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megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Kenyérünnep a Libás tanyán
Augusztus 19-én, szomba-

ton 10 órától újra kenyérün-
nepet szerveznek Molnár Ist-
ván Libás-tanyáján. Délelőtt 
fellép a vésztői Bartók Béla 
Népdalkör és a vésztői mazso-
rettek, és ekkor szentelik meg 
az új kenyeret. Az ebédhez a 
Pro Musica szolgáltatja a ze-
nét és fellép Udvarhelyi Bog-
lárka operaénekesnő is. Dél-
után bemutatót tart a békési 
Linea Aerobic Klub. Négy órá-
tól Delhusa Gjon, majd Kalán 
Judit énekel. A programot fél 
hatkor ajándéksorolás zárja. 

A falusi vendégasztalon ezút-
tal is libasült, ludaskása, óri-
áspalacsinta, mákos nudli, sült 
kolbász, bográcsban főtt bir-
kapörkölt, marhapörkölt, ser-
téspörkölt, halászlé. További 
programok: helyi kézművesek 
bemutatói, gyerekeknek ját-
szóház, arcfestés, sárdagasztás. 
A felnőtteket íjászat, sörhalá-
szat, céllövölde várja. A jóté-
kony célt szolgáló Testvérvá-
rosok Kenyere is megvásárol-
ható. Minden kilátogatót mé-
zes pálinkával és libazsíros ke-
nyérrel várnak. 

  Önkormányzati hirdetmény

TiszTelT malomasszonykerTi lakosság! TiszTelT kerTTulajdonosok!
Ezúton szeretnénk a tisztelt tulajdonosok segítségét kérni a 

Malomasszonykert legfőbb útvonalának rendbe tételéhez, a „jár-
dás dűlő” felújításához. 

A járdát legutóbb körülbelül 20 éve szintén a lakosság segít-
ségével újították fel, valamint az Önkormányzat támogatásával 
újult meg a járda aszfaltozása. Két évtized elteltével a járda élet-
veszélyes állapotba került (szétrepedt az aszfalt, belógnak a be-
tonoszlopok).

Számos család él itt a Malomasszonykert ben, kisgyermekes 
családok, idős házaspárok is, és a mindennapi életvitelünkhöz 
(iskolába járás, munkába járás, orvosi ellátás, bevásárlás, stb.) nél-
külözhetetlen egy jó minőségű gyalogos út. 

A polgármester úrral történt személyes tanácskozás feltár-
ta, hogy a városnak nincs lehetősége az összes költséget fedez-
ni, ezért Békés Város Önkormányzata a tulajdonosok segítségét 

kéri. Lehetőségeikhez mérten, kérjük, járuljon hozzá az út rend-
betételéhez!

Közös erővel fogjunk össze, hiszen mindannyiunk érde-
ke a biztonságos útvonal kialakítása!

Első lépcsőben szeretnénk felmérni, hogy hány lakost is érint 
személy szerint a fenti probléma. Várjuk azok jelentkezését, akik: 

1.) az érintett útszakasz mellett laknak
2.)  rendszeresen használják az érintett utat (ezen keresztül kö-

zelítik meg az általuk művelt kertet)
3.) mindenki, aki érdekelt az útszakasz felújításában. 
A nevek és címek beérkezési határideje: 2017. szeptember 15.
Kérjük Önöket, hogy elérhetőségeiket a Polgármesteri Hiva-

tal portáján, Csarnai Mihály részére adják le, vagy írjanak a kö-
vetkező e-mail címre: csarnai.mihaly@bekesvaros.hu.

 Békés Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát a

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉGRE 
2017. augusztus 20-án, vasárnap 

9 óra  Ünnepi Szentmise a Hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban 
9.15   Ünnepi Istentisztelet a református templomban
Program az Erzsébet-ligetnél:
10. 30 óra   Ünnepi műsor 

Himnusz 
Kopanyicza András szavalata 
Ünnepi beszédet mond: Dankó Béla, országgyűlési képviselő 
Az új kenyér megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás 
szerint 
Belencéres Néptáncegyüttes műsora 
Szózat

A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik a Testvérvárosok Kenyerének 
megvásárlására. A befolyt összeget a szervezők jótékony célra fordítják.

A rendezvény 14 órától Családi Nappal folytatódik 
a Dánfoki Üdülőközpontban.

Ünnepeljünk együtt!

A talpraesettség 
intelligenciája

DELTA Akadémia – egy résztvevő szemével

Idén már hetedszer nyitotta 
meg kapuit a Dél-Alföldi Ta-
lentum Akadémia (DELTA), 
ahol Békés és Csongrád me-
gyéből, ezen felül Erdélyből ér-
keztek frissen érettségizett fia-
talok. Olyanok, akikben meg 
van az a képesség, hogy tud-
janak és merjenek újat alkot-
ni, és hogy az álmaikat létre is 
tudják hozni.

A most érettségizett tizen-
kétezer diák közül közel 200 
kiválasztott hallgató jött el. 
Nekik lehetőségük volt a júli-

us 24-én indult ötnapos gyu-
lai összejövetel alatt előadáso-
kon részt venni, és sok hasznos 
tapasztalatot szerezni. Meg-
kaptuk a választ arra, hogy 
mi tesz minket értékessé. Rá-
világítottak arra, hogy az élet 
problémái nem nehezebbek 
egy építőkocka játéknál, csak 

a következmények nagysága 
nő meg. Fényt derítettek a te-
hetség, a sikeresség, a kreati-
vitás és az öngondoskodás mi-
benlétére. A DELTA alapítója, 
Barkász Sándor arra bíztatott, 
hogy merjünk nagyot gondol-
ni és újat alkotni, hiszen az új 
ötletek viszik előre a világot. 
Találkozhattunk a Hídember 
című történelmi filmben gróf 
Széchenyi Istvánt alakító szí-
nésszel, Eperjes Károllyal, aki 
párhuzamot vont az akkori 
korral és a jelennel. Emlékeze-

tes Csókay András agysebész 
előadása is.

Az előadások után voltak 
szórakoztató programok is: 
néptánc bemutató, koncer-
tek. „Fáradalmainkat” emel-
lett kifürödhettük magunkból 
a Gyulai Várfürdőben. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Balról Barkász Sándor, a DELTA Nyári Akadémia alapítója az egyik elő-
adáson. Az akadémia a részvevőknek hároméves mentorálást jelent.
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Új programelemek a Madzagfalvin
Három nap alatt összesen 

110 eseményt tartogat a 19. 
Madzagfalvi Napok, melyeket 
szeptember 1-3. között tarta-
nak. Fő helyszín a kulturális 
központ, a Rendezvénytér és 
környéke, de lesz program a 
főtéri ártézi kútnál, és a külön-
féle sportlétesítményekben is. 

- A Madzagfalvi Napok nem 
kap központi támogatást, ez 
egy összefogásra épülő fesztivál. 
A civilek teszik hozzá a maguk 
munkáját, melyet aztán Békés 
apraja-nagyja élvezhet – mond-

ta el Izsó Gábor. A polgármes-
ter hozzátette, hogy meglátása 
szerint a tavalyi volt az eddi-

gi legsikerültebb Madzagfalvi, 
ami a rendezést, az összefogást 
és a látogatói létszámot illeti. 

A programfüzet tanulsága 
szerint a korábbi években jól 
bevált, látogatott rendezvény-
elemek mellett újak is lesz-
nek. A nyitónapon, pénteken 
délután mutatják be Balázs 
Gábor: Lépések az időben cí-
mű könyvének újrakiadását, a 
szerző a főtéri ártézi kútnál gi-
tározni is fog. A kútból idén is 
bor folyik majd.

Új elem az I. Békési Fiatalok 
Találkozója is, amely szombaton 
délután az Erzsébet-ligetben lesz. 

(Folytatás a 7. oldalon)
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Illegális szemét Békés határában
Országos probléma a sze-

metelés, ami sajnos nem ke-
rüli el városunkat sem. Fő-
ként háztartási-, elektroni-
kai-, és zöldhulladékot he-
lyeznek el, legtöbbször a kül-
területi utak menti árkokba. 

A polgárok tisztességes 
többsége, aki környezettuda-
tosan próbál élni és erre neve-
li gyermekeit, mélységesen fel 
van háborodva az ilyen cseleke-
detek láttán, és azonnali meg-
oldást sürget. Ugyanígy van 
vele az önkormányzat is.

- Nehezen tudjuk tetten ér-
ni a szemetelőket, mert az ese-
tek döntő többségében a sze-
méthalmazt már csak a leraká-
sa után észleljük, így ismeret-
len tettes ellen tehetünk felje-
lentést a rendőrségen - mond-
ta el Izsó Gábor polgármester. 
Kitért arra is, hogy a 2012 óta 
működő, az illegális lerakók 

felszámolását célzó Start mun-
kaprogramnak köszönhetően 
lényegesen tisztább a város és 
környéke. A közmunkások fo-
lyamatosan járják a forgalmas 
utakat és a város közterületeit, 
hogy eltüntessék a szemetet. 
De tény, hogy bármennyi sze-
méthalmot szüntetnek is meg, 
azok újratermelődnek.

Nem árt tudni, hogy az ille-
gális hulladék elhelyezés bűn-
cselekmény, melyről a Bünte-
tő Törvénykönyv 248. §-a ren-
delkezik. Eszerint aki a hatóság 
által nem engedélyezett helyen 
hulladékot elhelyez, engedély 
nélkül vagy az engedély kere-
teit túllépve hulladékgazdálko-
dási tevékenységet, illetve hul-

ladékkal más jogellenes tevé-
kenységet végez, bűntettet kö-
vet el, amely miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. A büntetés öt év is 
lehet, ha az elhelyezett szemét 
veszélyes hulladéknak minősül.

Első teendő tehát a hatósá-
gok segítése az elkövetők be-
azonosításában. A közterület-
felügyelőkön, a polgárőrökön, 
a rendőrségen túl szükség van 
minden tisztességes békési la-
kos figyelő szemére, a gyanús 
mozgások bejelentésére.

Az utóbbi években országos 
szinten – Békésen is – nagy 
ütemben terjed a szelektív 
hulladékgyűjtés. A környezet-
tudatos nevelés terén előrelé-
pés érzékelhető, így van esély 
rá, hogy a felnövekvő nem-
zedékek már nyugat-európai 
módon fogják kezelni ezt a 
problémát. V. I.

Hőségriadó: házi kedvenceinket is hőguta fenyegeti
Az állatvédők gyakran találkoznak a lakosság 

által rövid láncra kikötött, árnyéktól mentes he-
lyen, megfelelő mennyiségű friss ivóvíz nélkül 
tartott kutyákkal. A nappali 30 foknál magasabb 
csúcshőmérséklet idején a rosszul tartott házi 
kedvencek rövid időn belül hőgutát kaphatnak. 
A nyári meleg napokon a hosz-
szabb ideig tartó sétáltatást ér-
demes kora reggel és késő dél-
után megtartani. A naptól felhe-
vült aszfaltot is érdemes elke-
rülni, hiszen ott könnyen égési 
sérülés fenyegeti a sétáltatott 
kutya mancsát.

A kutya önszántából soha 
nem mozogna a tűző napon a nagy kánikulában. 
Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy 
mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét 
szőrű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. 
A kutya nem tud izzadni, ami komoly nehézséget 
okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő 
hővesztés bizonyos körülmények között nem ele-
gendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, pad-
lót, amire ráfeküdve hűtheti magát.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület négy legfonto-
sabb tanácsa kutyák kánikulában történő tartásá-
hoz:

– a nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a 
játékról és a nagyobb sétákról, melyeket kora dél-
előttre és késő délutánra időzítsük,

– állatunk számára mindig legyen hűvös hely, 

ahova a napsugárzás elől szabadon el tud bújni,
– kedvencünknek az élelem mellé naponta 

többször friss ivóvizet kell biztosítani,
– házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül autó-

ban (még nyitott ablaknál se), hiszen a tűző napon 
a belső hőmérséklet az egekbe szökhet.

A nagy nyári magas hőmér-
sékletet könnyebben átvészelik 
házi kedvenceink, ha hűvös he-
lyen készítünk kuckót számuk-
ra. Fontos a napjában többször 
újratöltött vizes tál. Ha módunk-
ban áll, nedvesítsük be az állat 
bundáját, úsztassuk. A nagy 
nyári melegben egy autóban 

5-10 perc alatt 60 fokra is felugorhat a levegő hő-
mérséklete, ami a bent tartózkodó élőlények szá-
mára hosszabb távon végzetes lehet. A lakásban 
a sötétítés, a ventilálás segítheti a meleg átvésze-
lését.

Ha látjuk, hogy a háziállat intenzíven liheg, a 
nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb 
a megszokottnál, a baj lehet akár hőtorlódás vagy 
hőguta is. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, in-
tenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendsze-
rint hőguta vagy napszúrás áldozata. A gyors fo-
lyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés élet-
mentő lehet ebben az esetben. A háziállatokért a 
gazdák a felelősek. Egy kis odafigyeléssel elkerül-
hető lehet az állatok szenvedtetése és pozitív él-
ményekkel élhető át a nyári forróság.

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

Élő fortélyaink

a kossuTh uTcai árTézi kúT

Az Alföldön az első ártézi kutat Hódmező-
vásárhelyen fúrták az 1800-as évek végén. Dr. 
vitéz Durkó Antal Békés nagyközség törté-
nete című történeti és 
kulturális monográ-
fiájában a 92. oldalon 
a következőket írta: 
„Ártézi kút fúrására 
többször tett kísérle-
tet a község: először a 
Kollégium előtt, majd 
a kat. templom mel-
lett, de csak az utób-
bi helyen sikerült végre 1912-ben 580 méter 
mélységből vizet kapnia. A kút percenként 
92 liter vizet ad s fúrása 26 280 koronába ke-
rült.”

Az egykori Búzapiac tér sarkán lévő ártéti 

kút az 1920-as évek végén létesült. 580 mé-
teres mélységből 50 Celsius fokos víz tört föl. 
Eredetileg négy vascsőből kapta a lakosság a 

vizet, valamint a kút 
melletti kifolyóból. A 
vascsövön lévő rézkal-
lantyú felemelésével 
lehetett vizet kapni. 
A rézkallantyú leen-
gedésével zárult a ki-
folyó. 

A kút tetején ková-
csolt vasdíszítést lát-

hatunk. A fémborítású kúttest nemes egy-
szerűségével hívja fel magára a figyelmet. A 
kút már régóta nem üzemel, ennek ellenére a 
védelme indokolt. 

Bíró György, városvédő

Rangos díjat kapott a békési 
szövő népi iparművész

A tehetséges szövő népi 
iparművész, Dávidné Gyarma-
ti Zsuzsanna a közelmúltban 
rangos díjat kapott az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
és a Nemzeti Tehetség Prog-
ram keretében. A „Bonis Bona 
– A Nemzet Tehetségeiért” dí-
jat kiemelkedően eredményes 
és áldozatos tehetséggondo-
zó pedagógiájának elismeré-
seképpen kapta. Az elisme-
rést Novák Katalin, család és 
ifjúságügyért felelős államtit-
kár adta át a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében. 
Zsuzsa elmondta, hogy az elis-
merést nem csak ő kapta, ha-
nem a Dr. Hepp Ferenc Álta-
lános Iskola egész tantestülete 
is, valamint a gyerekek, a ta-
nítványai, munkáik, alkotásaik 
révén. Országos és nemzetközi 
eredményeket kértek a felter-
jesztéskor.

Dávidné Gyarmati Zsu-
zsanna 1997-ben érdemelte ki 
a népművészet ifjú mestere cí-
met, és egy évvel korábban lett 
népi iparművész. 2008-ban 
megkapta a Király Zsiga-dí-
jat a népművészet terjesztésé-
ért, magas fokú műveléséért. 
Emellett számos elismerést ka-
pott az évek során. Ehhez az 

kellett, hogy sokat szerepeljen 
munkáival, alkotásaival orszá-
gos versenyeken. Természete-
sen számos kiállításon is részt 
vett az évek folyamán, még 
külföldön is: Kanadában, Szer-
biában, romániában, Fran-
ciaországban, Ukrajnában, 
Olaszországban.

Legemlékezetesebb kiállítá-
sa 2015 nyarán a Milánói Ex-
pón volt, ahol három hétig 
képviselte hazánkat. Legköze-
lebbi kiállítása augusztus 17-
én a Budapesti Történeti Mú-
zeumban nyílik, amelyet a re-
formáció 500. évfordulója em-
lékére rendeznek. A békési né-
pi iparművésznek itt egy to-
rontáli szőnyege lesz kiállítva.

Zsuzsa megyei és országos 
kézműves táborokban tanít 
szövést gyerekeknek, de fel-
nőtteknek is. Vásárokra is el-
jár, ahol saját készítésű szö-
vött, fonott táskáit, karkötőit, 
bábjait árusítja. Nagyon saj-
nálja, hogy a békési helyi ér-
téktárban egy népi iparművész 
sincsen - mondta el lapunknak 
a tehetséggondozói munkájá-
ért nemrég magas elismerést 
kiérdemlő Dávidné Gyarmati 
Zsuzsanna.

Zsombok Imre

A díjátadáskor készült felvételen középen Dávidné Gyarmati Zsuzsan-
na, Bonis Bona-díjas békési szövő népi iparművész. Balról Novák Ka-
talin államtitkár, jobbról Deákné Domonkos Julianna, a Dr. Hepp Fe-
renc Általános Iskola intézményvezetője.
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Városunk határában, a 470 számú út mentén Törökszigetnél illegális 
szemétlerakatot fedeztek fel a Békési Polgárőrség járőrei. A szemetet 
a közmunkaprogram résztvevői tüntették el – átmenetileg.

Fo
T

ó
: V

Ir
Á

G
 I

ST
V

Á
N

.

Fess 
Rochilde

AKCIÓ!
50 %-os

kedvezmény
nyári ruhákra
és cipőkre!

Csirkerendelés!
vörös, fehér, 

master

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Csabán és Gyulán lopott a békési férfi
Mobiltelefont lopott egy békési férfi Békés-

csabán augusztus 10-én. Késő este kivágta 
egy Kis-Tabán utcai lakóépület egyik ablakán 
a szúnyoghálót, úgy jutott be a szobába, ahol 
a készülék volt. A tulajdonos felfigyelt a zajra 
és hívta a rendőrséget. A Békéscsabai rendőr-
kapitányság rendőrjárőrei nem sokkal később 
a környéken igazoltattak egy kutyáját sétálta-
tó férfit, aki tagadta, hogy lopott. Elfogatópa-
rancs volt ellene érvényben, ezért előállították. 
A 22 éves békési Sz. Zsoltot a Gyulai rendőr-

kapitányság azért körözte, mert a gyanú szerint 
egy korábban ellopott kulccsal ugyanazon a na-
pon bement egy gyulai apartmanházba. Vendé-
gektől és a tulajdonostól többek között műszaki 
cikkeket, szeszes italokat lopott el. A nyomozók 
Sz. Zsoltot kihallgatták, aki a gyulai és a békés-
csabai lopás elkövetését is elismerte. A rendőrök 
megtalálták a kést, amivel a békéscsabai ház ab-
lakán a szúnyoghálót kivágta, valamint a mo-
biltelefont is, amit lefoglaltak és visszaadtak a 
tulajdonosnak.
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Pár vélemény

Az első levélben jött. 
Közérdekű, kommentálha-
tó. Az írója volt miniszter az 
Antall-kormányból. Az írás 
így szól: 

 „A józanész nevében 
próbálok megosztani ve-
led néhány gondolatot. Ne-
héz ugyanis megérteni, mi-
ként gondolhatja bárki is, 
hogy azokat a súlyos prob-
lémákat, amelyek tömege-
ket késztetnek szülőföldjük 
elhagyására, áttelepítéssel, 
befogadással, karitatív ak-
ciókkal meg lehet oldani. 
Tűzoltásként még kötelez 
is erre a keresztény/nem ke-
resztény szolidaritás, de épp 
a másik ember iránti fele-
lősség kellene, arra ösztö-
nözzön, hogy a problémát, 
s ne a következményeit ke-
zeljük. De mit látunk nap-
jainkban? A németek, 8-9 
évtizeddel a nemzeti szo-
cializmus bűnei után még 
mindig nem tudják az ér-
tékeket a helyükön kezel-
ni. Nagy kár, hogy nem is-
merték Kodályt. Ő ugyanis, 
és épp a nemzeti szocializ-
mus árnyékában, világosan 
fogalmazott: a magyarság 
nem faji képlet. Azt is taní-
totta, hogy amint művelt-
nek nem lehet születni, úgy 
magyarnak sem! Nem faj a 
magyarság, hanem kultú-
ra. és születése még senkit 
nem tesz magyarrá. Azért 
meg kell dolgozni. Nos, a 
nemzeti szocialisták ezt 
nem tudták, és a német mi-
voltot faji kérdésként kezel-
ték. A mai németek viszont 
ennek ellenhatásaként ezt a 
munkával, tanulással elsajá-
títandó kultúrát sem tart-
ják túl fontosnak, nem fél-
nek a felhígításától. Illetve 
azt tételezik fel, hogy a be-
települők integrálódni fog-
nak. A beáramló tömegek 
sajátos kultúráját sem tart-
ják nagy értéknek, azt re-
mélik, hogy nemcsak a né-
met nyelvet tanulják meg, 
hanem átveszik a német 
szokásokat is. Azzal, hogy 
a szülőföldjükön maradot-
tak számára ez a kiáramló 
embertömeg pótolhatatlan 
veszteséget jelenthet, nem 
törődnek. A józanész azon-
ban azt mondja, hogy egy 
egyénileg jól járható kes-
keny úton milliószám nem 
lehet haladni.  Józanész dol-
gában mi magyarok most 

jobban vizsgáztunk. Felis-
mertük, hogy ez a népván-
dorlás szerű beáramlás alap-
jaiban változtathatja meg 
földrészünket, és azt gon-
doltuk, hogy a kétségtele-
nül meglévő szükséghelyzet 
nem indokolja a határátlé-
pésre vonatkozó törvények 
felfüggesztését. Használ-
juk hát továbbra is a józan 
eszünket, melynek létezé-
sében bízva barátsággal kö-
szöntelek.”

Ide kapcsolódik szervesen 
a másik levél is. írója Auszt-
ráliában él: „Európa a mo-
dern emberi civilizáció meg-
alkotója, melynek stabili-
zálódását a magyarok, len-
gyelek, csehek nemzeti ke-
resztény királysága fejezte 
be. Ezen a kontinensen ér-
lelődött meg a modern em-
beri civilizáció, a haladást 
biztosító tudományok ki-
bontakozása. A világhábo-
rú után Európában is meg-
jelentek a főleg muzulmán 
vendégmunkások százezrei. 
A gazdaság nem a saját or-
szág népének a szükségletei 
részére termelt, hanem a vi-
lágpiacra, és a profit volt a fő 
cél. Mikor a piac telítődött, 
ott maradtak a vendégmun-
kások szociális ellátottként. 
Ahelyett hogy hazaküldték 
volna őket, hozathatták né-
pes rokonaikat is. Most, az 
amerikai háborús kalandok-
kal felzavart Közel-Keletről 
megindultak a menekült-
áradattal mindazok, akik 
az európai jólétre vágytak, 
ahol dolgozni sem kell, mert 
ellátják őket. Ez már Euró-
pa lerombolása, aminek ma 
még a tényét sem érzékeli a 
nyugati polgár. Nos, ilyen-
kor már fel kell vetni a kér-
dést: nyugaton mindenki-
nek elment az esze? Vagy a 
rendszernek, amely azt bün-
teti, aki mindezek ellen fel-
szólal? Arra, hogy még nem 
jelentkezik polgári népi el-
lenállás, talán csak a lélek-
gyógyászok tudnának fe-
lelni. A helyszín, ahol ez az 
őrület érvényesül, egybe-
esik azzal a területtel, ahol 
a liberalizmus uralkodik. 
Eme ideológia mai gyakor-
lata minden eddig, a kom-
munista változatot is felül-
múló módon érvényesül a 
nemzetközi alkalmazásban, 
mint központi irányítás. Az 
áradattal szembeni magyar 
ellenállás, a Visegrádi Né-
gyek határozott fellépése 
biztató jelként tekinthetőek 
Európának ebben a nehéz 
helyzetében.”

Nem hiszem, hogy a két 
levélíró „összebeszélt volna”. 
Mégis egyként szólnak.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
augusztus 12–19. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
augusztus 19–26. 
Levendula Patika (Csabai u.),
augusztus 26.–szeptember 2. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.).

Gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehető 
igénybe. Egyes patikák szomba-
ton is nyitva tartanak.

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

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek
Bereczki Tamás és Fekete Tí-
mea Ildikó, Vincze Sándor és 
Szabó Tünde Mária, Bögre Já-
nos és Trubó Ildikó, Illés Sándor 
és Csökmei Ildikó, Horváth Vik-
tor és Gyebrovszki Tünde.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
özv. Szilágyi Imréné Szabó Juli-
anna (93 évesen), Pősze Sándor 
(74), Varga Imréné Szabó Irén 
(88), Hajdu Istvánné Ardeleán 
Mária Anna (75), Gonda István 
(91), Hajdu Imre (78), Szabó Im-
réné Mészáros Magdolna (84), 
Fodré János (73).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Emlékezés a Roma Holokausztra
Többéves hagyomány sze-

rint a roma Holokauszt Nem-
zetközi Emléknapján, augusz-
tus 2-án megemlékezést szer-
vezett Békésen az I. és II. vi-
lágháborús emlékműnél a 
Magyar Pünkösdi Egyház Ci-
gánymissziója, a Békési roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és 
a városi önkormányzat. 

A kánikulában tartott ese-
ményen Izsó Gábor mondott 
beszédet. A polgármester fel-

idézte a magyarországi ci-
gányság legsötétebb korsza-
kát, melynek szemtanúi, át-
élői gyér számban még élnek 
közöttünk. Történetünk min-
denkit arra emlékeztet, mond-
ta, hogy a 20. század eme drá-
mai történéseit sosem szabad 
elfeledni, mert a családok sebei 
máig nem gyógyultak be tel-
jesen. A múltból tanulni kell. 

- A mai megemlékezés az 
összefogás büszkeségének, és a 

közös tenni akarásnak az üze-
netét hordozza – tette hozzá. 

Durkó Albert, a Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Ci-
gánymissziójának misszióveze-
tője beszédében az üldöztetés 
minden formája ellen fellépett, 
legyen az cigány- vagy zsidóül-
döztetés, bármiféle rasszizmus. 
A pünkösdi lelkipásztor ki-
emelte még az emlékezés fon-
tosságát, akkor is, ha a 20. szá-
zad számos olyan eseményt is 
tartogatott, amely szenvedést 
hozott és emberi ésszel fel nem 
fogható. 

A műsorban Szeverényi 
Barnabás versmondással, míg 
Balogné Kiss Magdolna éne-
kekkel lépett fel. Az ünnepség 
koszorúzással ért véget. A vá-
ros nevében Izsó Gábor pol-
gármester és Tárnok László-
né jegyző hajtott fejet. Végül 
pedig gyertyákat gyújtottak a 
nemzetközi és magyar áldoza-
tok emlékére. 

Szegfű Katalin
Koszorúzás és főhajtás a világháborús emlékműnél a Roma Holo-
kauszt Emléknapján.

Fo
T

ó
: G

A
Z

Só
 J

Á
N

o
S 

(G
A

-P
Ix

  F
o

T
ó

).

Elkészültek az első savanyúságok 
a savanyító üzemben

éppen két hónapja műkö-
dik a Békési Gazdasági és Szol-
gáltató Szociális Szövetkezet 
Zöldség és Gyümölcs Feldolgo-
zó Üzeme savanyítója a Jantyik 
Mátyás utca 29. szám alatti ko-
rábbi bölcsődeépületben. Az 
üzemben a Start munkaprog-
ramban megtermelt zöldsége-
ket dolgozzák fel. Készül tehát 
savanyú uborka, vegyes vágott 
savanyúság (csalamádé), sa-
vanyított cékla, töltött papri-
ka. Készítettek idényjelleggel 
lecsót is. A szociális szövetke-
zet hálókötő üzeme jól műkö-
dik, a nyereségéből alakították 
ki és szerelték fel a négy sze-
mélynek munkát adó savanyító 
üzemet. Az előállított termé-
keket a lakosság mellett a he-
lyi konyháknak értékesítik, és 
a tervek között szerepel, hogy a 
gyermekétkeztető cég, később 
a börtön is felvásárlója lesz 
– ismertette a sajtó előtt Izsó 
Gábor polgármester. 

Az előállított termékek egyi-
ke sem tartalmaz tartósító-
szert, ez a gyermekétkeztetés-
ben előírás, de a lakosság kö-
rében is egyre fontosabb szem-
pont. A termelői kapacitás egy-
előre győzi a Start programban 

megtermelt zöldségek feldolgo-
zását, de később felvásárolni is 
fognak. Minden nap frissen ér-
kezik a felszedett áru, most ép-
pen a cékla, amit pucolás után 
megfőznek, ismét tisztítanak, 
aztán egy nagyteljesítményű 
aprítóban felszeletelik, üvegbe 
töltik, és vizet, sót, cukrot, ece-
tet, köménymagot tartalmazó 
lével felöntik, végül hőkezelik. 
A késztermékeket az épület 
raktárhelyiségeiben tárolják. 

A szomszédban elkészült ki-
sebb hűtőházat a tisztított-da-
rabolt és vákuumcsomagolt 
zöldséggel töltik majd meg. 
Ezzel piaci rést találtak, hiszen 
a közétkeztetők, éttermek a 

burgonyát, répát ilyen módon 
előkészítve, nagy kiszerelésben 
szeretik beszerezni. 

- Savanyúságainkra igyek-
szünk versenyképes árakat 
megszabni – mondta el Dur-
kó Zoltánné üzemvezető. Az 
ötliteres kiszerelésű savanyú-
ságot egységesen nettó 900 Ft 
adják, kivéve az apróbb cseme-
geuborkát, ami valamivel drá-
gább. A 680 gramm töltősú-
lyú kisüveges cékla 200 Ft-os 
bruttó árba kerül, a savanyú 
uborka és a csalamádé 250 Ft-
ba. A lakosságot hétköznapon-
ként 8-10 óra között szolgál-
ják ki. Bejárat a Csíkos utca fe-
lől.  sz. k.

Durkó Zoltánné üzemvezető mutatja a szociális szövetkezet savanyító-
jában készült termékeket. Háttérben Izsó Gábor polgármester.
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TEXTILház
 függöny 

Békés Kártyával – 8%
 fényzáró (black out) 
sötétítők 
akciós áron

 ágyneműhuzatok 
már 3800 Ft-tól

lepedő
köntös
törölköző
viaszosvászon

Címünk: 
Széchenyi tér 5., 

a Dübögő mellett.
nyitva: 

hétfő-péntek 9-17 óra, 
szombat 8-12 óra között.
Telefon: 30/401-07-27.

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

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

Házhoz szállítás 
12–22 óra között.

MAGIX FATELEP 
Tűzifa 

(tölgy, bükk, gyertyán 
valamint akácfa) 

árusítása, feldolgozása 
minden formában 

(méteres, kuglizott, konyhakész) 
a kért méretben, 

akár kiszállítással Békésen, 
egész héten! 

Tel.: 00 36-70/28-10-941

Békési Újság 
– benne minden, 
ami igazán fontos 

Békésről!
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Csendesül...
a legjobb Terápia

Ha érzelmileg kimerült a tisztelt olvasó, és nagy nyomás 
nehezedik önre, sebezhetővé vált, és súlyos hibákat követhet 
el; amikor pihenésre és felfrissülésre van szüksége, keresse a 
megfelelő embereket; amikor úgy érzi, padlóra került, keres-
sen olyan valakit, aki fel tudja önt emelni. A zsoltáros azt írja: 
„Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják 
utasításaidat.” (Zsoltárok 119:63) 

Ellenőrizze az üzemanyagszintjét! Egy virágkarneválon egy 
gyönyörű virágos kocsi motorja hirtelen megállt, mert kifo-
gyott a benzin. Az egész parádét feltartotta, amíg valaki oda 
nem ért egy benzines kannával. A legviccesebb, hogy a virágos 
kocsi egy olajvállalatot reklámozott. 

Amikor teljesen kimerült egy jó ügy érdekében, mert elfe-
ledkezett arról, hogy a lelkét feltöltse, a Biblia ezt üzeni: „(Is-
ten) Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé te-
szi” (ézsaiás 40:29) Ha imádságban és a Biblia olvasásában időt 
tölt Istennel, Ő megerősíti, visszaadja a békességét és nyugal-
mat. Ez a legjobb terápia, sőt a legjobb védelem is az ember 
részére!

Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Fürjes Balázs kormánybiztos szerint a vizes világbajnok-
ság nem a kormány, hanem Budapest és Magyarország si-
kere, amely megerősítette a magyarok önbizalmát, önbe-
csülését és összetartozását, összekovácsolta a nemzetet. A 
vizes vb az összefogásról, az adott szó megtartásáról és a 
magyar tehetségről szólt. „Az adott szó megtartottuk, mert 
rendkívüli körülmények között vállaltuk el, hogy megren-
dezzük a világbajnokságot. Öt-hat év helyett két év volt a 
felkészülésre. A határidő előtt elkészült Duna Aréna 100 
százalékban magyar teljesítmény. A VB költségei a nyi-
tó- és a záróünnepség, a szervezés és az ideiglenes létesít-
mények költsége, semmi más. Minden, ami egyébként is 
szükséges, hosszabb távon segíti a budapestiek életét, ezek-
re egyébként is sor került volna, nem számíthatók a vi-
lágverseny költségei közé: új és felújított uszodák, a Mar-
gitsziget rendbetétele, a pesti rakpart átépítése, az árvíz-
védelmi gát. Régi adósságokat törlesztettünk. Ahogyan az 
olimpiák, a labdarúgó EB összekovácsolta a nemzetet, úgy 
erősítette a közösséget, a magyarok önbizalmát, összetar-
tozását, önbecsülését a vízi VB is. Jelentős ország- és város 
imázsépítő szerepe volt, több százmillió tévénéző, újságol-
vasó ismerkedett meg a magyar főváros nevével, csodálhat-
ta meg legszebb arcát.”

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

GázCsere 
rendelésre!

tisztelt PB-gázcserélők!
A jövedéki törvény 2017. július 1-től tiltja 

a PB-gáz házaló (csilingeléses) értékesítését.

Csak a telefonon leadott 
rendeléseket tudjuk kiszállítani.
Ezért kérjük, ha szándékában áll cserélni, azt 

a megelőző munkanapon rendelje meg. 
Fáradozást aprócska figyelmességgel viszonozzuk!

GÁZRENDELÉS:
központi szám
06/66-413-230

Barta istván zoltán
+36/30-382-36-68

A talpraesettség intelligenciája
DELTA Akadémia – egy résztvevő szemével

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezen programok között és 

azok után lehetőségünk akadt 
megismerni a többi deltás fia-
talt, akik között eleinte isme-
rősöket alig vagy nem is talál-
tunk. Mégis sikerült egységes 
csoportot alkotni, ahol új is-
merősöket lehetett szerezni. 
Mindenki nyitott volt másik 
iránt.

A DELTA Nyári Akadé-
mián rengeteget tanulhat-
tunk, szórakoztunk és sok új 
kapcsolat épült ki a hallga-
tók közt. Ennyi program és 
élmény után nem csoda, ha 

elfáradtunk a végére, de az 
biztos, hogy emellett min-
denki feltöltődött a követ-

kező évre. Számomra ez a 
pár nap a nyár legnagyobb 
élményét jelentette és már 

most várom a jövő évi foly-
tatást.

Mochnács Attila 

BéKéSIeK IS réSZt VetteK

Ahogyan a korábbi években, a Békés, Csongrád, Hargita, Kovászna és Maros megyéből érke-
zett hallgatók között idén is voltak békési középiskolákból érkezők, vagy olyan békési fiatalok, 
akik más megyei középiskola végzői közül lettek kiválasztva. Az előadók egy része is kötődik vá-
rosunkhoz, így Ásós Géza, Hégely Sándor, Dr. H. Kovács Eszter, H. Kovács Judit, C. Veres Sán-
dor, Dr. Pálmai Tamás, és településünk díszpolgára, Mezei János, valamint természetesen az alapí-
tó, Barkász Sándor. Ő és a DELTA munkatársai, önkéntesei arra is figyeltek, hogy a szórakoztató 
rendezvényeken is láthassunk békési arcokat, így lépett fel nagy sikerrel könnyűzenei repertoárját 
felvonultatva a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, továbbá a Belencéres Néptáncegyüttes, amely-
nek okányi Mihály néptáncpedagógus vezette tagjai nem pusztán ízelítőt adtak tudásukból, ha-
nem fergeteges táncházukban táncolni hívták a deltás fiatalokat. 

Az első igazi békési koncertre készülve
A Madzagfalvi Napok eső napján, 
szeptember 1-jén 18 órától koncerte-
zik majd a helyi Mártone Netwörk ze-
nekar. A frontembert, Szűcs Márton 
kérdeztük.

- Pár hónapja írt már rólatok a Béké-
si Újság, megemlítve egy esetleges Madzag-
falvi Napok fellépést. A szeptember eleji 
fesztivál programtervezete elkészült: 1-jén, 
pénteken nyitófellépők lesztek. Mennyiben 
lesz különleges a számotokra ez a koncert?

- Igen, mi nyitjuk az idei Madzagfalvi 
Napok zenei programcsomagját. Külön-
leges, mert Békésen ez lesz az első ren-
des koncertünk. Bár már egy helyi szóra-
kozóhelyen koncerteztünk olyan másfél-
két éve, de én igazándiból erre a koncert-
re fogok úgy tekinteni, mint első béké-
si fellépésünkre, mivel itt nagyszínpad és 
normális hangosítás is lesz, ami valljuk be 
nem elhanyagolható szempont egy zene-
karnál. Tehát várunk mindenkit, aki kí-
váncsi ránk, szeptember elsején 18 órától!

- Mire számítsanak a koncertre kilá-
togatók? 

- Aki lesz olyan tündér és eljön meg-
nézni minket, az csak saját dalokat fog 

szűk egy órán át hallgatni tőlünk. A stí-
lusunk eléggé szerteágazó és sokféle stí-
lusból merít, tehát nem mondanám unal-
masnak a programunkat. Van a tradicio-
nális bluestól kezdve a funkys lüktetésű 

dalokon át egészen a popos-rockos dolgo-
kig minden. 

- Milyen egyéb híreid vannak a 
Mártone Netwörkről?

- Korábbi interjúnkban említettem egy 
videoklip elforgatásának tervét. Ezt a ter-
vet sikerült megvalósítani és elkészült a ze-
nekar első videoklipje, a „Hello meló” cí-
mű dalunkra. A klip nagy részét a próba-
termünkben rögzítettük és megtekinthető 
a legnagyobb erre a célra kitalált internetes 
csatornán. A következő terv az, hogy rög-
zítsük a zenekar harmadik hanganyagát, 
amin kilenc vagy tíz dal fog helyet kapni. A 
dalok készen vannak, de egy megfelelő stú-
dió és hangmérnök felkutatása még előt-
tünk áll. Nagyon jó, változatos és kiforrott 
dalok lesznek az albumon, amik közül jó 
párat már játszunk koncerteken, tehát Bé-
késen is hallhatóak lesznek. Amit így a vé-
gén még megemlítenék, hogy hála Isten-
nek, egyre több helyen lépünk fel, városi 
rendezvényeken, fesztiválokon és klubok-
ban egyaránt. Tehát, aki szeretné megnéz-
ni a bandát élőben, annak akad rá lehető-
sége helyben is. Köszönöm szépen az inter-
jút. Üdvözlet a kedves olvasóknak!  

Szegfű Katalin

Szűcs Márton.
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A háZI SeGítSéGnyújtáSról rÖVIden
Békésen – az országos tendenciákhoz hasonlóan – egyre ma-

gasabb az idős emberek aránya. A Békés Városi Szociális Szol-
gáltató Központ azon dolgozik, hogy minél élhetőbb, komfor-
tosabb időskort biztosítson nekik. Célunk egy emberközeli, mi-
nőségi szolgáltatás nyújtása a házi segítségnyújtásban is. Ennek 
során mindazt elvégezik, ami segíti az idős személyt az otthoni 
környezetében való megmaradásban.

Általános tendencia, hogy akik már nem tudják ellátni ma-
gukat, más megoldást nem látva, idősek bentlakásos intézeté-
be (Békésen köznyelven: szociális otthonba) jelentkeznek. Mi vi-
szont az önálló életvitel fenntartását szeretnénk támogatni gon-
dozónőink segítségével, hogy amíg lehet, idős napjait mindenki 
saját otthonában tölthesse.

A gondozónők segítenek a személyes gondozásokban (gyógy-
szeradagolás, vérnyomásmérés, vércukormérés, vagy egyszerű-
en hajmosás, fürdés, ebédeltetés, körömvágás, ha már nehezen 
megy), ezen túl segítenek a szűk környezet rendbetételében, így 
például a nehézséget jelentő háztartási munkákban is számíthat-
nak rájuk (pl. mosás, felmosás). A gondozónők elmennek recep-
tet felíratni, kiváltani a gyógyszereket, vagy éppen bevásárolnak. 

odafigyelünk a lelki rezdüléseikre is, így ha valakinek beszél-
getésre van szüksége magányában, tapasztalatunk szerint jól 
esik, ha számíthat valakire. 

érdeklődjön a házi segítségnyújtásról munkanapokon a 66/414-
840-es vagy a 70/337-1186-os telefonszámon, vagy személyesen a 
Jantyik u. 1. szám alatt Csapóné Hrabovszki Ildikónál. 

Ha táborozni megy a gyerek…
…játsszunk táborosat!
Ha gyermekünk korábban nem volt távol, előfordulhat, hogy 
szorongani kezd az idegen környezettől. Készítsük fel őt játék-
kal, imitáljuk a táborozást! Szervezzünk pizsamapartit a barátok-
kal, akár sátrat is állíthatunk a kertben, hogy átadjuk a különle-
ges tábori hangulatot. 
… ösztönözzük magabiztosságra és önállóságra a gyereket!
Adjunk át a gyereknek minden információt arról, hogy mire szá-
míthat: hová mennek, hányan lesznek, mit fognak csinálni. A bő-
röndbe mindenképpen együtt pakoljunk be vele, mert ez maga-
biztosságra és önállóságra ösztönzi.
…tájékozódjunk!
Szerezzünk pontos információkat a helyszínről, és kérjünk rész-
letes leírást a napirendről. Kényelmes ruhadarabokat pakoljunk, 
de arra vigyázzunk, hogy gyermekünk táskája ne legyen túl ne-
héz. Készüljünk a hűvösebb időre, még akkor is, ha zavartalan 
napsütést jósolnak a szakemberek. Ne felejtsünk el bepakolni 
egy kisebb hátizsákot a kirándulásokhoz vagy strandolásokhoz. 
… tegyünk egészségügyi csomagot!
Egészségügyi csomagunkban mindenképpen legyen ned ves 
törlőkendő, kézfertőtlenítő, egészségügyi papír, papírzsebkendő, 
sebtapasz, kullancs- és szúnyogirtó. Magas faktorszámú napte-
jet még akkor is tegyünk el, ha nem vízparti táborba megy a 
gyermekünk.
… ne hívjuk túl gyakran!
A tábor ideje alatt tartsuk gyermekünkkel a kapcsolatot, de ad-
juk meg neki a kellő szabadságot! Ne hívjuk túl sokszor, mert 
azt fogja érezni, hogy aggódunk, és ez negatív érzéseket fog 
kelteni benne. A honvágy leküzdésében sokat segíthet, ha elvi-
szi magával a kedvenc plüssállatát. dr. jeszenszky a.

nyerő páros
Beszélgetőtársam Laczó Dániel kenuversenyző. 2014-ben 
szerezte meg az első világbajnoki címét oklahoma Cityben, 
Dóri Bencével párban. A címbéli „párosság” azonban nem 
rá, hanem Dani edzőjére, Seller Lászlóra vonatkozik. Közö-
sen végzett kemény munkájuk újabb nemzetközi sikerek-
hez vezetett. 

- 2014-ben, az akkori be-
szélgetésünkkor még lázasan 
készültél a gimnáziumi érett-
ségidre. Mi történt azóta?

- Sikeresen leérettségiztem, 
jeles eredménnyel. Számom-
ra nagy örömet jelentett, hogy 
az iskolától megkaptam a „Jó 
tanuló - jó sportoló” kitüntető 
címet is. Még az érettségi előtt 
megszereztem a középfokú an-
gol nyelvvizsgát, hogy később 
az egyetemen már ne kelljen 
erre is tanulnom. A Szegedi 
Tudományegyetem mérnök-
informatikus szakán túl va-
gyok az első képzési éven. Bí-
zom benne, hogy a továbbiak-
ban is helyt tudok majd állni. 
Azzal is tisztában vagyok, hogy 
az egyetem csak egy alapszintű 
képzettséget biztosít informa-
tikusként, hiszen az informati-
ka állandó változásban van, és 
ezt csak folyamatos önképzés-
sel lehet követni.

- Könnyen beilleszkedtél az 
egyetemi életbe?

- Már a megnyitó során si-
került haverokra szert ten-
nem. Együtt pedig minden 
könnyebben megy. Azért nem 
volt éppen zökkenőmentes 
az indulás, mert kollégium-

ba nem jutottam be, így al-
bérletet kellett keresni. Végül 
az utolsó percben sikerült ta-
lálnunk egyet, de azóta már 

másik helyre öltöztem. Je-
lenleg négyen lakunk egy vi-
szonylag tágas albérletben és 
így a költségek is megoszla-
nak. Nehézséget jelentett az 
iskola és a sport egyezteté-
se. Ugyanis a kurzusokat úgy 
kellett felvennem, hogy részt 
tudjak venni a reggeli és a dél-
utáni edzéseken, valamint iga-
zodnom kellett az edzőm, La-
ci bácsi órarendjéhez is. Nyu-
godtan mondhatom, hogy jól 
érzem magam Szegeden. Tet-
szik a város, nagyon szépnek 
találom, és tetszik, hogy szin-
te pezseg az élet. Minden nap 

lehetne bulizni, de engem le-
köt a tanulás és a sport. Itthon 
pedig a szabadidőmet a legszí-
vesebben a barátnőmmel töl-
töm.

- A kémeim azt súgták, hogy 
a sportban újabb eredmények-
kel dicsekedhetsz. Mivel is?

- Sok versenyen indultam az 
elmúlt években, egy-két ered-
ményre különösen büszke va-

gyok. Például 2015-ben Győr-
ben az országos Maraton Baj-
nokságon kenu egyesben má-
sodik lettem. A Maraton Eu-
rópa-bajnokságon Bohinjben 
győztem, a lengyelországi 
olimpiai reménységek Ver-
senyén egyéniben 1000 mé-
terem első, 500 méteren má-
sodik voltam. Közel egy éve 
Brandenburgban, a maraton 
világbajnokságon párosban 
Bakó Tamással mi lettünk 
a világbajnokok a korosztá-
lyunkban. Idén Portugáliában 
volt Európa-bajnokság, ahol 
a 23 évnél fiatalabbak között 

egyesben negyedik lettem, pá-
rosban a felnőttek mezőnyé-
ben Bakó Tamással párban 
ötödikek lettünk. 

- Szeged, új lehetőségek. 
Nem gondoltál edző vagy 
sportpár cserére?

- Eszem ágában sincs cserél-
ni! Úgy gondolom, hogy Laci 
bácsi nagyon jó edző, aki jól is-
mer engem, tudja, hogy mi vi-
het előre, melyik az a techni-
ka, ami nekem a legmegfele-
lőbb. Hogy a kenuban ki lesz a 
párom, az már a véletlen mű-
ve. Általában az edzők figyel-
nek arra, ki kivel alkotna jól 
húzó párost, de az is előfordul-
hat, hogy a sportolók találnak 
egymásra.

- Milyen terveid vannak a 
jövőt illetőleg?

- A sportban egyelőre csak 
azt szeretném, hogy megáll-
jam a helyem az U23-ban. 
Ez sokkal keményebb, mert 
együtt kell versenyeznem olya-
nokkal, akik már bizonyítot-
tak a felnőtt mezőnyben is, is-
mert nevek. Később a felnőtt 
korosztályban is szeretnék jó 
eredményeket elérni, kihozni 
magamból a maximumot. A 
tanulásban pedig az alapszak 
elvégzése az elsődleges célom, 
minél jobb eredménnyel. 

Gugé

Következő beszélgetőtárs: Szegő 
Edina, gyermek- és ifjúságvédel-
mi felelős.

Nem tudok és nem is akarok elmenni 
egy olyan dolog mellett, amit a napokban 
tapasztaltam meg. Sok minden van ebben 
a cudar világban, melyben élünk, és amit 
én tapasztaltam, mondhatni kaptam, azt 
talán minden magyar állampolgárnak át 
kellene élni, bár nem biztos, hogy ugyan-
azt jelentené, mint nekem. Nehéz szavak-
ba ölteni.

Azzal kezdeném a történetet, hogy 
szerveztünk egy egészségtábort, ahová az 
első napon a Mezőberényi Mentőállomás 
dolgozói jöttek el. Bemutatójuk nagyon 
tanulságos volt. A második nap a Békési 
Tűzoltóság érkezett. 

Keresztapám évekig szolgált a békés-
csabai tűzoltó parancsnokságon, majd on-
nan ment nyugdíjba. Tudtam, hogy mit 
csinál, de csak most értettem meg iga-
zán. Most szembesültem a tűzoltók valódi 
munkájával. 

Többször megtapasztaltam életem so-
rán, hogy a dolgok nem történnek ok nél-
kül. Hiszem, hogy okkal jött létre ez a tá-
bor és ez a találkozás is. Egy emberben 
testesült meg előttem az egész tűzoltóság, 

és munkásságuk, hivatásuk. Azóta is foly-
ton előttem van teljes tűzoltó öltözetében, 
hallom, ahogyan veszi a levegőt a maszkon 
keresztül, és az érzés leírhatatlan. Valaho-
gyan átszellemült alakot láttam és hall-
gattam. A többi jelenlévőre is ilyen nagy 
hatást gyakorolt. 

A fotón opauszki János békési tűzoltó 
látható sisakkal a kezében. A képnek azt 
a címet adtam, hogy „Túl a képzelet ha-
tárán”. Egész nap beszéltünk róla a kollé-
gákkal. Egy véleményen voltunk, mégpe-

dig, hogy nem tudtuk, mit is tesznek ők 
valójában. Ritkán gondolunk bele, hon-
nan merítenek erőt odamenni, ahonnan 
mindenki más menekül. Egy ember, egy 
lélek, egy élet, egy szív, ami egy hivatá-
sért dobog. Szemében tűz ég. Egy magyar 
tűzoltó, aki az embertársait segíti, ron-
csokból, égő házakból menti ki őket, segí-
ti árvíz, belvíz idején. Csodálatos hivatás. 
Gondoljon csak mindenki bele…

Köszönöm Opauszki Jánosnak azt a 
napot, amikor utat mutatott egy olyan vi-
lág felé, amiről mindeddig fogalmam sem 
volt. Kívánom minden magyar tűzoltó-
nak, hogy az Isten óvja őket! Ők a legne-
mesebb hivatást választó hőseink. 

Bögre Mariann

az olvasói levelek tartalmával 
nem szükségszerűen ért egyet a 
szerkesztőség. a levelek szerkesz-
tésének jogát fenntartjuk. írjon ne-
künk! e-mail címünk: bekesiujsag@
gmail.com. levélcím: 5630 Békés, 
Petőfi s. u. 20.

Túl a képzeleT haTárán 

Olvasói levél

Hirdessen a Békési ÚjságBan! 
Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg.  

Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el. 
Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30. 
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Bélmegyeren kis ház nagy kerttel eladó 
550 ezer Ft-ért. Tel.: 30/48-42-408.
Mezőberényben, a Csabai úton telekárban 
kis parasztház eladó 1,5 millió Ft-ért. Érd.: 
30/41-43-005.
Teleki utcai garázssoron 20 m2-es garázs 
eladó 1,68 millió Ft-ért. Érd.: 30/559-55-58.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Békés központjában régi építésű ház el-
adó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 30/460-78-
11, 30/322-61-23.
Összkomfortos családi ház eladó Tarho-
son. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 70/505-
69-43. 
Kertes ház eladó 5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/36-11-973.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Jószágtartásra alkalmas alsó-
épületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 
millió Ft. Tel.: 70/527-90-82. 
2,5 szobás összkomfortos parasztház a 
Teleki utcában eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. 
Érd.: 70/941-39-08, 30/359-76-90.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 5,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Mezőberény központjában téglaépíté-
sű, modern fürdőszobás, összkomfortos, 
nagy előkertes, kétszobás kis kockaház 
eladó, berendezve is. Irányár: 6 millió Ft. 
Tel.: 30/530-96-23.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás el-
adó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 
6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Váradi u 30/1. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Árok u. 28. szám alatti ház eladó. Irányár: 
6,6 millió Ft. Tel.: 20/26-50-155.
Főúthoz közel, a Szabadkai utcában há-
romszobás, kétkonyhás, 120 m2-es  csa-
ládi ház különálló garázzsal eladó. Irányár: 
6,9 millió Ft. Érd.: 20/807-76-79.
Petőfi utcai kétszobás társasházi házrész 
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 70/37-26-186.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Az Ady Endre utcában III. emeleti három-
szobás, napfényes, erkélyes 70 m2-es 
tégla  lakás eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 
30/483-43-75.
Ady 14D-ben II. emeleti, kétszobás, gáz-
cirkófűtéses, klímás, szép állapotú lakás 
eladó 7,3 millió Ft-ért. Tel.: 30/949-99-18.
Tanya eladó nagy portával kövesút mellett. 
Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 30/961-87-65.
Tarhoson tanya eladó 0,4 ha szántóval. Tel-
jesen felújított, ivóvíz, villany van. Irány-
ár: 7,5 millió Ft. Érd.: 20/545-96-36, esti 
órákban.

Tisztelt Olvasóink!
az apróhirdetésekben szereplő ada-
tok hiteles sé  géért szerkesztőségünk 
nem vállal felelősséget. Csak lakos-
sági apróhir detéseket adunk közre.

InGATlAn 

tisztelt olvasóink! 
lapunkban kizárólaG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben feltÜntetik 
az in Gatlan irányárát is.  

megértésüket köszönjük. 

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776. 
Háromszobás családi ház városközponti 
részen, a Mezei utcában eladó 8 millió Ft-
ért. Két család részére is kialakítható. Tel.: 
30/377-53-10.
Jó állapotban II. emeleti, tehermentes, er-
kélyes téglalakás eladó 8,3 millió Ft-ért. 
Tel.: 20/326-79-26.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es tel-
ken háromszobás ház sok melléképülettel 
eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/973-29-64.
Ady 10-ben I. emeleti, 70 m2-es, 2,5 szo-
bás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/633-82-53.
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

2,5 szobás, felújított, II. emeleti belvárosi 
lakás beköltözhetően eladó. Irányár: 10,5 
millió Ft. Érd.: 20/344-89-36.
Csendes helyen II. emeleti, 2,5 szobás, 
ebédlős, felújított modern lakás eladó. 
Irányár: 10,7 millió Ft Tel.: 30/518-07-28.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy 
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.: 
70/77-44-751. 
Háromszobás + nappalis, közlekedőfo-
lyosós kockaház nagy portán, melléképü-
letekkel eladó a Bocskai utcában. Gazdál-
kodásra alkalmas. Irányár: 11,5 millió Ft. 
Tel.: 70/77-44-751. 
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:70/512-75-65.
Centrumhoz közel összkomfortos emele-
tes családi ház nagy kerttel eladó 16 millió 
Ft-ért. Tel: 003630/6278252.
Fábián u. 6. szám alatti családi ház nagy 
kerttel 16 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/62-
78-252.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű, 
egyszerűen alakítható, családi ház eladó. 
Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 70/27-96-226.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó jó helyen. 
Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

KIADó INgATLAN
Egyszobás + előszobás bútorozatlan al-
bérlet kiadó hölgynek, konyha és fürdő-
szoba használattal, szeptember 15-től. Tel.: 
30/667-45-84, este.

INgATLANT KERES
Kertes házat vagy tömblakást bérelnék 
hosszú távra havi 40 ezer Ft-ig. Sürgős. 
20/387-36-92.

KERT, SZÁNTóFöLD
Telekgerendáson 4 hektár szántóföld el-
adó. Érd.: 70/366-61-48.
Malomasszonykertben 1300 m2-es kert el-
adó. Érd.: 70/615-05-14.
Csatárkertben az Élővíz-csatorna és kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsös el-
adó. Fúrt kút, villany, pihenőhely, főzésre 
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Tarhoson kövesúttól 300 méterre tanya el-
adó 8 hektár szántóval. Érd.: 20/545-96-
36, esti órákban.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is 
lakható nyaralóval eladó. Villany, fúrt kút. 
Fizetéskönnyítéssel. 20/800-86-71.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Békés délói részén 3,5 hektár szántó el-
adó. Tel.: 30/268-67-12.
Csatárkertben négy kvadrát kert eladó. A 
volt kaszinóval szemben. Víz, villany. Érd.: 
66/413-902.

JÁRMű, ALKATRÉSZ
Simson 50-es üzemképes állapotban el-
adó. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.

Sym Orbit 2-es típusú, négyütemű, nagy-
testű, 50 cm3-es robogó 4200 km-rel el-
adó. Kisebbet beszámítok. Tel.: 30/513-
19-56.
Nagytestű Piaggio robogó jó állapot-
ban eladó vagy kisebbre cserélhető. Tel.: 
30/457-23-02.
Négyakkumulátoros Lofty típusú elekt-
romos kerékpár eladó. Üzemképes. Ára: 
50 ezer Ft. Érd.: 30/321-09-70, 30/889-
82-22.
Eladó Gyulán: 126-os Fiat csomagtető, 
utánfutó ponyvával. Tel.: 30/648-39-12.
2 db TS-MZ 125 cm3-es forgalmival vagy 
anélkül eladó, elcserélhető értelmes do-
logra. 30/457-23-02.

ÁllAT
120 kg-os hízó eladó. Tel.: 30/513-19-56.
Kölyök Jagd terrier kiskutyák eladók. 
30/87-16-150.
Vágnivaló kecske eladó. Érd.: 70/222-10-
48.
Kuvasz kiskutyák eladók, augusztus 20-i 
elvitellel. Tel.: 30/279-46-96.
Előnevelt csirke, pulyka, liba, kacsa, né-
makacsa, gyöngyös eladó. Raktár u. 24. 
70/881-93-00. 
Csüngőhasú és fehér húsjellegű keverék 
malacok eladók. 20/800-86-71.
Továbbtartásra sárga jércék és pecsenye-
kacsa eladó. 30/48-48-044.
Jerke kecskegidát cserélnék bakra, vagy 
eladnám. 20/47-29-658.
Bárányok eladók. 30/485-99-16.

SZolGÁlTATÁS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Faipari munkást felveszek. 30/396-66-42.
Békési, érettségizett gyógyszertári asz-
szisztens-jelöltet felveszek. Érd.: 66/411-
014.
Megbízható nyugdíjas férfi besegít saját 
vagy a tulajdonos gépkocsijával vezetés-
be, ügyek intézésébe. Érd.: 30/269-04-17.
Nyugdíjas férfi napi négy órában könnyebb 
fizikai munkát keres. Tel.: 20/326-79-26.

EgYÉB 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füs-
tölnivaló fűrészpor, keményfa osz-
lop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-
42. 

Eladó: előszobafal, szódásüvegek, gáz-
palack, húsvágógép, rekamié, háromré-
szes ülőgarnitúra, munkásbakancs, szo-
bafenyő, jukkapálma, 2 db régi vasaló. 
Érd.:30/905-49-14.
Eladó: teatűzhely, zsírosbödön, pad, 4 db 
gyékényből fonott szék, 10 q-ig mérő má-
zsa, kannatartók, 2 db 15 l-es ballonüveg, 
szódás üvegek, alacsony vázú kemping 
kerékpár. Tel.: 70/77-44-751.
Eladók keret nélküli bontott ajtó-ablak ke-
retek: 200x90 ajtó (1500Ft/db), 140x140 
ablak (3000 Ft/db), 200x70 ajtó (1500Ft), 
200x90 bejárati ajtó (4500Ft), fagyasztó-
láda (8000 Ft). Tel.: 30/559-55-58.
Karancs háromégős gáztűzhely eladó. 
Érd.: 70/615-05-14.
Készpénzért vásárolok divatos molett ru-
házatot, kabátot, kifejezetten jó állapotút. 
Házhoz megyek. 30/49-49-824.
Vásárolok hagyatékot, régi bútort, tollat, 
disznótoros asztalt, nagyasztalt, satupa-
dot, gyalupadot, vas öltözőszekrényt, le-
mezkádat, bádogteknőt, kanapét. 70/217-
22-67.
Vásárolok régi szekrényt, asztalt, széket, 
fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, 
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, zo-
máncos és lemez tárgyakat, teljes hagya-
tékot. Érd.: 30/245-69-25. 
Eladók: kerítésből bontott betonlapok 
megegyezés szerint, szép szobapáfrá-
nyok. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Szintetizátor eladó. Érd.: 66/643-333.
Eladó: faipari kombinált gyalugép 300-
as, favázas, egyengető gyalugép 400-as, 
asztalméretű szalagcsiszológép 2200-as. 
30/860-17-03.

Eladó: folyosóra való 3 db szimpla ablak, 
1 db dupla ablak, mennyezeti lámpa, fa-
lilámpa, csillár, hiányos rokka, autó köd-
lámpa, gyerek heverő,  szekrénysor (nem 
régiség). Tel.: 30/260-54-21.
Veres szilva saját szedéssel eladó. 30 Ft/
kg. Érd.: 20/580-55-70.
Haenel Suhl 303 típusú német légpuska 
eladó, 4,5 kaliberű. Tel.: 30/413-19-56.
Elektromos biciklit veszek 27 ezer Ft-ig. 
20/50-89-092.
Zongora olcsón eladó. Érd.: 70/318-80-17.
Hőtárolós gázbojler eladó. Érd.: 66/643-333.
Jó állapotú háromszemélyes, két ágyne-
műtartós sarok-ülőgarnitúra fotellel eladó. 
Érd.: 20/24-37-836.
Eladó: 2 db golyóscsapágy központi fű-
téshez, 380-as villanymotor, franciaágy, 
700-as szivattyú, 2 db vasvályú, 1 db ce-
mentvályú, olajsütő, filmes és zenei cd-k, 
100 kg-is mérő kismázsa, kézihajtású ku-
koricamorzsoló. Tel.: 20/388-90-34. 
Vályogtégla és építési törmelék ingyen el-
vihető. Tel.: 30/56-58-509.
Befőttes üvegek eladók. 30/258-04-69.
Veres szilva szedéssel eladó. 20/355-77-26.
Hordós leánder (fehér, rózsaszín, piros) el-
adó. Érd.: 70/615-05-14.
Paprikadaráló eladó. Érd.: Durkó u. 4. Tel.: 
66/416-580, este.
Eladó: fali-és mennyezeti lámpa, esőka-
bát, sárga mellény, 3 l-es demizson, fűnyí-
ró kerék. Tel.: 30/260-54-21.
Régi ércpénzt és régi bankjegyet vennék. 
Érd.: 30/245-69-25.
Eladó: szőlőzúzó, favázas mázsa, Exelsior 
régi típusú varrógép, 600 db Bohn cserép. 
Kisbálás búzaszalma eladó; szállítás meg-
oldható. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: MZ lábtartó, kézmosókagyló, elekt-
romos írógép, 2-es demizson, szódás-
üvegek, üveg tortatartó, kézimunka fonal, 
40 db üres parfümös üveg, erős kerékpár 
csomagtartó, kisbíródob, új 45-ös gumi-
csizma, autó ködlámpa. 30/260-54-21.
Közel 300 éves, az 1730-as években ké-
szített hegedű eladó. Summás u. 3. Tel.: 
30/386-89-65, hétvégenként.
Két utánfutónyi tégla, malter, cseréptör-
melék ingyen elvihető. 30/554-53-66.
Eladók: női biciklik, gumikerekű kézikocsi, 
nagy hegesztő, nagy lemezvágó olló, ak-
kumulátoros köszörű, fúróállvány, gobe-
linhímzések, olaj- és tempera festmények, 
Hajdu mosógép, Hajdu centrifuga. Révész 
u. 7. Tel.: 66/413-716.
Eladók: 600 és 1000 literes vizes tartályok, 
szalagfűrész, cirkula, cirkulaváz, bontott 
csempekályha, betonkeverő. 20/47-29-
658.
Eladók: bőröndök, napozóágy, új vízszűrő, 
új gyapjú szőttes (falra, földre, takarónak), 
új cserge (2 fotel-, kanapétakaró). Tel.: 
30/272-43-50.
Pianínó eladó. Irányár: 62 ezer Ft. Tel.: 
30/32-72-144.
Négyszemélyes ebédlőasztal és 2 db tám-
lásszék eladó. Érd.: 66/413-771.
Bélmegyeren eladó: 300 db kisméretű 
tégla, PVC nagy tartály, nagy hármas szár-
nyas üveg. Tel.: 66/412-631.
Veres szilva fáról eladó. Érd.: 66/410-204.
Vízszintes új glatterfűrész fizetőképes 
nagy piaccal eladó. 20/520-15-40.
Kétszemélyes rekamié jó állapotban 4 ezer 
Ft-ért eladó. Tel.: 66/746-257, 17 óra után.
Bontásból eladó: tégla, cserép, ablakok, 
ajtók, konvektorok, esőcsatorna, üvegfa-
lak, redőnyök. 20/472-96-58.
Érett szarvasmarhatrágya eladó. 30/48-
48-044.
Időseknek négykerekű bevásárló tolóko-
csi és egy hajított vázú 26-os kerékpár el-
adó. 30/530-96-23.
4 db szék és egy ebédlőasztal 10 ezer Ft-
ért eladó. Érd.: 66/746-257, este 5 óra után.
Gyulán eladó: szürke térburkoló, kerítés-
betét elemek, kovácssatu, 720 ml-es üve-
gek lapkával olcsón nagy tételben is. Tel.: 
30/648-39-12.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses 
perzselő eladó. 70/27-10-532.
3 db-os Bonanza barna ebédlőszekrény 
eladó. Irányár: 52 ezer Ft. 30/32-72-144.
Eladó: Whirlpool elöltöltős mosógép, 
Lucznik lábbal hajtós varrógép, dohány-
zóasztalok, demizson. Tel.: 70/612-83-74.
Befőttes üvegek eladók. 30/258-04-69.
Eladó: 3000 l-es tengelyen vontatható mű-
anyagtartály, alu pérócső, négysoros gyári 
krumpli kitúró, vízszivattyú, 2000 l-es fém 
gázolajtartály. Érd.: 30/442-18-95.
Eladó: 55 cm-es Orion színes tévé távirá-
nyítóval 12 ezer Ft-ért, 1300 W-os elektro-
mos fűnyíró 12 ezer Ft-ért. Nagyon jó álla-
potban. Érd.: 30/62-499-87.
Elektromos futógép eladó vagy elcserélhe-
tő négykarikás alig használt gáztűzhelyre. 
Tel.: 30/43-422-97.
Eladó: műszaki rajztábla, állítható dörzs-
ár, újszerű perzsaszőnyegek, vonókés, 
laposvágók, kézifűrészek. 70/236-35-37.

Apróhirdetések

iNGYENES LaKOSSÁGi aPRÓHiRDETÉS LEaDÁSa  
a KÖVETKEzŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKa papírbolt (Piac tér), fa-KuCKÓ játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: augusztus 22. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

a hallókészülék-technológia fejlődése lehetővé teszi 
az egyedi igényeknek való megfelelést, figyelembe 
véve a halláscsökkenés mértékét. a készülékek nem 
állítják helyre a hallást, viszont a viselésükkel javulás 
érhető el a mindennapi kommunikáció terén.  

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
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95 évesen is jó egészségben

A napokban köszöntötte 
otthonában Balogh Mátyásné 
szépkorút Izsó Gábor polgár-
mester. Marika néni 95 évesen 
is kiváló egészségnek örvend. 
A személyes találkozó alkal-
mával elmondta, hogy gyerek-

korát Vizesfáson töltötte, há-
zasságkötése után költözött 
Békésre. Nyugdíjazásáig egy 
gazdaságban dolgozott. Két 
leány gyermeke, két unokája és 
egy dédunokája is szeretettel 
köszöntötte őt születésnapján.

arany ékszer vásár
megújult 

árukészlettel, 
óriási választékban, 

szolid áron 
kínálunk gyűrűket, 

női és bébi 
fülbevalókat, 
nyakláncokat, 

nyakék 
garnitúrákat, 
férfi láncokat.

Karikagyűrűk háromnapos határidővel rendelhetők! 
Törtarany becserélés a legmagasabb napi áron: 

7000 Ft/ gramm.

azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre a legkedvezőbb hitelt biztosítjuk 

csökkentett költségekkel
(például: 10 200 Ft hitelre 

30 nap múlva csak 10 290 Ft-ot kell visszafizetni).

Címünk: Békés, kossuth út 4-es pavilon 

térjen be hozzánk!

Berill Ékszer 
és Zálogház
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A vasaló talpán sütött lecsókolbász, elekt-
romos fúróval hajtott botmixer-lapát, grille-
zéshez használt, oldalára fektetett bevásár-
lókocsi – mind-mind a sufnituning, gány, 
kókány és kendács szép példái. A sufni, 
mint a –ni végződés is utal rá, német erede-
tű (a Schuppenből), a tuning pedig valami-
nek, rendszerint autónak, motornak a házi-
lagos feljavítását, esetleg díszítését, finom-
hangolását jelenti, és angol eredettel bír. A 
kendács szót akárhogy is kerestem, nem si-
került rájönnöm, hogyan keletkezett – még 
az sem kizárható, hogy pusztán a rossz 
hangzása miatt jelenti az összetákolt hol-
mit vagy magát a folyamatot, ezt is autók és 
motorok házilagos barkácsolására használ-
ják egyébként. A kókány (dacára az utolsó 

szótagnak, mely a török eredetet valószínű-
sítené) feltehetően magyar eredetű, nyelvjá-
rásban élő szó, a jelentése: görbe, amely az 
elkészült tárgy sikeretlen voltára utalhat. A 
gány szó viszont valódi nyelvészeti cseme-
ge: gánynak, gányónak nevezték a dél-al-
földi dohánykertészeket (még saját dalaik is 
voltak!), akik bérelt földön, nehéz körülmé-
nyek között dolgoztak, gyakran nyomorúsá-
gos körülmények között, így a szerencséseb-
bek a gány(ó) szót ’szegény, semmirekellő’ 
értelemben használták. Ez a kifejezés tehát 
kifejezően adja vissza a pillepalackból lyug-
gatás útján készített tusolófejek és a távirá-
nyítóhoz ragasztózott laposelemek szürreá-
lis világát.

Szilágyiné Szabó ágnes 

Egy nyelvet beszélünk
Sufnituning

BéKéSI PrOGrAMAjánlAtOK AuGuSZtuS 15-30. KÖZÖtt

augusztus 19. szombat 10-16 óra

Kenyérünnep a Libás-tanyán. Bővebben a cím-
lapon.

augusztus 20. vasárnap

Nemzeti ünnep. Bővebben a rendezvényekről a 
címlapon.

augusztus 25. péntek 17 óra

Bio Konyha szakkör foglalkozása: Téma: szilvás 
ételek. A belépés díjtalan. Kulturális központ

augusztus 26. szombat 15:30

Nagy Zsolt Dezső előadása A hamis pénz rövid 
története címmel. Tájház

Mezőföldi dalok, játékok 
és táncok a néptánc táborban

A nyár most sem múlha-
tott el a Békés Megyei Nép-
tánc Tábor nélkül, melyet a 
Belencéres Néptáncegyüt-
tes „bűvkörében” lévő 6-13 
éves gyerekek már türelmet-
lenül várnak mindig, az újon-
nan részt vevő kisdiákok pedig 
örömmel vesznek rész a szá-
mukra még újdonságként ha-
tó néptánc foglalkozásokon.

A Kecskeméti Gábor Kul-
turális Központban zajlott tá-
bor öt napja során Mahovicsné 
Ladányi Anita, aki főállásban 
a táncegyüttes utánpótlás ne-
veléséről gondoskodik nép-
tánc oktatóként a békési ze-
neiskolában és Okányi Mihály 
a Belencéres Néptáncegyüt-
tes férfi tánckarvezetője biz-
tosította a tartalmas és hasz-
nos kikapcsolódást. A 12 főből 
álló kis csapat kezdetben né-
pi gyermekjátékokat játszott, 

majd ismerkedtek a mezőföl-
di táncok alapmotívumaival és 
eszközökkel: fiúk a kendővel és 
a bottal, a lányok az üveggel. 
Másik alkalommal mezőföldi 
dalok és körjátékok tanulása 
következett. A héten tanulta-
kat a zárónapon bemutatták a 
szülőknek, érdeklődőknek.

A hét során kikapcsolódás 
gyanánt szabadtéri, játszóté-
ri játékokon, kézműves fog-
lalkozásokon is részt vehettek 
a gyerekek. Nagy siker volt a 
fagyizás és a táborzáró torta 
közös elfogyasztása is.  

A tábort a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatta.  

Meghívó
A Békési Múzeumbarátok Köre 

szeretettel várja az érdeklődőket augusztus 26-án, 
szombaton 15:30 órára a Békési tájházba (durkó u. 8. ) 

nagy Zsolt dezső Phd-hallgató 
A hamis pénz rövid(?) története című előadására.

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ! 

KuGLIZvA 
vAGy 

KoNyHAKÉSZEN  
Tölgy, bükk, gyertyán 

vegyesen. 
Rendelésfelvétel: 

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

legyen tél, legyen nyár, 
HA NÁLUNK RENDEL, 

JóL JÁR!

A néptánctábor résztvevői.

Új programelemek a Madzagfalvin
(Folytatás az 1. oldalról)
 Sikeres békési tehetségeket 

hívnak meg, hogy egymással és 
az érdeklődő kortársaikkal ta-
lálkozzanak, beszélgessenek. 

Néhány program a jóté-
konyságot célozza. Az ausztrál-
barát egyesület a Magyar Cuk-
rász Iparosok Országos Ipartes-
tületének támogatásával több 
ezer süteményszeletet árusít 
majd, a bevételt a megyei kora-
szülött mentőautó beszerzésére 
létrejött alapítványnak adják. 

Ők kapják majd a szintén 
jótékony célú libaúsztató ver-
seny bevételét is. Az élővíz-
csatornában „versenyző” jó-
szágokra fogadni lehet majd 
szombaton délután. Barta Ist-
ván Zoltán, a rendezvény öt-

letgazdája is beszállt a szerve-
zésbe. Nála lesz a Vöröskereszt 
véradása pénteken és szomba-
ton egyaránt 8-17 óra között, 
melyre idén is rekordszámú 
véradót várnak. Emellett a vál-
lalkozó azt találta ki, hogy 10 
darab nagy értékű ajándékcso-
magot sorsoltat ki azok között, 
akik részt vesznek a „Madzag-
falvi KulTÚrA” programban, 
vagyis megtekintik a Jantyik 
Mátyás Múzeumot, a Galériát, 
a Tájházat, a református temp-
lomot, a Szentháromság Plé-
bániatemplomot, az ortodox 
templomot, és erről igazoló pe-
cséteket gyűjtenek. Ezzel a kez-
deményezéssel az a célja Barta 
István Zoltánnak, hogy minél 
többen ismerjék meg és érté-

keljék értékeinket a helybéliek 
közül. 

A gyerekeket és kisgyerme-
kes családokat még a korábbi-
nál is több szórakozási lehető-
ség, mások mellett hungarikum 
játszóház, barkácsbirodalom, 
kölyökfalu, mobil mászófal, re-
keszmászás és célba locsolás, 
díszmadár-kiállítás, kishalfogó 
verseny, kerékpártúra, íjászat, 
lovaglási lehetőség, agility be-
mutató várja. 

Esti koncertek: pénteken a 
Mártone Netwörk és Heve-
si Happy Band, szombaton 
Sub Bass Monster és a Palmet-
ta, míg vasárnap az Emeretta 
rock Band, végül Nagy Feró 
és a Beatrice zenekar. A feszti-
vált idén is tűzijáték zárja.

Kié lesz a legjobb házi szilvapálinka?
A kulturális központ harmadik alkalommal 

hirdeti meg házi szilvapálinka versenyét a Ma-
dzagfalvi Napok keretein belül.

A III. Békési Madzagos Házi Szilvapálin-
ka Versenyre bárki nevezhet szilvapálinkájával, 
amennyiben az házi jellegű és kereskedelmi for-
galomba nem került. Aki szívesen megkóstol-
tatná a zsűrivel, hogy bizonyítsa, az övé Ma-
dzagfalva legfinomabb pálinkája, annak nincs 
más dolga, mint minimum 3 dl mennyiségű pá-
linkát névvel ellátva leadni a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központban, legkésőbb augusztus 
31-én 18 óráig. Az eredményt szeptember 3-án 
19 órakor hirdetik ki a szabadtéri színpadon. 

Jelentkezni személyesen a kulturális központ 
recepciójánál vagy a bekesikutura.hu oldalon 
elérhető űrlap kitöltésével lehet. 
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Horgász
szemmel

ponTyhorgászaT 
erjeszTeTT 
magokkal 

A pontyhorgászat alapja a bő-
séges etetés, hiszen a ponty igen 
bőségesen táplálkozik a felmele-
gedett vizeken, főként ahol táp-
lálékhiány van. Ilyenek példá-
ul a túltelepített horgásztavak. 
De sokszor nincs étvágyuk, fő-
leg nappal, amikor a napsuga-
rak nagyon felmelegítik a vizet. 
olyankor a vízben mozognak, 
vagy a nádfalak, fák árnyékában 
hűsölnek. A víz éjszaka kezd el 
„élni”, amikor a hőmérséklet le-
csökken. Ilyenkor vethetjük be 
jól bevált csaliként a áztatott, 
erjesztett magféléket, amikkel 
a halgazdaságokban etetik is a 
pontyokat, így nagyon ismerős 
nekik. Az erjesztett, más néven 
tejsavas kukorica vagy búza lé-
nyege a savanyítás. Elkészítése: 
a gabonát 48 óra áztatás és kb. 
egy óra főzés után azonnal hűt-
sük le és oltsuk be vajsavval vagy 
kefirrel. Az erjedés azonnal meg-
indul. Kb. 2-3 nap alatt kész a 
csalink. Mielőbb használjuk fel, 
de egy héten belül feltétlenül. 
Erre a savanyú ízre sokszor szin-
te azonnal reagálnak a pontyok 
és az amurok. érdemes bősége-
sen bánni a kukoricával vagy 
búzával. A pontyok szinte fel-
porszívózzák mindet a fenékről.

Szekerczés Sándor

Előzzük meg a vízi baleseteket! 
Békés megyében a rendőrök a balesetek, tragédiák meg-
előzése érdekében rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a 
Körösökön.

Folyamatosak a vízi ren-
dészeti ellenőrzések a Körö-
sök Békés megyei szakaszán. 
A nyári időszakban több kije-
lölt szabad strand működik, a 
balesetek megelőzése érdeké-
ben elengedhetetlen a fürdő-
zés szabályainak betartása. A 
folyók medre helyenként hir-
telen mélyül, a víz hőmérsék-
lete, a sodrás erőssége sem ki-
számítható. Ezért még a jól 
úszóknak is tanácsos az óva-
tosság. Ittas állapotban, vagy 
közvetlenül étkezés, napo-
zás után ne ugorjanak vízbe. 
A gumimatracok, felfújható 
játékok, gumicsónakok nem 
életmentő eszközök, ezekkel 
nem szabad a mély vizet jel-
ző bójákon, köteleken túlra 
evezni. A gyermekekre külö-
nösen ügyelni kell, ha tudnak 
úszni, még akkor se fürödje-
nek felnőtt felügyelet nélkül. 
Ha strandolás közben elrom-
lik az idő, feltámad a szél, vil-

lámlani kezd, ki kell jönni a 
vízből.

A csónakkal, hajókkal köz-
lekedőknek is ügyelniük kell 
a biztonságra. Rossz állapotú, 

műszaki hibás vízi járművek-
kel, illetve kötelező felszerelé-
sek, a mentéshez szükséges esz-
közök, megfelelő méretű és mi-
nőségű mentőmellények nélkül 
ne induljanak el! A hajók veze-
tői figyeljenek az úszókra, für-

dőzőkre, szabad strandok köze-
lében lassítsanak.

A nyári időszakban a Gyulai 
rendőrkapitányság, a Gyulai 
Határrendészeti Kirendeltség 
és a Szarvasi rendőrkapitány-
ság rendőrei a leggyakrabban a 
Kettős-Körösön, illetve a Hár-
mas-Körösön járőröznek. A 

folyókon kívül a horgásztava-
kon, holtágakban is tartanak 
ellenőrzéseket. A fürdőzőket, 
a horgászokat és a hajósokat is 
arra kérik, hogy tartsák be az 
előírásokat, legyenek tekintet-
tel egymásra.   

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

 utánfutó kölcsönzés
Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, táncsics u. 29/1.
nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.Neves tréner tartott 
edzést a kézilabdázóknak

A békési férfi kézilabda csapat vezetése hosszú ideje jó kap-
csolatot ápol Skaliczki Lászlóval, a magyar felnőtt válogatott ko-
rábbi szövetségi kapitányával, aki jelenleg a Békéscsabai Elő-
re NKSE vezetőedzője. Az újkígyósi születésű mesteredző, aki 
több mint húsz éve a Magyar Kézilabda-szövetség edzői bizott-
ságának tagja, a napokban nyílt edzést tartott a Békés-Drén KC 
csapattagjainak.

Skaliczki László (középen) vezényelt edzést Békésen augusztus 10-én.
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Balesetek napja

Augusztus 8-án Békésen egy 
órán belül három ütközés tör-
tént. A Kossuth Lajos utcában 
8 óra 45 perc körül összeütkö-
zött két személygépkocsi. Ne-
gyed órával később a Fáy And-

rás utcában egy segédmotor-ke-
rékpárral közlekedő férfi neki-
ment egy parkoló személygép-
kocsi hátuljának. Fél 10 körül 
az Ady Endre utcában kisbusz 
és kerékpáros ütközött.

FOtó: BéKéS MeGyeI rendőr-FőKAPItánySáG.
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Madzagfalvi 
felhívások

A 19. Madzagfalvi Na-
pok szervezői várják a neve-
zéseket a cicaszépségverseny-
re, a kutyaszépségversenyre, a 
kishalfogó-versenyre. 

Megtartják a „Békés kin-
csestára - helyi értékek tárhá-
za” című hagyományos kiállí-
tást is, melyre intézmények, 
civil szervezetek, kézművesek, 
vállalkozók jelentkezhetnek 
augusztus 25-ig.

A pályázatok részleteiről 
a kulturális 
központban 
adnak felvilá-
gosítást, vagy 
annak honlap-
ján lehet tájé-
kozódni. 

Nemzetiségek találkoztak

Hagyományteremtő szán-
dékkal tartották meg augusz-
tus 12-én az I. Békési Nem-
zetiségi Találkozót, melyen 
a helyben megalakult négy-
ből három nemzetiség képvi-
seltette magát. A Békési ro-
ma Nemzetiségi Önkormány-
zat nem jött el, de a többi há-
rom: a Német, a Szlovák és a 
román Nemzetiségi Önkor-
mányzatok beszámoltak egy-
másnak és az érdeklődőknek 
az előző években végzett mun-
kájukról, hogy mi mindennel 
gazdagították a település kul-

turális életét. Mindannyian ki-
emelt célcsoportnak tekintik a 
gyerekeket és fiatalokat. Nyi-
tottak az egymással való ösz-
szefogásra is, melyre a legjobb 
igazolás éppen ez az első ízben 
megtartott találkozó. A Béké-
si Tájház udvarán tartott ese-
ményre Elekről, Gyomaend-
rődről és Mezőberényből is ér-
keztek vendégek. Az I. Békési 
Nemzetiségi Találkozót Mucsi 
András tanácsnok is köszön-
tötte és méltatta.  

A rendezvényről következő la-
punkban bővebben írunk.

A Békésen működő nemzetiségi önkormányzatok munkájáról Takács 
Istvánné, Feledi János és Szojka Petronella számolt be.
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