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

A lapszám üzenete

Mit kell és mit nem szabad
tenni, ha éppen hisztizik a
gyerek? Olvassa el a szakértő tanácsait!
4. oldal

Minél messzebbre nézel hátra,
annál messzebbre látsz előre.

(Winston Churchill)

Augusztus 20-án lesz
a tűzijáték,
nem a Madzagfalvin

Archív felvétel.

Interjú Túri Andrea igazgatóval

Békésen mindig látványos a tűzijáték, amely azonban idén nem a Madzagfalvi Napok idején, hanem augusztus 20-án lesz.

- A napokban ért véget a
42. Békés-tarhosi Zenei Napok, ami a sorozatban az
egyik legemlékezetesebbre sikerült a publikum egyöntetű
véleménye szerint. A szervezők
hogyan értékelik a fesztivált?
- Minden évben igyekszünk
változatos, tartalmas programsorozatot kínálni, olyat, amire mi
magunk is szívesen elmennénk.
Az idei zenei napok elsöprő pozitív visszhangja hozzánk is elért.
Örülünk, hogy a vendégek megelégedésére szolgált a 25 programelem, melyek összesen 3842
személy részvételével valósultak

meg. Ebből 3125 személy nézőként volt jelen a 17 ingyenes és 8
belépődíjas előadáson, melyeken
717 személy produkciója volt látható, halható. 21 csoportos előadást és 17 egyéni előadót láthattunk, köztük világhírű művészeket. A bemutatók közül hármat
mindenképpen érdemes kiemelni a Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar nyitóhangversenyét,
ahol Gál Tamás Liszt-díjas karmester, Érdemes Művész vezényletével az együttes olyan világhírű szólistát kísérhetett, mint Szabadi Vilmos hegedűművész.
(Folytatás a 4. oldalon)

Szerkesztői üzenet az olvasókhoz

Átalakul a Békési Újság
Tisztelt olvasóink! A Békési Újságot
kiadó Családért Alapítvány változtatásokat határozott el a lap kapcsán. Augusztustól más formátumban, könnyebben kezelhető méretben, 16 színes oldalon fog megjelenni a Békési Újság. Továbbra is törekszünk az egyes lapszámok
igényes kivitelezésére és tartalmi sokszínűségére, vagyis olvasóink széleskörű tájékoztatására. A változatlan összetételű,
a lelkes lokálpatriotizmuson szerveződő
önkéntes szerkesztőségünknek ezek a
legfőbb célkitűzései.
A lap formátumának átalakítása nem
az egyetlen változtatás. A Békési Újság ritkábban fog megjelenni. Legközelebb augusztus 14-én, majd ezt követően négyhetente, terveink szerint minden
hónap második keddjén. A tisztelt olvasókhoz a Békési Újság ezután is ingyene-

Augusztus derekán újra megsütik a
Testvérvárosok Kenyerét Békésen, ehhez már elkezdték az adományok gyűjtését. A búzaadományokat továbbra is
Öreg Gábor telephelyén várják folyamatosan, nyitvatartási időben. A békési és környékbeli gazdálkodó búzája mellett érke-

Vásárolja meg
a Családért Alapítvány kiadványait
2018-as Békési Kalendárium
750 Ft helyett 500 Ft
Üdvözlet Békésről fotókönyv
1890 Ft helyett 1500 Ft
Ízig-vérig Békés kiadvány
1580 Ft helyett 1300 Ft
Már csak korlátozott mennyiségben elérhető.
Keresse a kiadványokat kizárólagosan
a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban!

sen jut majd el, a Magyar Posta kézbesítőinek lelkiismeretes munkájával.
A Békési Újság szerkesztője és munkatársai ezután is önökért dolgoznak
majd, ezért, hogy hónapról hónapra a
lehető legszélesebb körből begyűjtött
hírekkel, tudósításokkal, interjúkkal és
elemzésekkel szolgáljuk a békésiek közösségét.
Bízunk az önök továbbra is kitartó
szimpátiájában és érdeklődésében a helyi ügyek iránt.
Ezt a nyilvános fórumot szeretném
megragadni arra is, hogy megköszönjem
a hirdetők eddigi bizalmát a Békési Újság iránt, egyben kérjem, hogy a jövőben is számoljanak a lappal, mint értékes hirdetési felülettel.
Lapunkkal 10 ezer példányban Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony és Tar-

hos lakosaihoz, mintegy 24 ezer személyhez juthat el a cégük, vállalkozásuk
hirdetése.
Cikkszerző, fotós és más munkatársaimmal együtt hiszünk abban, hogy a
nyomtatott sajtónak a gyorsan változó
21. századi médiakörnyezetben is van
még létjogosultsága. Nagyon sok békési lakos semmilyen más módon nem
jut hiteles és megbízható hírforráshoz a
városról. Csak a Békési Újságból szerzi be ezeket, melyet emiatt igényel, vár
és szeret. Hiszem, hogy közös összefogással, az önkormányzat támogatásával
– ugyan a leírt szükségszerű módosításokkal – de élni és virágozni fog a város
egyetlen lapja, a békési és környékbeli
lakosok családi, információs és hirdetési
magazinja, a Békési Újság.
Szegfű Katalin, főszerkesztő

Újra kisül a Testvérvárosok Kenyere

Kedvezményes könyvvásár
OLCSÓBBAN

D. Nagy Bence slammer lépett
fel a könyvtárban. Az odalökött
költészet helyi képviselőjét sokan hallgatták. 
7. oldal

zik valamennyi Gyergyószentmiklósról,
Magyarittabéból és Hegyközkovácsiból
is, és ezeket összekeverve megőrlik a lisztet, abból kisül a kiscipó, amit értékesítenek. A befolyt pénzt jótékony célra szánják, mások mellett a gyergyószentmiklósi
Szent Anna Gyermekotthon eszközparkjá-

nak gyarapítására. A Testvérvárosok Kenyerét augusztus 17-én a békési piacon,
19-én a Libás-tanyán, míg 20-án a városi
délelőtti ünnepségen és a délutáni dánfoki
műsor ideje alatt lehet majd megvenni –
mondta el az egyik szervező, Öreg Gábor.
(Folytatás a 7. oldalon)

Közösen állít képviselőjelöltet a jobboldal
Dankó Béla országgyűlési képviselő közleménye

Békés város 1. számú önkormányzati választókerületében
Pásztor János képviselő tragikus
halála nyomán időközi választásra kerül sor. Pásztor János, mint
a helyi gazdakör önkormányzati képviselője, mindezidáig lelkiismeretes munkával és odafigyeléssel intézte az ott élők ügyeit.
Ez év őszén az érintett békési választópolgároknak ismét dönteniük kell arról, hogy kire bízzák
érdekeik képviseletét.

- A jelölő szervezetekkel
egyeztetve bejelentem, hogy
a FIDESZ és a KDNP békési
csoportja és Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör a
küszöbön álló időközi választás
során elfogadja és támogatja a
Békési Kisgazdakör jelöltjét,
Pásztor Szidóniát, aki mellett
jelölő szervezetként is kiállnak
– írta sajtóközleményben Dankó Béla, Békés és térségének
országgyűlési képviselője.

- Hiszem, hogy e közös jelölés nyomán Pásztor Szidónia,
megválasztása esetén egy széleskörű összefogás részeként, a
kormánypárti szervezetek által
támogatva végezheti majd leendő képviselői munkáját Békés városában.
Mint ismert, az időközi választást az 1. számú választókerületben szeptember 2-re
tűzte ki a Békési Helyi Választási Bizottság.

2

2018. július 17.

EGYÉL JÓT!
A MANGAL ICAHÚS

KÜLÖNLEGES

fizetett hirdetmény

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
július 14–21. között
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
július 21–28.
Levendula Patika (Csabai u.)
július 28.–augusztus 4.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
augusztus 4–11.
Turul Patika (Piac tér),
augusztus 11–18.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18–20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9–11 óra
valamint 17–18 óra között vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Kun Csaba és Varga Anikó, Szabó Tibor és Horváth Hajnalka.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Püski Mihály (77 évesen), Domokos Ferenc (65, Murony) Krizsán János (63), Cseke Gáborné Hegyi Anikó (74), Kálmán
János (82, Tarhos), Gyökér Imre (69), Fülöp Árpád (88), dr.
Kaba Tivadarné Kocsor Margit
(91), Balogh István (75), Kmecz
György (70, Murony).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 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.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

NÉVJEGY

Név: Sala mon Rola nd
Foglalkozás: info rmatikai rendsze rgazda,
graf ikus-designer
Kedvenc zene: Gojira
Kedvenc film : Feg yvernepper
Kedvenc étel: gombapaprikás
Kedvenc ital: aloe vera italok
Kedvenc hely: bárhol, ahol szív esen látn
ak
Kedvenc idő töltés: zenélés
- Milyen út vezetett el oda,
ahol most tartasz családilag és
pályádon?
- Medgyesbodzáson éltem gyermekkorom, majd
14 évesen jöttem Békésre a
„Mezgébe” tanulni, ahol 2007ben tettem sikeres érettségi
vizsgát. Ezt követően két évig
Gyulára jártam, a Bay Zoltán
Informatika Szakközépiskolába, ahol Multimédia-fejlesztő OKJ-s bizonyítványt szereztem. Ezután visszatértem a
volt középiskolámba, de már
mint dolgozó munkatárs. Azóta a „Mezgé” technikai csapatát erősítem. Állandó munkahelyem mellett négy éve zenélek is, megjártam több zenekart, jelenleg a Palmetta és a
Rammsturm zenekarokban gitározok.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?

Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

- Elsősorban a munkahelyemet emelném ki. Szeretek az
iskolában dolgozni, segíteni, a
problémákat, szituációkat kezelni, megoldani. Lassan 9 éve
dolgozom ott és még szeretnék is sokáig. Nem tervezem
az elköltözést, helyben találtam meg a lehetőséget. Másrészről a zenei életemet említem meg, hiszen az elmúlt
négy év alatt rengeteg helyen
játszottunk, bejártuk fél Európát, voltunk tengerparton, az
osztrák hegyekben, Németországban, valamint idén a nagy
hazai fesztiválokra is meghívást kaptunk. Mindemellett a
tervek szerint októberben néhány koncert erejéig az USAba is eljutunk, ami életem eddig legnagyobb utazása lesz.
Izgatottan várom!
- Hogyan képzeled el az életed 10-20 év múlva?

- Szeretném továbbfejleszteni szakmai tudásomat, informatikus lévén ez egy örök
fejlődési folyamat, nincs megállás, a technika folyamatosan
fejlődik, követnem kell az aktuális trendeket. Valamint szeretném továbbvinni és magasabb szintre emelni a zenélést,
még több helyre eljutni, és
még nagyobb élményeket szerezni. Nagy álmom egy grandiózus Európa- vagy akár egy
világkörüli turné.
A stafétát Vida Krisztinának adom tovább.

Szakrendelések szüneteltetése
A Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő igazgatója, Erdélyi Imola Erzsébet tájékoztatása értelmében a
járóbeteg szakrendeléseken a szakorvosok és a szakdolgozók nyári szabadsága
miatt egyes szakrendeléseken a rendelés
szünetel az alábbiak szerint:
II. sz. belgyógyászati szakrendelés (Dr.
Gulyás Zsuzsanna) szünetel július 16-tól augusztus 3-ig.
Bőrgyógyászati szakrendelés (Dr. Vitális Gyöngyi) szünetel július 16-tól augusztus
5-ig, és augusztus 21-24-ig.
Fül-orr-gége szakrendelés (Dr. Kovács Péter) szünetel július 27-én, és augusztus 14-19-ig.
Neurológiai szakrendelés (Dr. Wagner
Erzsébet) szünetel augusztus 6-17-ig.
Urológiai szakrendelés (Dr. Bartóki
László) szünetel július 9-22-ig.
Sebészet szakrendelés (Dr. Dányi József)
szünetel augusztus 13-20-ig.

Szemészet szakrendelés (Dr. Forvith Erzsébet) szünetel augusztus 6-tól szeptember
10-ig.
Nőgyógyászati szakrendelés szünetel:
Dr. Rákos Márta július 16-19-ig, Dr. Orosz
István július 30-án és augusztus 27-én.
Pszichiátriai szakrendelés (Dr. Panari
Ildikó) szünetel július 23-27-ig és augusztus
21-24. között.
Pszichológiai szakrendelés (Kocsor
Andrea) szünetel augusztus 20-31. között.
Reumatológiai szakrendelés (Dr. Urban
csok Judit) szünetel augusztus 20-24. között.
Tüdőgondozó szakrendelés (Dr. Pán
czél István) szünetel július 17-től augusztus
4-ig, és augusztus 21-25-ig.
A betegek sürgős szakorvosi ellátása a
szabadságok ideje alatt a Békés Megyei
Központi Kórház Réthy Pál Tagintézményének sürgősségi betegellátó osztályán
történik. 


Nagyszabású lesz az augusztus 20-i rendezvény
Az államalapító Szent István király ünnepén, augusztus
20-án az Erzsébet-ligetben szokásos délelőtt ünnepi megemlékezés, az új kenyér megszentelése mellett Dánfokon
lesz a korábbinál nagyobb szabású rendezvény.
II. Körös-menti Települések Találkozója és Családi Napon megrendezik a Kispályás
Labdarúgótornát és a II. Délkelet-magyarországi Pacalfőző
Versenyt. Utóbbira családok,
baráti társaságok, közösségek,
szervezetek jelentkezését várják. A főzéshez a tűzifáról, pacalról, főző- és tálalóedények-

ről, eszközökről a csapatoknak
maguknak kell gondoskodniuk. Nevezési díj nincsen. A focitornára 5+1 fős amatőr csapatok, baráti társaságok, szervezetek jelentkezhetnek. A csapat 16 évnél idősebb sportolni
vágyó személyekből álljon, és
legalább egyikük legyen idősebb 18 évesnél. A csapat egyet-

len tagja sem játszhat 2018. augusztus 1-je után egyetlen bajnoki osztályban sem. Nevezési
díj csapatonként 3500 Ft. A torna végén jutalmazzák az I., II.,
és III. helyezést elérő csapatokat. Jelentkezni mindkét kiírásra augusztus 13-án, hétfőn 16
óráig lehet személyesen a kulturális központban, az intézmény nyitvatartási ideje alatt,
valamint a www.bekesikultura.
hu oldalon található jelentkezési online lapon. Bővebb információ: 66/412-142.

A főzőversenyen és a focitornán túl a Békés-Dánfoki Üdülőközpont területén 14 órától fellépések lesznek. Körösmenti települések bemutatkozó műsorai mellett színpadra állnak a kulturális központ
csoportjai, a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola
színjátszói és a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar. Nyolc
órától a latin melódiákat játszó Seres Brothers lép fel, a
nap pedig tűzijátékkal zárul
21 órai kezdettel.

Jegyzet

Quo tendis, homine?
Pálmai
Tamás

Ráth-Végh István Az
emberi butasás kultúrtörténete című trilógiájában úgy
állít görbe tükröt az emberi gyengeségek, gyarlóságok elé, hogy bárki élvezettel lapozhatja írásait és derül a sokszor hihetetlennek
tűnő olvasottakon, miközben mégsem veszíti el a reményét abban, hogy furcsa
világunk előre megy, halad.
Ha valaki venné a fáradságot, hogy korunkat ilyen
szemmel vegye górcső alá,
Ráth-Végh kötetei után
meg sem lepődne tán, annál inkább elámulna azon
a sokszor végtelennek tűnő
„leleményességen”, amel�lyel olykor enyhén szólva is
agyament dolgokat bírunk
kitalálni. Ám a baj ott kezdődik ma, hogy eme kitalációkkal nemcsak magunkat tesszük nevetségessé,
hanem világmegváltó eszmeként másokat is rá akarunk kényszeríteni ezeknek
mindenkire vonatkozó törvényként való elfogadására.
Rengeteg ilyenről lehet ma
olvasni, „hála” a globalizációnak, a világhálónak.
Minap épp azt olvastam,
hogy egyre több svéd meg
egyesült államokbeli kéri mikrocsip beültetését a
bőre alá, hisz ezzel vásárol,
bankügyeket intéz, utazik.
Ez mennyire jó és könnyű
neki. Nem kell sok, s már
azt is fogják kérni, hogy az
agyukba is ilyen kütyüt ültessenek, mert akkor már
nemcsak azt lehet követni, hogy merre járnak, mit
beszélnek, mit cselekszenek, hanem azt is, mit gondolnak, uram bocsá’, mit
gondoljanak. Hogy aztán
az ilyen hírek gerjesztése
mennyire tudatos - népszerűsítésük végett - az jó kérdés, ám az biztos, mindig
akad vevő az efféle találékony és a kiötlőjének igencsak hasznot hajtó „találmányokra”.
A dolgok ma azonban
korántsem ilyen vidámak.
Elég, ha belegondolunk az
Európára zúduló - értsd zúdított - embertömegre, a
Nyugat tudatosan kiváltott
dekadenciájára. Vagy a vélhetőleg - az élelmiszer, tápszer, gyógyszergyártás során - „csak” többlethasznot
hajtó célzattal alkalmazott,

de általunk akaratlanul is
elfogyasztott iszonyú hormonmennyiség következményeként kialakult másság-rengetegre, s az őket
védő szervezetek hagymázas elképzeléseire. Vagy
a gender elméletre, vagy
akár a legfrissebbek egyikére, Kanadára, ahol elszabadultak a dolgok a hagyományos értékrendjeink felszámolásának irányában.
Nemrégiben jó néhány, hagyományos keresztény értékrendünket érintő bírósági döntés született itt, melyek az ország jelenleg hatályos törvényeivel is ellentétesek.
Az ilyen és ehhez hasonló történések sora végtelen
sajnos. Úgy tűnik, valóban
két világ harcol egymással,
de ebben csak az egyik harcol a másik ellen. A védekező fél, azaz mi, keresztények, valamiért, valakiért
harcolunk. Békés világnézetünkért, magunkért, és
ahogy illik hozzánk: tulajdonképpen mindenkiért.
Végül elevenítsünk fel
egy közismert kérdéssort:
„Egy házaspárról van szó, a
férj asztmás, a feleség tüdőbajos, négy gyermekük van:
az első vak, a második siket,
a harmadik halva született,
a negyedik pedig örökölte
apja betegségét. Az asszony
újra gyermeket vár. Tanácsolnád neki az abortuszt?
Ha igennel feleltél volna, akkor megakadályoztad volna, hogy a világra
jöjjön Ludwig van Beethoven. Egy asszony gyermeket
vár. Már vannak gyermekei,
a férje háborúban van, és
ő beteg, nem sok ideje van
már hátra. Javasolnád neki
a gyermek elvetetését? Ha
igen, Szent II. János Pál Pápát ölted volna meg. Egy
15 éves lány állapotos lesz.
Nem házas, és a gyermek
apja nem a megígért jegyes.
Mondanád neki, hogy talán
jobb lenne elvetetni a gyermeket? Ha igen, megakadályoztad volna, hogy Jézus
Krisztus a világra jöjjön.”
Szükséges további kommentár még? Azt hiszem
nem. De egy kérdés igen:
quo tendis, homine, azaz
merre haladsz, ember? No,
meg sok ima és sok munka, hisz kötelességünk nem
tétlennek lenni, mikor a
Ráth-Végh által egykor
megénekelt embertársaink,
felebarátaink mai utódai
úgy agyalnak ki és tennének kötelezővé „dolgokat”,
hogy abba egész világunk
belepusztulhat.
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Csendesül... Mi történt a Bihari János utcában?

Továbbra is életveszélyes állapotban van az a 30 éves békési
férfi, akinek július 6-án leállt a keringése és légzése azután,
Gyümölcsérés idején
hogy rendőrök elfogták a Bihari János utcában. A család
Nyár közepe, a gyümölcsérések ideje van. Sorban jelennek szerint a rendőri fellépés eredményeként, míg a hatóság
meg a piacon és a boltok polcain a finomabbnál finomabb nyári szerint droghasználat miatt fekszik öntudatlanul, élet-hagyümölcsök, idén még korábban is a szokottnál. A dinnye is ezek lál között a férfi.
közé sorolható, hiszen ilyen korán talán még soha sem ehettünk
hazai dinnyét.
Bibliaolvasó Kalauzunk szerint a Lukács evangéliumát olvassuk ezekben a hetekben, s éppen a mai napi Ige arról szól, hogy
gyümölcseiről ismerhetjük meg a fát! Jézus a mindennapi élet tapasztalatait felhasználva arról beszél ezen a helyen, hogy „nem jó
fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az,
amely jó gyümölcsöt terem”. Igen: amilyen a fa, olyan a gyümölcse! S ha ez igaz a mindennapokban, az növényvilág ezen részére,
akkor mennyivel inkább igaz ez ránk, emberekre nézve, akiknek
okulására hangzottak el ezek a szavak! Mennyivel másabb lenne
ez a világ, ha életünk csupa jó gyümölcsöt termő élet lenne!
S hogy mi kell mindehhez? Közel engedni végre a szívünkhöz Azt az Urat, Aki a legfőbb jó ezen a világon, Aki szeretetét
és kegyelmét ma is bőségesen árasztja ránk, munkálva és várva
megjobbulásunkat.
Nyári és majd őszi gyümölcskeresésünk és fogyasztásunk közben figyeljünk oda magunkra, hogy életünk jó gyümölcsöt termő életként gazdagítsa meg ezt a világot!
Katona Gyula, lelkipásztor

Építőipari fűrészáruk:
gerendák, pallók, deszkák, normál és bramac cseréplécek,
hajópadlók, lambériák, osb lapok, szegőlécek
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12
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Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu

Hiába tiltakozik egyre több ország, egyre több európai ember és kormányfő a migráció ellen, a Soros befolyása alatt álló
uniós szervezetek továbbra is a migránspárti politikát erőltetik, mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Nemcsak az Európai Parlament hozott újabb migránspárti állásfoglalást, hanem az Európa Tanács is még mindig arról beszél, hogy a migránsok jogait és a migránsok szétosztását kell
a migrációs politika középpontjába állítani. Dunja Mijatovic,
az Európa Tanács emberi jogi biztosa szerint a migrációt segítő „no go” zónáknak biztosítani kell a szabad működést, és ha
az EU ki is alakít majd migránsközpontokat, onnan idővel át
kell telepíteni a migránsokat. A jelek szerint tehát nemcsak
az előző emberi jogi biztos - aki a Soros-embertípust éltette - hanem a mostani is Soros zsebében van. Halász felhívta
a figyelmet arra, Sorosnak tényleg mindenhol megvannak az
emberei: az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban,
az Európai Bíróságon és az Európai Tanácsban is. Ők minden
eszközzel segítik a Soros-terv végrehajtását és szembe menve
az európai közvéleménnyel, továbbra sem tettek le arról, hogy
migránsokkal árasszák el Európát. A migráció, a migránsbarát brüsszeli politika veszélye nem szűnt meg.

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

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

A Békés Megyei Hírlap írta
meg, hogy késő éjjel a 30 éves
M. István édesanyja hívta ki
a rendőröket, mert a fia drog
hatása alatt zavartan, agresszíven viselkedett.
- A férfi az utcán tartózkodott, a rendőrök felszólítására
nem igazolta magát, erőszakos volt, érthetetlenül, összefüggéstelenül kiabált, majd el
akart futni. A rendőrök földre
vitték, megbilincselték és előállították a városi kapitányságra. Orvost hívtak hozzá,
aki mentőt kért az önkívüle-

ti állapotban lévő, továbbra is
erőszakosan viselkedő és rángatózó férfihoz. A férfi a rendőri intézkedés közben megsérült, de az első kórházi vizsgálat eredménye szerint keringésének és légzésének leállása
nem a testi kényszer, illetve az
önkívületi állapot miatt szerzett sérülések következménye
volt – ismertette a megyei kapitányság szóvivője.
A család szerint azonban a
rendőri fellépés volt indokolatlan és elfogadhatatlan mértékű. Helyi cigányvezetők a

Helsinki Bizottsághoz és a
Társaság a Szabadságjogokért
nevű szervezethez fordultak,
hogy megismerhessék az ügy
részteleit és betekinthessenek
a dokumentumokba. A rendőri intézkedéssel kapcsolatban a család feljelentést tett az
ügyészségen.
A Békési Rendőrkapitányság közben új pszichoaktív
anyaggal visszaélés bűntett
miatt nyomozást rendelt el,
amelynek során igazságügyi
orvos szakértőt is kirendel.
M. István egyik családtagjától a rendőrök olyan, kábítószer gyanúját keltő anyagot
foglaltak le, ami a megsérült,
egyébként ötgyermekes férfitól került hozzá. Az anyagot a
rendőrség szakértői vizsgálatra küldi.

A történetek óta minden este rendőrök járőröznek az esti
órákban az érintett városrészben – mondta el lapunknak
egy neve elhallgatását kérő,
köztiszteletben álló roma férfi.
Hozzátette, hogy a romák között a felháborodás nem csökkent, de az eset össze is hozta
cigányságot. A kábítószer-fogyasztás óriási probléma a környéken, ez ellen közös erővel
akarnak fellépni, a kiközösítés
eszközével. Ez a drámai eset is
elrettentő a fiatalok számára. A
nyilatkozó férfi még elmondta, hogy ismeretei szerint M.
István 1-2 éve drogfogyasztó,
aminek a családi élete és saját
egészsége is kárát látta. Életéért lapunk nyomdába kerülésekor még küzdenek a békéscsabai kórházban. 
Sz. K.

Ősszel folytatódik a Filmklub

Óriási érdeklődés övezte a
Püski Sándor Könyvtár Filmklubjának szezonzáró vetítését.
Az első évadban „Női sorsok a
filmklasszikusokban” címmel
válogatták a vetítendő filmeket,
így került a vászonra a Csokoládé, a Körhinta, a Szédülés, az
Anna Karenina, a Valamit visz
a víz, az Amélie csodálatos élete, a Leány gyöngy fülbevaló-

val, a Testről és lélekről, az Országúton és most utolsóként a
Final cut – Hölgyeim és uraim
című film. Pálfi György „újrahasznosított mozija” igazi különlegesség, hiszen a rendező
több száz régi és új, magyar és
külföldi, sokféle műfajú filmből vágta össze a mintegy 1400
apró részletét és így állt össze
egy vadonatúj történet az „örök

nőről” és az „örök férfiról”. A
filmvetítés után jóízű beszélgetés alakult ki a látottakról a
nagyszámban, helyből és távolabbról összesereglett filmbarát

között a Filmklub házigazdája,
Szegfű Katalin filmtanár vezetésével. A szervezők emléklappal „igazolták” a jelenlévőknek,
hogy végignézték a havi vetítéseket, majd tortaevéssel zárták
az alkalmat.
A Filmklub szeptember
12-én folytatódik. Az új évad
filmjeinek témája ez lesz: „Kisemberek, nagy filmek”.

Augusztus 20-án lesz a tűzijáték,
nem a Madzagfalvin
(Folytatás az 1. oldalról)
Évről-évre nagy népszerűségnek örvend a Belencéres Néptáncegyüttes gálaműsora és
táncháza, ahol új koreográfiák
színpadra állítását és bemutatását is láthatta a nagyérdemű.
A programsorozatra a koronát
egyértelműen a 30. évfordulóját
ünneplő Csík Zenekar előadása
tette, ami méltó zárását jelentette a Gulyás György zenepedagógus által ránk hagyományozott zenei értékeknek.
- Milyen további nyári rendezvények lesznek Békésen?
- Jelenleg a fotós és a néptánc táborra koncentrálunk.
Ezek július utolsó és augusztus első hetében lesznek a kulturális központ szervezésében a Dánfoki Üdülőközpontban. Társszervezőként veszünk
részt augusztus 3-5. között a
X. Békési Motoros Találkozón, illetve már aktívan folynak a Szent István-napi ünnepi programok előkészületei is.
Délelőtt a hagyományos kenyérszentelésre kerül sor az Erzsébet-ligeti körtéren, illetve a
városi ünnepséggel párhuza-

Túri Andrea

mosan már Dánfokon elkezdődik a főzőverseny és a kispályás labdarúgótorna. Ahogyan a délelőtti műsor során,
úgy délután az üdülőközpontban is látható lesz a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar kamaraegyüttesének előadása,
illetve a szintén gyergyói Vaskertes Általános Iskola diákjait is láthatjuk. A színpadon bemutatkoznak továbbá a kulturális központhoz kötődő amatőr előadók és csoportok, melyeket a Seres Brothers virtuóz
latin gitár- és énekprodukciója
követ. Az estét hosszú évek óta

először ezen a napon zenés tűzijáték zárja. A helyszín adottságai miatt is reméljük, hogy
nem lesz ekkor éppen aznap
tűzgyújtási tilalom.
- Miért vált szükségessé,
hogy a Madzagfavi Napok zárásaként megszokott látványos
tűzijátékot már augusztus 20án megtartsák?
- Békés Város Önkormányzatának nyertes pályázata kapcsán intézményünk energetikai
korszerűsítésen esik át, melynek
következménye, hogy az épület
kívülről ekkor valószínűleg fel
lesz állványozva és a felújítás a
tetőszerkezetet is érinti. Tűzvédelmi szempontból kérdésessé
vált a megvalósítás, ezért döntöttünk úgy, hogy a tűzijáték
augusztus 20-án legyen.
- Ha már Madzagfalvi Napok... Kérem, áruljon el pár
eddig nem ismertetett tudnivalót a város leglátogatottabb kulturális rendezvényével kapcsolatban!
- Az esti fellépő zenekarok
már ismertek lehetnek az újság olvasói előtt: pénteken az
Abrakazabra Zenekar, Bebe,

Radics Gigi és Kökény Attila szórakoztatja a nagyérdeműt, szombaton Majka és
Curtis, vasárnap pedig Fenyő
Miklós és zenekara. Azoknak,
akik inkább a rock zenét hiányolták, szintén nem maradnak élmény nélkül, számukra ajánljuk a békési frontemberrel működő Good Time
Boys – Red Hot Chili Peppers
Tribute-t, és itt lesz velünk
Rudán Joe is. Péntek délután,
a szintén békési énekesnővel
felálló Acoustic Planet zenekart látjuk vendégül, akik az
Egri Utcazene Fesztivál „legjobb együttes” díját, illetve a
Veszprémi Utcazene Fesztivál
közönség díját hozhatták haza. A fesztivál húszéves jubileum kapcsán meglepetések is
várják az ide látogatókat, emléket hagyunk az utókornak
és hatalmas madzagfalvi tortával ünneplünk. De a többi
egyelőre még legyen titok. Mivel a tűzijáték augusztus 20án lesz, így a XX. Madzagfalvi Napokat szintén egy újdonsággal, zenés lézer show-val
zárjuk.
Szegfű Katalin
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Békési sorsok, békési arcok
Ötkarikás álom

- Nemrégen egy nem mindennapi cím tulajdonosa lettél. Mit kell tudnunk róla?
- Valóban nagy kitüntetés
ért, mert megkaptam a Magyarország jó tanulója-jó sportolója címet. Egy pályázatot
kellett benyújtani a minisztériumhoz. Ebben segítségemre
volt az édesanyám, a nagypapám, a testnevelő tanárom és
az osztályfőnököm. Nagyon
komoly feltételeknek kellett
megfelelnem, de hamarosan
megérkezett az oklevél a Szegedi Kis István Református
Iskola vezetőségéhez. A családom roppant büszke rám.
A barátaim együtt örültek velem. Mivel a média is foglalkozott a hírrel, sokan gratuláltak, ismerősök és ismeretlenek egyaránt. Az iskolában
az igazgató bácsik és az igazgató néni is megkeresett, hogy
személyesen
gratuláljanak,
az osztályfőnököm, Nóra néni pedig az egész osztály előtt
mondott néhány kedves elismerő szót.
- Egy sikerért mindig meg
kell dolgozni. Nálad milyen
út vezetett idáig?

- Azt is mondhatom, hogy
a barátság az asztalitenis�szel már családi hagyomány.
A nagyapám, Balogh József
volt az első fecske, őt követte
az édesapám és a nagynéném,
majd úgy 5 évesen elkezdtem
én is az ismerkedést. Eleinte
csak lejártam a tornaterembe, futkároztam, bordásfalat
másztam, mint általában a
gyerekek, aztán egyszer megfogtam az ütőt és megpróbáltam játszani. Megszerettem a pingpongozást és egy
év múlva már hetente három
edzésem volt. Tízéves korom
óta versenyzek. Azóta heti öt
edzésem, naponta két és fél
órát töltök a tornateremben.
Jelenleg két szakosztályban is
játszom, a Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztályában és 2016 óta az Orosházi
PET-BAU ASE-ben is. Békésen a nagyapám, Balogh József kezdte el velem az edzéseket, később Balogh Bernadett, a nagynéném is besegített. Három éve, így jelenleg
is, a békéscsabai Baranyi József az edzőm, míg Orosházán
Csáki Rita.

Amatőr felvétel.

Egy 13 éves kislány, csodaszép fekete szemekkel, őszinte nyílt tekintettel, mosolygós, barátságos közvetlenséggel, ez Balogh Ágnes Kyra. Vele beszélgetve Aranyosi
Ervin verse jut eszembe: „Merj nagyot álmodni, ennyi
csak a dolgod!” Ő álmodik valamiről, és tesz is a célja
elérésért.

- Milyen sportsikerekre gondolsz vissza a legszívesebben?
- Tavaly a Mohácson megrendezett Országos Bajnokságon újonc kategóriában második lettem, az idén serdülőként ugyanitt harmadik. A
Pintér Attila Emlékversenyen
újonc kategóriában harmadik, a Kelet-Magyarország II.
osztályú ranglista versenyén,
Kiskunmajsán párosban elsők
lettünk, egyéniben pedig második voltam. A legbüszkébb
talán arra vagyok, hogy EBfelkészítő táborba hívtak be.
Az Európa-bajnokságra az országos ranglista első két helyezettje biztosan megy és a többi résztvevőből kerül ki a tartalék, így akár én is lehetek

még. Ha mégsem sikerül, jövőre is megpróbálom.
- Sport és tanulás, és mindezt maximálisan. Nehéz
egyeztetni?
- Annyira nem nehéz, mert
az órákon odafigyelek, így otthonra marad az írásbeli és a
szóbelit átnézni. Na meg az
óra előtt a szünetben is átolvasom még.
- Ennyi elfoglaltság mellett
úgy vélem jogos a kérdés, mikor vagy te gyerek?
- Amikor csak tehetem. A
szórakozást, kikapcsolódást
a zumba, régebben a társastánc jelentette, de imádok a
barátnőimmel vásárolgatni,
bicajozni, pizzázni, mozizni.
A hosszabb iskolai szünetek
alatt sűrűbben találkozunk,
máskor pedig, ha kevés a szabadidőnk, ott a netes kapcsolat. Imádom a családi programokat is, a közös strandolást,
fagyizást, nyaralást, a jóízű
túrákat.
- Mi a legtitkosabb álmod?
- Valójában kettő is van. Az
egyik, hogy egyszer kijussak
az olimpiára. A másik, hogy
anyáékkal eljussunk külföldre, például Amerikába. Szeretném testközelből látni egyszer
New Yorkot és Las Vegast.
Gugé
Következő beszélgetőtárs: He
gyesi Szilárd.

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Jó tanácsok hisztihez
A legnehezebb gyereknevelési probléma, amikor hisztizik
a gyerek, és nekünk fogalmunk sincs, hogy mit tegyünk. Egy
mindent elsöprő hisztirohamnak többféle oka lehet. A leggyakoribb az, ha a gyermekünk nem tud valamit megcsinálni,
vagy ha elfárad, esetleg ha nem kap meg valamit, amire nagyon vágyik. Ilyenkor a szülő minél hamarabb szeretne kikerülni ebből a helyzetből és ezért enged a gyermek akaratának.
Pedig ha engedünk a gyermeknek, akkor ez a viselkedés beépül
a gyermek viselkedésébe és más helyzetekben is szívesen alkalmazza. Mégis mit lehet tenni?
Ne ilyenkor neveljünk! Ha kitört a hiszti, legjobb, ha elfogadjuk a helyzetet. A hisztizés alatt úgysincs semmi értelme megmagyarázni a hisztitől magán kívül levő gyereknek, hogy most
éppen téved, vagy nem kaphat meg valamit. Határozottan próbáljuk a gyermeket kivonni abból a közegből, ahol a hiszti kitört.
Ne kiabáljunk! Akaratlanul tovább gerjeszthetjük a hisztit,
ha ingerülten rákiabálunk a gyerekre. Nehéz ilyenkor higgadtnak
maradni, de törekedjünk rá.
Ne büntessük a gyereket! Sokan küldik be gyermekeiket a
szobájukba, vagy tiltják el a kedvenc meséjétől egy időre. Nem
szabad, hogy a büntetés legyen az egyetlen eszköz a tarsolyunkban hiszti esetére.
Ne hagyjuk magunkat zsarolni! Sokszor előfordul, hogy a
gyerek hisztizni kezd, ha nem kaphat meg valamit. Fontos, hogy
ha tényleg nem állt szándékunkban megvásárolni azt a valamit,
akkor csak a hiszti miatt ne vegyük meg. Még akkor sem, ha a
gyermek azt mondja, hogy akkor abbahagyja. Ha a kereteket
rendszeresen az ő reakcióihoz igazítjuk, igen hamar egy utasítgató kisgyerekkel találjuk magunkat szemben. Ezért felejtsük el
azt, hogy a hisztiző gyereket tárgyi ajándékkal, édességgel vagy
kiváltsággal vigasztaljuk!
Csökmeiné Kulcsár Márta, bölcsődevezető

Önfeledten drog nélkül
NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!

BÉKÉSI LAKOSOK
FIGYELEM!

A Békési Misszió konyha

A Békési Misszió konyha

kedvezményes menüt kínál
kiszállítással.

menüt kínál
kiszállítással.

450 Ft-os

750 Ft-os

A közelmúltban a Kábítószer
Ellenes Világnap alkalmával
Békési Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Békési Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai a
Békési Lakásotthonok fiataljaival és munkatársaival összefogva
játékos napot szervezett, melynek során a sport és a kézműves
foglalkozás volt középpontban

a szermentes élet jegyében. Lehetett dartsozni, csocsózni, volt
lengőteke verseny, tollasozás is.
Az ügyeskedni vágyók karkötőket készíthettek. A részvevők az
önfeledt napnak, a közösen elfogyasztott tízórainak és a szervezők jóvoltából okleveleknek
és kisebb ajándékoknak örülhettek.

Rendőrségi hírek

Bővebb felvilágosítást kérhet
a +36-70 672 1858 telefonszámon,
vagy hétköznapokon
8-16 óra között személyesen
Békésen, a Verseny utca 7. szám alatt.

Bővebb felvilágosítást kérhetnek
a +36-70 672 1858 telefonszámon,
vagy hétköznapokon
8-16 óra között személyesen Békésen,
a Verseny utca 7. szám alatt.

 Fenyegette és szidalmazta a helyi szociális központ munkatársait egy férfi június 15-én. A központ dolgozói családlátogatásra érkeztek a férfi házához, aki agresszíven viselkedett velük,
így nem tudták elvégezni a munkájukat. A rendőrök a 22 éves
férfit előállították a Békési Rendőrkapitányságra, ahol közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett miatt eljárás indult ellene.
 Június 15-én a Piac térről előállítottak a rendőrök egy férfit.
Személygépkocsit vezetett annak ellenére, hogy a rendőrség
augusztus 17-éig eltiltotta a járművezetéstől. A Békési Rendőrkapitányság a 21 éves békési férfit járművezetés az eltiltás
hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vette.
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Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan

Apróhirdetések
Szőlő utcában kétszobás kertes ház eladó
9,5 millió Ft-ért. CSOK igényelhető. Tel.:
70/387-11-31.
Ingatlan 10 millió Ft fölött

Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.:
20/800-82-12.
Kamuton, a faluban, javításra szoruló kis tanya 1800 m2 telken eladó vízzel, villannyal.
Irányár: 950 ezer Ft. Tel.: 70/36-66-985.
Fáy 9-ben garázs Zastawa gépkocsival
(1984-es, megkímélt, 82 ezer km, vonóhoroggal, extrákkal) 1,75 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 66/415-339.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
867 m2-es építési telek eladó. Irányár: 2,2
millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Veres Péter téren 55 m2-es, II. emeleti, erkélyes, kétszobás lakás eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Érd.: 70/509-55-71.
Veres Péter téren kétszobás, egyediesített
lakás eladó felújított nyílászárókkal. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 30/956-06-37.
Szendrei utcában két családnak alkalmas ház eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.:
20/440-53-28.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Muronyban, a Duna utcában kétszobás,
gáz- és vegyestüzelésű, újszerű ház eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/488-0843, bármikor.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
Adyn III. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás
eladó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Kossuth 23-ban IV. emeleti, 48 m2-es,
másfélszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/916-01-17.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított, 90 m2es ház beköltözhetően 6,6 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Tanya eladó kövesút mellett, melléképülettel, nagy udvarral 6,7 millió Ft-ért. Komfortos, költözhető. Tel.: 30/96-18-765 .
Fáy utcában harmadik emeleti kétszobás lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft.
Tel.:30/819 -19-03.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de
nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/402-26-37.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, duplafűtéses, redőnyös, garázsos
ház 1746 m2-es telken eladó 8 millió Ftért. Tel.: 66/415-469, 30/612-70-21.
Csendes helyen, II. emeleti, háromszobás,
erkélyes, tehermentes téglalakás 8,5 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 20/326-79-26.
Karacs 2-ben I. emeleti lakás eladó. Malomvégi kertes házra cserélhető. Irányár:
8,7 millió Ft. 70/335-75-86.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Háromszobás kertes ház eladó 9 millió Ftért. Érd.: 70/215-44-00.
Kertes ház eladó. Irányár: 9,2 millió Ft.
70/335-94-46.

Hőzső utca környékén téglaház eladó.
Irányár: 10,5 millió Ft. Tel.: 20/431-74-61.
A Petőfi utcában 55 m2-es, igényes társasházi lakás eladó. Irányár: 11 millió Ft.
Érd.: 20/454-16-81.
Muronyban padlásteres családi ház nagy
melléképületekkel, újszerű állapotban eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 30/488-0843, bármikor.
Mezőberényben, központhoz közel padlásszobás ház eladó. Irányár: 15,5 millió Ft.
Tel.: 30/61-97-081.
Bocskai u. 40. szám alatti családi ház
nagy portával, gyümölcsfákkal, szőlővel,
gazdasági épülettel eladó vagy első emeletig lakásra cserélhető. Irányár: 12,9 millió
Ft. Tel.: 70/77-44-751.
A Rákóczi u. 18. alatti négyszobás, összkomfortos, vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Irányár: 19 millió Ft. Érd.:
30/92-82-719.
Eladó Ibrányban ebédlős+5 szobás, két
fürdőszobás, garázsos családi ház melléképülettel. Új tető, új nyílászárók. Irányár: 22,9 millió Ft. Tel.: 06- 70-9445251.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás,
nappalis családi ház eladó a Malomvégen.
Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.

Ingatlant keres
Egyszobás albérletet keresek. 20/483-19-07.

Kert, szántóföld
Nagykertben 3250 m2-es zártkert eladó.
Érd.: 70/225-31-51.
Malomasszonykertben művelés alatt lévő
bekerített kert termő gyümölcsfákkal eladó. Víz, villany, kis ház. Érd.: 66/417-043.
Maróban közel 2 hektár föld eladó, ebből
900 m2 bekerített tanyahely gyümölcsössel. Érd.: 70/379-14-53.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre alkalmas
hely. Érd.: 30/269-04-17.
Rosszerdőn termő gyümölcsös lakható
kis kőházzal eladó. Tel.: 66/634-372, este.

Jármű, alkatrész
Vasalatlan, szétszedett állapotban lévő parasztszekér eladó. Érd.: 70/279-39-73.
Segédmotort vagy nagymotort vennék
bontásra. Tel.: 20/49-52-173.
Jó állapotban eladó: Skoda Felicia 1.3 motorral eladó 160 ezer km-rel és Skoda Felicia
1.6 eladó műszaki nélkül. Tel.: 70/252-67-11.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok
bontott alkatrészekkel, egyben eladók.
Tel.: 30/609-15-42.
Kitűnő állapotban lévő, garázsban tartott
Trabant Combi első gazdától és Simson
eladó. Érd.: 30/725-78-97.
Tavria személygépkocsi ZAZ 1102 eladó friss
műszakival. Wartburgba kétütemű féltengely
kompletten eladó. Érd.: 70/572-64-87.
Hyundai Accent eladó. 70/335-94-46.

Állat
Sötét színű kan cirmos macska elveszett
a Szamos–Vág–Körös utca környékéről.
Megtalálónak jutalom. Tel.: 70/614-52-80.
Szarvatlan bakkecskék eladók 70/42-64808.
Vágni való nyúl, növendék nyúl, előnevelt
csirke, pulyka, kacsa, némakacsa eladó.
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Vágni való fiatal kecskék, akár levágva is
eladók. 70/315-63-11.
Kissúlyú hízó eladó. 30/48-599-16.
Csirke konyhakészen eladó, 700 Ft/kg.
30/555-47-18.
Kecskék eladók. 30/675-25-75.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: augusztus 7. kedd 12 óra

Anyakecske és bakkecske eladó. Érd.:
20/500-13-62.
Házi sárga csirke konyhakészen eladó.
20/524-81-92.
Anyakecske 3 gidával, leválasztva eladó.
Tel.: 30/534-11-16.

Társkeresés
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 25 éves békési fiatalember társat keres. 70/268-68-15.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.
Fűnyírást, kaszálást,
vállalok. 30/858-19-11.

láncélezést

Veszélyes fák szakszerű kivágása,
gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák, csatornázás, bádogozás. Hívjon!
Tel.: 20/472-96-58.

Munkát keres, ajánl
Békési varroda versenyképes bérezéssel gyakorlott varrónőt, minőségellenőrt, patentozót keres. Bővebb információ:
30/677-16-54.
Baromfitelepre állatgondozót keresünk jó
kereseti lehetőséggel. 70/315-63-11.
Frissnyugdíjas kereskedelmi végzettséggel napi négy órában munkát keres. 70/5633-663.
Idősgondozói munkát keresek. 30/73-44-849.
Segédmunkát keresek. 20/472-96-58.
Megbízható nyugdíjas férfi gépkocsival
vezetésbe besegít. Érd.: 30/269-04-17.
Idős asszony mellett házimunkát keresek.
Tel.: 30/608-83-33.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop,
karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
McCulloch 835 s-AV típusú benzines láncfűrész újszerű állapotban eladó 15 ezer Ftért. 40 cm-es vágáshossz. Érd.: 66/412070, délután.

FIGYELEM!
A következő
Békési Újság
augusztus 14-én
jelenik meg.
Apróhirdetését
augusztus 7-ig fogadjuk.

Muronyban eladó: 2 db hatfiókos fagyasztószekrény, gyümölcsös ládák, nagyméretű napernyő tartóval, hordók, zsíros bödönök, 2 db szúnyogháló ajtó. Tel.:
30/39-49-555.
AL-KO LT250 típusú damilos, benzines,
keveset használt fűkasza 6 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 66/412-070, délután.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot,
zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi bankjegyet.
Tel.: 30/245-69-25.
5, 10 és 20 literes műanyag pálinkás kannák
olcsón eladók. Érd.: 66/412-070, délután.
Eladó: zuhanytálca, 170-as fehér zománcos fürdőkád, beltéri kazettás ajtó
(80x205), bukóablak (120x60), háromfázisú villanymotor. Érd.: 30/860-17-03.
Női Csepel kerékpár jó állapotban eladó.
30/57-44-088.
Muronyban eladó: 160x200x20-as gyógy
matrac, Bosch Sterimob magasnyomású
mosó, fémasztal, műanyag és horgonyzott
csirkeetető, terepjáróra gallytörő nikkelezett ködlámpával. Tel.: 30/39-49-555.
Eladó: Robi 55-ös rotakapa, 28-as női kerékpár, ablakszárnyak. Tel.: 20/20-60-161.
DP-0900 új tésztakészítő gép 5000 Ftért, szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.:
66/416-144.

Eladó: gázpalack, varrógépek, szobainas, felső marógép, fényképezőgépek, fa
nyugágyak, Peugeot 106 dísztárcsa. Tel.:
66/414-420, 30/27-89-807.
Eladók vagy cserélhetők jó állapotú bontott Hungaropán üvegű ablakszárnyak, különböző méretekben. Érd.: 70/618-37-09.
Vörös szilvát veszek. Gáztűzhelyek eladók. 70/42-64-810.
Autóba való gyermekülés két méretben eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Félprofi BMX kerékpár minőségi alkatrészekkel eladó. Érd.: 70/252-67-11.
28-as szovjet női kerékpár új gumikkal eladó. Tel.: 20/440-53-28.
Eltartási szerződést kötnék gondozásra
ingatlanért. Tisztesség, becsület. 70/56336-63.
Szőlőprés eladó. 30/78-28-261.
Ipari ponthegesztő és vasipari koptatódob
eladó. 20/520-15-40.
2 db 120 l-es szemeteskuka eladó.
20/585-82-61.
Jó állapotban lévő felültöltős mosógép eladó. Tel.: 20/343-47-43.
37 cm-es laptévé eladó. Tel.: 30/536-7767.
Jó állapotban lévő Terramagon 7 mágneses matrac eladó Dr. Deák könyvével. Érd.:
30/357-18-43.
Elnita 240 elektromos varrógép eladó.
30/57-44-088.
VRF-530 vízszintes rönkölő új gatterfűrész
nagy piaci megrendeléssel eladó. 20/52015-40.
Veres szilva és besztercei szilva szedéssel
eladó. 20/355-77-26.
Jó állapotú felszerelt férfi bicikli eladó.
Tel.: 30/321-35-52.
Betonkeverő eladó. Érd.: 20/560-91-75.
60 cm átmérőjű antik malomkő eladó.
Nem repedt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
20/495-21-73.
Eladó: AEG 120 l elektromos bojler, középszőnyeg, dohányzóasztalok, csaptelep,
Lucznik lábbal hajtós varrógép. 70/61283-74.
Eladó: tápkockakészítőgép, fóliatartó bordák, öntöző perócsővel. 70/508-08-95.
Eladó: új háromkerekű 6000-res Elektra
moped, horgászbotok, gáztűzhely, palack,
nagymama vezetékes telefon, táskavarrógép, rekamié, szekrény, járókeret, M-es
nadrágpelenka bontatlan csomagban. Tel.:
66/412-955, 30/20-373-41.
Diófarönk, akácdeszka, Thomas szivattyú,
50 l-es üvegballon eladó. Érd.: 70/379-1453.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcserép, mozaiklapok, konvektorok, ablak, mosdókagyló, kéményajtó, csatorna,
csatornavas, redőnyök, mestergerenda.
20/472-96-58.
Eladó: Bagodi kétfejes ágyeke, Melti 2+2
váltva forgató eke, amely háromfejesre cserélhető. Tel.: 66/637-373, 70/428-91-08.
Panasonic RX22 VHS-C kamera újszerű
állapotban eladó. 30/574-40-88.
Eladó: 13 db 200 l-es pálinkáshordó,
cefréshordó, rokkant motorkerékpár 100
ezer Ft-ért. 30/422-40-14.
Eladó: automata mosógép, férfi kerékpár, szobakerékpár, gáztűzhely, porszívó,
gőztisztító, étkészlet. Érd.: 66/643-333,
70/410-62-32.
Eladó: száraz rőzse kévébe kötve tűzre, futószőnyegek, csillárok, heverők, Bosch kombinált légkeveréses gáztűzhely, fehér műanyag
székek asztallal. Tel.: 66/746-736, este.
Elektromos fűnyíró (7 ezer Ft), ágyneműtartós heverő, hűtőszekrény, vezetékes
gáztűzhely eladó. Tel.: 30/467-13-39.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz,
régi is érdekel. Tel.: 20/49-52-173.
Eladó: kézi tolókocsi, női kerékpár, olajfestmény, nagy gobelinhímzés, festett tányérok, mélytányérok, lapostányérok, régi
rádiók, boros és pálinkás készlet, horgászbotok, orsók, régi lámpák, kézi szerszámok, lakatosszerszámok. Révész u. 7.
Tel.: 66/413-716.
Üzemképes K–442-es gyorsbálázó, traktorra szerelhető sertésszállító kaloda,
szántóföldi kultivátor eladó. Tel.: 66/413195, bármikor.
Veres szilva eladó. Gát u. 24. 66/414-886.
Eladó: 2 m egycolos locsolótömlő új ár feléért, olajégő, 1000 l-es vastartály, ötállásos kerékpártároló, 2 db 70 cm-es ventillátorlapát, egyik 3 fázisú villanymotorral.
Érd.: 66/411-026.

Hangterápia
Minden hangfrekvencia semlegesíthető az ellenfrekvenciával. Ez
vonatkozik a fülzúgás frekvenciájára is. A hangterápia kifejlesztésében viselkedéskutatók működtek együtt fül-orr-gégész specialistákkal és akusztikus mérnökökkel. A szakemberek minden olyan
frekvenciát kiértékeltek, melyek elfedik vagy megszüntetik a fülzúgást. A zenespecialisták a kompozíciókat minden páciens esetében személyre szabják a specifikus fülzúgás frekvencia szerint.
Minden beteg személyre szabott, az ő egyéni fülzúgás zajainak
semlegesítésére elkészített audio CD-t kap kézhez.
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

Ittasan, más autójával
okozott balesetet
A tulajdonos tudta és engedélye nélkül ült be egy személyautóba egy fiatal férfi június 30-án Békésen, a Bihari
János utcában. A 18 éves békési fiú el is tudott indulni ismerőse autójával, mert a tulajdonosa benne hagyta az indítókulcsot. Néhány métert tett
meg a kocsival, amikor nekiütközött egy út szélén álló autónak. Továbbhajtott, majd két
házzal arrébb nekiment egy
beton villanyoszlopnak. Még
ekkor sem állt meg, hanem
ismét gázt adott és elindult.
Nem jutott messzire, mert
újabb balesetet okozott. Egy
teherautónak ment neki, ami
az út jobb oldalán parkolt. Az
ütközés miatt megrongálódott

Berill

a kocsi jobb első futóműve. Ekkor ért oda az ismerőse és kérdőre akarta vonni a fiút, de ő
kiszállt a sérült járműből és elment. A rendőrök alig egy óra
alatt megtalálták és előállították a Békési Rendőrkapitányságra, ahol jármű önkényes elvétele miatt gyanúsítottként
hallgatták ki. Mivel felmerült
a gyanúja annak, hogy a fiatal
alkoholt és más tudatmódosító szert is fogyasztott a balesetek előtt, járművezetés ittas állapotban, és járművezetés bódult állapotban vétség gyanúja
miatt is indult eljárás ellene. A
fiúnak vezetői engedélye nincs,
így a rendőrök szabálysértési
feljelentést is tettek vele szemben.

Ékszer
és Zálogház

Ajándékozzon szeretteinek
értékálló arany ékszert, amely bearanyoz
bármely családi alkalmat és ünnepet!
Óriási arany ékszer kínálattal
és kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat!

Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.

Törtarany beszámítás 7000 Ft/g áron.
Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!
Berill Ékszer és Zálogház
Békés Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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A Békési Kajak-Kenu Club
versenyzője, Mester Nándor
részt vett a Magyar Olimpiai
Akadémia egyhetes táborában,
Bánkon másik 76 társával, akik
15 különböző iskolából jöttek.
Nándi, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója tavasszal

korosztályos osztrák bajnoki címet szerzett. Iskolája a Magyar
Olimpiai Akadémia tagja, így
juthatott el a kajakos a MOA
táborába, melyet a Magyar
Olimpia Bizottság is támogatta.
Edzője, Dobi István, aki egyben
a testnevelés tanára, elkísérhette Bánkra a sportolót.

SULIBULI
– Iskolára hangoló tábor
Békés, augusztus 13–17.

Fess
Rochilde

Szeretettel várjuk táborunkba az érdeklődő és hangolódásra vágyó, nagycsoportból
elballagó leányokat és kisfiúkat, hogy
öröm legyen számukra az iskolakezdés!
Ízelítő a napi programokból:
gyerekjóga, relaxáció, asztali feladatlapozás,
játszóterezés, mesélés, diafilmvetítés,
színezés, gyurmázás, memória játékok.
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő
(foglalkozások alapanyagai és díjai, meleg
ebéd, felügyelet 8-16 óra között).
A tábor helyszíne:
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
(Békés, Jantyik Mátyás utca 23.)
Érdeklődni: Szamosvári Anita
(tanító, gyermekjóga oktató) táborvezetőnél.
Tel.: 00 36-30/963-28-40
Tábormegbeszélés
és a részvételi díj befizetése:
augusztus 3. (péntek) 17 órától,
a helyszínen!

 Nyári pólók,
 divatruhák,
 rövidnadrágok,
 nyári cipők,
 továbbá fürdőruha
és ágynemű
érkezett!
Csirkerendelést
felveszünk!

Vörös (kettős)  146 Ft
Fehér (hús)  170 Ft
Master 
160 Ft
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

ÁLLÁSAJÁNLAT
Az Esély
Állat- és Természetvédő
Egyesület

állatgondozót

keres közmunkaprogram
keretén belül.
Munkaidő:
napi 4–6 óra,
heti 5 alkalommal.

Jelentkezés
és bővebb tájékoztatás:
+36-70/94-73-504,
+36-20/399-78-09.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Hamarosan nyíló
autómosóba keresünk

nyugdíjas, precíz,
műszaki érzékkel
rendelkező férfi munkatársat
a telek karbantartására
és felügyeletére.
Tel.: 00 36-30/299-06-21.

Újra kisül
a Testvérvárosok
kenyere
(Folytatás az 1. oldalról)
Közben folyamatos a ruhaneműk, gyermekjátékok és
elektronikai eszközök gyűjtése is, ugyanazon a helyszínen,
amely szintén erdélyi testvértelepülésünk szegényeihez, valamint a Máltai Szeretetszolgálathoz jut el.
Deákné Domonkos Julianna
önkormányzati képviselő arról
tájékoztatta a Békési Újságot,
hogy az augusztus 20-a körüli napokra pályázati forrásból
finanszírozva 45 fős delegációt fogad a város Gyergyószentmiklósról, Békés legrégebbi testvértelepüléséről. A küldöttségben településvezetők
mellett általános iskolás gyerekek és fúvószenészek is lesznek, akik fellépésükkel gazdagítják majd az augusztus 20-i
dánfoki színpadi programokat.
A gyergyói vendégek négy napig maradnak Békésen.Sz. K.

Szűcs Bútor

Békés, Kossuth u. 26. (az OMV kút mellett)
+36-70/70-355-39

Megérkeztek a vidám tavaszi függönyök!
Továbbra is akciós áron kínáljuk széles választékunkat.
Új bútorok árusítása továbbra is folyamatosan heti szállítással.
Szekrények, kanapék, ülők, étkezők és konyhabútorok érkeztek!
Nézzen be a megye egyik legolcsóbb bútorboltjába!
Udvarias kiszolgálással várjuk meglévő és leendő vásárlóinkat!

Egy nyelvet beszélünk
Horgász
szemmel
AMURHORGÁSZAT
A KÖRÖSBEN
Sok horgász álma, hogy fogjon egy igazi kapitális amurt a
Körösben. Ez nem lehetetlen.
A Kettős-Körös amurállománya jónak mondható, elsősorban a nagyobbakat lehet horogra csalni. Az amurhorgászat
lényege a kitartó etetés és a jó
helyválasztás. Utóbbi még fontosabb. A fenekezős módszer
vagy bojlis felszerelés egyaránt
jó lehet. Etetéskor a hagyományos módon főzött kukoricát
vagy a vajsavas erjesztésű kukoricát, búzát ajánlanám. Ezt
vegyítsük tigrismogyoróval,
ami kiváló amurcsemege. Az
amur félénk hal, nagy csendet
igényel. Sokszor csak este vagy
a kora reggeli órákban fogható. A bojlis szereléket ajánlom,
amit a nagy halakhoz van kifejlesztve és az ereje is megfelelő, ha egy közel húszkilós
amurt fognánk. A csalizás egyszerű, hiszen csalizhatunk a főzött kukoricából vagy esetleg
a vajsavasból. Viszont fontos,
hogy lebegtessük meg a kukoricát lebegtető szivaccsal vagy
hungarocellel, még kiválóak a
lebegő bojlik ananászos, vajsavas, fokhagymás ízben. Ezeknek a csaliknak nem tud ellenállni a körösi amur.
Szekerczés Sándor

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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Bejössz…

„Ma láttam kiskegyedet először, s még
mostan is reszketek az elragadtatástól” – írta (a nyelvtani példatárban) Pázmándy Aladár, aki természetesen sosem létezett. Hogy
szíve hölgy viszonozta-e érzelmeit, vagy agyba-főbe püfölte a legyezőjével, nem tudhatjuk, mindenesetre a hozzá kapcsolódó feladat
a szegény kis klapecek számára: fordítsák le
dédszüleink szerelmes levelét a mai fiatalok
nyelvére. Bizony az ifjúságot eléggé megdolgoztatta a probléma, a hosszú mondatot aztán sikerült egyetlen szóra redukálni: Bejössz.

A dédszülők persze nem értenék (meg hát viszonylag kevesen is akarnak közülük udvarolni), s bevallom, én sem helyeslem a be igekötő újkeletű és talán igénytelen használatát
– ugye Önök is hallották már, hogy „bevállalod”? Nem jobb a behisztizik, a bekómál és
a bealszik sem – a be ezekben valami olyasmit fejez ki, hogy a cselekvés épp elkezdődik,
az alany pedig tartósan végzi a cselekvést: ha
innen nézem, akkor nem is olyan rossz szerelmi vallomásnak az a „Bejössz.”
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok július 17. – augusztus 14. között
Július 18. szerda 16:30-tól
Dr. Timár Krisztina előadása Szvetlana Alekszi
jevics, a Nobel-díjas riporter címmel az Irodalmi
Svédasztal rendezvényeinek sorában.
Könyvtár
Július 24. kedd 8-11 óra között
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Augusztus 3-5. között
X. Békési Motoros Találkozó a Dánfoki Üdülőközpontban. Belépőjegy: felnőtt: 500 Ft/fő;
gyermek: 300 Ft/fő.
Augusztus 3. péntek 18 órától
„Keresztmetszet” - Fenyvesi Dóra fotókiállításának megnyitója. Ingyenesen megtekinthető
szeptember 3-ig.
Kulturális központ

Odalökött költészet
a könyvtárban
A slam poetry a kortárs előadóművészetek egyike: a változatos korosztályú szerzők saját szövegeiket adják elő színpadon a nagyközönségnek.
Nem versek ezek, ellenben
gyakran van bennük nyelvi lelemény, játékosság, akár mélyebb mondanivaló, társadalomkritika is. A műfaj Amerikából a nyolcvanas évek végén indult és egyre divatosabb
Magyarországon. Elsősorban
az egyetemi városokban, slam
klubokban csiszolgatják magukat a fiatalok, de országos versenyeket is rendeznek
belőle. Egy fellépés 3 perc 15
másodperces lehet. A slam
poetryt műveli már három
éve a békési D. Nagy Bence, aki saját szövegeiből adott
elő párat a könyvtárban júli-

A szerző felvétele.

Osztrák bajnokunk ott
volt a MOA táborban

D. Nagy Bence a slam poetry egyik hazai képviselője.

us 10-én. A helyben turisztikai vonalon dolgozó, eredetileg bölcsész fiatalember igyekezett bemutatni a nagyszámú közönségnek, mi az a slam
(magyar kifejezés nem létezik
rá, de önmaguk szeretik oda-

lökött költészetnek nevezni).
Bence törekszik mindig aktuális témát feldolgozni, legyen
az a vidék-főváros ellentét, az
Arany-emlékév vagy éppen a
betegségek megélése egy férfi
szemszögéből. 
Sz. K.

Hirdessen a Békési Újságban!
Lapunk havonta öt településen jelenik meg. Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el.

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30.

Tisztelt PálinkafŐzetők!
A Békési Pálinka Zrt.
megkezdte a bérfőzési előjegyzést.

Jelentkezni a Békési Pálinka Centrumban lehet (Békés, Ady u. 1.),
személyesen keddtől szombatig 8-16 óra között.

Telefon: 66/741-550. Mobil: +36-70/946-83-21.
Főzési díj: 1750 Ft/liter (50%, szeszadóval)

Pálinkafőzés célra gyümölcsvásárlási lehetőség!

2018. január 1-től módosultak a bérfőzött párlatra vonatkozó szabályok (2016. évi LXVIII. törvény 140. § (4) bekezdés),
ennek értelmében a bérfőzető és képviselője személyazonosságát hatósági igazolvánnyal kell igazolnia!
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SZÁMLÁK
ADATSZOLGÁLTATÁS
HATÉKONYSÁG

fizetett hirdetmény

INTÉZZE EGYSZERŰEN ADÓÜGYEIT ÉS REGISZTRÁLJON AZ
ONLINESZAMLA.NAV.GOV.HU OLDALON!
HA NEM RENDELKEZIK MEGFELELŐ SZÁMLÁZÓ PROGRAMMAL,
HASZNÁLJA A NAV INGYENES ONLINE SZÁMLÁZÓJÁT!
A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon.
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