
havonta megjelenő 
ingyenes közéleti 

folyóirat 

megjelenik: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken  

10 ezer példányban

Mixer-baristaként kávézóban dol-
gozik Varjú Dóra. A fiatal békési 
szakemberrel beszélgetést köz-
lünk.  9. oldal

Fennállásának jubileumára ké-
szül a Békési Szabadidős Lo-
vasklub. Interjú Urkom Szilvia 
vezetővel.  15. oldal

A lapszám 
üzenete

Minden nemzedék azt 
képzeli, hogy intelligensebb 
az előtte járónál és bölcsebb 

az utána következőnél.
(George Orwell)

Ez volt a huszadik
MegMozdult a város a jubileuMi Madzagfalvi NapokoN

Felbolydult a település az elő-
ző hétvégén. Békés apraja-nagy-
ja ott tolongott a huszadik Ma-
dzagfalvi Napok rendezvényeinek 
helyszínein. Bemutatók, kiállítá-
sok, színpadi fellépések, tömeg-
sportolás, főzőverseny, vásárosok 
és vurstli, meg persze az esti kon-

certek szólították meg a békésie-
ket, akik nagy számban látogat-
ták ezeket. Eljöttek városunkba a 
testvértelepülések delegációi és az 
innen elszármazottak újfent ha-
zalátogattak. A legtöbben az in-
gyenes élőkoncertekre voltak kí-
váncsiak. 

2018. szeptember 11.  XXVi. évfolyam 16. szám

A jobboldal jelöltje nyert
Alacsony részvétel mellett Pász-

tor Szidónia, a Fidesz, a KDNP és 
a Jobboldali Összefogás Békésért 
Polgári Kör jelöltje nyerte meg az 
időközi képviselői választást, me-
lyet a korábbi képviselő halála mi-
att tartottak meg a békési 1. számú 
választókerületben, így a ciklus vé-
géig ő vesz részt a képviselőtestület 
munkájában. A szavazásra jogosult 
2175 választópolgár közül 350 jelent 
meg a szeptember 2-i voksoláson, 
ez 16 %-os részvétel. Közülük 187 
támogatta Pásztor Szidóniát. 101 
szavazatott kapott Földesi Mihály, 

43 szavazatot Kopanyicza András 
(mindketten függetlenek) és 14-et 
a MSZP-s Szabó Gábor, 5 szavazat 
érvénytelen volt. 

A választási győzelmet követő-
en a Jobboldali Összefogás Békésért 
Polgári Kör közleményben tudat-
ta, hogy a választási siker mérföldkő 
a település életében, hiszen „sok év 
után egy közös jelölt, Pásztor Szidó-
nia, a Fidesz, a Jobboldali Összefogás 
Békésért Polgári Kör és a KDNP kö-
zös jelöltje, a Békési Kisgazdakör tá-
mogatásával nyerte el a választók bi-
zalmát.”  (Folytatás a 3. oldalon)

Rekordot döntött 
a kenyéreladás

Az országban is egyedülálló Test-
vérvárosok Kenyere mozgalom idén 
is a gyergyószentmiklósi Szent An-
na Otthon támogatását tűzte ki cé-
lul. A békési gazdáktól nagy meny-
nyiségben, míg a romániai és szer-
biai testvértelepüléseinkről jelké-
pes mértékben beérkezett búzá-
ból kisütött kenyeret az augusztus 
20-i rendezvényeken értékesítették. 
Öreg Gábor főszervező a Békési Új-
ságot arról tájékoztatta, hogy össze-
sen nagyságrendileg mintegy 1200 

kenyeret adtak el a piacon, a Li-
bás-tanyán, a nemzeti ünnepen és a 
dánfoki családi délutánon. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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A huszadik Madzagfalvi Napokra ötszáz szeletes csokoládétortát sütött Juhász 
Zoltán cukrászmester és csapata (a képen). A jubileum kapcsán emlékfát ültet-
tek az Erzsébet-ligetben, a közelébe időkapszulát helyeztek el 2018-ra jellemző 
tárgyakkal és az idei fesztivál lenyomataival.

A nyitónap látványos rendezvénye 
volt a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi 
Zenekar vonulása a főtéren a világhá-
borús emlékműtől a Rendezvénytérig. 
Az első világháború békési hőseinek 
emlékére a felvonulás előtt koszorúz-
tak az emlékműnél.
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Békési újságÖnkormányzati hírek, felhívások2

Jó hangulatú Családi Délután 
az integráció jegyében

Az „Együtt az integrációért Bé-
késen” elnevezésű (TOP 5.2.1-15-
BS1-2016-00002 számú) pályá-
zat részeként, Békés Város Ön-
kormányzatának, mint főpályázó-
nak vállalásában Családi Délutánt 
rendeztek augusztus 24-én a So-
ványház utcai „Csillag” Reményhír 
Szolgáltató Pontban. Olyan csa-
ládokat invitáltak a rendezvény-
re, melyek személyes mentorálás 
alatt állnak. Vagyis életvezetési, 
gyermeknevelési, munkavállalás-
ra felkészítő tanácsadást kapnak, 
és ezeknek a segítségével remélhe-
tően a többségi társadalomba való 
beilleszkedésük sikeresebb lehet. 

A rendezvényt Kádasné Öreg 
Julianna, a Békés Városi Szociá-
lis Szolgáltató Központ igazga-
tója, e projekt szakmai vezetője 
nyitotta meg. Ezután a családok 
négyfős csapatokba tömörülve 
szellemes, a kreativitást és a vég-
tagokat megmozgató vidám han-
gulatú sorversenyekben és szel-
lemi vetélkedőkben mérték ösz-
sze magukat, nyereményekért. 
Később a Békési Önkormányza-
ti Tűzoltóság látványos bemuta-
tót tartott. A kánikulai meleg-
ben megtartott Családi Délutánt 
közösen elfogyasztott paprikás 
krumpli estebéd zárta.  sz. k.
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A rekkenő hőségben jól esett a tűzoltók vízsugara.

Magas állami elismerés 
a polgármesternek

gulyás gergely miniszter-
elnökséget vezető miniszter 
és prof. dr. kásler Miklós, az 
emberi erőforrások miniszte-
re állami kitüntetéseket adott 
át augusztus 20-a alkalmá-
ból áder jános, Magyaror-
szág köztársasági elnökének 
megbízásából a pesti viga-
dóban. a Magyar Érdemrend 
lovagkereszt polgári tagozat 
kitüntetést megkapta izsó 
gábor is, városunk polgár-
mestere. a magas állami ki-
tüntetéshez a városvezetőnek 
gratulálunk. 

Tűzijáték zárta 
az államalapítás ünnepét

A korábbi évekhez képest na-
gyobb szabású volt az idei augusztus 
20-i nemzeti ünnep. Már délelőtt 
sokan vettek részt a kenyérszentelé-
si ünnepségen az Erzsébet-ligetben. 
Dr. Csiby Miklós főorvos ünnepi be-
szédében az államalapító Szent ist-
ván király érdemeiről szólt. Később 
Nagy József római katolikus esperes 
és Katona Gyula református esperes 
ökumenikus szertartással megszen-
telte és megáldotta, majd megszeg-
te az új kenyeret. Az ünnepi műsort 
a Belencéres Néptáncegyüttes és a 
Gyergyószentmiklósi Fúvószene-
kar tagjaival kiegészült Békés Vá-
rosi ifjúsági Fúvószenekar, továbbá 

két gyergyói diáklány, Oláh Nóra és 
Sólyom-Bíró Orsolya adta. Délután 
a Dánfoki Üdülőközpontban foly-
tatódtak a rendezvények. A családi 
délutánon békési és gyergyói ének- 
és táncegyüttesek, iskolai csoportok 
léptek fel. Koncerteztek a megyei 
kimittud döntősei, a Mártone Net-
work és a Seres Brothers. Megtar-
tották a ii. Délkelet-magyarországi 
Pacalfőző Versenyt, melyre 19 csa-
pat nevezett és a Kispályás Labda-
rúgó Tornát, melynek során kilenc 
csapat mérte össze ügyességét. A 
napot zenés tűzijáték zárta. A prog-
ram a Bethlen Gábor Alap támoga-
tásával valósult meg.

Tűzijáték a Dánfoki Üdülőközpontban.
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Új parancsnok a tűzoltóknál
Hat év után távozik a Békési 

Önkormányzati Tűzoltóság éléről 
Zahorán Gyula. Utóda a korábbi 
helyettese, Araczki Zsolt lett. A 
képviselőtestület augusztusi ülé-
sén emlékplakettet adományozott 
izsó Gábor polgármester a lekö-
szönő parancsnoknak, aki tűzol-
tóként a jövőben is szolgálatot lát 

majd el városunkban. Utódát jó 
szívvel ajánlotta a képviselők fi-
gyelmébe. Araczki Zsolt közel tíz 
éve lát el tűzoltói feladatokat a 
Békési Önkormányzati Tűzoltó-
ságnál, mentőszakápolói képesí-
tést szerzett és tűzvédelmi szak-
vizsgát tett. Helyettese a jövőben 
Farkas János.
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Ösztöndíj-támogatás
Békés Önkormányzata a kezdettől csatakozott a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, hogy segítse a 
felnőtt korúvá vált fiatalok továbbtanulását. Tavaly hatmilliót szánt 
erre a vezetés, és a következő évben is hasonló összeggel akarja támo-
gatni az ösztöndíjpályázatban résztvevőket. Erről a testület a napok-
ban egyhangúlag döntött.
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Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Püski Imre János és Kéki Anita, Balog Dávid 
és Jánoska Zita, Antóni Chistopher és Nagy 
Renáta Fatime, Kertész János és Rácz Ma-
riann, Egeresi Lajos Péter és Molnár Etel-
ka Mária, Kovács Mihály János (Köröstar-
csa) és Németh Mónika, Baricsa Ferenc és 
Milecz-Mitykó Hajnalka (Békéscsaba), Varga 
Richárd (Dunakeszi) és Markó Ilona Katalin 
(Dunakeszi), Skara László (Törökszentmik-
lós) és Wittmann Edina Nóra. 

Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
özv. Sajben Györgyné Horváth Erzsébet (80 
évesen), Pándi János (78, Murony), Juhász 
Jánosné Lakatos Ilona (65), Sólyom Sándor 
(89, Kamut), Tárnok László (57), özv. Balog 
Gáborné Cs. Varga Éva Ilona (75), özv. Kele-
men Imréné Nánási Zsuzsanna (86), Buzder 
Zoltán (59), Berczi Istvánné Szekeres Erzsé-
bet (70, Kamut), Hegyesi László (59, Mu-
rony), Lévai László (58), özv. Kis Lászlóné 
Tomiskó Irén (77), Tokai Gáborné Nagy Ju-
lianna (91), Barna Mihályné Hajdú Julian-
na (85), Salamon János (67), Vadi Lászlóné 
Sándor Etelka (69), Domokos András (73), 
Hrabovszkiné Győrfi Mária (50), özv. Tarko-
vács Imréné Guth Irén (85).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Ügyeletes gyógyszertár
szeptember 8-15. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
szeptember 15-22. 
Levendula Patika (Csabai u.)
szeptember 22-29. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
szeptember 29. – október 6. 
Turul Patika (Piac tér)
október 6-13. 
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 Tüdő-
gondozó épületében) érhető el. Telefon: 
66/414-514.

A Nefelejcs Egyesület Irodalom és határterületei sorozatában augusztus 28-
án Nagy Mihály Tibor költő és Diószegi Eszter grafikusművész volt a vendég. 
Őket kérdezte művészi hitvallásukról az előadássorozat háziasszonya, Gellén-
né Körözsi Eszter tanárnő. Nagy Mihály Tibornak két verseskötete jelent meg, 
de már nem ír, elfogytak a szavai, kimerültek a témái. Diószegi Eszter grafikus-
művész a mindennapokban szociális-mentálhigiénés szakemberként dolgozik. 
Szociális otthonbeli munkája végeztével alkot, ez számára afféle „öngyógyítás”. 
Szereti a vidám témákat. Grafikái és festményei színesek, élénkek, játékosak, a 
gyermeki fantáziavilág és az álom jelenik meg bennük. 

Idén nyáron érte el először a Vízivándor program a Körösök-vidékét, így vá-
rosunkat. A programot a kormány és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hívta 
életre a tartalmas vízitúrázás és élményszerzés céljából. A jelentkező fiatalok 
általa megismerhetik a gyönyörű magyar tájakat és erősödhet bennük a sport 
és a természet szeretete. A nyár során tizenkét csoportban közel 300 túrázó 
fiatal és kísérője indult el Dánfokról Szarvas felé, az utolsó csapat augusztus 
15-én startolt. Útjukra Kálmán Tibor alpolgármester bocsátotta őket. A szer-
vezésbe a Békési Kajak-Kenu Club és a Százlábú Egyesület is besegített. A 
Körösök menti túra azért különleges, mert vegyesen kerékpáros- és vízitúra 
nap is van benne.

Ez történt
Békésen

Rekordot döntött 
a kenyéreladás

(Folytatás az 1. oldalon)
idén a korábbiaknál jobban 

megnyílt a békésiek pénztárcája, 
mert összesen 328 ezer Ft-ot adtak 
össze a tetszetős és ízletes kiscipó-
kért. A Szent Anna Otthon vezető-
ivel egyeztetve ezt az összeget tűzi-
fa vásárlására fogják fordítani, erre 
van most ott a legnagyobb szükség. 
Az összegyűlt pénzt és a megma-
radt búzából őrölt lisztet még eb-
ben a hónapban személyesen viszi 
el Gyergyószentmiklósra Öreg Gá-
bor és segítői. 

A mozgalom szervezői köszöne-
tet mondanak minden búzaado-
mányért a a békési és környékbeli 
gazdáknak, a liszt és a kenyér elő-
állításában szerepet vállalóknak, az 
értékesítésben közreműködőknek 
és persze a vásárlóknak.  sz. k.

A jobboldal 
jelöltje nyert

(Folytatás az 1. oldalon)
„Személyében a megkezdett kö-

zös munka folytatása mellett váro-
sunk társadalmi békéje felé is óriási 
lépést tettünk. Békés város érintett 
szavazópolgárai tehát szeptember 
másodikán az összefogás, a közös 
munka mellett tették le a voksu-
kat”- fogalmaz a közlemény.

Pásztor Szidónia az önkormány-
zat Fidesz frakciójában kezdi meg 
képviselői munkáját. Képviselői 
esküjét szeptember 6-án letette. 

ÉRTESÍTÉS
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

ezúton értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a hulladékgyűjtés, 
és hulladékszállítás közszolgáltatás vonatkozásában 

2018. október 1-jétől Békés városában 
az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje az alábbi:

Cím: békés, verseny u. 4. szám 
Ügyfélfogadás: keddi és csütörtöki napokon 8-16 óra között 

telefonszám: 66/447-150

HÍZOTT KACSA
konyha-
készen, 

szép 
májjal

fOlyAmATOSAn 
rendelHeTő! 

Tel.: 00 36-30/466-83-69.
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Következő lapszámunk  
október 9-én jelenik meg.
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Mi a teendőnk az utcai csapadékelvezető árkokkal?
Békés Város Önkormányzata a „Békés, csapadék
víz elvezetés kialakítása” című TOP2.1.315BS1 
201600002 projekt azonosítójú projekt keretein be
lül idén 154,31 millió Ft támogatásból összesen 3837 
méter csapadékvízcsatornát létesít és újít föl.

Annak érdekében, hogy a csatornák, árkok kifogás-
talanul üzemeljenek, a csapadékvizet levezessék és 
így a belterületi ingatlanokat megvédjék a vízkártól, 
jó műszaki állapotban kell azokat tartani, ami folya-
matos feladatokat ró mind az önkormányzatra, mind 
a lakosokra. Nemcsak jogszabály kötelez, hogy a sa-
ját portánk előtt a közterületet, így a csapadékelve-
zető csatornát karban tartsuk, hanem saját biztonsá-
gunk érdekében a közösség elvárása is ez.

Mit tegyünk, ha gondosan szeretnénk eljárni?
Lássuk át, hogy hogyan működik a csapadékvíz el-
vezető rendszer, mi a lényege. A rendszer célja a bel-
területre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő 
fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése 
és a belterület védelme a külterületeken keletkezett 
vizek káros hatásaitól. 

Mit tesz az Önkormányzat?
Megalkotta a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervet, melynek 
alapelveit figyelembe véve rendszerszinten tudja mű-
ködtetni a belvíz- és csapadékgyűjtő rendszereket. Az 
Önkormányzat a projekt előkészítése, tervezése so-
rán elsősorban a célszerű lefolyást kívánta szabályoz-
ni a város vízgyűjtő felületén, az elvezető árok és cső-
hálózatban, azaz nem a csapadékvíz helyben tartása 
volt a fő szempont. Viszont az önkormányzat infra-

strukturális fejlesztései során igyekszik fokozatosan 
áttérni a korszerű „régi-új” zöld szabályozási módsze-
rekre is, így egyfajta „kevert”, hibrid rendszert kialakí-
tani. A projekt kiegészítő jelleggel a keletkezett vizek 
helyben tartását is igyekszik megvalósítani, mely a te-
tővizek felfogására és a vízáteresztő burkolatok alkal-
mazására is irányul, például olyan növények lesznek 
telepítve, amelyek ellátják ezt a feladatot is. Emellett 
a projekt tervezése során előnyben lettek részesítve 
a nyílt földmedrű csatornák, szikkasztó árkok, így az 
összegyülekező víz egy része helyben tartható. A tor-
kolatoknál tiltók kerülnek elhelyezésre a vizek vissza-
tartása érdekében. A zárt csatornákat betoncsővel 
oldják meg, melyek kikenés nélküli csatlakozásai le-
hetővé teszik a részbeni elszikkasztást.

Mit tehetünk a csapadékvízzel?
-  Törekedjünk a keletkezett vizeket helyben tartani: a 
tetőről összegyülekező vizet szikkasszuk vagy gyűjt-
sük és tároljuk, hogy később öntözésre használni 
tudjuk. 

-  Ne törekedjünk telkünk, udvarunk minél nagyobb 
mértékű leburkolására, hagyjunk zöldfelületeket, 
szivárgókat, vagy alakítsunk ki vízáteresztő burkola-
tokat (zúzott kő, szórt kavics, gyeprács, stb).

-  Növeljük, hosszabbítsuk meg a víz lefolyási útvona-
lát a vízáteresztő burkolaton vagy zöldfelületen, így 
a csapadékvíz-elvezető árokba már kevesebb víz jut.

-  Telkünkre, udvarunkra minél többfajta növényt tele-
pítsünk, lehetőség szerint fákat, bokrokat, cserjéket 
is, hiszen azok nagy mennyiségű vizet el tudnak tá-
rolni. Igyekezzünk a talajt lazán tartani, ami ezáltal 
több vizet képes elnyelni.

Mit tehetünk az utcai csapadékcsatornával?
Mindannyiunk feladata és kötelessége, hogy a há-
zunk, telkünk előtti közterületi csapadékvíz elveze-
tő csatornákat, árkokat, műtárgyakat óvjuk, védjük, 
tisztán tartsuk. Ne hordjunk bele szemetet, lombot, 
törmeléket vagy termőföldet. Legalább ősszel és ta-
vasszal takarítsuk ki. 
Amennyiben azt látjuk, hogy az árok jelentősen el-
iszapolódott, feltöltődött, vagy műszaki meghibáso-
dást észlelünk, akkor minél hamarabb értesítsük a 
Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy a szüksé-
ges lépéseket meg tudják tenni, ne vészhelyzetben 
derüljenek ki a rendszer hibái.
Bejelentéseit itt teheti meg:
Békés Város a Polgármesteri Hivatala
Petőfi Sándor u. 2.
Telefon: (66) 411-011
E-mail: varoshaza@bekesvaros.hu

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a 
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: Békés, csapadékvíz elvezetés kialakí-
tása 
Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező 
árakkal várjuk vásárlÓinkat. 

Ajándékozzon szereTTeinek 
érTékálló ArAny ékszerT 

csAládi ünnepekre! 
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink 
3 napos határidővel rendelhetők.

Törtarany beszámítás 
7000 Ft/gramm áron.

AzonnAli készpénzre vAn szüksége? 
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!

(THM: 39,6%-39,7%)
üzletünk a Békés Takarék szövetkezet kiemelt közvetítője.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket! 
Berill Ékszer és zálogház 

Békés, kossuth út 4-es pavilon. tel.: +36-70/551-4570

Berill Ékszer 
és Zálogház

Időpont: szeptember 22. szombat 

PrOgrAm:
10 óra Lovas kocsis és hintós felvonulás indul a Spar mögötti 
parkolóból. 

Megállóhelyek: 10:18 Veres Péter tér, 11:08 Szociális Otthon 
11:59 Vashalom utca – Körösi Csoma Sándor utca keresztező
dése, 12:55 Csabai út – Kalász sor kereszteződése, 13:44 Kor
mos malom, 14:32 Honfoglalás tér (Ady utca)
A megállóhelyeken élőzenés néptáncbemutatót, kalácskínálást 
és borkóstolót tartunk.

15 óra Érkezés vissza a Spar parkolóba. Szőlőlopás

A rendezvényre mindenkit szeretettel vár  a szervező 
Békési Kisgazdakör tagsága.
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Élni ma
Egy tanmese szerint egy ván-

dor az úton haladva meglátott 
egy fadarabot. Milyen gyönyö-
rű faág, gondolta és hazavitte, 
beletette egy vázába, és az pár 
nap múlva kivirágzott. Ugyan-
azon az úton egy másik vándor 
szintén meglátott egy fadara-
bot. Milyen erős ez a faág, jó 
lesz az úton, gondolta, s ván-
dorbotként használta. Egy har-
madik vándor is haladt az úton, 
ő is meglátott egy ugyanolyan 
fadarabot. Milyen ronda kí-
gyó, gondolta, feléje nyúlt, de 
az megmarta. Mert minden do-
log azzá válik, aminek látják. 
És minden ember olyanná vá-
lik, amilyennek látják. 

Magyarország, a magyar 
nemzet is olyanná válik, ami-
lyennek látjuk, amilyennek 
megálmodjuk. Ha azt mond-
juk, hogy élhetetlen ország, 
nemzet vagyunk és közben 
semmit sem teszünk azért, 
hogy ez ne így legyen, akkor 
elégedetlenségünk miatt kül-
földre fogunk költözni. ám, 
ha úgy tekintünk az országra, 
mint hazánkra, a Kárpát-me-
dencére, mint szülőföldünk-
re, akkor felelősen kell ten-
nünk felemelkedéséért, jövő-
jéért. Milyennek látjuk élette-
rünket, nemzetünket? Homok-
ra vagy sziklára épített háznak? 
Elsodor minket a történelem 
vihara vagy rendületlenül ál-
lunk századok múlva is? Ami-
lyennek látjuk, olyanná fogjuk 
tenni. Még székely anyósom is 
kapásból azt válaszolta - mi-
kor megkérdezték, hogy va-
jon milyen év lesz az idei új - 
hogy olyan, amilyenné tesszük. 
Ha saját történelmi régióinkat 
biztonságot adó otthonunknak 
tekintjük, akkor termékeny 
munkánkkal megerősíthetjük. 
Ha csak hasznot akarunk húz-
ni belőle, meggyengítjük. Ha 
élhetetlennek tartjuk, mi is az-
zá válunk. Mert minden ország, 
nemzet olyanná válik, amilyen-

né teszik az ott élők. Ezer év-
vel ezelőtt Szent istván meg-
érezte ezt a felelősséget és a ke-
resztény értékekben meglátta 
az építőköveket. Neki köszön-
hetjük azt, hogy nemzetünk 
szilárd alapon, a krisztusi igaz-
ságon és a keresztény értékren-
den nyugszik. A Szűzanya ol-
talmába ajánlotta országunkat, 
ennek köszönhetően Mária or-
szága vagyunk, értve ezalatt 
mindazt a Kárpát-medencei te-
rületet, ahol ma élünk.

Horváth istván Sándor mag-
vas gondolatait nem először 
használom fel. Köszönet érte. 
Böjte atya egyszerű, érthető 
és éppen ezért nagyszerű, vilá-
gos, építő és gyakorlatias gon-
dolatait szeretem ennyire vagy 
tán kicsit jobban is, hisz min-
denkinek picinykét hazahúz 
a szíve. ám gondolatai mel-
lett esetében arra is figyelnünk 
kell, amit és ahogyan csinál. És 
ez roppant egyszerű. Nem la-
mentál, hanem egyszerűen te-
szi a dolgát. Dolgozik. Tele hit-
tel, optimizmussal és remény-
séggel. Ennyi a nagy titok. Az 
ő figyelmeztetése a következő 
is: „Az emberiség időről idő-
re nagy lendülettel beront egy 
zsákutcába, amiből aztán csak 
rengeteg szenvedés árán tud 
kiszabadulni! Ezek a történe-
lem nagy eretnekségei és mind 
ugyanazon a kaptafán készül-
tek (fasizmus, kommunizmus, 
liberalizmus).” Nos, ezeket az 
utunkba akadó (vetett!) fada-
rabokat is használjuk úgy, aho-
gyan kell: gyújtsunk vele tüzet! 
Mi megmelegszünk mellette, 
az „eszmék” meg elégnek. Mi 
megmaradunk és „eszméletle-
nül” jól élünk majd!

Jegyzet

Pálmai Tamás

Október 13-án lesz 
az első ausztrál bál

 Készült az első ausztrál bálra a 
Békési és Ausztrál Polgárok Egye-
sülete. Nem csupán Békésen, ha-
nem az egész országban ez lesz az 
első ilyen jellegű társasági rendez-
vény. Juhász Zoltán egyesületi el-
nök a Békési Újság megkeresésé-
re elmondta, hogy városi sportcsar-
nokban mintegy 250 bálozó részvé-
telére számítanak október 13-án. A 
bál fővédnökségére Brendon Ham-
mer nagykövetet és Kiss-Rigó 
László püspököt kérték fel. Ők és 
a védnök Fekete Péter államtitkár 
is ígérte, hogy eljön az eseményre. 
Minden bizonnyal a vendégek kö-
zött köszönthetjük Horváth Fe-
rencet, a Magyar Cukrász iparosok 
Országos ipartestülete elnökét, aki 
koordináló szerepet vállalt, amikor 
az ausztrálbarátok süteményérté-
kesítései attrakciójukkal szintén 
jótékony célra gyűjtöttek pár év-
vel ezelőtt. 

A bál jótékony célú, bevételét 
a Békés Megyei Központi Kórház 
Gyermekosztályának eszközbe-
szerzésre fogják adományozni. A 
bálozókra nem mindennapi gaszt-
ronómiai élmény vár, ugyanis sze-
retnének ausztrál ízeket, a mostani 
tervek szerint emuhúsból készült 
előételt és kengurufarok-levest is 
a tányérokba varázsolni. Az estély 
szervezését a Békésre évente ellá-
togató Ausztráliában élő magyarok 
közül máris többen támogatták.

Belépőjegyek a hagyományte-
remtő i. Ausztrál Bálra a béké-
si Ausztrál Pontban vásárolhatók 
meg 9000 Ft-os áron.  sz. k.

Rezsicsökkentés 
igénybejelentés alapján

Békés Város Önkormányzata 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy a téli rezsicsökkentés ko-
rábbi intézkedéseiben nem része-
sült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási 
szerződéssel nem rendelkező ház-
tartások a magyar kormány által 
biztosított természetbeni támoga-
tást egy igénybejelentő lap kitöl-
tésével kérhetik. Az igénybejelen-
tő lap elérhető a www.bekesvaros.
hu weboldalon, illetve a Béké-
si Polgármesteri Hivatal 36-os és 

37-es számú irodáiban. Az igény-
bejelentő lapokat személyesen 
ugyanezekben az irodákba, vagy 
postai úton a Békési Polgármes-
teri Hivatal címére (5630 Békés, 
Petőfi u. 2.) szíveskedjenek legké-
sőbb október 15-ig eljuttatni. A 
benyújtási határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

Az igénybejelentő lapokat a Pol-
gármesteri Hivatal a Belügymi-
nisztériumnak továbbítja, további 
intézkedés céljából. 

VállAlJuK:
 Motorkerékpárok
 személygépkocsik 
 kistehergépkocsik 

 Utánfutók
MűszAki

vizsGázTATásáT.
Továbbá minden 

gépjármű 
eredetiségvizsgálatát 

helyben, akár azonnal!
előzetes átvizsgálás. 

Műszeres 
diagnosztika.

Tárház u. 22/2.
Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat

+36 30 963-0861        +36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu
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titokzatos illatok 
Az aromaterápiát évszázadok óta használja az emberiség. Az esszenciá
lis olajok hatással lehetnek az érzelmeinkre, a hangulatunkra, enyhíthetik 
a fájdalmainkat és más kellemetlen tüneteinket, a megfelelő olaj képes 
csökkenteni a stresszt, némelyik olaj jó hatásfokkal fokozza a keringést, 
ezzel pedig a méreganyagok kiválasztását.
A tömjén az olajok királya. Antidepresszáns, segíti a béke, a relaxált ál
lapot és az elégedettség érzését, nyugtató és egyben gyulladásgátló, 
fertőtlenítő hatás. Fájdalomcsillapító és az ízületi problémákra is jó ha
tással lehet. A mirha támogatja a tudatosságot és hangulatemelő ha
tással is bír. Ezen kívül a mirhának is van fertőtlenítő, gyulladásgátló és 
fájdalomcsillapító hatása, enyhíti a légúti panaszokat, erősíti az immun
rendszert, külsőleg pedig alkalmazzák sebek gyógyulásának elősegíté
sére. A szantálfa olajának párologtatással és a bőrön való kenegetésé
vel  segíti a belső harmónia megteremtését. Helyileg vagy belélegezve 
használva a mirha, a tömjén és a szantálfa olaja pozitív hatása határta
lan, lelki békénk megteremtése érdekében szagolgassunk minél töb
bet belőlük.

dr. jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

terápiás zenélő párna

A Musicpad beépített sztereo hangszóróval és csatlakozóval ellá-
tott párna, mely minden ma kapható cd-lejátszóhoz, rádiókészülék-
hez, sztereo rendszerhez csatakoztatható. Az ortopédiailag kialakí-
tott párna mosható. korszerű viszkózus anyagból készült. Biztosítja 
a nyomáseloszlást, ami a nyaki csigolyák és a vállzóna optimális fek-
vését eredményezi. 

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

Tiszta vizet igyanak az ovisok!
Az Újvárosi Tagóvoda nevelő-

testülete célul tűzte ki az egészsé-
ges életmódra nevelést, amely már 
ebben az életkorban elkezdhető. 
Ezt szem előtt tartva vettek részt 
és nyertek támogatást a Forever 
Kids - Gyermek Egészséges Élet-
mód Támogatási Programban. A 
program jóvoltából központi víz-
tisztítót vásároltak, ami az egész 
óvoda vízhálózatát megtisztítja, to-
vábbá a régi, elavult mosdókagyló-
kat cserélték le a mai kornak meg-
felelőkre. 

- Célunk, hogy az óvodás gyer-
mekeink vízfogyasztási illetve fo-
lyadékpótlási szokásain alakítsunk, 
különös figyelemmel legyünk a gya-
kori és folyamatos folyadékbevitelre. 
Ennek alapfeltétele, hogy óvodánk-
ban kizárólag tiszta, szennyeződé-
sektől, vegyszerektől mentes ivóvi-

zet biztosítsunk. Ez a pályázat ezt 
teszi lehetővé – mondta el a Béké-
si Újságnak Lipcseiné Jakucs Anikó, 
a Békési Kistérségi óvoda Újvárosi 
Tagóvodájának vezetője.  

A vezető óvónő hozzátette, hogy 
a fejlesztéssel a szülőknek a figyel-
mét is felhívják a vízfogyasztási szo-
kások terén szükséges gyökeres vál-
toztatásra. Ez a szemléletmódváltás 
egyre inkább szükségszerű és dön-
tő jelentőségű a felnövekvő generá-
ciók egészség- és környezettudatos 
felnőtté válásában.  sz. k.

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

HIP-HOP TánCSZÍnHáZ

HelySZÍn: BÉKÉS – KulTurálIS KÖZPOnT
Már 3,5 éves kortól egészen a felnőttekig várunk mindenkit!

Érdeklődési és jelentkezési lehetőség:
 vidó kata – nrG vezető +36-20/936-2734

energydancecoolHipHopTancszinhaz
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békési sorsok, ékési arcokB
van öt perce?!

Remélem, van öt percük, hogy elolvassák a 74 éves Schimpl Miksá-
val készült interjúmat. Annál is inkább, mert neki sokkal több ide-
je volt a velem való jóízű beszélgetésre otthonában. Kérem, szánja-
nak rá egy kevéske időt, és ismerjék meg önök is ezt a végtelenül 
közvetlen, intelligens, mindenképp figyelemre méltó úriembert!

- Mit írna az önéletrajzába, ha 
most kellene megírnia?

- Közvetlenül a szovjet megszál-
lás előtt, 1944-ben születtem Ele-
ken. Két húgom van. Az édesapánk 
1947-ben meghalt és a családunk ta-
nyára költözött a megélhetés érde-
kében, így 15 évig éltem ott közép-
kori viszonyok között. Az általános 
iskola első két osztályát még Eleken, 
míg a többit már a tanyasi összevont 
osztályban jártam ki. Ezután követ-
kezett a szakmunkásképző Gyulán, 
ahol mezőgazdasági gépszerelőként 
végeztem. Kezdő szakmunkásként 
a gyulai Gépjavító állomáson, majd 
az eleki Lenin Termelőszövetkezet 
gépműhelyében dolgoztam, és mun-
ka mellett érettségiztem le az eleki 
gimnázium esti tagozatán. A béké-
si Mezgébe 1967-ben kerültem okta-
tó műszaki tanárnak, majd gyakor-
lati-oktatásvezető, műszaki vezető 
lettem, és 21 évet töltöttem az ok-
tatásban. Még ezen időszakra esik a 
mezőgazdasági gépészmérnöki dip-
lomám megszerzése is Gödöllőn. 
A rendszerváltáskor önállósítottam 
magam, kertészkedtem 15 évig és a 
termékeimet a békési piacon értéke-
sítettem egészen a nyugdíjba vonu-
lásomig. 15 évet tevékenykedtem a 
békési Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatban, két ciklusban képvise-
lő is voltam.

- A családjáról még nem hallot-
tunk. Róluk is meséljen, kérem!

-  Ötven éve kötöttünk házassá-
got a feleségemmel, Duzs Zsuzsan-
nával, aki matematika-rajz szakos 
tanár. Két gyermekünk született, 
Zsolt és Éva. Hat unokánk van, há-
rom lány és három fiú. Sajnos Évát 
idén március 23-án, hosszan tartó 
súlyos betegség után elvesztettük, 

mindössze 42 évet élt. Kimondha-
tatlan a fájdalmunk. Halála nagy 
csapás a családunkra, három gyer-
mek maradt anya nélkül.

- A születési éve azt sugallja szá-
momra, hogy a történelem viharai 
önt sem kímélték. 

- Csak néhány dolgot említenék. 
A háború borzalmai, a málenkij ro-
bot, az 1946-os kitelepítés. Rokona-
im nagy részét kitelepítették Né-
metországba, és az azt követő kom-
munista diktatúra rányomta bélye-
gét a családunk sorsára. Édesanyá-
mat tiltott disznóvágás miatt 1949 
novemberében kéthavi börtönre 
ítélték, amiből egy hónapot töltött 
le, ugyanis Sztálin születésnapja al-
kalmából amnesztiát kapott. 

- Úgy tudom, szereti papírra vet-
ni a gondolatait. 

- Amikor az időm engedte, enge-
di, írással töltöm a szabadidőmet. 
A családom és közeli rokonaim szá-
mára 2004-ben megírtam a ,,Ta-
ta könyve” című családi vonatko-
zású könyvemet, aminek első feje-
zete (,,Családom származása és két 
honfoglalása”) az interneten is ol-
vasható, ha beírják a nevemet vagy 

a könyv címét. Megnézhető lesz ha-
marosan a világhálón az Örökség-
kultúra keretében készített inter-
jú is, melynek „Életút elbeszélés” a 
címe. Írtam egy tanulmányt „Élet-
vezetés és gazdálkodás a családban” 
címmel, melyben 14000 bevételi és 
kiadási tételből elemezve megha-
tároztam a családi inflációszámítás 
módszerét.   Többek között kidol-
goztam a gázfűtésű családi házak 
energia-felhasználási mutatójának 
képletét is. Jelenleg is írok: „Ami a 

Tata könyvéből kimaradt” és „in 
memoriam Éva” címekkel.

- Ha nem ír és nem kertészkedik, 
mivel foglalkozik szívesen?

- Fiatalkorunkban sokat utaz-
tunk gépkocsival, sátorral. Voltunk 
Romániában, a rokonainknál Né-
metországban többször is, három 
európai körúton bejártuk Európa 
nagy részét, összesen 23707 km-t 
tettünk meg. Ma már kevésbé 
mozgalmas életet élünk, de a ker-
tészkedéssel ma sem hagytam fel 
teljesen. 4000 négyzetmétert tar-
tok rendben, aminek felét felásom 
minden évben és abban a családom 
részére termelek. A másik fele pi-
hen, füvesített, melyet kéthetente 
nyírok. Szabó istván filmrendező 
szavaival élve: „A múlt minden, a 
jelen egy pillanat, a jövő pedig csak 
terv.”  gugé

Következő beszélgetőtárs: Vidó Kata.
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Folyamatosan induló Elearning tanfolyamok
Bejelentkezés tELEFONON:

Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

 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.

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

20/399-78-09.  
Honlap: 

www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

MAGIX FATELEP 
TŰZIfA

(tölgy, bükk, gyertyán)

áruSÍTáS
KUgLIzVA 

éS KonyHAKéSzen,
 kiszállítással Békésen.

Tel.: 06-70/28-10-941 
Magyar u. 54.

kövesse 
a Békési Újság híreit 
a közösségi oldalon!

Címünk: 
www.facebook.com/bekesujsag
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BÉKÉSI lAKOSOK 
fIgyelem!

A Békési Misszió konyha 

750 ft-os 
MenüT kínál kiszállítással.

Bővebb felvilágosítást kérhetnek 
a +36-70 672 1858 telefonszámon, 

vagy hétköznapokon 8-16 óra között személyesen 
Békésen, a verseny utca 7. szám alatt. 

nyugdÍJASOK 
fIgyelem!

A Békési Misszió konyha 

450 ft-os 
kedvezményes menüt kínál kiszállítással.

Bővebb felvilágosítást kérhet 
a +36-70 672 1858 telefonszámon, 

vagy hétköznapokon 8-16 óra között személyesen 
Békésen, a verseny utca 7. szám alatt. 

a telekom 21. századi hálÓzattal Békésen

Magasabb sebességre kapcsol a Telekom Békésen, ahol a 
település jelentős részén a szeptemberi hálózatfejlesztésnek 
köszönhetően nagymértékben javul az interneten elérhető szol-
gáltatások és a televíziózás minősége.

A telekom intenzív hálózatfejlesztésének eredményeként a szolgáltató 
országszerte összesen több mint 3,4 millió elérést biztosít. Békésen 
már több mint 6500 háztartásban vagy telephelyen érhető el az 500 
Mbit/s letöltési sebességű hálózat*, melynek köszönhetően a we
boldalak egy szempillantás alatt megjelennek a kijelzőkön, az óriás
fájlok sokkal hamarabb letöltődnek az eszközünkre, az élő adásokat 
pedig akadozásmentesen nézhetjük a neten.

A fejlesztéssel a televíziózás is élménydúsabb lesz: a HD kép és 
hangminőség által még részletgazdagabbá válik a tévézés, aminek 
egyaránt örülhetnek a látványos mozi vagy természetfilmek kedvelői, 
a sportrajongók, vagy akár a meséket kedvelő gyermekek. Mindezt a 
telekom IPtV magasabb szinten hozza el nappalinkba: a széles csa
tornakínálatot biztosító csomagok tartalmazzák az Archív tv szolgál
tatást is, amely három napig lehetővé teszi, hogy egyes műsorok eseté
ben visszanézzük az elmulasztott kedvenceinket. A tVGot használó 
ügyfeleknek pedig már útközben sem kell lemaradniuk a tévéműsor
ról, mert akár a mobiljukon, tabletjükön is követhetik a kiválasztott 
csatornáikat. A Moziklub 6000 filmje, sorozata, meséje pedig a mozi 
szerelmeseinek hozzák el a szórakozás magasabb élményét.

Ezzel párhuzamosan a telekom mobilhálózata is látványos fejlődésen 
megy keresztül: a piacvezető távközlési szolgáltató szupergyors, 4G 
infrastruktúrája világviszonylatban is a legjobbak között van. 

A telekom szeptemberben megújult Magenta 1 kedvezménycsomag
jával azon ügyfelek, akik a vezetékes internet előfizetésük mellé mobil 
és IPtV szolgáltatást is választanak, akár 30% havidíj kedvezményt 
kaphatnak a vállalattól. 

A részletekért keresse fel békési üzletünket a pavilon soron, 
hétköznap 9-17 óra, szombaton 9-12 óra között!

* a sajtóközleményben a kínált sávszélesség szerepel, a garantált sávszélességek meg
találhatóak a telekom honlapján, illetve az ÁSZFben



Békési újság 9hírek, interjú

- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Békésen nevelkedtem, a Dr. 
Hepp Ferenc iskolában töltöttem 
általános iskolás éveimet. 2010-
ben kezdtem el a középiskolát, 
melyet Békéscsabán végeztem 
el a Zwack József Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Tagisko-
lában. Érettségi után vendéglá-
tó szervező-vendéglős OKJ-vizs-
gát tettem. Közben párhuzamo-
san mixer és barista tanfolyamra 
jártam, ezáltal lettem a kávé sze-
relmese. Egy kis kávézóban dol-
gozok a Csaba Centerben, előt-
te pedig pultosként dolgoztam. 
imádok az emberekkel foglal-
kozni és a pult mögött kreatív 
dolgokat készíteni. Másik nagy 
szerelem az életemben a néptánc. 
Gyerekkorom óta oszlopos tagja 
vagyok a Belencéres Néptánc-
együttesnek, amellyel rengeteg 
helyre eljutottunk együtt, példá-
ul Portugáliá ba, Csehországba, 

Lengyelországba, Törökországba 
és még sorolhatnám. Mindemel-
lett egy nagyon jó csapat dolgo-
zik össze, rengeteg munka van 
amögött, amit évről évre ösz-
szehozunk. Ennek a munkának 
a gyümölcse, hogy tavaly nyá-
ron Bulgáriában sikerült meg-
nyernünk az ottani nemzetkö-
zi fesztivál fődíját, így idén en-
nek a díjnak kapcsán meghívtak 
bennünket Kínába, azon belül 
Sanghaiba, amit mindenki már 
nagyon izgatottan vár.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- Legnagyobb sikeremnek 
egyenlőre azt tartom, hogy sikere-
sen elindultam a pályámon és sze-
retem is azt amit csinálok. Még fi-
atal vagyok, szeretnék minél több 
mindent elérni az életben, sokat 
tanulni és fejlődni még tovább a 
szakmámban.

- Hogyan képzeled el a jövő-
det?

- Békésen élek és átjárok Békés-
csabára dolgozni. Szeretnék hely-
ben maradni, közel a családom-
hoz, valamint eljutni világszerte 
olyan helyekre, ahol virágzik a ká-
vékultúra és sok-sok tapasztalatot 
szerezni. Remélem, sikerül egyszer 
olyan kávézót nyitnom, ami az ízlé-
semet tükrözi és ahol kamatoztat-
hatom a tapasztalataimat.

A stafétát Toldi Zoltánnak 
adom tovább.  

NÉVJEGY
Név: Varjú Dóra
Foglalkozás: Mixer-Barista
Kedvenc zene: Péterfy Bori: Hajolj bele a hajambaKedvenc film: Ponyvaregény
Kedvenc étel: Csirkehúsos rakott tészta
Kedvenc ital: Rosé fröccs
Kedvenc hely: mindegy csak tengerpart legyenKedvenc időtöltés: néptánc, olvasás

Staféta
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Rovatgazda: 
Serfecz Dávid

Megvilágosodás 
Napja október 5-én

idén is lesz Békésen Megvilágo-
sodás Napja, a Békés Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság kezde-
ményezésére. A közlekedésbizton-
sági célú rendezvény a kerékpáro-
sokat szólítja meg. Október 5-én, 
pénteken a piactéri kerékpárszer-
vizben „Ha egyet vesz rögtön ket-
tő lesz!” akciót tartanak, aminek 
lényege, hogy aki e napon megvá-
sárolja kerékpárja első világítását, 
ajándékba kapja a hátsó villogó 
lámpát, a készlet erejéig. Kérésre 
a biciklik műszaki állapotát is fel-
mérik, és a biztonságot növelő fel-
szereléssel látják el. 

Lesz továbbá figyelemfelhívó 
és példamutató esti kerékpáro-
zás. Gyülekező fél héttől, indulás 
19 órakor a Széchenyi téri műszaki 
áruház előtti, katolikus templom 
mögötti parkolóból. Működő vilá-
gítás kötelező!

Aki az akció bármely program-
ján részt vesz, sorsjegyet kap és 
ajándéksorsoláson vesz részt. A 
sorsolásra a felvonulás után, körül-
belül fél nyolctól kerül sor.  Fess 

Rochilde

őSZI 
áruK 

érkeztek!
Télálló nyírségi 
rózsaburgonya 

120 Ft/kg-os 
áron kapható!

Békés, Teleki u. 17. 
Tel.: 66/411-023

Rablás Tarhoson 
A Békési Rendőrkapitányság 

augusztus 11-én őrizetbe vett két 
tarhosi fiatalt. A gyanú szerint a 
két 16 éves fiú követelt pénzt egy 
fiatal férfitól. Miután a férfitól nem 
kaptak pénzt, az egyikük bántal-
mazta. Ezután adott át nekik né-
hány száz forintot. A két tarhosi 
fiatalt a rendőrök előállították a 
rendőrkapitányságra, ahol rab-
lás bűntett gyanúja miatt kihall-
gatták őket és őrizetbe vették. A 
rendőrség az elvett pénzt lefoglal-
ta és visszaadta a tulajdonosnak. A 
bántalmazott férfi könnyű sérülést 
szenvedett.

Drogügyben intézkedtek
Zavartan viselkedett közúti ellenőrzés során egy 31 éves békési férfi a 

Tátra utcában augusztus 31-én. A rendőrök kábítószer gyorstesztet alkal-
maztak nála, amely pozitív eredményt mutatott. Meghallgatása után ház-
kutatást tartottak az otthonában, ahol kábítószergyanús anyagot találtak a 
nyomozók. A Békési Rendőrkapitányság a férfit őrizetbe vette és kábítószer 
birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt eljárást indított ellene.

A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület szeretettel meghívja Önt

Magyarok Hollywoodban – Az „igazi Drakulától 
a Viszkis rendezőjéig

című filmvetítésekkel fűszerezett előadásra.

Helye: 
Szegedi Kis István Református Gimnázium (Békés, Petőfi utca 11–13.)

Ideje: szeptember 25. (kedd) 17 óra
Előadó: Szegfű Katalin, filmtanár

Szeretettel várunk mindenkit!
A belépés díjtalan.



Egy fekete és egy fekete-fehér kan kiscica in-
gyen elvihető. Érd.: 30/39-33-082.
Anyabirka és kos eladó. Érd.: 20/500-13-62, 
66/643-658.
Anyajuh, kecskegidák, kecskebak, fejőskecske 
eladó. 70/218-95-32.
Kecskék eladók. 30/67-52-575.
Kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 70/508-08-95.

TáRSKERESéS
60 év körüli hölgyet keresek élettársi kapcsolat-
ra. 30/94-55-433.
Egyszerű, józan életű urat keresek 64-68 éves 
kor között. 30/365-23-67.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 25 
éves békési fiatalember társat keres. 70/268-
68-15.

SZolGálTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rova-
ta NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért 
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30. 
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javí-
tása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.

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

Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallya-
zása. Tetőjavítások, ácsmunkák, csatorná-
zás, bádogozás. Hívjon! Tel.: 20/472-96-58.

MuNKáT KERES, AjáNl

Otthoni pénzkereset! Reklámtárgyak cso    -
ma   golása, stb. Tel.: 06-90-60-36-07. 
(audio press.iwk.hu  635 Ft/min, 06-1-2228-
397).

Kúpcserépkenőt keresek.  Tel.: 20/25-28-774.
Kisebb kőműves munkákhoz keresek szakem-
bert békési házamnál. Tel: 70/436-94-94.
Békési baromfitelepre csirkegondozó munka-
társat keresünk. Jó kereseti lehetőség. Tel.: 
70/315-63-11.
Idősgondozói, kisegítői munkát keresek 4 órá-
ban. Tel.: 30/667-45-84.
65 éves kisnyugdíjas nő könnyebb fizikai mun-
kát keres. Tel.: 70/216-37-03, délután.

EGyéB 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölniva-
ló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, desz-
ka. Tel.: 20/396-66-42. 

Vadonatúj, összeszerelt akác zsúrkocsi eladó. 
Szabadban is használható. A felső tálca levehe-
tő. Igényes kivitelezés. Tel.: 30/432-20-30.
Eladó vagy sövényvágóra cserélhető egy még 
garanciás, új állapotú lombszívó. Tel.: 30/655-
25-15.
Kuktából készített nagyon jó állapotú paprikada-
ráló eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Rotakapa 8 kapataggal, krumpli kidúróval eladó 
vagy birkára cserélhető. Nagy teljesítményű 3 
fázisú terménydaráló eladó vagy birkára cserél-
hető. Tel.: 30/279-46-96.
Kisméretű műkő virágtartó párban eladó. Fehér 
márvány virágtartó eladó. Érd.: 30/813-03-94.
Légpuska eladó. 30/67-52-575.
Eladó: DP-0900 új tésztakészítő gép 5000 Ft-
ért, szobapáfrány. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-
144.
Kukta paprikadaráló motorral, állvánnyal, ven-
tillátor háromfázisú motorral, állvánnyal eladó. 
Érd.: 30/612-70-12, 66/415-469.
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész el-
adó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Komfort nélküli ház felújításra vagy lebontásra 
1100 m2-es telken eladó 2,2 millió Ft-ért. Szélső 
u. 59. Érd.: 30/65-83-503.
Tanya eladó a muronyi kövesút mellett gyümöl-
csössel, szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft. Érd.: 
70/218-59-72.
Békésen építési telek (867 m2) eladó. Irányár: 
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33. 
Felújításra szoruló kertes ház sürgősen eladó 
a Hunyadi utcában. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
30/286-63-18.
Váradi utca 52. szám alatti kétszobás, össz-
komfortos ház eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.: 
30/304-69-38.
Muronyban kétszobás, gázkonvektoros családi 
ház eladó nagy telken, állattartó épülettel. Irány-
ár: 4,8 millió Ft. Érd.: 66/472-072, 30/97-48-463.
Második emeleti kétszobás, erkélyes, egyedi 
gáz- és vízórás lakás eladó. Irányár: 4,8 millió 
Ft. Érd.: 20/418-79-70.
Veres Péter téren 55 m2-es, II. emeleti, erkélyes, 
kétszobás lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 
70/509-55-71.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Felújításra szoruló ház eladó a Kinizsi utcában. 
Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 30/389-69-53.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis kom-
fortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Tel.: 
30/863-86-76. 
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló három-
szobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. 
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 millió Ft. 
Tel.: 30/321-35-52.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított, 90 m2-es 
kockaház beköltözhetően 6,6 millió Ft-ért eladó. 
CSOK-ra is. Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Komfortos, költözhető tanya eladó kövesút mel-
lett melléképülettel, nagy kerttel 6,7 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/961-87-65.
Kossuth u. 2/A-ban, Sparral szemben, III. eme-
leti, 60 m2-es, kétszobás lakás eladó. Irányár: 7 
millió Ft. Tel.: 20/520-06-96.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő ada-
tok hiteles sé  géért szerkesztőségünk 
neM vállal felelősséget. 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.

Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy te-
lekkel rendelkező házamat elcserélném tömbla-
kásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Má-
tyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/36-
13-776. 
Fáy utcában II. emeleti, egyedi fűtéses, jó ál-
lapotú lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 
20/984-97-64. 
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, dup-
lafűtéses, redőnyös ház garázzsal 1746 m2-es 
telken 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/612-70-21, 
66/415-469.
Városközpontban II. emeleti, háromszobás, er-
kélyes, tehermentes téglalakás 8,5 millió Ft-ért 
eladó. Tel.: 20/326-79-26.
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 nagy telekkel, vegyes 
tüzeléssel eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartásra 
is alkalmas. Tel.: 30/297-27-51.
Háromszobás kertes ház eladó 9,5 millió Ft-ért. 
Tel.: 70/215-44-00.
Muronyban padlásteres családi ház nagy mel-
léképületekkel, újszerű állapotban eladó. Irány-
ár: 9,5 millió Ft. Érd.: 30/488-08-43, bármikor.
Hőzső utcában kétszobás kertes családi ház 
eladó 9,5 millió Ft-ért. CSOK igényelhető. Tel.: 
70/387-11-31.
Tarhoson 120 m2-es, összkomfortos családi ház 
eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.: 70/946-49-59.
Gyulán ház eladó 10 millió Ft-ért. 70/277-31-89.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

130 m2-es családi ház eladó garázzsal. Gáz + 
központi fűtés. Kisebb kertes házat beszámítok. 
Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.: 70/216-37-03, dél-
után.
A Rövid utcában kétszobás, összkomfortos, 
gáz- és vegyestüzeléses újszerű családi ház 
ipari árammal eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 
20/221-69-64.
A Petőfi utcában 55 m2-es, igényes társasházi la-
kás eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 20/454-16-81. 
A Szarvasi utcában kétszobás kertes ház el-
adó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 30/359-55-69, 
30/431-92-98.
Váradi u. 30. és Váradi u. 30/1. szám alatti össz-
komfortos két családi ház eladó 13 millió Ft-
ért vagy első emeltig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Rákóczi u. 18. szám alatti ház eladó. Irányár: 19 
millió Ft. Érdeklődni ott.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, 
nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irány-
ár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

KIADó INGATlAN

Presszó, üzlethelyiség, raktár + garázs 
hosszútávra kiadó! Tel.: 66/410-906.

INGATlANT KERES
Békésen lakható, összkomfortos házat vásárol-
nék 4 millió Ft körüli áron. 30/43-89-741.
Albérletet keresek Mezőberényben vagy Béké-
sen. Tel.: 30/261-21-85.
Kiadó lakást keresek. 20/886-84-49.
Hárommillióig kis kertes házat vennék nagy te-
lekkel, gazdasági épületekkel. 70/216-37-03.
Földszinti másfélszobás vagy első emeleti két-
szobás lakást vásárolnék jó tároló hellyel. Aka-
dálymentesített legyen. 70/630-44-63.
Kisebb, olcsó albérletet keresek Békésen vagy 
Békéscsabán 1 főre. Tel.: 70/215-44-00.

KERT, SZáNTóFölD
Marói részen közel 2 hektár föld eladó, ebből 
900 m2 bekerített gyümölcsös ásott kúttal, ház-
számmal. Érd.: 70/379-14-53.
Szántóföld és gyep (kaszáló) kiadó Békés külte-
rületén. 30/730-40-01.
Rosszerdőn termő gyümölcsös lakható kis kő-
házzal eladó. Tel.: 66/634-372, este.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút mel-
lett 1170 m2-es gyümölcsöskert eladó. Fúrt kút, vil-
lany, főzésre, csónakázásra alkalmas hely. Érd.: 
30/269-04-17.
Kert eladó a Malomasszonykertben, gazdasági 
épületekkel. 30/242-75-54.
Muronyban, a Murvahelyi zártkertben 1152 m2-es 
gyümölcsös eladó. Víz, villany és pince is van. 
Érd.: 30/97-48-463.

jáRMű, AlKATRéSZ
1982-es kiadású 350-es piros Jawa motorkerék-
pár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Panorámás MTZ-80-as traktor, RM7-es pótko-
csi és kettes eke újszerű állapotban eladó. Tel.: 
66/411-857, este.
Négysebességes Simson robogó eladó. Tel.: 
20/495-21-73.
Simson segédmotort vennék, javításra szoruló 
is érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Elektromos rokkantkocsi újszerű állapotban el-
adó. Érd.: 70/218-59-72.
Peugeot 106 gépkocsira 4 db 155x13 téli gumi 
felnivel eladó. Tel.: 30/238-89-66.
Üzemképes K–442-es gyorsbálázó, traktorra 
szerelhető sertésszállító kaloda, szántóföldi kul-
tivátor eladó. Tel.: 66/413-195, bármikor.
Toyota Yaris 1,3 eladó első tulajdonostól, jó mű-
szaki állapotban, 2019. decemberig érvényes 
műszakival. Érd.: 30/586-10-23.
4x100-14-es acélfelni 175x65x14 Hankook nyári 
gumival eladó. Érd.: 30/213-92-16.
Tavria ZAZ 1105 szgk. friss műszakival, vonóho-
roggal, 38 ezer km-rel eladó. 24 éves, garázsban 
tartott. Érd.: 70/572-64-87.

ÁllAt
Házi kiscicák ingyen elvihetők. 70/218-95-32. 
Vágni való tanyasi gyöngyösök eladók, kopaszt-
va is. Tel.: 30/504-07-11.
Növendék nyúl, pecsenyekacsa, előnevelt né-
makacsa, csirke, kitojt kacsa, liba, pulyka el-
adó. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Konyhakészen csirke eladó. 30/555-47-18.

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: október 2. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések
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Hagyatékból rekamiék, szőnyegek eladók. Tel.: 
30/293-27-51.
Kisbálás lucernaszéna eladó. Jó minőségű kör-
bálás zabszalma eladó. Tel.: 30/279-4696.
Régifajta, Exelsior típusú varrógép eladó. 5 
mázsáig mérő famázsa eladó. Tel.: 30/433-
79-89.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fatek-
nőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot, 
gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemez tár-
gyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi 
bankjegyet. Tel.: 30/245-69-25.
A 2. sz. Általános Iskolában 1968-ban végzett 
8/b osztálynak találkozót szervezünk. Osztályfő-
nök Tasnádi Jolán volt. Jelentkezés: 70/42-34-
386, Berki Ilona.
Eladó: 2 mázsa szilvacefre, négyszemélyes jó 
állapotú önetető, öntöttvas vályú. Durkó u. 4.  
Tel.: 66/416-580, 70/352-24-63.
Szilvacefre eladó. 30/389-69-53.
Rossz akkumulátort, vashulladékot, hagyatékos 
vásárolnék. 30/385-44-15.
40x70 cm-es Bogláry László festmény eladó, 
virágcsendélet. Érd.: 30/286-63-18.
Hagyományos csővázas Csepel és elektromos 
Singer varrógépek eladók. Érd.: 30/286-63-18.
Biotron lámpa lencsekészlettel kedvező áron el-
adó. Érd.: 30/286-63-18.
Eladó: betonvályú, konyhaszekrény, régi fa-
gyasztószekrények, ajtók, szekrénysor, színes 
tévék, betéri antenna, heverők, befőttes üvegek, 
gázkonvektor, gáztűzhely. Jószágra cserélhető. 
Tel.: 70/216-37-03.
Szedéssel eladó: besztercei szilva, vilmoskör-
te, birsalma, téli körte és borszőlő, téli alma. 
20/355-77-26.
Háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, vitrin-
szekrény, szódásüvegek, rekamié, régi vasalók, 
szobafenyő, jukkapálma, gázpalack eladó. Tel.: 
30/905-49-14.
Betegkocsit keresünk szívességből. 20/201-70-00.
Hétdarabos sarok ülőgarnitúra és fürdőszobába 
alsó-felső szekrény eladó. Tel.: 70/388-43-04.
5 méter hosszú 50 cm átmérőjű, valamint 2,5 
méter hosszú 35 cm átmérőjű fenyőrönkök el-
adók. Kisbálás búzaszalma eladó, szállítás 
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Többéves szilva- és barackpálinka, 120 l-es 
cefréshordók, 50-60 kg egészséges, nagyszemű 
Pannónia Kincse szőlő, táskavarrógép olcsón 
eladó. Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Hajdu centrifuga eladó. Érd.: 20/571-83-79.
Új légpuska 12 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/513-
19-56.
Eladó: 400 db hófogó cserepet vagy Bohn cse-
repet vennék sürgősen. Érd.: 70/216-37-03, dél-
után.
Bontásból Bohn cserepet veszek. Tel.: 30/504-
07-11. 
Szőlőprés és szőlőzúzó eladó. Érd.: 70/218-59-72.
Eladó: új háromkerekű 6000-res Elektra moped, 
cefréshordók, Stanley szilva lekvárnak vagy cef-
rének szedéssel, szekrény, rekamié, gáztűzhely, 
gázpalack. Tel.: 66/412-955, 30/20-373-41.
9-10 mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 70/90-75-
286, 15 óra után.
Négy mázsa körtecefre eladó. 70/90-73-506.
Eladó: radiátorok, Simson Star, automata mosó-
gép alkatrésznek, 26-os MTB, 20-as fiú kerék-
pár. Érd.: 70/215-93-56.
Eladó: paprikadaráló, házi készítésű vastalics-
ka, szőlőprés, kézi kötőgép. Érd.: 30/286-63-18.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is 
érdekel. Tel.: 20/49-52-173.
Eladó: kis kanapé, cipőtartó, ruhaneműk, 
Thomp    son nagyképernyős tévé, Samsung 
videolejátszó, gallyal összefűzve, zuhanykabin. 
Két kis ablakszárny elvihető. Baromfira csere. 
Tel.: 70/216-37-03.
Hat mázsa veresszilva cefre eladó. Tel.: 30/461-
47-99.

Othello szőlő, veresszilva cefre, 28-as női kerék-
pár eladó. Érd.: 66/410-204.
Gyári fém nyúlketrec etetővel olcsón eladó. Tel.: 
70/553-99-19.
3,5 mázsa szilvacefre eladó. 20/200-50-78, 
66/415-682, este hat óra után.
Új pehelypaplanok, kókuszmatrac 90x200 cm, 
újszerű felfekvési matrac eladó. 70/235-04-82.
Egy pótkocsira való tégla-cserép töltésnek in-
gyen elvihető. 70/64-67-450.
Búza eladó. 66/411-519.
Eladó: többéves konyhakész akácfa, 10-20 l-es 
pálinkás ballonok, 25 l-es üveg kaspóval. Tel.: 
66/412-955, 30/203-73-41.
Bontott ajtók és különféle méretű ablakok, gáz-
kazán, gáz vízmelegítő, radiátorok, szerelt ké-
mény eladó. Érd.: 30/325-68-68.
Eladó: vezetékes gáztűzhely (5000 Ft), ágyne-
műtartós heverő, székek, fotelek, videolejátszó 
olcsón. Tel.: 30/467-13-39.
50 l-es szőlőprés, 3 db boros hordó, 6 db bo-
rosüveg eladó. 30/354-08-12.
Jó állapotban lévő Terramagon 7 mágneses 
matrac eladó Dr. Deák könyvével. Érd.: 30/357-
18-43.
Erős cirkulafűrész új koronggal, motor nélkül el-
adó. Tel.: 70/553-99-19.
Bontásból szalag- és kúpcserép eladó. Tel.: 
30/488-33-78.
Eladó: szekrénysor, konyhaszekrény, ágynemű-
tartó, fotelek, székek, szétnyitható ebédlőasz-
tal, szőnyegek, kisméretű női ruha, kabát. Érd.: 
30/571-45-22.
Eladó: régi réztárgyak, kis mázsa, női kerékpár, 
régi rádiók, gumikerekű kocsi, régi tányérok, le-
veses tálak, boros és pálinkás készletek, fest-
mények, diplomata táskák, bőröndök, kézi eke, 
mázsához súlyok, lakatosszerszámok. Révész 
u. 7. Tel.: 66/413-716.
Három mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 20/616-
95-09.
Eladó: 400 l-es fagyasztóláda, kézi hajtású 
síngyalú, zománcos kályha. Érd.: 30/571-45-
22.
Eladó: AEG 120 l elektromos bojler, középsző-
nyeg, dohányzóasztalok, csaptelep, befőttes 
üvegek, Lucznik lábbal hajtós varrógép. 70/612-
83-74.
2 db Spro feederbot eladó. 3 f 4 kW 950f vil-
lanymotor eladó. 70/646-74-82.
50 l-es üvegballon, fateknők, vaslapok, moto-
ros permetezők, drótbetétes üveglapok, villany-
tűzhely, műanyag rekeszek, szórófej, diófarönk. 
Érd.: 70/379-14-53.
Tápkockakészítőgép, fóliatartó csövek, öntöző 
perócsövek eladók. Tel.: 70/508-08-95.
Eladó: porszívó, gőztisztító, gáztűzhely, gáz-
bojler, villanybojler, szobakerékpár, férfi kerék-
pár, hatszemélyes faasztal. Érd.: 66/643-333, 
70/410-62-32.
Kéziszövésű rongyszőnyeg eladó, 2 db 5,5 fm-
es, 1 db 1,7 fm-es. 20/391-74-90.
Gyulán kerítéselemek fából, 720 ml-es befőttes-
üvege lapkáva eladók. Tel.: 30/64-83-912.
Eladó: 20-as és 24-es gyermekkerékpár, 115/5-
ös 484 cm-es acélcső, 185 cm-es akácfa, ma-
lacvályú, disznóvályú. Tel.: 66/643-730.
Gázkonvektor eladó. Tel.: 30/667-45-84.
Új vessző hintaszék olcsón eladó. 30/401-81-
27.
7 db ezüst- és lucfenyő ága koszorúnak eladó. 
Tel.: 70/387-11-31.
160x110-es magyar hullámpalát vennék. El-
adó: fehér redőnyök tartozékkal jó állapotban, 
színestévé, olasz villanymotoros szivattyú. Érd.: 
30/434-22-97.
Eladó: műanyag bőröndök, új vízszűrő, új német 
masszázsfotel, rozsdamentes mosogatókagyló, 
munkaasztal székkel, napozóágy, fűnyíró, 10 kg-
os kalapács. 30/272-43-50.
360-380 kg szilvacefre eladó. 20/391-74-90.

TiszTeLT ÜgyfeLeink!
örömmel tájékoztatjuk, hogy az oTp Bank 

Békési Fiókja bővítette szolgáltatásait. 

Figyelmükbe ajánljuk 
az inGATlAnHiTelezési üzleTáGUnkAT, 

amely teljes körűen, helyben intézhető.

Miért növelné költségeit utazásokkal?

kérjük, keressék munkatársainkat: 
OtP Bank Békés, Széchenyi tér 2.  

 tel.: +3666/510255

nincs ideje sorban állni? 
kérjen előre egyeztetett időpontot! 

További részletek: www.otpbank.hu

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül  ajánlattételnek. A részletes 
feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honl
apon közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból és hirdetményekből és egyes ak
ciók esetén a részvételi szabályzatból. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat útján 
történő értékesítésre meghirdeti 

a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
 
–  Fonyód 9260 helyrajzi számú, természetben a 8642 Fo-

nyód, Köztársaság u. 17. szám alatt található ingatlan. 
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az ingatlan induló ára: 30.000.000,- Ft

 
–  Békés 1819/30 helyrajzi számon nyilvántartott, ter-

mészetben 5630 Békés, Bodoki u. 56. szám alatt talál-
ható ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes. 
Az ingatlan induló ára: 7.500.000,- Ft

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Osztályán (Petőfi u. 2. szám, 35-ös iroda). 

Az AjánlAtok BenyújtásánAk hAtárideje: 
szeptember 28. péntek, 12 óra



Békési újsághirdetés12

09. 23. – 10. 17.
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Csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése Békésen
Békés Város Önkormányzata 2017 máju
sában a TOP2.1.315 Települési környe
zetvédelmi infrastruktúrafejlesztések cí
mű pályázati felhívásra pályázatot nyúj
tott be „Békés, csapadékvíz elvezetés ki
alakítása” címmel, mely pályázat 100%
os támogatás intenzitás mellett 154,31 
millió Ft támogatást nyert el. 

A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002 azonosítójú 
projekt célja a belterületre hullott csapadék-
vizek és felszín alól előtörő fakadó vizek ren-
dezett és kártétel nélküli elvezetése, a bel-
területen áthúzódó vízfolyások és belvízcsa-
tornák, belvízelvezető rendszerek rendezése 
és a belterület védelme a külterületeken ke-
letkezett vizek káros hatásaitól. 

A projekt konkrét célja a fejlesztéssel érintett 
utcák (Dánfok, Keserű sor és környéke, Dózsa 
György utca és környéke, a Tárház és Neve-
lő utcák és környéke) csapadékvíz elvezetésé-
nek kialakítása oly módon, hogy azok alkalma-
sak legyenek a vízgyűjtő területeiken keletkező 
rendkívüli mértékű csapadékvizek befogadá-
sára, zavartalan továbbvezetésükre és a helyi 
befogadóba juttatására. A fejlesztés eredmé-
nyeként Békés városában csapadékvíz-csator-
nák létesítése, felújítása (összesen: 3837 mé-
ter) valósul meg. A Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 
alapelveit figyelembe véve cél a helyben ke-
letkezett csapadék helyben tartása. A projekt 
eredményeként csökken a belvíz veszélyezte-
tettség illetve javul a környezeti állapot a beru-
házás által érintett területeken.

A projekt kivitelezési munkái már folya-
matban vannak, az őszi csapadékos időjá-
rás beálltáig minden tervezett beavatkozás 
megvalósul.

A projekt európai uniós támogatás segítsé-
gével, a Széchenyi 2020 program kereté-
ben valósul meg.
Projekt címe: Békés, csapadékvíz elvezetés 
kialakítása 
Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002

Xiii. Békési Tökmulatság 
a gesztenye és a pulyka jegyében 

a Mátyás király emlékévben

szeptember 22. szombat 10–17 óra
Békési Tájház (durkó u. 8.)

egész napos szÓrakoztatÓ 
és gasztronÓmiai programok:

gyermekfellépések, báb és színházi előadások, játszóház. 
tökmustra, tökkirályválasztás, töklámpásfaragás és felvonulás, 

néptáncbemutató, tordai pogácsa látványsütés.

eBéd: 
pandúrleves, tárkonyos vaddisznóragu, gesztenyés minyon.

Fotófal, kézműves vásár és népművészeti bemutatók, 
játszóház a gyerekeknek. 

A belépés ingyenes!

Szervezi a Nefelejcs Békési Kulturális 
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület.

TRIBUTE
madnesS
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bÉkÉsi prograMajáNlatok 
SZEpTEmBER 11. - oKTóBER 10. KÖZÖTT

Szeptember 14. péntek 8-12 óra

Helyi ízek kavalkádja.   Piac

Szeptember 21. péntek 10 órától
Széchenyi istván és Kossuth Lajos 
szobrának megkoszorúzása a vá-
rosvédők szervezésében.

Szeptember 22. szombat 10-17 óra
xiii. Békési Tökmulatság. Bőveb-
ben a 13. oldalon.

Tájház (Durkó u. 8.)

Szeptember 22. szombat 10 órától
Szüreti Mulatság a Kisgazdakör 
szervezésében városszerte. Bőveb-
ben a 4. oldalon.

Szeptember 25. kedd 17 óra
Magyarok Hollywoodban – Az 
„igazi” Drakulától a Viszkis ren-
dezőjéig. Szegfű Katalin előadása.

Gimnázium

Szeptember 27-29. 

xxi. Népi Építészeti Tanácsko-
zás. Kulturális központ

Szeptember 28. péntek 19 óra

Rock koncertek. Bővebben a 13. 
oldalon. 

Kulturális központ

Szeptember 29. szombat 9 óra

Petőfi Sándor szobrának avatása. 
Erzsébet-liget

október 4. csütörtök 17 óra 

Szudár Erika: Fénylő árnyak című 
könyvének bemutatója.

Könyvtár

október 10. szerda 16:30

Filmklub. Műsoron az Kikötői hí-
rek című film. A belépés díjtalan.

Könyvtár

Először is, ugye, nem is így írják azt, hogy whisky. Hanem pont 
úgy, ahogyan az előbb a mondat végén leírtam. De akkor meg mi-
ért nem úgy van a címben…? ó, hosszú történet. Olyan hosszú, 
hogy egészen a xii. századig kell visszamennünk. Ekkoriban tör-
tént, hogy a derék ír szerzeteseknek sikerült előállítaniuk gaboná-
ból egy igen tiszta párlatot, ahogyan ők nevezték: az élet vizét - nem 
átallották Szent Patrikra kenni egyébként ezt a találmányt, nyilván, 
hogy szentesítsék a fogyasztását. Az ital neve ékes ír nyelven így van 
leírva: uisce beatha, skótul is csak egyetlen betű az eltérés. Hogy ho-
gyan ejtették ki? Nagyjából úgy, ahogyan a cikk címét mi mondjuk 
– a whiskey ugyanis csak az ír és egyes amerikai italok neve, a többi 
(például japán) hasonló szesz nevét egyszerűen whiskynek kell írni, 
úgyszólván minden probléma nélkül, meg se kottyan az embernek a 
szabályos toldalékolás. Van a szónak egyébként egy kis szlenges, ar-
tikulálatlan, műveletlen árnyalata is.  Az élet vize persze ismerős le-
het a latinból is: aqua vitae, néha a pálinkára is használták, sőt el is 
változott egy kicsit: ákovita is a pálinka neve, egy (kevésbé használt) 
szóláshasonlatunk mondja is: Tiszta, mint az ákovita. Hogy mennyi-
re tiszta a whiskey, azt csak az élelmiszervegyészek tudják: testvérek 
között is két-háromszáz alkotóelem adja sajátos ízét. Nyilván ebbe az 
összetett ízvilágba szeretett bele Richard MacRannall ír törzsfőnök, 
aki a Clonmachnoise-i krónika (egy ír nyelvemlék) szerint 1405-ben 
a whiskey okozta alkoholmérgezésben lehelte ki a lelkét.

szilágyiné szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Whiskey

Vacsora 
a mozgáskorlátozottaknál

A Mozgáskorlátozottak Bé-
kés Megyei Egyesületének Bé-
kés Helyi Szervezete őszi vacso-
ráját rendezi meg október 6-án, 
szombaton 18 órától. Helyszín 
a Reményhír intézmény Eöt-
vös József általános iskolájának 
étkezője, a Jantyik Mátyás utca 

21-25. szám alatt. Jelentkezni 
október 2-ig lehet személyesen 
a polgármesteri hivatal lapos 
tetős épületében, a 21-es irodá-
ban, kedden és pénteken 8-12 
óra között, vagy a 70/33-43- 
39-es és a 20/567-24-61-es tele-
fonszámon. 

Szolid találkozó 
a nemzetiségiek között

A ii. Békési Nemzetiségi Talál-
kozót rendezték meg augusztus 
18-án a Tájházban. A műsor a Sze-
gedi Kis istván református okta-
tási intézmény német nemzetiségi 
óvodásainak bemutatójával kezdő-
dött, akik német nyelvű körjátéko-
kat, mondókákat, énekeket adtak 
elő. Később ifjabb Mahovics Tamás 
szólónéptáncos adott ízelítőt tehet-
ségéből. Ezután a Békésen műkö-
dő négy nemzeti kisebbség közül 
háromnak a vezetője beszélt az elő-
ző találkozó óta kifejtett munká-
jukról. A szlovák nemzeti kisebb-
ség nevében Feledi János elnök, a 
román nemzeti kisebbség nevé-
ben Szojka Petronella elnökhelyet-
tes, míg a német nemzeti kisebb-
ség nevében Fehér Vilmosné el-

nök szólt a megjelentekhez. A ro-
ma nemzeti kisebbség ezúttal sem 
képviseltette magát. A találkozót 
a német kisebbségiek szervezték 
meg. Az előző évben a legaktívab-
ban ők dolgoztak, élénk kapcsola-
tot ápolva a megyebeli német cso-
portokkal, a békési kulturális civil 
szervezetekkel és nem feledkezve 
meg a jótékonyságról sem. Az év 
legnagyobb eseménye számukra 
azonban még csak ezután jön. Ok-
tóber 20-án Békésen rendezik meg 
a Békés Megyei Németek Anya-
nyelvi és Kulturális Napját, mely-
nek apropóján emléktáblát kíván-
nak állítani annak a 17 békési sze-
mélynek az emlékére, akiket 1945-
ben málenkij robotra innen elhur-
coltak.  sz. k. 

Már készül a Kalendárium
idén ősszel újra megjelenik a 

Békési Kalendárium, annak is a 
2019-es kiadása. A Családért Ala-
pítvány legrégebbi állandó kiadvá-
nya már tizennegyedik alkalom-
mal kerül az olvasók kezébe. A 
kötetet ezúttal is az ötletgazdája, 
Szegfű Katalin szerkeszti. Miről 
olvashatnak majd benne? Mások 
mellett az 1944-es rosszerdei bom-
bázás hiteles történetéről, a békési 
bordélyházakról, a főtér és az Er-
zsébet-liget történetéről, a május-
faállítás népszokásáról, a békési 
harangokról, az 1848-49 szabad-
ságharc békési hőseiről, a Jantyik 

utca szép épületeiről, Tokaji Gá-
bor néhai tanítóról, a Gombkötő 
gátőrdinasztiáról, a békési utca-
névadó személyiségekről.

A 160 színes oldalon megjelenő 
kiadványban ezúttal is helyet kap-
tak nívós pályázati írások és fotók, 
keresztrejtvények és fejtörők, re-
ceptek és más könnyedebb, szóra-
koztató írások. 

A 2019-es Békési Kalendárium 
még e hónapban nyomdába ke-
rül. A bemutató ünnepségéről és 
a kiadvány megvásárlásának le-
hetőségeiről később tájékoztatjuk 
olvasóin kat. 
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Horgász
szemmel

 KoRA őSZI 
poNtyozás 

A KÖRÖSÖKÖN 
Az ősz beálltával a vizek hőmér-

séklete lecsökken. Sokszor ez a hir-
telen vízhőfok-különbség nagyban 
befolyásolja a halak táplálkozását. 
A  Körösök vízszíne tisztábbá vá-
lik és a halak is érzékenyebbek lesz-
nek, óvatosabban táplálkoznak. Ez 
az időszak alig pár hét alatt lezaj-
lik. Mivel a halak hidegvérűek, ne-
kik is van étvágytalanabb szaka-
szuk. Persze van rá megoldás, hogy 
ilyenkor is kapásra csaljuk a pon-
tyokat. Nem mennyiségi etetés-
sel, sokkal inkább illatokkal és jól 
megválasztott etetőanyagokkal. A 
már jól bevált vajsavas vagy esetleg 
tejsavas etetőkeveréket használjuk 
kisebb mennyiségben. Ez esetben a 
halak nem telnek el vele és az illa-
tuk igen távolról odacsalja az ete-
tőkosarunk köré a pontyokat. Csa-
linak a sikeresen működő vafters 
mini bojlit, vagy vafters pelletet 
ajánlom, ezekkel még az óvatosabb 
pontyokat is horogra tudjuk csábí-
tani. Érdemes a csalik között kí-
sérletezgetni, hogy melyik válik be 
igazán. 

szekerczés sándor

Békésen ér célba 
az indián kenu túlélő verseny

Békést is érinteni fogja az Élő-
víz-csatornán keresztülvezető 33 
kilométeres távú ix. indián Kenu 
Túlélő Verseny, melyet szeptem-
ber 22-én tartanak meg. A Gyu-
lától Békéscsabán át Békésig veze-
tő versenyre 10-12 négyfős csapat 
nevezését valószínűsítik. Előírás, 
hogy minden csapatban legalább 
egy hölgynek kell eveznie. De bi-
zonyos, hogy tisztán női csapat is 

indul majd ebben az embert pró-
báló versenyben.

Sós imre, a szervező Zerge Egye-
sület elnöke Békésen, az ó-Fehér-
Körös partján tartott sajtótájékoz-
tatóján elmondta, hogy a 33 kilo-
méteres táv során 23 játékos, kre-
atív és a csapatösszetartást erősítő 
feladatot kell teljesíteniük. A szint-
idő hét óra, de a csapatok teljesít-
ményében ezúttal is, mint mindig, 

az időjárási körülményeknek nagy 
jelentősége lesz. 

- Békési csapat biztosan indulni 
fog a versenyben – mondta el Kál-
mán Tibor alpolgármester, aki ma-
ga is elkötelezett vízi túrázó. 

A leggyorsabb és legügyesebb csa-
pat kilencedik alkalommal is hazavi-
heti a Vándorkupát, melyet a szer-
vezők reményei szerint egy ismert 
kenuversenyző ad majd át. sz. k.

Nagyszabású versenyhétvégével 
ünneplik a jubileumot
Fennállásának huszadik jubileumára készül a Békési Szabadidős 
Lovasklub. Ennek apropóján beszélgettünk Urkom Szilviával, a 
lovasegyesület vezetőjével.

- Honnan indult és hová jutott 
a Békési Szabadidős Lovasklub az 
elmúlt két évtizedben? 

- Az 1990-es években egy béké-
si kislány orosházi színekben lépett 
a díjugrató pályára. Többen ezért 
orosházi lovas kislányként emle-
gettek, ami rosszul esett nekem 
és még sokáig magyarázkodni kel-
lett miatta. Az egyesület megala-
pításának gondolata édesanyám, 
Urkomné Veres ilona fejében szü-
letett meg. Az egyesület célja a bé-
kési lovas társadalom összefogása 
volt. Sokat küzdöttünk a feltétele-
ink hiánya miatt. Ma már az egye-
sület épített fedett és nyitott pá-
lyával rendelkezik, valamint szál-
láshelyet is tud biztosítani vendé-
geink számára.

- Melyek a legkiemelkedőbb si-
kerek?  

- Legnagyobb sikernek a lovas-
sport népszerűsítését érzem. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy Békés vá-
rosában és környékén számtalan 
olyan lótulajdonos, lovas bázis ve-
zető, oktató, állatorvos tevékeny-
kedik, akik hosszú éveken keresz-
tül „nevelkedtek” a szárnyaink 
alatt. Büszkék vagyunk rá, hogy 

néhány tanítványunk életre szó-
ló útmutatást és indíttatást kapott 
nálunk. 

- Hogyan fogjátok megünnepel-
ni a jubileumot? 

- A jubileumi ünnepségünk-
re szeptember 28-30. között ke-
rül sor. Pénteken iskolai sportnap 
lesz, másnap a Gyermeklovas Me-
gyei Döntő Bajnokság lebonyo-
lítására kerül sor, közben fellép-
nek a békési fúvósok és lesz íjász-

bemutató is. Vasárnap a Díjugra-
tó Bajnokság Békés Megyei Dön-
tőjének adunk helyett a dobozi 
úti lovaspályánkon, mellette ma-
zsorett csoport is bemutatkozik. 
A hétvége két napján a helyi bio-
kultúra egyesület és a Madzagos 
Sörmanufaktúra termékeit is meg 
lehet ismerni. Vasárnap a rendez-

vény sztárvendége a Séfek Séfe cí-
mű tévéműsor egyik szereplője, a 
békési Pálfi Barbara, akinek süte-
ményei a helyszínen elérhetők lesz-
nek. A rendezvény nyitott, min-
denkit szeretettel vár a rendezőség. 

Szegfű Katalin

Urkom Szilvia.

Kézilabdabérletet 
nyertek

Előző lapszámunkban a Csa-
ládért Alapítvány és a Békési 
FKC közösen bérletjátékot hir-
detett az őszi szezon hazai mecs-
cseinek megtekintésére. A fel-
tett kérdésre minden pályázó jó 
választ adott. A bérletet Nagy 
László (Karacs Teréz utcai) és 
Galicz istván (Veres Péter téri) 
olvasónk nyerte meg. Nekik a 
bérletet a BFKC juttatja el. Gra-
tulálunk nyerteseinknek!
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Csendesül...
Néma, űrt idézően nagy a csend, mint amikor valaki elment végleg, s 

nem maradt más utána, csak a zajtalanság, a nesztelenség e fájó változata. 
A Malomvégesi temető új sírja mellett, a nagy hőségben korán száradás-
nak indult kukoricalevelek elmúlást idézően zizegnek a forró szélben. S hogy 
még túlvilágibb legyen a hangulat, a szép fehér sírpaplan által is alig tompí-
tottan dübbennek az első, csontkemény göröngyök a koporsó fölött. Nagy 
filmrendező képzeletében sem születethetett volna meg szürreálisabb pilla-
nat. Bevillan Tárnok Laci mosolygó, jóságos arca, akit még hajléktalanjai, 
gondozottjai is elkísértek utolsó útjára a több száz résztvevő mellett. Utólag, 
a sírt rendbe téve, csak koszorúból, sírcsokorból volt éppen száz, meg a már 
meg sem saccolható egyszál virágok. Mert szerették. A maga jóságos sze-
rénységével, kedvességével, a mindenkihez utat találó halk, barátságos sza-
vával, a nem változó, markáns véleményével és a kitartó, célratörő munká-
jával együtt. Főnököktől a legegyszerűbb emberig megtalálta az utat a szí-
vekig. Most a Jóisten magához szólította, mert tán neki is - ebben a bolond, 
száguldozó világban – inkább tettre kész, igaz emberekre van szüksége. Mi 
maradtunk itt, hogy majd a csend fájdalmát megtörve újból munkához lás-
sunk úgy, hogy amit teszünk, az neki, odafenn, a felhőn csücsülve is tetsszen 
és elégedett mosolyra fakassza.  dr. pálmai tamás

A kutyák hűségéről
A kutya az ember legjobb ba-

rátja. Az az állatfajta, amely pon-
tosan tudja, mi az a feltétlen sze-
retet. Szerte a világból ismeretesek 
olyan megható történetek, amikor 
egy kutya hónapokon, olykor éve-
ken keresztül várta haza nap mint 
nap ugyanazon a helyen a gazdiját, 
noha az már régen elhunyt. Vagy a 
sírhelyétől nem mozdulnak el. Ez 
a hűség még a kevésbé állatbaráto-
kat is megrendíti. 

A kutyák érzik a velük egy hul-
lámhosszon mozgó gyermek vagy 
felnőtt rezdüléseit, óvják és vi-
gyázzák őt a magánytól, a hideg-
től, bármiféle veszélytől. Hűségük 
az emberhez bilincseli őket, akit 
ők szeretni fognak, tűzön-vízen át. 
Nincs bennük irigység, rosszaka-
rat vagy gyűlölet. Nem árulják el 
a gazdi titkait, nem lesznek félté-
keny a sikereire. Minden egyes si-

mogatás öröm a számukra, és bor-
zasztóan élveznek minden egyes 
közösen eltöltött percet, játékot. 

Egy kutya előhozza a számunkra 
gyermekkorunk határtalan és nem 
feltételekhez kötött szeretetét. A 
kutyatartás felelőssége jár! Törő-
dést igényelnek. Ellátásuk – aho-
gyan barátságuk – élethosszig tart.

Erzsike néni 90 éves
A napokban köszöntötte 

Petneházi imréné szépkorút Ma-
gyarország miniszterelnöke ne-
vében izsó Gábor polgármes-
ter. Erzsike néni Dobozon szüle-
tett. Fiatalon kötött házasságot. 
Két fiúgyermekük született, akik 
négy unokával és négy déduno-
kával ajándékozták  meg. Sajnos 
a fiait fiatalon elveszítette. Egész 
életében sok terhet hordozott, de 
pozitív gondolkodásmódja, kitar-
tása mindig erőt adott neki fe la-
datai elvégzéséhez. Nyugdíjazá-
sáig a város mozijában volt jegy-
kezelő. 

Petneházi imrénét születés-
napja alkalmából két húga, ke-

resztlánya és az idősek otthoná-
ban az őt ápoló és gondozó sze-
mélyzet köszöntötte fel.

A hűségéről legismertebb kutya, 
Hacsikó, aki 9 éven át várta haza el-
hunyt gazdáját egy vonatállomáson. 
japánban szobrot állítottak az akita 
fajtájú állatnak. története világszerte 
közismert, film készült róla.

Sárkányhajóztak is az 
évfolyam-találkozó résztvevői

Augusztus derekán rendezték 
meg a 3. számú általános iskola 
1978-ban végzett diákjainak évfo-
lyam-találkozóját a Dánfoki Üdü-
lőközpontban. A negyvenéves ju-
bileum apropóján az esemény-
re a férjekkel-feleségekkel együtt 
közel 60 személy látogatott el. A 
találkozó különlegessége, és ez 
már hagyománynak számít, hogy 
péntektől vasárnapig tart. Ez idő 
alatt bőségesen adódik alkalom a 
régi emlékek felelevenítésére, kö-

zös étkezésekre, szórakozásra. A 
rendezvény fő eseménye a szom-
bati „nagy találkozás” volt közös 
vacsorával, sok beszélgetéssel, ze-
nével, tánccal. Vasárnap délelőtt 
fantasztikus hangulatú sárkány-
hajózással ért véget a nem min-
dennapi találkozás. A főszerve-
ző Varga Zsuzsa munkáját Pocsai 
Anna, Pándi istván és Mucsi Já-
nos segítette, továbbá Szabó Sán-
dor és Berczi Mária járult hozzá a 
rendezvény sikeréhez.

Elektronikai 
hulladékgyűjtés

Békés város önkormányzata ismét 
eleKTrOnIKAI HullAdÉKgyŰJTÉSI 

AKCIóT SZerVeZ 
szeptember 24-28. között.

Helyszín: 
békési hulladékudvar (Szarvasi út 64/1. szám)

elektronikai hulladék átvétele 
hétfőtől péntekig 8-18 óra, szombaton 8-12 óra között.

Érdekességek a nagyvilágból
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