
havonta megjelenő 
ingyenes közéleti 

folyóirat 

megjelenik: 
Békés, Bélmegyer, 

kamut, murony, tarhos 
településeken  

10 ezer példányban

A lapszám 
üzenete

Ritkán látszik meg a sárról, 
hogy hópehely volt azelőtt.

(Heltai Jenő)

2018. október 9.  XXVi. évfolyam 17. szám

Pályázati forrásból Közösségi 
Műhelyt alakítottak ki Békésen. 
A műhelyben a barkácsolás 
mellett meg lehet ismerkedni a 
3D nyomtatók működésével.  

2. oldal

Szoborral gazdagodott városunk
Petőfi Sándor mellszobra az Erzsébet-ligetben nyert elhelyezést

Szeptember 29-én, a pákozdi 
csata 170. évfordulóján avatták 
fel Petőfi Sándor mellszobrát az 
Erzsébet-ligetben. A hideg, sze-
les időben megtartott ünnepsé-
gen Varga Sándor nyugalmazott 
mérnöktanár, városvédő mon-
dott avatóbeszédet, melyben ki-
emelte a Hódmezővásárhelyen 
élő, de Békésről elszármazott 
Nagy Sándor kertészmérnök, bo-
rász érdemeit, hiszen ezt a szob-
rot is ő adományozta a városnak, 
hasonlóan Kossuth Lajos és Szé-
chenyi István mellszobraihoz, 
melyeket szintén adott a város-
nak évekkel ezelőtt. Az alkotók 
ugyanazok, a Csongrádon élő 
szobrászházaspár, Máté István és 
Lantos Györgyi, akik jelen voltak 
az ünnepségen.

- A magyar nemzet itt a Kár-
pát-medencében és szerte a világ-
ban Petőfi Sándor emléke előtt 
tiszteleg születésének 195. évfor-
dulóján. Ma itt Békésen egy kul-

túrtörténeti esemény részesei va-
gyunk... Petőfi megérkezett Bé-
késre, a háromszög bezárult. A 
nemzet három férfióriása otthon-
ra talál Békésen is – fogalmazott 
a szónok, majd ő és Izsó Gábor 

polgármester leleplezte és meg-
koszorúzta a bronzalkotást, a fia-
tal Petőfi arcmásával. A talapza-
tot Minya Gábor kőfaragó készí-
tette és adományozta.  

Szegfű Katalin

Békés legújabb köztéri alkotása, Petőfi Sándor mellszobra mellett balról Máté 
István és Lantos Györgyi szobrászművész, jobbra Izsó Gábor és Varga Sándor.
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Következő lapszámunk 
megjelenik: 

november 13-án.

Kínában járt a Belencéres
Története eddigi legnagyobb kalandján van túl a Belencéres Nép-
táncegyüttes, amely 31 táncossal, négy zenésszel, továbbá egy tol-
máccsal és Izsó Gábor polgármesterrel együtt Kínában vendégsze-
repelt szeptember derekán. A 34 nemzet részvételével zajló Sang-
haji Turisztikai Fesztiválra kaptak meghívást, egyedüli magyar 
fellépőként. Kiutazásukhoz a táncosok mellett civil szervezetek, 
vállalkozók, magánszemélyek is hozzájárultak. Egy 24 millió la-
kosú metropoliszt ismerhettek meg. Interjú Mahovics tamással, a 
Belencéres Néptáncegyüttes művészeti vezetőjével.

- Melyik a legemlékezetesebb fel-
lépés a kínaiak közül a számodra?

- A fesztivál nyitóceremóniá-
ján adott fellépés volt számomra, 
és talán mindannyiunk számára a 
felemelőbb. A bemutatkozónkat 

több kilométeres menettánc kö-
vette. Sanghaj egyik fő utcáján ha-
ladt a menet, ahol a helyiek százez-
rei gyűltek össze. Nagy örömmel 
fogadtak bennünket. 

(Folytatás az 5. oldalon)

A vízi turizmust fejlesztenék
Várhatóan novemberben ke-

rülhet a kormány elé a Bejárható 
Körösök-völgye fejlesztési prog-
ram – jelentette be a békési kis-
hajó-kikötőben megtartott sajtó-
tájékoztatón a napokban Révész 
Máriusz. Az aktív Magyarorszá-
gért felelős kormánybiztos ki-
emelte, a számos beruházási el-
képzelés között egyebek mellett 
szerepel a vízitúra megállóhe-
lyek további fejlesztése, valamint 
a nyaralóhajózás bevezetése a tér-
ségben – írta meg a Békési Me-
gyei Hírlap. 

(Folytatás a 15. oldalon)
Révész Máriusz és Dankó Béla, a bé-
kési kishajó-kikötőben.
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Békési újságÖnkormányzati hírek, felhívások2

Van már 3D nyomtató Békésen is
A „Humán szolgáltatások fej-

lesztése térségi szemléletben” cí-
mű pályázat forrásából Közössé-
gi Műhelyt alakítottak ki nemré-
giben, amely ideiglenesen a Civil 
Szervezetek Házában, a Hőzső ut-
cán nyert elhelyezést. (Az energeti-
kai korszerűsítési munkálatok be-
fejezésével a kulturális központba 
fog költözni.) 

Kálmán tibor alpolgármester 
a helyszínen a sajtó előtt elmond-
ta, hogy a Közösségi Műhelyben 
1,3 millió forintból egyrészt fa-
ipari barkácsgépeket és a barká-
csoláshoz szükséges kiegészítőket 

szereztek be és helyeztek el, más-
részt két darab 3D nyomtatót vet-
tek, amely már a 21. századi, mo-
dern jövőt vetíti elénk. A műhely 
vezetője, Kovács András hozzátet-
te, hogy a közösségi barkács- és 
3D műhely kedden és szerdán 14-
18 óra között tart nyitva, és elő-
zetes bejelentkezés alapján lehet 
igénybe venni. A szerszámok és a 
nyomtató használata ingyenes, de 
utóbbinál a nyersanyag, a lobom-
ló és nagy szakítószilárdságú mű-
anyag anyagköltségét ki kell fizet-
ni. A 3D modellezés és technoló-
gia jobb megismerésére már ezek-
ben a hetekben szakköri foglalko-
zások kezdődnek.  

Szegfű KatalinKovács András és Kálmán Tibor a közösségi műhelyben. 
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 1848 helyi emlékezete
„1848, te csillag” címmel rend-

hagyó tárlat nyílt a Városháza eme-
leti folyosóján. A kiállítás a forra-
dalom és szabadságharc Békéshez 
kötődő eseményeit, személyisége-
it mutatja be, és a tárgyi emlékei-
ből ad ízelítőt: a tárlókba szablyák, 
kardok és puskák kerültek. Szól a 
toborzásokról, a békési nemzetőrök 

hőstetteiről, a harcok helyi áldoza-
tairól, Békés első díszpolgárának, 
Kossuth Lajosnak a kultuszáról, és 
Irányi Dániel emlékezetéről is. Az 
S. turcsányi Ildikó régész-muzeoló-
gus, múzeumigazgató által rende-
zett tárlat a Városháza emeleti fo-
lyosóján jövő év február végéig in-
gyenesen látogatható.  Sz. K.
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁR!
A Békési Kisgazdakör október 14-én, vasárnap, 10 órától 

kedvezményes alma, burgonya és hagymavásárt 
tart a Csabai út 18. szám alatt.

Alma: Idared és Jonatán  fajták 160 Ft/kg egységáron, 
20–22 kg-os ládás kiszerelésben.

Burgonya: Dellarosa fajta, 120 Ft/kg egységáron, 5–10–30 kg-os kiszerelésben.
Hagyma: 180 Ft/kg egységáron, 5–10–30 kg-os kiszerelésben.

Az értékesítés a készlet erejéig tart.
Minden kedves vásárlót szeretettel vár a Gazdakör.
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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: 
Mihalik Csaba és Szikora Ágnes, Fe-
kete Zoltán és Knyihár Annamária.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
Kis László (76 évesen), Takácsné 
Gregus Mária (57), Kovács László-
né Sziromi Anna Veronika (65), Csa-
pó Gergely (41), Pusztai János (75), 
özv. Bujdosó Imréné Kutyik Julian-
na (79), Mihalik János (70), Tarko-
vács Imre (86), Borbély Klára Eme-
se (74), özv. Rácz Andrásné Som-
lyai Erzsébet (87), Karácson Sándor 
(64, Bélmegyer), Sziegl György (75), 
Kónya Gáborné Korcsok Erzsébet 
(68), Gyarmati István (63), özv. Püs-
ki Gáborné Pocsai Róza (93), Vár-
konyi Gyula (89), Lipcsei János (81), 
Kovács István (86), Endrődy Lász-
ló Sándor (79), özv. Varga Istvánné 
Dombi Eszter (82), Csarnai Gábor 
(92), Varjú Tamás (57), Varga Im-
re (90, Kamut), Molnár József Mi-
hály (80), özv. Lipcsei Lászlóné Ba-
ji Zsuzsanna (87), Szabó Gyuláné 
Zlovinszki Mária (69).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Ügyeletes gyógyszertár: 
október 6-13. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
október 13-20. 
Levendula Patika (Csabai u.)
október 20-27. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
október 27. – november 3.
Turul Patika (Piac tér)
november 3-10. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ün-
nepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között ve-
hető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyit-
va tartanak.

Orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgon-
dozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

 „A pap sosem úr, hanem szolga”
Interjú Nagy Tiborral, békési római katolikus lelkipásztorral

Szeptember 15-e óta a békési római katolikus egyházközség lelki-
pásztora a 34 éves, dunaszerdahelyi születésű Nagy Tibor. Diakó-
nusként, aztán káplánként Hódmezővásárhelyen szolgált, és két 
éve szentelték pappá. teológiai tanulmányait Egerben és Szegeden 
folytatta. Békésre Kistelekről érkezett.

- Hogy érzi magát az első békési 
napok után?

- Nagy örömmel foglaltam el új 
szolgálati helyemet. Rengeteg a ten-
nivaló. Reggeltől estig mozogni kell, 
de alakulnak a dolgok, segítőkészek 
az emberek. Szeretnék valóban a 
békési hívek rendelkezésére állni az 
élet minden fontos eseményén, le-
gyen szó keresztelőről, esküvőről, 
temetésről vagy házszentelőről. Cé-
lom, hogy sokakat elvezessek az Is-
tenhez és előremozdítsam a lelki fej-
lődésüket. Fontos a személyes kap-
csolat a hívekkel. Szeretnék min-
denki számára elérhető lenni val-
lástól és világnézettől függetlenül. 
Szeretném mindazokat megismer-
ni, akik engedik és igényt tartanak 
rám. Fontosnak tartom a más fele-
kezetekkel való párbeszédet és test-
véri kötelék kialakítását is. Úgy vé-
lem, a pap sosem úr, hanem szolga: 
Isten népének szolgája, aki a hívek 
gyermekeit megkereszteli, a bűnbá-
nókat feloldozza, a közösség jegye-
seit összeadja, a haldoklókat elkísé-
ri a földi élet végéhez, végül a hívek 
elhunyt szeretteit elkíséri utolsó föl-
di útjukon. Ezúton szeretném bá-
torítani a békésieket, hogy kérjék a 
gyermekeik megkeresztelését, ami 
teljesen díjmentes! Fontos feltéte-
le azonban, hogy legalább az egyik 
keresztszülő katolikus legyen. A fel-
nőtté válás küszöbén a gyermekek 
részesülhetnek a bérmálás szentsé-
gében, amelyben lelki segítséget, 

ajándékot kapnak az Istentől. Erre 
szintén lehetőséget nyújtunk azok-
nak, akik meg vannak keresztelve 
és voltak elsőáldozók. Az Egyház je-

len van akkor is, amikor egy férfi és 
egy nő, életre szóló szövetségre lép 
egymással a házasságban. Szeretet-
tel várom mindazokat, akik ebben 
részesülni szeretnének. A haldoklás 
pillanatában sem hagyja az Egyház 
magára az embert. A haldoklás egy 
magányos esemény. Ezért fontos pa-
pot hívni hozzájuk, akiben Jézussal 
találkozhatnak, és aki megerősíti a 
haldoklót lelkileg. Ez szintén telje-
sen ingyenes. Csak jelezni kell telefo-
non vagy személyesen. Ne tagadjuk 
meg távozóban lévő szeretteinktől 
ezt az utolsó segítséget! A szentmise 
íratás is ingyenes. Csak jelezni kell, 
ha valaki szeretne elhunyt szerette-
iért misét szolgáltatni, vagy hálából 
az Istennek születésnap vagy más je-
les ünnep alkalmából.

- Milyen további tervei van-
nak?

- A püspökség jóvoltából meg-
újul az orgona és újból lesz zenei kí-
séret. Tervbe vettük a temető meg-
tisztítását és megszépítését. Terve-
im között szerepel a templom és 
kapujának megújítása is. Természe-
tesen mindehhez időre van szükség. 
Halottak napjára pedig egy nagy 
megemlékezést tartunk, amelyre 
mindenkit várunk. Egy borítékba 
kell majd elhunyt szeretteink ne-
veit belehelyezni és a templomban 
lévő asztalra elhelyezni, amelyet 
majd az oltárra teszünk. Nemsoká-
ra használható lesz a közösségi te-
rem is, ahol otthonra lel a Rózsafü-
zér Egyesület és a KÉSZ is, és ahol 
remélhetőleg rangos rendezvények-
nek lehetnek élvezői a békésiek. 
Ugyanakkor azon dolgozunk, hogy 
az iskoláink fennmaradhassanak, a 
hitoktatás a fiatal oktatók segítsé-
gével zökkenőmentes legyen. Meg-
újul majd az egyházi képviselőtes-
tület is és az egyház támogatásának 
rendszere is.

- Mi vezérli mindennapjaiban?
- A pap mindig Istent és az ő 

népének ügyét képviseli: az örök 
boldogságot. Fáradságot nem is-
merve szeretnék a hívek és a la-
kosok szolgálatában állni. Életem 
célja, hogy megvalósítsam papi 
életemben azt, amit pál apostol 
így fogalmaz meg: „Mindenki-
nek mindene lettem, hogy min-
denkit üdvözítsek”. Szeretettel 
várok minden békési lakost a va-
sárnapi szentmisére, amely reggel 
9 órakor kezdődik. Megtalálnak 
személyesen a plébánián vagy a 
20/29-15-411-estelefonon.  P. T.
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Közérdekű információ
A Békési Horgász Egyesület tájékoztatja a horgá-

szokat, hogy 2019. január 1-től horgászkártya váltása 
kötelező minden horgász számára. A horgászkártya 
postázása 30-60 nap, ezért érdemes már most elkez-
deni az ügyintézést.  Ne feledje, ha nincs horgászkár-
tyája 2019. január 1-jén, nem tud 2019. évre állami 

jegyet váltani! A Békési Horgász Egyesület regiszt-
rációs pontként minden horgászt vár, egyesületi ho-
vatartozástól függetlenül. Bővebb információ: Békés, 
Hőzső u. 4. (bejárat a Libazug u. felől). Nyitva: kedd, 
szerda, péntek: 10-13 óra és 13:30-15:30 között, va-
lamint szombaton 8-12 óra között.  
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VÉDJÜK MEG
MAGYARORSZÁGOT!

NE ENGEDJÜNK A ZSAROLÁSNAK!

Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar

hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát.

Most a határvédelem jogát is el akarják tőlünk venni.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Brusszel_osz_213x275mm.indd   1 2018. 10. 02.   10:41



Békési újság 5hírek, jegyzet

Tisztán
Gyakran használjuk e szót: 

nettó. Általában tisztát értünk 
alatta. Tán - ha fizetésről van 
szó - leginkább azt gondoljuk: 
mennyi marad a zsebünkben, 
ha „meghámozzák” a bruttón-
kat? De érdekes másért is ez a 
szó. Értelmezését kutatván a 
„hálón”, alig talál az emberfia 
valamit, hiszen annyira köz-
szájon forgó, mindennaposan 
használt kifejezés, mindenki ér-
ti, ergo minek annyit firtatni a 
mögöttesét, gondolhatnánk. S 
e vélekedés tán jogos is, de… 
De, mert azért lehet itt is egy 
kicsit kutakodni, kötekedni, 
habitustól függően.

Merthogy - elmélkedjünk - 
ha elkezdjük másra is alkalmaz-
ni, érdekes dolgok sülhetnek ki. 
Az egyszerű, hogy egy autó, 
hajó ennyi tonna üresen (net-
tó), ennyi tonna megpakolva 
(bruttó). Az is „megvan” ugye, 
hogy egy disznó élőben (brut-
tó) ennyi, levágva meg mennyit 
dobunk a szemétre (epehólyag, 
bélsár, leégett szőr, stb), meny-
nyi marad feldolgozandó (net-
tó). ám, a feldolgozandó tétel 
rögtön bruttóvá válik, ha azt 
nézzük, nettó mennyi szalonna, 
hús, zsír, stb lesz belőle. No de, 
ha a például a szalonnát elkezd-
jük osztani, azonnal kiderül, 
mennyi paprikás, abált, zsír- 
vagy császárszalonna lesz net-
tó belőle netán. És, ha mond-
juk, az egyik fajtáját (ami ek-
kor már bruttó) felfüstöljük, 
szikkasztjuk, a végén megtud-
juk, mennyi lett az asztalunkra 
kerülő nettó. És a sor végtelen, 
jól látszik e példából is.

A neheze viszont most jön. A 
fekete leves. Mert most alkal-
mazzuk az egészet egy politikai 
pártra, egy kormányra, vagy 
egy társadalmi alakulatra pél-
dául. Egy párt bruttója a tagok 
létszáma. Eddig tiszta. Egy kor-
mány bruttója a benne dolgo-
zók létszáma. Ez is rendben. De 

mi a nettójuk? Na? Hogy hány 
fizető, hány külsős, hány párto-
ló tag van? Egyik sem. Egy bár-
milyen ilyen - úgymond közért 
dolgozó - társadalompolitikai 
formáció nettója az őt alkotó 
személyek (vezető, vezér is ide 
tartozik is!) pozitív emberi kva-
litásainak és az ebből eredő épí-
tő tevékenységnek az összeadó-
dása. Ennyi. Láttunk a történe-
lem során - és látunk ma is - 
sok nagy bruttójú pártot igen-
csak negatív előjelű nettóval, 
azaz ártó, kártékony, gyalázatos 
tevékenységgel.

Végül, mi lesz, ha egy em-
bert akarunk így mérlegelni? 
Hiszen az ember nem disznó. 
általában. Erre a kérdésre a vá-
laszt egyik vasárnap Nagy ti-
bor atya adta meg a misén, ki 
elmesélte (persze nem ezek-
kel a szavakkal), hogy a meg-
mérettetéskor a bruttó egy em-
berből annyi lesz a nettó - értsd 
az érték - amennyi jót cseleke-
dett életében. Mert gyarlók va-
gyunk, vétkezünk. Gondolat-
tal, szóval, cselekedettel és mu-
lasztással. A negatív, rossz gon-
dolat engem mérgez lassan, a 
gonosz szó ölni is tud akár, a 
cselekedetről nem is beszélve. 
A mulasztás pedig a meg nem 
tett jót jelenti. A jót cselekvés 
lehetőségének elszalasztását. A 
mindennapi életben nem lehet 
kimazsolázni, hogy milyen ké-
nyelmes és tetszetős jót aka-
rok tenni, amit látnak, amiért 
megdicsérnek. A valódi, a ne-
mes tett az „csípőből, zsiger-
ből” jön, nem lamentálás után. 
És ezek summája a nettó, az 
igaz ember. Ez a végső mérle-
gelés végeredménye. tisztán.

Jegyzet

Pálmai Tamás

Gyerekeké lesz a bál bevétele
Az Ausztrál és Békési Polgárok egyesülete jótékonysági estet szer-

vez október 13-ára. A Békési Sportcsarnokban sorra kerülő est be-
vételét a Békés Megyei Központi Kórház gyermekosztályának esz-
közbeszerzésére fordítják majd. Az orvosokkal egyeztetve szereznek 
be modern és a mindennapok orvoslását segítő eszközöket, a leendő 
bevétel mértékétől függően például betegőrző monitort, pulzusmé-
rő eszközt és infúziós pumpát. A belépőjegy személyenként 9000 fo-
rintba kerül, ez korlátlan svédasztalos étkezést is tartalmaz. Auszt-
rál borok és ételek is az asztalokra kerülnek majd. Zenél a sarkadi 
Grund zenekar és a programot fellépések színesítik. Az I. Ausztrál 
Jótékonysági Est fővédnöki tisztségét dr. Brendon Hammer, Auszt-
rália bécsi nagykövete és dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi római 
katolikus megyéspüspök vállalta, a rendezvény védnöke Fekete Péter 
kultúráért felelős államtitkár. Mindezekről Juhász Zoltán egyesületi 
elnök számolt be a napokban a megyei sajtó előtt.  Sz. K.

Kínában járt a Belencéres

(Folytatás az 1. oldalról)
Hihetetlen energiák szabadultak 

fel ebben a szituációban, mindkét 
oldalon, a közönség és a táncosok 
oldalán is.

- Szakmailag mennyiben segí-
tette az együttes tagjait vagy veze-
tőit a fesztiválszereplés?

- Nagyon sokat tanultunk, ta-
pasztalatokat gyűjtöttünk a már 
meglévők mellé. Szakmailag és 
a közösség fejlődésében egyaránt 
hasznos volt az utazás. A közös fel-
adatok, nehézségek, sikerek még 
inkább összekovácsolják közössé-
günket, amelyet egyébként legin-
kább egy nagycsaládhoz tudok ha-
sonlítani. Minden tag hasznosítja 
a korábban megszerzett tudását, 
mindenki tanulhat a másiktól, hi-
szen olyan szituációkkal is talál-
koztunk, amelyekkel normál kö-
rülmények között nem jönnek ve-
lünk szembe.

- Milyen élményeket adott a vá-

rosnézés és a további szabadprog-
ramok?

- Rendkívül érdekes volt bete-
kintést nyerni egy távolkeleti or-
szág kultúrájába, építészetébe, kö-
zel kerülni az ott élő emberekhez. 
A szabadprogramok alkalmával 
megláthattuk miként élnek, köz-
lekednek, kommunikálnak. Meg-
tapasztaltuk a sanghaji emberek 
külföldiekhez, főleg európaiakhoz 
való sajátos viszonyulásukat, gaz-
dasági érdekekkel fűszerezett ven-
dégszeretetüket.  

- Mi lesz a következő kicsi vagy 
nagy feladat az együttes életében?

- Megpróbálunk mielőbb vissza-
zökkenni a hétköznapokba. Követ-
kezik a báli szezon, ahol több fellé-
pésre is felkértek bennünket. A fellé-
pések mellett elkezdődik az ilyenkor 
szokásos műhelymunka, amelynek 
során az együttes újabb táncanyago-
kat tanul és bővíti repertoárját.

Szegfű Katalin
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Felszabadító mozgásFormák

Álljon itt öt olyan mozgásforma, amely oldja a stresszt, növeli az önbizal-
mat, fejleszti az állóképességet és a koncentrációt.  
A futás minden izmot megmozgat, feszültségoldó hatása közismert. Fu-
tás közben az agyban boldogsághormon szabadul fel, és jobban odafi-
gyelünk belső folyamatainkra is. Fontos a megfelelő bemelegítés-nyújtás, 
és egy jó futócipő.
A tánc segít kibontakoztatni a női-férfi energiákat, javítja a tartást és nö-
veli az önbizalmat. Olyan komplex önkifejezési eszköz, amely érzelmeket 
és gondolatokat is közvetít. Tánc közben életre kelnek az érzékeink, vala-
mint folyamatosan fejlődik testtudatunk. 
A lovaglás bár kemény izommunkát igényel, mégis a ló ritmikus mozgá-
sa lazító, nyugtató hatással van a lovasra. Lovaglás közben fejlődik a ko-
ordináció és az ösztöndinamika. 
A jóga rendszeres gyakorlása komplex testi, lelki és szellemi fejlődést ga-
rantál, hiszen a relaxáció és légzéstechnika által segíti az elme elcsende-
sítését. Kiváló stressz oldó.
A kung-fu amellett, hogy segít a fókuszálásban, ezáltal a belső egyensúly 
megteremtésében, önmagunk megismerése felé terel, és idővel maga 
után von egyfajta mentális fejlődést. 
Csakis nyerhetünk azzal, ha beiktatjuk a rendszeres testmozgást az éle-
tünkbe. Kezdjék el még ma!

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A fülzúgást a modern élet természetes kockázatának, valamint az 
öregedési folyamat részének tekinthetjük. Annak ellenére, hogy 
nagyrészt jóindulatú okból alakul ki, javasoljuk, konzultáljon szakem-
berrel annak érdekében, hogy biztos lehessen ebben. 

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

Gyermekélelmezési
Intézmény
Békéscsaba
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békési sorsok, ékési arcokB
,,Ha táncolsz, élsz, ha élsz, táncolsz”
Sophia Bontella szerint a hip-hop táncot nem megtanulni kell, ha-
nem érezni. Erre gondoltam a Vidó Katával folytatott beszélgetés so-
rán. A mosolygós, karcsú, fiatal hölgy lelkesen válaszolt minden kí-
váncsi kérdésemre szívügyéről, a táncról, rám ragasztva lelkesedését. 

- Mit értsünk Hip-hop Tánc-
színház alatt?

- Az Energy Dance Cool Hip-
Hop Táncszínház még másik né-
ven, 2000 szeptemberében ala-
kult. Családom segítségével ala-
pítottam. Hosszú évek óta a Gyu-
lai Közművelődési és Vízimentő 
Egyesület divattánc szakmacso-
portjaként működünk. Három vá-
rosban vannak csoportjaink: Bé-
késen, Gyulán és Békéscsabán. 
Három és fél éves kortól egészen 
a felnőtt fitnesz csoportokig lehet 
hozzánk jelentkezni. Békésen csak 
gyermekekkel és tinédzserekkel 
foglalkozunk. jelenleg hárman va-
gyunk tánctanárok. Turbucz Dóra 
vezeti minden gyermekcsoportun-
kat, így a békésit is. A serdülőkkel 
már én táncolok. 

  - Milyen lehetőségeitek vannak 
a bemutatkozásra?

- Az elmúlt években nagyon 
nagy örömet jelentett nekünk, 
hogy az első félévi záró bemuta-
tónkat a békési Kecskeméti Gá-
bor Kulturális Központban tart-
hattuk meg. Ez a rendezvény már 
tíz éve hagyományunk, de a leg-
színvonalasabban Békésen tudjuk 
megrendezni. A januári újévi be-
mutatónk jótékonysági gála a sé-
rült gyermekkért. A rendezvény 
természetesen ingyenes és minden 
táncosunk és a nézők is ajándéko-
kat hoznak a sérült gyermekeknek, 
amiket békési intézmények kap-
nak meg és osztanak szét. Minden 
évben több és több ajándék gyűlik 
össze és egyre jobban készülnek rá 
a táncosok és családjaik. Mivel ren-
geteg tanulónk van Békésen, Gyu-
lán és Békéscsabán, ők és a család-
tagjaik akár három kulturális köz-
pontot is megtöltenének. Így saj-
nos nem nyithatunk még nagyobb 

közönség felé. Minden tanév má-
sodik felében táncdarabokat készí-
tünk és mutatunk be a nagy évad-
záró gáláinkon. júniusi bemuta-
tónkon az egyik gálán a tökéletes 
hang című filmet alakítottuk tánc-
darabbá, a másikon pedig a Ró-
meó és júliát. A gyerek csoport-
jaink a legnépszerűbb mesefilme-

ket vitték színre. Minden gála fe-
lejthetetlen és megismételhetetlen 
élmény. Emellett rengeteg fellépé-
sünk van megyeszerte, mert igyek-
szünk mindent elvállalni. Nyitot-
tak vagyunk az egyedi felkérésekre 
is. Békésen rendszeresen fellépünk 
a Madzagfalvi Napokon, a gyerek-
napon, óvodai rendezvényeken. 

- Versenyek?
- A legügyesebb tanulóinkkal 

sok éve versenyzünk. Már az első 
versenyévad után világbajnokság-
ra utazhattunk szólistánkkal, toldi 
Katalinnal, aki 125 szóló verseny-
zőből a 22. helyen végzett, legered-
ményesebb magyarként. Később 
Európa-bajnokságon 4. helyezés 
volt a legjobb nemzetközi ered-
ménye. Felnőtt versenycsoportunk 
is sikert sikerre halmaz. Nagyon 
büszkék vagyunk a versenyzőink-
re, mert viszonylag kevés felkészü-

lési idővel érnek el hatalmas sike-
reket. A tavalyi tanévben 35 ver-
senyzővel versenyeztünk és négy 
országos versenyről közel nyolcvan 
érmet gyűjtöttünk. Németország-
ban gyermek versenycsoportunk-
kal és két junior korcsoportos ver-
senyzőnkkel az United Dance or-
ganization Európa-bajnokságán 
hét kategóriában lettünk döntő-
sök. A nemzetközi versenyekre tá-
mogatók segítségével jutunk el. 
Békés városa korábban két tehetsé-
ges helyi táncost, Füredi Barbarát 
és Kecskeméti Vivient támogatta, 
akik most a hollandiai Európa-baj-
nokságra készülnek, így az anyagi 
segítségért ismét hozzájuk fordu-
lunk majd. 

- Te vagy a táncszínház egysze-
mélyes vezetője? 

- Van oktatói, edzői végzettsé-
gem és a Táncművészeti Főisko-
la divattánc-pedagógus szakára is 
jártam. A tevékenységem a táncis-
kolában mindenre kiterjed és min-
den feladat egyensúlyban van, hi-
szen az órákra éppen úgy fel kell 
készülni, ahogy az egyéb ügyeket 
intézni. 

- Ki valójában Vidó Kata?
- Elsősorban anya vagyok. Van 

egy csodálatos 9 éves kislányom. 
Elvált anyukaként egyedül neve-
lem, de nagyon nagy segítséget 
nyújtanak a szüleim és Dézi apu-
kája is kiveszi a részét. Aki ismer, 
az tudja, hogy az én életem a tánc, 
a tánciskola. A legnagyobb erős-
ségem szerintem a kreativitásom. 
Szabadidőmben szeretek varrni, 
ablakdíszeket készíteni, táncisko-
lás kellékeket készíteni, vagy ép-
pen a szobát átrendezni. A mozgás 
fiatalon tart minket tánctanárokat, 
úgyhogy jól érzem általában ma-
gam és szeretek bármilyen szabad-
idős programot. Strand, mozi, uta-
zás, lustálkodás, jöhet bármi, ami 
tényleg pihenés.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: Szabó 
László nyomdász.
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ADJUNK ESÉLYT 
AZ ÉLETRE NEKIK IS!

Telefon: 
70/947-35-04, 
20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Fess 
Rochilde
Őszi áruK 
érkeztek!
Nagy választékban 

kaphatók:
 női-férfi cipők
 dzsekik
 bőrkabátok
 függönyök
 sötétítők
  egyéb 

lakáskiegészítők

Békés, Teleki u. 17. 
Tel.: 66/411-023
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Nem kísérlet, valóság!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.keno.hu

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!

Mindennapos jelenség!

VM-KENO reminder sajto 213x275.indd   1 2018. 09. 19.   16:10
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- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?

- Békésen születtem és jelenleg 
is itt élek. Az Karacs teréz általá-
nos Iskolába jártam, aztán a Farkas 
Gyula középiskolába jártam, infor-
matika szakra. Az érettségi után 
oKj-vizsgát tettem le, mint web-
mester. Az utam innen Szegedre, a 
Szegedi tudományegyetemre veze-
tett, ahol általános rendszergazda 
képzésben vettem részt. jelenleg egy 
békéscsabai cégnél dolgozom, ahol 
pénztárgépekkel és számítógép ve-
zérelte pénztárak felügyeletével fog-
lalkozom. Az informatikai tanulmá-
nyok mellett folyamatosan űztem és 
űzöm hobbimat, a néptáncot. 

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikerednek?

- A néptáncot már 21 éve műve-
lem. Táncolok a Belencéres Nép-

táncegyüttesben és a Palmetta Ze-
nekar tánckarában. Sikerült meg-
találnom egy olyan közeget, ami a 
fiatalok számára nélkülözhetetlen. 
A mai napig tartó barátságokat, 
értékeket, figyelmet kaptam. Szá-
momra azért fontos a tánc, hogy 
továbbadjam és ápoljam hagyomá-
nyainkat. Örökségünket tovább 
éltessem. Itt ismerkedtem meg a 
párommal is. A tánc által rengeteg 
országba eljutottunk már. portu-
gáliától Erdélyig, és a Felvidéktől 
törökországig, Németországtól 
Sanghajig, illetve számtalan hatá-
ron belüli településen is volt meg-
mérettetésünk és fellépésünk. ok-
tóberben pedig az Amerikai Egye-
sült Államokba készülök, ahova a 
helyi magyarok fesztiváljára kap-
tunk meghívást a Palmetta Zene-
karral.

- Hogyan képzeled el az életed 
10-20 év múlva?

- Szeretnék továbbra is Békésen 
maradni a családommal együtt. 
Remélem, hogy leendő gyermeke-
im is majd megismerik a néptánc 
világát és együtt járunk tánchá-
zakba, fellépésekre és utazzuk kör-
be az egész világot.

A stafétát Araczki Zsoltnak 
adom tovább.

NÉVJEGY
Név: Toldi Zoltán
Foglalkozás: műszerész
Kedvenc zene: Deák Bill Gyula: Rossz vér 
Kedvenc film: Csillagok között, Marvel filmekKedvenc étel: marhalábszárpörkölt
Kedvenc ital: ’Irsai Olivér’
Kedvenc hely: Erdély, Balaton és a tengerpartKedvenc időtöltés: néptánc

Staféta
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Rovatgazda: 
Serfecz Dávid

Találkoztak a békési fiatalok 
A Madzagfalvi Napok rendezvé-

nyei sorában másodszor rendezték 
meg a Békési Fiatalok Találkozó-
ját. Szegfű Katalin és D. Nagy Ben-
ce olyan békési fiatalokkal beszél-
getett, akik tanulmányaik elvégzé-
se után visszatértek, hogy itt kama-
toztassák a megszerzett tudásukat. 
Budás-Budai Tünde, Dobi-Mózes 
Ildikó, Kondacs Enikő, Prorok Mi-
hály, Székely Ferenc és tinkó Má-
té – mindannyian olyan békési fia-
talok, akikről olvashattak az elmúlt 
hónapokban a Békési Újság Staféta 
című rovatában. Életükben fontos 
szerepet játszik békési identitásuk és 
a családi közeg is sokat adott nekik. 

- Akik mindenre nyitottak és 
kitartóak a munkában, azoknak 
sikerülni fog céljaik elérése – fo-
galmazták meg többen is. Ab-
ban szintén nagy volt az összhang, 

hogy nagyobb figyelmet kellene 
fordítani a városnak a fiatalokra, 
például a lakhatás területén vagy 
a gyakornoki munkában, továbbá 
jó lenne kiépíteni egy stabil szel-
lemi közösséget. Többen sürget-
ték, hogy a helyi értékek nagyobb 
szerepet kapjanak az oktatásban, 
a közbeszédben, hogy a következő 

generáció tagjai a saját városukban 
legyenek vállalkozók vagy szakem-
berek, ne pedig máshol. Sokan kí-
váncsiak voltak a beszélgetésre, 
ami rendkívül jó hangulatban zaj-
lott és a szervezők még egy nye-
reményjátékkal is kedveskedtek az 
érdeklődőknek. 

Béres Tamara

Lapunk Staféta rovatának korábbi szereplői kaptak meghívást a beszélgetésre. 
Mások mellett Szegfű Katalin főszerkesztő kérdezte őket (képünkön).
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Élelmiszerosztás
57 békési családban élő 253 

személynek juttatott tartós élel-
miszerekből összeállított élelmi-
szercsomagot a Küldetés Ala-
pítvány. Nagycsaládosok, gyer-
mekvédelmi ellátásban részesü-
lők, hajléktalanok, egészségük-
ben károsodott személyek, szo-
ciálisan rászorulók, létminimum 
alatt élők kaphattak pudingport, 
tormát, édességet, levesport, kon-
zerv zöldborsót és kolbászt, me-
lyeket a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület biztosított. Összesen 
több mint 1,3 millió forint értékű 
adomány talált gazdára. A segít-
ség a legjobbkor érkezett, hiszen 
szeptemberben minden gyerme-
ket nevelő család szembesül az is-
kolakezdés nehézségeivel, ami kü-
lönösen nagy anyagi terhet ró az 
alapítvány ellátotti körébe tartozó 
családokra.  

Folyamatosan induló E-learning 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.

miskeriek002@gmail.com
fb.me/helyivallalkozas.bekescsaba



ÁLLAT
Anyakecske, bakkecske eladó. Érd.: 30/542-72-
12, 66/643-658.
Egyéves tyúkok eladók. Tel.: 30/725-78-97.
Tacskó kiskutyát keresek. Tel.: 30/504-07-11.
Fiatal gyöngyösök eladók. 30/709-60-60.
Vemhes kocák eladók. 30/921-26-25.
Levágásra való gyöngyösök eladók. Tel.: 
30/504-07-11.
Gyöngyös élve vagy konyhakészen eladó. Tel.: 
70/387-11-31.
Vágni való és növendék nyúl, pecsenyekacsa, 
előnevelt némakacsa, kitojt kacsa, liba, pulyka 
eladó. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
2 db tanyasi pulyka eladó. Érd.: 70/216-37-03.

SzoLGÁLTATÁS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rova-
ta NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért 
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.

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

Fűnyírást, kaszálást, láncélezést vállalok. 
+36-30/858-19-11.

EGyéB 

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

Eladó: 270 l álló mélyhűtő, italhűtő, kombinált 
hűtő, gyári terménydaráló, favázas kukorica-
morzsoló villanymotoros meghajtással. Érd.: 
30/64-55-113.
Eladó: keskeny, elöltöltős mosógép, lapszken-
ner, tintasugaras nyomtató, CD-olvasó, CD író-
olvasó. 70/622-47-07.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megold-
ható. Tel.: 30/433-79-89.
Nagyteljesítményű 3 fázisú terménydaráló eladó 
vagy birkára cserélhető. Jó minőségű körbálás 
zabszalma eladó. Tel.: 30/279-4696.
Kb. 2000 db Csabai natúr hófogós cserép 50 Ft/
db áron eladó. Érd.: 70/27-96-226.
Hordozható csempekályha, nagyméretű beépít-
hető csempekályha eladó. Érd.: 30/64-55-113.
Eladó: 10-20 l-es pálinkás ballonok, 25 l-es üve-
gek kaspóval, 120 l-es cefrés hordók, gáztűzhely, 
szekrény. Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Eladó: elektromos rokkantkocsi újszerű álla-
potban, szőlőprés és szőlőzúzó. 70/218-59-72.
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. 
Radiátor, bojler, fehér kézmosókagyló eladó. 
Érd.: 70/410-62-32.
Eladó 90 db 13-30-as tégla. Vennék 60 l-es sze-
meteskukát és 5 l-es befőttes üvegeket. Tel.: 
30/367-08-94.
Eladó: hegesztő, négykarikás gáztűzhely 20 ezer 
Ft-ért, 32-es villany húsdaráló 20 ezer Ft-ért. 
70/415-55-84, 66/427-428.
Almacefre eladó. Tel.: 20/243-98-31.
Eladó négyszemélyes disznó önetető, 2 db ön-
tött vasvályú. Tel.: 66/416-580, 70/352-24-63. 
Durkó u. 4.
3 db egyméter magas, szép virágú leánder el-
adó. Érd.: 66/746-257.
Hagyatékból szőnyegek, rekamiék eladók. Tel.: 
30/293-27-51.
5 mázsa szilvacefre eladó. Érd.: 30/389-69-53.
Eladó: hatszemélyes faasztal, lekvárok és pálin-
ka. Érd.: 66/643-333.
Eladó: szobapáfrány, DP9000 új tésztakészítő-
gép. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész el-
adó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.
Parasztház eladó Muronyban 1 millió Ft-ért. 
Érd.: 30/812-72-84.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

867 m2-es építési telek eladó. Irányár: 2,2 millió 
Ft. Érd.: 70/771-90-33. 
Tanya eladó a muronyi kövesút mellett gyümöl-
csössel, szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft. Érd.: 
70/218-59-72.
Komfort nélküli ház felújításra vagy lebontásra 
1100 m2-es telekkel eladó 2,2 millió Ft-ért. Szél-
ső u. 59. Érd.: 30/65-83-503.
Hajnal u. 59. szám alatti közműves ház lebon-
tásra vagy felújításra eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. 
Érd.: 70/274-33-44.
A városközponthoz közel felújításra szoruló utcai 
házrész eladó 3,2 millió Ft-ért. Érd.: 30/505-39-14.
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

Kinizsi utcai ház felújításra vagy teleknek eladó. 
Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/389-69-53.
Libazug utcában 2,5 szobás, vert falú, száraz, 
összkomfortos ház eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. 
Érd.: 30/64-55-113.
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.  
III. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás az Adyn el-
adó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 
millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Kétszobás, összkomfortos, téglaépítésű csalá-
di ház nagy portával eladó 6,5 millió Ft-ért vagy 
első emeltig lakásra cserélhető. Tel.: 20/276-17-
01, 66/634-874.
Széchenyi téren 2,5 szobás, IV. emeleti lakás 
sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
30/64-55-113. 
Bocskai utca 57. szám alatti összkomfortos, 90 
m2-es, felújított családi ház beköltözhetően 6,6 
millió Ft-ért eladó. CSOK-ra is. Érd.: 30/203-73-
41, 66/412-955.

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.

A Décseri utcában másfélszobás, 48 m2-es ker-
tes ház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.
Komfortos, költözhető, kövesút melletti tanya el-
adó melléképülettel, nagy kerttel 6,9 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/961-87-65.
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. 
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.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház kettes 
garázzsal 817 m2-es telken eladó. Ár: 8,7 millió 
Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Háromszobás családi ház eladó halastavakkal, 
parkosított kerttel 8,8 millió Ft-ért. 70/415-55-84.
Háromszobás kertes ház vegyestüzeléssel, nagy 
telekkel eladó. Jószágtartásra is. Irányár: 9 mil-
lió Ft. Tel.: 30/293-27-51.
Háromszobás kertes ház eladó 9,5 millió Ft-ért. 
Tel.: 70/215-44-00.
Háromszobás, összkomfortos családi ház ga-
rázzsal, gazdasági épülettel Malomvégen eladó. 
Irányár: 9,95 millió Ft. Kisebb házat, lakást 5 mil-
lióig beszámítok. Tel.: 70/216-37-03.
2,5 szobás családi ház eladó a Veress Endre ut-
cában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 70/36-59-846.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

A Petőfi utcában 55 m2-es, igényes társasházi 
lakás eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 20/454-
16-81. 
Rövid utcában kétszobás, összkomfortos, 
gáz- és vegyestüzeléses családi ház ipa-
ri áram  mal eladó. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 
20/221-69-64.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. 
Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.: 70/512-75-65.
Fiatalos, 100 m2-es családi ház a Tavasz utcá-
ban eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. 70/634-20-35.
Arany János u. 16/1. alatti összkomfortos kertes 
ház melléképülettel, ásott kúttal eladó. Irányár: 
12,9 millió Ft. Érd.: 20/547-53-40.
Békéscsabán háromszobás lakás eladó 13,5 
millió Ft-ért, második emeletire csere érdekel. 
30/852-22-45.
Hőszigetelt tetőteres családi ház hozzáépített 
garázzsal eladó. A tetőtér különálló lakásként is 
használható. Irányár: 18 millió Ft.  Érd.: 70/27-
96-226.
Központban 130 m2-es, három hálószobás, két-
szintes ház eladó. Garázs vásárolható. Irányár: 
18,9 millió Ft. Érd.: 30/371-68-42.

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
Garázs kiadó a Fáy u. 9-ben. Érd.: 20/775-06-51.

KERT, SzÁnTóFöLD
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút 
mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert eladó. Fúrt 
kút, villany, főzésre, csónakázásra alkalmas 
hely. Érd.: 30/269-04-17.
Szécsénykertben 644 m2-es kert fúrt kúttal el-
adó. Érd.: 20/285-18-50.
Rosszerdőn termő gyümölcsöskert kis kőházzal 
eladó. Érd.: 66/634-372.
Malomasszonykertben 800 m2 bekerített kert el-
adó. Rajta 30 m2-es kisház, víz, villany, sertésól. 
Érd.: 66/412-815.
Maróban közel 2 hektár föld eladó, ebből 900 m2 
bekerített gyümölcsös ásott kúttal, kisebb épü-
lettel. Érd.: 70/379-14-53.

MunKÁT KERES, AjÁnL

Autóbuszvezetőt keresünk különjáratra. 
Érdeklődni: Csavargó-busz Kft. Tel.: +36-
30/865-15-30.

Békési vállalkozó asztalos szakmában jártas 
szakembert felvesz. Tel.: 30/329-34-29.
Békési zsidó temetőbe gondozót keresünk 
ottlakásért. Érd. a helyszínen vagy telefonon: 
70/373-50-37, 30/38-33-496, Moskovics Sándor.
Szarvasmarha fejésében jártas munkatársat ke-
resünk. Érd.: 30/48-48-044.
Idősgondozói munkát keresek. Tel.: 30/73-44-849.
Idősgondozói, kisegítői munkát keresek napi 4 
órában. Tel.: 30/667-45-84.
Otthon végezhető munkát keresek. 70/563-36-63.
Középkorú nő takarítói, idősgondozói, gyermek-
felügyelői munkát keres. 20/483-19-07.

jÁRMű, ALKATRéSz
Rotakapa 8 kapataggal, krumpli kidúróval eladó 
vagy birkára cserélhető. Tel.: 30/279-4696. 
Panorámás MTZ-80-as traktor, RM-7-es pótko-
csi és kettes eke újszerű állapotban eladó. Tel.: 
66/411-857, este.
1982-es kiadású 350-es piros Jawa motorkerék-
pár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
500-as Simson motorkerékpár eladó. 30/563-01-30.
Suzuki Liana 1,3 GLX 2004-es első tulajdonostól, 
friss műszakival, 35500 km-rel eladó. Irányár: 1,8 
millió Ft. 66/420-204.
Háromkerekű rokkant segédmotor, kemping ke-
rékpár eladó. Simson Schawlbe és Jawa Babetta 
segédmotor eladó. Érd.: 30/64-55-113.
20 éves piros Fiat Cinquecento 1 év műszakival 
eladó. Irányár: 120 ezer Ft. Érd.: 70/216-37-03.
Pónikocsi eladó felszerelve, állatszállításra fülké-
vel, irányjelzővel. Tel.: 30/277-95-43.
250 cm3-es Jawa motorkerékpár eladó kitűnő 
állapotban, üzemképesen. Tel.: 30/782-46-92.
Tornádó elektromos robogó eladó. Tel.: 70/94-
87-608.

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

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: november 6. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Apróhirdetések
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6 mázsa kiváló minőségű veres szilvacefre el-
adó. Tel.: 30/461-47-99.
Eladó: 3 db zsírosbödön, 50 l-es alu fazék, 2 db 
beltéri ajtólap. Tel.: 70/626-44-56.
Eladó: kandalló csővel 38 ezer Ft-ért, öntött-
vas gázkonvektor új almatúrával 35 ezer Ft-ért. 
70/415-55-84, 66/427-428.
Eladó: sütni való tök, veres szilvacefre. Érd.: 
66/410-204.
Idared alma, vajkörte eladó. Tel.: 66/747-690, 
20/243-98-31.
4 db demizsonüveg eladó (5-7 l-es). Tel.: 20/445-
73-48.
Eladó vagy jószágra cserélhető: Samsung 
videolejátszó filmekkel, ruhásszekrény, konyha-
szekrény, fenyőfa polcok, cipős szekrény, télie-
sített teliajtó. Széphangzású orgona-zongora el-
adó. Érd.: 70/216-37-03.
Eladó: új vezetékes telefon, álló ventilátor, új szo-
baantenna, hálózsák, fotelek, szivacsmatrac. Tel.: 
30/467-13-39.
Eladó: szobakerékpár, porszívó, jénai készlet, 
konyhai villanybojler, férfi kerékpár, hőtárolós 50 
l-es gázbojler. Érd.: 70/410-62-32.
Modern konyhaszekrény eladó. Érd.: 20/571-83-79.
Elektromos varrógép eladó. 30/57-44-088.
Eladó: újszerű 7 csillagkerekes rendsodró, há-
romfejes Vogel eke, négyfejes eke, 3 táblás füg-
gesztett fogas, sima henger. Tel.: 30/277-95-43.
Eladók: horgászbotok, gáztűzhely, szekrény, 120 
l-es cefrés hordók, rekamié, tévé, 25 l-es üveg-
ballon kosárral, barackpálinka. Tel.: 66/412-955, 
30/203-73-41.
Érett szarvasmarha trágya eladó. 30/484-80-44.
Hat mázsa veres szilvacefre eladó. Érd.: 30/659-8053.
Nagyteljesítményű terménydaráló eladó. 30/921-2625.
Üzemképes K-442-es gyorsbálázó, traktorra sze-
relhető sertéskaloda, szántóföldi kultivátor eladó. 
Te.: 66/413-195, bármikor.
30 m2-nyi 60x60-as padlóburkoló eladó. Érd.: 
70/410-62-32.
Jó állapotú Terramagon-7 matrac eladó Dr. Deák 
könyvével. Érd.: 30/357-18-43.

Eladó: új hosszú női báránybunda, ¾-es férfi ir-
habunda, új vízszűrő, újszerű német masszázs-
fotel. Tel.: 20/272-43-50.
Gázkonvektor eladó. Tel.: 30/667-45-84.
2 db Spro feederbot eladó. 70/646-74-82.
Eladó: parasztkanapé, régi esztergált lábú íróasz-
tal, 60 cm-es kandeláber, falitéka, Opel Corsához 
önindító motor, 4 db üvegballon. Érd.: 20/445-
73-48.
Eladó: 20 m locsolócső (dobbal, húzható kere-
kű, locsolópisztollyal), 30 db csatornavas, 50 m 
használt csatorna. 30/57-44-088.
Eladó: Brix Quantum rotakapa négy kapával, 28-
as női kerékpár, 1200-as fűnyíró, konyhai sarok-
ülő garnitúra. 30/272-83-42.
Eladó: 2 db mosogatótálca, zuhanykabin tálcával, 
színes tévék távirányítóval, vezetékes gáztűzhely. 
Befőttes üvegek, reluxás magas teraszajtó ingyen 
elvihetők. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Téli körte szedéssel eladó. 20/355-77-26.
Kukta paprikadaráló háromfázisú motorral, áll-
vánnyal, ventillátorral eladó. Érd.: 66/415-469, 
30/612-70-12.
Eladó: előszobafal, 35-38-as munkásbakancs, 
női bundák, kabátok, gézpalack, rekamié, ülőgar-
nitúra. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: 50 l-es üvegballon, fateknő, vasrakla-
pok, motoros permetezők, nagyteljesítményű 
rézszórófej, diófarönk. Érd.: 70/379-14-53.
Ágyneműtartós fotelágy, mini mosógép, kétfiókos 
fagyasztó eladó. Tel.: 20/994-65-74.
Műkő váza párban eladó (teraszra vagy temetőbe 
alkalmas). Tel.: 30/813-03-94.
Eladó: ötrészes szekrénysor, heverők, dohányzó-
asztal, fotelek, háromajtós szekrény, gyermekhe-
verő, keverőtárcsás mosógép, szőlőprés, 25 és 
50 l-es üvegek. 30/505-39-14.
Eladó: újszerű műanyag bödönök, munkaasztal 
székkel, fűnyíró, videolejátszó-felvevő, rozsda-
mentes mosogatókagyló, 10 kg-os kalapács. Tel.: 
20/272-43-50.
Gyulán eladók kerítéselemek fából, 720 ml-es be-
főttesüvegek lapkával. Tel.: 30/64-83-912.
Veres szilvafa, besztercei szilvafa, pándi meggyfa 
csemeték eladók. 20/355-77-26.
200 kg szilvacefre és 130 kg körtecefre eladó. 
Tel.: 70/387-11-31.
Egyfázisú terménydaráló, keverőtárcsás mosó-
gép eladó. Tel.: 70/94-87-608.
Eladó: radiátor, szőnyeg, kályha, kerékpár, gyü-
mölcscentrifuga, kinyitható hatszemélyes faasz-
tal, szeder- meggye és fügelekvár. Érd.: 70/410-
62-32.
Eladó 2 db 150 cm-es fehér redőny, ágyneműtar-
tós heverő, színestévé, szobabútorok, vezetékes 
telefon. Érd.: 30/43-42-297.
Naumann elektromos táskavarrógép asztallal és 
kézmosókagyló eladó. Érd.: 66/634-207.
Új pehelypaplan eladó. 30/563-01-30.

BéKés MeGYei néMeTeK 
XXvii. AnYAnYelvi és KUlTUrális nAPJA 

BéKésen
Október 20. szombat 9–14 óra

900  emléktábla avatása a szovjetunióba kényszer-
munkára elhurcoltak emlékére a széchenyi téren

1000  Békés megye tíz településén élő német 
nemzetiségi önkormányzatának kulturális mű-
sora a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban
(Kulturális értékeiket a német nyelv ápolásával, 
népi viseletükkel és a német gasztronómiára 

jellemző sütemények kóstoltatásával, 
hagyományaik őrzését kiállítással mutatják be.)

Díszvendég: 
Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő

A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Szervező a Békési német nemzetiségi Önkormányzat
Támogatók:

Projektazonosító: NEMZ-KUL-18-0354

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársakat keres Békésre, 

LAKATOS, 

CSATORNAMŰ-GÉPÉSZ,  

VEZETÉK- ÉS CSŐHÁLÓZATSZERELŐ 

munkakörökbe. 

Részletek a www.alfoldviz.hu weboldalon 

 

HÍzOTT KACsA
konyha-
készen, 

szép 
májjal

fOlyAmATOsAn 
rendelHeTŐ! 

Tel.: 00 36-30/466-83-69.

MEGHÍVÓ KÖNYVBEMUTATÓRA
Jöjjön el a 

2019-es Békési Kalendárium bemutatójára!
ideje: október 19. péntek 16:30 

helye: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 
(Jantyik u. 23-25.)

néhány téma a kiadvány tartalmából:
 A rosszerdei bombázás hiteles története
 A Jantyik utca házai grafikákon
 Bordélyházak Békésen
 A Gombkötő gátőrdinasztia
 A békési harangokról
 Az Erzsébet-liget története
  Emlékezés Tokaji Gábor 

néhai tanítóra

árusítóhelyek:
 Cerka papírbolt
 Barta kereskedés
 Püski Sándor Könyvtár
 Antikvárium
 Békési Uszoda

Minden Békési Kalendáriumhoz ajándék könyvjelző! 
A 160 oldalas kiadvány ára: 850 Ft. 

A bemutatóra a belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!
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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF  
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Minden héten több mint                forint
főnyeremény vár!*

3 milliárd

euj_alap 213x275.indd   1 2018. 09. 11.   17:42
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FiGYeleM! iDŐPonTválTozás!
A vándor húsbolt értesíti a kedves vásárlóit,
 hogy a jövőben PénTeKi napokon árusít 

a Békési Piacon,  a már megszokott helyen, 
a Főbejárattal szemben 6:30-tól 11 óráig.

Ezt kövEtőEn házhoz mEgyünk:
TArhoson 11:30-12:30 óra között

MUronYBAn 13—14 óra között
Előrendelését a 00 36-70/424-9501-es telefonszámon leadhatja!

A lenti felvétel 1955-ben Borosgyánban készült. A Béke Termelő-
szövetkezet ebben az évben kezdte el használni a villanymotor hajtot-
ta cséplőgépet. A fotót Hankó József, Békésről elszármazott, Szabad-
kígyóson élő helytörténet-kutató bocsátotta a rendelkezésünkre, aki 
maga is, mint 15 éves gimnazista diákmunkás - András nevű bátyjá-
val együtt - látható a képen, búzacséplés közben. Szintén felismerhe-
tő rajta Sipaki István bandagazda (brigádvezető), a zsákos B. Kovács 
Gábor, Szász Pista bácsi gépész és etető, Török Ferenc, és Kárai Gá-
bor kazalos. Hankó József elmondta, hogy a villanymotoros cséplőgép 
a korábbi gőz-, majd benzinmotoros bivaly vontatta, végül a traktoros 
cséplőgépet váltotta fel, meggyorsítva és modernizálva a folyamatot. 
Ezt a következő évtizedtől kezdődően a kombájnok lépték túl. 

A fotót a korabeli Békési Újság újságírója készítette, aki riportot 
írt a békési határban újdonságnak számító fejlesztésről. Tőle elkér-
te Hankó József, aki megőrizte azt. A Béke Termelőszövetkezet el-
nöke ekkoriban Bereczki Imre volt, gazdasági vezetője és könyvelője 
pedig Hankó András, adatközlőnk édesapja. A Béke Termelőszövet-
kezet 1950-1957 között létezett, később átszervezték és október 6. 
TSZ lett belőle. 

Archívumok mélyéről...

Ha önnek is vannak hasonló, archív fotókon megörökített, valame-
ly békési közönséggel vagy eseménnyel kapcsolatos emlékei, amiket 
szívesen megosztana a többi olvasóval, küldje el nekünk! A fénykép 
mellé csatolja rövid leírását, történetét is. A fényképet minden eset-
ben visszajuttatjuk! Címünk: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20. Vagy lead-
hatja a Cerka papírboltban és a Püski Sándor Könyvtárban is.

Az eső sem állította meg 
a Tökmulatságot

Villámlás, mennydörgés és zá-
poreső közepette kezdődött a XIII. 
Békési Tökmulatság szeptember 
22-én. Aztán kiderült az égbolt, és 
nagy érdeklődés mellett folytak az 
eltervezett programok a tájházban. 
Hangsúlyt kapott a Mátyás király 
Emlékév. A mezőberényi Kacagó 
Bábszínház az Egyszer volt Budán ku-
tyavásár című előadást mutatta be, 
míg Soós Emőke színművész ízes 
Mátyás meséket mondott el. Kisült 
a tordai pogácsa. Ezt a mézes édes-
séget Mátyás király is ehette. Hó-
dos Krisztián mesterszakács a mí-
ves tökfaragásról tartott bemutatót. 
Munkája olyan egyedire és szemet 
gyönyörködtetőre sikerült, hogy 
meg is választották a tökmustra 
legszebb tökének. Gazdára talált a 
többi kategória díja is, valamint is-
mét megválasztották a tökkirályt, 

aki ezúttal egy 36 kilós óriás sütő-
töknek köszönhetően Kuffer László 
lett. Ebédre zöldséges-marhahúsos 
pandúrlevest, valamint szarvashús-
ból főzött vadragut kínáltak. A me-
leg tea az egyre szelesebb és hűvösre 
forduló időben igencsak nagy nép-
szerűségnek örvendett. Ellátogatott 
a rendezvényre Ambrus György 
olimpiai aranyérmes szakácsmes-
ter, a Békés Megyei Culinary Team 
vezetője, aki „Mi került Mátyás ki-
rály asztalára?” címmel gasztronó-
miai kalandozásokra hívta az érdek-
lődőket. Elmondta, hogy akkoriban 
egészben sült vadakat ettek az em-
berek, és mellé sokféle zöldséget kí-
náltak, a fűszereket pedig gyógy-
szer gyanánt vetették be a nehéz 
húsos ételek mellé. A tökmulatsá-
got a töklámpásfaragás és felvonulás 
zárta le.  Sz. K.

A játszóházban tök és gesztenye felhasználásával készültek mókás alkotások.
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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



„A jó közösségeket meg 
kell tartani”

A Szegedi Kis István Gimnázium 
IV/D. osztályában 1973-ban érettsé-
gizettek a napokban tartották meg 
újabb osztálytalálkozójukat. A 45 
éves jubileum jó apropót adott az 
összejövetelre, nosztalgiázásra. Az 
egykor 31 fős osztályból 19-en je-
lentek meg, négyen sajnos már el-
hunytak. A találkozást a Székesfe-
hérváron élő Varga Zsuzsanna szor-
galmazta, míg a szervezési munkája 
javát Szerencsiné Szabó Anna vál-
lalta. Varga Zsuzsanna a Békési Új-
ság kérdésére elmondta, hogy szá-
mára a gimnáziumi évek kiemel-
kedő jelentőséggel bírnak: barátsá-

gok, szerelmek szövődtek, jellemek 
formálódtak, és ő ekkor kapta meg 
az indíttatást a pályaválasztásához. 
Ezek miatt érezte, hogy ezt a jó kö-
zösséget meg kell tartani, akit csak 
lehet, hazahívni a messzi távolból is. 
Nagy szeretettel emlékezett – tár-
saihoz hasonlóan – osztályfőnökük-
re, Kováts józsefre, valamint a töb-
bi, nagytekintélyű, szeretve tisztelt 
tanáraikra és tanárnőikre. A rég-
múlt időkről és a jelenkor örömei-
ről-nehézségeiről folytatott beszél-
getés után vacsora koronázta meg 
az 1973-ban érettségizett IV/D-sek 
találkozását.  Szegfű K.
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BéKéSi ProGraMajánlaToK 
oKTóBer 9. - noveMBer 13. KözöTT

Október 10. szerda 16:30

Filmklub. Vetítendő film: Kikötői 
hírek. A belépés díjtalan.

Könyvtár

Október 11. csütörtök 18 óra

A Belencéres Néptáncegyüttes 
fényképes élménybeszámolója a 
Sanghai turisztikai Fesztiválon va-
ló részvételéről.

Kulturális központ

Október 13. szombat 18 óra

Szüreti Batyus Táncház.
Belencéres Néptáncegyüttes pró-
baterme (Petőfi u. 21.)

Október 16. kedd 17 óra

A Békési Fotós Klub kiállításának 
megnyitója. Kulturális központ

Október 17. szerda 19 óra

Balázs Fecó nagy életműkoncert. 
Belépőjegyár elővételben: 3000 
Ft, aznap 3500 Ft.

Kulturális központ

Október 19. péntek 16:30

Békési Kalendárium könyvbemu-
tató ünnepség.

Kulturális központ

Október 19. péntek 19 óra

Wass Albert: A funtineli boszor-
kány (dráma két felvonásban). 
Jegyárak: 2700 Ft, 3200 Ft, 
3700 Ft

Kulturális központ

Október 20. szombat 9 órától

Békés Megyei Németek XXVII. 
Anyanyelvi és Kulturális Napja.
Széchenyi tér, majd kulturális központ

Október 23. kedd 10 óra 

Ünnepi megemlékezés az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 62. 
évfordulója alkalmából.

Forradalmi emlékmű

November 1. csütörtök 10 óra

Hősök és áldozatok napja. 
Világháborús emlékmű

Majd egy hónappal vagyunk a Madzagfalvi Napok után, amely-
nek jubileumi rendezvénye volt a minden békési számára ismert 
Hétpróba. Az idén is közreműködhettem benne, és hogy a felada-
tokat segítsem, a városunkhoz kapcsolódó szövegekből idéztem. Így 
fogtam hadra a máskor is haszonnal forgatott Békés város néprajza 
című kötetet, amelynek egyik utolsó fejezete a Benczéné Mező Judit 
által jegyzett Népzene és néptánc Békésen. Rendes magyartanár-
nak, ugye, ott nyílik ki a könyv, ahol kell, és a közösségtől sem sze-
retném megtagadni azokat a sorokat, amelyeken jót derültem, ezért 
idemásolom annak a dalnak a szövegét, amelyet végül a vetélkedőn 
felolvastam (le sem tagadhatnánk): „jantyik Mihály, jó sógorom, a jó 
Isten áldjon meg, / Ösmertem a piktor fiad, a másik meg lódoktor. / 
A harmadik Gyomán lakik, az meg ottan patikás, / elherdálta a pa-
tikát, de ő még csak meg se halt.” A másik nagyszerű (kissé tán pi-
káns) részletben egy özvegyasszony siratta el a férjét, aki kerékgyártó 
volt: „jaj, jaj, jaj, jaj, kedves jó férjem, /de jó mesterember vótál, hogy 
mindent megcsináltál, / jaj, de jó vótál hozzám is, jaj, jaj, jaj, / én tar-
tottam, ken’ fúrta, jaj, de jól ment a munka. / Istenem, Istenem, mír 
kellett meghalnod, / nem fúrod többé a kerékagyat!”

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
„Kiment mán minden a divatbúl!”

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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Horgász
szemmel

Felvízi FéderezéS
A Kettős-Körös békési szaka-

sza, akár alvíz vagy felvíz, egyfor-
mán alkalmas a féderhorgászatra. 
A duzzasztómű által megnövelt víz-
szint másféle féderhorgászatot igé-
nyel, mivel itt lényegesen lassabb a  
áramlás,  mint az alsó vízen. Ezért 
a meder szélét vagy a túlsó oldali 
medertörést érdemes meghorgász-
ni. A közvetlen mederszélre legal-
kalmasabb egy médium federbot 
vagy picker, ami kellően finom a 
kapásokhoz, míg a túlsó mederszé-
lét extra heavy feder botokkal érde-
mes horgászni a nagy távolság mi-
att. Az ősz beálltával itt is finomab-
ban kell horgásznunk, ez nem csak a 
damilunkra érvényes, hanem a tel-
jes felszerelésre: a heavy féderboton 
a light hegyet érdemes használni, 
vékonyabb horogelőkét, kisebb hor-
got. Csalik közül a csonti, a kisebb 
szemű kukorica vagy a vegyes kom-
binációk és apró mini pelletek be 
szoktak válni. Etetéshez a hidegvízi 
keverékeket ajánlom a kisebb szem-
cseméretük és kellő aromásításuk 
miatt.  Szekerczés Sándor

Bronzérmes a vébén Laczó Dani
 A portugáliai Vila de prado-ban a közelmúltban 

lezajlott a kajak-kenu maraton világbajnokság, me-
lyen rajthoz állt a Békési Kajak-kenu Klub sportolója, 
Laczó Dániel is. A 23 évnél fiatalabb kenusok egyéni 
versenyének mezőnyében a harmadik helyen ért cél-
ba. Párosban a felnőttek között indult a csepeli Dóczé 
ádámmal, és a negyedik helyezést érték el. A magyar 
sportolók egyébként taroltak a versenyen, 18 érmet 
gyűjtöttek, közte hat aranyat. 

Laczó Dani a nyáron sűrű versenyprogramot teljesí-
tett. Horvátországban a maraton Európa-bajnokságot 
rendezték meg, ahol a 23 évnél fiatalabb versenyzők 
22,6 kilométeres versenyében egyesben ötödik lett. 
Párosban a felnőtt férfiak versenyszámában az újpesti 
Nagy Gergellyel 3. helyen végeztek.

Szolnokon a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség 
által rendezett kajak-kenu egyetemi világbajnokságon 

a C4 férfi 1000 méter futamon Dani másik három tár-
sával: Koleszár Zoltán (Atomerőmű Sportegyesület), 
Duró József (Dunafém Kajak-Kenu Sportegyesület) 
és Bakó Tamás (Központi Sport és Ifjúsági Sportegye-
sület) a 3. helyezettek lettek.

Országos bajnok Fekécs Szilárd
A közelmúltban Kecskeméten 

rendezték meg az országos Ser-
dülő és Ifjúsági Súlyemelő Baj-
nokságot, melyen a serdülők 69 
kg-osok mezőnyében indult a 
Békési TE sportolója, Fekécs 
Szilárd. Hatalmas fölénnyel, új 
egyéni csúccsal, a második he-
lyezettet 52 kg-mal megelőzve, 
215kg-os összeredménnyel lett 
országos bajnok.

Szintén a serdülők között, a 85 
kg-os súlycsoportban indult Fe-
hér zoltán, aki 120 kg-os összetett 
eredménnyel a hatodik lett.

Az ifjúsági korúak 77 kg-os me-
zőnyében indult Fekécs Ervin. Ön-
magához képest szerényebb tel-
jesítménnyel, egyéni legjobbjá-
tól jelentősen elmaradva, 217 kg-
os összteljesítménnyel a 2. helyen 
végzett. Edzőjük Balog János.

A felvételen Seller László edző és Laczó Dániel kenus.

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

MAGIX FATELEP 
TŰzifA

(tölgy, bükk, gyertyán)

árusÍTás
KuglizvA 

és KONyHAKészeN,
 kiszállítással Békésen.

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

A vízi turizmust fejlesztenék
(Folytatás az 1. oldalról)
A Körösök völgye kiváló adott-

ságokkal rendelkező természeti 
környezetben fekszik, amelyet kü-
lönleges építészeti emlékek egészí-
tenek ki – fogalmazott a vendég. 
Ugyanakkor eddig méltatlanul ke-
vés figyelem irányult a térségre, 
amin változtatni szeretnének. 

Révész Máriusz elmondta még, 
hogy a mostani útját kihasználta ar-
ra, hogy a térség polgármestereivel 
egyeztessen a témában és összefogá-
sukat szorgalmazza. Mindannyian 
érzik, hogy a vízi turizmus hatalmas 
lehetőséget jelent. A Magyar Kajak-
Kenu Szövetség elkezdte a kor-
mányzat által meghatározott uniós 

támogatások segítségével építeni, 
fejleszteni a vízi túra megállóhelye-
ket, melyek a gyalogos és a kerékpá-
ros túrázókat is kiszolgálják. Utób-
bi kapcsán rávilágított Révész Má-
riusz, hogy Békés megyében rend-
kívül hosszan elnyúló, egybefüggő 
kerékpárút található, ami nagy rit-
kaságnak számít.

A sajtótájékoztatón jelen volt Izsó 
Gábor polgármester, Kálmán tibor 
alpolgármester és Dankó Béla tér-
ségi országgyűlési képviselő is, akik 
azt hangsúlyozták, hogy a kormány-
zat tervei nyomán elkezdődhet egy 
olyan fejlődés, amely hosszú távon a 
nyugat-európai turisták számára is 
vonzóvá teheti a környéket. 

kövesse a Békési Újság híreit 
a közösségi oldalon!

www.facebook.com/bekesujsag
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Újabb séta a mellrák megelőzéséért

Az emlőrák elleni küzdelem világ-
napjához kapcsolódóan október 5-én 
ismételten tartottak kampányrendez-
vényt Békésen. Az emlőrákról és meg-
előzéséről lányoknak és szülőknek Dr. 
Kis Anita és Dr. Rus-Gal Paul onkoló-
gus tartott előadást a kulturális köz-
pontban, majd rózsaszín lufikkal sétára 
indultak a nagyszámban megjelentek 
a rózsaszínbe „öltöztetett” szökőkút-
hoz, ahol szűrővizsgálatok is zajlottak. 

A rendezvény célja, hogy ráirányít-
sa a nők figyelmét a női betegségek-
kel, közte az emlőrákkal kapcsolatos 
szűrővizsgálatokon való részvétel fon-

tosságára. A mell rendszeres önvizs-
gálata, valamint a 45 év felettieknél 
a kétévente elvégzett mammográfi-
ás vizsgálatokon való részvétel életet 
menthet. A nők 5-10 százaléka ge-
netikailag hajlamos a betegségre. A 
korai stádiumban felismert betegség 
nagyon jó eséllyel gyógyítható. En-
nek ellenére hazánkban a megcél-
zott korcsoport csak mintegy 45%-a 
megy el szűrővizsgálatra. Magyaror-
szágon évente mintegy hatezer-hét-
ezer nőnél diagnosztizálnak mellrá-
kot és több mint kétezer haláleset ír-
ható a betegség számlájára.

Élő fortélyaink

Nagycsaládja köszöntötte
90. születésnapján köszöntöt-

te turi Lajosnét az önkormányzat 
nevében Izsó Gábor polgármester. 
Sári néni nagycsaládja körében 
ünnepelte születésnapját, két lá-
nya, négy unokája és három déd-
unokája szintén felköszöntötte. 
Néhai férjével több mint félévszá-
zadot éltek együtt. Évekig dolgo-
zott az ÁFÉSZ konyháján, innen 
ment nyugdíjba. Szorgalmát min-
den munkahelyén elismerték.  jó 
egészséget és további boldog éve-
ket kívánunk!

Csendesül...
a SzaBadSáG vérTanúi

október 6-án emlékeztünk azokra a honvédtisztekre, és hazánk első 
felelős miniszterelnökére, akiket 1849-ben, ezen a napon végeztek ki a 
szabadságharcban betöltött szerepükért. Bár életük ezen a napon véget 
ért, az, amit tettek népünk szabadságáért, nem merült feledésbe. Az or-
szág legtöbb településén ma is utcák, terek, intézmények viselik nevüket. 
De előttük és utánuk is éltek hősök, akik életüket áldozták a szabadsá-
gért. Honnét ez a vágy a szabadság után? 

A Biblia szerint Isten az embert kezdetben szabadnak teremtette. A 
maga választotta bűn az, ami később rabbá tette. Ha arra gondolunk, 
hogy a bűn lényege az önzés, az énközpontúság, az Istentől való elidege-
nedés, felismerjük, hogy - talán különböző mértékben - de mindannyi-
an foglyok vagyunk. Életvitelszerűen. Isten szabadnak alkotott minket, s 
mikor rabokká lettünk, elküldte értünk Jézus Krisztust, a Hőst, aki kész 
volt életét adni a mi szabadságunkért, és megszabadított a bűn hatalmá-
ból. Ezért van ott mélyen belénk íródva a szabadság utáni vágy. De vajon 
tényleg szabadok akarunk lenni? Vagy csak másfajta - magunk választot-
ta - rabság után vágyunk...? Simon Csaba, lelkipásztor
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Elfogták a késelőt
Békésen, a Lánc utca és a Csabai utca kereszteződésénél október 

2-án 20 óra körül egy férfi szóváltás után késsel állon szúrt egy másik 
férfit, majd elmenekült. A megszúrt férfi könnyű sérülést szenvedett. 
A 31 éves oroszlányi L. Krisztiánt a rendőrök 4 órán belül elfogták. 
A Békési Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlet miatt 
büntetőeljárást indított ellene és őrizetbe vette.

Az emlőrákszűrés kampányának arca idén is néhány békési prominens 
asszony volt: öregné Kádas julianna, Koppné dr. Hajdu Anikó, Erdélyi 
Imola és Deákné Domonkos julianna. 
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AZ EMLőRÁKRóL SZÁMoKBAN


