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

X. Madzagfalvi Napok
programjairól előzete-
sen                  2. oldal

Megszelték az új ke -
nyeret              2. oldal

Figyelje a táblákat és
jelezze a hibákat!

5. oldal

A jövő médiásai
7. oldal

Lapunk
tartalmából

AUGUSZTUS 23-30.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

AUG. 30-SZEPTEMBER 6.
Levendula Patika (Csabai u.)

SZEPTEMBER 6-13.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

A fejlesztés eredményeként kiépülő
300 millió forint összköltségű In ku -
bátorház otthont adna már meglévő,
vagy most induló vállalkozásoknak.

Mint Izsó Gábor polgármester megfo-
galmazta, Békés jelenlegi vezetésének
célja vállalkozóbarát környezet megte-
remtése, mert pusztán ezzel remélhető,
hogy működő tőke áramlik a régióba, a
már meglévő vállalkozások fennmarad-
nak, és új munkahelyek jönnek létre. 

A vállalkozói inkubátorház beruhá-
zásoknak, termelő tevékenységeknek
helyet biztosító ipari területként jól
megközelíthető helyen, a Verseny utca
4. szám alatti ingatlanon 2224 m2

hasznos alapterületen lesz kialakítva.
Folytatás az 5. oldalon

Vállalkozás és munkahely
jöhet Békésre

A Verseny u. 4. szám alatti
ingatlanon valósulhat meg az
az önkormányzati fejlesztési
elképzelés, melyhez az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
kiírásán 150 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást
kapott Békés.

A Madzagfalvi Napok rendezvény
most először lát vendégül sztárvendé-
get. Erőss Zsolt egyik testvértelepülé-
sünk, gyergyószentmiklósi kötődéssel
rendelkezik. Róla tudni kell, hogy ő az
első magyar, aki megmászta a Hi ma -
lája hegység legmagasabb csúcsát.
Eddig hat nyolcezer méternél maga-
sabb csúcsot hódított meg. Húsz éve
Magyar országon él, hegyi vezetéssel és
síoktatással is foglalkozik.

A X. Madzagfalvi Napok záró nap-
ján, szeptember 7-én vasárnap Erőss
Zsolt részt vesz az „Ízek utcája” főző-

verseny zsűrijében. Az esti Charlie
koncert előtt a nagyszínpad kivetítő-
jén mutatja be az érdeklődőknek a
2007-es Magyar Himalája Expedí ció -
ról készült felvételeit.

Erőss Zsolt a Madzagfalvi
Napok díszvendége

Marika egy pillanatra sem
engedi át magát az elkesere-
désnek, remek humorral és el -
képesztő akaraterővel éli meg
a mindennapokat. Óriási ter-
vei vannak. Például szeretné,
ha a házához tartozó területen
egy olyan templom épülhetne
fel, amelybe bárki bármikor
bemehetne, és vi gasztalást
találhatna. Emellett saját csa-
ládot, boldog házasságot, gye-
rekeket remél. Ehhez na gyon
fontos lenne, hogy állapota leg-

alább valamelyest javulhasson.
Egy őssejtbeültetés szá mottevő
fizikai előrelépést jelenthetne
számára, ám a műtét 3,5 millió
forintos költsége egyelőre
nagyon távolinak tűnik. 

Muronyban sokan szeretné-
nek segíteni neki, ezért a szep-
tember 20-i falunap bevételét
Szűcs Mária őssejtbeültetésére
ajánlották fel. A programban
mások mellett táncos és zenés
fellépések szerepelnek, például
lesz Zámbó Jimmy emlékmű-

sor is. A napot tűzijáték zárja.
A falunap programját teljes

részletességgel következő,
szep tember 9-ei lapszámunk-
ban közöljük, remélve, hogy
sok békési és környékbeli lakos
fogja megjelenésével is támo-
gatni a végtelenül szerény,
őszinte lányt, akinek tisztaszí-
vűségére jellemző, hogy úgy
vélekedik, ha egészségesnek
született volna, ennyi szerete-
tet, szépet és jót soha nem
kapott volna az emberektől. 

Összefogtak Muronyban 
az őssejtbeültetésre váró lányért

A muronyi Szűcs Máriánál születésekor oxigénhi-
ány lépett fel, és agyának az a része is megsérült,
amely a lábak mozgását szabályozza. Úgynevezett
Little-kórban szenved. Ma már csak mankóval tud
járni, de állapotán az őssejtbeültetés segíthetne.

Kérjük, Ön is segítse
Szűcs Marika gyógyulását!

Adományát a 
11600006-00000000-

25330878-as 
számlaszámra fizetheti be. 

Köszönjük.

Az utóbbi hetekben kelt szárny-
 ra az a hír, hogy Mu ronyban, a
településközponttól két és fél
kilométerre krematórium épül-
 het. A település vezetése úgy véli,
az így befolyó iparűzési adóból
hosszú távon biztosíthatnák a falu
fennmaradását.

Az ellenzők ugyanakkor kicsinek
tartják a távolságot a lakott résztől,
valamint tartanak a beruházás környe-
zeti és pszichés hatásaitól. A muronyi
lakosok körében aláírásgyűjtés kezdő-
dött, amivel azt szeretnék elérni, hogy
a település vezetése hívjon össze falu-
gyűlést. Az ellenzők a megyei napilap-
ban úgy vélekedtek, hogy bár ismere-

teik szerint a létesítmény nem bocsát
ki káros anyagot, a szél mégis Murony
irányába fújná az égésterméket. Attól
is tartanak, hogy az építkezés után a
helyi ingatlanok elértéktelenednek.
Ráadásul az épületet a község legjobb
földjeinek a közelében akarják felhúz-
ni. Az ellenzők ezek mellett féltik a
halottas kocsik látványától a gyerekek
lelkivilágát is. 

Fekete Ferenc polgármester szintén
a megyei sajtónak nyilatkozta, hogy a
krematórium Kamut irányában, a
település táblától 1,8 kilométerre, az
uniós előírások maximális betartása
mellett épülne fel. 

Folytatás a 7. oldalon

Lesz-e krematórium Muronyban?



Madzagfalvi
Véradás

A Magyar Vöröskereszt Békés Területi Szervezete 
a Madzagfalvi Napok keretén belül 
megrendezi első véradási akcióját.

Az országos vérhiányra való tekintettel minden 
segítő szándékú embert várnak 

szeptember 6-án szombaton, 10-14 óráig, 
a Sportcsarnok előterében.

A véradáshoz TAJ kártyát 
és Lakcímkártyát kell bemutatni.

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, 
vegyen részt véradó napunkon, 

hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen 
az életet mentő, pótolhatatlan vér.

ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET!
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Charlie, a Tátrai Band tagja
tizenöt éve készít szólólemeze-
ket, a „Mindenki valakié” pél-
dául két héten belül lett plati-
nalemez. „Találkozások” című
albumán a legjobb magyar elő-
adók mellett olyan neves sztá-
rokkal énekelt egy lemezen,
mint Chaka Khan, Bobby
Kimball, Al Di Meola, Mike
Stern, Victor Bailey. Jellegzetes
rekedt hangja szinte vala-
mennyiünk fülében vissza-
cseng, dalait most Békésen is
együtt dúdolhatja vele a
közönség.

Vasárnap este Charlie a színpadon

A Madzagfalvi Napokon,
pénteken 20:30-tól kerül
sor Nagy Feró és a Beatrice
zenekar koncertjére. A
zenekar 1978-ban indult el a
rockzene tiltott-tűrt mezs-
gyéjén. Nem tartoztak a szo-
cialista kultúra kiszolgálói
közé, ezért rágalmak özöne
zúdult rájuk. Ellentétben a
többi „őszinte kemény rock”
zenekarral, nem jelenhetett
meg nagylemezük. Nyíregy -
háza kivételével az egész
országban be lettek tiltva,
sehol nem játszhattak. Ők
voltak azok, akik a rendszer
szemébe merték mondani,
hogy „nem kell”, szövegeik
egy aránt képviselték a he -
lyüket nem találó „nagyváro-

si farkasokat”, a perifériára
szo rult rétegeket, és a „tér-
den állva” kényszerült más-
ként gondolkodókat.

A közönségsikert végre
szakmai elismerés is követte:
az év énekese, ez évtized éne-
kese, az év rock zenekara. Az
1990-ben kiadott új anyag –
„Utálom a XX. századot”

mérföldkő (alapmű) a magyar
rockzene történetében. Rajta
az eddigieknél is nagyobb slá-
gerek (8 óra munka, Pancsoló
kislány, stb.) 

A zenekar folyamatosan
teltházas fellépést produkál,
és a kon certeket remek han-
gulat jellemzi. Reméljük itt
sem lesz másként!

A Hit Rock együttes 1978-
ban alakult Budapesten.
1980-ban megjelent első kis-
lemezük, mely hamarosan
aranylemez lett, és hónapo-
kig vezette a magyar sláger-
listákat. Az együttes nagyon
hamar Magyarország egyik
legsikeresebb zenekara lett.
Az 1982-ben és az 1984-ben

megjelent albumuk aranyle-
mez lett. 1985-ben Nyugat-
Európában léptek fel kisebb
klubokban, ahol saját dalai-
kon kívül külföldi zenekarok
dalait is játszották: Pink
Floyd, Deep Purple, Uriah
Heep, Scorpions stb. A nagy
sikerre való tekintettel az
egyhónapos külföldi szerző-

désből hat hónap lett. 1987-
től tíz éven át a zenekar szü-
neteltette tevékenységét,
majd új lemezt készítettek,
mely tíz éve jelent meg.
2002-ben tagcserék és stí-
lusváltás következett. Az új
csapat a Pink Floyd Tribute
Band (emlékzenekar) mel-
lett döntött. Kemény négyé-
ves munkával, sok koncert-
tel, ma Magyarország egyik
legsikeresebb és leglátványo-
sabb zenekara. Fellép nek
klubokban, fesztiválokon és
külföldön is. Koncertjeik
iránt egyre nagyobb az ér -
deklődés, mind a közönség,
mind a klubok és koncert-
szervezők részéről.

Fellépésük Békésen a X.
Madzagfalvi Napokon, szep-
tember 6-án, 20:30-tól lesz a
szabadtéri színpadon.

A Madzagfalvi Napokon elő-
ször mutatkoznak be a Békési
Szabadidős Íjász Klub tagjai,
akik szeptember 6-án, szomba-
ton 13:30-tól az érdeklődők
szeme láttára építenek fel egy
eredeti festett mongol jurtát. 

A jurta a korabeli felszere-
lésekkel mindenki számára
megtekinthető szombat dél-
után és vasárnap délelőtt.

Az érdeklődőknek az íjászok
bemutatják a honfoglalás kora-
beli fegyvereket: íjakat, csata-
csillagot, kelevészt, szablyát, s
mindezeket használat közben is.
A bemutatót követően minden-
ki megnézheti és ki is próbál-
hatja a harci eszközöket.

Íjászbemutató egy eredeti
mongol jurta előtt

A baboskendő ünnepe Békésen
FENNÁLLÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLI 

A NAGY FERÓ VEZETTE BEATRICE 

Látványos színpadi show 
és klasszikus rock slágerek

PINK FLOYD TRIBUTE BAND 

Felhívás kutya és macska
tulajdonosokhoz

Szeptember 7-én, vasárnap a Madzagfalvi Napok záró műso-
ra 21 óra 30 perckor a Rendezvénytéren „Zenés tűzijáték” lesz. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a tűzijáték miatti hang-
hatás következtében házi kedvenceik riadttá válhatnak, elkóbo-
rolhatnak. A máskor nyugodt eb zavarában szétszedheti a biz-
tosnak hitt kerítést, kutyaólat, lakásban a használati tárgyakat,
egyéb értékeket. A sétáltatott kutya a tűzijáték alatt a pórázt is
kitépheti a gazdája kezéből. 

Kérjük az eb tulajdonosokat, hogy a tűzijáték helyszínére ne
vigyék ki házi kedvenceiket! 

Ha mégis elkóborolna az eb, a gyepmesteri telepen is lehet
keresni, de nagy segítséget jelentene, ha a nyakörv mellett a gazda
nevét, címét tartalmazó táblát helyeznének el a tulajdonosok.

Fentiek értelemszerűen vonatkoznak a háznál tartott macs-
kákra is. A tűzijáték körzetében lehetőleg biztos zárható helyen
tartsuk őket, mivel esetükben még a későbbi befogás sem meg-
oldható.                                                         A Rendezőség

Békési Tehetségek
Rockzenei Találkozója

Idén első ízben kerül sor a Madzagfalvi Napok keretében a
Békési Tehetségek Rockzenei Találkozójára, szeptember 7-én,
vasárnap 14 órától a szabadtéri színpadon. Két békési zenekar
mellett egy békéscsabai banda is fellép a Rendezvény Téren. A
szervezők remélik, hogy a mostani kezdeményezés hagyomány-
nyá válik, és a megyei tehetségek rendszeresen fellépési lehető-
séget kapnak a rendezvényen. Idén a Hazai Termék és a
Feszültség nevű békési együttesek mellett a Zen-Pocok Trió
békéscsabai csapat mutatja meg magát Békésen.

Az oldal megjelenését Békés Város
Önkormányzata támogatta.

A X. Madzagfalvi Napok néhány
sportprogramjának ajánlója a 8. olda-
lon olvasható.
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Sokszor megfordult a fe jem-
ben, hogy miként il leszt het -
ném a magam „Is ten félő” vilá-
gába egy olyan okos filozófus
mondását, mint például Des -
cartes. Ne ki tulajdonítjuk
ugyebár a „Kételkedem, tehát
gondolkodom. Gondolkodom,
tehát vagyok” mondást. Első
látásra, laikusként, kezdő
hitéletet élő emberként, eset-
leg ateistaként azt mondhat-
nánk – és mondták ezt több
mint negyven évig – hogy a
ké tel kedés, a gondolkodás
összeférhetetlen a hittel, hi -
szen a templomba járók vakok
(lásd vakhit kifejezés), nekik
nem szabad gon  dolkodni,
uram bocsá’ ké tel kedni, csak
mormolni, őrölni kell a „ma -
lomban” az imát, morzsolgat-
ni ájtatos képpel a rózsafűzért.
Nos, „névadóm” óta a hi tet -
lenség bibliai téma is, magam
is kicsit szégyenlősen leszegem
a fejem, ha ő kerül szóba.
Ugyanakkor büszke is vagyok
rá, a ké sőbb kegyetlen mártír-
halált halt igét hirdetőre, a fel-
adatát konok makacssággal
tel jesítő szent emberre. „Hi -
tetlen” volt, de megadatott
szá mára az a kegy, hogy meg-
 bizonyosodjék a csodáról, és
belátva saját gyengeségét, s
ezáltal megerősödvén, szikla-
szilárd építőköve legyen egy-
házának.
Ha belegondolunk, végső so -
ron esendő, nagyon is emberi
volt – tehát kételkedő, gon-
dolkodó – az összes apostol is.
Minde gyikük megjárta a ma -
ga poklát, volt aki nem is egy-
szer, amíg eljutott a „péteri”
állapotba, azaz a hitbéli tánto-
ríthatatlanság, akár kegyetlen
halált is előidéző stádiumába.
Manapság már egyetlen va lódi
egyház sem kíván bekötött
szemű, világtalan buzgóságot
sajátjaitól. Igenis felemelt fejű,
tisztán gondolkodó, olykor ké -
telyek mardosta, félelmekkel
teli, de ezeken épp hite miatt
mindig túllépni tudó emberek-
re vá gyik minden XXI. századi
igazi egyház.

Nos, épp ezért van akkora és
egyre növekvő ellenérzés a
mindenkori hatalmak ré széről
a hívő emberek iránt. Épp
ezért a tényért, mely szerint
kiléptek a rájuk kényszerített
stigmatikus, megbélyegzett,
szemlesütött, buzgómócsing
buta birka állapotból (állókép-
ből), és eljutottak egy olyan
dinamikus, a várhatóan el jö-
vő, végső jó felé haladó köztes
állapotba, melyben pont a ki -
nyílott szem és a kérdező,
gondolkodó elme extatikus
örömöt, élni akarást, élő hitet
generáló ka tarzisa révén lesz-
nek félelmetes „ellenségei”
bár mely, bamba népet óhajtó
hatalmasságnak. 
Kérdések sora merül fel nap,
mint nap a fejet nem csak sap-
kahordásra használó emberek
kobakjában. Enyhe túlzással
akár na pon ta utolérheti őket a
kételkedés szelleme, ám ha
kemény, jól felépített alapo-
kon állnak, akkor – bár olykor
előbb rettenetesen kétségbe
lehet esni – könnyebben meg-
találják a ki vezető utat a baj-
ból, a krízishelyzetből. Mert
túltéve magukat az első ijedt-
ségen, riadalmon, gyorsan rá -
döbbenek saját múló kishitű-
ségükre, és belátják: ha Ő ve -
lem, ki ellenem? 
Belátom, könnyebb leírni eze-
ket a dolgokat, mint na ponta
„élesben” gyakorol ni, de gya-
korolni kell. Mert el mélkedhe-
tünk bár mi szép, jó, magasz-
tos do logról, ha azt nem tesz-
szük mű ködővé a gya  korlat-
ban, fa batkát sem ér.
Nem kenyerem a térítés, Ez

az írás sem az akar lenni. Csak
egy kimondott gondolat, me -
lyet talán épp egy kósza kétely
szült. Min den kit tisztelek a
maga hitéért – legyen az Is -
tenhit vagy más - ha az neki
jó, másnak nem árt, s kitart
mellette hűséggel. Előbb
utóbb min denki bejárja a ma -
ga útját ebben a fura mai
világban, és eljut valahová. 
A szerencsés az volna, ha
mind annyian, kik így vagy
úgy egyfelé tartunk a ma gunk
kis girbegurba ösvényén, vala-
mikor, „hasznos” időben, ta -
lál kozzunk is. Mert csak
együtt lehetünk erősek. Ké -
tel kedők, elmélkedők, hívek
és hitben is gondolkodók.
Isten minket úgy segéljen.

Kérdések

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

A SZEGEDI FELNŐTTOKTATÁSI 
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELNŐTT-
KÉPZÉST INDÍT A MEZŐBERÉNYI
PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUMBAN
Képzési kínálatunk a 2008/2009-es tanévre:

Gimnáziumi képzés: 
– esti (heti 2-3 alkalom)
– ÚJ! levelező (kéthetente 1 alkalom)

Szakképzés vizsgagaranciával:
– szociális gondozó és ápoló
– pénzügyi-számviteli ügyintéző
– számítógép-kezelő (használó)
– számítástechnikai szoftverüzemeltető

Jelentkezési határidő: 2008. aug. 31. 

Telefon: 30/2079-637

Házasságot kötöttek: Lau -
kó Zsolt és Gábor Mari -
anna, Rácz Tibor Attila és
Csökmei Hajnalka. 

Elhunytak: Balogh László
(56 évesen, Tarhos), Kovács
Lajos (80), Keresztes Károly
(48), Czirok Imre Lajos (44,

Murony), Szatmári László
(53), Okányi Gáborné (73),
Baráth Ferenc (54), Bíró
Ilona (71), Hornok Sándor -
né (82, Tarhos).

Anyakönyvi hírek

Ünnepi beszédében Izsó Gábor polgármester Szent István
királyról, mint a nemzet kiemelkedő személyiségéről szólt,
„kinek személye nem osztotta meg az utókort, ezt az örökké
széthúzó, egymás szemében szálkát kereső nemze-
tet”. Felelevenítette a király fiához, Imre her-
ceghez címzett intelmeit, melyben utódá-
tól, és talán áttételesen tőlünk, mai
magyaroktól is, elszánást, határo-
zottságot, alázatos, mértékletes
és becsületes életet kívánt. Ő
maga is ezen a fundamentu-
mon teremtette meg orszá-
gunkat Európa szívében. 

A jelenkorra aktualizálva
mondandóját a pol-
gármester így fogal-
mazott: „Az orszá-
got, mint az elmúlt
évszázadok során mindig, ma is a dolgozó emberek viszik a
hátukon. A reggel korán kelő, a mindennapi nehézségekkel
szembe néző, munkát végző, vállalkozó, tanító, alkotó, gyógyí-
tó, földművelő emberek.

Nem a spekulánsok, nem a reklámok, nem a média és főleg
nem a politikusok, az őrjöngő hatalomvággyá, rombolássá tor-

zított politika.” Amire szükség van, az szembenézés, közös
célok és összefogás – zárta gondolatait Izsó Gábor. 

Ezt követően Nagy József római katolikus esperes,
Merényi Zoltán baptista lelkipásztor és Fülep Anett beosz-
tott református lelkész közreműködésével megáldották és
megszentelték az új kenyeret, majd megszelték és az ünnep-

lő közönségnek kínálták.
Végül néhány szubjektív megjegyzés: Békés

augusztus 20-án annál többet érdemel, mint
amit évek óta kap, a hasonló jellegű, kis

érdeklődéssel kísért kenyérszentelési
ünnepséget csupán. Ezt bizonyítja

az a számos telefonhívás, amit
idén is kapott szerkesztősé-

günk, melyekben a szabadté-
ri – idén sem létező –
közönségcsalogató progra-

mok iránt érdeklőd -
tek kikapcsoló-
dásra vágyó bé -
ké siek. Elége det -
lenek, hogy ne -

künk ilyen nem jut, szemben a környező települések lakóival.
Személyes véleményem, hogy át kell gondolni és gyökeresen
meg kell változtatni a városi kulturális programokat. Ezek
között pedig lényegesen kiemeltebb helyet szükséges, hogy
kapjon augusztus 20-a, a nyárvége utolsó munkaszüneti napja,
nemzeti ünnepünk.                                        Szegfű Katalin

Megszelték az új kenyeret a Királyok kapujánál
SZEMBENÉZÉS, KÖZÖS CÉLOK, ÖSSZEFOGÁS – HANGOZTATTA A SZÓNOK

Augusztus 20-án, Szent István-napi ünnepünkön
ökumenikus kenyérszentelési ünnepséget ren-
deztek a Királyok kapuja emlékművénél. 

A mottó mindenekelőtt a
tökmagolaj kedvező élettani
hatásaira utal, de szó esik majd
a tök egyéb, az egészségügyet
érintő felhasználásáról is. 

Emellett különösen nagy
hangsúlyt kapnak majd a
gasztronómiai rendezvények
az október 4-5-én a Durkó
utcai Tájházban sorra kerülő
mulatságon. Szombaton a
helyszínen főz tökkel készülő
ételeket a tévéből is ismert
Benke László mesterszakács.
Ugyanekkor marhapörkölt és
körmös pacal is kapható lesz.
Az ínyenceket pedig töklekvá-
ros palacsinta és tök ízű fagy-
lalt várja. Vasárnap reggel
libaszépségversennyel in dul a

nap, nevezni a helyszínen
lehet. Később kerül sorra a
libával és/vagy birsalmával
készült ételek (egytálételek,
sütemények, szörpök, stb.)
versenyére, melyre szintén vár-
ják a békési lakosok nevezését.
Az étkeket zsűri minősíti, a
fődíj egy grillsütő készülék. 

Ezek mellett szórakoztató és
hagyományőrző produkciók,
zenés fellépések, gyerekeknek
játszóház, hagyományos kéz-
műves vásár várja a látogató-
kat. Minden program ingyenes.

Szeptember 15-ig a Táj házba
adhatók le a nevezések a meseí-
ró és az alkotópályázatra. A
mesének ez legyen a címe és
témája: Mátyás király és a tök.

Korhatár nincs, terjedelem leg-
feljebb két gépelt oldal. Az alko-
tópályázatnál bármilyen varrott,
hímzett, foltvarrott, vagy egyéb
technikával készülő, tetszőleges
méretű textília kompozíciókat
várnak a következő két témá-

ban: „Mátyás király bolondja”
vagy „A tök”. Az 1-3. helyezet-
tek tárgyjutalomban ré szesül-
nek, a legjobb alkotásokat kiál-
lítják, a legsikerültebb meséket
a rendezvényen felolvassák.

Sz. K.

Benke László érkezik a Tökmulatságra
Javában zajlanak a III. Békési Tök mulatság elő-
készületei. A szervező Nefelejcs Békési Kulturális
és Ha gyományőrző Közhasznú Egye sület idei
programjának mottója: „Gyó gyító tök”. 

Az idei Mulatságon is lesz tökfaragás, és a faragott tökökkel fel vo -
nulás. A fura alakú tököknek megrendezik a Tökszépség versenyt, míg
a legnagyobb tök gazdáját Tökkirállyá koronázzák.



KIEGYENSÚLYOZOTT PÁRKAPCSOLAT
3. RÉSZ

Sokan azt gondolják, hogy időskorra a párkapcsolat szin-
te tökéletesen kell hogy működjön, mivel sikerült a feleknek
összecsiszolódni. Részben ez igaz is. Az időskori párkapcso-
latot nagymértékben befolyásolja a fiatalabb években együtt
megélt közös élmények minősége. Amit vetettünk azokban
az években, bizony azt fogjuk aratni öregkorunkban. 

Hála Istennek úgy vagyunk megteremtve, hogy tudunk
sorsunkon változtatni, amennyiben van bennünk akarat.
Az öregkor sok olyan eseményt hoz magával, amit ha lehet-
ne, kikerülne az ember. Többször vagyunk betegek, a nyug-
díj nagyon megrázza lelkivilágunkat, feleslegesnek érezzük
magunkat, másrészt a kieső jövedelem is megnehezíti a
mindennapjainkat. A gyerekek elköltöznek, rokonaink,
barátaink, a szomszédok az örökkévalóságba távoznak.
Hogyan tovább, mit kezdjünk magunkkal, a szürke és kiáb-
rándítóan egyhangú hétköznapokkal? Rejt-e még szá-
munkra valami kis örömet az élet?

Rajtunk múlik, hogy életünk hátralévő idejét miként
éljük meg. Búsulhatunk a múltunkon és aggódhatunk a
jövőnkön, azonban ebben örömöt nem találunk. Ha abban
a kiváltságban van részünk, hogy időskorban is mellettünk
a párunk, akkor ez mindenképpen hatalmas ajándék. Sokan
időskorban is még titkolóznak, nem őszinték sem a másik-
kal, sem saját magukkal szemben. 

Van, aki ebben a korban gondolkodik el az élet értelme
fölött, és nem nyugszik, míg választ nem kap a kérdésre.
Látva és tapasztalva az élet végességét bizony sokan felte-
szik a kérdést: nem lesz ennek valahol folytatása, ahol nem
lesz ennyi bánat és szomorúság? Mások rájönnek, hogy
egész életüket a gyerekeiknek szentelték és saját magukkal,
párjukkal egyáltalán nem törődtek. Hát itt az idő, hogy
törődhetnek egymással. Lehetőség van arra is, hogy önkén-
tes munkát vállaljanak akár a városért, akár egyházukért,
vagy ahol szükség mutatkozik. Ne hagyjuk magunkat
becsapni olyan hangoktól, hogy te öreg vagy, és nem vagy
jó semmire. Jusson eszünkbe a sláger: „nem csak a húszéve-
seké a világ”.                                     Duma Konstantin

FUTÁS A GYŐZELEMÉRT

Az elmúlt hetekben olimpiai lázban égett a fél világ. Több
mint két hétig a televízió képernyők elé ültették a sportolók a
szurkolókat. Talán kevésbé tudjuk, hogy a Biblia is beszél az
ókori sportversenyekről. Pál apostol többször is a maratoni
futószámokhoz hasonlítja a hívő életet. Korintusi levelében így
tesz tanúságot: „Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem
bizonytalan a cél...”. Azt is leírja, hogyan kezdődött el ez az
egész életen át tartó versenyfutás: „engem is megragadott a
Krisztus Jézus” ezért „futok egyenest a cél felé.” (Fil 3,12-14)
Aki megérti az evangélium üzenetét, és megragadja érzelmét,
gondolatát, lelkét Isten szeretete, amely Jézus Krisztusban
jelent meg a világban, az felismeri, hogy az élet célja nem az
öncélú élvezetekben, a vagyonszerzésben, időtöltésekben rejlik,
hanem Isten megismerésében, dicsőítésében, szolgálatában.
Persze nem könnyű a hívő élet. Sok lemondással, küzdelemmel
jár együtt, úgy mint az olimpikonoknak a versenyzés. De meg-
éri, ha az ember a célra tekint, a mennyei királyságra, az örök
életre, ahol a győzteseket korona várja. De csak az képes győz-
tes lenni, aki előtt nem ismeretlen a cél, aki folyamatosan rajta
tartja a szemét, és nem engedi, hogy bármi elvonja figyelmét.
Kedves Olvasó, te már ismered, mi az életed célja? Ha bizony-
talan előtted, keresd és meg fogod találni. Pál apostol élete
végén elmondhatta: „Ama nemes harcot megharcoltam, futá-
somat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett
nekem az igazság koronája.” (2Tim 4,7) 

Kívánom, hogy minél többen részesüljünk ebben a győze-
lemben!                                    Merényi Zoltán, lelkipásztor

Ha a témával kapcsolatban kérdése van, vagy beszélgetni szeretne,
írjon szerkesztõségünkbe levelet vagy e-mailt – akár jeligével is –, és a
rovat szerkesztõi, öt békési keresztény felekezet lekészei és tagjai meg-
válaszolják.
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Ahhoz képest, mennyit
tudott költeni az ország az
előzetes felkészülésre a többi
országhoz képest, én elége-
dett vagyok az elért eredmé-
nyekkel. Úgy gondolom, a
versenyzők elkötelezettsége
nagyban hozzájárult a sike-
rekhez. Gratulálok nekik!

Nem vagyok megeléged-
ve a magyar sportolók sze-
replésével. Szerintem több
aranyat kellett volna szerez-
niük. Vagy a felkészítés
nem volt megfelelő, vagy a
sportolók nem küzdöttek
kellően a nagyobb siker
érdekében.

Az előző olimpiára vissza-
tekintve most nem remekel-
tek annyira a magyarok.
Bele-belenézegettem a köz-
vetítésekbe, eleinte lelkesen,
de a folyamatos sikertelen-
ség elvette tőle a kedvemet.
Egyedül az úszók teljesítmé-
nye okozott igazi örömet.

Biztosan nagyon sok mun -
ka, rengeteg felkészülés előz-
te meg az olimpiát, de sze-
rintem a teljesítményük nem
mutatta a sok edzést, nem
volt olimpiához méltó. Re -
mélem, hogy négy év múlva
Londonban jobb eredménye-
ket tudunk produkálni.

Olvasóink mondták

LUJBER DÁVID
tanuló

SIPAKI ISTVÁNNÉ
eladó

PATAKI SÁNDOR
munkanélküli

SZŰCS GÁBORNÉ
koordinátor

A MAGYAR SPORTOLÓK 
PEKINGI OLIMPIAI SZEREPLÉSÉRŐL

A legtöbb kórházban már van lehetősége a kismamának
arra, hogy már az első napokat egy szobában töltse a babá-
val, ne csak háromóránként találkozzanak a szoptatások
alkalmával.
Milyen előnyei is vannak a baba-mama szobának?
– lehetővé teszi az igényszerinti szoptatást, így hamarabb

beindul a tejtermelődés
– ritkábban alakul ki mellgyulladás, bimbóberepedés a

gyakori mellre tétel miatt
– ritkábban sárgulnak be ezek a babák, hiszen megfelelő

mennyiségű colostrumot (előtejet) kap aminek hashajtó
hatása van

– nem kap a baba a csecsemős nővérektől tápszeres pót-
lást, teát

– kevesebbet veszít a születési súlyából
– nem zötykölődik a baba háromóránként a szállítókocsin
– rendszerint hamarabb hazakerülnek ezek az újszülöttek,

és nem hosszabodik meg a kórházi tartózkodás.
– nem utolsó sorban jobb lesz az anya-gyermek kapcsolat,

hamarabb megismerik egymást.
Érdemes tehát a fent felsoroltakat megfontolni a kisma-
mának, és kérni a baba-mama szobás elhelyezést, persze
csak abban az esetben, ha elég erősnek és magabiztosnak
érzi magát a baba ellátásához. Természetesen nem jelenti
ez az ellátás az egész napos kint létet a baba számára.
Amikor a kismama fáradt, zuhanyozni szeretne, látogatói
vannak, visszaviheti a kisbabáját az osztályra, majd újra
kikérheti.                                  Nagy Krisztina, védőnő

ROOMING-IN ELLÁTÁS ELŐNYEI

EX-DUCIK, DUCIK ÉS MINDENKI, 
AKINEK FONTOS A TESTMOZGÁS FIGYELEM!

Ilyen még nem volt, és egyhamar nem is lesz! A Ma -
dzagfalvi Napok harmadik napján, szeptember 7-én vasár-
nap 11 órától a Rendezvény téren együtt mozog-tornázik a
város és környéke apraja-nagyja Rékával és Norbival.
Ha részese akarsz te is lenni ennek az emlékezetes és
felejthetetlen élménynek, és találkozni szeretnél a "Nagy
fogyás" Kék csapat tagjaival: Edinával, Péterrel, és a
többiekkel, akkor gyere el, itt a helyed!
Ha már letornáztad a kilókat, akkor gyere el az Ízek
utcájába és kóstold meg a sok finomság közt az EX-
DUCIK főztjét. Hogy kik ők? 
A feleséged-férjed, gyereked-szülőd, barátod-szomszé-
dod-fönököd és beosztotad. Ők mind itt vannak körü löt-
ted, csak nézz körül. Meg látod, ha látni akarod, hogy
mire voltak képesek az Update termékekkel, nagy aka-
ratukkal és rengeteg mozgással, kitartással.
Ha kíváncsi vagy milyen az egészségi állapotod jelenleg,
akkor neked is itt a helyed. Vasárnap 9-16 óra között
keresd az Egészség sátrat, ahol ingyenes állapot felmérés-
ben lehet részed! Keresd a Vöröskeresztet!
Hogy ez mit nyújt neked:
Vérnyomásmérést, vércukor-koleszterin és testzsírmé-
rést, dietetikus szak tanácsadást szakemberekkel. A sátor
mellett a Biotermékek bolt ja a Norbi Update termékei-
ből kostolót tart. Ha ízlik, később se fossza meg magát
ezektől az ízletes termékektől.
A nap folyamán a színpadon megválasztják Madzagfalva
Szépét. A zsűriben helyet foglal mások mellett a sztár
házaspár: Réka és Norbi is. 
Addig is jöjjön be minden nap a Bioboltba, keresse a
reformélelmiszereket, illetve a Norbi terméket, gyapjút-
biomatracot-mágneses termékeket!
Minden első és harmadik csütörtökén 16 órától dieteti-
kus szaktanácsadás Ökrösné Kis Éva közremüködésével.
Segítünk önnek egészségesebben élni, ha ön is úgy akarja!

Hegyesi Gyapjú Kft. Biotermékek Boltja
Cím: Békés, Szánthó A. u. 5.

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-19 óra között. 
Telefon: (66) 410-171, illetve (20) 22-37-822.

Együtt az egészségesebb életért!

Bezárta kapuit a XVII. Nemzetközi Csuta Művésztelep. Az
idén is igen nívósra sikeredett záró kiállításra hagyományosan a
Jankay Galériában került sor, ahol előbb Csuta György mutat-
ta be az alkotókat, majd Dr. Cs. Tóth János és Dr. Tuza Béla
fővédnök méltatták a kiállított műveket. A kiállítás megtekint-
hető augusztus 29-ig.

A Békésre már harmadjára visszatérő Tarján Pál operaénekest
ismét állva és vastapssal ünnepelte a táborlakókból és támoga-
tókból, barátokból, érdeklődőkből összeverbuválódott közönség,
immár Békésen a Bolyai utcai alkotóházban. Ez volt tulajdon-
képpen a végső mozzanata az élményekkel teli tíz napnak.

„Jövőre veletek ugyanitt” felkiáltás kísérte a búcsúzkodást.
De, hogy addig se maradjunk képzőművészeti élmények nélkül,
a Békési Galériában október 31-ig látható a Művésztelep gyűj-
teményes kiállítása, mint ahogy a gyönyörű bőrkötéses
„Pillanatok” című, ugyancsak tizenöt év anyagát felölelő gyűj-
teményes kötet is kapható még önköltségi áron a Csuta
Galériában és a Jankay Galériában is.

Várjuk a folytatást, a XVIII. tábort 2009-ben. Pálmai Tamás

Táborzárás
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GONDOLAT-OLVASÓ

Óh emberek, kik mindent
tudtok céltalan, százféle
mesterséget mért tanultatok,
és minden eszközt fel, miért
találtatok, ha azt az egyet el
nem éritek soha, hogy észhez
térítsétek azt, ki esztelen. 

Euripidész

A siker egyszerűen csak sze-
rencse kérdése. Kérdezz meg
egy sikertelent! Ismeretlen 

Tudományos
sarok

Miért látják fejjel lefelé a
világot a csecsemők?

Azért, mert a szemlencse
fordított állású kicsinyített
képet vetít az ideghártyá-
ra. Ez a kép kerül az ideg-
szálakon keresztül az agy -
ba. Néhány nap kell, hogy
megtanulják megfordítani
a képet.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe

fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet. 

Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

Könnyű étrendet az egész családnak!
3. rész

Ne sajnálja azzal tölteni az időt, hogy gondosan végig-
böngészi a különböző élelmiszereken szereplő címkéket,
tájékoztató szövegeket, a tápértékről szóló információkat.
Azokból ugyanis sok mindent megtudhat - és épp ezért
meglehet, legközelebb már egy másik terméket vásárol.

Valószínű, hogy az a zacskó édesség, keksz, csipsz, me -
lyet gyermeke annyira szeret, nem szolgál mást, csak a
kalóriák felhalmozódását. Igyekezzék mindig elolvasni az
üdítő italok címkéit is, majd lehetőleg cukormentes, 100
százalékos, valódi gyümölcslét vásároljon nekik. 

Mindig annyi étel kerüljön az asztalra, amennyitől az
ott ülők jóllakhatnak - és ne több. Ez mindenki számára
egészségi szempontból is előnyös.

Számolja ki hozzávetőlegesen, húsból, köretből stb.
mennyi lenne a reális és ideális mennyiség, és csak ennyi-
vel kínálja őket – ha több van az ételből az asztalon, ők
sem tudják megállni, hogy a kelleténél ne egyenek többet.

Folytatjuk…

Folytatás a címoldalról
A 470-es másodrendű főút-

ról 300 méterre található. Gaz -
dasági, kereskedelmi és szolgál-
tató övezetben helyezkedik el,
kamionközlekedésre alkalmas

kapubejáró kiépítésével. 
A Verseny utcai ingatlan

mostani irodaházát felújítják,
a melléképületeket viszont le -
bontják. Helyükön új, 600 m2

területű műhelycsarnokok és

202 m2 nagyságú raktárak
épül nek. Ezeket az irodaház-
zal együtt vállalkozások részé-
re szeretné bérbe adni Békés
Önkormányzata. A központi
kiszolgáló épületben 13 darab

141 m2-es bérbe adható iroda-
helyiség lesz kialakítva komp-
lett berendezéssel. Az inkubá-
tor csarnokokban épületen-
ként hat bérbeadási egység,
négy raktárhelyiség áll majd a
vállalkozások rendelkezésére.
A terv ezek mellett részben
sze lektív hulladékgyűjtést,
nap kollektorok felszerelését,
illetve az irodaház hőellátás-
nak biztosítására talajszondák
telepítését is tartalmazza.

A vállalkozásoknak a kedve-
ző bérleti díj mellett költség-
megtakarítást jelenthet az in -
kubátorházban működtetni kí -
vánt titkárság, információs-, és
portaszolgálat, valamint külön
tárgyalótermek használata.

A beruházás befejezésére a
tervek szerint előreláthatóan
2009 végén kerülhet sor.

Vállalkozás és munkahely jöhet Békésre

A leendő békési Inkubátorház látványtere az irodaházzal, a raktár- és műhelycsarnokkal

A legkülönfélébb forgalmi
helyzetekben döntő fontosságú
kérdés, hogy a közlekedő be -
tartja-e a szabályokat, mennyi-
re figyel a saját és mások biz-
tonságára. 

Emellett azonban legalább
ennyire fontos, hogy a gyalogo-
sok, kerékpárosok és más jármű-
vezetők a lehetőségekhez képest
legjobban kialakított csomópon-
tokban, átkelőkön, keresztező-
désekben közlekedhessenek. Hi -
szen a megfelelő és jól látható
jelzések nélkülözhetetlenek a
biztonságos közlekedéshez. Ezért
a Békés Megyei Rendőr-főkapi-

tányságon működő Megyei Bal eset-megelőzési Bizottság szeptem-
berre meghirdeti a „Figyelje a táblákat és jelezze a hibákat” kam-
pányát. Ez idő alatt az alábbiakban megjelölt elérhetőségeken a
rendőrség fogadja a közlekedők észrevételeit a balesetveszélyesnek
tartott kereszteződésekről, hiányos, megrongálódott, vagy éppen
felesleges közúti jelzésekről. A rendőrség közlekedési szakemberei
az észrevételeket rögzítik, és a helyszíneket megvizsgálják. Ha
valóban szükséges bármifajta változtatás, akkor intézkednek arról,
hogy az illetékes szakhatósághoz eljusson a telefonáló vagy levélíró
jelzése, és a hatóság lehetősége szerint a rendelkezésére álló eszkö-
zökkel orvosolja is a felvetett problémát. 

A megadott címekre küldött leveleikben kérjük, jelöljék meg
pontosan azt a helyszínt, amelyre az észrevételük vonatkozik, és
fogalmazzák meg azt is, hogy miért tartanának szükségesnek
azon a helyen változtatást. A hasznos észrevételeket megfogal-
mazók között a kampány végén a Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság láthatósági pólókat sorsol ki. Leveleiket, telefonhívá-
saikat az alábbi címeken és telefonszámokon várják:

Erre a címre tehát szeptember 1. és szeptember 30. között
várják észrevételeiket.

„Figyelje a táblákat és jelezze a hibákat!”
EGYÜTT A BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉSÉRT

A megyei főkapitányságon és a kapitányságokon
működő baleset-megelőzési bizottságok évente
több programot is szerveznek annak érdekében,
hogy minél többen megismerjék a biztonságos
közlekedés szabályait, és minél többen fontosnak
érezzék az előírások betartását. Nehéz az iskolatáska

A GYERMEKES CSALÁDOKÉRT SZÓLALT FEL 
A KÉPVISELŐ

A gyermeket ne -
velő családok iskola-
kezdéssel kapcsola-
tos anyagi gondjai-
val, fokozott kiadási
kényszerével kap-
csolatban Erdős
Nor bert, Békés és
térsége országgyű-
lési képviselője kér-
dést intézett Szűcs
Erika szociális és
munkaügyi minisz-
terhez. A miniszteri
válaszból kiderült, hogy lényegi változásra nem számíthatnak a
gyermekes családok ebben a tanévben. A juttatások alapja a
legtöbb esetben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság, amelyet egy főre számított 35.625 forint havi
jövedelem alatt állapított meg a tárca. Ezen kívül a 6270 forin-
tos kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás, valamint az ingyenes illetve 50 százalé-
kos étkeztetés lehetőségét említette meg a miniszter. 

Erdős Norbert elszomorítónak és megengedhetetlennek
tartja, hogy ilyen súlyú társadalmi probléma immár évek óta
állóvízként fojtogatja a gyermekes családok ezreit, holott a
tanulással járó terhek csökkentése fontos eleme lenne az
oktatási reformnak.

X. MADZAGFALVI NAPOK
2008. szeptember 5-6-7.

Beatrice, Pink Floyd Tribute Band, Torony Band és Charlie koncertek, 
szórakoztató, hagyományőrző és sportrendezvények a család apraja-nagyjának. 

Guinness-rekord kísérlet, a díszvendég Erőss Zsolt hegymászó.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Eladó Békésen frekventált helyen kétszin-
tes, háromszobás, két konyhás reprezen-
tatív ház, 60 m2-es garázzsal, ipari áram-
mal. A garázs üzlet céljára is használható.
Ár megegyezés szerint. Szent Pál sor. 2/1.
Telefon: 411-837.
Ház eladó a Róna utca végében, kitűnő he -
lyen, kerttel együtt. Telefon: 30/ 267-20-15.
Széchenyi téren második emeleti, 2 és fél
szobás, 67 m2-es lakás eladó. Érd.: 30/
655-98-06.
Eladó háromszobás, kertes családi ház kö -
vesút mellett, csendes helyen. Mellék -
épület van. Tel.: 634-855, 30/ 276-46-31.
Téglaépítésű családi ház eladó, vagy máso-
dik emeletig értékkülönbözettel csere is
érdekel. Telefon: 30/ 536-77-67 és 634-497.
Háromszobás, összkomfortos családi ház
eladó, vagy kisebb házra/lakásra értékkü-
lönbözettel elcserélhető. Telefon: 70/ 505-
97-05 vagy 412-707.
Eladó háromszobás családi ház Bán hi -
dán, kövesút mellett, csendes helyen.
Mellék épü let van. A telek két utcára nyílik.
Telefon: 634-855 és 30/ 276-46-31.
Családi ház eladó, Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -
cserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.

A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
la kás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Kö -
rösre nyúló udvarral eladó. Érd.: 20/ 923-
29-12.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bélmegyeren központi fűtéses parasztház
nagy kerttel eladó. Irányár: 2,6 millió Ft.
Telefon: 30/ 357-72-41.
Zártkert lakóépülettel eladó a Gólyahír utcá-
ban. Irányár: 3,2 millió Ft. Érd.: 20/ 318-98-
91-es telefonon vagy személyesen a Hajnal
István Idősek Otthona II. pavilonban. 

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
la kás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2),
vegyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 5,8 millió
Ft. Telefon: 30/ 48-63-178.
Eladó a  Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, kétszobás, erkélyes
lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyhaszekrény, redőnnyel felszerelt abla-
kok, az erkélyen előtető. Kertes házra cse -
re szóba jöhet. Irányár: 5,8 millió Ft. (Az ár
alkuképes) Érdeklődni: 70/ 325-22-18.
Kétszobás, vegyes falazású régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
szám. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/ 262-
43-57 és 30/ 551-73-78.
Békésen a Karacson negyedik emeleti,
egyedis, erkélyes, 59 m2-es, azonnal
beköltözhető kétszobás lakás 6,7 millió
Ft-ért eladó. Érdeklődni: 30/ 582-11-42. 
Családi ház sürgősen eladó. Három szo ba,
központi, cserépkályha. A kályha felújítás
alatt áll. Ár: 7,6 millió Ft. Telefon: 30/ 561-
87-41. Békés, Tátra u. 1. (a Fürdő mellett).

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Malomasszonykertben nagy
kerttel kövesút mellett. Jószág tartására,
parkolásra alkalmas. Ár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 30/ 267-20-15.  
Rendezett kertes ház sürgősen eladó!
Irányár: 9,8 millió. Érd.: 30/ 965-95-69.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Csallóközi u. 3. alatti kertes ház
eladó nagy műhellyel. Érd.: 30/ 96-84-
890. Szombat és vasárnap: 415-470.
Békésen kétgenerációs, földszintes csalá-
di ház melléképületekkel eladó. Irányár:
10,5 millió Ft. Telefon: 70/ 531-44-01.
Padlásteres, két fürdőszobás, két garázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen,
nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5
millió Ft. Megbízható személynek albérlet-
be is kiadó. Telefon: 30/ 387-90-31.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. 11,5 millió Ft. 70/ 234-64-19.
Békésen 8 szobás 3 fürdőszobás 206 m2-
es kertes családi ház 11,7 m Ft irányáron
eladó, esetleg szerény, de tartós bérleti díj
fejében kiadó. Érdeklődni: 20/ 368-15-46.
Békés központjában 2 + fél szobás csalá-
di ház garázzsal, melléképületekkel eladó.
Ék u. 3. Tel.: 70/222-75-11. Ár: 13 millió Ft.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított (berendezett), zsalugáteres,
tetőtér beépítéses épület szép telekkel
eladó (361 m2 nagyságú). 13 millió Ft.
Tel.: 411-252 vagy 414-685.
Békésen, a Báthory u. 16. szám alatti ház
eladó. Padlásteres, háromszobás, két
fürdő + melléképület. Irányár: 15 millió Ft.
Te lefon: 30/ 314-58-02.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen frekventált helyen újszerű csalá-
di hűz félkész melléképülettel eladó.
Irányár: 16 millió Ft. Tel.: 70/ 531-44-01.
Békésen a Sportpálya közelében újszerű
állapotban lévő háromszobás + nappalis
családi ház, dupla garázzsal, tároló helyisé-

gekkel, parkosított udvarral eladó. Irányár:
16,5 millió Ft. Telefon: 20/ 46-09-500.
Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.
Békésen a Csokonai utcában, igényesen
kialakított családi ház, 5 szoba, 2 garázs,
melléképületekkel eladó. Irányár: 24,5
millió Ft. Telefon: 20/ 481-58-85.

INGATLANT KERES

Békésen 1 vagy 2 szobás lakást vennék
vagy bérelnék a buszvégállomás közelé-
ben! Sürgős lenne! Ajánlatokat a 70/322-
84-53-as számra várok.

KERT
Tarhoson 1518 m2 zártkert, méhészkedés-
re alkalmas kis házzal eladó. Érdeklődni:
70/ 315-16-30.
Békésen a Nagykertben, kövesúthoz közel
5 kvadrát kert eladó. Érd.: 415-470.
A Nagykertben, a Berényi úthoz közel 3
kvadrát kert eladó kisfaházzal, gyümölcsfák-
kal. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.: 20/ 371-57-48.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Lada Samara benzin gáz üzemű, 83 ezer km,
vonóhorog, téli gumi eladó. Tel.: 411-722.
70-80 %-os használt gumiabroncsok felni-
re szerelve, keleti autóhoz olcsón eladó.
Méretek: 155R13-as. Zsiguli (Lada) alkatré-
szek ugyanitt eladók. Érd.: 20/ 88-60-651.

ÁLLAT
100-130 kg közötti hízót keresek levágás-
ra-megvételre. szeptember hónap körül.
Aján latok következő telefonszámra várom:
70/314-32-62.
7 kilós pulykák eladók. 1000 Ft/kg. Tel: 70/
261-06-81.
Két darab birka, valamint tanya sürgősen
eladó. Békés, Hunyadi u. 1.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 20/475-
44-91.

MUNKA
Megbízható gyermekfelügyelőt keresek

szeptembertől hétköznap esti órákra.
Jelentkezni lehet: 30/ 494-98-24.
Jogosítvánnyal rendelkező, békési lakhe-
lyű, megbízható munkatársat keresek
piaci árusnak. 30/ 361-17-01.
B kategóriás jogosítvánnyal, angol nyelv-
tudással, érettségivel, alapfokú számító-
gépes ismeretekkel (Word, Excel, Power
Point) munkát keresek alkalmit is.
Érettségizett munkatársakat keresek pénz-
ügyi területre. Interjú időpont egyeztetés:
70 4085015
Vezető pénzügyi tanácsadó szolgáltató
cég interjúra hívja leendő munkatársait.
Időpont egyeztetés: 30 4758623
Biztosítási tapasztalattal rendelkező mun-
katársakat keresek. Időpont egyeztetés:
30 5039733 vagy 70 4085015

EGYÉB
Megkímélt állapotban levő pelenkázó
szekrény eladó. Tel: 70/ 261-06-81.
Eladó sertésetető cementvályú és ter-
ménydaráló. Telefon: 20/ 98-307-94.
Ingyen elszállítjuk háztartási lomjait:
műszaki cikk, vas és fém hulladék, kisgé-
pek, ruhanemű, bútor, egyebek. Megbíz -
ható lebonyolítás. 30/ 931-90-85.
Eladó Csepel lábhajtós varrógép, kapufél-
fának való betonoszlop, 50 literes ballon
üvegek, cserép. Telefon: 416-037.
Befont demizsonok 10-15-20 literig.
Leanderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű)
500-14000 Ft-ig (minden méretben).
Ugyanitt virágzó kisméretű kaktuszok is.
Tel.: 416-144. Cím: Deák F. u. 39. sz.
Öntvény szőlőprés eladó. Békés, Egyenes
u. 12/1. Telefon: 30/ 452-00-05.
Tetőcserép „Polka” új, építkezésnél kima-
radt I. o. 150 db, kedvezményesen, Béké -
sen eladó. Telefon: 20/ 481-58-85.
Eladó egy háromdarabos szekrénysor és
egy lőcsös kocsi. Vagy elcserélném jó -
szágra. Telefon: 70/ 946-82-69.
Eladó: új sörpadszett, turista gázpalack,
Siesta gázkályha, gázpalackok (11,5 kg),
nagy teljesítményű reflektorok, mázsa
(100 kg-ig mér). Telefon: 20/ 412-30-42.
Eladó 1 franciaágy, 1 kihúzható rekamié,
1 modern heverő és egy gázpalack. Tele -
fon: 30/ 476-93-80.
Építkezésből kimaradt fürdőszoba tömö-
rajtó, ajtóféllel eladó. Tel.: 20/ 98-307-94.
2 db nagy filogendron virág ingyen elvihe-
tő. Békés, Cseresznye u. 5/1. Tel.: 413-054.
Elektromos kerekesszék utcai használatra
új állapotban eladó. Telefon: 411-722.

Cefréshordó, demizson, zsíros bödön,
régi bútorok, székek, kasok, rokkant kocsi
eladó. Telefon: 20/ 98-307-94.
Eladó: négyszemélyes műanyag csónak,
terménydaráló, hajtóműves villanymotor,
súlyzók, önkiszolgáló tejes hűtő. Telefon:
30/ 36-70-894.
60 db kínai leander olcsón eladó. Békés,
Kopasz u. 23.
Eladó: kézi kocsi, bontott vascső 70-90-
115 mm-es, kisipari üvegezett, festett
ablakszárnyak, bejárati parkettás ajtó-
szárny. Telefon: 70/ 224-71-91.
Új német légpuskák olcsón eladók, külön-
böző típusok távcsővel vagy anélkül.
Rossz régit beszámítok. 20/ 228-58-66.
Hagyatékból eladó: hálószobabútor, 4 db
fotel, konyhaszekrény, citera. Békés, Dr.
Veress Endre u. 12. Telefon: 30/ 643-36-01
vagy 30/ 346-42-41.
Új elszívók, 90 cm-esek eladók. 15 ezer
Ft/db. Telefon. 30/ 494-98-24.
Lucernamag eladó. Érd.: 70/ 28-63-963.
Kilenc raklap Körös 38-as tégla gyári cso-
magolásban eladó. Telefon: 70/ 315-18-70.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely
palackkal eladó. Érd.: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Megvételre keresek jó állapotban lévő,
működőképes, kisiparilag gyártott 400-
500-as szalagfűrészt. Kontár munka nem
érdekel. Telefon: 20/ 216-28-60.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétré-
szes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 70/325-2218
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős  menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-
zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Fa rácsos kiságy (5000.-) és egy kétfunkci-
ós, alig használt babakocsi lábzsákkal, eső-
védővel (15000.-) eladó. 20/ 429-12-03.
2 mázsa kukorica eladó. Telefon: 30/ 232-
29-89.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

HIRDETÉSÉT LEADHATJA A ZSINÓROS KÖZÖSSÉGI HÁZBAN,
A CERKA PAPÍRBOLTBAN (PIAC TÉR), 

ÉS A FANTÁZIA TEXTILÜZLETBEN (KOSSUTH U. 22.)
NYITVATARTÁSI IDŐBEN, 

VALAMINT ELKÜLDHETI LEVÉLBEN ÉS E-MAIL-BEN.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: SZEPTEMBER 1.

Telek: BÉKÉSEN, Gólya utcában 807 m2-es építési telek eladó. Irányár: 1,7 millió. • BÉKÉSEN,
Tavasz utcában 867 m2-es építési telek. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Belvárosi, 947 m-es épí-
tési telek eladó, vagy Békésen 2 + fél szobás lakásra elcserélhető. Irányár: 8 millió.
Lakás: BÉKÉSEN, Kossuthon 39 m2-es 1 szobás, negyedik emeleti lakás eladó, vagy albérletbe
is kiadó. Irányár: 5,75 millió. • BÉKÉSEN, Szarvasin 57 m2-es,2 szobás harmadik emeleti lakás
eladó. Irányár:8,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuthon 59 m2-es, 2 szobás második emeleti lakás
eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren 72 m2-es, 3 szobás, első emeleti lakás.
Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren felújított 61 m2-es, 3 szobás harmadik emeleti
lakás. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren teljesen felújított 58 m2-es, 1+1/2 szo-
bás harmadik emeleti lakás. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuthon felújított 76 m2-es, 3 szo-
bás, harmadik emeleti lakás. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuthon 73 m2-es, 2+1/2 szo-
bás, harmadik emeleti lakás. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren 56 m2-es, 2 szo-
bás második emeleti lakás. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított 59 m2-es,
2+1/2 szobás, első emeleti klímás lakás. Irányár: 11,5 millió.
Családi ház: BÉKÉSEN, Rosszerdőn 82 m2-es, 2 szobás családi ház sürgősen eladó. Irányár: 2,5
millió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben 2 szobás ház. Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, Kikötő utcában
2 szobás, 60 m2-es családi ház. Irányár: 5,0 millió. • BÉKÉSEN, Csallóközi utcába 1 szobás, 90 m2-
es családi ház. Irányár: 5,9 millió. • BÉKÉSEN, Felújított 2 szobás, 90 m2-es tanya, pincével.
Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Felújított 85 m2-es, 2+1/2 tanya. Irányár: 6,8 millió + 2 Ha szán-
tó 13 e Ft/Ak. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcába 4 szobás, 220 m2-es családi ház. Irányár: 7,8 millió. •
BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Temesvári
utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125 m2-es,
2 és 2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában 80 m2-es, 5 szo-
bás családi ház. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház.
Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Mátyás király utcában 133 m2-es, 3 szoba családi ház. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London
utcában 100 m2-es, 4 és 1/2 szobás családi ház. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcá-
ban 164 m2-es, 4 szobás családi ház, 2 db 20 m2-es garázzsal, 35 m2-es műhellyel. Irányár: 11
millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás, padlófűtéses családi ház garázzsal, melléképületek-
kel. Irányár: 12,5 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 3 szobás, 100 m2-es családi ház.
Irányár: 13,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház, 25 m2-es garázzsal, 40
m2-es műhellyel csere lehet 2+1/2 szobás lakás 1. vagy 2. emeletig. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Kopasz utcában felújított 120 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8 millió.

– Pikóné Jutka Szegedről ismét hazalátogat szülő-
városába, Békésre a Madzagfalvi Napokra, és harmincéves
festői munkásságának képeit kiállítja immár negyedik éve
a Jantyik utcai tagiskola aulájában, a „Békés bemutatko-
zik” kiállításon. Szeretettel várja kedves ismerőseit és a
művészetek iránt érdeklődőket a rendezvény idején.

– 19 éves békési lakos volt az egyik fiatal abból az
ötből, akikre eszméletlen állapotban találtak a mentők
nemrégiben egy keceli diszkóban. A rendőrség vizsgálja,
hogy milyen kábítószer okozott kis híján tragédiát a szó-
rakozóhelyen. Valamennyien túlélték az esetet. 

– Augusztus 11-én egy közlekedési baleset miatt
órákon át szünetelt a T-kábel hálózat adása Békés egész
területén. A balesetben az optikai hálózat sérült meg,
ennek helyreállítása igényelt hosszú órákat az olimpia kel-
lős közepén. 

– Augusztus 20-án, az államalapító Szent István
ünnepe alkalmából állami kitüntetésben részesült
Benéné Szerető Hajnalka. A városi kulturális központ
korábbi igazgatója a Magyar Köztársasági Érdemkereszt
Lovagkeresztjét vehette át.

Rövid hírek városunkból

Békési Mentálhigiénés Békési Mentálhigiénés SzolgálatSzolgálat
Ösztöndíjas, ingyenes

álláskeresési tréning és alapfokú
számítógép és internetoktatás

szenvedélybetegek részére.
Jelentkezés korlátozott számban

a Múzeum köz 1. 1. em. 4-es
számú irodában vagy a

0630/4494678, 0630/8241525
telefonszámon

2008. szeptember 30-ig.

Lapunk a világhálón: 
www.bekesiujsag.atw.hu
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Ne felejtsük el, hogy a nyelvészet leíró és
nem előíró tudomány, tehát a nyelvészeknek
nem céljuk bárkit is befolyásolni. Ha meg-
próbálnának bárkit is rávenni, hogy a sze-
rintünk helyes alakot használja, az olyan
lenne, mintha megszabnánk a fáknak, hogy
mikor virágozzanak. 
De azért dohogni szabad.
Egy internetes fórum arról kérdezte meg
olvasóit, mi idegesíti őket a jelenlegi nyelv-
használatban. Némelyikkel egyetértettem,
másokkal nem – nézzünk meg párat!
Végtelenül idegesít, ha valaki Olaszba’ vagy
Görögbe’ volt nyaralni, de főleg, ha
Cseszkóba. Egyenesen öngyi-depi hangulat-
ba kerülök tőle (öngyilkos-depressziós).
Bosszant a pályaudvaron, amikor a hangos-
bemondó világgá kürtöli, hogy „Kőrös -

ladányba” indul egy jármű – talán Buda -
pesten valakinek nem sikerült feldolgoznia,
hogy van egy Körös nevű folyó és Kiskőrös
meg Nagykőrös, és e két dolgot nem egyfor-
mán ejtik. Sőt: nem is egyformán írják. És
akkor még nem beszéltem a kis hölgy hang-
súlyáról. Hasonló típus a Tíbor, kúltúra meg
a bíztat – ne tudd meg. Nem is tudjuk lere-
agálni, sőt beájulunk meg behalunk tőle. 
Az egyik gyakran hirdetett műsorba számhú-
zókat keresnek. Szinte korrekt, de a szó zava-
róan hasonlít a szánhúzóra. Arról nem beszél-
ve, hogy már többnyire nem is húzzák a szá-
mokat, amelyeket később emelkedő számsor-
rendben ismételnek el. De emelkednek-e
vajon a számok? Talán, ha léggömböt kötöz-
nek rájuk… szerintem inkább növekednek.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
ÉGNEK ÁLL…

Augusztus 27. szerda 13-16 óra 
Békési Nyílt Napok – mézeskalács díszítés
kézműves foglalkozás. A részvétel ingyenes. 
Békési Galéria (Széchenyi tér 4.)

Szeptember 3. szerda 17 órától
„Kapocs” Daganatos Betegek Egyesülete
klubnapja
Civil Szervezetek Háza (Múzeum köz 1.)

Szeptember 4. csütörtök 14 órától
Klubnap a Nyugdíjas Kosárfonók Egye sü -
leténél
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u.)

Szeptember 5-7.
Madzagfalvi Napok. Programokat lásd a
2. és 8. oldalon, és a szórólapokon.

Szeptember 8. hétfő 8-11 óráig 
Véradás a Vöröskereszt szervezésében
Tarhosi művelődési ház

KIÁLLÍTÁSOK

Válogatás a Csuta Művésztelep művészeinek
alkotásaiból a Békési Galéria (Széchenyi tér
6.) nagytermében október 31-ig látogatható.
Nyitva kedden és pénteken 10-14 óráig, szer-
dán, csütörtökön és szombaton 13-17 óráig.

Pap Zsolt természetvédő fotókiállítása a
Békési Tájházban (Durkó u. 8.) szeptember
30-ig látogatható. Nyitva kedden és pénte-
ken 9-14 óráig, szerdán, csütörtökön és
szombaton 12-17 óra között.

Amennyiben szeretné, hogy közérdekű programját a Békési Újság e rovatá-
ban megjelentesse, küldje el azt mielőbb a bekesiujsag@globonet.hu címre,
vagy leadhatja a Zsinóros Közösségi Házban lévő szerkesztőségünkben is.

Telefon: 30/432-20-30.

PROGRAMAJÁNLATOK AUGUSZTUS 27 – SZEPTEMBER 10. KÖZÖTT

A táborba Békésről és Bé -
késcsabáról tíz diák jelentke-
zett, 5- 12. osztályos tanulók.
Közösen választottunk csa-

 patnevet, amely így hangzik:
”Hééé! avagy Sok Modern
Kü tyü Kör.” A hat nap során
elméleti és gyakorlati foglal-

kozásokon vettünk részt.
Szak emberek segítségével is -
merhettük meg a média kü -
lönböző területeit. Lehetősé -
günk adódott, hogy ellátogat-
hassunk a békési Torony Rá -
dióba, ahol a rádiózással kap-
csolatos tudnivalók elsajátítá-
sa mellett Csurka Péter segít-
ségével hangfelvételeket ké -
szít hettünk, sőt életünk első
interjúját adhattuk élő adás-
ban. Az újságírói szakma ne -
hézségei és szépségei is terí-
tékre kerültek. Király Gyula,
a Dr. Hepp Stúdió vezetője és
Vámos Zoltán operatőr-vágó
(Békés TV) segítette, hogy a
televíziózás és filmkészítés vi -
lágában elmerülhessünk. Az
elméletben hallottakat rögtön
ki is próbálhattuk, például a
fotózást Apáti- Nagy Lajossal,
aki az elkészült fotóink alap-
ján hasznos tanácsokkal látott
el minket. Saját honlapot
készítettünk, amelyre felke-
rültek a hét során általunk
készített cikkek, álló- és moz-
góképek. Az érdeklődők az
alábbi honlapon tekinthetik
meg: http://heee.eletfa.info. A
médiatábort Szegfű Katalin és
Gyarmati Adrienn irányította. 

Kovács Bernadett
– Varga Eszter 

A jövő médiásai
A SOK MODERN KÜTYÜ SEM FOGOTT KI RAJTUNK

Augusztus második hetében megrendezték a
Városi Kulturális Központban az első médiatá-
bort. A fiatalok megismerkedhettek az újságírás,
rádiózás, filmkészítés, fotózás és honlapkészítés
alapismereteivel.

A Médiatáborral párhuza-
mosan rendezett Színjátszó
tábort Hodu József békéscsa-
bai színművész és Pocsai Ildikó
énektanár, a békési színjátszó
kör vezetője neve tette vonzóvá
az érdeklődők számára, akik
között az általános és középis-
kolások mellett egyetemisták
és felnőttek is voltak. Olyanok
is, akik még sosem álltak szín-
padra, de valahogyan vonzotta
őket ez a világ. 

Számukra a beszédtechnikai
és verselemzési foglalkozások
mellett rávezető helyzetgyakor -
latok, figyelemmegosztó, kon-
centráló, memória gyakorlatok
jelentették a színművészet vilá-
gában való elmélyülést. Pocsai
Ildikó lapunknak elmondta,
hogy a tábor nyomán újabb
lendületet kaphat a helyi szín-
játszó kör, máris további pro-
dukciókon törik a fejüket, ezek

egy része a kisgyermekeket cé -
lozza majd meg. 

A tábor utolsó napján a szü-
lők és más érdeklődők előtt
bemutatták a héten tanult ver-
seket, és a „médiásokkal”
együtt még közös énekpro-
dukcióra is futotta idejükből. 

A táborokat a Nemzeti
Kul turális Alap Közmű velő -
dési Szak mai Kollégiuma tá -
mogatta.

A tervek szerint a jövő nyá-
ron mindkét tábort újra meg-
hirdetik.

Sz. K.

A színpad vonzásában

A záró rendezvényen együtt énekelték Hofi Géza „Próbálj meg lazí-
tani” című számát a médiások és a színjátszósok. Jobbról Pocsai
Ildikó énektanár

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
pályázatot hirdet Békésen élő fiatal lokálpat-
rióták számára. A pályázat témája: Fiatalok
az épített és természeti környezet védelméért. 

Beadható képzőművészeti alkotás, vers,
próza, CD-re rögzített zenei alkotás. A pálya-
művek terjedelme írásban 5-15 A/4-es oldal
legyen. Értéknövelők a mellékelt fotók, raj-
zok, térképvázlatok. A képzőművészeti alko-

tások tetszőleges technikával készülhetnek.
Csatolni kell a pályázó nevét, lakcímét, élet-
korát, tanulóknál az iskoláját. A képzőművé-
szeti alkotásokat és írásos pályamunkákat
külön értékelik, a legjobb három pénzjuta-
lomban részesül. 

A beadás határideje: november 28. Ered -
ményhirdetés december 19-én. A leadás helye
a Civil Szervezetek Háza (Múzeum köz 1.)

Fiatalok a környezet védelméért

Folytatás a címoldalról
A károsanyag-kibocsátás

nem lenne jelentős, a megen-
gedett határértéknek maxi-
mum öt százalékát, azaz nem
egészen huszad részét érné el
– mondta. A község képvise-
lő-testülete nyolc igen és egy
ellenszavazat mellett támo-
gatta a beruházást, mégpe-
dig a település rossz anyagi
helyzetére hivatkozva. Úgy

vélik, a vállalkozástól befo-
lyó iparűzési adó az egyik
forrás lehet, amelynek segít-
ségével az általános iskola
mind a nyolc osztályát Mu -
ronyban tarthatják, ez pedig
a jövőt jelenheti az elöregedő
településnek.

A lelki hatásra a válasz az
volt, hogy fehér, jelzés nélküli
autók jönnének a krematóri-
umba, a járművek döntő több-
sége nem haladna át Muro -
nyon, hanem a Békéscsaba-
Mezőberény szakasz felől köze-
lítené meg a létesítményt.

Lesz-e krematórium Muronyban?
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A tervezett muronyi krematórium ellen tiltakozó levél
érkezett szerkesztőségünkbe. Ennek hatására foglalkoztunk a
békésieket közvetlenül nem érintő kérdéssel.
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Horgász
szemmel

Szerencsés helyzeten vannak
a békési horgászok, mert van
módjuk és helyük tárolni a
csónakokat és ladikokat a szé-
pen kialakított kikötőben a
békési duzzasztónál. Akár a
fel vizet akár az alvizet horgász-
hatják, a kiépített sólya pályán
mozgathatók a csónakok.

A csónakos horgászatban
nincsenek határok, bármilyen
partszakaszt meg lehet hor-
gászni, szemben a parti hor-
gászattal. A partról nehezen
elérhető helyet kényelmesen
horgászhatjuk. Békés környé-
kén inkább a csónakos pon-
tyos horgászat az elterjedtebb.
Persze vannak, akik a kesze-
gezést részesítik előnyben
akár fenekezős vagy úszós
kész séggel. Csónakos horgá-
szat alapja a stabil csónak
vagy ladik. Legyen mindig
had ra fogható akár evezős
vagy motoros hajtású. Ha
rob banómotor hajtja, mindig
legyen elég üzemanyag a
tankban. Ne hagyjuk otthon
a szerszámkészletet és persze
evező sem hiányozhat.

Szekerczés Sándor

CSÓNAKOS 
HORGÁSZAT

SPORT

BÉKÉSI ÚJSÁG
– családi magazin

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL

Horváth Anikó második lett magasugrásban, ami kitűnő
eredmény, hiszen kevéssel korábban megsérült és csak Martin
Mónika gyógytornász segítségének köszönhető, hogy el tudott
indulni a versenyen. 

Hortobágyi Anikó igazi többpróbázóként négy számban
indult. Nagyszerű formában versenyezve 100 méteres gátfutás-
ban és hármasugrásban a harmadik, míg távolugrásban és 400
méteres gátfutásban a negyedik helyet szerezte meg. Ezzel idei
ötödik érmét szerezte országos bajnokságon.

Hortobágyi János új egyéni csúccsal, 60.04 méterrel bronzér-
mes lett gerelyhajításban. Az idei évben az egész magyar gerely-
hajító mezőnyben a legtöbbet ő fejlődte. A szakemberek szerint
nagy jövő előtt áll. A jövő év döntő lesz számára. Mind a három
versenyzőnk megtartotta a magyar válogatottban a helyét.

A legnagyobb és legkellemesebb meglepetést az ifjúsági 5
kilométeres gyaloglásban Kiss Boglárka okozta, ezüstérmes
lett. Nagy küzdelemben érte el eddigi legjobb eredményét.  A
junior 10 kilométeres gyaloglók közül. Élete első országos baj-
nokságán, Zsilák Laura a negyedik lett.

Perdi Zoltán, 110 méteres gátfutásban a hatodik, majd 400
méteres gátfutásban a negyedik helyen ért célba. A hosszabbik
gátfutó számban csak idősebbek előzték meg, így a jövő az övé.
Edzők: Kis Kovács Károly és Rácz András.

Atlétikai sikerek 
a Puskás-stadionban
Budapesten a Puskás Ferenc Stadionban rendez-
ték meg a 2008. évi Ifjúsági és Junior Országos
Bajnokságot. A rekkenő hőségben a Békési DAC
fiatal atlétái ragyogó eredményeket értek el.
Tizenhárom számban indultak és mindegyikben
döntős helyen végeztek, köztük öt bajnoki érmet. 

Eredményes békési atlétáink a budapesti versenyt követően

Győztes edzőmeccsek
Az elmúlt napokban sorra játszotta előkészületi mérkőzéseit

az NBIB-ben induló békési férfi kézilabda csapat. Az ellenfél a
román második osztályban induló HC Safilar Arad együttese
volt. Ez első mérkőzésen kétszáz néző előtt a békésiek 14 góllal
nyertek (38-24), nem utolsó sorban Lőrinczi Pál tíz góljának
köszönhetően. 

Szorosabbra sikerült a pár nappal későbbi második találkozó
ugyanezen ellenféllel szemben, „csak” háromgólos lett a győze-
lem (35-32). Ezúttal is ki kell emelni Lőrinczi Pált, aki 12 gólt
szerzett. A kommentárok megemlítik még Szűcs Tamás,
Lukács Csaba és Molnár István jó játékát. Gávai Ferenc edző a
szerényebb teljesítményt a felkészülés terheléséből adódó
fáradtsággal magyarázta, egyben kiemelte annak értékét, ami-
kor úgy győz a csapat, ha sokat hibázik. Ilyenre feltehetően a
szeptemberben rajtoló bajnokságban is lesz példa. 

Gulyás András sárkányrepülőről készített felvétele 
a kishajó kikötőről és a duzzasztóról.

MADZAGFALVI SZUPERBAJNOK
VERSENY

Szeptember 5-én, pénteken délután 15:30
órától a Városi Sportcsarnokban a békési
sportszervezetek egy-egy képviselője (férfi-,
női kézilabda, kosárlabda, kajak-kenu, atléti-
ka, labdarúgás, ökölvívás, tenisz, súlyemelés,
asztalitenisz, aerobik, sakk) méri össze erejét,
ügyességét játékos feladatokban. Az összesített
győztes lesz Madzagfalva férfi, illetve női SZU-
PERBAJNOKA.

SAKKSZIMULTÁN PARTI AZ
EURÓPA-BAJNOK ELLEN!

A Madzagfalvi Napok keretében, a meghir-
detett programokon felül, szeptember 7-én,
vasárnap 14 órától ifj. Balog Imre korosztályá -
ban világbajnoki ezüstérmes, többszörös

Európa-bajnok sakkozó sok szeretettel vár
minden érdeklődőt a Ligetben szimultán parti-
ra. Bárki kipróbálhatja magát, sakktudását a
FIDE mester ellen!

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ ÉS VASHAJLÍ-
TÁS A VILÁG LEGERŐSEBB

EMBERÉTŐL
Szeptember 7-én, vasárnap 17 órától a

Kulturális Központ Kápolnatermében tart
fényképekkel, vetítéssel egybekötött élmény-
beszámolót a városunkból elszármazott, és a
Világ Legerősebb Embereként híressé vált
Pakucza József. A közönségtalálkozó ideje
alatt röpke bemutatót is tart vashajlításból. A
hatalmas erejű Pakucza József a napokban,
Szent István királyunk ünnepén magas állami
elismerésben részesült. A Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkeresztjét vehette át Sólyom
Lászlótól, a Magyar Köztársaság elnökétől.

A MEDENCÉBEN IS 
RÚGJÁK A BŐRT

Még mielőtt elkezdenék az uszoda felújítá-
sát, a régi „nagy” medencében megtartják az
úgynevezett Madzagfalvi Medence Kupa kis-
pályás foci tornát a Fürdőnél. A szeptember 6-
án, szombaton kilenctől sorra kerülő különle-
ges rendezvényre 4+1 fős csapatok jelentkezé-
sét várja szeptember 5-én délig Kálmán Tibor
a 20/ 805-72-51-es számon. Nevezési díj nin-
csen. A focisták 16 évnél idősebbek legyenek.
Díjazás: kupa, oklevél, legjobb kapus, játékos,
gólkirály, legidősebb játékos. 

A Madzagfalvi Napok egyéb programjairól
ajánlókat közlünk lapunk 2. oldalán.

Különleges sportemberek, 
szuperbajnok választás

A Békési FKC megkezdte a 2008/2009-es bajnokság

őszi szezonjára szóló bérletek árusítását. 

A hat mérkőzést ötnek az áráért tekintetik meg azok, 

akik most váltják meg bérletüket 

a Sportcsarnokban hétfőtől péntekig 9-17 óra között. 


