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

Muronyi Falunap
Szűcs Marika megse-
gítéséért           2. oldal

Elektronikai hulladék
gyűjtése              4. oldal

Új rovat! Békési sor-
sok, békési arcok 

5. oldal

Interjú Zsombok Ré -
kával            7. oldal

Lapunk
tartalmából

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

SZEPTEMBER 13-20.
Turul Patika (Piac tér)

SZEPTEMBER 20-27.
Oroszlán Patika (Kossuth 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

MEGHÍVÓ
A Csuta Galéria és Alkotóház, Békési Német

Kisebbségi Önkormányzat, KÉSZ Békési Szervezete,
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel
hívja olvasóinkat is a Kulturális Központ aulájába

SZEPTEMBER 20-ÁN, SZOMBATON 17 ÓRÁRA

a Lipovics János szobrászművész készítette
WASS ALBERT MELLSZOBOR AVATÁSÁRA. 

ÜNNEPI MŰSOR:
16:45 Térzene a Békési Ifjúsági Fúvószenekar előadá-

sában
17 órától
– Himnusz
– Szeverényi Barnabás előadja Wass Albert: Üzenet

haza című versét
– Avatóbeszédet mond: Gál Kinga, Európai Uniós

Néppárt képviselő, a Wass Albert centenáriumi év
fővédnöke

– A mellszobrot megáldja és felszenteli Nagy József
esperes-plébános és Katona Gyula vezető lelkész

– Köszöntőt mond Izsó Gábor polgármester
– Szózat
17:50-től „Üzenet haza” centenáriumi emlékműsor a
Békés Városi Kulturális Központ színháztermében a
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium diákjainak elő-
adásában
19 órától Székely Himnusz, ezt követően agapé.

Mindez a négy civil szervezet összefogása, anyagi
áldozata és a Békés Város Képviselő-testületének

eszmei támogatása révén jöhetett létre.

Gál Dániel programkoordi-
nátor lapunknak elmondta,
hogy évente mintegy negyven -
ezer emberhez jut el a fogya-
tékos emberek életéről való
ismeret ezáltal. A kamion lát-

nivalói közül kiemelendő a
„Tündér vagyok” című rajzki-
állítás: az ép gyerekeket arra
kérték, hogy rajzolják le, ho -

gyan segítenének a sérültek-
nek, ha tündérek lennének. A
4600 pályamunkából a leg-
jobb negyven volt látható.

Videokivetítőn olyan filmeket
lehetett látni, melyek azt mu -
tatták be, milyen pozitív ké -
pességekkel rendelkeznek az
értelmi sérültek. A gyerekek
által leginkább látogatott szá-
mítógép sarok játékainak az a
céljuk, hogy a látogatók ta -
pasztalják meg azokat a prob-
lémákat, melyekkel az ér telmi
sérültek naponta szembesül-
nek. Volt nyereményjáték is,
mások mellett esélyegyenlősé-
gi kérdésekkel, ezt az OTP
támogatta. 

A társszervező „Együtt
könnyebb” Közhasznú Egye -
sület különféle kézműves fog-
lalkozásokat, arcfestést, tom-
bolát szervezett, valamint
több fellépő Békésre hívásával
járultak hozzá a Madzagfalvi
Napok pénteki programja szí-
nesítéséhez.                  Sz. K.

Sok iskolás látta az esélyegyenlőségi kamiont
Három éve járja az or -
szágot a „Fogadd el,
fogadj el” kampányka-
mion, amely az értelmi
fogyatékos és az ép em-
berek közötti hídépí-
tést szeretné elérni. A
Kézenfogva Alapít vány
programja a békési
„Együtt könnyebb” Köz-
hasznú Egyesület kez-
deményezésére ér ke -
 zett városunkba a Ma -
dzagfalvi Napok első
napján.

Nagy volt a nyüzsgés a kampánykamion környékén egész nap. Bátor
gyerekek a kerekesszéket is kipróbálhatták

Először fordult elő az is,
hogy a békési városi fesztivál-
hoz Békés Megye csatlakozott.
Ennek látható jeleként Do mo -
kos László a megyei közgyű lés
elnöke rendkívüli ülésen talál-
kozott a képviselő-tes tület
tagjaival, és abban állapodtak
meg, hogy tárgyalásokat kez-
denek megyei fenn tartásáról
intézmények városi tulajdon-
ban lévő ingatlanjairól. A
Madzagfalvi Na pok megnyi-
tója egyben az „Otthonunk
Bé kés megye” ki ál lítás meg-
nyitója is volt. A közgyűlés el -
nöke itt azt hangsúlyozta,
hogy a békésiek le gyenek
büsz kék hagyományaikra és
őrizzék azt, emellett érezzék és
tudják: „Mi Békés megyében
mindannyian otthon vagyunk
és összetartozunk”. Izsó Gábor
polgármester a Madzagfalvi
Napok sokszínű programkíná-
latát emelte ki.

A rendezvények jelentős ré -
sze a kánikula ellenére jelentős
látogatottsággal zajlott. A
koraesti és esti rock koncertek

mellett nagy tömeget vonzot-
tak a sztárvendégekkel való
találkozási lehetőségek, ezekre
vasárnapig kellett várni. Erőss
Zsolt, az első magyar, aki meg-

mászta a Mount Everest et,
bemutatta legsikeresebb hegy-
mászásairól készített filmjeit.
A békési születésű „Magyar
Hercules” Pakucza Józseffel
beszélgetni lehetett, és még
ízelítőt is adott erőművészi

múltja produkcióiból, melyek-
kel bejárta a világot. Schobert
Norbert és felesége tornázásra
bírták a békésieket. /Részletek
lapunk 3. és 8. oldalán/

Kánikula a tizedik fesztiválon
A tizedik Madzagfalvi Napok egy szempontból
biztosan különleges a korábbihoz képest: koráb-
ban sohasem rendezték meg közel negyven fokos
hőségben. A programok a békésiek minél széle-
sebb rétegét igyekeztek megszólítani, bevonni.

Idén a rock zenéé volt a főszerep a Madzagfalvi Napokon. Óriási siker
volt Nagy Feró és a Beatrice péntek esti fellépése és Charlie koncert-
je a tűzijáték előtt. A Pink Floyd Tribute Band a vájt fülűeknek okozott
kellemes másfél órát. A képen a kiváló hangulatot teremtő, idén tíz
éves békési Torony Band néhány tagja
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Az egyik délelőtt ismét egy sérült ma -
dárról érkezett bejelentés. Egy fiatal fehér
gólya került bajba. Már amatőr szinten
repülni tudó gólyáról volt szó. A fiatal gó -
lyák eléggé szeleburdik, a legszokatla-
nabb helyekre is felrepülnek. 

Ez történt most is, amikor ez a fiatal gólya
az Öreg Gumis és Társa Kft. épületénél a vas-
sal szigetelt tetőszélre repült rá. A figyelmet-
len gólya nem tudta azt, hogy csúszós felület
ez. Elkezdett hirtelen lefelé csúszni, majd az
egyik lába felakadt az ereszcsatornában. A
szerencsétlen madár fejjel lefelé lógva csator-
nán addig vergődött, hogy eltörte a lábát.

Öreg Gábor ügyvezető úrnak köszönhető-
en a madár azonnal megmenekült, mivel ép -
pen az udvaron tartózkodtak, és rohantak
gyor san a madárnak segíteni. Szerencsére a
madár nem szenvedett sokat, miután nagy
ne hezen leszedték a csatornáról, és rendkívül
szépen sínbe tették a madár törött lábát.

Az események után a gólya biztonságos és
nyugodt körülmények közé került egy zárt
helyiségbe, hogy ne érje több stressz, ugyanis
a sérült vadállatok többsége amiatt pusztul el,

hogy sok stressz éri őket, vagy sokkot kapnak.
A balszerencsés eseményre a környéken ma -
gasan körözve megjelentek a gólya családtag-
jai, és idegesen kémleltek lefele, hogy mi is
történhetett vele. 

Egy lábon mozdulatlanul, bánkódva ácsor-
gott a gólya az új helyén. Amikor eljött az ete-
tésnek az ideje, különösen nem volt izgatott. A
felkínált különféle kishalak egyáltalán nem
keltették fel érdeklődését. Csőréhez nyújtva a
halat elvette, majd le is nyelte, ám valamiért
kihányta azokat többször is. A szájába juttatott
infúzió hatására valamennyire energiára ka -
pott, mégis sürgősen a Horto bágyi Madár -
kórházba kellett szállítani. Ál lan dó küzdelem
folyik itt a madarak megmentéséért. Az ottani
körülményeket és az orvosok szaktudását meg-
tapasztalva elmondható, hogy a békési gólya
biztosan fel fog épülni. A mi gólyánkat meg-
operálták, és az orvosok remélik, hogy még
ebben az évben útra kelhet ősszel. 

Gólyáinkat egyébként most már egyre
sűrűbben láthatjuk fent az égen. Készü lőd -
nek, és készítik a fiatalokat a veszélyekkel teli
vándorútjukra.                              Pap Zsolt

ÉLÕ BOLYGÓ
A szerencsétlenül járt gólyaifjonc

A Mentálhigiénés Egyesület módszertani
ta nácsokkal segíti a Dél-Alföld Régiójának
szen vedélybetegeket és pszichiátriai betege-
ket ellátó intézményeit ez év július 1-jétől.

Az intézmény feladata, hogy mentor-
ként segítse az alap- és szako-
sított ellátásokat (kö -
zösségi-és nappali ellá-
tások, ápolást-gondo-
zást nyújtó intézmények,
rehabilitációs intézmé-
nyek, átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények, lakóott-
honok) végző intézményeket,
a regionális módszertani intéz-
ményekkel együttműködve a
helyi önkormányzat, társulás, többcélú kistér-
ségi társulás alapszolgáltatási feladatainak
megszervezését. Szakértőként véleményezi a
szociális szolgáltatások szakmai programját és
segítséget nyújt új ellátások megszervezésében,
új módszerek bevezetésében és egyes felülvizs-

gálatok elbírálásában. Az ellátórendszerrel
együttműködve közös szakmai koncepciók
kialakításában vesz részt a mi nisztériumi elfo-
gadtatás céljából. Összehangolt munkával

segíti a régió összes településének, szol-
gáltatásának egységes munkáját, fejlő-
désének előrehaladását. A szolgáltatá-
sok hatékonyságát szakmai tanácsko-
zások és a közös gondolkodás segíti. 

Az ellátásban részesülők igényire
támaszkodva igyekszik növelni,
széleskörűvé tenni a feladatellá-
tást. Figyelembe veszi a szakmai
szer vezetek továbbképzési igé-

nyeit, azokra alapozva akkreditált képzése-
ket szervez. Tájékozta tást ad az aktuális pályá-
zatokról, segítséget nyújt egyes projektek
kialakításában, lebonyolításában.

Mint Módszertani Intézmény hozzájárul egy
egységes ellátórendszer működéséhez.

Tüzes Katalin, Mentálhigiénés Egyesület

Regionális Módszertani Intézmény
lett egy békési civil szervezet

– Meglepően nyugodt lég-
körben, nagyobb viták nélkül
zajlott a békési képviselő-tes-
tület augusztusi ülése – jelen-
tette ki bevezetésként Mészá -
ros Sándor. A grémium ügy -
rendi bizottságának elnöke
elmondta, hogy a testület leg-
fontosabb napirendként tár-
gyalt a város költségvetésének
első féléves teljesítéséről. 

– Jól sikerült az első hat
hónap, hiszen az állami elvo-
nások ellenére is stabil és kie-
gyensúlyozott Békés helyzete
– hangsúlyozta, majd így
folytatta: nem lett igaza a
kétkedőknek, a város nem
adósodott el és nem is kellett
hitelt felvennie. Mészáros
szólt arról is, hogy Békés idén
ismét csatlakozott a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösz-
töndíjpályázathoz. 

– Mindannyiunk közös cél -
ja, hogy minél több városi diák
jusson el az egyetemekre és
főiskolákra – magyarázta a
politikus. A gondolatmenetet
továbbfűzve beszámolt arról is,
hogy a testület támogatta a vá -
rosi könyvtár egy közelmúlt -
ban benyújtott pályázatát. 

– Időszerű lenne visszaállí-
tani az olvasás rangját, ami-
hez a saját eszközeinkkel mi is
szeretnénk hozzájárulni –

tette hozzá. Mészáros Sándor
végezetül kitért arra, hogy a
város a közelmúltban közel
félmilliárd forintot nyert a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
felújítására, ami Békés soka-
dik sikeres pályázata a sorban.

Megosztották a közvéle-
ményt a pekingi olimpiai játé-
kokon történtek, ezért a tisz-
tánlátás érdekében elemezte
az ötkarikás eseményen tör-
ténteket Vámos László, a kép-
viselő-testület kulturális és
sportbizottságának elnöke,
főiskolai adjunktus.

– Hamis az a kép, amit a
kormányzat festeni igyekezett.
Véleményem szerint nem volt
igaza Gyenesi István, sportért
felelős önkormányzati minisz-
ternek, amikor arról beszélt,
hogy a három aranyéremmel is
elégedettek lehetünk. Magyar-
ország igenis képes lehet 8-10
győzelemre egy olimpián –
nyomatékosította elöljáróban
Vámos László. Mint elmond-
ta, a rendszerváltás óta a
sportból jelentős összegeket
vontak ki, s bár a korábbi len-
dület sokáig kitartott, sporto-
lóinknak egyre mostohább
körülmények között kell
készülniük, s lassan a tömeg-
bázis is elveszett. Szavai alátá-
masztásaként kiemelte, hogy

miközben az állam évi 60 mil-
liárd forintot biztosít a sportra,
addig 75 milliót ki is vesz az
ágazatból, illetve a hozzátarto-
zó programokból. 

– Azt hiszem, így érthető,
hogy miért nem fut úgy a sze-
kér, ahogy korábban. Tehet -
séges sportolóink néha elké-
 pesztő és méltatlan körülmé-
nyek között készülnek fel a
versenyekre, miközben a kon-
kurens nemzetek sokkal jobb
lehetőségeket biztosítanak sa -
ját olimpikonjaik számára –
fogalmazott a bizottsági el -
nök. Vámos László ezt köve-
tően a tömegsport fontosságá-
ra hívta fel a figyelmet. 

– A tömegsport egyben
merítési lehetőség jelent az
élsport számára is. Miután a
tömegbázis évek óta folyama-
tosan zsugorodik, egyre keve-
sebb a választási lehetőség is.
Amennyiben a területen nem
történik változás, még a pe -
kinginél is nagyobb pofonok-
ba szaladhatunk bele – han-
goztatta. Végezetül kifejtette,
Békésen is a tömegbázis széle-
sítése irányában próbálnak
lépni, amivel egyre több fia-
talnak adnának lehetőséget a
sportolásra és ezzel párhuza-
mosan leraknák a hosszú távú
sikerek alapjait is. 

Papp Gábor

A költségvetéstől az olimpiáig
A közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdé-
sekről tartott sajtótájékoztatót a közelmúltban a
Jobboldali Összefogás Békésért két önkormány-
zati képviselője. Mészáros Sándor elsősorban a
képviselő-testület legutóbbi döntéseiről számolt
be, míg Vámos László a számos ellentmondásos
véleményt kiváltó pekingi olimpiai játékok ese-
ményeit értékelte. 

BÉKÉSI ÚJSÁG

– családi magazin 
5 településen 

kéthetente

Elérhetőség: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET
Dél-alföldi Regionális Szociális Módszer tani
Intézmény tagja
Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás módszertana  
5601 Békéscsaba, Pf. 303
Telefon: 06/66/547-315
E-mail: mentamodszertan@gmail.com
Honlap: www.bekesmenta.hu

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.
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Minap fővárosi párt-kor-
mány ember 400.000 forin-
tos pedagógusi átlagbérről
beszélt. Azt hiszem jó né -
hány békési pedagógusnak
kinyílt a zsebében a bicska
ezt hallván. Mint ahogy
gon dolom hasonlóképpen
tett még egypár ember
békanyúzója, mondjuk a
hu szonezer Ft-os szoc jára-
dékosé, az 50-60.000 Ft-os
kisnyugdíjasé, vagy a már
nem éppen kezdő orvoskol-
légáé, aki a ma ga nettó
csaknem százezrével „dicse-
kedhet”. Ilyeneket hallván
kérdezhetjük nyugodtan a
fennen szónokló urat:
Miről is beszélünk?
A nemrég véget ért Olim -
piai Játékok magyar szerep-
lőiről is sok szó esett.
Legfőbb Főnök helyszíni lá -
togatást is tett. Az ország
gaz dasági helyzetéhez ké -
pest iszonyúnak tűnő össze-
 gek a néhány érmes helye-
zést elérőnek, gyalázkodás,
sértegetés, sajnálkozás, aj -
ná rozás, szak miniszteri elé-
gedettség a médiákban,
rossz szájíz a szurkolókban,
a sportolóinkért szorító
mil liókban. Volt minden.
Csak az igazat hallhatjuk
na gyon elvétve és halkan,
mely szerint az olimpikon-
jaink szereplése, kudarca hű
tükörképe az ország erköl-
csi állapotának és közhan-
gulatának. Ennyi. De akkor
miről beszélünk?
„Fecseg a felszín, hallgat a
mély” mondja kedvenc köl-
tőm. És valóban ez van. Ör -
vénylik, mocskos szennyet
gör get magával e bűzlő
ország társadalmi felszíne,
és ezt mennyei állapotnak
hazudva fe cseg-locsog ki -
szá mított csacs ka-idiótán,
akarva butítóan a média
zöme, a kilóra megvett bér-
tollnokai révén. De közben
– nemzetünk isteni szeren-
cséjére – e piszokáradatnak
van egy ellenirányú, ma
még csendes, alig észlelhe-
tő, mély ellensodrása, igazi
alternatívát, le hetőséget
mu tató csapása. Ma még
hallgat a mély, de létfontos-

ságú, hogy van és szép
csend ben, lassan ugyan, de
iz mosodni látszik. Magyar
Sziget kontra Sziget, kis-
bolt kontra plázák, hazai
tiszta kontra internaciona-
lista katyvasz, bio kontra
„műtermék”, Kurultáj kont-
 ra valóság show-k, és a sor
hál’ Istennek egyre hosz-
szabb és egyre több a szür-
ke szennyen átlátó tiszta-
szemű és tisztaeszű ember.
Házasság kontra „izo-pá -
rok”, hit kontra „até” és
szekták. Keresztelők, 3-4
gyerek családonként, tuda-
tosan vállalt nagycsalád
kontra szing lik és álpapok
„áldotta” álceremóniák. S
közben zeng a minden szép
és jót sugallók kórusa, a
lopni, csalni, hazudni csábí-
tás sziréndala, szemünkbe
hazudják, hogy jól élünk,
miközben tudjuk, hogy
nem igaz. De – és épp ezért
– megkérdezhetjük: Miről
is beszélnek, uraim? Álkor -
mányoz a bandányi kiseb b-
ség és fröcsögi a generáljót
sugalló nyálas-ró zsaszín kö -
dét, és – tisztelet a ritkuló
kivételeknek – álkakasko-
dik a közben tyúkanyóvá
lett „kontra-csapat”, han-
go san pótcselekszik lassan a
teljes paletta, és közben be -
szél, beszél, be szél... De
miről is, uraim? Miről? Ne -
tán valóban rólunk? Alig
és egyre kevésbé hiszem. S,
hogy mi lesz ennek a vége,
ki tudja? A cél az volna,
hogy elriasszák a közélettől,
a politikától a még gondol-
kodókat, és birkává, szava-
zógéppé tegyék a „tömege-
ket”. Ám egyre több fejét
felemelőt, eddig lenézett
civilt látok, kik egyre bát-
rabban kér deznek bármely
(!!!) irányba: Miről is be -
széltek, néhai uraink?
A süket duma helyett be -
szélgetni kellene. Velünk,
né petekkel, nemzetetekkel,
meghallgatni a Tiborcok
panaszát, és aztán tenni
végre a dolgotok, s nem-
csak saját zsebre álpolitizál-
ni! Ezért tartunk, s a mi
adópénzünkön tesszük ezt.
A mindenségit, mondjuk
szelíden. Ám lassan a min-
denség ég itt porrá! Mind -
annyiunk mindene. És –ha
még lesznek – unokáink
majd jogosan kérdik: Miről,
és mi a fenét beszéltek ele-
ink, hogy ide jutottunk?

Miről beszélünk?

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Papp
Ferenc és Král Ágnes,
Domokos István és Fábián
Anikó, Nagy-Dani Péter és
Pataki Judit, Vetési László
és Szabó Ildikó.

Elhunytak: özv. Varga An -
talné (59 évesen), Hégely
Gábor (75), Kovács Béla
(86), Fábián Mihályné (88),
Somlyai Ferencné (73),
Komoróczki György (83),
Komlódi Sándor (45, Ka -

mut), Prorok Mihály (68),
Somogyi Gyuláné (65), Fe -
renczi Gábor (85, Bélme -
gyer), dr. Sánta Lászlóné
Lenke néni csecsemőgondo-
zó (70), Vincze Mihály (78),
özv. Tandora Lászlóné (80),
Szabó Józsefné (41), özv.
Körözsi Lajosné (80).

Anyakönyvi hírek

Mit tehetnek a szülők an -
nak érdekében, hogy gyer-
mekük ne váljon baleset ré -
szesévé, áldozatává? Mutas sa -
nak személyes jó példát  a sza-
bályok betartásáról. Használ -
ják a passzív biz tonsági eszkö-
zöket az autóban. Azon az
úton kísérjék rend szeresen is -
kolába a gyermeket, amelyen

később egyedül jár majd. Fel -
tűnés nélkül ellenőrizzék,
hogy betartja-e a szabályokat,
ha egyedül megy.

Ezek mellett a Békési Rend-
őrkapitányság is segíteni kí -
ván abban, hogy a gyermek-
balesetek száma tovább mér-
séklődjön, ezért a tavalyi év -
hez hasonlóan az idén is foly-

tatódik az iskolák előtti foko-
zott rendőri jelenlét.

A gyermekbalesetek meg-
előzését célozza a szeptember
1-vel meghirdetett „Az iskola
rendőre” elnevezésű baleset-
és bűnmegelőzési program,
mely az általános iskolai tan-
évhez igazodva, a gyermekek
biztonságát veszélyeztető té -

nyezők megszűntetését hiva-
tott szolgálni.

A program alapvetően az
általános iskolai oktatásra
épül, és lényege, hogy minden
iskolának legyen „saját iskola
rendőre”, aki biztosítja a rend-
őrség, és az iskola vezetése és
diákjai közötti közvetlen és
folyamatos kapcsolattartást.

Iskolaidőben fokozottan figyeljünk 
a közlekedő gyerekekre!

A tanév megkezdésével párhuzamosan a közle-
kedés minden résztvevőjének fel kell készülnie
arra, hogy a nyárhoz képest több gyermekkel,
iskolással találkozik az utcákon. A járműveze-
tőknek figyelniük kell a gyermekekre, főleg a
kisgyermekekre.

A gyerekek közlekedési biztonsága a felnőttek felelőssé-

ge. Egy szomorú statisztika szerint a közúti balesetek során

évről-évre több gyermek veszti életét autóban, mint gyalo-

gosként vagy kerékpározás közben. A rendőrség fokozot-

tan kéri a biztonsági gyermekülés biztonsági övvel történő

együttes használatát.

Informatikust keres 
a könyvtár

A Békés Városi Könyvtár a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A alapján pályázatot hirdet
informatikus munkakör betöltésére.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
Szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló iratok másola-
ta, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja:
2008. október 15.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. szeptember 30.
További információk: 66/411-171 és a www.kszk.gov.hu 

„2008 – a burgonya éve” – volt aki faragta, mint a Madzagfalvi
Hétpróba versenyen, ahol a vetélkedő csapatoknak emellett még
nudlit is kellett készíteniük, míg mások főzték és ették a máig legked-
veltebb zöldséget 

Örömtelien sokan, 52-en adtak vért a Madzagfalvi Napokon. A képen
Laurinyecz Mihály 43-szoros véradó és Kneifel Éva a Békéscsabai
Vérellátó hematológiai szakasszisztense

Az Ízek utcája főzőversenyre idén húsz csapat nevezett. Az Erőss Zsolt
vezette zsűri a legjobb ételnek a Pityókások csapat „Szamárpörkölt
pityókával” főztjét ítélte, második az önkéntes tűzoltó gyerekek krump -
lilevese, harmadik a Múzeumbarátok Köre krumplival töltött paprikája
volt. A képen a Rosemarie Farm csapatának egyik „gulyása”

A Békési Szabadidős Íjász Klub bemutatója és a kipróbálható
íjászkodás, valamint a jurta sok érdeklődőt vonzott

Kánikula a tizedik fesztiválon



ISKOLAKEZDÉSI PÁNIK MEGELŐZÉSE

Az iskolakezdés senkinek sem megy zökkenőmentesen.
Az egyik lehetőség arra, hogy elkerüljük a nehézségekkel
járó idegeskedést az, hogy készüljünk mindig a változások-
ra! Ez esetben például azzal, hogy nyári szünet felejthetet-
len élményei között sem felejtkezzünk el az iskoláról, a
tanulásról. Mondhatnám így is: játszva is lehet tanulni,
avagy úgy lehet csak igazán. Beszélgessünk sokat a gyer-
mekeinkkel, találjuk meg az összhangot velük a szünidőben
is, meglátjuk könnyebb lesz az iskolakezdés! Ügyeljünk a jó
oldalát bemutatni az iskolaközösségnek! Mindazt, ami
hasznos és sajátos, amit a családban nem talál meg „csak az
iskolában” pl.: barátokat, jó nevelőket, tudást, technikai és
készségfejlesztő eszközöket stb. A bevásárlást se hagyjuk az
utolsó pillanatra! Annyi feszültség elkerülhető ezzel.
Mindig azt intézzük el először, ami elsődleges!

Ez esetben rájövünk arra, hogy mennyi minden éppen
akkor nem lényeges annyira, hogy megérje egymást felpör-
gött állapotunkban megbántani.

Ne hasonlítgassuk, igazítsuk magunkat egymáshoz! Ez
egy olyan jó tanács, amellyel sok kudarcélményt elkerülhet-
nénk. Amellett, hogy lényeges a lehető legjobb tudást
kihozni gyermekeinkből, ne terheljük képességeiken felül
őket. Nem feltétlen fontos nekünk szülőknek ugyanolyan
márkájú árucikket vásárolnunk csak azért, mert a többség-
nek is olyan van. 

Hála Istennek helyre lehet hozni a tévedéseket is, min-
dent meg lehet oldani! 

Gondoljunk erre ilyenkor, és ne engedjünk az elkeserítő,
feladni akaró késztetéseknek.

Minden pozitív megerősítés egy másikat, majd még egy
másikat von maga után. A mai ideges, stresszes egyben dep-
resszív mentalitású világban nagyon nagy szükség van ilyen
és ehhez hasonló gondolkodású szülőkre, nagyszülőkre,
nevelőkre, akik ezekben adnak mintát gyermekeiknek.

Bízom abban, hogy nem csak erre a tanévkezdésre, ha -
nem a hétköznapok újabb kihívásaira nézve is meríthet
ebből jó tanácsot minden nyitott szívű olvasó!

Feketéné Pásztor Éva, tanítónő

BOLDOG NÉP

Mennyire távolinak tűnik a boldogság a mai Magyar -
országon. Nem kell talán ecsetelni senki előtt azt a súlyos
válságot, amiben benne élünk. Társadalmi, erkölcsi, politi-
kai, gazdasági, szociális válság ez, mely megnyomorítja az
emberek mindennapjait. A nép szabadulásért kiált, békessé-
get, boldogságot kíván. Sokfelé lehet keresni a megoldást,
sok utat be lehet járni, de csak egyetlen kivezető út van, ez
pedig az Istenbe vetett hit Jézus Krisztus által. Akinek az
ura, vezérlő elve nem a pénz, nem politikai ideológia, nem
hatalom megszerzése a másik felett, hanem Jézus Krisztus,
az megtalálta a boldogságot, az ÉLETET. Országunknak,
népünknek is csak egyetlen út létezik a boldogsághoz, fel-
emelkedéshez, ha megalázza magát és megtér Istenéhez az
Úrhoz, s Őt követi. Legyen így! 

”Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, ame-
lyet örökségül választott.
Letekint a mennyből az ÚR, és lát minden embert.
Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára.
Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket.
Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő
menti meg a hőst.
Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem
ment meg.
De az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.
Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket.
Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.
Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.
Maradjon velünk, URam, szereteted, mert mi is benned
reménykedünk!” /Zsoltárok könyve 33:12-22/

Durkó Albert, lelkipásztor

4 2008. szeptember 9.

Eddig összes kishalfogó
ver senyen indultam a Ma -
dzag falvi Napokon, amúgy
hat éve horgászok édesapám-
mal a Körösön, meg hor-
gásztavakon Szarvas mellett.
A legnagyobb fogásom egy
két és fél kilós ponty volt.
Azért jó horgászni, mert jól
érezzük magunkat, ezen a
versenyen sokan va gyunk, és
díjakat is osztanak.

Tizenkét éves vagyok,
úgy öt éve járunk el apám-
 mal és öcsémmel horgász-
ni a Maroson csukára. A
horgászat jó időtöltés,
meg nyugtat. Szabadban
van az ember. Szeretem
enni is a halat. Kicsivel
több fiú horgászik, de sok
lány is. Én szeretném
majd felnőttként is foly-
tatni ezt a hobbit.

Már régóta, ötéves ko -
rom óta járunk el horgászni
apával tavakhoz. Egyszer
Köröstarcsán egy háromki-
ló hetvendekás amúrt fog-
tam, ez volt az eddigi leg-
nagyobb fogásom. Az iker-
húgom, Dóri szintén horgá-
szik, ezen a versenyen is itt
van. Szerintem ez egy iga-
zán jó hobbi gyereknek és
felnőttnek.

Most először indultam
ezen a kishalfogó verse-
nyen. Apával egy éve já -
runk el a húgommal hár-
masban horgászni. Szeretek
horgászni. Talán azért, mert
jó levegőn vagyunk a sza-
badban, ahol nyugalom
van. A horgászat mellett
zongorázni járok a zeneis-
kolába, szerintem ez a kettő
jól megfér egymás mellett.

Olvasóink mondták

VAJDÚ DÁVID
békési általános iskolás

KNAPCSEK GABRIELLA
békési általános iskolás

VINCZE ZSUZSANNA
deszki általános iskolás

SZEGEDI VALENTIN
békési általános iskolás

MIÉRT SZERETSZ HORGÁSZNI?

FIGYELEM! ŐSZI AKCIÓ MÉG NYÁRI ÁRAKON
A BIOTERMÉKEK BOLTJÁBAN!

A nyár melegét még érzi a vállán, de este mikor lefek-
szik hideg az ágya, s fázik a lába, ilyenkor jussanak eszé-
be a Biobolt gyapjú termékei, melyekben még az álma
is szebb lesz. Válasszon matracot ill. garnitúrát és kap
mellé mágnes lepedőt. Mintástakaró ill. mágnes derék -
alj mellé mágnes kiegészítőt választhat.
A Norbi Updapte termékek teljes választékával várjuk a
fogyni vágyókat, illetve azokat, akik már lefogytak és
tartani szeretnék a súlyúkat. Az alapanyagtól a készéte-
lig és a nasiig mindent megtalál!
Ízelítő választékainkból: megtalálható a Vincentka
összes terméke, a jól bevált Herbárium cseppek, gyógy-
teák széles választéka, oxigénes víz, az egyedüli szívba-
rát ásványvíz a VIVIEN, mely szénsavas ill. mentesben
is kapható a megyében csak itt, a Diéta Bt. teljes áruvá -
lasztéka: lisztérzékenyeknek kenyerek, péksütemények,
száraztészták. Két Reduce Fat-Fast fogyasztó kapszula
vásárlásakor egy ajándékot kap mellé.
Új termékek érkeztek, Békésen először csak nálunk!
Különféle ízesítésű csipszek, melyek nem tartalmaznak
semmilyen tartósítószert. Továbbá a legújabb környezet-
barát bio tisztítószerek és mosószerek. 
Hogy mindezeket jól lássa, használja a jól bevált és egy -
re keresettebb szemtréner szemüvegeket többféle szín-
ben és formában. Ami önnek jól áll, azt válassza.
FIGYELEM! A nagy érdeklődésre valló tekintettel
foly tatódik a dietetikus szaktanácsadás, minden hó -
nap első és harmadik csütörtökén 16 órától várjuk az
érdeklődőket a Biotermékek Boltjában. Kérdé seik re
válaszol a nálunk megtalálható termékekkel kapcso-
latban Ökrösné Kis Éva.
Jelmondatunk: azért vagyunk, hogy segítsünk, és ami
nincs, azt egy héten belül beszerezzük önnek. Mindez hol?

Biotermékek Boltja &Norbi Update Shop
Békés, Szánthó A. u. 5.

Telefonszámaink: 410-171 és 20/ 22-37-822.
Új nyitva tartásunk: hétfőttől-péntekig: 7-19 óráig.

Mély tisztelettel várunk minden békési és környéki eddi-
gi és leendő vásárlót! Hegyesi László és az üzlet dolgozói

Az önkormányzat a Forg-Tech Kft-vel közösen hulladék -
gyűjtést szervez szeptember 20-án, szombaton 8-14 órá ig a
város több pontján.

– a Rákóczi úton a nagyáruház parkolójában
– a Szent Pál soron a Dr. Hepp iskola parkolójában
– a Veres Péter téren a szelektív gyűjtő szigetek mellett
– a Verseny u. 4. sz. előtti parkolóban.
Ezeken a helyszíneken a kö vetkező hulladékok adhatók le

ingyenesen a gyűjtőnapon:
– számítástechnikai hulladék (monitor, egér, billentyűzet,

stb.)
– háztartási eszközök (hűtőszekrény, mosógép, tv, rádió, stb.)
– gumi hulladék (gumiabroncs, gumiszőnyeg, ablaktörlő

lapát, stb.)
– akkumulátorok, elemek
– motor és hajtóműolajok
– sütési zsiradékok (használt étolaj).
Használhatatlan háztartási berendezések elszállításában is

segítséget nyújtanak a gyűjtőpontokon.

Elektronikai hulladékok
ingyenes begyűjtése

Felhívás Wass Albert szobra 
felállításának támogatására

Wass Albert a költő, író, szerkesztő, egyetemi professzor, lap-
és könyvkiadó, irodalomszervező és töretlen hittel ember és
magyar mellszobrának felállítására pénzbeli adománygyűjtést
kezdeményez Békés négy civil szervezete (Csuta Galéria és
Alkotóház, Békési Német Kisebbségi Önkormányzat, KÉSZ
Békési Szervezete, Békési Városvédő és Szépítő Egyesület).

A befizetéshez szükséges készpénzutalási megbízás (csekk)
átvehető a Békési Könyvtárban. 

– Erdős Norbert Békés és környéke országgyűlési
képviselője a helyi és megyei sajtó előtt a napokban
bemutatta nemrégiben elkészült honlapját. A Fidesz-
Magyar Polgári Párt törekvése, hogy a parlamenti képvi-
selők mindegyikének legyen saját weboldala, így olvasha-
tó mostantól a www.erdosnorbert.fidesz.hu, melyen meg-
található a képviselő beszédeinek gyűjteménye, sajtómeg-
jelenései, a választókerületben végzett munkája doku-
mentációi, családi és hivatalos fotóinak gyűjteménye. Az
oldal interaktív, azaz a képviselőnek üzenet, kérdés, véle-
mény küldhető, melyre, mintha „elektronikus fogadóra”
lenne, Erdős Norbert válaszol.

Rövid hír Békésről



– Laci bácsi, beszéljen magáról,
hogyan is kezdődött az üvegfonás?

– Parasztszülők gyerekeként születtem
és nyolc általánost végeztem. A szüleim-
nek segítettem otthon a mezőgazdaság-
ban tizenhat éves koromig. Aztán ’54-
ben adódott egy lehetőség és az édes-
anyám szerette volna, ha kitanulom a
kosárfonó mesterséget. Így lettem én
kosárfonó. A Békési Kosárfonó
Vállalatnál kilenc és fél évig fontam a
kosarat, araszoltam előre lépésről lé pésre,
míg eljutottam a vesszőválogatástól a ter-
mékkészítésig. Sajnos egészségügyi okok-
ból munkahelyet kellett váltanom és a
Konzerv gyárban helyezkedtem el, de a
kosárfonást nem tudtam végleg abba-

hagyni. Ebben az időszakban ismerked-
tem az üvegfonás technikájával is.
Annyira megkedveltem, hogy a kosárfo-
nást nem folytattam, hanem teljesen
átálltam az üvegfonásra.

– Miként is kell üveget fonni? 
– A munkafolyamat a vesszők kiválo-

gatásával kezdődik. Ki kell választani az
üvegformájához a megfelelő anyagot,
meg kell tervezni a fonás menetét és csak
ezután kezdődhet a tényleges munka. A
kupak külön sablonra készül és a feneket
is előre meg kell fonni, figyelembe véve

mindkettőnél az üvegméretét is. Az üveg
fonása a nyakánál indul azért, hogy a
fonás kövesse az üveg formáját és rási-
muljon. A karók (hosszanti szálak) elosz-
tásának egyenletesnek kell lennie és meg-
felelően sűrűnek, mert különben nem
lesz esztétikus. A sínt (keresztszálak) szo-
rosan kell fonni, hogy ne buggyanjon

meg. Az üveg vállán gyűrűt teszünk,
hogy kapcsolni tudjuk a fület. Ha végig-
értünk, beletesszük az előre el készített
feneket és leszegjük. Eldolgozzuk a kiálló
szálakat és a felesleget levágjuk. Ezu tán
következik a fül csavarása és végül az
előre elkészített kupak rögzítése a fülhöz.

– Mi ennek a szépsége és van-e piaca?
– Szépsége? Szeretem a kihívásokat,

amit egy-egy kü lönleges formájú üveg je -
lent számomra. Piaca nem igazán van a
portékának, mert in kább az olcsóbb,
tucatárut veszik meg az emberek. Az esz-
tétikum háttérbe szorul. Van ugyan
olyan, aki rendszeresen árulja az üvegei-
met több-kevesebb sikerrel, de inkább
hobbi a részemről. Ha el is kél egy-két
darab, legfeljebb a ráfordított anyag árá-
ból térül meg valamennyi.

– Lesz-e folytatója az üvegfonásnak?
– A családon belül biztosan nem.

Kívülálló volt már, aki szerette volna
megtanulni, de egyikük sem volt elég
türelmes. Nem értették meg, hogy az
üvegfonás a kosárfonással kezdődik. Nem
titok az a vá gyam, hogy ez a gyönyörű
szakma, a kosárfonás (Béké sen kb. 150
éves) tovább élhessen! Legyen, aki foly-
tatja mind a kosárfonást, mind az üveg-
fonást és még sokáig élvezhessék az
emberek a vesszőbútorok kényelmét is!

Gugé

52008. szeptember 9.

GONDOLAT-OLVASÓ

Aki túlságosan szereti a
virágot, az még rossz ember
is lehet.            Ismeretlen

Tanácsolom népemnek, hogy
ha szabad akar lenni,
legyen mindenekfelett igaz-
ságos, s jövendőjét ne fajura-
lomban, hanem jogegyenlő-
ségben keresse. 

Kossuth Lajos

Tudományos sarok

Miért furcsa a magnóról
visszahallott hangunk?
Egyrészt a készülék torzí-
tása miatt, másrészt mert
a magnóból érkező hangok
csak a hallójáraton keresz-
tül jutnak el a fül érzékelő
részéhez, a csigához, míg
saját beszédünk esetén a
fülkürtön és a koponya-
csontok rezgése útján jut el
a csigába a hang.

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!
4. rész

Távolítsa el az egészségtelen, hizlaló rágcsálni valókat
családtagjai közeléből! Ugyanakkor jól láthatóan, a lakás
különböző pontjain helyezzen el tálakban különféle gyü-
mölcsöt és zöldséget – ha valamit rágcsálni van kedvük,
fogyasszanak azokból, és ne nyúljanak máshoz. 

Azokban a háztartásokban, ahol könnyen hozzáférhető
a jól megmosott, esetleg előkészített zöldség, gyümölcs,
sokkal több fogy belőle. A gyümölcsök-zöldségek általá-
ban alacsony kalória-tartalmúak, a bennük lévő rostok
folytán a diétázó jól is érzi magát tőlük. Kellő mennyiség-
ben történő, napi bevitele javít az egészségi állapoton, és
csökkenti a betegségek kockázatát. A rákkutató intézetek
szakemberi azt tanácsolják, hogy napi öt-tíz alkalommal is
tanácsos egy-egy adag zöldséget-gyümölcsöt fogyasztani.

Felejtse el a régimódi családi étkezési stílust! Ne sajnál-
ja a pénzt új szakácskönyvre, amelyben olyan forradalmi-
an új menükről olvashat. Az egészséges táplálkozás elveit
követik, ízletességük folytán biztosan elnyerik majd csa-
ládtagjai tetszését. 

Ne csak ünnepen készítsen halételt! 

Tegye mindennapossá a halfogyasztást családjában.
Tanulja meg a halkészítés sokféle módozatát. Hetente
többször is fogyasszon a család szardíniát. A halolaj rend-
kívül egészséges: a benne lévő omega-3 zsírsav főleg a szív-
működésre hat jótékonyan.                           Folytatjuk…

Jónéhány hétig olimpiai lázban égett a világ sportkedvelő
közönsége. Izgalmakban nem volt hiány. Már csaknem le kellett
mondanunk az utolsó napokra meradt aranyainkról, egyre nőtt az
elégedetlenség az országban. Sokan úgy érezték, a felkészülésben
több volt, jobb eredmény is születhetett volna. Azonban be kell
látni, hogy jelenleg ennyire futotta, és nem csak a pénzügyek miatt. 

A nemzeti önbecsülést a sport teljesítményeken kívül elsők
között a hétköznapok értelmes küzdelmei adják. Igazi felkészülést
igazából csak lelki optimizmustól várhatunk. Ez eddzi jellemün-
ket, ettől várhatjuk jövőnk megalapozását. Ha sűrűn kialszik a
tűz, melynek lobognia kellene, az újraszítása sem sikerülhet, leg-
feljebb kujtorog és a szél arra viszi, amerre fúj. 

Szűcs László, Murony

A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával, nem
szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. A levelek lerö-

vidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk. 
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61. 

Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Az üvegfonás mestere
A megszokott kíváncsiság veze-
tett, midőn felkerestem Váczi
Lászlót, hogy kifaggassam az
üvegfonás titkairól. Az idős há -
zaspár barátságosan fogadott és
végül is egy csodálatos, baráti
beszélgetéssel eltöltött, élmé-
nyekben gazdag délelőttel aján-
dékoztak meg. Az egészséges
humorral megáldott 71 eszten-
dős Laci bácsi készségesen ma -
gyarázott és közben végig azt
hangsúlyozta: Nem én vagyok a
fontos, csak a kosárfonás és az
üvegfonás. Hogy a hagyomány
folytatódjék. Szeretném ezt a
csodás élményt legalább rész-
ben megosztani. 

Laci bácsi a vizsgadarabbal (50 éves) és a
mai fonott üvegeivel

Kedves Olvasóink! Ezzel az interjú-
val új rovatot indítottunk Békési sor-
sok, békési arcok címmel. Következő
lapszámunkban Lipcsei Imre bútorasz-
talost kérdezzük.

A Madzagfalvi Napok idején bemutattuk a nagyközön-
ségnek a Békési Újság Ka lendárium 2009 című kiad-
ványt, amely a következő helyszíneken vásárolható meg:

– Békési Könyvtár
– Biotermékek Boltja
– Antikvárium
– Barta kisposta
– Fa-Kuckó játékbolt
– Fantázia lakástextil bolt
– Omniához közeli újságos pavilon
– Juhos Fotó
– Cerka papírbolt
– Lagzi Cukrászda

– Fantázia lakástextil bolt
– Civil Szerve zetek Háza.

Továbbá a református, a
római katolikus és a baptista
gyülekezetek iratterjesztése. 

Olvasnivaló Békés múltjá-
ról és jelenéről a békésiek-
nek. Már bizonyított!

Ára: 645 Ft

Megjelent a Kalendárium!
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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.
Ház eladó a Róna utca végében kitűnő
helyen kerttel együtt. Tel.: 30/ 267-20-15.
Eladó Békésen frekventált helyen kétszin-
tes háromszobás, két konyhás, a lakás
alatt 60 m2-es, ipari árammal ellátott rep-
rezentatív garázzsal. A garázs üzlet céljára
is használható. Ár megegyezés szerint.
Békés, Szent Pál sor 2/1. Telefon: 411-837.
Vállalkozók figyelem! Vállalkozásra is
alkalmas kockaház eladó a város centru-
mában. Frekventált helyen barátságos
környezetben. Érd.: 30/ 900-43-53.
Téglagyári horgászrész eladó. Telefon: 70/
948-51-57.
Békésen a Szarvasi úton 57 m2-es máso-
dik emeleti lakás eladó. 70/ 528-25-89.
Békésen kétszobás, téglaépítésű családi
ház kövesút mellett eladó. Érd.: 20/ 206-
01-61.
Családi ház eladó, Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy
elcserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre  nyúló udvarral eladó. Érd.: 20/
923-29-12.
Békésen a belvárosban, 4 szobás családi
ház, sok melléképülettel, garázzsal, két csa-
lád részére vagy vállalkozásra is eladó. Érd.:
30/ 26-05-421 vagy leberp@freemail.hu.
Békésen 3 szobás téglaház garázzsal,
műhellyel eladó vagy kisebbre cserélhető
értékegyeztetéssel! Hívjon megegyezünk!
Érd.: Jámbor u. 8. vagy 70/ 36-16-074

vagy 70/ 70-17-315.
Vésztőn családi ház sürgősen eladó. Érd.:
66/ 630-130 vagy 20/ 583-45-11.
Békéscsabán a Kazinczy lakótelepen 43
m2-es, második emeleti, erkélyes lakás
nagy pincével eladó. Érdeklődni a 30/
543-24-16-os telefonszámon.
Eladó háromszobás, kertes családi ház
Bánhidán csendes helyen, aszfaltozott út
mellett. Melléképület van. 634-855 és 30/
276-46-31.
Dánfokon felújított téliesített nyaraló
eladó. 20/ 95-84-167.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bélmegyeren a benzinkút közelében gaz-
dálkodásra alkalmas tanya eladó 2,6 ha
földterülettel. Háromfázisú villanyáram is
van és az öntözés lehetősége is adott.
Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 20/ 886-3892.
Békésen a Csallóközi utcában a 23.
számú 1722 m2-es telek régi kis házzal
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Gáz és csa-
torna a telken. Érd.: 415-469.
Eladó Békésen a Malomasszonykertben
szoba-konyhás téglaház 4676 m2 (13 kvad-
rát) földdel együtt a járdás dűlő mellett. Víz,
villany van, a ház bekerített. Irányár: 2,5
millió Ft. Tel.: 20/ 564-71-86 és 643-553.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás 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, 2 szobás, erkélyes
lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyha szekrény, redőnnyel felszerelt
ablakok, az erkélyen előtető. Kertes házi
csere szóba jöhet. Irányár: 5,8 M Ft.(Az ár
alkuképes) Érdeklődni 70/325-2218.
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.
Sürgősen eladó ház a Szendrey utcában.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/ 35-39-534.
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.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Szarvasi úton kétszobás telje-
sen felújított 57 m2-es kilépős harmadik
emeleti lakás eladó. Irányár: 8,2 millió Ft.
Érd.: 70/ 95-30-472.
Ház eladó a Gát utca 26. szám alatt.
Érdeklődni a Gát utca 33. szám alatt vagy
a 20/ 59-99-102 és 30/ 42-88-104 szá-
mokon. Irányár: 9 millió Ft.
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.
Teljesen felújított, 1 + 2 fél szobás föld-
szinti szép lakás, nagy tárolóval igényes-
nek eladó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 30/
518-07-28.
Békésen a központban 2 + fél szobás
családi ház sok melléképülettel, garázzsal
eladó. Ék u. 3. Telefon: 70/ 222-75-11. 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.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
Békésen, a Báthory u. 16. szám alatti ház
eladó. Padlásteres, háromszobás, két
fürdő + melléképület. Irányár: 15 millió Ft.
Telefon: 30/ 314-58-02.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen a Sportpálya közelében újszerű
állapotban lévő háromszobás + nappalis

családi ház, dupla garázzsal, tároló helyi-
ségekkel, parkosított udvarral eladó.
Irányár: 16,5 millió Ft. Tel.: 20/ 46-09-500.
Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.
Békésen frekventált helyen, igényesen
kialakított családi ház, négy és fél szobás,
dupla garázs, három terasz, melléképüle-
tekkel eladó. Irányár: 23,5 millió Ft.
Telefon: 30/ 564-86-45.
Garázs 1980000 forintért, 200 m2-es csa-
ládi ház 34 millióért eladó. Érdeklődni: 30/
55-91-070.

KIADÓ INGATLAN

Bútorozott lakás külön bejárattal kiadó.
413-431.

INGATLANT KERES

Békésen egy- vagy kétszobás lakást ven-
nék vagy bérelnék a buszvégállomás
közelében! Sürgős lenne! Ajánlatokat a
70/322-84-53-as számra várok.

KERT
A Nagykertben a Berényi úthoz közel 3
kvadrát kert eladó kis faházzal, gyümölcs-
fákkal. Irányár: 100 ezer Ft. Érdeklődni: 20/
371-57-48.
8 kvadrát tavaszi vetésű lucerbaföld eladó
Békésen a Malomasszonykertben. Irányár.
320 ezer Ft. Telefon: 643-553 vagy 20/
564-71-86.
Békésen a Nagykertben kövesúthoz közel
5 kvadrát kert eladó. Érd.: 415-470.
Csatárkertben 761 m2 kert eladó, épült
van rajta, bekerítve, víz, villany, kert. Érd.:
30/ 813-96-26 délután kettőtől hétig.
Békésen a Nagykertben 5 kvadrát kert fúrt
kúttal eladó. Érd.: 634-927.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1.3 I Opel Kadett kombi eladó 2010. áprilisig
érvényes műszakival. Tel.: 30/ 40-50-060.
Fiat Brava 1.4 friss műszakival kitűnő álla-
potban eladó. Rotakapa utánfutóval. MZ
125 motor műszakival eladó. Békés,
Zöldfa u. 1. Telefon: 30/ 452-39-38.
Pannónia motorkerékpárt és alkatrészeit,
szakkönyveit keresem megvételre. Tele -
fon: 412-862 és 70/ 36-68-635.
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.
ELADÓ: Simpson S51 B 1-4-H. Évjárat:
1988. A motorja teljesen fel lett újítva.

Nagyon jó a kompressziója, négysebessé-
ges. A tank + a 2 dekni gyönyörű festés-
sel, meg minden más is le lett festve.
Kérdésekre válaszolok, az ár alku képes!
Érdeklődni telefonon! Irányár: 90 ezer Ft.
Tel.: 20/ 43-09-486.

ÁLLAT
Bernáthegyi kutya fedez. 25.000Ft Érd:.

30/55-91-070.

TÁRSKERESÉS
Békési férfi, 173/80/63 éves társat keres,
hosszú távú kapcsolatra „Őszinte” jeligé-
re az 5630 Békés Pf. 61. címre.

MUNKA
Jogosítvánnyal rendelkező, békési lakhe-
lyű, megbízható munkatársat keresek
piaci árusnak. 30/ 361-17-01.
„B” kategóriás jogosítvánnyal, angol nyelv-
tudással, érettségivel, alapfokú számítógé-
pes ismeretekkel (Word, Excel, Power
Point) munkát keresek alkalmit is.  Érd.:
70/ 508-69-36 vagy leberp@freemail.hu.
Takarítást vállalok. 30/ 63-68-689.

EGYÉB
Egy darab üstház + üst eladó. Békés,
Pos ta u. 2/2. Telefon: 70/ 227-17-87.
Eladó 50 literes ballon üvegek, Csepel láb-
hajtós varrógép, kapufélfának való beton-
oszlop, cserép. Telefon: 416-037.
Kisebb teljesítményű paprikadarálót kere-
sek megvételre. Telefon. 30/ 433-79-89.
Bécsi mechanikás, páncéltőkés zongora
eladó jó állapotban. Ár. 90 ezer Ft. Érd.:
643-553 vagy 20/ 564-71-86.
3x4 méteres gyapjúszőnyeg, KTM férfi
túrakerékpár eladó. Érd.: 70/ 341-58-35.
Tetőcserép „Polka” új, építkezésből kima-
radt, első osztályú 150 db kedvezménye-
sen Békésen eladó. Tel.: 30/ 564-86-45.
Vacsy tárolókészlet eladó. Érdeklődni: 30/
357-18-43.
Elektromos futópad eladó. Ötfunkciós:
sebesség, távolság, idő, kalória, pulzus-
mérés. Választható sebesség, összecsuk-
ható. Telefon. 30/ 564-86-45.
Német motoros láncfűrész jó állapotban
eladó. Békés, Zöldfa u. 1. Tel.: 30/ 452-39-38.
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.
Hagyatékból származó szőlőzúzó, 60 l-es
szőlőprés, valamint 50 l-es ballonüvegek
kasban eladók. Telefon: 20/ 886-38-92.
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

Újszerű állapotban lévő íróasztal és karko-
sárhoz való sarokfa eladó. Érdeklődni: 70/
577-37-17.

Többfunkciós babakocsi, bébi komp, ÉTI
20-as gázkazán, 1 db fehér fürdőkád, 1 db
diófa rönk eladó. Érd.: 20/ 20-46-696.

20 literes mikró eladó. 30/ 940-32-44.

70-80 m2-re elegendő (6 vödör) fehér
színű nemes vakolat, alapozóval együtt
alkalmi áron eladó. 70/ 77-50-278.

Eladó egy vegyes tüzelésű kazán jó álla-
potban. Érd.: 30/ 98-74-958.

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.

Fa rácsos kiságy (5000 Ft) és egy két-
funkciós, alig használt babakocsi lábzsák-
kal, esővédővel (15000 Ft) eladó. 20/
429-12-03.

Szeretnél olcsó, de szép menyasszonyi
ruhát? Hívj bátran, segítek! 70/ 32-11-594.

1942-es működőképes benzines öngyújtó,
régi kisbíró dob, régi fényképezőgép, 2 db
100 éves könyv, 3 db régi festmény, 2 db
tükrös szekrény, 1 db kihúzhatós heverő, 2
db shih-tzu kiskutya, 1 db 6 éves mopsz
szuka kutya, 33 cm-es blaupunkt mélyláda
(hangszóró nélkül) eladó vagy elcserélhető
mosogatógépre, robotgépre, laptopra, 13'-
os alufelnire, shih-tzu kiskutyára, 256 mb-
os videókártyára vagy más egyébre. Érd.:
30/ 26-05-421 vagy leberp@freemail.hu.

Fagyasztóláda 220 l-es eladó. Érd: 70/
311-99-86.

Eladó tűzhely és hűtőgép jó állapotban.
Érdeklődni: 70/ 414-85-70.

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 15.

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 m2-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 utcá-
ban 125 m2-es, 2 és 2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában
80 m2-es, 5 szobás családi ház. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es, 2 szo-
bás családi ház. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház. Irányár: 9,5
millió. • BÉKÉSEN, 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 utcában 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, mel-
léképületekkel. Irányár: 12,5 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 3 szobás, 100 m2-es csa-
ládi ház. Irányár: 13,5 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház. Irányár:
11,5 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.

Előzetesben a nemi
erőszak gyanúsítottja 

Az elmúlt hetekben két fiatal, egy 17 és egy 23 éves nő is
bejelentést tett a Békési Rendőrkapitányságon arról, hogy
erőszakos bűncselekmény áldozata lett. Az egyik jelzés júli-
usban, a másik augusztusban érkezett a nemi erőszakkal
kapcsolatban a rendőrségre. Meg nem erősített információk
szerint a nemi erőszak elkövetője a város egyik utcácskájának
eldugott szegletében várakozott az éjszakai órákban hazatérő
áldozataira. Az álarcot viselő ismeretlen a nőket sötét színű
gépkocsijába hurcolta, majd ott azzal fenyegette meg őket,
hogy elvágja a nyakukat, ha nem engedelmeskednek neki. A
rendőrség az első pillanattól nagy erőkkel fogott a nyomo-
záshoz, majd augusztus utolsó hétvégéjén nagy erőket vontak
össze a gyanúsított elfogására. 

A férfit azután a Békéscsabai Városi Bíróság nyomozási
bírája a Békési Rendőrkapitányság előterjesztésére előzetes
letartóztatásba helyezte. Amennyiben a férfiról bebizonyoso-
dik, hogy ő követte el az erőszakos cselekményeket, a bíró-
ság a Büntető Törvénykönyv erőszakos közösülésről szóló
paragrafusa szerint kettő és nyolc év közötti szabadságvesz-
téssel büntetheti.

Előzetes letartóztatásba került a békési erőszakos
bűncselekmények gyanúsítottja. A nem a város-
ban élő férfit erőszakos közösülés miatt kettő és
nyolc év közötti szabadságvesztéssel büntethetik. 

Kistermelői szil-
valekvárra előjegy-

zést felveszünk.
Személyesen a Békési

Pálinkafőzdében
vagy 

a 415-992-es 
telefonszámon.



72008. szeptember 9.

Az előző lapszámban a bosszantó nyelvi szo-
kásokról, idegesítő szófordulatokról esett szó
– maradjunk ezen a vágányon!
Nyilván Önök is hallották már a médiák
kifejezést. Viszonylag új keletű nyelvünkben
a használata, görög szó, azt jelenti: közvetí-
tő. Egy probléma van csupán vele: az, hogy
már többes számban van, tehát a -k fölösle-
ges. Ahogyan a lereagál, kielemez igében az
igekötő – ez is tipikus hiba.
A média riportjait hallgatva gyakran botlik
az ember ilyen mondatokba: „Három óra
magasságában…” Vajon hol a három óra
magassága? És az öt óra ehhez képest hol
lehet? Mélyebben? „A tavalyi években rosz-
szabb volt a búzatermés.” – Hány tavalyi év
is volt? Szerintem egy. Tehát ez is „valami-
lyen szinten” hiba. 
Kényszeresen igyekeznek kerülni a magyar,

magyarországi szavak ismétlését, ezért jön-
nek létre olyan nyelvi alakulatok, mint:
„Kicsiny hazánk…” és „Közép- Európa leg-
nagyobb vá ra”, a „Kárpát-medence legked-
vezőbb ajánlata” stb. Így lehet finoman
kitolni Magyarország határait.
„A tűzben 120 milliós nagyságrendű kár
keletkezett.” – De mi az a nagyságrend?
(Ugye nemigen gondolunk rá?) A nagy-
ságrend többé-kevésbé a helyiérték: száz-
fős tömeg, milliárdos bevétel – de száz-
húsz milliós nagyságrendű kár? – Ilyen
nem létezik.
„A tüdőembóliát kapó (?) emberek másfél
órán belül azonnal meghalnak.” – megint
csak nem mindegy (sajnos), hogy másfél
órán belül, vagy azonnal. 
„Nagyon nem mindegy.”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
ÉGNEK ÁLL… II.

Szeptember 10. szerda 10 órától
Nyugdíjas találkozóval egybekötött egész-
ségmegőrző nap. Ebéd, délután szalonnasü-
tés, élő zene, tombola. 
Dánfoki Üdülőközpont

Szeptember 12. péntek, 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében
Bélmegyeri művelődési ház

Szeptember 12. péntek 17 órától
Gobelin kiállítás Ruczné Buda Ilona mun-
káiból. Megnyitja: Dávidné Gyarmati Zsu -
zsanna szövő népi iparművész. Megtekint -
hető szeptember 30-ig a kulturális központ
nyitva tartása idején.
Kulturális Központ kápolnaterme

Szeptember 15. hétfő 9 órától
Orvos-beteg találkozó gyógycipők, gyógy-
segéd-eszközök bemutatására. Szervezi a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének Békési Helyi Csoportja.
Személyi igazolvány és TAJ-szám szükséges.
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u. 4.) 

Szeptember 16. kedd 8-10 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében
Kamuti művelődési ház

Szeptember 19. péntek 14 órától
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete

klubnapja. A meghívott vendég Szűcs Judit
mentálhigiénés szakember. 
Civil Szervezetek Háza

Szeptember 20. szombat 8-14 óráig
Hulladékgyűjtés a város több pontján.
Részletek lapunk 4. oldalán.

Szeptember 20. szombat egész nap
Muronyi Falunap. A programokat a 2.
oldalon olvashatják.

Szeptember 20. 17 órától
Wass Albert mellszobrának avatása és
emlékműsor. Programokról bővebben
lapunk címdalán.
Kulturális Központ 

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 az apróhirdetéseket felvevő helyeken is.
Telefon: 30/432-20-30.

PROGRAMAJÁNLATOK SZEPTEMBER 10-24. KÖZÖTT
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Réka kisiskolásként népdaléneklési verse-
nyeken indult, felkészítői Vér Ferencé és Zsilák
Ilona voltak. Érdeklődése később a könnyűze-
ne irányába tolódott. Mindössze tíz éves volt,
amikor először indult a helyi tehetségkutató
„Az én hangom” versenyben, Fehér Viviennel
párban harmadikok lettek. Ezt követően min-
den évben szólóként vett részt a fiatalabbak
korcsoportjában, tavalyelőtt harmadik, tavaly
és idén is első lett. Nyereménye mind a két
esetben egy-egy görögországi nyaralás volt,
valamint fellépési lehetőség Frankó Attila-féle
Lecsó Fesztiválon. 

Zsombok Réka szeret Zalatnay dalokat éne-
kelni, a külföldiek között pedig mindenekelőtt
Pink, továbbá Amy Winehouse és Aretha
Franklin a kedvenc. 

Réka negyedik éve színjátszó is. A Békés -
csabai Színistúdióban elsősorban zenés dara-
bokban játszik, de pár éve a Csongor és Tünde
című drámai mesejátékban Tünde szerepében
prózai darabban is fellépett. A Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium grafikus szakközépis-
kolai osztályának harmadikos tanulója, és ter-
vei szerint olyan grafikus lesz, aki szeret és tud

énekelni (énektudását jelenleg a Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakközépiskolában Galambos
Hajnalka csiszolja). 

Idén jelentkezett a Megasztár című műsor-
ba is. Országosan tízezer körüli nevezés érke-
zett és Réka bejutott a legjobb 180 közé,
ahonnan már nem léphetett tovább. A zsűri
tagjaitól kedvező kritikát kapott és bíztatást
az éneklés folytatására. (Egy másik békési
induló, Rácz Renáta szintén a legjobb 180
közé jutott - a szerző). 

Ha szeretnék megismerni Zsombok Réka
énekhangját és zenei produkcióját, jöjjenek el
a III. Békési Tökmulatságra, ahol október 4-
én, szombaton fél háromtól fellép a Békési
Tájházban (Durkó u. 8.).                      Sz. K.

Grafikus és énekes szeretne
lenni a 16 éves békési lány

Énekléssel, színjátszással is foglalko-
zik a grafikusnak tanuló Zsombok
Réka, az a 16 éves békési lány, aki már
kétszer megnyerte „Az én hangom”
énekversenyt, és idén megmérettette
magát a Megasztár válogatóján is.

Idén először Békés is bekapcsolódik a Kul -
turális Örökség Napjaihoz kapcsolódó „Kul -
túr házak éjjel-nappal” című rendezvénybe. A
szeptember 20-21-i programok során szomba-
ton 17 órakor egy nagyszabású ünnepség kere-
tében a kulturális központ aulájában kerül sor
Wass Albert író, költő mellszobrának elhelye-
zésére és leleplezésére. 

Egy másik programban bemutatkoznak a
kultúrházban működő körök, klubok és
művészeti együttesek. Remélik, hogy működé-
sük jobb megismerése után újabb tagok csatla-
koznak ezekhez. Jó ötletnek tűnik a kulturális
központ bemutatása sajátos szemszögből. Az
érdeklődők ugyanis végigjárhatják a zegzugos
épület valamennyi helyiségét, hogy így nyerje-
nek pontosabb képet a ház működéséről. 

– Mindez azt szolgálja, hogy látogatóbarát, a
helyi közösségek kezdeményezései és igényei
iránt nyitott kulturális központot alakítsunk ki,
ahol az év minden napján pezseg az élet – nyi-
latkozta lapunknak Koszecz Sándor igazgató.

Sz. K.

Bejárhatjuk a kulturális központot

A Békési Városi Kulturális Központ ren-
dezvényeiről, a benne folyó kulturális életről
bővebben olvashatnak folyamatosan frissülő
honlapjukon, melynek címe: 
www.bekesikultura.hu.
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Horgász
szemmel

Immár sokadjára a ponty-
ról szeretnék írni. Ha a pon-
tyot szeretnénk a szákban
látni, vagy éppen egy fotót
készíteni a lékre csalt halról,
számomra inkább a kímélete-
sen visszahelyezett előterében
mutat a legjobban. Nagyon
nem mindegy, hogy folyóví-
zen, holtágon vagy éppen
telepített tavi körülmények
között kell megfogni a halun-
kat. Mindenesetre a legna-
gyobb kihívás a Körösökön
pontyra horgászni. Mégiscsak
a folyóvízi hal az igazi!

Nyár végén az álló és folyó
vizek hűvösebbek, tapasztalt
horgászok érzik, hogy az
éjszakai pontyok kissé hama-
rabb kapnak. Sötétben, ami-
kor már az esti pára belepte a
botunkat, mindig valami
reményfélét érzek. Éjszaká -
kon át kuporodva a bot mel-
lett sosem lehet tudni, mi
mozdítja meg az úszónkat:
termetes kárász, esetleg zsi -
nór szaggató óriási ponty. A
horgászat misztikuma az éj -
szakai kitartó pontylesés.
Hogy amikor a hajnali nádiri-
gó megtöri a csendet, a Nap
sugarai vizet érnek új nap
kezdődjék.

Szekerczés Sándor

NYÁR ESTI PONTYOK

SPORT

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL

Osztálytalálkozót szerveztek a kamuti iskolában negyven éve végzettek. A 28 egy-
kori diák közül huszonöten eljöttek a találkozóra, melyet Öreg Gábor és Somlyai
Magdolna szervezett meg. Jelen volt az egykori osztályfőnök Földesi István és
Földes Pál igazgató, valamint más tanárok is. A kiváló hangulatú családias alkalom
közös étkezéssel ért véget. A találkozásokat minden olimpiai évben megtartják.

A szintén Szolnokon megren-
dezett ifjúsági és U23-as kor-
osztály Kajak-Kenu Magyar
Bajnokságra a Békési Kajak-
Kenu Club versenyzői nem jó
előjelekkel utaztak el, ugyanis
megsérült a legújabb K-4-es
hajó, betegség tizedelte a csa-
patot. Sajnos dobogós helye-
zést nem sikerült elérni.  

Kajak-Kenu Ifjúsági és U23 
Magyar Bajnokság, békési
eredmények:
K-4 női U23 1000 m:
9. Tarkovács Tímea - Földesi

Marcella – Mózes Ildikó –
Nagy Beáta Eszter 

K-4 férfi U23 1000 m:
8. Bak Ádám – Dobi István –

Szabó János – Tokai Zsolt

K-4 női U23 200 m:
8. Tarkovács Tímea – Földesi

Marcella – Mózes Ildikó –
Nagy Beáta Eszter 

K-4 férfi U23 200 m:
4. Bak Ádám – Dobi István –

Szabó János – Tokai Zsolt
K-4 női U23 500 m:
10. Tarkovács Tímea – Földesi

Marcella – Mózes Ildikó –
Nagy Beáta Eszter 

K-4 férfi U23 500 m:
6. Bak Ádám – Dobi István –

Szabó János – Tokai Zsolt
K-4 férfi ifjúsági 4000m:
9. Juhász Bence – Jánosi

Gegely – Varga Kristóf –
Puskás Márton 

K-2 férfi ifjúsági 4000m:
7. Paulcsik Balázs – Budai

Dániel

Békési kajakosaink
eredményei

Szolnokon rendezték meg a
kajak-kenusok Főiskolai VB
Válogató Versenyét. A Békési
Kajak-Kenu Club versenyzői is
rajthoz álltak, és sikerült több
döntős helyezést elérniük:
K-1 férfi Felnőtt 1000 m:

9. Kovács Attila
K-2 férfi Felnőtt 1000 m:
6. Dobi István – Szabó János
K-1 férfi Felnőtt 500 m:
6. Tokai Zsolt
K-2 férfi Felnőtt 500 m:
8. Dobi István – Szabó János

Orosházán, az Eötvös-téri sportcsarnokban rendezték meg
négy csapat részvételével a második alkalommal kiírt
Gyopárosfürdő-kupa nemzetközi felkészülési férfi kézilabda
tornát. A viadalt az NBI/B-s bajnokságra készülő Erste-Békési
FKC nyerte, mivel valamennyi ellenfelét legyőzte. 

A békésiek eredményei:
Erste-Békési FKC – Makó 33-27 (16-18)
Legjobb dobók a Békésből: Molnár 8, Lőrinczi 6, Szatmári 5.

Erste-Békési FKC – Ada 41-29 (21-13)
Legjobb dobók a Békésből: Molnár 8, Simon 7, Szatmári 6.

Erste-Békési FKC – Orosházi FKSE 31-30 (9-13)
Legjobb dobók a Békésből: Molnár 13, Simon 8.

A torna végeredménye: 1. Erste-Békési FKC, 2. Orosházi
FKSE, 3. Makó, 4. Ada. Különdíjat kapott a békési játékosok közül
a gólkirály Molnár István és Kovács Dusán, mint a legjobb kapus.

Felkészülési tornát
nyertek a kézilabdázók

Betonmedencében
fociztak a fiatalok

Három csapat részvételével megrendezték a Fürdő régi
„nagy hideg medencéjében” a Madzagfalvi Medencefoci
Kupát. A betonkatlanban három mindenre elszánt csapat
küzdött a kupáért, hallatlan hőségben. 

A csapatok kétszer tízperces mérkőzéseken küzdöttek egy-
mással két fordulóban. Így alakult ki a sorrend: 1. Flamengó, 2.
Predátor, 3. Vidám Fiúk. 

Különdíjasok. Legjobb kapus Kovács Ottó (Predátor), leg-
jobb mezőnyjátékos: Sáfár Benjámin (Vidám Fiúk), gólkirály
Papp Zoltán (Flamengó). A torna lebonyolítását Puskás Károly
testnevelő tanár segítette. 

Mint korábban is, a Ma -
dzagfalvi Napok jelentős szá -
mú sportrendezvényt rejtett.
Idén sztárvendégek is érkez-

tek, így Scobert Norbert és
Ru bint Réka, akik a negyven
fok körüli hőség ellenére mint -

egy száz önként vállalkozóval
végigcsináltak egy félórás
edzésprogramot, miközben
több százan nézték őket. A

Surman Zoltán által szerve-
zett nagyszabású boxgála dísz-
vendége Kótai Mihály „Tor -

nádó”, nagyváltósúlyban profi
világbajnok öklöző volt. (Erről
a rendezvényről következő
lapszámunkban számolunk be
részletesen.) 

Nyolcvan részvevővel zajlott
a kishalfogó verseny, bár a gyer-
mekhorgászok fele nem fogott
semmit. Eredmények az 1-9
évesek korcsoportjában: 1. Pro -
rok Muriel (270 gramm), 2. Ve -
zse nyi Viktor, 3. Székely Örs. A
10-14 évesek korcsoportjában:
1. Popovics András (440
gramm), 2. Nagy Dávid, 3.
Tokaji Richárd. A verseny legfi-
atalabb indulója négyéves volt.
A legkisebb halat, egy mérhe-
tetlen 3-4 cm-es snecit Vezse nyi
Viktor fogta, míg a legnagyobb
hal, egy 230 grammos jászke-
szeg Nagy Dávid horgára
akadt. A díjakat a Szeki Hor -
gászbolt és Végh Gábor biz tosí-
totta összesen mintegy 200 ezer
forint értékben.

Sportban nem volt hiány 
a Madzagfalvin


