
2017. szeptember 12.  XXV. évfolyam 18. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat

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

Felújítják a templomtornyot
Közel 25 millió forintos költ

ségvetésből ezekben a hetek
ben zajlik a békési református 
műemlék templom tornyának 
és a kerengőnek felújítása. Ka
tona Gyula esperes a beol.hu 
weboldalnak elmondta, hogy a 
Tiszántúli Egyházkerület több 
mint 10 millió Ft-tal járul hoz
zá a rekonstrukcióhoz, alapít
ványi forrásból további 3 mil
lió biztosított, a többit lakossá
gi adományok fedezik. Köszö
nettel vesznek minden felaján
lást e célra. Jelentkezni az espe
resi hivatalban lehet. Kedvező 
időjárás esetén október 31-re, a 
reformáció emléknapjára elké
szülnek a munkálatok. Fo
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Madzagfalvi Napok kánikulában 
és őszies, esős időben

Az időjárás lényegében 
kettévágta az idei, sor-
rendben 19. Madzagfal-
vi Napok rendezvényeit. 
Pénteken és szombaton 
koraestig remek napsü-
tés volt, azonban a fesz-
tivál további részében 
ősziesre fordult az idő-
járás. Az eső tömegeket 
tartott otthonukban a zá-
ró koncert és a látványos 
tűzijáték idején. A több 
mint száz programele-
met rejtő rendezvényről 
az alábbi képriportban, 
illetve lapunk további ol-
dalain külön cikkekben 
számolunk be.

A kutya- és a cicaszépségverseny már tizenkettedik alkalommal 
került fel a Madzagfalvi Napok programjai közé. A Dr. Erdész 
Csaba állatorvos vezette zsűri döntése értelmében a macskák 
versenyét Kiss barbara cicája, o'Pamacska, míg a kutyák ver
senyét szabó imre jószága, Max nyerte meg. számos különdíjat 
is kiosztottak. 

idén is bor folyt a használaton kívüli főtéri ártézi kútból a ren
dezvény első délutánján. Az attrakciót megelőzően balázs Gá
bor író és zenész gitárjátékát élvezhették az érdeklődők ezen a 
helyszínen. újra kiadták a már évtizedek óta külföldön élő ba
lázs Gábor Lépések az időben című visszaemlékező kötetét, melyet 
sokan megvásároltak és dedikáltattak.

A legtöbben a nagyszínpadi koncertekre voltak kíváncsiak. Pénteken első igazi nagykoncertjét adta békésen a helyi Mártone Netwörk, míg este a szintén békési 
énekesnővel, Molnár Katival felálló és Hevesi Tamás vendégszereplésével fergetegeset koncertező Hevesi Happy band állt színpadra. szombaton a rapper sub bass 
Monster és a békési Palmetta zenekar csalogatta a nézőket. Vasárnap az Emeretta Rock band, zárásképpen pedig Nagy Feró és a beatrice zenekar koncertezett. saj
nos igen kedvezőtlen volt időjárás a koncertet követő zenés tűzijáték alatt is.

Lakossági 
fórum

békés Város Önkor
mányzata lakossági tájékoz
tatót tart szeptember 18-án, 
hétfőn 14 órától a békési 
Polgármesteri Hivatal dísz
termében. A fórum témája: 
településkép arculati kézi
könyv készítésével, illetve a 
településképi rendelet meg
alkotásával kapcsolatban 
előzetes tájékoztató. 

Hamarosan kész 
a felújítás  

Jó ütemben halad a bé
kési Gyógyászai Központ és 
Gyógyfürdő József Attila ut
cai telephelyét, közismert ne
vén a Rendelőintézet elektro
mos hálózatát érintő felújítás. 
A nyár folyamán megkezdett 
korszerűsítés az egész épületet 
érinti. A földszint és az emeleti 
folyosókat, a szakrendeléseket, 
a felnőtt háziorvosok rendelő
it, és a védőnői, gyermekorvosi 
helyiségeket egyaránt moder
nizálták. A látogatók új lám
patestekkel, földelt konnekto
rokkal találkozhatnak. A bel
ső elektromos vezeték rendszer 
is a nagyobb kapacitással fog 
ezentúl működni, elkerülve az 
esetleges túlterheltség veszé
lyét. Jelenleg az utolsó állomá
soknál, a tüdőgondozóban és 
az irodákban zajlanak a mun
kálatok.
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Új vezető 
a református 
óvodában 

A szegedi Kis istván Re
formátus Gimnázium, általá
nos iskola, óvoda és Kollégi
um óvodai intézményegységé
nek korábbi vezetője, Ökrösné 
baji Katalin nyugdíjba vonult. 
Utódja Taróné Tyukodi Anikó 
augusztus 31-én letette a ve
zetői fogadalmat. 35 éve van 
a pályán, ebből az utóbbi hu
szonkét évet a Jantyik utcai 
óvodában dolgozta le. 

Békési Újság 
– ami igazán fontos 

a városról.
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Vizes trükk a cipő betörésére
Sajnos akármennyire is kényelmesnek tervez-

nek egy cipőt, gyakran előfordul, hogy nem pasz-
szol a lábra, és itt-ott kidörzsöli a bőrt, vagy éppen 
vízhólyagokat okoz. Nem is beszélve a hegyes orrú 
darabokról, amik sokszor vágják a lábfejet, és fáj-
dalmas sebeket okoznak.

Bár sokan arra esküsznek, 
mégsem túl hatásos, ha a la-
kásban egy-két órán át sétál-
gatva próbálják betörni az új ci-
pőt, és az sem igazán jó meg-
oldás, ha sebtapaszokkal ra-
gasztgatják körbe a lábat a le-
hetséges sérülések elkerülése 
érdekében. 

Van azonban egy olyan, kevesek által ismert 
trükk, ami tényleg beválik, és pont annyira nyújt-

ja és puhítja meg a cipőt, amennyire a lábnak 
szüksége van rá. Csupán két jól zárható mű-
anyag zacskóra és vízre lesz hozzá szükség, va-
lamint a hűtőre. Töltse meg félig a zacskókat víz-
zel, majd nyomja ki belőlük a levegőt óvatosan, 
végül pedig zárja le őket. Ha ez megvan, nyom-

kodja bele a cipő orrába úgy, 
hogy jól passzoljon, aztán te-
gye a lábbeliket a hűtőbe. 
Tényleg furcsán hangzik, de 
valóban hatásos. A víz ugyan-
is majdnem 10 %-kal növek-
szik fagyás közben, így nyújtja, 
és rugalmasabbá teszi a cipőt. 

4-8 órán keresztül hagyja így, majd vegye ki a je-
ges zacskót belőle, és máris érezni fogja, hogy 
sokkal kényelmesebb lett.

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

Élő fortélyaink

A Kossuth utcA 42. száMú ház

Ez a lakóház újfent egyik építészetileg ér
tékes építményünk, ami a mellette lévő volt 
magtárral együtt mindenképpen védelmet 
érdemel. Már a cikkem elején szeretném 
megköszönni az itt la
kó Jenei sándor volt 
áFésZ elnöknek és 
családjának, amiért 
nagy gonddal felújít
tatták, megőrizték a 
ház homlokzatát és az 
egykori magtárt. 

A hajlék 1930-ban 
épült. Az első ismert 
lakó egy Mészáros ne
vű gabonakereskedő volt. Tőle vette meg Je
nei sándor nyugdíjas vasutas a házat a lányá
nak, oláh sándorné Jenei Zsófiának, aki rö
vid ideig élt itt. Lakott itt még a Herpai csa
lád és balog istván szabómester is. 1964 óta 
városunk köztiszteletben álló polgára, Jenei 
sándor és családja lakja a házat. Jenei sán
dor nemcsak az áFésZ elnöke volt, hanem az 
egykori békési spartacus focicsapat kapusa és 
később edzője. Fiatalkorában a békés megyei 
ifjúsági válogatott kapusaként egy meccsen 
védett a Népstadionban is. A rendszerváltás 
után városi képviselőként is szolgálta békés 
polgárait. Jelenleg is tagja a békési Városvédő 

és szépítő Egyesületnek. Ő egy ízig-vérig vá
rosát szerető lokálpatrióta. Jenei sándor apó
sa volt szilágyi imre ácsmester, aki 102 évet 
élt, és elkészítette a folyosó elé a fa apácará

csos díszítésű kis tor
nácot. 

A lakóház két ab
lakkal néz az utcára. 
Az utcai homlokzat 
sárga színű klinkertég
la borítású. A kiugró 
falsávok is klinkertég
la borításúak. Az épít
mény homlok  zatán 
fent három megtört 

ívű szellőzőnyílást figyelhetünk meg. Felet
tük a csúcsíves vakolt díszítéseket barna színű 
keretelés veszi körül, romantikus hangulatot 
adva a háznak. A homlokzat alul szürke lába
zati párkányban végződik. 

Külön kell szólni a lakóház melletti mag
tárról, ami nyilván a gabona tárolására szol
gált, és eredeti állapotában megmaradt, be
lül a faszerkezet is eredeti. Kevés ilyen maradt 
meg békésen. Mind a két építmény védelme 
indokolt. 

bízunk benne, hogy az utánunk következő 
nemzedékek is látni fogják.

Bíró György, városvédő
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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. 

Közel ötven specialitás 
a helyi értéktárban

Elismerő oklevélben része
sítette a békési Helyi érték
tár gyűjtőmunkáját a megyei 
értéktár bizottság a szeptem
ber 2-án, békéscsabán meg
rendezett Megyenapon. A te
lepülési értéktár jelenleg 47 
regisztrált értéket tart nyil
ván, közte a Családért Ala
pítvány kiadásában megjele
nő békési Kalendáriumot is. 

A békési Helyi értéktár bi
zottság legutóbbi ülésén arról 
döntött, hogy a hagyományo
san főzött szilvalekvárt, a bé
kési aszalt szilvát, valamint a 
békési rongybabát is felveszik 
a lajstromba. A Megyenapon 
Deákné Domonkos Julianna, 
az oktatási, kulturális és sport 
bizottság elnöke vette át a vá
ros nevében az oklevelet.  K
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Az öröm

Tudományosan olyan 
mentális állapotokat jelöl, 
amelyet pozitívként, kel
lemes- ként tapasztalunk. 
Megtapasztalása szubjek
tív: más-más egyének kü
lönböző mértékű örömöt 
tapasztalnak ugyanabban a 
helyzetben. sok örömteli él
mény kapcsolódik az alap
vető biológiai funkciókhoz, 
mint az evés, a mozgás, a 
művészet, a zene, a tánc, 
az irodalom. De az öröm a 
csendes belső nyugalom és 
béke is. Magasabb foka a vi
dámság, felső foka pedig az 
ujjongás. 

böjte atya szerint az öröm 
a keresztény ember visele
te. és neki, ki mindig köz
érthetően, magyarul fogal
maz, most is igaza van. Mert 
ő, meg amit mond, min
dig életszagú, gyakorlatias, 
egyszerű. s épp ettől nagy
szerű. és népszerű. Főként 
itt, lent. De a legmagasabb 
szinten is. A „köztes réteg” 
azonban olykor fanyalog. Le
het, nekik túl pórias, túl né
pi. De lehet, hogy csak sava
nyú a szőlő.

idén szent istván király 
ünnepén a budapesti bazi
likánál tett tanúságot hité
ről, életéről, az ünnepről, a 
megmaradásról, az öröm
ről. Most innen válogat
tam szemelvényeket: „Mi 
a célja az életünknek? Az, 
hogy ünnepnapot vigyünk 
egymás életébe. Mindany
nyian arra vágyunk, hogy 
a találkozásaink ünnepek 
legyenek. Egy elöljárónak, 
egy vezetőnek, egy egyhá
zi méltóságnak fontos fel
adata, hogy ünneppé tegye 
a hétköznapokat.” állam
alapítónk sem maradhatott 
ki: „Mit is jelent az ország 
alapítás? Elteszik a kardo
kat és a fegyvereket, előke
rül a vakolókanál és az eke. 
szent istván mert nagyot 
álmodni. Ahogyan Jézus el
jött közénk: na, hol az a vi
lág, váltsuk meg! Nem nya
fogott azon, hogy az Unió 
nem írt ki pályázatot vi
lágmegváltásra. szent ist
ván bejárta az egész orszá
got, sok nehézséggel meg
küzdött, de nem adta fel. 
Ő szívesebben épített, mint 
harcolt. Felsorolhatott vol
na problémákat, morfondí
rozhatott volna rajtuk nap
estig. Az ő nagysága abban 

rejlik, hogy válaszokat is 
adott. Nem nemeket, ha
nem igeneket mondott. 
Nem elhatárolódott valami
től, hanem elkötelezte ma
gát valami mellett. Ez elő
remutat és életet szül. Mi 
nagyon jól tudjuk sorolni a 
nemeket, de mire mondunk 
igent? szent istván mennyit 
kínlódott, hogy az álmát 
megvalósítsa! Ha most le
néz ránk, és azt látja, hogy 
kesergünk, mert nem fran
ciák, németek vagyunk, az 
nem lehet valami kellemes 
érzés. De ha azt látja, hogy 
örvendünk, hogy magya
rok vagyunk, egy család va
gyunk és közösséget alko
tunk, akkor megállapíthat
ja, hogy érdemes volt any
nyit küszködnie. Most már 
szabadon mozoghatunk! 
Magyarországi testvéreink 
bátrabbak, eljönnek Csík
somlyóra. Milyen jó len
ne, ha a csíksomlyói vonat 
egyszer visszafele is szállíta
na utasokat!” A mai keser
gőknek ezt üzente: „Jézus 
mindig pozitívan gondolko
dik, feltámadása után is azt 
mondja: ne féljetek, veletek 
vagyok. A gonosz lélek az, 
aki a feszültséget, az ideges
séget, a gyűlöletet és az elé
gedetlenséget szítja. Öröm 
nélkül nem lehet összegyűl
ni egy ünnepre. A xxi. szá
zad magyarjainak nem azon 
kell keseregniük, hogy ki
csik vagyunk, hogy kevés az 
erőnk. Azt keressük, hogy 
mit kér tőlünk isten, és 
merjünk - mint szent ist
ván király - belevágni álma
ink megvalósításába a ma
gunk Gizellájával. Ha valaki 
25 évvel ezelőtt azt mondja 
nekem, hogy ezt meg lehet 
csinálni, nem hittem volna 
neki. Jelenleg is 2200 gye
reknek adunk otthont. De 
meg tudtuk csinálni, mert 
nem a nehézségeket néztük, 
hanem isten segítségét kér
ve, társakat gyűjtve megva
lósítottuk a tervünket. Ez a 
dolgunk: lássuk meg, mi a 
feladatunk, és tegyünk érte. 
Jézusban ott a dinamikus, 
férfias erő. Ma az Egyház 
kicsit olyan, mint az a lány, 
aki a sarokban ül és árulja 
a petrezselymet. Aki pedig 
táncba hívja, azt levizsgáz
tatja. bátornak, lendületes
nek kell lenni! szent istván 
nem foltozgatta a régi po
gány világot, hanem belefo
gott egy újba.”

Hát azt hiszem, ehhez 
nem sokat lehet hozzáfűzni, 
hanem csak örülni, hogy van 
egy ilyen székely-magyar 
ember, aki e világon szó nél
kül teszi a csodát.

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:
szeptember 9-16. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
szeptember 16-23. 
Levendula Patika (Csabai u.)
szeptember 23-30. 
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
Rádai Gyula Ernő és Ásós Má-
ria, Molnár Ádám (Békéscsaba) 
és Lipcsei Erika (Békés), Farkas 
János (Mezőberény) és Mihácsi 
Katalin (Mezőberény), Horváth 
István Antal és Horváth Noémi, 
Füredi Péter és Túri Gyöngyi, 
Nagy Zoltán és Toldi Mariann.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
Kárpáti Mária (56 évesen), Szász 
István (61), Hajdú Gáborné Ben-
csik Ilona (87, Tarhos), Sajgó Já-
nos (62), Polgár Sándorné Se-
bők Zsuzsanna (77), Bardóczi 
Julianna (68, Tarhos), Pocsai 
László (77), özv. Uhrin Mihály-
né Pogonyi Mária (84, Kamut), 
Hidvégi László (63), özv. Kupecz 
Pálné Balázs Mária (99, Kamut).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk Köszönetnyilvánítás
Június 23. és augusztus 25. közötti időszak

ban átmenetileg a békési Gyógyászati Köz
pont és Gyógyfürdőhöz tartozó alapellátást 
nyújtó szolgálatok (védőnők, háziorvosok) a 
Dr. Hepp Ferenc általános iskola és Alapfo
kú Művészeti iskola bajza utca 1. szám alat
ti telephelyén látták el zökkenőmentesen fel
adatukat. Ez idő alatt a Rendelőintézetben az 
elektromos hálózat korszerűsítését elősegítő 
villanyszerelési munkálatok folytak. 

Ezúton szeretném megköszönni békés Vá
ros Önkormányzatának, hogy lehetővé tette 
a Rendelőintézet számára ezt a korszerűsítést 

és a munkálatok ideje alatt nyújtott segítsé
get. Valamint köszönetemet szeretném kife
jezni a Gyulai Tankerületi Központ igazga
tójának, szávai Krisztinának, másrészről a 
Dr. Hepp Ferenc általános iskola és Alapfo
kú Művészeti iskola iskolaigazgatónak, De
ákné Domonkos Juliannának az együttmű
ködésükért. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni a békési lakosságnak a fent em
lített időszakban tanúsított türelmüket és meg
értésüket. 

Erdélyi Imola Erzsébet, igazgató

A jövő a fiataloktól függ Békésen
békés város jövője több té

nyező mellett a jövő generáci
óitól függ – mondta izsó Gá
bor polgármester az i. békési 
Fiatalok Találkozóján, melyet 
a Madzagfalvi Napok egyik 
új rendezvényeként tartottak 
meg. A polgármester hozzá
tette, hogy a környék termé
szeti adottságainak kiaknázá
sa mellett az embereknek rej
lő értékek jó kihasználása lehet 
a túlélés záloga. A találkozó
val lényegében egy közösségi 
médiában burjánzó mozgalom 
kezdődött, melynek a célja az, 
hogy a fiatalabb generáció tag
jai saját élet- és karriertörténe
teivel adják át a sikerességhez 
vezető kulcs titkait. A találko

zók későbbi tervezett sora arra 
is választ adhat, hogy hogyan 
lehet csökkenteni az elvándor
lást. 

A sátras beszélgetésen ez
úttal Filó Vivien egyetemis
ta, Veres Nikoletta tanító, Ke
nyeres András drift autóver
senyző, szollár Péter minisz
teri tanácsadó, bodóczki Ernő 
zenész, Paulcsik balázs ener
getikai mérnök, Liszkai Ta
más formatervező, Vidai Zol
tán vegyészmérnök és Takács 
Csaba énekes beszélt az életé
ről Koszecz sándor kultúrház-
igazgató kérdései nyomán.

- A tehetség utat tör ma
gának, a sikerhez a kudarcok 
átélése is szükséges. Az igazi 

győzelem, ha az ilyen pofonok 
után feláll az ember – osztot
ta meg ars poeticáját bodóczki 
Ernő, aki nagybőgőművész
ként a jazz és a könnyűzene vi
lágában szerzett hírnevet ma
gának és ma már ismert zené
szekkel dolgozik együtt.

A sikerhez persze sokféle 
képességre van szükség. A be
mutatkozó, zömében a huszas 
években járó fiatalokra általá
nosságban jellemző, hogy nem 
félnek a kihívásoktól, képesek 
mások által sosem járt utakra 
lépni, kezdeményezőek és kre
atívak. Ezekkel szolgálják sa
ját maguk hivatásbeli eredmé
nyességét, és idővel talán bé
kés közösségét is.  sz. K.

Támogatja a város 
gyermekes családokat

Békés Város Önkormány-
zata idén is ad támogatást a 
városban lakó, Békésen talál-
ható bölcsődében, óvodában 
és általános iskolában nevelé-
si vagy tanulói jogviszonyban 
álló gyermekek szüleinek. Az 
úgynevezett nevelési- és tan-
évkezdési támogatás mintegy 
tizennyolcmillió forintjába 
kerül a városnak. 

A bölcsődés gyermekek 
5000 forint/fő támogatásban 
részesülnek, amennyiben 2017. 
szeptember hónapjában a ne
velésben való tényleges részvé
telt megkezdik.

Az óvodás gyermekek szin
tén 5000 forint/fő támogatást 
kapnak, amennyiben 2017. 
szeptember hó 1. napján a ne
velésben való tényleges részvé
telt megkezdik. 

Az általános iskolai nappali 
tanulmányokat folytató gyer
mekek 10000 forint/fő támo
gatásban részesülnek. A ren
delkezési körbe tartozik az a 
gyermek is, aki betegsége, tes
ti- vagy szellemi fogyatékossá
ga miatt áll magántanulói stá
tuszban. 

Az előzetes számítások 
alapján 2017-ben körülbelül 

719 bölcsődés és óvodás, illet
ve 1422 általános iskolás gyer
mek után fogják kifizetni a tá
mogatást, amelynek a végösz
szege így megközelíti a 18 mil
lió Ft-ot. 

A támogatás részletes fel
tételeit szabályozó helyi ren
deletről a képviselőtestület az 
augusztus végi ülésén hozott 
döntést, melyről az érintettek 
tájékoztatást kapnak. A támo
gatásban való részvételt a ne
velési-oktatási intézmények 
koordinálják, a kifizetés szin
tén az intézményekben törté
nik majd.  

Az I. Békési Fiatalok Találkozójának bemutatkozói és a szervezők.

Fess 
Rochilde

ŐSZI
 cipő
 dzseki
 mellény
 bőrkabát
 extra táska
  fürdőszoba- 

szőnyeg
 pléd, paplan
 munkaruha 

érkeZeTT
Békés, Teleki u. 17. 

Tel.: 66/411-023
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Csendesül...
BEcsENGEttEK…

Néhány napja elkezdődött az új tanév városunkban ezernyi is
kolás számára. Amikor valami új előtt állunk, ami még számos 
ismeretlen tényezőt rejt magában, általában izgatottak vagyunk: 
hogyan sikerül majd leküzdeni az előttünk tornyosuló akadályo
kat; lesz-e elég hitünk, bátorságunk szembenézni a nehézségek
kel; milyen pozitív vagy éppen negatív változásokat hoz majd az 
életünkben az előttünk álló időszak?

Nem végeztem közvélemény-kutatást az új tanévet elkezdő diá
kok körében, de – mint évtizedes tapasztalatokkal bíró iskolafenn
tartó lelkipásztor és egyben gyakorló vallástanárként működő pe
dagógus – gyanítom, hogy ilyen izgalmi állapotba csak kevesen ke
rültek, kerülhettek. Ennek oka legfőképpen az, hogy a tanulás nap
jainkban inkább tehertétel, mint életünket, jövőnket meghatározó 
tevékenység. Pedig a holnapunk, a jövőnk legfőképpen attól függ, 
hogy a felnövekvő nemzedék mennyire lesz felkészült napjaink ki
hívásaira megadni a megfelelő választ. Erre pedig akkor lesz csak 
képes, ha nem az okostelefon által diktált megoldásokat alkalmaz
za, hanem a saját maga által megtanult összefüggések alapján lát 
neki világunk megjobbításához. s ha mindehhez segítségül hívja 
a világot Teremtő és Megváltó úristent, akkor nagy valószínűség
gel mindez sikerül is, hiszen erre ígéretünk is van a Példabeszédek 
könyvében: „A bölcsesség kezdete az úrnak félelme!”

Katona Gyula, lelkipásztor

soha nem jutott még annyi gyermek ingyenes tankönyv
höz és étkezéshez, mint idén fog - mondta orbán Viktor, ki
jelentve: a családok és az iskolák az elmúlt évek nagy nyerte
sei. Jövőre már 552 milliárd Ft-tal többet fordít a kabinet ok
tatásra, mint 2010-ben, hiszen korunk legégetőbb kérdése a 
magyar fiatalok jövője. A kormány új iskolafejlesztési progra
mot indított, amellyel több, mint félezer intézményben kez
dődik fejlesztés. „Ha engedjük, hogy Európa lelki, gazdasá
gi, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a de
mográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor 
Európa el fog tűnni. A mi kommunizmusból kitörni igyekvő 
nemzedékünk megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, 
a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére ám má
ra nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat 
kell keresniük.” Európa a huszonnegyedik órában van és már 
megjelentek azon szellemi-politikai irányzatok és vezetők, 
akiknek „új próféciája” szerint „már felesleges ellenállni”.

A magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek 
az árral szemben evezni, a családot, a közösséget és a nemze
tet választják a multikulturalizmussal és „a mindent egyne
mű masszába gyúró politikai irányzatokkal” szemben. 

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Mindenkit vár a Tökmulatság
szeptember 23-án rendezik meg a xii. 

békési Tökmulatságot. A szervező Nefe
lejcs Egyesület a rendezvény középpont
jába a mókust és a mogyorót helyezte. Eljön 
városunkba e napon a békés Megyei Culinary 
Team, a Körösök Völgye Vitézi bandérium 
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, 
továbbá a Fénysugár bábcsoport. Lesznek 
gyermekfellépések és táncos programok 
is. A gyerekeket népi játékkal játszóház 
várja. új attrakció: fotófal egy „tök jó” csa
láddal. A kulináris élvezetekre vágyók pacal
pörköltet és laposborsólevest ehetnek ebédre. Emel
lett meghirdették a mogyorós sütemények versenyét. Lesz 
molnárkalács-készítési bemutató, rózsa- és mókusfánk sü

tés is. Elmaradhatatlan a Tökmustra: a leg
szebb, legcsúnyább, legszínpompásabb, leg
furcsább, legmulatságosabb, legrücskösebb, 
leggörbébb és leghosszabb tök tulajdono
sát jutalmazzák, a legnagyobb tök gazdá
ját pedig egyenesen tökkirállyá koronáz

zák. Hódos Krisztián tökfaragási bemutató
ja is élvezhető lesz, és bizonyára sokan készül
nek már most a délutáni töklámpás-faragás
ra, mellyel felvonulás zárja majd a xii. békési 

Tökmulatságot. A rendezvény védnöke: Dankó 
béla országgyűlési képviselő. 

Jó időjárásban bízva hívják önöket a Nefelejcs Egyesület tag
jai szeptember 23-án szombaton 10 órától a Durkó utca 8. szám 
alatti békési Tájházba. A belépés díjtalan.
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

IsKolA és óVodAI szocIálIs MuNKA

A békés Városi szociális 
szolgáltató Központ jogelőd
je 1998 óta látta el a Család
segítő szolgálat és Gyermek
jóléti szolgálat feladatait bé
kés és Tarhos településeken. Ez 
bővült 2016. január 1-től a jog
szabályi kötelességének eleget 
téve a Család- és Gyermekjó
léti Központban a békési Járá
si területen a hatósági eljárás
sal érintett gyermekek védel
mével.

Az egyre komplexebb és 
mélyebb gyermekeket érin
tő problémákat tapasztalva 
a békés Városi szociális szol
gáltató Központ úgy dön
tött, egy 18 hónapos pályázat 
segítségével óvodai illetve is
kolai szociális munkát végez 
békés Járás három telepü
lésén. békésen a Gál Ferenc 
Főiskola békési szakképzési 
iskolája, a Dr. Hepp Ferenc 
általános iskola, valamint a 
békési óvodák intézményé
ből a Fürkész tagóvoda lett 
bevonva a mintaprogramba. 
Célunk az iskolai és óvodai 
szociális segítés által a gyer
mekek, fiatalok, és a csalá
dok hátrányainak, veszélyez
tetettségének csökkentése. 

olyan egyéni illetve csopor
tos prevenciós programokkal, 
amelyek elősegítik erkölcsi, 
pszichés és szellemi fejlődésü
ket. Célunk, hogy a szabadidő 
hasznos eltöltésének biztosí
tásával a gyermekek, fiatalok 
elkerüljék az olyan közössége
ket, ahol a drog, az alkohol, a 
dohányzás, és a kriminalizáló
dás veszélyeinek vannak kité
ve. Cél továbbá a közösséghez 
való tartozás igényének kielé
gítése. új kapcsolatok, bará
ti társaságok kialakulásában 
való segítségnyújtás. A gyer
mekkorúak, fiatalok lelki, 
mentális egészségének meg
őrzéséhez, fejlesztéséhez való 
hozzájárulás, a deviáns visel
kedésminták kialakulásának 
megelőzése. A halmozottan 
hátrányos helyzetű, veszé
lyeztetett gyermekek szociali
zációjának elősegítése. szept
embertől a szociális szakem
berek heti fix óraszámban áll
nak a gyerekek, szülők, vala
mint pedagógusok rendelke
zésére. Keresse a békés Városi 
szociális szolgáltató Központ 
munkatársait a megnevezett 
iskolákban és óvodában biza
lommal.

Húgyúti fertőzések kezelése és megelőzése 
gyógyteákkal

A fertőzések általában az alsó vizeletkiválasztó rendszert, leg-
gyakrabban a húgyhólyagot érintik. A húgyhólyag gyulladását 
többnyire a húgycső és a hüvely környékén előforduló kórokozó 
baktériumok okozzák. A betegség tünetei közé tartozik a fájdal-
mas, égő érzéssel járó vizelés, a gyakran jelentkező vizelési in-
ger, amelynek során kis mennyiségű vizelet ürül, továbbá a gya-
kori éjszakai vizelési inger és deréktáji fájdalom.
A napi 3 liter feletti folyadékbevitellel csökkenthető a kórokozók 
megtelepedésének és elszaporodásának esélye. A fertőzéseket 
okozó baktériumok ellen az  antibiotikumok mellett növényi ere-
detű készítmények is alkalmazhatók.  erre a célra a vizelethajtó 
hatású növények, pl. aranyvessző, csalán, jávai tea használata 
jöhet szóba. Ajánlott gyógynövény a húgyúti fertőtlenítő hatású 
medveszőlő, amelyből tea készíthető, és a tőzegáfonya, amely-
nek a fertőzések megelőzésében és az újrafertőződés megaka-
dályozásában lehet szerepe. 
A növényi terápia eszközei elsősorban az alsó húgyutakat érin-
tő fertőzések kiegészítő kezelésére alkalmazhatók. Amennyi-
ben a panaszok néhány napon belül nem szűnnek meg, or-
voshoz kell fordulni a komolyabb problémák kialakulásának 
megelőzése érdekében. Kisgyermekek húgyúti fertőzésének 
kezelésére csak az orvos döntése alapján alkalmazhatók nö-
vényi szerek.

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Bombajó bokszoló
Nem a filmes bud spencerről lesz most szó. Még csak nem 
is hasonlít rá a beszélgetőtársam külsőleg, de a vele készí
tett interjú során nem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy 
ő a békési bombajó bokszoló. A 41 éves Maczik Róbert át
lagos külsejű, mosolygós, közvetlen, udvarias fiatalember. 
Valami magával ragadó árad belőle, amint az ökölvívás ke
rül szóba.

- Mit kell tudni rólad?
- békésen születtem 1976-

ban. édesapám Maczik Pál, 
végzettségét tekintve köz
ponti fűtés-szerelő, de inkább 
hivatásos ökölvívó edzőként 
ismert. édesanyám banktiszt
viselőként dolgozott koráb
ban. A nővérem, Zita az aero
bic sportág sportolója és edző
je. Kisgyerekkorom óta szere
tem a sportot. Még csak nyolc 
éves voltam, mikor eljártam 
apával az edzőterembe. Elein
te csak úgy püföltem a boksz
zsákot, nem igazán értettem a 
lényeget, de végül is belesze
rettem. Jelenleg civilben in
formatikusként dolgozom és 
mellette a békési TE ökölvívó 
szakosztályának az edzője va
gyok. A feleségem, Horváth 
Annamária, a Dr. illyés sán
dor óvoda, általános iskola, 
szakiskola, Készségfejlesztő 
iskola és Kollégium igazgató
helyettese. Két gyermekünk 
van, Robi 15 éves, Gergő pe
dig 9 éves. Már ők is ismer
kednek az ökölvívással, bár a 
kisebbik fiam most éppen az 
atlétikának hódol. A boksz és 
a család körül forog számom
ra a világ.

- Sport és tanulás. Hogy fért 
meg egymással?

- Eleinte a sport játszotta a 
főszerepet az életemben. Az 
ökölvívást egyre komolyab
ban vettem. Már 10-11 évesen 
versenyeken indultam, pár év 

múlva a Magyar bajnokság he
lyezettje voltam. Aztán 1992-
ben olaszországban a Kadett 
Európa-bajnokságon magyar 

válogatottként aranyérmes és 
a torna legjobb bokszolója let
tem. Ez volt a nemzetközi sze
replésem kezdete. Jöttek sor
ban az Európa- és világbajnok
ságok. bár én mindent meg
tettem érte, sajnos nem sike
rült bekerülni az első háromba. 
Emlékezetes számomra, hogy 
1994-ben, juniorként a felnőtt 
Magyar bajnokság döntőjében 
Kovács istván Kokóval öklöz
tem, aki pontozással győzött, 
így én második lettem. Et
től kezdve a magyar váloga
tott tagja lehettem tizenegy 
éven át. Nem ragadtam le egy 
súlycsoportnál. 17 évesen har
matsúlyban (54 kg) kezdtem, 
a legvégén a nehézsúlyúak (80 

kg) között bokszoltam. olim
piai kvalifikáción többször is 
indultam és két alkalommal 
is csak egy nyert meccs hiány
zott, hogy az olimpiai csapat 
tagja lehessek. A magyar baj
noki címet öt éven átsikerült 
megtartanom, 1999-től 2003-
ig. Családilag úgy döntöttünk 
1998-ban, hogy már aktív 
sportoló koromban elkezdem 
megalapozni a sportkarrier 

utáni jövőmet. Felvételt nyer
tem a Gábor Dénes Főiskola 
mérnök-informatikus szakára. 
Mivel közben is folytattam a 
bokszolást, gyakran kellett ha
lasztani a vizsgákat. A diplo
mát 2004-ben kaptam kézhez. 

- Hogy alakult az életed az 
aktív sportpályafutásod után?

- 2005-ben megkezdődött 
az útkeresés a civil életben. 
Ausztriában 2005-2006-ban a 
profi bokszolásba is belekóstol
tam a box Team Wienna tag
jaként. Négy meccsből hármat 
megnyertem. informatikus-
raktárosként tudtam elhelyez
kedni a Hajnal istván szociális 
otthonban, és ott dolgoztam 
2010-ig, amikor a békéscsabai 

Megyeházán kaptam informa
tikusi állást. Az átszervezések 
miatt 2013-ban a Kormányhi
vatal békési Járási Hivatalához 
kerültem és most is ott dolgo
zom. A boksz része maradt az 
életemnek. Edzői minősítést 
szereztem, besegítek apának 
az ifjú tehetségek felkutatásá
ba és edzésébe. Vállvetve dol
gozunk a klubbért. édesapám 
nagyon szeretné teljesen át
adni nekem az edzői munkát, 
ami érhető, hiszen már 42 éve 
vezeti a szakosztályt.

- Szóval apáról fiúra száll. 
Folytatódni fog ez a következő 
generációban is?

- Mindkét fiam ismerkedik 
az öklözéssel. Robi edz, de mi
vel még fejlődésben van, csak 
szárnypróbálgatásról beszélhe
tünk, a komoly versenyzés ide
je még nem jött el. Gergő is az 
ismerkedés szintjén van, de ő 
másfelé kacsintgat, így jelen
leg az atlétikai szakosztályba is 
eljár. Lesz-e folytatás? Ez még 
a jövő titka.

- Milyen embernek vallod 
magad?

- A realitások talaján álló 
ember vagyok, a „csodákban” 
nem igazán hiszek. sportolói 
pályafutásom alatt megtanul
tam, hogy az életben semmit 
sem adnak ingyen, minden 
eredményért küzdeni kell, és a 
siker még akkor sem garantált. 
De ha fegyelmezetten, köteles
ségtudóan, kitartóan dolgo
zunk egy célért, akkor előbb 
vagy utóbb elérjük. Ebben a 
szellemben élek, így végzem 
munkám, és így nevelem gyer
mekeimet is.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Oláh 
Ibolya óvónő.

Filmklub indul a könyvtárban
A békés Városi Püski sán

dor Könyvtár régi álma, hogy 
filmvetítéseknek adjon helyet. 
Ez a vágyunk októbertől va
lósulhat meg, amikortól havi 
egyszeri filmvetítések lesznek. 
Az első évad filmjeinek össze
foglaló témája: Női sorsok a 
filmklasszikusokban. Vetíten
dő filmek: szédülés, Csokolá

dé, Leány gyöngy fülbevaló
val, Körhinta, Valamit visz a 
víz, Anna Karenina, Amélie 

csodálatos élete. Továbbá a le
endő érdeklődő filmkedvelők 
által kért vagy ajánlott film
alkotások. Az első alkalom 
október 4-én, szerdán 16:30-
tól lesz. A filmklub vetítése
in való részvétel díjtalan. Ve
zeti: szegfű Katalin média- és 
filmtanár. Mindenkit szere
tettel várnak.

Baleset
A Kőrösi Csoma sándor ut

cában szeptember 3-án 21 óra 
15 perc körül egy kerékpáros 
elesett és könnyebben megsé
rült. 

Új kiállítás nyílik a Galériában
A „Magyar Kard Napja” címmel nyílik ki

állítás a békési Galériában szeptember 15-én 
(pénteken) 16:30 órakor. A kiállítás és a meg
nyitóval egybekötött rendezvény célja a kato
nai vívóhagyomány megőrzése, annak bemuta
tása az érdeklődők számára. Fontos a víváshoz 

kapcsolódó katonai és civil emléktárgyak, írá
sos dokumentumok, vívófelszerelések megis
mertetése. Tágabb értelemben pedig a magyar 
katonai kultúra különböző történelmi korokra 
jellemző tárgyi emlékeinek (fegyverek, ruháza
tok, dokumentumok) bemutatása. 
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 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.
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. Irány-
ár: 400 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdon-
rész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Mezőberényben, a Csabai úton telekárban 
kis parasztház eladó 1,5 millió Ft-ért. Érd.: 
30/41-43-005.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Kamuton a Kossuth utca elején konvekto-
ros, lakható ház eladó kerttel. Víz az ud-
varban. Irányár: 2,3 millió Ft. Tel.: 20/447-
56-26.
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Hajó u. 18. számú ház 4 millió Ft-ért eladó. 
Érd.: 66/413-567, 66/412-599.
Muronyban vályogból épült családi ház 
nagy telekkel eladó. Irányár: 4,8 millió Ft. 
Érd.: 66/427-072, 30/528-15-23.
Fáy utcában I. emeleti egyszobás la-
kás eladó 5 millió Ft-ért. Érd.: 30/444-
39-84.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Alsóépületek, két csempekály-
ha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-
82. 
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Mezőberényben téglaépítésű, modern 
fürdőszobás, összkomfortos, nagy előker-
tes, kétszobás kis kockaház eladó, beren-
dezve is. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 30/530-
96-23.
Kétszobás, III. emeleti lakás az Adyn el-
adó. Irányár: 6,4 millió Ft. Csere is érdekel 
kertes házra. Tel.: 30/321-35-52. 
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25.  
Megélhetést biztosító nagyméretű családi 
ház a Mátrában eladó. Gyógyfürdőhöz és 
horgásztóhoz közel. Irányár: 6,5 millió Ft. 
Tel.: 36/641-667.
Szabadkai utca elején háromszobás két-
konyhás 120 m2-es családi ház különálló 
garázzsal eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 
20/807-76-79.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de 
nagy telekkel rendelkező házamat elcse-
rélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. 
Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Ady 14D-ben II. emeleti, kétszobás gáz-
cirkófűtéses, klímás szép állapotú, erkély 
nélküli lakás eladó 7,3 millió Ft-ért. Tel.: 
30/94-99-918.
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776. 
Háromszobás, III. emeleti lakás eladó. 
Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 70/214-63-76.
Ady 12-ben tehermentes, 64 m2-es, 2+ 
félszobás, II. emeleti, erkélyes téglalakás 
eladó 8,3 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-79-
26.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es 
telken háromszobás ház sok melléképü-
lettel eladó 8,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/973-
29-64.

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

INgATLAN 

TISZTelT olvASóINk! 
lapunkban kIZÁrólAG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FelTÜNTeTIk 
AZ IN GATlAN IrÁNYÁrÁT is.  

Megértésüket köszönjük. 

Kamuton a Széchenyi utcában családi ház 
eladó melléképületekkel, rendezett udvar-
ral, műhellyel. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 
30/493-76-61.
Ady 10-ben I. emeleti 70 m2-es, 2,5 szobás 
lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/633-
82-53.
2,5 szobás II. emeleti felújított lakás be-
költözhetően eladó a belvárosban.  Irány-
ár: 9,7 millió Ft. Érd.: 20/344-89-36.
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

Csendes helyen II. emeleti, 2,5 szobás, 
ebédlős, felújított lakás sürgősen eladó. 
Irányár: 10,7 millió Ft, Tel.: 30/518-07-28.
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyo-
sós kockaház nagy portán, melléképüle-
tekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár: 
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751. 
Belvárosban 200 m2-es, részben felújított 
polgári ház nagycsalád vagy két generá-
ció részére eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 
20/375-75-95.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy 
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.: 
70/77-44-751. 
Központban földszinti, teljesen felújított, 
73 m2-es gyönyörű lakás eladó. Irányár: 
13 millió Ft. Érd.: 20/447-56-26.
Rét u. 10. alatti lakóépület nagy melléképü-
letekkel nagy portán eladó. Irányár: 16 mil-
lió Ft. Tel.: 66/738-624, 70/647-07-75.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó a Malom-
végen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24.  

KERT, SZáNTóFöLD
Csatárkertben 4 kvadrát kert eladó jó he-
lyen, a régi kaszinóval szemben. Víz, vil-
lany. Érd.: 66/413-902.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is 
lakható nyaralóval eladó. Villany, fúrt kút. 
Fizetéskönnyítéssel. 20/800-86-71.
Malomsszonykertben 1280 m2 bekerített 
kert eladó. Tégla szerszámos, kút, WC, 40 
db termő gyümölcsfa. Tel.: 30/648-49-09, 
66/415-081.
Sebők kertben 1195 m2 zártkert téglaépíté-
sű nyaralóval eladó. Pince, kamra, víz, vil-
lany, WC. Kövesúthoz közel. Érd.: 70/645-
31-79.
Muronyban a murvahelyi zártkertben 1152 
m2-es kert eladó. Villany, víz, pince. Irány-
ár: 400 ezer Ft. Tel.: 30/97-48-463.

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.

Villanyszerelés! Konnektorjavítástól 
háza villamos felújításáig számíthat 
rám! Szabó János. 06-30/993-00-48. 

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

Fűnyírást, kaszálást, láncélezést 
vállalok. 30/858-19-11. 

áLLAT
Kuvasz kiskutyák eladók. Tel.: 30/279-46-
96.
Anyabirkák eladók. 30/48-599-16.
Előnevelt csirke, liba, kacsa, némakacsa, 
gyöngyös eladó. Raktár u. 24. 70/881-
93-00. 

Csüngőhasú és fehér húsjellegű keverék 
malacok eladók. 20/800-86-71.
Lovat vagy csikót keresek megvételre. Tel.: 
70/303-53-75.
Vágni való kecskék eladók. Érd.: 70/222-
10-48.

Jármű, AlkATrész
Gyulán 126-os Fiat, csomagtartótető, 
utánfutó ponyvával, friss műszakival el-
adó. Tel.: 30/648-39-12.
1996-os 1,4-es fekete Opel Corsa új nyári gu-
mikkal, 4 db felnis téli gumival, májusig ér-
vényes forgalmival eladó. Tel.: 30/486-22-67.

MUNKáT KERES, AJáNL
Szakképzett kereskedő részmunkaidős ál-
lást keres. 70/56-33-663.
Takarítói munkát keresek hölgyeknél, csak 
hétvégén. Tel.: 30/75-30-187.
Gyermekfelügyelői vagy idősgondozói 
munkát keresek (hölgynél). 30/309-31-75. 

EgYÉB 

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

Simplex 4-es kazán és 100-as öntvény ra-
diátor eladó. Bocskai u. 55.
Marógép eladó. Irányár: 20 ezer Ft. Érd.: 
20/451-12-27.
Befőttes üvegek eladók. 30/258-04-69.
Kb. 150 kg borszőlő eladó Tarhoson. Több-
féle. Érd.: 30/913-60-39.
Eladó: 269-es hófogócserép, építkezés-
ből kimaradt csúszásmentes új burkoló-
lap, minőségi használt és új paplanok és 
párnák. 30/94-55-433.
Cirkula fűrészgép eladó vagy elektromos 
kerékpárra cserélhető. 20/50-890-92.
Szilva fáról eladó. 30/258-04-69.
Kukorica és búza eladó. 30/622-57-72.
FÉG parapetes gázkonvektor újszerű álla-
potban eladó. 30/57-440-88.
Eladó: 330 l-es fagyasztóláda, villanyvar-
rógép, csővázas Csepel varrógép, üst üst-
házzal, 30 l-es lábas, női kerékpár. Hunya-
di u. 17.
Nagyteljesítményű paprikadaráló eladó. 
Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580, délután.
Vásárolok régi szecskavágót, régi szerszá-
mokat, lemezkádat, bádogteknőt, zomán-
cos dolgokat, hagyatékot, satupadot, gya-
lupadot, vas öltözőszekrényt, disznótoros 
asztalt, régi bútorokat. 70/217-22-67.
Eladó: fehér Csepel női kerékpár, kétégős 
kemping gázfőző palackkal. 30/57-44-
088.
Eladó: JVC tévé /japán/ 61cm-es 6 ezer 
Ft-ért és Alien 51cm-es színes tévé 5 ezer 
Ft-ért, Epson Stylus BX300 multifunkciós 
nyomtató 8 ezer Ft-ért. 30/428-51-37.
Eladó: használt 130 l-es műanyag cefrés 
hordó,10, 20, 30 l-es műanyagtartályok, 
vízszivattyú, 20 l-es fém üzemanyag tar-
tály. Érd.: 20/57-79-131.
10, 27 és 30 literes savanyító kőedény el-
adó. Tel.: 70/279-39-73.
Kb. egy mázsa vegyes fajtájú szilvacefre 
eladó. Tel.: 66/412-070.
Konyhaszekrényt keresek. Ha tud segíte-
ni, hívjon. 30/254-17-03, 16-17 óra között.

Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, 
fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, 
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, zo-
máncos és lemeztárgyakat, teljes hagya-
tékot, régi ércpénzt, régi bankjegyet. Érd.: 
30/245-69-25. 
Eladó: szép világos szekrénysor 80 ezer 
Ft-ért, kihúzhatós hatszemélyes asztal hat 
székkel 35 ezer Ft-ért, Maritsa írógép, sza-
lagos magnók. Érd.: 20/447-56-26.
Érett trágya eladó kiszállítással. 70/303-
53-75.
Gyulán eladó: szürke térburkoló, kerítés-
betét elemek, kovácssatu, 720 ml-es üve-
gek lapkával olcsón nagy tételben is. Tel.: 
30/648-39-12.
28-as férfi kerékpár eladó. Érd.: 66/410-
204.
Eladó: 2 db 195x150es bontott német ab-
lak, elektromos párolóedény. Tel.: 30/958-
50-29.
Időseknek négykerekű bevásárló tolóko-
csi és egy hajított vázú 26-os kerékpár el-
adó. 30/530-96-23, 66/746-736.
30 l-es hűtőláda eladó palackkal együtt. 
Akkumulátorról és gázzal működik. Tel.: 
66/748-541.
Bontásból eladó: cserép, léc, szarufa, ge-
rendaajtó, ablak, tégla, vályog, gázkonvek-
tor, automata mosógép. Érd.: Szarvasi út 
13. Tel.: 20/95-66-712.
Kedvező áron árnyéktűrő fűmagkeverék 
eladó. 19 kg 600 Ft/kg. Fémzárolt. Érd.: 
70/414-31-39.
Vízszintes új gatterfűrész fizetőképes piaci 
lehetőséggel eladó. 20/520-15-40.
Bélmegyeren 300 db tégla, 500 literes tar-
tály, fóliaváz eladó. Tel.: 66/412-631.
Három mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 
30/48-42-408.
Makita láncfűrész 3,3 LE, 52 cm3-s, 45 
láncvezetővel, kihasználtság miatt eladó. 
Tel.: 30/822-47-88.
Eladó: olajradiátor, mikrohullámú sütő, 
bontásból radiátorok, konyhaszekrény 
(régi antik mosogatós). Érd.: 30/434-22-
97.
Eladó: szépen felszerelt, sátortetős séta-
kocsi, kéthengeres kompresszor, kisbálás 
gyepszéna. Érd.: 30/277-95-43.
Kisbálás zab- és búzaszalma eladó. Ház-
hoz szállítással is. 30/780-11-94.
Jó állapotú ruhásszekrény eladó 10 ezer 
Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.
Két mázsa veres szilvacefre eladó. Érd.: 
66/411-026.
Eladó: szobapáfrány, kaktuszok. Deák F. u. 
39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: Lucznik lábbal hajtós varrógép, do-
hányzóasztalok, demizsonok. Tel.: 70/612-
83-74. 
Felnőtt rugós és gyermekheverők, futósző-
nyegek, újszerű téli-nyári 90x200 cm-es 
ágybetét eladó. 30/530-96-23, 66/746-736.
Eladó: 300 l-es fagyasztóláda, régi hűtő-
szekrény, Hajdu mosógép, Singer lábbal 
hajtós varrógép, 28-as női kerékpár, kerti 
szerszámok. 30/513-65-76.
Eladók: bőröndök, napozóágy, új vízszűrő, 
új gyapjú szőttes (falra, földre, takarónak), 
új cserge (2 fotel-, kanapétakaró). Tel.: 
30/272-43-50.
Kisbálás búzaszalma eladó, szállítás meg-
oldható. Eladó: Bohn cserép (kb. 600-700 
db), kisméretű tégla, szőlőzúzó, favázas 
mázsa, Exelsior régi típusú varrógép. Tel.: 
30/433-79-89.
Eladó: 50 db új kék-fehér csempe, 15 db 
barna burkolólap, 15 db barna csempe, 
demizsonok, zsíros bödönök, műanyag 
vájling, fonott demizsonok, kézi kukorica-
morzsoló, kézi kukoricadaráló, vas virág-
állványok. 30/513-65-76.

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: szeptember 19. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

A hallásvizsgálat teljesen fájdalommentes. Fejhallgatón ke-
resztül közlik a beteggel a hangokat, de olykor fülbe helyez-
hető fülhallgatóval végzik. ez után különböző magasságú 
és hangosságú hangokat sugároznak a fej/fülhallgatón ke-
resztül. A betegnek minden egyes meghallott hangot jelez-
nie kell egy nyomógomb segítségéve vagy kézfeltartással. A 
kapott eredményt az audiológus feljegyzi. A hallásvizsgálat 
eredményét az audiogram (hallásgörbe) mutatja. ez a gra-
fikon segít abban, hogy felállítsák a diagnózist, és kiválasz-
szák a paciens számára a legmegfelelőbb hallókészüléket 
vagy más kezelést. 

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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Rajzokon Békés épületei 

A Madzagfalvi Napok idején 
nyílt meg batizi Vera és Varga 
Anikó „Ez itt az én hazám” cí
mű kiállítása. A két helyi ama
tőr rajzoló településünk köz
épületeit és egyes lakóépülete
it örökítette meg, és a több tu
catnyi rajzot így együtt tárta az 
érdeklődők elé. A tárlatot Mu
csi András kulturális tanácsnok 
nyitotta meg, kiemelve, hogy 
az alkotók értékeket mente

nek és mutatnak meg mások
nak, mellyel nagyon fontos ön
ként vállalt közszolgálatot vé
geznek. A kiállítás koncepció
ja szerint a Köröstől indulva a 
város különböző részen át a li
getig jutunk el, így valóan át
fogó képet kaphatunk békés 
épített értékeiről. A kulturális 
központ kápolnatermében he
lyet kapott tárlat október 2-ig 
díjtalanul látogatható.  sz. K.

A két kiállító: Varga Anikó és Batizi Vera. 

Fo
T

ó
: G

A
Z

só
 J

á
N

o
s 

(G
A

-P
ix

  F
o

T
ó

).

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.

nyitva tartás:
h–P: 7–12 és 13–17.00
szo: 8–12

lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

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

Vacsora a 
mozgáskorlátozottaknál

A Mozgáskorlátozottak békés Megyei Egyesületének békés 
Helyi szervezete évzáró vacsoráját október 7-én, szombatos 18 
órától rendezi meg a Reményhír intézmény Eötvös József általá
nos iskolája ebédlőjében, a Jantyik Mátyás utca 21-25. szám alatt. 
Jelentkezni szeptember 29-ig lehet a mozgáskorlátozottak egye
sülete ügyfélfogadási idejében, kedden és pénteken 8-12 óra kö
zött a Polgármesteri Hivatal lapos tetős épületének 21-es irodá
jában, vagy telefonon: +36-70/33433-97, +36-20/567-2461. 

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!
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A mai gyerekek sokkal ügyesebbek, mint 
mi, legalábbis, ami a technika működtetését 
illeti. Egyvalamiben azonban egészen biz
tosan a szülők nyernének: a közmondások, 
szólások használatában, tanárként ugyan
is azt tapasztalom, hogy gyakran a legegy
szerűbbekkel is meggyűlik a bajuk – nyil
ván otthon nem nagyon hallják, a médiában 
meg pláne. 

itt van mindjárt az „Egy kalap alá vesz”. 
Miért is nem lehet egy kalap alá venni több 
dolgot? Egyszerű: mert két embernek sem 

egyforma méretű, alakú a feje. (Tudják, mint 
ahogy a szovjet borotváló automata műkö
dik... elsőre talán nem stimmel -  de másod
jára már igen.)

A kalap mellé mi mást társíthatnánk eb
ben a kora őszi időben, mint a kabátot: nem 
egyszerű megmagyarázni, milyen szituációra 
is használjuk a kalap, kabát kifejezést. Példá
ul ha valaki hipp-hopp meg tud oldani egy 
helyzetet, s azon nyomban ki is lép belőle. 
(Például most én.)

szilágyiné szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Ne vegyük egy kalap alá!

BéKésI ProGrAMAjáNlAtoK szEPtEMBEr 12-26. KÖzÖtt

Szeptember 15. péntek 16:30

A „Magyar Kard Napja” című kiállítás megnyi
tója. Galéria

Szeptember 19. szombat 16 óra 

békés FC - békéscsabai MáV megyei ii. osztá
lyú labdarúgó-mérkőzés. 

Sportpálya

Szeptember 20. szerda 16:30

irodalmi svédasztal. Célkeresztben: Agatha 
Christie. Háziasszony: szilágyiné szabó ágnes.

Könyvtár olvasóterme

Szeptember 23. szombat 10-17 óra

xii. békési Tökmulatság a békési Tájházban 
(Durkó u. 8.). 

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

Ellopta az őrizetlenül 
hagyott táskát 

Vádemelést javasol a rend
őrség egy 43 éves nő ellen, aki 
még július 18-án egy kerékpár 
csomagtartójáról ellopott egy 
táskát békésen. A sértett a Pi
ac téren a sajátja mellett álló ke
rékpárra tette kézitáskáját, míg 
a sajátjára a megvásárolt dolgo
kat elhelyezte. Amikor végzett a 
pakolással, hazafelé indult, de a 
táskát elfelejtette magával vin
ni. Egy nő felfigyelt rá és elvet
te. állítása szerint le akarta ad

ni a közeli boltban, de ott sokan 
voltak, ezért inkább megtartot
ta. A táskában több ezer forint, 
mobiltelefon és iratok voltak. A 
békési Rendőrkapitányság a 43 
éves nő ellen lopás vétség elkö
vetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított büntetőeljárást. A 
nyomozást a rendőrség augusz
tus 23-án lezárta és az eljárás ira
tait a gyanúsított ellen vádeme
lési javaslattal továbbította a bé
kési Járási ügyészségre. 

Programsorozat pályázatból 
az Arany-emlékévben

Közel hatmillió forint tá
mogatást nyert el pályázaton 
az Arany János Emlékbizott
ság döntése értelmében a bé
kési önkormányzat. Egy éven 
át iskolákban, a kulturális 
központban és a könyvtárban 
megtartott programok, illet

ve Arany János-emlékhelyek
re szervezett kirándulások 
szerepelnek majd a repertoár
ban, megszólítva minden kor
osztályt. A fotópályázatok, 
előadások, utak illetve vetél
kedők célja, hogy Arany Já
nos örökségül hagyott mun

kássága előtt tisztelegjen a 
település. Mint ismert, a 200 
éve született költő járt béké
sen. 1851-ben Hajnal ábel 
református esperes vendége
ként időzött a széchenyi tér 
21. szám alatti parókiaépület
ben. 

Jótékonyság a Madzagfalvin
Több rendezvénynél szerepet 
kapott a jótékonyság. A spe
ciálisan felszerelt koraszülött 
mentőautó beszerzését célozta 
a jótékonysági libaúsztató ver
seny is. A tíz induló libából az 
első három „befutási sorrend
jét” helyesen megtippelők kö
zött nyereményeket osztottak 
ki. A fogadásokból befolyt ösz
szeget a mentőautó beszerzé
sére létrejött alapítványnak 
adták át. Ugyanerre a célra for
dítják az Ausztráliai és békési 
Polgárok Egyesülete kezdemé

nyezésére a Magyar Cukrász 
iparosok országos ipartestü
lete támogatásával megtartott 
jótékonysági süteményvásár 
bevételét is. Az ország számos 
településéről 25 cukrász össze
sen 2300 süteményt küldött 
békésre, ezt árusították. A vá
sárból több mint egymillió fo
rint folyt be. Több vállalkozó 
nagyobb tételben vásárolt, a 
süteményeket aztán a rászo
rulóknak, illetve kórházi gyer
mekosztályok betegeinek aján
lották fel. sz. K.

Nosztalgia előadások és rapkoncert
sokat nosztalgiáztunk az 

idei Madzagfalvi Napok élő
koncertjein, hiszen az el
ső napon, pénteken, a Heve
si Happy band és Hevesi Ta
más koncertjén főleg régi da
lokat játszottak, elsősorban 
LGT számokat, de a Névtelen 
Nulla és Hevesi Tamás dala
it is játszották. Vasárnap dél
után pedig az Emeretta Rock 
band is kizárólag régi biki
ni, Edda, P. Mobil, P. box és 
Varga Miklós feldolgozásokat 
adott elő. Ugyancsak vasárnap 

este Nagy Feró és a beatrice 
úgyszintén régebbi számaikat 
részesítette előnyben. Pénte
ken kora este üde színfoltja 
volt a rendezvénynek a prog
resszív (hard) rockot játszó, 
szűcs Márton szólógitáros ve
zette Mártone Netwörk zene
kar, tradicionális blues, funky 
és reggie stílusban, akik saját 
számaikat adták elő. szom
baton késő este sajnos a Pal
metta koncertet elmosta az 
eső, előadásukon csak né
hány tíz lelkes rajongó tartott 

ki, ők is esernyővel a kezük
ben, vagy esőkabátban. Előt
tük, még kora este sub bass 
Monster rapper és zeneka
ra adott nagysikerű koncer
tet, amelyre sok fiatal volt kí
váncsi. De a legtöbben a szin
tén esőben zajló Nagy Feró és 
a beatrice koncerten vettek 
részt – az utána következő tű
zijáték miatt is –, valamint a 
Hevesi Happy band és Heve
si Tamás élőkoncertje volt ki
robbanó sikerű. 

zsombok Imre

 Első alkalommal szervezték meg 
a jótékony célú libaúsztató ver-
senyt a Madzagfalvi Napokon.

Szilvás gombóc 
nyerte a főzőversenyt

A „békési Ízek Utcája” fő
zőversenyre idén 26 csapat ne
vezett, a legtöbben pörköltfé
lét és gulyást főztek. A Dankó 
béla országgyűlési képviselő 
vezette zsűri hosszas mérlege
lés után döntötte el a sorren
det: első helyezett lett tavalyi 
elsőségét megőrizve - galus
kalevessel és szilvás gombóc
cal - a Mezgé Gasztro Team, 
második a Farkas Team mar
hapörkölttel, míg harmadik 
lett a Diéta bt. gluténmentes 
töltött lepénye. 
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Horgász
szemmel
lEBEGŐcsAlIK 

Egyre nagyobb népszerű
ségnek örvendenek a ponty- 
és amurhorgászatban a lebegő 
csalik és ennek következtében 
egyre többen használják őket. 
Milyen formában léteznek ezek 
a csalik a pontyhorgászatban? 
Pellet, bojli, kukorica, szilikon 
és gumi, stb. Vajon mi miatt 
fognak többet ezekkel a csa
likkal? Főleg azért, mert job
ban felkeltik a halak figyelmét. 
Nagyon fontos az ízhatás és a 
szín is. Nem a fenéken fekszik 
a csali, vagy az iszapba süllyed
ve kell keresniük a táplálékot a 
halaknak. Az ízhatás nagyon 
meghatározó, érdemes próbál
kozni, mire kapnak a halak az 
adott vízen. A horgászok ta
pasztalata, hogy a halak az ext
rém színű csalikat is kimon
dottan szeretik. Ezeknek a rikí
tó színeknek a sikerét a remek 
ízkombináció tovább fokozva. 
Mindig újabb és újabb csalik
kal állnak elő a gyártók, érde
mes kísérletezni velük.

szekerczés sándor 

Ultratávot teljesített a Tisza-tó 
körül a békési hosszútávfutó

A 111 km-es, Tiszafüred – 
Abádszalók – Kisköre – Po
roszló, majd vissza Poroszló 
– Kisköre – Abádszalók – Ti
szafüred útvonalon első alka
lommal megrendezett Ultra 
Tisza-tó elnevezésű futóverse
nyen állt rajzhoz nemrégiben 
dr. bocskay árpád. A béké

si ultrafutó a versenyt egye
dül, kísérő nélkül teljesítet
te. A szeszélyes időjárás jelen
tősen megnehezítette a futók 
dolgát. A kánikulai meleget 
hirtelen viharos szél és felhő
szakadás, majd ismétlődő eső 
váltotta. A futókat, így dr. 
bocskayt is a nem várt nagy 

szél hátráltatta leginkább, de 
beszámolója szerint a táv utol
só harmadát már kellemes 
nyáresti időben teljesítette. A 
111 kilométert 15 óra 23 perc 
alatt tette meg, amellyel nem 
volt elégedett, de ezt a kedve
zőtlen körülmények számlájá
ra lehet írni. 

A Békési FC hazai mérkőzé-
sei a megye II-ben
szeptember 19. szombat 16 óra  békés – békéscsabai MáV 
szeptember 30. szombat 15:30  békés-békésszentandrás
október 14. szombat 15 óra békés-sarkad
November 4. szombat 13:30  békés-Mezőberény
November 18. szombat 13 óra  békés-bucsa
Február 24. szombat 14 óra  békés-Gyomaendrőd
Március 11. vasárnap 14:30  békés-okány
Március 24. szombat 15 óra  békés-sarkadkeresztúr

A Békés-Drén KC NBI/B-s 
őszi-téli meccsei
szeptember 16. szombat  Békés-Algyő
szeptember 24. vasárnap  Mol Pick szeged u20-Békés
szeptember 30. szombat  Békés-Balmazújváros
október 7. szombat  Balassagyarmat-Békés
október 14. szombat  Békés-törökszentmiklósi székács
október 22. vasárnap  törökszentmiklósi KE-Békés
November 4. szombat  dEAc-Békés
November 11. szombat  Békés-Mezőkövesd
November 19. vasárnap  Nyíregyháza-Békés
November 25. szombat  Békés-Kecskemét
december 2. szombat  ózd-Békés
december 9. szombat  Békés-Mizse Kc
Valamennyi mérkőzés 18 órakor kezdődik. szurkoljunk együtt!

Súlyemelő érmekkel 
indult az ősz

szeptember legelején Kecs
keméten rendezték meg a juni
or súlyemelő országos bajnoksá
got. A békési TE szakosztályát 
a serdülőkorú Nagy Norbert, és 
az ifjúsági korú Fekécs sámuel 
képviselte. Nagy Norbert a 62 
kg-os súlycsoportban indult és 
nagyszerű versenyzéssel, egyé
ni legjobb eredményét 5 kiló
val megjavítva (83+98=181 
kg-os egyéni csúccsal) a máso
dik helyen végzett. Fekécs sá
muel a 69 kg-os súlycsoport
ban versenyzett. szintén meg

javította egyéni legjobbját 
(103+135=238 kg), és ezzel az 
ezüstérmet szerezte meg.  

Másnap ugyanezen a hely
színen tartották a már hagyo
mányos Messzi istván Emlék
versenyt. A békési színeket 
a serdülő korcsoportban a 13 
éves Fekécs szilárd képvisel
te. Ő is remekül időzítette for
máját, a 62 kg-osok súlycso
portját remek egyéni csúccsal 
(71 +91 =162 kg) megnyer
te. Mindhárom sportoló edzője 
balog János.

Volt kézis lányok 
figyelem!

A 1960-as, 70-es és 80-
as években a békési női ké
zilabda csapat egykori tag
jainak találkozóját rendezik 
meg a közeljövőben. Várják 
az egykori csapattagoknak 
a jelentkezését szeptember 
20-ig. Telefonszám: +36-
20/223-58-71, bárdiné bé
kési Mária (Mariann).

Rendőrök óvják a gyerekeket
békés megyében is folytatódik az „is

kola rendőre” program. A rendőrség 
bűnmegelőzési szakemberei is egész 
évben a gyermekek és szüleik, taná
raik rendelkezésére állnak. 

Tanévnyitókon és szülői értekez
leteken mutatkoznak be szeptember
ben az „iskola rendőre” programban résztve
vő rendőrök békés megyében. A 2017/2018-
as tanévben 104 oktatási intézményben 88 
iskolarendőr teljesít szolgálatot. Elérhetősé
gük megtalálható az iskolák hirdetőtábláin. 
A gyermekek, szülők és a pedagógusok az is
kolások biztonságát, az intézmény környéké
nek rendjét érintő kérdésekkel is bizalommal 
fordulhatnak az iskola rendőréhez. A szabá
lyos közlekedésre neveléssel, a bűncselekmé
nyek megelőzésével kapcsolatosan is kérhet
nek tanácsot. 

Az iskola rendőre kapcsolatban áll a 
DADA és az ELLEN-sZER progra
mokat működtető bűnmegelőzési 
szakemberekkel is, akik szükség ese
tén szakszerű segítséget tudnak ad

ni az osztályközösségeknek, családok
nak. A DADA programban a dohányzás, 

az alkohol, a drog és az AiDs veszélyeiről tájé
koztatják életkoruknak megfelelően az általá
nos iskolás diákokat. Az ELLEN-sZER a rend
őrség biztonságra nevelő középiskolai prog
ramja, amelynek keretében nem csak a kábí
tószerekről és új pszichoaktív anyagokról, va
lamint azok hatásairól kapnak információkat a 
diákok, hanem a kezdeményezés céljai között 
szerepel a fiatalok értékrendjének formálása is. 
Ezért szó esik a baráti kapcsolatok kialakításá
ról, a szabadidő hasznos eltöltéséről, a bűncse
lekmények megelőzésének lehetőségeiről. 

A Békési Újságot 
kéthetente keresse 
a postaládájában!

Nő nyerte meg a 
pálinkaversenyt

Huszonöt nevező adott be 
mintát a iii. Madzagfalvi Há
zi szilvapálinka Versenyre. A 
legtöbben békésiek, de akadt 
köztük környező településen 
élő is. Az ötfős zsűri elnöke 
barta istván Zoltán volt. Az 
ítélet meghozatalában segítő
je volt Dr. Pálmai Tamás al
polgármester, békési sándor, 
a békési Pálinka Zrt. szak
értője, balázs László önkor
mányzati képviselő és Papp 
Gábor, a békés Megyei Hír
lap újságírója. A zsűri a be
küldők nevét nem ismerve 
hozott döntést. Első három 
helyezett: Túri Lászlóné (bé
kés), Gálberki Andrásné (bé
késcsaba), Forrás Zoltán (bé
kés). Különdíjban részesült: 
Kalló Zsolt, szilágyi László 
és Kállai János (mindannyian 
békésiek).


