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

Lapunk
tartalmából
Eltemették Dr. Püski
Sándor könyvkiadót
3. oldal
Készülnek a szervezők a Tökmulatságra
4. oldal
Előzetesen a Madzagfalvi napokról 7. oldal
Megújulás előtt a békési labdarúgás
8. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend
AUGUSZTUS 22-29.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Augusztus 20-a a nemzet megmaradásának ünnepe
A térség országgyűlési képviselője, Békés alpolgármestere, Erdős Norbert mondta az ünnepi
beszédet idén a békési augusztus 20-ai nemzeti
ünnepi megemlékezésén, melyet hagyományosan
a Királyok Kapuja emlékműnél rendeztek meg. A
képviselő a magyar történelemből fakadó
reményt hangsúlyozta, amely alapján biztosak
lehetünk benne: a sokféle nehézség és krízis ellenére megmarad ezeréves hazánk.
Erdős Norbert kiemelte: az
elmúlt évszázadok történelmi
viharaiban számos ország, sőt
birodalom veszett el, de Magyarország, amelyet a Szentkorona
oltalmára bíztak eleink, megmaradt, és őrzi ősi keresztény hitét
is, melyet Szent István királyunknak köszönhetünk.

– Hiszem, hogy Magyarországnak küldetése van – emelte ki a képviselő, majd népünk
történetéből hozott példákat,
melyekkel meggyőzte hallgatóit, mintegy 200 ünneplő békésit, hogy a nehézségek legyőzésében a magyarságnak igen
nagy gyakorlata van.

AUG. 29.-SZEPT. 5.
Levendula Patika (Csabai u.)

A városi ünnepségen ökumenikus szertartás szerint az új kenyeret megáldotta, megszentelte, megszegte
és az ünneplők között szétosztotta Nagy József esperes-plébános, Fülep Anett és Merényi Zoltán
lelkipásztor.

SZEPTEMBER 5-12.
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.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

Idén először ingyenes fürdőzéssel kedveskedtek a dánfoki családi
nap vendégeinek. A kánikulában ezzel sokan éltek is.

Ezután a történelmi egyházak képviselői ökumenikus
szertartás szerint megszentelték, megáldották, és felszeletelve az ünneplők között szétosztották az új kenyeret. Nagy
József római katolikus esperes, Merényi Zoltán baptista
lelkipásztor, és Fülep Anett
református lelkész ünnepi sza-

Hamarosan véglegessé válik az iskolafelújítás menete
A STRABAG A DR. HEPP ISKOLA KOMPLEX FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZŐJE

Elmúlt heti rendkívüli testületi-ülésén döntött
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézményének épületkorszerűsítésére és eszközbeszerzésére kiírt második körös közbeszerzési eljárás beérkezett ajánlatairól. Összesen három
ajánlat érkezett be a több mint félmilliárd forintos projekt kivitelezési munkálataira, melyek közül Strabag Zrt.-t hirdették ki győztesnek.
A rendkívüli képviselő-testületi ülésre azért is volt szükség, mert a kivitelező cég minél korábbi ismerete elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy
az iskola felújításának részletes
menetét és a közel 600 diák
illetve 50 tanár mindennapi
munkáját megszervezze az önkormányzat. Izsó Gábor pol-

gármester már többször egyeztetett ez ügyben az iskola igazgatójával és a tagintézmény
vezetőjével, de az oktatás megszervezésének végleges döntését csak a kivitelezővel együtt
tudják meghozni. Lényeges
kérdés lehet, hogy a munkálatokat végző cég milyen ütemezést vállal, megoldható-e szá-

mára az épület szintenként
történő felújítása, hány emberrel tud felvonulni, stb. A döntéshozók „tarsolyában” természetesen több megoldási lehetőség is van az átmeneti helyzet megoldására, így tisztázott,
milyen épületek állnak rendelkezésre egy esetleges kiköltözéshez, amennyiben az szükséges lesz.
Mint ismert, Békés városa a
Nemzeti Iskolafelújítási Program pályázatán 494,6 millió
forint támogatást kapott a
Békési Kistérségi Iskola Dr.
Hepp Ferenc Tagintézményének teljes felújításához, ez a
költségek 90 százalékát fedezi. A fejlesztés részeként az ingatlanon teljes külső-belső
nyílászáró csere, fűtéskorsze-

rűsítés, szigetelés, világításkorszerűsítés, vízhálózat- és
burkolat-felújítás, külső-belső
festés, illetve teljes akadálymentesítés valósul meg. Az
épülethez tartozó közművezetékek felújítása is elkerülhetetlen. Az energiaracionalizálás az iskola fűtési költségének
60–65 százalékos csökkenését
eredményezheti majd. A mostani parkoló felújítása mellett
az udvart is átrendezik, parkosítanak, padok és játékok kerülnek a most még kopár területre. Az épület felújítása
mellett a pályázat lehetőséget
nyújt eszközbeszerzésre is. A
felújított iskolaépületet legkésőbb 2010. december 31-ig
kell átadni.

vaikban az imádság fontosságára, valamint a Bibliában olvasható kenyér és aratás szimbólumokra utaltak.
Az augusztus 20-i rendezvények később Dánfokon az
üdülőközpontban egy családi
nap keretében folytatódtak.
Sokan éltek az ingyenes fürdőzés lehetőségével, és vettek

részt a szórakoztató, gyerekeknek és felnőtteknek szánt
programokon, csónakáztak. A
majálishoz hasonlítható hangulatot ugrálóvár, lovagoltatás,
játszóház, dühöngő és vattacukor biztosította. A felnőttek
paintballoztak és íjászkodhattak. Az estet a Torony Band
koncertje, majd diszkó zárta.
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Ismét Magyarittabén jártak a békésiek
A kicsiny bánáti magyarajkú falu, Békés testvértelepülése, a Béga-folyó
partján fekszik, és már a középkorban is lakták. A feljegyzések szerint kolostora is volt, de a háborúkban elpusztult. Mester Péter tanár, a Békési
Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke elmondta: a települést a 18. század
végén többnyire békési, másrészt vésztői, füzesgyarmati és más környékbeli településekről származó telepesek alapították.
A békési származás tudata napjainkig fennmaradt, a környékbeli szerb lakosság a „bikisi”
jelzővel illette őket. A hivatalosan Novi Itebej
nevet viselő, ezer lakosú falu közvetlenül
Szerbittabé mellett fekszik, és a magyar-szerb

A magyarittabéi református templom hasonlít a mi
templomunkhoz. Előtte Kossuth Lajos mellszobra.

tanítási nyelvű általános iskola is közös. A lakosság magyarajkú, református, bár Marton Károly
lelkész elmondása szerint egyre több a vegyes
házasság, és ha magyar lány megy férjhez szerb-

hez, a gyerekek is szerbbé válnak. Templomuk
nagyon hasonlít a békésire.
A falunap apropót szolgáltat arra, hogy hazahívják az elszármazottakat, akik közül sokan
hazatértek ebben az évben is. Élnek ittabéiek
Németországtól kezdve az Egyesült Államokig. A színes vásár mellett református istentisztelet és kakaspörköltfőző-verseny várta a
vendégeket, este pedig koncertek várták a fiatalokat. A Vajdaságnak ezen része mindig is
toleráns volt, békében éltek itt évszázadokig
magyarok, szerbek, bolgárok, németek, szlovákok, románok, ruszinok – mondta Szakáll
Ferenc polgármester.
A békési küldöttség tagjai is részt vettek azon
az istentiszteleten, amelyet Marton Károly esperes tartott a 84. zsoltár alapján. Utalt arra, hogy
nagy öröm számára az elszármazottak érkezése,
akik közül minden bizonnyal nagyon sokat régen
látták gyermekkoruk színhelyét, köszönthettek
régi barátokat. Isten is hazavár bennünket, és
örök hajlékot készített nekünk a mennyben. Az
istentiszteleten a gyülekezeti énekkar is szolgált.
A délutáni program fénypontja a több tucat,
pontosan 46 csapat kakaspörköltfőző versenye
volt, amelyre a békésiek is beneveztek, negyedikként jutalmuk egy emlékserleg. A különböző
települések csapatai mind-mind sajátos ízvilágot
jelenítettek meg a bográcsokban, melyet végül a
falu népe és a vendégek együtt fogyasztottak el a
terített asztal mellett.
Mucsi András

ÉLÕ BOLYGÓ
Különös vészhelyzet a piactéri sétányon
Véres baleset, kétségbeesett emberek.
Talán így lehetne jellemezni a Békés
„szentként tisztelt” egyik madarának
mentőakcióját. Az „Esély” Állatvédő Egyesület aktivistáit talán az eddig legszerencsétlenebbül járt gólyájához hívták ki.
Pár hete a piactéri sétánynál egy helybéli
lakos bejelentése nyomán gólyamentés történt. A gólya mozdulatlanul feküdt, sürgősen
életmentő segítségre szorult, ennek ellenére
agresszív magatartást tanúsított a segítőkkel
szemben. A gólya szájából ömlő vér és élettelen testrészként lógó bal lába, súlyos balesetről árulkodott. A megmentéséért a lehető leggyorsabban átkerült a legközelebbi Állatkórházba, Békéscsabára. Mivel országunk
legjobb Madárkórháza megközelítőleg 150
km-re van tőlünk, így a megyei Állatklinikán
azonnali infúziós és fájdalomcsillapítós kezelésben részesült (a kezelés felvétele a fotón
látható), majd így felkészítve megkezdődött
az elutaztatása. Dr. Déri János kiváló szaktudásának köszönhetően röpke napok alatt számottevően jobb egészségi állapotnak örvendett a szerencsétlenül járt madár a Hortobágyi Madárkórházban. A gólya a Kossuth
lakótömb ismert párjának egyike volt, valószínűleg nekirepülhetett az oszlopnak, majd

lezuhant a földre. A belső szervi sérüléseiből
szerencsére gyorsan felépült, és a speciális
madár röpdében közel két hét leforgása alatt
visszanyerte teljes életerejét.
A hetek múlásával elérkezett annak a nagy
napnak az ideje is, amikor a felgyógyult
gólyát szabadon engedték a kórházból. Mára
minden bizonnyal már hazatért hozzánk.
Az idei nyáron a vártnál is sokkal több
talált, sérült madárról vagy vadállatról érke-

zik bejelentés. Hamarosan a fecskéink kezdnek vonulni, és sajnos sokakra a földön
legyengülve találunk rá. Ha sérült madarat
vagy más állatot talált, bátran keresse a helyi
állatvédőket! Békés „gólyamentő-vonala”:
30/601-72-54.
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Közpénzből kampányolt Békésen az államtitkár
NEHEZEN HASZNÁLHATÓ A PÁLYAUDVARI INTERNET

Békésen járt és megtekintette a „Fedett buszvárók építése Békés bel- és külterületén” című projekt keretében készülő buszváró szigetek építését
Oláh Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Elment a
buszpályaudvarnál kialakított infokommunikációs ponthoz is, amely a tervező elképzelése szerint
a mozgáskorlátozottaknak is elérhető. A gyakorlat sajnos nem ezt mutatta.
Lapunkban többször írtunk
már arról, hogy a helyi autóbusz-közlekedés során használandó 49 buszváró sziget építése zajlik a városban összesen 70
millió forintból, melynek 90
százalékát a Dél-alföldi Operatív Program biztosítja. Az
egy híján ötven sziget majdnem mindegyikén egyedi tervezésű buszváró felépítményt
is kialakítanak. A forgalmi igényeket és a műemléki környezetet figyelembe véve összesen
háromféle építmény készül el.
Valamennyi sziget hulladékgyűjtőkkel, padokkal ellátott,
és akadálymentesített.
Szintén akadálymentesítettnek képzelték el az autóbusz-pályaudvarnál villámgyorsan kialakított úgynevezett infokommunikációs pontot is, amely lényegében egy

erősen korlátozott internetelérési helyet takar.

kanók és rossz minőségű aszfaltozás nehezíti a kerekes székesek dolgát. De ha el is jut az
információs pontig, van is
ismerete, hogy megkeresse az
interneten a buszmenetrendet, akkor sem tud felszállni a
buszokra, hiszen azok nem
alacsony padozatúak. A Volán
képviseletében jelen lévő illetékes nem tudott ígéretet tenni arra, hogy ilyenek buszokat
a közeli vagy távoli jövőben
beszereznének.
A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi
csoportjának elnöke, Laukó
András a Békési Újságnak
elmondta, tagjaik többségében idősek és nem tudnak
internetezni. Ha nem kerekes
székesek és busszal utaznának, inkább telefonon felhívják a tudakozót.
Az államtitkár népes stábjával, saját minisztériumi forgatócsoportjával (akik már a
kampányra készítik a filmeket) ezután folytatta útját a
megyejáró körúton, hiszen
fedett buszvárókat és információs pontokat más megyei
településeken is kialakítanak.
Feltehetően hasonlóan átgondolva.

zott kipróbálta a rendszert.
Szemből nem tudott székével
kellő közelségbe jutni az érintőképernyős monitorhoz az
épület jellegéből adódóan,
csak oldalvást. A képernyő a
hátulról érkező tűző napsütésben alig volt olvasható. Az
államtitkár és a többi jelen
lévő műszaki személy, Volán
delegált kérésére a mozgáskorlátozott asszony további sérelmeit is sorolta. A pályaudvart

Oláh Lajos államtitkár (piros mappával a kezében) elérte és használni tudta az információs pontot, de a kerekes székes mozgáskorlátozott csak nehézséggel.

Oláh Lajos államtitkár békési látogatásának legérdekesebb része az volt, amikor egy
kerekes székes mozgáskorláto-

sem tudta egykönnyen, csak
segítséggel megközelíteni, hiszen maga a helyszín sem akadálymentesített, padkák, buk-

Nagyszámú barátja, tisztelője, követője jelenlétében
augusztus 13-án a budapesti
Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra dr. Püski
Sándort, a békési születésű
könyvkiadót, a város Díszpolgárát. A temetésre dr.
Heinerné dr. Kecskés Aranka
jegyző asszony vezetésével
Békésről delegáció is utazott, a
sírra a város lakóinak koszorúját helyezték el. A küldöttség
tagja volt önkormányzati képviselőkön kívül a református
egyházközség vezető lelkésze,
Katona Gyula és a Szegedi Kis

FOTÓ: KATONA GYULA

Eltemették Püski Sándor könyvkiadót

István Gimnázium igazgatója,
Szabó Endréné is.

A temetési szertartást Hegedűs Lóránt nyugalmazott

református püspök vezette.
Beszédet mondott Pozsgay
Imre, Lezsák Sándor, és Csurka István, valamint búcsúzott
a könyvkiadói szakma, és a
Szárszó Baráti Kör is.
A 98 évesen elhunyt Dr.
Püski Sándor, aki a népi írói
mozgalom kulcsfigurája volt
az emigrációja évei alatt is,
több más rangos elismerés és
állami kitüntetés mellett a
Békés Díszpolgára címét is
viselte, melyet 1996-ban vett
át. Könyvkereskedését és
kiadó vállalkozását gyermekei
és unokái viszik tovább.

Több mint száz gyerek
született eddig idén
Az év első hét hónapjában 105 olyan gyermek született,
akinek az édesanyja állandó békési lakcímmel rendelkezik tudtuk meg a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársától,
a népesség-nyilvántartás adatait feltárva. Tavaly ugyanebben
az időszakban szinte pontosan ugyanennyi, 106 gyermek született Békésre.

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat
Elérhetôség:
Békés,
Borosgyán u. 1/1.
Telefon:
66/643-991
www.bekesmenta.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságot
kötöttek:
Györki Balázs és Molnár
Szilvia, Megyeri Sándor és
Barta Edina Edit, Lévai
Gábor és Sarlos Krisztina
Tímea, Jakucs János Tibor
és Szöllősi Mária, Balog
Ádám és Szabó Éva.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Szőcs Sára (74
évesen), Minya Jánosné (84),
Márkus János (82), Varga
Sándor (65, Bélmegyer), özv.

Hegyesi Gáborné (73),
Maczkó Mihály (59, Murony), Szabó Gábor (78),
özv. Szeder Jánosné (84,
Mezőmegyer), özv. Kovács
Péterné (91), özv. Pataki
Lászlóné (91), Trabach András (66), Dancs Imréné (80).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Utunk
Pálmai
Tamás

Most tessenek megpróbálni pár pillanatra elfelejteni a
pártpolitikát. De politikusnak, azaz a köz érdekébe legalább érdeklődőnek – netán
cselekvőnek is – maradni.
Magyarország potenciális,
jelen pillanatban egyetlen
lehetségesnek látszó miniszterelnök-jelöltje mondta egy
interjúban, hogy a magyar
nép Csipkerózsika álmából
való felébredéséhez valami
elemi, kataklizma szerű
nemzeti élmény szükséges.
Ha körülnézünk hazánk
táján, láthatjuk, afelé haladunk. Nyár van még, de
máris rezsi és hitelgondok,
csődök, lakásárverések. Mi
lesz ősztől, a tél kezdetétől?
Összegyűl-e végre az a kritikus tömeg, amely tespedésből talpra bírja állítani a
most üveges szemmel maga
elé bámuló magyar nemzetet? Összeáll-e az a Mikolaféle kollektív nemzeti öntudat, amely a gerinc kiegyenesítéséhez kelletik, no meg a
szem kinyitásához, és így a
határon túli magyarban az
elveszett testvér felismeréséhez, és ahhoz is, hogy végre
megtaláljuk régi önmagunk,
hitünk, s ennek tudatában az
asztalra csapjunk és kimondjuk: elég volt. Megszólaltak a
püspökök, Spányi Antal újra
Máriának ajánlotta az országot, annak oltalmát, segítségét kérve. Mayer Mihály pedig: „A történelem azt kiáltja: van Isten!” című írásában
olyan érdekes és tanulságos,
előremutató és megoldást
felvázoló dolgokról szól,
amelyre érdemes pár szót
vesztegetni. A felvilágosodásról elmondja, hogy ez nem
olyan dicső, mint ahogy azt a
mai liberálisok állítják. Szép
a szabadság, egyenlőség,
testvériség szlogen, de gyakorlatba ültetve, sokszor
keresztény és Istenellenes,
mert Istentagadó szabadságot, szabadosságot, Isten nélküli egyenlőséget, testvériséget hirdet. Isten trónjába a
nemzetet ülteti, és innen
ered a történelem során oly
sok bajt okozó nemzetállam
eszménye is. Ezt a „hagyományt” vették át egyéni módon mindenféle izmusok, a
nemzetszocializmustól (felsőbbrendű ember) a bolsevizmus, a kommunizmus, a

szocializmusig (proletár forradalmár), és a mai liberálisokig (fogyasztói társadalom
gyermeke). Ám 2008-ban
egy 21 országot felölelő felmérés szerint a 18-29 közti
ifjúság 85%-a vallásos, 44%a nagyon vallásos! Európában 24 % nagyon vallásos,
Európán kívül 68%!
Egy közelmúltban Zágrábban lezajlott konferencián kimondták, nem csak
gazdasági válság van, hanem elsősorban bizalmi
válság. Nem bízunk senkiben, sem emberben, sem
intézményekben,
pláne
bankokban. Nincs semmilyen tekintély, sem szülői,
sem pedagógusi, sem egyházi, sem isteni. John Lukács szerint: „Az emberiség
Istentől való félelme megszűnt. Meg is kapta érte a
büntetését, hiszen önmagától kezdett félni, életre hívta a borzalmakat, és most
saját képzeletének a teremtményeitől retteg.” Az
Isten helyébe ültetett fogyasztói társadalom embere
csődbe jutott, rá kell jönnie,
tévúton jár, mint a kereszténységét megtagadó Európai Unió, hisz, mint XIII.
Leó pápa írta: „Az egész
történelem valamiképpen
ezt kiáltja, van Isten.” Erdő
Péter bíboros, prímás, érsek
így szól Szent Istvánról:
„Úgy néztek fel rá, mint
apostoli királyra, aki népét
a kereszténységre vezette,
országának nem csak uralkodója, de apostola is volt,
benne nem csak az államszervezőt, nem csak a hit
terjesztőjét, hanem a keresztény szentet is tiszteljük. Ezért tudta sziklára
építeni életét és országát.
Egyszerre volt hitelesen
magyar, kitárt szívvel keresztény és európai, gondos
uralkodó és szervező, a békében türelmes bölcs és
igazságos, és ha kellett
győztes a harcban is.”
Nos, a helyzetet, helyzetünket ismerjük. Súlyos, válságos. De – mint olvashattuk
– megoldás van. Azt mondják a világ nagy változás
előtt áll. Mi magyarok, valamiért, minden megpróbáltatás ellenére még vagyunk.
Megmaradtunk. De ahhoz,
hogy e jósolt változás részesei, túlélői lehessünk, talpra
kell állnunk. Lehet megfogyunk majd, számban kevesebbek leszünk, de egy
utunk marad csak, s azt végig kell járnunk. Egyszerűen
kötelességünk.
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Két pályázat
a IV. Tökmulatságra
Megkezdte a szervezőmunkát a IV. Békési Tökmulatság rendezője, a Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. Két pályázatot írtak ki. Az egyik egy alkotópályázat, a
másik a már ismert ételkészítő versenyre hív. Az
esemény időpontja: október 10-11.
A „Töktündér” című alkotópályázat esetében bármilyen
technika használható, életkori megkötés nincs. Az alkotások
leadhatók a Békési Tájházban (Durkó u. 8.) október 2-án, pénteken 10-12 óráig; és október 3-án, szombaton 12-17 óráig. A
legjobbakat kiállítják, és a Tökmulatságon jutalmazzák.
Az ételkészítő pályázatnál a fogáshoz
pulykát, gombát vagy
tököt kell felhasználni. Készülhet leves, főétel, köret, sütemény
vagy bármi egyéb.
Előnyt élvez az, amelyikhez a javasolt hozzávalókból egyszerre
többet is felhasználnak. A már kész ételt szakmai zsűri értékeli. Minden jelentkező
ajándékot kap. A fődíj egy káposzta savanyítására alkalmas cserépedény.
A további rendezvényekről a szervezőktől lapunk megtudta,
hogy még folyik a szervezés. Biztosan megtartják a közkedvelt
és várt tökszépségversenyt, a Tökkirályválasztást, töklámpás
faragását és a felvonulást, lesz gasztronómiai bemutató is. A
rendezvény „kedvenc állata” a pulyka, és „kedvenc növénye” a
gomba. Pulykaszépségverseny és gombavizsgálat is lesz. Még
szervezés alatt áll egy humorista meghívása, hogy a Mulatság
valóban jó hangulatú őszi hétvége legyen.

MEGBOCSÁTANI A MEGBOCSÁTHATATLANT
C. S. Lewis angol író gondolatával kezdem soraimat:
„Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy kész vagyok megbocsátani a megbocsáthatatlant, hiszen Isten is megbocsátotta azt, ami
bennem megbocsáthatatlan volt.”
Világunk tele van feszültséggel, konfliktussal. A konfliktusok
pedig haraghoz, gyűlölködéshez, háborúskodásokhoz vezetnek.
Meg tudjuk magyarázni érzéseink jogosságát, hiszen oly sok
rosszat tettek nekünk mások. Közben a harag a mi életünket is
tönkre teszi. Nincs más út, mint a megbocsátás, a kiengesztelődés útja. De hogyan lehet megbocsátani annak, aki oly sok fájdalmat okozott nekünk? Erre valóban csak az képes, aki megtapasztalta, hogy neki is megbocsátottak. Pál apostol így fogalmaz
az Efézusi levélben: „bocsássatok meg egymásnak, ahogyan
Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” Mennyi bűnt,
mennyi hazugságot, álnokságot, lázadást kellett megbocsátania
nekünk az Úrnak? Milyen drága árat kellett fizetnie a mi
gonoszságainkért! Ha mindebbe belegondolok, akkor eltörpül
mellette az a sok bántás, amit mások nekem okoztak.
Sokan mondják azt, hogy megbocsátanak, de nem felejtenek.
Ez azonban nem megbocsátás. Isten sem így gyakorol kegyelmet életünkben. Ő háta mögé veti múltunkat, és nem emlékezik rá többé.
Egy megható történetet olvastam Corrie Ten Boomról, egy
zsidó származású asszonyról, aki a második világháború idején
koncentrációs táborban szenvedett. Elvesztette családját, ő
pedig túlélte. Keresztény lett, és sok helyen bizonyságot tett
hitéről. Egyszer Németországban szolgált, ahol a hallgatók
között megpillantotta a régi tábor egyik tisztjét. Eszébe jutott a
sok szenvedés, és szinte képtelen volt beszédét megtartani.
Egyszercsak megállt, és elmondta, hogy itt van az az ember, aki
sok fájdalmat okozott neki, de ő kész arra, hogy teljesen megbocsásson neki. A férfi felment a színpadra és összeölelkeztek.
Ez isteni csoda, a megbocsátás csodája, veled is megtörténhet.
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 megválaszolják.
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Eső zavarta meg a bolhapiacot
Nem várt ismétlődő záporeső miatt talán a vártnál valamivel kevesebben látogattak ki
a hosszú idő után most végre
ismét megrendezett bolhapiacra, melyet a Piacfelügyelet
hívott életre.
Számos árus kínálta portékáját, nagy mennyiségben
használt ruhaneműt, cipőt,
gyermekjátékot, babaholmit,
továbbá régi könyvet, folyóiratot, bélyeget, érmét, képeslapot és más gyűjtemények darabjait, régiséget, porcelán és
kerámia ajándék- és dísztárgyat, festményt és faragványokat. Főleg a filléres termékeknek volt kereslete.
A Piacfelügyelet vezetője,

Néhányan régiségeket kínáltak, és nagy volt rájuk a kereslet. További számos fotó a www.bekesiujsag.hu
oldalon a Képgalériában.

Jeneiné Lagzi Mária lapunknak elmondta, hogy bolhapiac

Pezsgő életű tanyasi iskola működött 1929-től 1960-ig Törökszigeten, a Mezőberény felé vezető 47-es út mentén. Falait Trianon
után emelték, úgy, mint a többi ötezer népiskolát a magyar vidék, a puszták és tanyák
népe gyermekeinek szellemi gyarapítására.
Örök érdeme marad ez a tette Klebelsberg
Kunó akkori miniszternek.
Itt tanultunk mi betűvetést, a számtan
műveleteket, buzgalommal és bíztatással.
Osztatlan iskola volt ez 1-8. osztályos, odaadó, hivatástudattal bíró tanítókkal
(Mucsi Sándor, Kis Ernő, Tóth János).
Tanultunk, ápoltuk az iskola veteményeskertjét, játszottunk szünetben az udvaron, „adj király katonát” vagy „kit hívsz?” csoportos
játékot. Megkóstolhattuk a körmöst vonalzó lapjára vagy élére, a

megrendezését máskorra is tervezik, ami pedig már biztos, az

az őszi nagy vásár, amely október 4-én, vasárnap lesz. Sz. K.

fenekest pálcával. Betanulunk színielőadást, a szülők teaestre jártak, előadást hallgattak, vasárnap istentisztelet volt.
Kedves egykori törökszigeti iskolások!
Míg megtehetjük, találkozzunk egy
délutánra múltidézésre, barátkozásra.
Mi megszervezzük, csak gyertek el október 3-án a Bagoly étterembe, délután 3
órára. Kérjük, jelezzétek részvételeteket
Kocsor Lacinak a telefonján: 20/54320-48.
Információval szolgál még Sz. Nagy
Pöszi (Bolyai u. 4.), és az én telefonom
is várja hívásotokat: 30/593-95-03.
Segítsetek, keressétek ti is az egykori iskolatársakat, hívjátok
őket. Köszönöm.
Varga Sándor (IX. ker. 47.)

AZ ELSŐ LÁBBELI

Amikor a baba először feláll, megteszi első lépéseit, minden anyuka cipő beszerző körútra indul. Rengeteg márka
megtalálható a boltok polcain, de én azt tanácsolom, felejtsük el ezeket. Nézzük inkább végig, hogy melyek a legfontosabb szempontok a cipő kiválasztásánál. A legfontosabb
szabály, hogy ameddig a baba csak otthon, a szobában lépeget, addig nincs szükség cipőre. Ilyenkor a legjobb, ha
mezítláb van, vagy hűvösebb idő esetén adjunk rá egy csúszásgátlós zoknit, így tud erősödni a kicsi láb, amikor a
baba lábujjhegyre áll, egyensúlyozik vagy éppen lépeget.
Nyugodtan járhat mezítláb fapadlón, kövön, szőnyegen, ha
ilyenkor cipőt adunk rá, a boka körüli izmok nem tudnak
megfelelően dolgozni, erősödni. Akkor érdemes megvenni
az első cipőcskét, amikor a baba már önállóan is tud járni
és az utcán is kivesszük a kocsiból, hogy lépegessen.
A jó kiscipő talpa nem túl kemény, kézzel könnyen hajlítható, rugalmas. Az orr-rész legyen egy kicsit szélesebb,
hogy kényelmesen elférjenek benne a lábujjak, még zoknival is. Fontos, hogy a cipő szára érjen boka fölé és a hátsó
kérge kemény legyen, így tudja csak stabilan tartani a lábfejet (szandálok is). A különböző cipőbetétek és belső emelések nem javasoltak, mert használatukkal azt érjük el, hogy
a láb izmai nem dolgoznak megfelelően, ellustulnak, és
különböző lábdeformitások alakulhatnak ki. A cipő sarka
egyenes legyen, semmiképpen se dőljön befelé. Sajnos használt kiscipőknél ez gyakran előfordul, ezért mindig új lábbelit vegyünk a babának. Divatozásból felesleges a babára
cipőt adni. Ne felejtsük el: a cipő akkor kell, ha a gyerek jár!
Nagy Krisztina, védőnő

KÖZÉPKUTÁN Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában 313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában
947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti 48 m2-es,1+1/2 szobás lakás
eladó. Irányár: 7,5 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás
lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik
emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában
harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi
téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában első emeleti, 64 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában
első emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Kastélyzug utcában 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 3 millió. •
BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,7 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8 millió. • BÉKÉSEN,
Munkácsy utcában felújított 106 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Malomasszonykertben felújított 100 m2es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4
szobás családi ház eladó. Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDŐN, 82 m2-es, 2 szobás családi ház SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió. • VÉSZTŐN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. • MURONYBAN, Felújított 60 m2-es, 1 szobás, 2 ha
földterülettel tanya eladó. Irányár: 5 millió. • MURONYBA, Áchim utcában 4 +2x1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,5 millió. • TARHOSON, Kossuth utcába felújított 114 m2-es, 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 18,25 millió. • TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió. • BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezső utcában 62 m2-es, 2
szobás családi ház eladó. Irányár: 8,8 millió.
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Országomat egy lóért
„Országomat egy lóért” – mondja
a főszereplő Shakespeare drámájában. Lehet, hogy jelenlegi beszélgetőtársam, a 28 éves Urkom
Szilvia egy országot nem adott
érte, de imádott lovait, a lovaglást
emlegetve arca önálló életre kel és
egy sírig tartó „szerelemről” regél. Mire alapozom ezen állításomat? A válasz az interjúban rejlik.
– Mikor és miért kezdődött ez a „szerelem”, s meddig fog tartani?
– Még 1990-ben kezdtem lovagolni. A
Bükkben van egy nyaralónk, ott ismerkedtem meg a Lipicai ménessel. Annyira megtetszettek a lovak, hogy addig rágtam a
szüleim fülét, míg megajándékoztak egy
lóval. Az otthoni lovaglás azonban nem
működött, mert ez egyedül nem megy,
szakember segítsége szükséges hozzá. Így a
Horváth tanyán, majd Dobozon Schmidt
Zsoltnál tanultam meg az alapokat. Egy év
után már galoppversenyen is próbára tettem a tudásomat, mely tragikus balesetbe
torkolott. A kezdeti mélypontról felállva
tovább folytattam a versenyzést díjugratásban. Szüleim mindent elkövettek, hogy
megfelelő hátteret biztosítsanak szakmai és
fizikai téren. Sikert siker követett, többszörös ifjúsági bajnok voltam, valamint a
Tanintézetek Országos Bajnokságán 3.
illetve 8. helyezést értem el.
– Tudomásom szerint eléggé „sokrétű”
tevékenység, ami a lovakhoz köt. Be-

széljünk hát a lovaglásról, mint… versenyzésről!
– Tucatnyi díjat nyertem már, nem is
győzném felsorolni. (Csak a kupák egy
szekrény tetejét foglalják el. A szalagokról már ne is beszéljünk – szerző) A versenyzés háttérbe szorult, másodlagos lett
az életemben; ma már a tanítványaimba
fektetett munka eredménye az, ami éltető számomra.

–… lovasiskoláról.
– A Békési Szabadidős Lovasklub azért
jött létre1997-ben, mert úgy éreztem,
békési színekben szeretnék versenyezni.
Ebben a klubban minden békési, aki szereti a lovakat, helyet kapott. Az egyesület
célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a lovak szeretetét. Ezért hoztuk létre
megyei szinten a sérült és egészséges gyermekek ügyességi versenyét is, mely min-

Drasztikusan drágul
a gyógycipő

denki számára elérhetővé teszi a versenyzés
lehetőségét, anyagi helyzetétől függetlenül.
A legfogékonyabb kor a kisgyermekkor,
ezért kezdtünk óvodai gyermeklovagoltatásba, melynek eredménye a későbbiekben a gyermek-ügyességi versenyeken
való részvételben fog megmutatkozni. A
lovaglás gyógyító hatása minden egyes
felüléskor érvényesül. Pszichológiailag is,
testileg is pozitív eredményeket lehet elérni még a fogyatékkal élő embereknél is.
– Eddig csak a lovaglásról esett szó, de
hallomásom szerint a másik „feled” sem
hétköznapi. Gondolok például a végzettségeidre. Essék szó hát ezen oldaladról is!
– Szerencsére sokrétű embernek születtem és a szüleim is hozzásegítettek ahhoz,
hogy tárgyi bizonyosságot szerezzek ismereteimről. Három diplomát szereztem:
egy tanítóit, egy edzőit és egy terület- és
településfejlesztési szakértőit. Ezen kívül
van egy vendéglátó üzletvezetői, egy boltvezetői, egy sportoktatói és egy mezőgazdasági középfokú végzettségem is. Úgy
néz ki, hogy megtaláltam azt az utat, ahol
érvényesíteni tudom sokoldalúságomat.
Jelenleg pályázatíróként segítem a helyi
önkormányzat munkáját. Az itteni munkákon kívül természetesen más felkéréseknek is eleget teszek. A szabadidőmben
program- és rendezvényszervezéssel foglalkozom. Hobbim az építkezés. Legnagyobb boldogság számomra, ha a hozzám
közel álló emberek és a tanítványaim elégedettek.
Gugé
Következő lapszámban interjút közlünk
Kiss Ildikó és Kiss Zoltán ikerpárral.

TEST ÉS LÉLEK EGYSZERRE BETEG!
Már az antik görög orvostudomány művelői megállapították, hogy szinte minden betegség a lélekre vezethető
vissza: pontosabban a félelemre, a belső nyugtalanságra,
idegeskedésre, a szomorúságra. Megfekszi a gyomrot, ha
rossz hírt kapunk, néha még az első randevú miatti stressz
is hasmenést okoz. A sor hosszasan folytatható.
Az egyes szervek működésében, lelki tényezők hatására
jelentkeznek zavarok anélkül, hogy az érintett szervet
betegnek éreznénk. Ilyenek az étkezési, nyelési, emésztési
zavarok (hasmenés, székrekedés, hányás, rosszullét, testsúlyváltozás); a légzési zavar, a hosszan tartó rekedtség
vagy a hang elvesztése; az impotencia vagy a korai magömlés; a szívritmuszavar, az erős szívdobogás, a szapora
szívműködés, a szívszúrás, a keringési zavarok vagy akár az
ájulás. Ilyenkor a laboratóriumi és az EKG-vizsgálatok
alapján akár egészségesnek is tekinthetné magát a
„beteg”, de persze mégis másként érzi.
Korunkban egyre égetőbb szembesülnünk önmagukkal,
ennek eszköze az öngyógyítás, a jóga, meditáció, önfejlesztő tréningek. Tehát a betegségeknél, ne csak a tünetre koncentráljon, hanem ismerje fel a „betegsége üzenetét”!
Jó egészséget kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

MEGSZORÍTÁSOK FUTÓSZALAGON!

Gólyahalál a villanypóznán

Erdős Norbert országgyűlési képviselőt az ortopéd cipők
készítői keresték meg azzal, hogy az új szabályozással akár 400
százalékos áremelkedés is lehet főként a gyermekcipők esetében.
A képviselő írásbeli kérdést intézett Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszterhez az ügyben. A miniszter válasza szerint
ezekre a lépésekre a kasszafelhasználás ésszerűsítése miatt volt
szükség. Eredendően 100-ról ötven százalékra csökkent volna a
támogatás, de a társadalmi felháborodás miatt 70-ra csökken.
Valójában azonban igen komoly az áremelkedés, hiszen
különböző kiegészítőkről is szó van, amelyek drasztikusan drágultak. Szakértők számításai szerint egy átlagos cipő, amely
eddig 3400 forintba került, immár közel 12 ezer forintba fog
kerülni. Sokan megvenni sem lesznek képesek.
Erdős Norbert rendkívül elszomorítónak tartja azt, hogy a kormányzat már a beteg gyermekektől is pénzt von el azért, hogy
finanszírozza saját elhibázott gazdaságpolitikáját. Ebből kifolyólag újabb kérdést intézett a szaktárcához, hogy megakadályozza
ezt az elhibázott és teljesen fölösleges kormányzati lépést.

– Békés külterületén lévő tanya drótkerítéssel bekerített udvaráról a kerítést átvágva 5 db merinói juhot tulajdonított el ismeretlen elkövető. A bűncselekménnyel okozott kár 190 ezer Ft.
A jelentéseket a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bocsátja rendelkezésünkre, azok tartalmáért a szerkesztőség nem felel.

FOTÓ: SZEGFŰ KATALIN

A kormány augusztus 15-től drasztikusan csökkentette a gyógyászati segédeszközök támogatásának mértékét.

Augusztus 19-én az Asztalos utcai ártézi kútnál lévő villanypózna tetején két fiatal gólya tetemére találtak az ott lakók.
Értesítették a békési állatvédőket is. Pap Zsolt természetvédő a
csőrök és a lábak állapotából arra következtetett, két fiatal állatról van szó, feltehetően testvérekről, amelyek most tavasszal születtek. Könnyen elképzelhető, hogy egyikük a másikba vezette az
áramot, és végül mindketten ott ragadtak a póznán.

A jelenlegi és a jövő évi költségvetésben szereplő előzetes
adatok szerint őszre is, de jövőre is tragikus mértékű megszorítások következnek! Nem a nagyokra, hanem a kicsikre!
A megszorítások miatt fogyasztás-visszaesés várható, és a
gazdaság további visszaesése. A rezsiköltséget, a hiteleket már
rengetegen nem tudják fizetni. A nem fizetők számláit ráterhelik a még fizetőkre. Az oroszok olcsóbban adták a gázt, a
multik feltöltötték a tárolókat. Mi meg kapjuk kifizethetetlen áron a télen a gázt is, a villamos áramot is. A busás hasznot az utolsó fillérig kiviszik az országból! Megoldás: munka,
felelősség és teljesítmény nélkül ne lehessen havi 3-4-5-6-7
milliókat zsebre vágni! Szűnjenek meg végre a végkielégítések! Az országgyűlési képviselő, amennyiben elveszíti a
választói bizalmát, ne kaphasson 6 havi végkielégítést! Már
az első parlamenti ülésen erről törvényt kell alkotni, mert
remélhetőleg nagyon sok alkalmatlan képviselőtől sikerül
végre megszabadulni! A kisemberek a további megszorításokat már képtelenek elviselni. Pártunk és kormányunk agya
viszont kizárólag csak a megszorítás szóra tud beindulni!
Ébresztő ellenzék, ébresztő emberek! Erről kellene beszélnie
az országnak!

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. Honlap: www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu
”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
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Kerti kalendárium
AUGUSZTUS
Tombol a kánikula, hetek
óta túlságosan meleg van,
öntözni és megint öntözni
kell, de nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy 20-a
után érezhetően rövidülnek
a napok. A meleg igényes
növényfélék most tömegesen teremnek, paprika, paradicsom, cukkini, dinnye
félék, őszibarack, nyári alma, körte, korai szőlők.
Augusztusban számos évelő
és kétnyári növény várja a kiültetést. Macskamenta, cickafark, zsályák, díszbogáncs szépen díszítik kertünket. A kétnyári növények júniusban-júliusban elvetett magjából nevelt
palántákat: árvácska, százszorszép, most ültethetjük ki jövő
évi helyükre, így októberig kellően megerősödhetnek.
Az évelőkről az elszáradt,
elvirított szárakat vágjuk le,
ezután másodvirágzás indul-

hat be. A hagymás-gumós
növényeket szétültethetjük,
szaporíthatjuk. Az évelőket
hosszú évekig egy helyen
hagyjuk. Ha mindenképpen
át akarjuk ültetni, vagy szaporítani, akkor augusztusban
tegyük.
Ilyenkor szaporíthatjuk a
muskátlit is. Vágjunk három
leveles hajtásokat, egy napig
hagyjuk heverni, hogy a metszési felület beszáradjon, ezután tőzeg és homok 1:1 arányú keverékébe dugványozzuk. Öntözzük meg és borítsuk be fátyolfóliával, hogy ne
száradjon ki hamar.
A zöldséges kertben azokat az ágyásokat, amikről
már betakarítottuk a termést, vessük be zöldtrágya
növényekkel: mustár, olajretek, facélia, büdöske. A mustár és az olajretek gyökere
mélyre hatol, és lazítja a

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

ötszobás, két fürdőszobás ház zöldövezetben sürgősen eladó. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/411-08-57.
Eladó Békésen az Árok utcában 100 m2es összkomfortos családi ház. Érd.:
20/983-07-94.
Eladó egy háromszobás parasztház. 30/
553-49-56.
Eladó a Fürdő sétányon kétszoba+nappalis tégla kockaház, rendezett, 480 m2es telken. Iskola, óvoda, buszmegálló
közel. Érd.: 30/900-43-53.
A Fáy utcában, a négylakásos tömbben
első emeleti lakás, felújítva, gáz és kandalló fűtésű, garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.: 30/
38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Rosszerdőn, 10x10-es tégla, kétszobás
lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8 kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
Ház eladó a Lórántffy u. 5. sz. alatt. Tel.:
634-214.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/92329-12.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01.

INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Békésen, négyszobás + nappalis, beépített fűtött garázzsal, melléképülettel, kövesút mellett családi ház eladó vagy értékkülönbözettel kisebb kertes házra cserélhető. Érd.: 70/576-91-44.
Eladó 2,5 szobás kertes ház Békés, Kert u.
4. sz. alatt. Tel.: 20/80-34-408.
Eladó 2 szobás kertes ház Békés, Teleki u.
68. sz. alatt. Tel.: 30/25-73-681.
Kétszobás magasföldszinti, teljes körűen
felújított, egyedi gázos lakás áron alul eladó
a Veres Péter téren. Érd.: 70/3-11-594.
Békésen, a Veres Péter téren 55 négyzetméteres kétszobás 3. emeleti lakás áron
alul sürgősen eladó. Érd.: 70/61-84-899.
Háromszobás ház eladó vagy értékkülönbözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
70/942-30-90.
Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Érd.: 70/942-30-90.
Békésen a Rákóczi u. 51. sz. alatt telek
eladó. Rajta új építésű 54 m2-es melléképület. Érd.: a Kereszt u. 3. sz. alatt.
Eladó egy háromszobás, kertes családi
ház. Egy+félszobás, első emeletire csere
érdekel. Ráfizetést kérek. 70/677-44-90.
Központhoz közel téglaépítésű ház nagy
udvarral eladó. Tel.: 634-832.
Békésen kétszobás, téglaépítésű családi
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Kétszobás, fürdőszobás, felújításra szoruló kisebb ház a Keserű soron eladó. Érd.:
414-087.
Horgásztórész eladó, Borosgyáni 3-as
tavon. 30/30-11-097.
Békésen igényesen kialakított, kétszintes,

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Raktársor u. 28. sz. alatti felújítandó kétszobás ház, összközműves, nagy telken eladó.
Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 70/70-159-05.
Komfortos parasztház áron alul 3,6 millióért
eladó. Érd.: Hajnal u. 19. Tel.: 30/85-81-911.
Békés Hunyadi u. 2. szám alatt régi típusú
parasztház gázfűtéssel, sarki telken eladó.
Irányár: 4,2 millió Ft. Hívjon, megegyezünk!
Érd.: 634-851 és 428-140-es telefonon.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás, vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Telefon: 30/
48-63-178.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT
(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
A HIRDETÉSEK MEGJELENNEK HONLAPUNKON,
A WWW.BEKEISUJSAG.HU-N IS.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 31.

talajt. A mézontófű /facélia/
és a büdöske gyökérsavai fonálféreg űzőek. A pillangósvirágúak a nitrogént össze
gyűjtik és felvehetővé teszik
más növények számára.
A zöldtrágya növényeket
augusztus második felében
vetjük, október- novemberben szántjuk, vagy ássuk be
a földbe. Nagy tömeget adnak, a talajba bedolgozva javítják a talaj szervesanyag
tartalmát.
Dacziné

A BÉKÉSI ÚJSÁG is ott lesz a Madzagfalvi Napokon!
Keresse standunkat a „Békés bemutatkozik” kiállításon!
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

Apróhirdetések
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Másfélszobás téglaház melléképülettel
eladó, Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/64264-05.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen a Fáy utcában rendezett I. emeleti egyszobás lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/696-78-98.
Eladó, esetleg nagyobbra cserélhető 1,5
szobás, összkomfortos, klímás, fiatalosan
felújított, 60 m2-es kocka ház parkosított
udvarral Prágai u. 2. szám alatt. Irányár:
7,5 millió Ft. Érd.: 20/532-78-76, 416-741.
Békéscsabán a Bartók Béla úton 50 m2es, kétszobás, első emeleti, erkélyes, egyedi mérőkkel felszerelt, klímás lakás eladó,
hőszigetelt épületben, alacsony rezsivel.
Irányár: 7, 5 millió Ft. Tel.: 30/53-52-696.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen szép környezetben, a Fáy András
u. 10. alatt, 3. emeleti, középső, kétszobás,
klímás lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Tel.: 70/389-29-66.
A Széchenyi téren, háromszobás, 72 m2es felújított, igényesen kialakított sarokkádas, kéterkélyes, harmadik emeleti lakás
eladó. Ár: 8,2 millió Ft. Érd.: 70/528-25-89.
Eladó Békés központjában kétszobás, igényesen felújított lakás vagy
kertes házra cserélném. Ár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 70/39-26-170.
Békésen, a Széchenyi téren 2,5 szobás, II.
emeleti lakás eladó. 8,7 millió Ft. Tel.:
70/234-64-19.
Széchenyi téren 2,5 szobás, 67 m2-es II.
emeleti lakás eladó. Irányár: 8,9 millió Ft.
Érd.: 30/655-98-06.
Kockaház eladó a Fábián u. 13. sz. alatt.
Irányár: 9,1 millió Ft. Tel.: 30/30-11-097.
Békés központjában 62m2-es, második
emeleti, felújított, egyedis, téglablokkos,
nagy erkélyes lakás igényesnek eladó. Ár:
9,6 millió Ft. Érd.: 20/33-86-400.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Központban 2 + fél szobás ház, garázszsal, sok mellékhelyiséggel eladó. Érd.:
70/222-75-11.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.: 70/617-50-12.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen

kialakított zsalugáteres, tetőtér beépítéses
épület szép telekkel (360 m2) eladó. 13
millió Ft. Tel.: 411-252, 414-685.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Parkosított udvar, garázs,
melléképületek. Csere is érdekel. Irányár:
14millió Ft. Tel.: 70/505-97-05, 412-707.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
KIADÓ INGATLAN

Kiadó egy garázs a Fáy utcában. Érdeklődni lehet hétköznap a békési szociális
otthon portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Budapesten a Frankó úton a 7-es vonalán
hosszútávra egy szoba albérletbe kiadó
55.000 Ft/hó. Érd.: 70/770-38-53.
Diákok! Albérlet kiadó Szegeden 2-4 fő
részére. Érd.: 30/239-80-72.
Teleky u. 7. sz. alatt kedvező áron tetőteres
garázs kiadó. Tel.: 30/327-21-39, 417-279.
Különálló kisépület kiadó. Víz, villany, gáz,
külön mérővel. Komfort nélküli. Tel.:
70/408-50-14.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó 324 d BMW autóhoz különböző
alkatrészek. Érd.: 20/451-12-27, hétköznap 16 óra után, hétvégén egész nap.
Massei Ferguzon kiskombájn 280 ezer Ftért eladó. 70/222-61-27.
Szürkéssárga Daewoo Matiz eladó. 2000es évjárat, 796 cm3, benzines, 5 személyes, műszaki 2011-ig. Irányár: 695.000 Ft.
Érd.: 20/66-15-340.
Eladó EL-GO tipusú, háromkerekű utcai
elektromos moped, kifordítható üléssel,
mozgássérültnek vagy idősnek. 60 km
megtételére alkalmas egy feltöltéssel. Tel.:
70/941-30-78.
210-es Babetta üzemképes állapotban
10000 Ft-ért és öntvény szőlőprés 30000
Ft-ért eladó. Tel.: 30/452-0005.
Eladó 4-es IFA billencs, lejárt műszakival,
akár alkatrészként is. Érd.: 30/512-52-35,
este hat után.
B51 Simson eladó. 70/32-66-769.
MTZ eladó. Szabadkai u. 37.
Jó állapotban lévő, kétsebességes Babetta
eladó Tel.: 30/85-81-911.
ETZ 250-es eladó. Tel.: 20/567-28-81.

ÁLLAT
Vadászgörény eladó, egyéves, gyermekbarát. Érd.: 30/423-32-83.

Mangalica süldők eladók. Terményre, birkára cserélhető. Tel.: 30/489-44-60.

TÁRSKERESÉS
Negyvenes úr hölgyet keres. Ha komolyan
gondolod, hívj! 20/33-20-768.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Burkolót keresünk. Tel.: 70/240-58-70.
Fodrásztanulót felveszek. Tel.: 70/325-82-04.
Munkát keresek: német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi munkavállalásra. Tel.:
30/476-93-80.
Informatikushallgató munkát keres: számítógépek javítása, karbantartása, weboldal készítése német nyelven is. Tel.:
30/242-12-82.
Takarítást, vasalást, bevásárlást vállalnék.
Tel.: 70/360-94-92.
Segédmunkát vállalok. 20/33-20-768.
Takarítói munkát keresek heti 1-2 alkalommal, hétvégén is. Tel.: 70/37-43-744.
Eladó végzettséggel munkatársat keresünk 17-21 óráig tartó munkára. Eü. és
munkavállalói könyv kell. Fényképes önéletrajz a Pizzaházba.

EGYÉB
Hordozható cserépkályhát keresek, állapottól függetlenül. 70/21-59-731.
Megkímélt állapotú Thomas motoros Robi
52-es rotakapa eladó. Érd.: 20/807-76-79
Bontott, válogatott vályogtégla és hófogós
cserép eladó 30 Ft/db áron. Tel.: 20/21733-74.
Megkímélt állapotú Thomas motoros Robi
52-es rotakapa, és egy 2kW-os egyfázisú
áramfejlesztő eladó. Érd.: 20/807-76-79
90x200-as ágyneműtartós heverő eladó,
ár: 15000 Ft. Tel.: 20/88-60-676.
Nagyon masszív gyermekroller eladó
4000 Ft-ért, gyermekruhák, cipők egyben
3000 Ft-ért eladók. 30/494-98-24.
Jó állapotban lévő palackos gáztűzhely
olcsón eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó: szőlőprés, szőlőtröncsölő, 50 l üvegballon kosárral, 20 l üvegballon tartóval, kétmedencés zománcozott mosogató, sezlon,
fém virágtartó, félig üvegezett ajtó tok nélkül, 60 l zománcozott üst. Érd.: 634-207.
Bontásból eladó kisméretű tégla 25 Ft/db,
nagyméretű tégla 35 Ft/db. Érd.: 30/43970-19.
3-2-1 zöld színű ülőgarnitúra, újszerű állapotban olcsón eladó. Tel.: 30/97-63-876.
Eladók: befont üvegek, leánderek, és virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel: 416-144.
Hűtőszekrény eladó. Tel.: 634-832.
Seprűkötőgép eladó. Érd.: 30/642-64-05.
Eladó 200 l hűtőszekrény, gáztűzhely, mosdókagyló, terménydaráló, gyapjúkártoló, 2
db ágy, 1 db matrac. Tel.: 70/408-50-14.
Beépíthető csempekályha és vegyes tüzelésű kazán eladó Békésen. 20/452-37-32.
2 db megkímélt rekamié és 4 db fotel
eladó. Érd.: 20/47-79-440.

Használt, vegyes tüzelésű kazán eladó.
30/94-59-351.
Jó minőségű íróasztalok, iratszekrények
eladók. 30/322-18-37.
Ágyazható sarokülő garnitúra eladó. Tel.:
70/38-72-558.
Lucernamag eladó. 70/28-63-963.
Jó állapotban lévő baba légzésfigyelő
eladó. 30/641-62-88.
Új German légpuska és egy Slavia légpuska
újszerű állapotban eladó. Értelmes dolgot 10
ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Seprűkötőgép felszerelés eladó Békésen.
30/654-68-03.
Fáról szilva eladó. 30/258-04-69.
Eladó 1 db PCI hangkártya hozzávaló erősítővel, 4.1-es hangfalszett, Panasonic
duplex lézernyomtató. Érd.: 70/520-80-07.
Háromkerekű robbanómotoros moped,
háromkerekű, kézihajtású bicikli és egy
kerekes szék. Ár megegyezés szerint. Tel.:
634-788.
Eladó: Adria csónakos varrógép, Singer
lábbal hajtós varrógép, Union táskavarrógép, fémkeretes üvegportál fém bejárati
ajtóval, rézpermetező, beltéri vaskorlát, 109
éves hálószobabútor. Tel.: 20/375-06-89.
Burgondivágó, cefréhez alma szeletelésére átalakítva eladó. 412-070, délután.
Pécs környéki kiránduláshoz (szept. 1720.) útitársat keresek. 30/94-55-433.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, tálalószekrény, polcos
szekrény, csillárok, ruhaneműk, egyebek.
70/234-64-19.
Egyéves, megkímélt állapotban lévő zsenília
kárpitú ülőgarnitúra (3-2-1) eladó. Ugyanitt
1 franciaágy eladó. Tel.: 70/365-35-24.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalackokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tudnék
adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/60318-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Kitűnő állapotban van. Próbálni
kötelezettség nélkül előzetes telefon
egyeztetéssel: 70/32-11-594.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/94341-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
150x210-es hőszigetelt, műanyag ablak
használtan, kedvezményes áron eladó.
Érd.: Békés, Mátra utca 14. vagy 20/8860-651.
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Madzagfalva Vállalkozói
JÁTSSZON, NEVEZZEN INGYEN, ÉS NYERJEN
A XI. MADZAGFALVI NAPOKON!

Madzagfalvi koncertek
A háromnapos Madzagfalvi
rendezvényen fellépő együttesek idén is csak élő koncerteken
szórakoztatják a látogatókat.
FELLÉPÉSEK:
Szeptember 4-én:
– 20.30-tól Tóth Gabi és
zenekara élőkoncertje
– 22 órától Minibuli utcazenészekkel
Szeptember 5-én:
– 18 órától Icethunder
Együttes élőkoncertje
– 20.30-tól Hevesi Imre és a
La Bomba Együttes élőkoncertje

Szeptember 6-án:
– 18 órától a békési Palmetta Zenekar koncertje

Augusztus 30. vasárnap 10-17 óra
Nyári szezonzáró kajak-kenu duatlon verseny
amatőröknek, családoknak. Íjász és modellező bemutató. A tervezett időrend: 10-14 óra
duatlon verseny, 14:30-16:30 játékos ügyességi csapatversenyek. A rendezvény célja a
nyár búcsúztatása és a kajak-kenu sport népszerűsítése.
Békési Kishajókikötő

Augusztus 31. hétfő 12-14:30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

HÉTVÉGE

1. Madzagfalva kofája
2. Madzagfalva kereskedője
3. Madzagfalva szolgáltatója
A nevezőkre a nagyközönség
szavazhat a programfüzetben
elhelyezett szavazólapon. A legtöbb szavazatott szerző kofa,
kereskedő és szolgáltató ván-

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUG. 30. – SZEPTEMBER 6. KÖZÖTT
HÉTVÉGE HÉTVÉGE

A XI. Madzagfalvi Napok
főszervezői: a Városi Önkormányzat és a Békés Városi
Kulturális Központ, a Vállalkozói Centrummal összefogva
vállalkozások ingyenes nevezését várja szeptember 3-ig a
következő címek elnyerésére:

dorserleget és emléklapot kap.
A versenyre nevező vállalkozások névsorát városszerte,
és a Rendezvénytér több
pontján elhelyezett plakáton
olvashatják a szavazók. A szavazószelvényt a Rendezvénytéren elhelyezett urnákba lehet bedobni. A szavazók között tombolasorsolást tartanak (vasárnap 20 órakor, az
Edda koncertet megelőzően),
melynek fődíja békési vállalkozók termékeiből összeállított ajándékkosár.
Egyes békési vállalkozások
kedvezményt adnak, ennek
kuponjait és részleteit szintén a
programfüzetben találják meg.

Szeptember 4-6. péntek-vasárnap folyamatosan
XI. Madzagfalvi Napok rendezvényei város több
pontján. A programokat részletesen olvashatják
a www.bekesiujsag.hu oldalon és a szórólapokon.

Idén is bemutatkozik Békés a békésieknek
Ebben az évben is egy nagyszabású kiállításon mutatkozik
be „Békés a békésieknek”, és
természetesen az ide látogató
vendégeknek, valamint a városból elszármazottaknak. Gazdasági társaságok, városi intézmények, iskolák, civil szervezetek, alkotók mutatják meg magukat a látogatóknak az Eötvös
tagiskola aulájában. A kiállítás
szeptember 4-én, pénteken 15
órakor nyílik meg, ez egyben a
XI. Madzagfalvi Napok megnyitása is. Szombaton 9-19 óra,
vasárnap 9-18 óra között ingyenesen látogatható.

– 20.30-tól Edda élőkoncert. A koncert után zenés
TŰZIJÁTÉKKAL zárják
a rendezvényt.

Programok állatbarátoknak
A Madzagfalvi Napokon több rendezvény
várja az állatbarátokat. Lesz kisállat-kiállítás és
kisállat simogató. Láthatók egzotikus hüllők,
vadászgörények, teknősök, nyuszik.

Az ESÉLY Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület „Válassz engem” címmel kisállat (cica, kutya) örökbefogadást tart.
A Magyar Díszmadártenyésztők Országos
Szövetsége Békés megye H3-as csoportja a
díszmadár kiállítását szervezi meg. Láthatók
papagájok, díszpintyek, díszbaromfik, egzotikus madarak.
Mindhárom rendezvény helyszíne a
Jantyik Mátyás utca 5. sz. alatti volt
Kollégium épülete, illetve udvara. Nyitva:
pénteken 13-20 óra, szombaton 9-20 óra,
vasárnap 9-16 óra között.

Idén sütni is lehet az Ízek utcáján
A Madzagfalvi Napok utolsó
napján, vasárnap 9 órakor
megnyílik az Ízek utcája az
Élővíz-csatorna mellett. Békési
tájjellegű ételeket főznek a nevező csapatok, baráti társaságok, kollektívák, családok, civil
közösségek. Nevezni augusztus
31-ig lehet a kulturális központban, 1000 Ft/csapat. Újdonság, hogy ezúttal nem
pusztán főzni, hanem nyílt tűzön sütni, grillezni is lehet. Az
elkészült ételeket zsűrizik, a
legízletesebbeket jutalmazzák.

Egy nyelvet beszélünk
A „ZŐD HETES”
A kártyázás a kommunikáció sajátos formája, s hogy mennyire az, hadd álljon itt
három történet.
Első történetünk színhelye a szegedi börtön az 1870-es években, ahol a rabok unaloműzésképpen kártyát készítettek az udvaron lelt papírfecniket összeragasztva, saját
vérükkel megrajzolva. Ám néha grafikára
nem futotta a tehetségből, csak ráírták a lap
nevét, például a „ződ hetest”. Ma ez a pakli
a múzeum féltett kincse – a rabok védőügyvédje szolgáltatta be…
Az alföldi betyárok is szívesen forgatták a
kártyát, de nem szerették a csalókat, s ellenük sajátosan védekeztek: a paklit bicskával
a csárda asztalára szegezték, s vágás nélküli
lappal nem volt tanácsos játszani.
A harmadik, A katona története voltaképpen egy irodalmi vándormotívum. Egy kato-

na unatkozván az istentiszteleten az énekeskönyv helyett a kártyapaklit forgatta. Jogosan
háborított fel az eset többeket, panaszra mentek az alakulat ezredeséhez, aki azonnal áristomba vágatta a marcona hadfit. Néhány nap
múlva maga elé hívatta a katonát, hogy adjon
magyarázatot istentelen tettére. A baka azonban példásan kivágta magát, mondván: az
ászról a Teremtő jutott az eszébe, lévén az az
„Egy”, a kettesről Jézus Krisztus isteni és
emberi természete, a hármas láttán pedig mi
más, mint a Szentháromság, s az istentiszteleten ezen elmélkedett. Az ezredesnek annyira
megtetszett a szellemes magyarázat, hogy
nemcsak szabadlábra helyezte, hanem egy
arannyal meg is jutalmazta a bakát. (Jó kommunikáció segítségével így lehet vesztes helyzetből nyertesként távozni…)
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Megújulás előtt a békési labdarúgás

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

SZINTE TELJESEN KICSERÉLŐDÖTT A CSAPAT

Készül a bajnoki rajtra a BFKC
Sorozatos felkészülési meccsekkel és tornákon való szerepléssel készül az NBIB 2009-2010-es szezonjára a Békési Férfi
Kézilabda Club, amelyben néhány poszton erősítés is történt.
A közelmúltban megkezdték a bérletek
árusítását is. Az ősszel hét mérkőzést
játszik itthon a csapat a bajnokságban.
A tavalyi évhez hasonlóan szeretnének
a bérletes nézőiknek kedveskedni azzal,
hogy egy mérkőzést ingyen nézhetnek
meg, így a bérlet ára 5600 Ft helyett
4800 Ft. Megvásárolható a Sportcsarnokban.

Győzött a Paulcsik-Budai páros
a szentandrási emlékversenyen
Idén is eredményesen szerepeltek a békési kajakosok Békésszentandráson, a Simon
Fiala Tibor Emlékversenyen.
Az ország minden tájáról érkeztek versenyzők, összesen 23
egyesület nevezett a versenyre.
A népes mezőnyben sikerült
sok szép helyezést elérni a
békési fiataloknak.
Békési dobogós helyezések:
K-2 férfi ifi 1000 m:
1. Paulcsik Balázs – Budai
Dániel

K-1 kölyök fiú IV. évf. 4000 m:
2. Halycsik Renátó
K-2 férfi felnőtt 500 m:
2. Szabó János – Dobi István
K-1 serdülő fiú V-VI. évf. 4000 m:
3. Jánosi Gergely
K-4 férfi felnőtt 200 m:
3. Dobi István – Szabó János
– Bak Ádám – Tokai Zsolt
K-2 férfi ifi 500 m:
3. Budai Dániel – Paulcsik
Balázs

Kupagyőzelemmel várja
az országos bajnokságot
Fodor és Római
Nemrégiben rendezték meg Nyíregyházán a hagyományos Sóstó Kupát. A versenyen 16 egyesület 128 indulója lépett a kötelek közé. A Surman
Box Club öt indulóval képviseltette magát. Fodor
Milán és Római József saját kor- és súlycsoportjában a legjobbnak bizonyult.
A békési klub további versenyzői
közül a junior korcsoport 46 kg-os
kategóriában Rózsavölgyi Richárd
második lett, a juniorok 66 kg-os mezőnyben Gulyás Péter harmadik. A felnőttek között induló 64 kilós Radics Tivadar szintén harmadik.
Fodor Milán a juniorok 54 kg-os kategóriában két győzelemmel nyerte meg a kupát, a korcsoport 86 kilogrammos mezőnyében (eggyel saját súlycsoportja fölött) Római József szintén
nyerni tudott.
Surman Zoltán edző összegzése szerint a két győzelmet aratott sportoló kitűnő formában várja az októberi országos bajnokságot, ahol mindketten éremesélyesként képnek szorítóba.

Horgász
szemmel
MATCH BOTTAL
A KÖRÖSÖN
A match botos horgászat
lényege, hogy vékony zsinórral
és önsúlyos úszóval nagyobb
távolságra horgászunk, ahol
sok a halraj, illetve medertörések mellett tartózkodó hal. A
match botos úszózás előnye a
fenekező horgászattal szemben az, hogy függőlegesen állított a zsinór, amit nehezebben
érzékelnek a halak.
Eszközök match botos pecához: 390 cm vagy 420 cm
match bot, 30-40-es méretű
match orsó, ajánlott nagyobb
áttételű a gyorsabb zsinór felcsévéléshez, 14-20 mm süllyedő zsinór, önsúlyos wagler
úszó, 6+2 fix úszó, rögzítő
sörét ólom, mini firgó, előkezsinór, ami mindig vékonyabb, mint a főzsinór. Méretét a csalihoz igazítsuk, igen
sok múlik rajta. Kell még zsinór jelölő filc, amivel az etetés
helyét pontosan látjuk a főzsinóron, csúzli az etetőanyag
megfelelő helyre való belövéséhez, hosszú nyelű merítőszák, amivel biztonságosan
tudjuk kimeríteni a halat,
mielőtt kiszakadna a horog a
hal szájából. A Körösön ezzel
a módszerrel igen aktívan
lehet horgászni, mert ebben az
időszakban a vízhozam szinte
áll, vagy csak éppen áramlik.
Szekerczés Sándor

Új csapattal és új vezetőséggel vágott neki a 20092010-es bajnokságnak a Békési FC. A változásokról beszélgettünk Juhász Zoltán elnökkel és Bíró
Péter szakmai vezetővel.
– Hogyan állt fel az új vezetés?
– Mellettem Bíró Péter a
szakmai irányító. Technikai
vezető Kopárdi Imre (a legendás Nagy Mihály helyét vette
át), gazdasági vezető Guti Imre
és segítőink az elnökségben
Kónya László és Csikós Sándor.
– A vezetést követően milyen változások vannak a csapat keretében?
– Szinte teljesen kicserélődött a csapat. Kapus poszton
az ifiből felkerült Dobozi Béla
és Takács Máté. Minya István
és Kardos Imre újra kezdte.
Reszelő Zoltán és Guti Attila
az ifiből, ugyancsak az ifiből
Csikós Sanyi is a felnőttekkel
készül. Szűcs Zsolt és Gonda
Miklós a Jaminából érkezett,
míg Nagy Zoli a Mezőberényből tért haza. Örülünk, hogy
Zahorán Zoli, Ács Ricsi és Jánosi Dénes maradt a csapatnál. Mellettük még a többi
békésen maradt játékosok alkotják a csapat gerincét.
– Hogyan sikerült a felkészülés?
– Békési kötődésű új edzővel, Kiss Tiborral kezdtük meg
a felkészülést június 29-én.
Heti négy edzéssel alapoztunk.
A formába hozó időszakban 8
edzőmeccset játszottunk. A
mérleg 6 győzelem, 2 vereség.
– Mik az elvárások?
– Felkészülésünk jól sikerült,
bizakodva várjuk a bajnokságot. Sokan nem bíztak abban

sem, hogy egyáltalán lesz labdarúgó csapat Békésen. Nehezen
állt össze a kezdő együttes, sok
próbajátékos volt. Úgy gondoljuk, hogy jó középcsapat lehetünk. Célunk a biztos bent maradás. A Békés Megyei Labdarúgó Szövetséggel továbbra is jó
a kapcsolatunk. Tőlük is megkapjuk az erkölcsi segítséget.

Bíró Péter, szakmai vezető

– Az ifjúsági csapat Gyergyószentmiklóson edzőtáborozott – veszi át a szót Bíró Péter.
Részt vettünk a testvérvárosok
tornáján, ahol a legjobb négy
közé jutott a csapat. Sok volt a
hiányzónk, hiszen a szülőknek
mélyen a pénztárcába kellett
nyúlni, hogy az egy hét költségeit biztosítani tudjuk, így
sokan nem tudtak eljönni.
– Ha már a pénzügyekre
került a sor, miből tartja fent
magát a club?
– Legfontosabb támogatónk továbbra is a Békés Vá-

Tömegsportversenyek és kupák a Madzagfalvi Napok idején
A városi nagy őszi fesztivál
keretében idén is számos
sportrendezvényre kerül sor.
A nyitónapon általános iskolásoknak és óvódásoknak
sportnapot tartanak, valamint szintén a tömegsportot
szolgálja a pénteken 15 órakor kezdődő bicajtúra. A
Hőzső utcai Nyugdíjasok
Házában szombaton biliárdkupa lesz. Mindhárom napon
teniszversenyeket tartanak a
Sportpályánál lévő teniszcenternél, és a hétvégére idő-

zítették a Viharsarok női és
férfi kosárlabda-tornát is. A
meccseknek a Dr. Hepp F.
Tagiskola és a Sportcsarnok
ad otthont, mindkét napon
kilenctől. Ugyanekkor a kulturális központban Madzagfalvi Rapid Sakkverseny lesz.
Pénteken 17 órától a Sportcsarnokban rendezik meg a
III. Surman Box Gálát.
Ugyanitt vasárnap kilenctől
már gyerekek rúgják a bőrt a
Gyermek Kispályás Labdarúgó Tornán.

Keresik a város Szuperbajnokát szombaton háromtól a
Sportcsarnokban, míg vasárnap
reggel családi utcai futóversenyre kerül sor (indulás a Teleky
utcai óvodától), majd tíztől a
Madzagfalvi hétpróbán, jó hangulatú ügyességi vetélkedőn
indulhatnak a vállalkozó kedvűek a Rendezvény téren. A kajakosok lampionos felvonulása
szombaton 19:30-tól az Élővízcsatorna ligeti szakaszánál lesz.
Családi utcai futóverseny is lesz
(archív felvétel).

ros Önkormányzata. Az önkormányzat mellett több támogatónk is van: Hot-Drink
kft, Csikós Bútor Vésztő, Juhász Cukrászda, Minya Gábor vállalkozó, Kovács Húsbolt, mellettük ígéretünk van
a támogatásra a Békés Drén
Kft, a Karádi Katalin Alapítvány, Nagyház Pince, Barta Udvar, Tóth és Nagy asztalos üzem, Jókai Színház,
Kónya László, Dübögő Étterem, Szálloda és Esküvőháztól. Eszmei támogatóink: Békési Újság, Torony Rádió,
Békés Tv, BékésMátrix. És természetesen számítunk soksok szurkolóra, akik megvásárolják a belépőt és tombolajegyeket.
– Újdonság lesz az idén,
hogy minden mérkőzésen szavazhatnak a nézők (egy szavazat 100 Ft) a mérkőzés legjobbjára. A legtöbb szavazatot
kapott játékos egy Juhász
Cukrászda által felajánlott
tortát kap. A tombolasorsolás
fődíja szintén egy torta lesz.
– Köszönöm a beszélgetést
és sok sikert kívánunk.
Takács János
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