosógép,
Thompson színes 35 cm-es tévékészülék.
Érd.: 30/390-19-95, 66/738-042.
Tritikálé eladó. Tel.: 30/686-98-68.
Eladó:
hőlégkeveréses
főzőedény,
szeletelőgép, olajsütő, 35 l-es hűtőláda,
köszörű, 2 db bontott német ablak, 300
l-es fagyasztóláda. Tel.: 30/958-50-29.
BMX Sprint Fat 32-es narancssárga kerékpár származási igazolvánnyal eladó. Tel.:
30/390-19-95, 66/738-042.
Színes műbőr (nagy) hulladék, többszínű
3 és 6 mm-es mikrotalphulladék eladó.
Tel.: 66/412-070.
Új, hatszemélyes kerti sörpad fenyőfából
nádtetővel eladó. Tel.: 20/492-50-24.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/43379-89.
Eladó: zongora, új Coca Cola poharak,
régi, de működő terménydaráló. Tel.:
30/305-7-955.
Kamuton eladó kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő. 70/27-10-532.
Eladók: csillárok, faliképek és festmények,
falikarok, karnisok, Samsung tévé állván�nyal együtt, álló modern fogasok, támlás
székek. Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: Pelgrin páraelszívó, DeLongi olajsütő, tányérok, evőeszközkészlet, nagy lábas, nagy fakanalak. Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: 3,5 m hosszú négypolcos stelázsi,
polcok, bolti fehér állványok, kapák, gereblyék, lapátok, 20 l demizson, 15 l zsírosbödön. Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: varrógép, ágyneműtartó, állólámpa, fürdőszobai szekrény, falra szerelhető
ruhaszárító, cipőtartó, virágállvány. Érd.:
70/329-92-22.
Eladó: 2 db heverő, 2 db fotel, gyerekheverő. Tel.: 30/590-69-38.
Eladó: rácsos gyerekágy, régi szövőszék.
Érd.: 30/97-77-600.
Eladó: dohányzóasztal 2 db fotel, 2 db
szék, ebédlőasztal 4 db székkel. Érd.:
66/411-165, 12-14 óra között.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Eladók: ülőgarnitúra, dohányzóasztalok,
kővályúk. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Eladó: Csepel varrógép, befőttes üvegek,
vonalas telefonkészülék. 70/612-83-74.
Eladó: Graco autós gyerekülés tartóval,
gyerek fürdetőkád, 2 db játszószőnyeg.
Tel.: 30/590-69-38.
Eladó: Singer varrógép, kerti szerszámok, kézi daráló, kézi morzsoló, befont
demizsonok, horganyzott vödrök, 28-as
régi női kerékpár, 60 l rézüst, bádogteknő, új csempe, új padlóburkolók, zsíros
bödönök, kovácsoltvas virágállvány. Tel.:
30/513-65-76.
Eladó: 5,5 LE rotakapa utánfutóval, töltögető eke, bordáskerék, öntöttvas kályha,
pedálos Singer varrógép, 200 l vashordók,
üstház üsttel. Érd.: 20/941-98-92.

Eladó: zománcozott bogrács üsttartóval
5000 Ft-ért. 70/565-21-00.
Gyulán eladó: kályha, terménydaráló, térburkoló, méhcsalád, méhészeti felszerelések. 30/648-39-12.
Tégla- és cseréptörmelék ingyen elvihető
20/273-62-62.
210-es fagyasztóláda tároló rekeszekkel
eladó. Érd.: 70/354-89-24.
Jó állapotban lévő horgászbotok, orsók eladó. Tel.: 30/43-42-297.
Eladó: járólap, szivattyú, új víztisztító,
két báránybunda fotelba, befőttes üvegek, rongyszőnyeg, gyapjútakarók. Tel.:
30/272-43-50.
Alma cefrének olcsón eladó. 66/411-027.

Négyrózsás beépíthető olasz gázfőzőlap (elektromos gyújtású) eladó. Érd.:
30/567-99-39.
Három mázsa vegyes cefre (szilva és barack) eladó. Tel.: 70/387-11-31.
Eladó: komód, tálalószekrény, vas virágállvány, szobahinta, keskeny ruhásszekrény,
Hollóházi készlet, polcos tévéasztal, 150
l-es műanyag hordó. 30/22-42-702.
Kb. 15 mázsa alma cefrének eladó a fáról.
Tel.: 70/387-11-31.
Eladó: öntöttvas kád, befőttes üvegek lapkával, kézikocsi, új 200 l-es hordó, ves�szőfotel, műanyag rekeszek, felvágott szeletelő, új csempe, digitális mérleg. Tel.:
30/367-08-94.

Védje hallását!
Mindennapjaink forgatagában hangzápor zúdul ránk. Ezek
közül néhányat szeretünk, mások viszont zavarnak minket.
Ezeket zajként éljük meg. A legtöbb, amit tehetünk, természetesen az, ha megóvjuk hallószervünket ezektől a zajoktól. Ez sokszor nehéz, de számos lehetőség adódik a védelemre otthonunkban, szabadidőnkben és a munkahelyünkön egyaránt. Lehetőség szerint kerüljük el a zajos helyeket,
és törekedjünk arra hogy egészséges hangkörnyezetet hozzunk létre magunk körül. Hallásunk a kommunikáció nélkülözhetetlen összetevője, így társas jólétünk fontos feltétele.
Lényeges tehát, hogy vigyázzunk hallásunkra!

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

Koszecz Sándor, kulturális központ igazgató

Madzagfalvira készülve
(Folytatás a 6. oldalon)
- Kik lépnek fel esténként a
nagyszínpadon?
- Pénteken az Ocho Macho,
szombaton a Hooligans, vasárnap pedig az Ismerős Arcok. Itt
szeretném megemlíteni, hogy
a vasárnapi koncert a megszokott kezdési időnél hamarabb,
19.30-kor kezdődik. Így a tűzijátékot a kisgyermekes családok
is megtekinthetik, és a másnapi
iskola előtt minden gyermek kipihenheti magát.
- Újfent megmozdult az egész
város a programok összeállításában. Mondana erre példákat?
- Ahogy korábban említettem, ennek a rendezvénynek a
legnagyobb erőssége és erénye
az a közösségi összefogás, ami
igazán erőssé tehet egy települést. Hiszen, ha az értékek megmutatása mellett kiáll a város,
akkor az nagyon jó alap a további építkezésre is. A három nap
alatt közel nyolcvan eseményen
több mint ötven partnerszervezet több száz segítője sokszorozza meg a kulturális központ
munkatársainak erejét. Egy ekkora csapatot összefogni, ennyi
rendezvényelemet megszervezni és lebonyolítani nagy felelős-

ség, de minden évben bebizonyosodik, hogy csak ez az ös�szefogás visz előre. Tehát nem
túlzás azt mondani, hogy a rendezvény valódi közösségi összefogás eredményeként jön létre.
Nagyon nehéz és nem is szerencsés kiemelni egy-egy partnert,
hiszen mindannyiuk ötlete, lelkesedése, munkája elengedhetetlen része a rendezvénynek. A
részletes programtervben minden rendezvényelemnél jelezzük
az együttműködőinket, akiknek
ezúton is köszönjük önzetlen
munkájukat.
- Ön személyesen melyik eseményt várja a legjobban?
- Nekünk mindig a teljes eseményre kell koncentrálni, az
egészet kell egyben látni, ezért
sem tudok/tudunk egy-egy eseményt kiemelni. Nekünk az a
legnagyobb öröm, ha a város lakossága jól érzi magát, megismeri azokat az értékeit, amelyek
évről-évre bővülnek, és amelyekre méltán lehetnek büszkék.
Ha ezt a kettős célkitűzést meg
tudjuk valósítani, akkor a szórakozás mellett olyan értékeket tudunk megmutatni, amelyek inspirálhatják a város aktív, tenni
akaró lakosait.
Sz. K.

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Tökmustra a Tökmulatságon Egy nyelvet beszélünk
Archív fotók.

Magyar nőnem

A XI. Békési Tökmulatságon is megrendezik a hagyományosan nagysikerű Tökmustrát,
vagyis a tökszépségversenyt különféle kategóriákban. Keresik a legszebb, legcsúnyább, legszínpompásabb, legfurcsább, legmulatságosabb,
legrücskösebb, leggörbébb, leghosszabb tököt.
Minden nevező ajándékot kap. A legnagyobb
tök gazdáját idén is humoros szertartással megkoronázzák. A Tökmustrára a rendezvény napján lehet jelentkezni, azaz szeptember 24-án,
szombaton 10 óráig a Békési Tájházban (Durkó utca 8.)
A szervező Nefelejcs Békési Kulturális és Ha-

gyományőrző Közhasznú Egyesület az olvasók
segítségét kéri a Tájház tökdekorációja és a faragni való tök kérdésében. Az egyik legnépszerűbb program évek óta a töklámpásfaragás, ehhez olajtökre lenne szükségük, amely a gyerekek által könnyen is faragható. Amennyiben a
felajánló igényt tart rá, a tökmagot az egyesület
visszaadja. A dekorációhoz bármilyen tök megfelel, lehet például sonkatök, kolbásztök, sütőtök, vagy dísztök.
A töklámpás faragáshoz a felajánlásokat
szeptember 23-ig várják, a tökökért érte is
mennek! Telefon: 30/92-53-933.


rékpárokat fényvisszaverő matricával látja el, a hiányzó küllő prizmákat (a készlet erejéig)
díjmentesen pótolja. Békésről
egyetlen szerviz csatlakozott a
kezdeményezéshez, a piactéri
Full Shop szaküzlet és szerviz.
A korábbi évek gyakorlatát
követve idén is lesz példamu-

A 2016/2017-es tanévben a
kilencedik évfolyamon beindul a spanyol nyelv, mint idegen nyelv tantárgy oktatása a
Szegedi Kis István Református
Gimnáziumban. Köteles Zoltán, az intézmény munkatársa elmondta: a spanyol nyelv
oktatása nagy lehetőség az iskola számára. A spanyol világnyelv, amely Spanyolország

tató és figyelemfelhívó esti kerékpározás, amelyen a részvétel feltétele, hogy a biciklin jól
működő világító berendezés
legyen. Indulás a Széchenyi téri műszaki nagyáruház parkolójából.
Mindenki, aki az akció bármely programján (vagyis a világító berendezés megvásárlásán vagy a biciklizésen) részt
vesz, sorjegyet kap, és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre a
felvonulás végén kerül sor.
Bővebb információ: 66/523723, 30/418-8229


A Szarvasi utcában szep
tember 2-én 11 óra 30 perc
körül személygépkocsi egy tolató tehergépkocsinak ütközött. A tehergépkocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett.
A körülményeket a rendőrség
vizsgája ki.

csolódtak ki. Keszthelyt és Zamárdit érintve a már említett
útvonalon jöttek haza. Összesen mintegy 800 kilométert
tettek meg, ami igazán embert
próbáló tett a 40-62 év közöt-

ti asszonyoktól, akik között
rutintalan kerekes is volt. Járműveik hétköznapi túrakerékpárok.
- Az egész értelme a kihívás, a társaság, az önfeledt szabadság. Igazi kihívást jelentett,
hogy az egyik napon végig szakadt az eső, a többi nap kellemes időjárást tartogatott – nyilatkozta lapunknak Priskinné

Fotó: Amatőr felvétel.

A balatoni kirándulás ötlete Priskinné Sápi Tündétől
származik, ő volt egyben a főszervező. A Tarhoson élő, de
gyógypedagógusként Békésen
dolgozó Tünde lapunknak elmondta, hogy öt éve körbebiciklizték a Fertő-tavat, aztán
jártak a Tisza-tónál meg másfelé is, tavaly pedig Jakabszállás volt az úti cél. Idén nem
kevesebbre vállalkoztak, mint
hogy 11 nap alatt elbicikliznek
a Balatonig és vissza. Naponta
100-120 kilométer volt a penzum, ez minimum 8-10 óra kerékpározást jelentett, olykor az
alföldi lábaknak különösen nehéz, dimbes-dombos terepen.
Csongrád, majd Dunaföldvár
volt az első két szálláshely, és
a harmadik napon már elérték
a tavat. Pihenésként a környéken két napon át a Művészetek Völgye eseményein kap-

Békés környéki túrázók egész napig zuhogó esőben tekertek.

mellett Latin-Amerika és az
Egyesült Államok több százmillió lakójának anyanyelve.
Spanyol nyelven számos zene
és film is elérhető, amelyek a
fiatalok körében népszerűek.
Turistaként az ember elboldogul Nyugat-Európában is
a spanyollal. Köteles Zoltán
2014-ben végezte el a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsész-

Baleset

Eltekertek a Balatonig és vissza
Tíz középkorú, békési és környékbeli településeken élő nő
elbiciklizett a Balatonig, majd vissza. A baráti társaság már
évek óta eljár kerekezni együtt, de ilyen hosszú távot korábban még nem teljesítettek.

legalább utalni tudott Vörösmartyra.) Van-e
kislányokból álló kölyökcsapat? Aki ad a tyúkoknak, az egy kakast sem tart? Ha nincs férje, akkor is szólítsuk meg úgy, hogy államtitkár asszony? Lehetek én ura a helyzetnek? Mi
a férfikórus „ellentéte”? Nem vághatjuk rá,
hogy nőkórus, hiszen asszonykórusnak hívják
(akkor is, ha nem asszonyokból áll), sőt menyecskekórusnak, ahol a menyecskék életkoruknál fogva már nem is lehetnek senkinek a
menyecskéi). Lehet egy fodrásznő nőfodrász?
És hogy teljes legyen a káosz: a nőbolond férfi, a bolond nő nő, a nőbolond pedig… páciens.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Indul a spanyoloktatás a gimiben

Megvilágosodás Napja
Október 7-én, pénteken újra megrendezik a Megvilágosodás Napja rendezvényt. A kerékpáros akció a láthatóság jegyében zajlik majd. Békés megye számos kerékpáros szervizében ezen a napon 9-18 óra
között kedvezményes áron lehet megvásárolni a biciklik világító berendezéseit, amelyeket díjmentesen fel is szerelnek. Ha az első világítást ekkor
vásárolja meg, ajándékba kapja
a hátsó villogó lámpát. A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság igény esetén a ke-

Gondolom, azt senkinek sem kell bizonygatnom, hogy a magyarban nincs nőnem
(meg másmilyen sem), mármint nyelvtani
nemre gondolok természetesen. Egy nyelvünket külföldiként tanulótól azonban szívesen megkérdezném, tudja-e, milyen nemű
egy vén szatyor vagy egy ugyancsak vén csataló, férfi vagy nő-e a fehérnép, meg aztán
abban tényleg nincs-e egy csöppnyi lekicsinylés, hogy „Ez csak afféle asszonybeszéd/női logika.” Sokan felháborodtak az olimpiai közvetítés alatt, amikor ifj. Knézy Jenő egy női
sportoló teljesítményére biggyesztette a címkét: „… ez férfimunka volt!” (Én inkább örültem, hogy – ha nem is pontosan idézett, de -

Sápi Tünde, aki - filigrán alkatát látva nem meglepő módon
- kerékpárral jár be Tarhosról
Békésre a Dr. Illyés Sándor
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégiumba (ismert
nevén négyes iskolába), ahol
már 33 éve dolgozik.
Egykori kolleganője, a már
nyugdíjba vonult Karácson
Sándorné Rózsika Bélmegyeren igyekszik elhinteni a falusiak között a kerékpározás szenvedélyét.
- Számomra ez a túra önmagunk legyőzéséről is szólt. Jó
érzés volt minden nap kipipálni, hogy ezt is sikerrel teljesítettük. Magyarország szép és
szerethető, csak útra kell kelni, hogy megismerjük a tájait
– mondta el. A jövő évre már
eltervezték, hogy a Szelidi-tóhoz kerékpároznak el a baráti
társaság tagjai.
Az egész úton sok elismerést
és bíztatást kaptak, még a fiataloktól is. A példa adott, tessék követni őket! 
Sz. K.

karán a spanyol szakot. A spanyol az újlatin nyelvcsaládhoz
tartozik, és mint ilyen, nagyon
hasonlít a latinhoz. Ebben a
tanévben a 9. évfolyamon egy
csoporttal indul a nyelv tanítása. Köteles tanár úr 2005 óta
oktat a református intézményben német nyelvet, katolikus
hittant, latint, és ettől az évtől
spanyolt.

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

Házhozszállítás
12–22 óra között.
Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Új helyszínen
a Daganatos Klub
A Daganatos Klub tagjai a jövőben a Tágas tér Gyülekezet
épületében, a Szarvasi u. 2. szám alatt (az Ady utca sarkán) tartja
klubfoglalkozását. A szervezők bíznak benne, hogy a frekventáltabb helyszín miatt többek számára elérhető lesz a klubfoglalkozás és egyre több embernek tudnak majd segítséget nyújtani. A
klub ingyenes, semmilyen kötelezettséggel nem jár, a klubfoglalkozásokat a tagok igényei szerint alakítják. Felvilágosítás, gyógyulási módok, tapasztalatcsere, lelki segítség, szakmai tanácsadás,
akár személyre szabottan is. A klub állandó pártfogója, Dr. H.
Kovács Eszter szakmai támogatása mellett havonta találkoznak
a tagok. Ha ön vagy hozzátartozója valamilyen módon érintett a
rákos betegségekkel kapcsolatos témákban, és szeretne egy összetartó közösséghez tartozni, várják a következő klubfoglalkozásra,
amelyre szeptember 26-án, hétfőn fél háromtól kerül sor.
Bővebb információ munkaidőben 66/643-588, 20/229-6290as telefonszámokon. Kapcsolattartók: Palotásné Balog Erzsébet,
Molnárné Kiss Tímea terápiás segítők.


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



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu
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Megvan a kézibérlet nyertese
férfi kézicsapatunk a bajnokság hatodik helyén zárt.
A bérlet sorsáról sorsolás döntött. Ezúton gratulálunk Galicz
Istvánnak, a Veres Péter téren
lakó olvasónknak. A többi játékosnak is köszönjük a játékot.
Szurkoljunk együtt a BékésDrén KC-nek!

Kaphatók a bérletek
Edzésekkel és edzőmec�csekkel készül a szeptember
10-én, hazai pályán kezdődő
2016/2017-es bajnoki idényre
a Békés-Drén KC. A hét hazai
mérkőzésen való belépésre jogosító bérletek már kaphatók.
Megválthatók a csapat irodájá-

ban, amely a Karacs Teréz u.
7. szám alatt a földszinten található. Nyitva kedden és szerdán 8-16 óra, hétfőn és csütörtökön 8-18 óra között.
A bérleteket a tavalyi áron
értékesítik. Ülőbérlet: 3600
Ft, állóbérlet: 2400 Ft.


A Békés-Drén KC felnőtt csapata őszi meccsei
Szeptember 10. szombat 17 óra 	Békés-Algyő
Szeptember 17. szombat 18 óra 	Nyírbátor-Békés
Szeptember 24. szombat 18 óra 	Békés-Ferencváros
Október 1. szombat 18 óra
Ózd-Békés
Október 8. szombat 18 óra 	Békés-Pick Szeged
Október 16. vasárnap 18 óra 	Mizse KC-Békés
Október 22. szombat 18 óra 	Békés-Balassagyarmat
November 4. péntek 19 óra 	KTE-Békés
November 19. szombat 18 óra 	Békés-Törökszentmiklósi KE
November 26. szombat 18 óra 	Békés-Törökszentmiklósi Székács
December 3. szombat 18 óra 	Tiszavasvári-Békés
December 10. szombat 18 óra 	Békés-Nyíregyháza
December 18. vasárnap
Szigetszentmiklós-Békés

Fotó: Amatőr felvétel.

Fekécs Ervin nyert
bajnoki címet

A súlyemelő Fekécs testvérek edzőjükkel, Balog Jánossal.

Szokatlan időpontban, már
augusztus derekán megrendezték Tamásiban az U15-17es korosztály súlyemelő országos bajnokságát. A Békési TE
Súlyemelő Szakosztályát négy
versenyző képviselte. A Fekécs
testvérek dobogóra esélyesként érkeztek a versenyre.
A 15 éves Fekécs Ervin nagyszerű formában versenyezve az
egyéni csúcsán 9 kg-ot javítva
(88+108=196 kg) fölényesen
megnyerte a serdülők 77 kgos súlycsoportját. Sőt az ifjúságiak között is második helyen
végzett.
Dicséretesen versenyzett a
serdülők között a még csak 13
éves Nagy Norbert, aki egyéni
legjobb eredményén 14 kg-ot
javítva (52+62=114 kg) a serdülők között az 56 kg-os súlycsoportban a 3. helyen végzett.

A csapat tagja volt az 50
kg-os Marosi Szebasztián,
aki az igen erős mezőnyben
50+60=110kg-os összetett
eredménnyel a 4. helyen végzett.
Az ifik mezőnyében versenyzett Fekécs Sámuel. Elsőéves
ifiként nem sikerült megelőznie a hála egy évvel idősebb ózdi Kusai Kristófot. Egyéni csúcsát megjavítva végül az ifik 69
kg-os mezőnyében nagyszerű
egyéni csúccsal (95+120=215
kg) a 2. helyen végzett.
Az U15-17-es OB csapatverseny végeredményébe szakosztályonként a legjobb három
eredményt elért versenyző teljesítménye számít. Eszerint 1.
az Ózd, 2. az Oroszlány, míg 3.
a Békési TE. Az eredményekről Balog János edző tájékoztatta a Békési Újságot.

Horgász
szemmel
HORGÁSZVERSENY
GYEREKEKNEK
Egy kis útmutatást szeretnék adni a kedves gyerekhorgászoknak, akik rajthoz állnak a Madzagfalvi Napok ide
horgászversenyén.
Nagyon
fontosnak tartom a bot helyes megválasztását. Mindenképpen spiccbotot ajánlanék,
snecizéshez 2-4 méterig, keszegezéshez 4-6 méter hosszban az ideális. A gyakorlottabb gyerekek alkalmazhatnak match és bolognai botot.
A szerelék nagyban meghatározza a sikerességünket. Elsődlegesen vékony damilokkal és kisebb méretű keszegező és sneciző úszókkal dolgozzunk. A zsinór vastagsága kb.
0,16 - 0,10 mm közötti legyen
és semmiképpen se vastagabb.
A horgok közül a 14-16-18-as
méret ajánlott. A kapásjelző is
fontos, ami úszó, lehetőleg versenyúszó legyen és ne feltolós
pontyozó. Snecizéshez 0,3-1g
körüli úszókat érdemes választani, keszegezéshez pedig 1g és
4g közöttieket ajánlott választani. Csalizni csontival vagy
pinkivel ajánlott, a trágyagiliszta nagyobb keszegek megfogásában segíthet. Etetés: keszegre egyforma méretű gombócokat érdemes pontosan az
úszó mellé dobni, snecizéshez
lágyabb jellegű felhős etetőanyagot érdemes keverni. Remélem ezekkel sikerül javítani
a fogásokon és sokan kapnak
kedvet a versenyzéshez.
Szekerczés Sándor

Asztalitenisz hírek
A Statisztika PSC által rendezett lány és a BVSC fiú versenyével megkezdődött az
utánpótláskorú asztaliteniszezők őszi versenysorozata, amelyen asztalhoz álltak a Békési TE sportolói is. Balogh Ágnes Kyra az U13-as korosztályban a négy közé jutásért drámai csatában kapott ki 3:2-re
a későbbi győztestől, a nyíregyházi Laskai Irisztől, így az
ötödik helyen végzett. Serdülő párosban Balogh Ágnes
Kyra a statisztikás Pikó Renátával az oldalán a 16 közé jutásért szenvedett vereséget. Az
Extraligás asztalitenisz
csapatunk hazai mérkőzései: szeptember 17., október
2., október 9., október 22.,
november 19. A mérkőzések helyszíne a Csíkos utcai városi sportcsarnok, és
valamennyi összecsapás 11
órakor kezdődik. A belépés
díjtalan.
U13-asoknál Molnár Levente
a főtáblán egy győztes mérkőzés után a nyolc közé jutásért szenvedett 3:1-es vere-

Fotó: Amatőr felvétel.

Előző lapszámunkban hirdettünk játékot az olvasók között, melynek tétje egy bérlet volt a Békés-Drén KC őszi
hazai mérkőzéseire. Ezúttal is
számos pályázat érkezett SMSben és e-mailben. Mindannyian helyes választ adtak, vagyis tudták, hogy tavaly a felnőtt

A dobogó tetején Szabó Krisztián és Kiss Dániel, a nemrég Dunakeszin megrendezett Ligák Kupája pénzdíjas csapatverseny győztesei. A
versenyen 46 csapat 103 sportolója vett részt.

séget a pécsi Hőgyétől. Szűcs
Sándor szintén a legjobb nyolc
közé jutásért búcsúzott. Serdülő párosban a Molnár Levente,
Szűcs Sándor duó egy győzelem után a legjobb 16 között
fejezte be a versenyszámot.
Békési TE felnőtt férfi asztaliteniszezőit érintő hír, hogy az
extraligás első csapat változatlan összetételben (Szabó Krisztián, Kiss Dániel és Kovács János) július 18-án kezdte meg a
felkészülést a bajnokságra. Az
első hazai mérkőzést a Celldömölk csapatával a Sportcsarnokban szeptember 17-én 11
órától vívják. A második férfi együttes az NB II-ben indul. Változás, hogy leigazolták

a Szentesi Kinizsi együtteséből
Bunda Szabolcsot, aki az előző idényben 62,5 százalékos
teljesítményt nyújtott az NB
II-ben. Csapatunk a már jelzett időben a Mezőberény ellen küzd majd ugyanott.

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás
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