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- Október 2-án
népszavazás
lesz
Magyarországon az
uniós betelepítési
kvótákról. Ön mivel
próbálná a népszavazáson részvételre
és ott a NEM válaszra
bírni olvasóinkat?
- Fontosnak tartom már most leszögezni,
hogy ebben az esetben nem politikai kérdésről van szó. Egy referendum kiírása és lebonyolítása minden esetben egyfajta erős társadalmi igényt tükröz. A migrációs válság korunk Európájának legmeghatározóbb kérdése,
amely joggal foglalkoztatja a magyar embereket. A népszavazás éppen ezért egy történelmi lehetőség arra, hogy Európában elsőként
mondjunk véleményt Brüsszel azon tervéről,
hogy központilag megszabott kvóta szerint
osszák szét a Nyugat-Európába tartó migráns
áradatot. Erre az elképzelésre hazánk, az európai értékek, de családjaink, alkotó közösségeink védelmében is NEM-et kell mondanunk.
Az egymást követő migrációs hullámok óriási
nyomás alatt tartják mind a gazdaságot, mind
a társadalmat. A Kormány erre a nyomásra reagálva vállalta föl elsőként Európában a határok védelmét, NEM-et mondva az ellenőrizhetetlen bevándorlásra, a terrorveszély mára
már nyilvánvalóvá vált növekedésére. Az azóta
történt sajnálatos terrorcselekmények igazolták, hogy az elkövetők zömmel a migránsokkal, az uniós zöldhatáron keresztül léptek be
az EU területére.
- Valóban ez a legfontosabb kérdés napjainkban hosszú távú hatásait illetően?
- Így igaz. A jelenlegi helyzetet több szempontból is kiemelten kell kezelnünk, hiszen
gazdaságilag, kulturálisan és biztonságpolitikai szempontból is hosszú időre meghatározza mindannyiunk jövőjét. A népszavazás kiírásának ténye, melynek komoly feltételei vannak
hazánkban, jelzi azt, hogy eljött a cselekvés ideje. Az pedig, hogy az európai és a magyar baloldal következetesen a népszavazás ellen szólal fel, különösen veszélyes, hiszen az emberek
azon jogát vonja kétségbe, hogy kezükbe vegyék sorsukat, vállalják véleményüket.
A kérdés fontossága egyébként onnan is
ered, hogy Európa és Magyarország legrégebbi
pilléreit, keresztény kultúránkat, legősibb gyökereinket érinti. Történelmünkön végigtekintve
mind vallási, mind megélhetési eredetű népmozgásokra találhatunk példákat, amelyeknek kivétel nélkül meghatározó következményei
lettek. Ha időben és határozott választ tudunk
adni az ebből eredő kihívásokra, azzal gyermekeink, unokáink jövőjéről is felelős döntést hozunk.
(Folytatás a 8. oldalon)

A 18. Madzagfalvi Napokról

Ünnepélyes gesztussal vette kezdetét szeptember 9-én az ismét háromnapos Madzagfalvi Napok. A megnyitó ünnepség részeként írták alá Békés
és Hegyközkovácsi polgármesterei,
Izsó Gábor és Nagy Gizella, a két település együttműködésének szándéknyilatkozatát. Remélni lehet, hogy városunk és a romániai Bihar községhez
tartozó Hegyközkovácsi - melyet hajdan békésiek népesítettek újra - rövidesen újra testvértelepülési kapcsolatot
létesíthet egymással. Civil és református egyházi vonalon a kapcsolatfelvétel már megtörtént, a baráti szálak elmélyítésére városi fesztiválunk napjaira Hegyközkovácsiból közel húszfőnyi
delegáció is érkezett, akik részt vettek a
különféle eseményeken.
Lengyelországi és erdélyi testvérvárosunkból is érkeztek vendégek,
valamint hazalátogattak az innen elszármazottak.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Nemet kell
mondanunk

A legtöbb, több ezer helyi és máshonnan jött vendéget az idei Madzagfalvin a
szombat esti Hooligans koncert vonzotta.

A Madzagfalvi Napok ideje alatt
számos színesebbnél színesebb
program várta az érdeklődőket.
Pénteken délután például bor folyt

a főtéri ártézi kútból. Bogács község önkormányzata jóvoltából több
száz liter bogácsi muskotályost kóstolhattak meg a résztvevők.

A kút tetején található történelmi turulmadarat fölemelve a
kút mélyére - jól lehűtve - még
péntek reggel belehelyeztek egy
nagy tartályt a borral, így a délutáni programra pont megfelelő
hőmérsékletű lett ez a kiváló nedű. Alkalom nyílt a koccintásra,
egymásra figyelésre és az együtt
töltött idő örömére. A bor mellett a házi szilvapálinka is teret
kapott, ugyanis másodjára rendezték meg a Békési Madzagos Házi Szilvapálinka Versenyt.
Összesen 22-en neveztek és a legidősebb pálinka 30 éves volt. A
szakértő zsűri döntése nyomán az
első helyezett Szabó Lajos lett, a
második Szabados Mihály, míg a
harmadik Burtyik József. A pénteki napot az Ocho Macho zenekar koncertje zárta.
(Folytatás a 3. oldalon)

Nemzeti ügy a népszavazás

Társastánc tan
folyamok indulnak

Térségünk országgyűlési képviselőjének, Dankó Bélának a meghívására szeptember 15-én Békésen tartott politikai fórumot az október 2-i
népszavazásról Kis Miklós Zsolt államtitkár. A fórum előtti sajtótájékoztatón Dankó Béla arról szólt, hogy
a felelősen gondolkodó választópolgárokat szeretnék a kormányerők rávenni, menjenek el a referendumra és ott
a maguk, a családjuk, a nemzetük és
Európa jövőjére gondolva, mondjanak
nemet a bevándorlási kvótákra.

A Fregolina Társastánc Klub
Madzagfali Napokon történt utolsó
fellépésével Kenyeres Csaba táncpedagógus elköszönt helyi növendékeitől, ám a társastáncoktatás
folytatódik a kulturális központban. Hívják és várják a táncoslábú
kicsiket és nagyobbakat Hajas Tibor táncpedagógus most induló
két új társastánc csoportjába. Jelentkezés: szeptember 23-ig. Bővebb tájékoztatás a kulturális központban Molnár Máriától.


Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Dankó Béla, Békés országgyűlési képviselője

A népszavazáson való részvételre
buzdított Békésen Kis Miklós Zsolt
államtitkár és Dankó Béla parlamenti
képviselő.

Liba és szőlő
a Tökmulatságon
A Nefelejcs Egyesület szeptember 24-én rendezi meg XI. Tökmulatságát. A Durkó utca
8. szám alatti Tájházba kilátogatók sok egyéb
mellett libaterelő versenyen vehetnek részt,
hallgathatnak előadásokat a szőlő jótékony hatásairól és a néphagyományban betöltött helyéről, szüreti dalokat énekelhetnek, láthatnak kiállítást a Ludas Matyi című meséhez készített
rajzokból, és faraghatnak töklámpást az esti
felvonuláshoz. Elmaradhatatlan a tökszépségverseny, és a Tökkirály megválasztása humoros
szertartással. Visszatér a Tököm Bököm zenekar a tökből készült hangszereivel. Ebédre ezúttal öregtarhonya lesz tepertővel és csülökpörkölt tarhonyával, a büfé slágerének a szőlős kosárkasüti kínálkozik. A belépés díjtalan,
a programok 10 órakor kezdődnek.

- A menekültek kvóta alapján történő elosztása elfogadhatatlan terheket róna az országra. Október
2-a nem pártpolitikát képvisel, hanem nemzeti ügy. Kérünk mindenkit, hogy menjen el a népszavazásra
és ott nemmel szavazzon az egész európai kultúrát és civilizációt fenyegető brüsszeli politikára – fogalmazott
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.
(Folytatás a 4. oldalon)
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A K. Kovács-ház
A Kispince utca népi lakóépületei közül
a 9. számú városképi szempontból jelentős
építmény. A téglalap
alaprajzú gazdaházban mindig a K. Kovács család élt. K. Kovács Istvánt sokan ismerik városunkban.
A család Kocsor Kovács elnevezése is ismert. A XIX-XX.
század fordulóján készült ház eredetileg szoba-konyha-szoba alaprajzi elrendezéssel készült. Egykor búbos kemence is volt benne. Vályogfalú az épület. Az

Krumplifajták A-tól C-ig

utcafronti részt teljesen klinkertégla-borítás
fedi. Az oromfalat is. Az oromfalon két, téglalap alakú szellőzőnyílást figyelhetünk
meg, melyeket vakolt
keretelésű
díszítés
vesz körül. A homlokzat klinkertéglás lábazati párkányban végződik. A barna színű
zsalugáter sajátságos,
régi világ hangulatát
idézi. Vajon az utánunk jövő nemzedékek is
látni fogják?
Bíró György, városvédő

Felújítások a református iskolában
A nyáron több felújítási munkát elvégeztek a békési
Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium valamennyi telephelyén – tájékoztatott Pálné Kis Eszter gazdasági igazgató-helyettes.
A legkomolyabb beruházás a
gimnázium Petőfi utcai épületében zajlott, ahol a tornaterem
öltözőit újították fel, valamint
minden szinten férfi és női vizesblokkot hoztak létre. Napokon
belül új öltözőpadok és kerti pa-

dok érkeznek az intézménybe. A
Szánthó Albert utcai felső tagozaton új portásfülke készült el.
A portásfülke mellett kaputelefonos bejárati ajtónyitó rendszer
is szolgálatba állt. Ez biztosítja az intézményben a gyermekek zavartalan tanulását. Távlati terveik közt szerepel, hogy
a békési Szabadidős és Sportjáték Klubbal közösen intézményi források és TAO-s bevételek felhasználásával korszerűsítik a Szánthó Albert utcai tornaterem sportpadló burkolatát.

Ehhez a városi önkormányzat
már 2,5 millió forintot megszavazott. A Rákóczi alsó tagozatra az őszi idő beállta előtt fedett
folyosó kiépítését tervezik, mely
az épületet a külső mellékhelyiségekkel köti majd össze. Több
éves program keretében minden
általános iskolai tanteremben
kicserélték a tanulóbútorokat,
így idén az utolsó osztályokban
is új asztalok és székek várták a
gyerekeket. A tisztasági meszelés minden telephelyen megtörtént.
M. A.

Egyik alapélelmiszerünk a burgonya. Használjuk
levesbe, főételnek vagy mellé, desszert készül
belőle, és egyik alapanyaga a szesziparnak is. A
burgonyát már kilencezer évvel ezelőtt ismerték
a dél-amerikai indiánok. Európába a 16. századba került el, magyarországi karrierje a 18. század végén kezdődött, amikor II. József adókedvezménnyel támogatta a burgonya termesztését.
Az új növényt kezdetben földi körtének vagy
földi almának is nevezték. Ma a gabonaféléket leszámítva a legfontosabb
termesztett növény világszerte.
Több ezer fajtája ismert. Becslések szerint a bolygón mintegy két-Magyarországnyi területen termesztenek burgonyát. Egy magyar
ember évente átlagosan 50 kg burgonyát eszik
meg. Egészséges zöldségfajta, amennyiben nem
a fagyasztott krumplit sütjük ki bő zsiradékban,
sok sóval meghintve. Szénhidrát- és keményítőtartalma mellett C-, B1-, B2-, B6- és A-vitamint is
tartalmaz, magas a káliumtartalma, amely a szervezet folyadékháztartásának szabályozásában játszik szerepet.
Milyen az A, a B és a C burgonya?
Melyik burgonyafajta milyen célra jó? Egy ideje előírás az országban, hogy az összes csomagolt burgonyán feltüntessék nemcsak a krumpli
fajtáját, hanem az Országos Burgonya Szövetség
és Terméktanács burgonyaábécéjét is. Az A, B, C
jelölés a konyhai felhasználási lehetőségeket takarja. Ez egyfajta javaslat arra, hogy milyen ételekhez érdemes felhasználni. Az „A” salátának, a
„B” főzni, míg a „C” sütni jó. Ezeket a burgonya
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A 18. Madzagfalvi Napokról

Ügyeletes gyógyszertár
Szeptember 17-24.
Levendula Patika (Csabai u.)
Dzeptember 24.–október 1.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Október 1-8.
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 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:
Bodoczki Ernő és Durkó Eszter
Tímea.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Vágási János Gergely (64 évesen), Hegedűs Béláné Bozsó Anikó (39), özv. Kis Jánosné Szikora
Anna Mária (71), Fodor András
(71), Dankovszky Ákos Erik (85),
özv. Lovas Gáborné Szűcs Anna
(80, Tarhos), özv. Somlyai Gáborné Nagy Anna (86), özv. Horváth
Istvánné Bíró Julianna (63), CsíkFejes Jánosné Csatári Piroska
Irén (61), Szűcs Lajos (84, Murony), özv. Mucsi Imréné Szabó
Eszter (86), özv. Szűcs Jánosné
Püski Erzsébet (83), Szilágyi Imréné Szatmári Eszter Katalin (47).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás

Pálmai
Tamás

A legnagyobb attrakció az ártézi kúti megmozdulás volt: bort folyt a
használatból kivont kút csapjából. A bogácsi muskotályost legalább
ötszázan kóstolták, köztük a hazaérkező elszármazott békésiek is.

lyen rengetegen vettek részt. A
hangulat fantasztikus volt!
A zárónapra is sok program
volt jutott. Ilyen volt például
az első alkalommal megren-

dezett „sárkányhajó toló verseny”, melynek lényege, hogy
a sárkányhajó két végébe két
csapat ül, és megpróbálják
„elevezni” a másik csapatot.
Tulajdonképpen olyan mint
a kötélhúzás, csak a vízen.
A Békés Megye Ízei Kiállítás
és Vásár mind a három nap

Békés, Piac tér 1.

Fotó: GA-Pix Fotó.

A harmadik Madzagfalvi Ikertalálkozó leglátványosabb része az ikerhasonmás verseny volt. Idén először szellemi vetélkedő is színesítette
a rendezvények sorát. A felvételen az egyik fiatal ikerpár, Gilicze Erika és Éva, akik ezúttal a szellemi vetélkedőben jeleskedtek, továbbá a
rendezvény ötletgazda-főszervezője, Öreg Gábor, ikernagypapa.

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.

alatt megtekinthető volt. A
sátorban helyet kaptak a környékbeli előállítók kézműves árui, a szappantól a dísztárgyakig és az ehető finom-

A büszke gazdik cica- és kutyaszépségversenyre vitték el kedvenceiket.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

Építőanyag
kereskedés:

Száraz adatok?

Fotó: Serfecz Dávid.

(Folytatás az 1. oldalról)
A fesztivál második, egyben
fő napján lehetett megtekinteni a Bio-Mozaik kiállítást,
amely három műből állt. A
Szent Lázár Alapítvány elkészítette Békés térképét, kerületekre osztva. A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolája egy napraforgós mozaikkal
készült, a Paprév-Ökokert pedig a kulturális ház éjszaka című képpel. Az alkotások mind
gyümölcsből és zöldségből készültek. Az „Együtt a sokféleségben” érzékenyítő sátor a
rendezvény teljes ideje alatt
látogatható volt a Szent Lázár
Alapítvány és a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
együttműködésének köszönhetően. Gyerekek és felnőttek
egyaránt megismerkedhettek
a vakírással, a kerekes székekkel, volt még pályaorientációs
tájékoztatás is. Kézműves tevékenységek, csillámtetoválás, célba dobás, arcfestés, színezés, csocsó és még sok érdekes elfoglaltsággal is kedveskedtek a szervezők. Délután a Csíkos utcán került sor
a nagymotorszemlére a Békési
Motoros Baráti Kör szervezésében. Körülbelül 50 nagymotor
(kvad, oldalkocsis motor, túramotor valamint veteránmotor) sorakozott fel a parkolóban. Idén két helyen is lehetett
vért adni, a főtéren valamint a
Barta udvarban. A véradó kamion most először parkolt le
városunkban. A két nap alatt
összesen 311-en adtak vért.
A szombati napot fergeteges
Hooligans koncert zárta, me-

Jegyzet

Fotók: GA-Pix Fotó.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

ságokig. Megyénkben az újszülöttek 9-10 százaléka koraszülött, így senkit sem kell
győzködni, hogy vész esetén
történő biztonságos szállításukhoz szükség van egy korszerű mentőautóra. Ez lényegében egy mozgó koraszülött
intenzív osztály, melynek segítségével a babák szállítása az egész megyében teljesen biztonságosan és zökkenőmentesen történhetne. A
rendezvényen a résztvevőknek alkalmuk nyílt támogatni
e nemes célt. Békés megye első koraszülött mentőautójára
a gyűjtést e hónapban a Baptista Pontban még folytatják. Várják az adományokat
a Fáy utcai adományboltjukban munkanapokon 8-16 óra
között. A 18. Madzagfalvi Napok az Ismerős Arcok zenekar
koncertjével, és az ezt követő
zenés tűzijátékkal ért véget.
Béres Tamara

Készül a Kalendárium
Sokan máris várják a 2017-es Békési Kalendárium megjelenését. A Békési Újság szerzői
gárdája által jegyzett, Szegfű Katalin főszerkesztő ötlete nyomán megvalósuló kiadvány
már tizenharmadik alkalommal fog megjelenni, mégpedig az előző éveknél korábban, már
október végén. A 160 színes oldalon kiadandó
évkönyv minden korábbinál színesebb tartalommal szolgálja majd a békési olvasókat. Csak
néhány téma és cím ízelítőül: a családfakutatás, Hőzső lány a szépanyám, retro gyermekjá-

tékok, egy zsidómentő békési család története,
a békési fióklevéltárról, jubilál a hagyományőrző dalkör, a sárhajó, törökvilág Békésen, a Hunyadi utcai iskola története, Bíró László néptanító emlékezete, betyárlegendák, keresztrejtvény nyereményjáték. A kiadvány visszatérő
témája a velünk élő természet. Az éppen ilyen
címmel kiírt pályázatra több írás és számos fotópályázat érkezett, ezek java is helyet kap a
Kalendáriumban. A kiadvány árát a kiadó idén
sem emeli.

E sorok írója jelen volt
Megyei Jogú Városok Szövetsége által összehívott
rendezvényen és egy-két
dolog megragadt elméjében és tollában. Simicskó
István honvédelmi miniszter döbbenetes adatokat
mondott itt, aki - párhuzamot vonva a mintegy félezer évvel ezelőtti Európával - arról beszélt, hogy az
akkori és a mostani Európai is megosztott volt és az
akkori vezetők is más belső problémákkal voltak elfoglalva Európa határának
védelme helyett. De beszélt arról is, hogy Európa nagyvárosaiban a lakosság összetételében történt
változás: például 1999-ben
Párizs lakosságának 14%a volt bevándorló, ma pedig 23%. Ez jól mutatja
azt a folyamatot, amelyet
– mint mondta – többféleképpen nevezhetünk,
akár bevándorlásnak, „új
honfoglalásnak” vagy „a
globalizáció felgyorsításának”.
Más források hasonló változásokat mutatnak a lakosság összetételében Európában. Londonban pár éve elérte a 29%ot a nem őshonosak száma,
mely szám mára - becslések szerint - 40 % fölött
van és 2038-ra meghaladhatja az 50%-ot. A 2011-es
angliai népszámlálás adatai szerint Anglia és Wales
őslakóinak száma rohamosan csökken, a bevándorlóké pedig növekszik. A felmérés eredményét fenntartással kell értékelni, mert
az illegálisan az országban
tartózkodó bevándorlók
százezrei nem töltötték ki
a kérdőíveket. Azaz a valós kép még sötétebb lehet. Aggasztó az is, hogy
míg 2001-ben 72% vallotta magát kereszténynek,
10 évvel később már csak
59%. Ugyanakkor 10,3%kal nőtt a vallástalanok
aránya és 1,8 %-kal emelkedett a muzulmánok száma, akik most kb. 3 millióan vannak (közel 5%). Ők
alkotják a legfiatalabb vallási közösséget! Brüsszel lakosságának több, mint fele
nem belga születésű!
Visszatérve a hadügyminiszterre, elmondta, ha

Európa nem erősíti meg a
hitét és helyette a „hiszékenység útjára lép”, amikor a migrációban csak
humanitárius szempontokat lát, veszélyeket nem,
akkor „bajba fogunk kerülni”. Szita Károly az
MVJSZ elnöke szintén
nemzeti ügyként értékelte a kvótanépszavazást,
ami nem egy, hanem 3200
népszavazást jelent, ennyi
magyar település fogja eldönteni, hogy milyen jövőt képzel el magának. Ma
már csaknem 2000 település döntött úgy, hogy határozatot hoz a kényszerbetelepítés ellen, támogatva
a kormány ez irányú tevékenységét. Az október 2-i
népszavazás nemcsak arról
szól, hogy Magyarország
megvédi a saját területét,
kultúráját és szokásait, hanem arról is: a magyar emberek tudnak-e olyan erős
jelzést adni, amely „felébreszti a mélyálomban levő európai politikusokat”,
és rádöbbenti az európai
közösséget arra, hogy cselekednie kell, ha „iszlám
helyett ötven év múlva is
keresztény jelent és jövőt
képzel el magának”. Beszélt arról is, hogy a migránsok közül nem mindenki terrorista, jelentős
részük szerencsétlen ember, akinek „esze ágában
nem lett volna elindulni,
ha nem hívja őket Brüsszel
és Berlin”.
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági
főtanácsadója elmondta,
mi nyitottak vagyunk arra, hogy segítséget nyújtsunk azoknak, akiket valóban üldöznek, de nem
vagyunk nyitottak azokra, akik más célok miatt
érkeznek Magyarországra. Tarlós István azt írta, a magyar kormány és a
magyar nép sosem mondta, hogy a háborús menekülteket nem fogadja be.
„Ám, aki itt akar élni, az
igazolja magát és tartsa
tiszteletben a törvényeket”. Szavazásra buzdított
– mint teszem én is most –
„tegyünk hitet a biztonságunk, a történelmünk, az
általunk óhajtott jövőnk, a
minket követő generációk
jövője mellett. Ezért nem
kérünk az unió által erőltetett kötelező betelepítési
kvótarendszerből”.
Szavazzunk tehát október 2-án, és mondjunk
egy hangos és érthető
NEM-et a kötelező betelepítésre!
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Csendesül... Ami szép a világunkban

Magyarország, a magyar nép jövőjéről szól az október 2-i
kvótanépszavazás – hangsúlyozta Simicskó István honvédelmi miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetsége által, „Október másodikán nemet mondunk!” címmel rendezett konferencián. Mint elmondta, a népszavazás tétje hosszú távon az, hogy megmarad-e a kultúránk, az értékrendünk és
az ezer éves államiságunk. A településvezetőket arra kérte,
ösztönözzék az embereket, hogy menjenek el voksolni október 2-án és szavazzanak nemmel a kényszerbetelepítésre,
mert “tarthatatlan, amit a brüsszeli bürokraták ránk akarnak kényszeríteni”. Beszélt arról, hogy a migráció kapcsán a
baloldali liberális vélemények először álproblémáról szóltak,
azt mondták, hogy a Fidesz generálja a feszültséget, semmiféle migrációs veszély nincsen. Ehhez képest több mint másfél millió migráns érkezett Európába, az erőszakos cselekmények száma rendkívül megnőtt, Európában több mint
300 ember halt meg terrorcselekmények következtében az
elmúlt egy évben. Ha ezeket a figyelmeztető jelzéseket az
brüsszeli bürokraták nem érzékelik, akkor nagy baj van.
Minden egyes civilizáció vallási talapzaton áll, és ha ez megrendül, akkor civilizáció jövője kerülhet komoly veszélybe.

Friss hírek, exkluzív interjúk
a Békési Újság Facebook oldalán!
Kövessen minket!

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

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

A kiállításmegnyitón Izsó
Gábor polgármester és S. Tur-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Hiszel Istenben? Hogyne, persze! Hiszed, hogy amit Ő megígért, azt meg is teszi? Természetesen! Van-e tekintélye Istennek
az életedben? ...?
Ma szembenézhetsz a valósággal: hiszel Istenben, hiszel az Ő
ígéreteiben... Szabad vagy? Boldog vagy? Van békességed? Vagy
talán magával ragad a „kor” nyugtalansága? Rabja vagy az életednek?
„Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és ismeret teszi szabaddá
és gazdaggá. az Úr félelme lesz a kincse.” – olvashatjuk Ézsaiás
könyvében (33:6) Ez Isten álma. Lehet, hogy a tied is. Ő valóra
tudja váltani! Te nem. Az istenhit, istenfélelem nem jelent mást,
mint hogy Istennek tekintélye van az életedben. Szereted Őt és
tudod, hogy számíthatsz Rá bármikor, keresed Őt, Rá építed az
életed. Van-e meghatározóbb, fontosabb az életedben, mint Isten? Ha nincs, boldog leszel!
Palotás Kristóf, lelkipásztor

jobbjának bizonyult a zsűri
döntése nyomán.

A nemzetközi fotópályázat 50 legjobb fotójának kiállítása egészen a
tél végéig látogatható.

Nemzeti ügy
a népszavazás

Dánfokon is
préselhetünk palackot

(Folytatás az 1. oldalról)
Hozzátette, a magyar kormány korán felismerte, hogy az
Ázsia és Afrika felöl érkező bevándorló hullám nemcsak kiapadhatatlan, vallásilag felborítja az öreg kontinens békéjét,
hanem az ellenőrizetlenül tömegesen érkező – többségében
áldozatnak tekinthető – emberek közé terroristák keverednek, akik Európát hadszíntérré
akarják változtatni a radikális
iszlám jegyében.
Az európai vezetők és a lakosság hangulata egy év alatt sokat

A
Fenntartható Térségért Alapítvány egy palackprést
adományozott a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai
Központ által üzemeltetett Dánfoki Üdülőközpontnak. A palackprés korunk hulladéktömegének csökkentésében fontos szerepet játszik,
ugyanis a palackokból teljesen
kipréseli a levegőt, így azok
maximum ötödannyi helyet

változott, a döntéshozók kezdenek felébredni, csak az Európai
Bizottság nem. A kvótanépszavazás nekik is üzen majd.
- Európa nem tud ekkora tömeget befogadni. A migráció
nem lehet megoldás a népességi- és munkaerőgondokra, ezt
az idő bebizonyította, hanem
csak újabb problémákat veszünk a nyakunkba. Aki ezzel
egyetért, adjon hangot a meggyőződésének október 2-án a
szavazófülkékben – mondta el
az államtitkár Békésen.
Szegfű Katalin

foglalnak, mint normál
esetben, jelentősen csökkentve hulladék térfogatát.
A dánfoki palackprést
a grillező területen helyezték el. Használatával
hozzájárulunk egy tisztább, szebb jövő megalapozásához.
Az internet rengeteg
ötletet ad a kreatív újrahasznosításhoz, a feta.info.hu, vagy
a www.humusz.hu honlapjain
szintén érdekesség található a
témában. 


„Egy iskolát meg lehet szüntetni.
Egy igazi jelenséget soha…”
Korábbi írásokból a békéstarhosi, legendás hírű énekiskola nyolcéves történetéről már értesültek olvasóink. Sokan kérdezik: ha pedagógiai értéke a hazai
és nemzetközi szakma szerint
is kiemelkedő volt, miért és hogyan szűntették meg? Az alábbiakban Lindenbergerné Kardos
Erzsébet nyugalmazott főiskolai
tanár, Gulyás György iskolaalapító igazgató és Dr. Csende Béla írásait felhasználva próbálok
a feltett kérdésre válaszolni. A
címben Szokolay Sándor zeneszerzőnk sokat idézett mondata
szerepel.
A békés-tarhosi intézet nem
egy volt a sok közül, hanem az
egyetlen, amelyik Kodály Zoltán módszerét a gyakorlatban alkalmazta, ahol kiemelkedő kórusmunka folyt, és ahol a
magyar irodalom és népművészet remekeivel találkozhattak
az itt tanulók. Tanárok és tanulók szoros közösségét az állandó
együttlét, a közös munka és időtöltés biztosította, ahol az oktatás mellett a nevelés is kiemelt

szerepet kapott. A békés-tarhosi
iskola az egyetlen volt, ami énekes alapból indult ki. Ez szolgált
mintául az 1952-es zeneoktatási
reform után kialakult ének-zenei általános iskolák létrehozásához, és adott támpontot a zenei
gimnáziumoknak és zeneművészeti szakközépiskoláknak tanterveik kialakításához.
Az iskola rövid működését
nehezítette, hogy a fölöttes szervek és a közvélemény nem tudta beilleszteni az iskolát a már
működő iskolatípusok közé. Az
iskola elnevezése négy változatban ismeretes: Országos énekés zenei szakirányú líceum és tanítóképző intézet és vele kapcsolatos ének és zenei gyakorló általános iskola és kollégium (1946),
Országos Állami Ének és Zenei Szakirányú Líceum és Tanítóképző Intézet (1948), Állami
Zenei Gimnázium és Konzervatórium, Zenei Általános Iskola
(1952), Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakiskola (1954).
A két évenkénti iskolaátszervezések megváltoztatták az isko-

Fotó: Békési Újság archívumából.

Boldog leszel!

Egy Európa-szerte ismert
fotószolgáltató cég tavalyi
nemzetközi fotópályázatának
50 legjobb fotójából nyílt kiállítás a minap a Békési Galériában. A nagyteremben helyet
kapott monumentális tárlat
nagyméretű fotóit 94 ezer pályaműből válogatta ki a zsűri. Hat kategóriában készültek az alkotások: emberek,
épületek, közlekedés és infrastruktúra, sport, tájak, természet. A békési kiállításon
valamennyi kategóriagyőztes
alkotás látható, köztük a békési Pusztai Gábor Máté felvétele, az Utolsó menet,
amely a sport kategória leg-

csányi Ildikó, a Jantyik Mátyás
Múzeum igazgatója kiemelte,
hogy először látható helyben
ez a nívós tárlat, melyet valamennyi művészetkedvelőnek
ajánlanak.
A kiállítást Mucsi András
kulturális tanácsnok nyitotta meg. Kiemelte a képbe zárt
pillanat nagyszerűségét, és annak a fontosságát, hogy rohanó korunkban is el tudjunk
mélyedni egy-egy képben.
Gratulált Pusztai Gábor Máténak e pályázaton elért nagyszerű sikeréhez, egyben a békési sportfotózásban további
erőfeszítésekre buzdította őt.
A Cewe „Gyönyörű világunk” című kiállítása 2017.
február 27-ig várja a látogatókat. 
Sz. K.

la típusát. Egyedül az általános
iskola típusa maradt érintetlen.
A sorozatos átszervezés során
az egyik végzetes hiba a tanítóképző megszűntetése volt, hiszen az itt folyó oktatásnak éppen az volt a lényege, hogy olyan
tanítók kerüljenek ki Tarhosról,
akik visszatérve szülőfalujukba a
rájuk bízott kisiskolásokat szakszerűen, a zenei anyanyelv magas szintű művelésével vezessék
be a zene birodalmába.
Zenei gimnáziummá és szakiskolává történő átszervezése
után az intézet országos beisko-

lázási jellege megmaradt ugyan,
de a többi zenei középiskola személyi és tárgyi ellátottságával
már nem tudta felvenni a versenyt. Tarhost csak az menthette volna meg, ha fennmarad továbbra is a tanítóképző és a vele kapcsolatos zenei általános iskola, vagy pedagógiai főiskolává
szervezik át gyakorló általános
iskolával együtt. Ehhez azonban
újabb beruházásokra lett volna
szükség (tantermek, gyakorlótermek, hangszerek, szolgálati lakások, stb.), amit az akkori
takarékossági előírások nem tettek lehetővé.
Kodály Zoltán Visszatekintés
című könyvében így ír:„BékésTarhost – ahol az újfajta énektanítókat kezdték már képezni – megnézték németek, csehek, oroszok, bolgárok. Mind
azt mondták, hogy náluk ilyen
nincs, de kell, hogy legyen. (...)
Mi megszüntettük takarékosságból. Így természetesen sokba került, mert nem volt ideje,
hogy termését megérlelje és betakarítsa.”
Folytatjuk...
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Békési sorsok, békési arcok
Őrzünk és védünk

- Mióta vezeted a Polgárőrséget?
- Békésen 1993-ban megalakult a Polgárőrség, akkor titkárnak választottak meg, majd
a megyei szövetség gazdaságvezetője lettem 1997-ben. A
békési egyesület elnökének
2003-ban választottak meg.
Mindez nem érintette a munkámat, mert ezért fizetséget
nem kapok.
- Milyen feladataid vannak?
- A helyi egyesületnél a
Rendőrkapitánysággal és az
önkormányzattal együttműködve segítjük a településünk
közrendjét és közbiztonságát.
Fő feladatunk a bűnmegelőzés. Ezen felül Békés városban
majdnem minden rendezvényt

a polgárőrök biztosítanak. 86
fő polgárőr dolgozik társadalmi munkában, fizetség nélkül. A polgárőrök - magamat
is beleértve - saját szabadidejüket feláldozva gondoskodnak a
város lakosságának a biztonságáról.
- A hírek szerint megyei
szervezetnél is aktív vagy. Mi
az igazság?
- A megyei szövetség elnöki tisztségét 2002 óta töltöm
be. 2009 novemberében saját
elhatározásból lemondtam, de
2012 márciusában újraválasztottak. Már nem akartam elnök lenni, de a megye polgárőrei ragaszkodtak hozzám. Békés megyében hetvenhárom
polgárőr egyesület van, közel
3000 fős tagsággal. Segítem az

Fotó: Serfecz Dávid.

Elnézést a Rendőrségtől, amiért egy kicsit megváltoztatva ugyan, de kölcsönvettem a jelszavukat. Úgy véltem, az
őket segítő Polgárőrség munkájához, illetve az őket irányító
Gyarmati Sándor személyéhez, gondolkodásmódjához leginkább ez illik. Interjúalanyom régi ismerősöm és régóta
tudom róla, hogy milyen áldozatos munkát végez, de valahogy nem igazán ismerték még ezt el. Ez az interjú tisztelgés részemről a személyének.

egyesületek működését, valamint ápolom azt a kitűnő kapcsolatot, amelyet az együttműködő partnereinkkel kiépítettünk. Elmondhatom, hogy
a Rendőrséggel, önkormányzatokkal, a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, más civil
szervezetekkel és gazdálkodó
szervezetekkel, valamint a lakossággal a Szomszédok Egymásért Mozgalmon keresztül
sokat tudunk tenni annak érdekében, hogy ilyen kiváló Békés megyében, ezen belül városunkban is a közbiztonság.

- Magánélet? Család, hobbi, pihenés?
- Házasságban élek, négy
gyermekem és öt unokám van.
Szabadidőmben kertészkedéssel, kisállattartással foglalkozom, biogazdálkodást folytatok. A pihenést nem ismerem.
Esetleg vasárnap, ha nagyon
ráérek, ebéd után sziesztázok.
Aktív dolgozó vagyok még,
egy év van a nyugdíjba vonulásomig. A Polgárőrség vezetését szabadidőmben végzem
és elmondhatom, hogy ők egyben a családom is. Mivel egyre több feladat hárul a Polgárőrségre, így kevesebb idő jut a
saját családomra és a kevéske
hobbimra. 
Gugé
Következő
beszélgetőtársunk
Puskás Lászlóné, nyugdíjas tanár lesz.

Kiről szeretne olvasni
ebben a rovatban?
Írja meg nekünk!

E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Postacím:
5630 Békés, Petőfi u. 20.

Felolvasásra
várnak
jelentkezéseket
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár a Valaha madarak voltunk rendezvénysorozata
keretében felolvasó estet szervez roma származású és/vagy
roma témát feldolgozó szerzők
műveiből.
A felolvasásra vállalkozók
jelentkezését szeptember 26ig várják. Az irodalmi alkotások kiválasztásához segítséget
kérhet a könyvtár kölcsönző
részlegén.
Jelentkezni a kiválasztott
mű megnevezésével lehet személyesen a városi könyvtárban
(Széchenyi tér 4.), e-mailben:
kolcsonzes@bekesikonyvtar.
hu, telefonon: 66/411-171. A
felolvasó est időpontja: október 7. péntek 17 óra.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia keretében valósul meg. 

Az Esély Állatvédő
Egyesület
jogosítvánnyal rendelkező,
állatszerető
munkatársat keres
napi 5 órában.
Jelentkezés:
0036-20/399-7809,
0036-70/947-3504

2016. szeptember 24. szombat
Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

10 óra Megnyitó – Hódos Krisztián szakácsmester. Népdalénekléssel közremûködik:
Kisné Sajben Kitti
10:15 „Szüreti csokor” – Teleki utcai óvodások fellépése
10:30 Libaterelõverseny
10:30 Tökmustra. Nevezés díjtalanul a helyszínen 10 óráig. Minden nevezõ ajándékot kap
10:45 A szõlõ és a bor a néphagyományban
11 óra Harencsár László mesemondó mesél gyerekeknek és felnõtteknek
11:15 Szõlõ a kozmetikában – Dr. Péter Sándorné kozmetikusmester
12 óra Jó ebédhez szól a nóta – Horváth Rudi és zenekara
12 óra Ebéd: öregtarhonya tepertõvel, csülökpörkölt tarhonyával
12:45 Tökmustra eredményhirdetése, jutalmak átadása
13 óra Szõlõs-mazsolás süteménykészítõ verseny eredményhirdetése.
A kész süteménnyel 11 óráig lehet pályázni a helyszínen.
13:15 A Ludas Matyi címû meséhez készített illusztrációk alkotópályázatának eredményhirdetése.
13:30 „A szõlõ és a liba” – Bagolyné Szûcs Andrea meséje
14 óra Szüreti dalok – a Békési Óvónõk Kórusa fellépése
14:30 A Tököm Bököm zenekar tökbõl készült hangszereken játszik
15 óra Töklámpás faragása. A tököt és a kellékeket a szervezõk biztosítják
15 óra Belencéres Néptáncegyüttes fellépése
16 óra Tökkirályválasztás – a legnagyobb tök gazdáját humoros szertartással megkoronázzuk
16:30 Felvonulás a töklámpásokkal a városban a Belencéres Néptáncegyüttes vezetésével
Kísérõ rendezvények: Kati néni Teázója • hagyományos kézmûves vásár • játszóház gyerekeknek • Ludas Matyi meseillusztrációk kiállítása • bemutatók: tökfaragás, fafaragás, fazekasság, angóra gyapjúfonás • emlékfotózás tökszoborral • büfé kínálatunk: szõlõs kosárkasüti,
tökös-mákos rétes, házi sütemények, kenyérlángos, óriásperec, libazsíros kenyér, forralt bor,
fröccs, szörp • töklekvárfõzés • hajfonás • mazsolás kalács kínálás, lúdgégekészítés bemutató • Tájház díjtalanul megtekinthetõ
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Valamennyi program és a belépés ingyenes! A rendezvényt esõ esetén is megtartjuk!
Szervezõ: Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület.Webcím: http://bekesinefelejcs.hu/
Támogatók: Békés Város Önkormányzata, Békés Megye Önkormányzata, Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet,
Jantyik Mátyás Múzeum, Hot-Drink Kft., Fa-Kuckó Játékbolt, Békés Kas Kft, Libás tanya,
Szatmári Tamás, Varga István (Csaviga), Hepp Stúdió.
Médiapartnerek: Békési Újság, GA-Pix Fotó, Békés TV, Békés Mátrix, Torony Rádió, Békés Megyei Hírlap, Csaba Rádió.

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Bölcsődések étkeztetése 2. rész
Bölcsődei étkeztetésben az 1100-1300 kilokalóriás tápanyagszükségletből 800-950 kilokalóriát négy étkezésben (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) kell biztosítani. 2014 óta a szigorodó
rendeleti előírások a só- és cukorbevitel csökkentésére irányulva
megszabják, hogy bölcsődei étkeztetésben a napi só bevitel 1,5
grammot nem haladhatja meg. Ez a mennyiség egy teáskanálnyi só töredéke. Egész napra elosztva bizony nagyon kevésnek
tűnhet. Éppen ezért só helyett friss és szárított fűszereket használjunk az ételek elkészítéséhez!
A másik hangsúlyos terület a cukor fogyasztásának csökkentése. Bölcsődés korosztályban napi 8 energiaszázalék, tehát 16-19 gramm megengedett, ez 4-5 kockacukornyi men�nyiség. (Egy tejszelet, egy csomag reggeli keksz, egy pohár
gyümölcsös joghurt mind-mind darabonként kb. 4 kockacukor, és akkor még semmi mást nem evett a gyermek!) Tavaly
szeptember óta kötelezően fel kell tüntetni az étlapon minden étkezés energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát, valamint az allergén összetevőket. Az is
meghatározott, hogy az egyes élelmiszerek és élelmiszer csoportok tíz élelmezési nap alatt milyen formában és hányszor
fordulhatnak elő. Példaként említhető a kicsik tejfogyasztása.
Sokkal szívesebben fogyasztják el az ízesített tejkészítményeket (karamell, kakaó, tejeskávé), azonban a rendelet egy héten
kétszer enged ilyen jellegű készítményt étlapra tenni. Nagyon
népszerűek a gyerekek körében a különböző tartalmas, húsos
levesek, azonban ez is csak heti egyszer szerepelhet étlapon.
Friss zöldséget és gyümölcsöt napi háromszor kell felszolgálni a bölcsődei étkeztetésnek. Zöldségek változatosan készülhetek, nemcsak főzeléknek, hanem például rakott ételek formájában is szeretik a kicsik. A hét minden napján valamilyen
sovány sertéshús, csirke- illetve pulykamell is szerepel az étlapon, kéthetente egyszer pedig halat kapnak a kicsik, változatosan elkészítve. Bő zsiradékban sült étel a bölcsődében nem
adható. Halfilét kukoricapelyhes bundában, tepsiben sütve,
húsgombócot zabpehellyel lazítva, köretként kölest tálalva és
még számos újítással próbáljuk formálni a gyermekek ízlését,
minél többfajta alapanyagot, ételt megismertetve velük. Kezdetben kicsit idegenkedve fogadják, utána viszont megismerve
megkedvelik az új ízeket, nyitottak rá.
Reggelire és uzsonnára gyakran szolgálunk fel házi készítésű
szendvicskrémeket, melyek szintén népszerűek, ráadásul hozzáadott adalékanyagot, tartósítószert nem tartalmaznak. A konyhán készül házi csibemájas, húskrém, körözött, párizsi krém, tojáskrém, illetve gyümölcsjoghurt is. A Földvár bölcsődében diétás étkeztetésre is van lehetőség, amely nagy segítség lehet azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekük valamilyen speciális étrendet igényel. A bölcsődében dietetikus és diétás szakács szakemberek gondoskodnak a diétázó kicsikről.
Békési Krisztina, dietetikus

Asztalos szakmunkást keresünk. Érdeklődjön személyesen.
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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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.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
Régi parasztház a Legelő utcában négykvadrátos portával eladó 1,5 millió Ft-ért.
Tel.: 30/91-60-117.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
671 m2-es telken felújítandó parasztház eladó áron alul, 2,2 millió Ft-ért. Érd.:
30/95-22-466.
Békésen kis ház eladó. A fürdőszobát
fel kell újítani. Irányár: 2,3 millió Ft. Érd.:
30/30-57-955.
Komfortos, kétszobás ház eladó nagy
kerttel Tarhoson a Petőfi utcában sürgősen 2,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/65-21-454,
10-19 óra között.
Borosgyánban tanya 1 hold földdel sürgősen eladó vagy kis békési házra cserélhető. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 70/21-637-03,
délután.
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.
Ótemető u. 7. szám alatti ház 3,2 millió Ftért eladó. Érd.: 20/374-12-17.
Városközponthoz közel, nyugodt helyen
kétszobás, komfortos, vegyesfalazású
családi ház eladó. Irányár: 3,6 millió Ft.
Érd.: 20/911-48-84.
Régi ház eladó Békés központjában. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 30/460-78-11, 30/32261-23.
Szécsénykertben 1 + 2 félszobás, felújított tanya eladó vagy cserélhető. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: 30/402-51-33, bármikor.
Kertes ház sürgősen eladó 4,5 millió Ftért. Tel.: 70/221-96-65.
Veres Péter tér 8. sz. alatt első emeleti, kétszobás, egyedi fűtésű, új nyílászárós lakás eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.:
30/74-77-959, 30/936-56-26.
Gorkij u. 13. szám alatt kétszobás, összkomfortos, vegyesfalazatú ház eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.: 70/518-49-30,
30/68-60-955.
Hajó u. 18. szám alatti parasztház eladó
4,8 millió Ft-ért. Víz, villany, gáz, szennyvízvezeték, melléképületek. Érd.: 66/412567, 66/412-599, bármikor.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,9
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás
ház a központhoz közel eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Körös-gát mellett ház eladó a Tárház utcában 5 millió Ft-ért. Tel.: 30/931-90-85.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő utcában háromszobás ház eladó.
Betonos udvar, alsóépületek, csempekályhák, közművekkel. Irányár: 5,15 millió Ft.
Érd.: 70/527-90-82.
Régi építésű, összkomfortos családi ház
csendes környezetben eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Tel.: 30/359-76-90, 70/941-39-08.
Dánfokon, Sulyom utcában 363 m2 telken 45
m2-es ház melléképülettel eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Tel.: 66/457-278, 70/363-69-43.

Apróhirdetések
Békésen építési telek eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Tel.: 20/233-85-83.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
beköltözhetően 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.: 20/20-601-61.
Bocskai u. 57. számú felújított kockaház
beköltözhetően eladó. 5,9 millió Ft. Tel.:
66/419-955.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Kétszobás kockaház eladó Békésen. 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.
Adyn kétszobás, III. emeleti lakás eladó
6,5 millió Ft-ért vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 30/321-35-52.
Váradi u. 30. alatti összkomfortos családi
ház eladó vagy első emeletig lakásra cserélhető. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/77073-40.
Csabai utcában összkomfortos, háromszobás, gáz-központifűtéses vályogház
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 70/28675-91.
Háromszobás, összkomfortos lakóház
melléképületekkel a fürdő közelében kis
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. 20/2650-155.
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.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos, vegyes falazatú családi ház eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. Érd.: 30/365-48-28.
A Csap utcában 155 m2-es, vegyes falazatú, felújítandó ház eladó 7 millió Ft-ért.
Tel.: 30/688-77-09.
A Kökény utcában igényes, tetőtér-beépítéses 45 m2-es alapterületű ház 361 m2-es
telken eladó 7 millió Ft-ért. Érd.: 66/411252, 66/414-685.
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.: 70/989-64-04.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
1+2 félszobás, 62 m2-es, III. emeleti lakás
eladó a Szarvasi utcában. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 66/737-316.
Vásárszél 7B-ben földszinti, felújított, 58
m2-es lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft.
Tel.: 70/318-37-47.
Újvárosi részen főúthoz közel háromszobás, kétkonyhás, 120 m2-es, központi fűtéses ház + garázs+melléképületek 1126
m2-es telken eladó. Irányár: 7,9 millió Ft.
Érd.: 20/807-76-79.
Elit környezetben négyszobás kertes ház
eladó vagy kétszobás kertes házra cserélhető. Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.: 30/22578-24.
Békésen háromszobás családi ház városközponti részen sürgősen eladó 8 millió
Ft-ért. 30/377-53-10.
A Karacs 1-ben földszinti 2,5 szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/25-309-04.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás,
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi
fűtés, melléképületek. Irányár: 8,8 millió Ft.
Érd.: 30/637-60-79.

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 27. 12 óra

Tárház utcában 1000 m2-es telken 2,5
szobás ház sok melléképülettel eladó. Ár:
9,5 millió Ft. Érd.: 30/973-29-64.
Kertes ház eladó. Irányár: 9,6 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.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Összenyitható. Irányár: 12,5 millió Ft.
Érd.: 70/512-75-65.
Békéscsabán felújított 62 m2-es azonnal
kötözhető lakás eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 13 millió Ft. Tel.: 30/907-4066.
Iskola utcában háromszobás, felújított,
hőszigetelt, ebédlős családi ház eladó.
Ipari áram, melléképület, terasz. Irányár:
16 millió Ft. 30/96-38-391.
Drága utcában kétgenerációs, négyszobás, duplateraszos, két fürdőszobás, két
nappalis családi ház eladó. Irányár: 16,5
millió Ft. 70/612-83-74.
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
Egy nemdohányzó nőnek vagy nyugdíjas
személynek albérlet kiadó, akár hosszabb
távra is. Érd.: 70/216-37-03.

Ingatlant keres
Sürgősen albérletet keresek, később megvételre 3,5-4 millió Ft-ig. Tel.: 70/286-3285, 70/529-88-69.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben 1486 m2-es bekerített kert gyümölcsössel, szőlővel, téglaépülettel, pincével eladó. Fúrt kút, villany.
Érd.: 70/77-64-061.
Félhalmon kert bekerítve kis házzal, árammal, kúttal, termő gyümölcsfákkal, kemencével eladó. 30/955-12-12, 66/634405.
Nagykertben zártkert télen is lakható téglanyaralóval, fizetéskönnyítéssel, villan�nyal, fúrt kúttal eladó. 20/800-86-71.
Sebők kertben 3 kvadrát bekerített, rendezett kert termő gyümölcsössel, épülettel eladó. Kút, villany van. Érd.: 70/60-60586.
Malomasszonykertben 1604 m2-es kert eladó. Tel.: 20/254-58-77.
Délóban 2,2 ha szántóföld eladó. Érd.:
30/543-60-76.

Jármű, alkatrész
Elektromos hajtású utcai kerekesszék rokkantaknak sürgősen eladó. Érd.: 70/50186-33.
Volkswagen Polo-hoz téligumi szett eladó. 50 cm3-es négyütemű robogó eladó.
30/284-96-26.
Eladó: Maruti 800-as szürke szgk. friss
műszakival sürgősen eladó, irányár: 165
ezer Ft. Elektromos nagytestű robogó,
irányár: 75 ezer Ft. Autóra, benzinüzemű
kistestű robogóra cserélhető. 70/21-63703, délután.
Peugeot robogó eladó vagy cserélhető.
Tel.: 30/457-23-02.
Simsont vennék bontásra legfeljebb 20
ezer Ft-ig. Tel.: 20/94-50-726.
Négyütemű Wartburg első-hátsó lámpák,
tetőcsomagtartó, egyéb alkatrészek nagyon olcsón eladók. Tel.: 30/367-08-94.
Elektromos kerékpár eladó. Árok u. 6.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.:
30/97-77-600.

Állat
Nyulak eladók. Tel.: 30/73-44-849.
Eladó: nyulak, hasas nyúl, vágni való nyúl
konyhakészen is, előnevelt kacsa, liba,
némakacsa, éves kitojt magyar kacsa.
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
15 db fürjkakas eladó. 250 Ft/db. Tel.:
30/931-90-85.
Hathónapos indiántarka kancacsikó eladó. Érd.: 30/211-83-38.
Nyolchetes szép kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 30/931-90-85.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Fiatal nő munkát keres. 20/614-80-31.
Sörözőbe pultost keresek. Érd.: 30/41659-22.
Faipari munkást felveszek. 30/95-54-700.
Asztalos
szakmunkást
felveszünk.
70/336-46-20.
Nyugdíjas kőművest, asztalost és kéményépítő szakembert keresek kisebb,
de többféle munkákra. Érd.: 70/216-3703, délután.
Időseknél takarítói munkát keresek. Tel.:
70/292-35-74.

Egyéb
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.
Használt kisméretű régi mozaiklap eladó
Bélmegyeren, megegyezés szerint. Érd.:
30/453-00-64.
Wilo 220 V-os jó állapotú keringető
szivattyú, hiányos rokka, teleszkópos
gallyvágó eladó. 30/260-54-21.
300 literes fagyasztóláda kisebb fagyasztószekrényre cserélhető vagy eladó. Érd.:
30/42-16-487, 66/427-070.
10 darabból álló, piros alapszínű, matyó
mintával díszített szobabútor garnitúra eladó. Állapota kiváló. Tel.: 30/688-77-09.
Színes műbőr (nagy) hulladék, többszínű
3 és 6 mm-es mikrotalphulladék eladó.
Tel.: 66/412-070.
Nagyobb szobanövények eladók. Érd.:
30/53-380-08.
18 funkciós elektromos varrógép, éjjeliszekrények, tortakosár, Zepter edények,
vasaló, baromfi etetővályú eladó. 70/23635-37.
Eladó: paprikadaráló, szőlőprés, Bioptron
lámpa lencsekészlettel, 300 l -es fagyasztóláda, bőr hegesztőkötény, rotációskapa.
Tel.: 70/221-96-65.
Eladó: 2 db üvegajtó, 2 db ajtó tokkal
együtt, hatvanéves kerékpár. 30/273-83-42.
Keresek: régi szerszámokat, bútorokat,
oxigén dissou palackokat. 70/671-09-21.
Eladó: egyszemélyes heverő, tálalószekrény, terménydaráló, kukoricamorzsoló, 5
LE villanymotor, kisméretű szőlőprés, több
ezer műsoros zenei cd, kazetta, használt
mikrohullámú sütő, használt automata
mosógép. Tel.: 20/388-90-34.
110x220 cm-es új állapotú erkélyajtó eladó. Érd.: 20/88-68-124.
Jó állapotú, jól felszerelt férfi bicikli eladó.
Tel.: 30/321-35-52.

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

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

Székek, hintaszék, asztalok, tükrök, csillár, falétra, ezerliteres vizes tartály, csatornavasak, ácskapcsok eladók. 20/47296-58.
Bontásból eladó cserép, kúpcserép, deszka, gerenda, konvektorok, tégla, mozaiklap, üvegfalak, ablakok, kagylók, csapok.
Kecskéket vennék. 20/472-96-58.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás
megoldható. 10, 20, és 50 literes üvegballonok eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Jó állapotú, régi típusú favázas szőlőzúzó
eladó. Kétmázsáig mérő favázas mázsa
súlyokkal együtt eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: mézpergető, vashordóból készült
üstház, favázon régifajta kézi kásadaráló eladó. Excelsior típusú lábbal hajtható, üzemképes varrógép kovácsoltvas állvánnyal eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Két db 41 cm átmérőjű, 4 cm széles és
25 mm tengelyvastagságú vaskerék eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Einhel 43,5 cm3-es fűkasza 1 éves, számlával eladó. 2 db rota gumiskerék 400x8
jó állapotban lévő, továbbá szilvacefre kb.
140 liter eladó. Tel.: 30/85-81-911.
200 l-es használt műanyag hordó eladó.
70/94-70-893.
Eladó: rácsos gyerekágy, régi szövőszék.
Érd.: 30/97-77-600.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Eladó: mosdókagyló csapteleppel, polcok, tükrösszekrény, villanybojler, gyerekkád tartóval, szőnyegek, villanyvarrógép,
lábbal hajtó varrógép, thonet szék. Érd.:
30/95-22-466.
Eladó: kéményes gázkonvektor, teleajtók,
zuhanytálca kabinnal, régi kalaptartós fogas, fogasok, üvegezett ablakok, ajtók.
70/216-37-03, délután.
Eladó: jó állapotú vessző hintaszék, színes
kaputelefon eredeti csomagolásban, autóba való kagylós gyermekülés, üres gázpalackok. Érd.: 20/560-91-75.
Gyulán kályha, terménydaráló, térburkoló,
új gyapjúcserge, új bőrönd, méhcsalád eladó. Tel.: 30/648-39-12.
Két kárpitozott szék hozzá illő két kárpitozott fotellal eladó. Irányár: 10 ezer Ft. Érd.:
20/911-488-4.
Kézi kötőgép eladó. 70/221-96-65.
Felfekvés elleni kompressziós matrac,
elektromos nagyító eladó. Érd.: 30/35976-90, 70/941-39-08.
Singer varrógép és négy mázsa kőpor eladó. Tel.: 20/621-69-40.
120 kg veresszilva cefre eladó. Érd.:
66/410-204.
Vegyes méz és étkezési burgonya eladó
kisebb-nagyobb tételben. 30/590-69-38.
Eladó: szobabútor, komód, állólámpa, telefonasztal, székek, szétnyitható konyhaasztal, polcok. Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: porszívó, vas talicska, régi konyhaszekrény, kerekasztal, régi ágy matraccal,
vasvilla, keresztvágó fűrész, fali tányérok.
70/588-04-66.
Négyrózsás, beépíthető, elektromos gyújtású olasz gázfőzőlap eladó. Érd.: 30/56799-39.
Két egyedi gyártású kényelmes bambusznádfotel eladó. Irányár: 10 ezer Ft. 30/59939-71.
Két heverő, két gyerekheverő és két fotel
eladó. 30/590-69-38.

Autós gyermekülés tartóval, gyerek fürde
tőkád, két játszószőnyeg eladó. 30/59069-38.
Jó állapotú, megkímélt horgászbotok és
orsók eladók. 30/43-42-297, egész nap.
Eladó: digitális mérleg, felvágott szeletelő,
kézikocsi, 10-es műanyagrekeszek, öntöttvas kád. Tel.: 30/367-08-94.
Eladó: 300 l-es régi hűtőláda, 28-as női
kerékpár. Tel.: 30/513-65-76.
2 db 120 l-es betonvályú és ötmázsáig
mérő mázsa eladó. Tel.: 70/227-00-63.
Eladó: lábbalhajtós Singer varrógép, kézi
morzsoló, kézidaráló, befont demizsonok, szakajtókosár, 2 doboz kis csempe,
1 doboz nagy csempe, 1 doboz padlóburkoló, kovácsoltvas virágállvány, zsíros
bödönök, vájling, nagy gyújtódeszka. Tel.:
30/513-65-76.
Futópad, MP3 lejátszó eladó, megegyezés
szerint. Tel.: 30/907-40-66.
Eladó: régi szekrénysor, kétszemélyes
IKEA fotel, sötétbarna íróasztal, kis kerek
asztal 4 kárpitozott székkel. Tel.: 30/34298-07.
Öntöttvas fürdőkád és Karancs4 gáztűzhely eladó. 30/35-46-989.
Terramagon+7 mágnesterápiás matrac
eladó. Tel.: 30/931-90-85.
Kéthengeres kompresszor tartállyal, villanymotorral eladó. 30/277-95-43.
Grohe zuhanycsaptelep fejzuhannyal, termosztáttal újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Kb. 1900-2000 db használt Bohn cserép
bontásból eladó, megegyezés szerint. 3
m3 tiszta betontörmelék ingyen elvihető.
Tel.: 70/944-52-51.
Háti permetező eladó. 70/221-96-65.
210 l-es fagyasztóláda tároló rekeszekkel
eladó. Érd.: 30/989-64-04.
Eladó: villamos kukoricamorzsoló, Adler
üzemképes varrógép, cirkula 380-as
árammal. Érd.: 70/527-90-82.
Eladó: tolókocsi, virágtartó, női kerékpárok, régi rádiók, régi bolti mérleg, kisebb
mázsa, szerszámok, festmények, festett
tányérok, horgászbotok. Révész u. 7. Tel.:
66/413-716.
Veresszilva csemeték, cserepes virágok,
kaktuszok, szabadföldi évelő virágok eladók. 20/355-77-26.
Eladó: új járólap, szivattyú, új víztisztító,
két báránybunda, új gyapjúplédek, rongyszőnyeg, bőröndök. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: ülőgarnitúra, dohányzóasztalok,
kővályúk. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Csepel lábbal hajtós varrógép, befőttes
üvegek, fonott demizsonok, vonalas telefonkészülék eladó. 70/612-83-74.
Háromkarikás vezetékes gáztűzhely eladó
8 ezer Ft-ért. Érd.: 66/415-469, 30/61270-21.
Eladó: sarokkanapé + fotel, kétszemélyes
kanapé, Eta kenyérsütőgép, számítógépasztal, fekete forgós fotel. Tel.: 30/34298-07.
Használt komplett fejmosótál székkel eladó. Tel.: 2/290-83-60.
Szeretnék köszönetet mondani annak a
becsületes vásárlótársamnak, aki szep
tember 8-án délben a LIDL áruház pénztárába beadta kézitáskámat, melyet a
bevásárlókocsiban felejtettem. A táska
tartalma érintetlenül megvolt. Köszönöm
és ismeretlenül is üdvözlöm.

Mikor ártalmas a zaj?
A zaj érzékelése egyénenként eltérő megítélés alá esik.
Ugyanaz a hangerő egyeseknek még elviselhető, másoknak
már fájdalmat okoz. Amennyiben ön bántónak és fájdalmasnak érez egy hangot, minden esetben tegyen róla, hogy a
hanghatás a lehető legrövidebb időn belül megszűnjön. A
hallószerv jelzi, ha a zajbehatás túlment az elviselhetőség
határán, és károsodást okozhat. Ez a szervezet saját jelzőrendszere.

Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
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

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Félévszázados osztálytalálkozó Egy nyelvet beszélünk

Fotó: GA-Pix Fotó.

Ék

Általános iskolájuk befejezésének ötvenedik évfordulóját ünnepelve találkoztak szep
tember elején az akkori nevén
2. számú Általános Iskola 8/a
osztályának tagjai. A hajdan
42 fős osztály közel fele érezte fontosnak a találkozást, melyet Szabó Márta kezdeményezett és szervezett meg. Korábban megtartották az ötödik és
a huszadik évfordulót, de az
elmúlt 30 évben ilyen módon
nem gyűltek össze. Az idő mindenkin nyomott hagyott, így az

első programpont egykori iskolaépületükben az osztályterem
megtalálása után az volt, hogy
ki-ki elmesélte élete alakulását.
Megemlékeztek időközben elhunyt osztálytársaikról és tanáraikról is. Osztályfőnökük hetedikig Végh Lászlóné, nyolcadikban Berczi Józsefné volt, sajnos ők sem élnek már. A tanári
kart mindössze Szúdy Gézáné
Zsófi néni „képviselte”, aki ezúttal is örömmel vette a meghívást és derűs személye meghatározója volt a találkozásnak.

Az osztálytalálkozó később
az egyik vendéglőben folytatódott, a vacsora után is még estig folyt a beszélgetés.
Előkerültek a családi fotók,
a régi tablókép, mely mellé
biztosan odakerül az albumokba az idei találkozás csoportképe is, melyet a GA-Pix Fotó
készített el. A szép iskolai emlékek felidézése olyan jól sikerült, hogy elhatározták, pár év
múlva ismét találkoznak egymással, hasonló körben.
Sz. K.

Vajon van-e valami köze az ékszernek az ékhez és az ékszíjhoz? A hangzásuk hasonló, az a
kérdés, hogy találunk-e olyan jelentéstani összefüggést, amellyel igazolni lehet rokonságukat.
Az ékes és az éktelen feltételezhetően összefügg,
hiszen a valamivel való ellátottság -s képzőjét
(tényleg így hívják...), illetve a fosztóképzőt viseli magán – ámbár a nyelvészek szerint elképzelhető, hogy az ékes az alapszó, és ebből vonták el az éket. Az ék szolgál a fa hasogatására,
mondjuk is, hogy beékelődik az idegen anyagba
– ahogyan az ékkövet is szilárdan rögzítik a foglalatba. De hogyan kapcsolódhat ide az ékszíj?
Talán nem sokan tudják, hogy a műszaki nyelvben csak azt a szíjat nevezik ékszíjnak, amely-

nek a keresztmetszete egyenlő szárú trapéz –
azaz tulajdonképpen ék.
Ugyanebbe a szócsaládba tartozik az éktelen
szó is, nem épp fiatal jószág, már a XIV. században is leírták, persze nem a ma ismert, hanem „csúnya, gyalázatos” jelentésben. A mai értelmét csak később nyerte el, tudniillik inkább
egy bizonyos tulajdonságot fokozunk vele (például hogy valami éktelenül, azaz felettébb vagy alsóbb regisztereket megszólaltatva: marhára- drága volt).
Az ékezet szó is az ék származéka, az ék hos�szúkás voltára utalva, s az ékszer is azért kaphatta ezt a nevet, mert valószínűleg vonásokkal
díszítették.
Szilágyiné Szabó Ágnes

programajánlatok szeptember 20. – október 4. között
Szeptember 20. kedd 16:30-tól
Holokauszt roma áldozatainak emlékére rendezett ünnepség. 
Könyvtár
Szeptember 21. szerda 16:30-tól
Irodalmi svédasztal. Téma: Csáth Géza Anyagyilkosság című műve.
Könyvtár

Szeptember 30. péntek 13:30-tól
A népmese napja. A mesedélutánon roma és
magyar népmesék hangzanak el békési nagymamák és nagypapák előadásában alsó tagozatos iskolásoknak.
Gyermekkönyvtár

Szeptember 22-24.
XX. Népi Építészeti Tanácskozás.

Október 1. szombat 15 óra
Idősek világnapi ünnepség. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Szeptember 24. szombat 10 órától
XI. Békési Tökmulatság a Tájházban. Bővebben
az 1. és az 5. oldalon.

Október 2. vasárnap 11 óra
Békési TE I. – BVSC extraligás asztaliteniszmérkőzés.
Sportcsarnok

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Virághagymák,
rózsatövek
érkeztek!

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

Pálinkakészítéshez minden kellék
a cefrés hordótól a pálinkásüvegig.

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Békés, Piac tér 3.
Telefon: 30/613-5474.

Nézzen be hozzánk!

Felújítják az ortodox templomot
Olvasóink is jelezték az elmúlt hetekben, hogy felújítási
munkák folynak az 1791-ben
felépült és műemléki védelem alatt álló, copfstílusú Isten
Anyja Születése ortodox templomnál.
Az illetékes egyházmegyei
titkárságtól kaptunk tájékoztatást a munkákról. Mint megtudtuk, a restaurálási munkálatokat a Bukaresti Egyházi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságtól kapott támogatásból végzik el. A beruházás összértéke meghaladja a 10
millió forintot.
- A restaurálás tavaly végén
kezdődött el. Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelést folytattak falátvágással és injektálással. A falak
salétromosodásának és vizese-

A templom bejárata felújítás előtti állapotában.

désének megakadályozása érdekében a falak 52,2 m2 felületen
át lettek vágva, valamint utólag speciális eljárással injektálva
lettek. A munkákat az orosházi
DER Építő és Szigetelő Kft. végezte el. Jelenleg is folynak még
a felújítás további munkafázisai:
a templom megrongálódott vakolatának eltávolítása és újra-

vakolása, és az ajtók és ablakok
cseréje. Ezeket a munkálatokat
a gyulai Gazsó Épker Kft. végzi
el – fogalmaz a lapunkhoz eljuttatott sajtóközlemény.
A templomfelújítás a következő hetekben folytatódik,
a felújítás utáni újraszentelés
dátuma jelenleg még nem ismert.
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NYÁRVÉGI
PONTYOZÁS
A KÖRÖSÖN

Nyeste Ágnes és Szilágyi Petra.

A budapesti Lantos Mihály
Sportközpontban, egy vadonatúj pályán rendezték meg
nemrég a Szuper Liga döntőjét. A Békési DAC két versenyzője szerepelt a döntőben, ami
a legszínvonalasabb hazai verseny volt ebben az évben, hiszen itt számonként tényleg a
legjobb nyolc atléta indult az
egész országból. Mind a két
versenyzőnk 400 méteres gátfutásban harcolta ki a részvé-

telt. Nyeste Ágnes az egyes
pályáról, remek futással, a negyedik helyen ért célba, míg
Balasi Imre, nagy küzdelemben, az ötödik helyen zárta a
versenyt. Az ifjúsági és junior
ligában is eredményt hirdettek. A junior ligában 400 méteren Nyeste Ágnes ezüstérmes, míg ifjúsági ligában gerelyhajításban Szilágyi Petra
2016-ban a sorozat aranyérmese lett.

Dankó Béla, Békés országgyűlési képviselője

Nemet kell mondanunk
(Folytatás az 1. oldalról)
- A bevándorlók országonkénti elosztásán kívül milyen
más megoldások vannak a
problémára, és ön mit tart ezekből a legjobbnak?
- Véleményem szerint a megoldást Európa szellemi és fizikális, kézzelfogható védelme
jelenti, amely képes megvédeni otthonainkat, szeretteinket a
saját hagyományainktól idegen
hatásoktól. Az elmúlt időszak-

ban Európa nagyvárosaiban,
de akár hazánk menekülttáboraiban történt atrocitások nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a
határokon belül már igencsak
korlátozottak a lehetőségek állnak rendelkezésre a probléma
kezelésére. Amíg nem szabunk
gátat az egyre fokozódó migrációnak, és nem mondunk határozott NEM-et, mi magunk kínálunk alternatívát a nap mint nap
útrakelők ezreinek.
Sz. K.

A Kettős-Körös békés halállományát főként keszegek
és pontyfélék alkotják és ezek
többsége kisebb méretű. Nagyobb halat, akár kapitális méretűt fogni a jószerencse dolga csupán? Szerintem nem. Én
horgászként nem a szerencsémben bízok, inkább elé megyek
sikernek. Aki nagy halat akar
fogni, annak ezért tennie is kell.
Mindig abban hittem, hogy ha
jó helyet választok a Körösön,
az már fél siker. Főleg, ha abban a napszakban horgászunk,
amikor táplálkoznak a halak.
Ha szemfülesek vagyunk, a vízi élet ritmusát és mozgásait
megfigyeljük, a látottakat leszűrjük, akkor van reményük
a jó fogásra. A pontyhorgászatnak is megvan a sajátos rítusa.
A nyári felmelegedett vizekben
nem is olyan könnyű vadvízen
megfogni a pontyokat, hiszen
megvan mindenféle táplálékuk, amire szükségük lehet. De
azért érdemes próbálkozni a korábbi tapasztalatainkra építve,
és odafigyelni a szerelékünk apró részleteire: bot, orsó, damil
és főkét a végszerelék, és a csali.
Szekerczés Sándor

Vicc
ÚJSÁGHIRDETÉSEK
 Írástudatlan vagy? Írj még
ma! Ingyen segítünk neked!
 Iskolás gyerekek megözvegyült apja háztartásvezetőt keres. Legyen alkalmas a család
gyarapítására.
 Elveszett egy narancssárga színű uszkár. Ivartalanított.
Mint a család egyik tagja.

Az augusztus 23-i Békési Újságban meghatottan olvastuk a Beszélő házak – épített értékeink című rovatot, benne a leírást a volt Schultzvendéglőről, ahol egykor édesapánk is zenélt.
Húsz éve meghalt édesapánkat, Budai Sándort
sokan ismerték és szerették, mégsem gondoltuk
sohasem, hogy valaha róla megemlékeznek a városi lapban. Igazi úri, nemes lelkű ember volt,
Békés közkedvelt prímása, nyugodjon békében.
Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni
a cikkíró Bíró György városvédőnek, hogy megemlékezett róla, és a szerkesztőség többi tagjának is. Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak!
A Burai lányok: Katalin, Etelka és Jolika
Örömmel értesültünk a postaládába bedobott
szórólapból, hogy az utcánkban megkezdik a kohósalakkal borított út felújítását. De nem az történt, amire számítottunk. Nem aszfaltoztak, hanem a régi masszív útalapot szedték fel, majd a
sártól és a homoktól megtisztítva hordták vissza.
Annak idején társadalmi munkával lapátoltuk
szét a homokot, hogy még ezért se kelljen fizet-

ni. Az út egy-két helyen volt kátyús, de összességében masszív volt, tehát jó állapotú. Most a kihordásnál a kaviccsal a homoknak is elvitték egy
részét, amit nem pótoltak. Átrostálták a kohósalakot és törmelékes útalapot helyeztek vissza, és
megszórták kis kaviccsal. Az augusztus 9-i Békési Újságban azt adta hírül a városvezetés, hogy „A
kivitelező arra is gondot fordít, hogy az útpadkákat rendbe tegye, ezzel lehetővé tegye a csapadékvíz levezetését.” Nem tudni ki volt a kivitelező, de
szemmel láthatóan még az útpadka magasságáig
sem hordták vissza a kohósalakot. Az útalap 5-8
cm-el van alacsonyabban, mint a padka. Valahogyan ezt a kivitelező nem vette észre. Egy teknőt
csináltak a Tűzkút utca 13. nagykapuja és a Kasza
utca között, a csapadékvíz az úton marad. És az
út máris kátyúsodik. 
/Név a szerkesztőségben/
Az olvasói levelek tartalmával nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. A levelek szerkesztésének jogát fenntartjuk. E-mail
címünk: bekesiujsag@gmail.com. Levélcím:
5630 Békés, Petőfi u. 20.

Szép hímzések a falakon
Újabb kiállításával mutatkozik be a békési publikumnak a helyi Díszítőművészeti
Szakkör. A Madzagfalvi Napok idején a kulturális központ kápolnatermében nyílt
tárlat az utóbbi idők alkotásaiból ad áttekintést. Mások mellett gyetvai, gömöri fehér, erdélyi szász, kalotaszegi írásos,
mezőségi, torockói és komádi
hímzéseket láthatunk, természetesen a szívünkhöz legközelebb álló békési szűcshímzések
mellett.
A kiállításmegnyitón S.
Turcsányi Ildikó muzeológus
- ismertetve a szakkör több
mint 40 éves történetét – elmondta, hogy hajdan 60 as�szonynál is többet tömörített
a kör, melynek vezetője 1983
óta Lukács Eszter, Király Zsiga-díjjal kitüntetett hímző
népi iparművész. Folyamatosan térképezik fel a Kárpátmedence tájegységeit és mé-

Fotó: Serfecz Dávid.

Horgász
szemmel

Ol v a s ó i l e v é l

Október elejéig várja a látogatókat a hímzéskiállítás.

lyednek el ezek gazdag motívumkincsében, a tárlatnak
is ezt a címet adták: A Kárpát-medence hímzett kincsei.
Munkáik számos nívós régiós
és országos kiállításra, de még
külföldre is eljutottak, a megmérettetéseken rendre jól szerepelnek.
- Békés jelentős központja volt a szűcsöknek, mintái
markánsan felismerhetők. Ezt

Vacsora a mozgáskorlátozottaknál
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének Békés Helyi Szervezete vacsorát tart október 1-jén 18 órától a Nagyház Pince Borozóban.
Menü: pikáns leves Pince-módra, sajttalsonkával töltött sertésborda, savanyúság, sütemény.

A jelentkezéseket szeptember 26-ig fogadják. Jelentkezni lehet a helyi szervezet ügyfélfogadási idejében, kedden és pénteken 8-12 óra
között a Polgármesteri Hivatal lapos tetős épületének 21-es irodájában. Telefon: 70/33-433-97,
20/567-24-61, 30/618-56-56. Tombolatárgy felajánlását köszönettel elfogadják.


Volt Csabai úti ovisok figyelem!
Kedves volt és jelenlegi Újvárosi óvodások, kedves szülők, régi kollégák!
Óvodánk, az Újvárosi (Csabai úti) óvoda ebben az évben
110 éves. Szeretnénk méltó-

képpen megemlékezni a jubileumról, és emlékezetesé tenni a régi és jelenlegi óvodásaink számára. Ünnepségünket
szeptember 29-én (csütörtökön) 10 órától rendezzük meg.

Szeretettel várunk minden régi, nagyon régi Újvárosi
(Csabai úti) óvodást, szülőt és
volt munkatársat ezen a napon.
Újvárosi Tagóvoda
nevelőtestülete

a békési hímzést őrzik, mentik és népszerűsítik másfelé is
a szakkör tagjai – emelte ki a
kiállítást megnyitó szakember.
A jelenleg 16 tagot számláló
szakkör tagjai heti foglalkozásaikat a könyvtárban tartják.
A kulturális központban nyílt
színvonalas és igazán látványos
kiállítás október 4-ig várja a
látogatókat.
Szegfű Katalin
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