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

AUGUSZTUS 20-27.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

AUG. 27-SZEPTEMBER 3.
Levendula Patika (Csabai u.)

SZEPTEMBER 3-10.
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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

USZODA NYITVA TARTÁSA  
Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Milyen gyakran
sportol?

14%
Hetente 
többször.

27%
Naponta.

9%
Hetente.

23%
Kb. havonta. 27%

Soha.

A Békés Kártya sikerét jól bizonyítja, hogy má jus
végi bevezetése óta már több mint 500-an vásá-
rolták meg, és elfoga-
dóhelyként már 31 vál-
lalkozó csatlakozott a
rendszerhez. 
A kedvezményt nyújtó
kártyát Békés városá-
ban fogadják el a
BÉKÉS KÁRTYA ELFO-
GADÓHELY matricával
rendelkezõ üzletekben,
szolgáltatóknál és vállalkozásoknál. A kedvez-
ményes szolgáltatásokat a kártya felmutatásával
veheti igénybe. Ezek a kedvezményes szolgálta-
tások más akcióval és kedvezménnyel nem von-
hatók össze. 
A Békés Kártyához tartozik egy tájékoztató füzet,
melyben azokat a szerzõdött partnereket tüntet-
jük fel, akik elfogadják a kártyát, és kedvezményt

biztosítanak a felmutatójának. A szolgáltatók
által biztosított kedvezmények mértéke és for-

mája eltérõ, ezt a tájékoz-
tató füzet részletesen tar-
talmazza.
Az elfogadóhelyek részle-
tes listája megtalálható a
tájékoztató füzetben, vala-
mint a www.bekesikultu-
ra.hu honlapon.
A Békés Kártyával azért
nyer a felhasználó, mert

kedvezményesen vásárolhat, vehet igénybe
szolgáltatásokat - és nyer az elfogadó is: a kár-
tya kiváló eszköz arra, hogy vállalkozását, szol-
gáltatását reklámozza, a forgalmát növelje. 
A jelenleg kibocsájtásra került kártya 2012.
január 31-ig érvényes, megvásárolható bruttó
1000 forintért a Békés Városi Kulturális
Központban. 

BÉKÉS KÁRTYA – A KÁRTYÁK ÁSZA

Bõvebb információ a kártyáról, illetve a csatlakozásról személyesen: 
5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 23-25. Telefonon: 66/411-142. E-mailben: bekesikultura@bekesikultura.hu

A Békési Újságnak Koszecz
Sándor, a szervező kulturális
központ igazgatója elmondta,
hogy a szombat egész nap a
családoké: a nagyszínpadon és
környékén zenés mesejáték,
mesterségbemutató és népi
játszóház, kalandpark és sok
más élmény várja a gyerme -
keket már 10 órától. 

A programok között sok

olyat találunk, melynek béké-
siek a főszereplői, ilyen példá-
ul a helyi óvónőkből alakult
Meskete Meseszínház előadá-
sa, Rácz Béla és Farkas Károly,
Surman Zoli és a Békési Fiúk,
Ats & Renkó, a Feszültség
zenekar vagy a Belencéres
Néptáncegyüttes fellépése. 

A számos sportprogram kö -
zött megválasztják „Madzag fal -

va Bikáját”, azaz legerősebb em -
berét. Az elszármazottak ez út -
tal a nemrég átadott Szil va pá -
linka Centrumban találkoznak.

Végezetül, de nem utolsósor-
ban a koncertekről: szombaton
este fél kilenctől a Csil lag szüle-
tik-győztes Ta báni István, míg
vasárnap, szintén fél kilenctől az
X-Faktor című tévéműsorból
ismert Vastag Csaba és Vastag
Tamás, valamint Király L.
Norbi ad élő koncertet. A 13.
Madzagfalvi Napok a szokások-
nak megfelelően a vasárnap esti
koncertet követően látványos
tűzijátékkal ér véget. 

A rendezvény részletes program-
ját lapunk 2. oldalán találják.

Családbarátabb lesz az idei Madzagfalvi Napok
TABÁNI ISTVÁN, A VASTAG FIVÉREK ÉS KIRÁLY L. NORBI KONCERTEZIK

Elsősorban a szűkülő anyagi lehetőségekkel indo-
kolják a szervezők, hogy idén kétnapos lesz a vá -
ros legjelentősebb és legtöbb embert vonzó kul-
turális és szórakoztató eseménye, a 13. alkalom-
mal sorra kerülő Madzagfalvi Napok. A rendez-
vényt szeptember 3-4-án tartják.

A munkáját hivatalosan
szeptember elsejével megkezdő
igazgatónő elmondta, hogy
Békési Kistérségi Általános
Iskola, Sportiskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat lesz
az intézmény hivatalos neve,
amely tehát a „Sportiskola”

kifejezéssel bővült. Mint is -
mert, kivált az intézményből a
Muronyi és a Kamuti Tagiskola,
míg a református egyház keze-
lésébe került a Karacs Tag -
iskola. Ezekkel a változásokkal
1000 alatti általános iskolai
tanulói létszámmal kezdik meg
a tanévet, viszont az alapfokú

művészeti iskola tanulólétszá-
ma évek óta stabil, várhatóan
470 fő lesz. A pedagógusok szá -
ma az óraadókkal együtt mind-
összesen 120 fő. A tanév szep-
tember elsején kezdődik, és
2012. június 15-én lesz az utolsó
tanítási nap. 

Kis Eszter beszélt terveikről
is. Ilyen például, hogy szeretné-
nek regisztrált tehetségpont len -
ni, mely célul tűzi ki, hogy fel is-
merje és gondozza a tehetsége-
ket, ezzel együtt pályázatokat

nyithat meg az iskola előtt.
Szintén pályázati forrásokhoz se -
gíthet, ha sikerült megszerezni
az ökoiskola minősítést, amely
az intézmény eddigi profiljába
beleillik. Cél továbbá az emelt
szintű idegennyelv-oktatás meg-
szervezése, melynek so rán már
elsőtől játékos foglalkozásokkal
irányítanák az idegen nyel vek
felé a gyerekeket, a leg ügyeseb-
bek a 4. évfolyamtól kez  dődően
emelt óraszámban ta nulhatná-
nak.            Folytatás a 6. oldalon

Hagyományok folytatása és új tervek a Békési Kistérségi Iskolában
Új névvel és nagy tervekkel kezdi meg a tanévet a
Békési Kistérségi Iskola, melynek igazgatója, Kis
Eszter tanévkezdés előtti interjút adott lapunknak. 

Kis Eszter

Megélénkült az élet Dán -
fokon augusztus 19-20-án.
Egyszerre az üdülőközpont
több helyszínén folyt a zene és
a tánc. A két rock színpadon
elektromos és akusztikus rock
zenekarok léptek fel, főleg a
megyéből, de a Gladiators
Acustic Band például Nagy -
szalontáról érkezett. Legé -
lénkebb a közönség éjfél körül
volt, a kitartóbbak egészen
hajnal négyig élvezték a ze -
nét. A Pálfi Zoli-féle retro
disz kó is sokakat vonzott,
szin tén hajnalig, sőt harmadik
helyszínként a Dánfok Ven -
déglőben élőzenés mulatság
szórakoztatta a közönséget. 

Sátrakkal sok zenebarát
érkezett a megyéből a kétna-
pos fesztiválra. A szerzők vi -

dámparkot és gyermekmű-
sort is a helyszínre hoztak,
ráadásul a bátrabbak éjszakai
fürdőzésen hűthették le
magukat. 

Az I. Békés-dánfoki Zenei
Fesztivál emlékezetes marad a
látogatók számára, főleg az

esti-éjszakai koncertek, ahol
Békés megye legjobb rock ze -
nekarai egymás után léptek
színpadra. 

A fesztivál egyben barátok,
ismerősök, nagyobb családok
találkozására, kikapcsolódásá-
ra is alkalmat adott.     Zs. I.

Hatalmas buli volt…
I. BÉKÉS-DÁNFOKI ZENEI FESZTIVÁL RETRO DISZKÓVAL FŰSZEREZVE

A békéscsabai CET is fellépett.
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Szeptember 2., péntek
7.00 Élõ beharangozó a Piac térrõl a Torony Rádióval.

Közremûködik a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar

Szeptember 3., szombat
7.00 „JÁKÓ” Kishalfogó Verseny

a Békési Horgászegyesület közremûködésével
(Erzsébet liget – Élôvíz-csatorna partja)

9.00 „Békés bemutatkozik...” kiállítás megnyitója
(Eötvös József Székhelyintézmény aulája)
A kiállítást megnyitja:
Izsó Gábor, Békés város polgármestere

9.00 Madzagfalvi Teniszkupa
– nõi egyéni és páros, vegyes páros
(Sportpálya – teniszpályák)

9.00 Viharsarok Kosárkupa
(Hepp Ferenc Tagiskola, Karacs Teréz Tagiskola)

9.00 IX. Körös-Kupa Labdarúgó Utánpótlás Torna
(Sportpálya)

9.00 Nyitnak a vásárosok, kirakodók (Rendezvény tér)
9.30 Díszmadár-kiállítás a Díszmadárkedvelõk

Békés Megyei Egyesületének szervezésében
(Jantyik M. u. 5.)

9.30 Válassz engem! – Kisállatok örökbefogadása
és önkéntesek toborzása (Rendezvény tér)

9.30 Madzagfalvi Rapid Gyermek és Felnõtt
Sakkverseny
(Békés Városi Kulturális Központ)

9.30–18.00 Kerékpárok díjmentes átvizsgálása – KRESZ-nek
való megfelelés ellenõrzése és díjmentes
tanácsadás a FETA-val (Rendezvény tér)

9.30–18.00 Madzagfalvi Kerékpáros Hárompróba
a Kis Autós-Motoros Iskolával és a FETA-val
1. próba: Ügyességi pálya
2. próba: „Ismerd meg Békést” – kerékpáros eljutási
verseny
3. próba: KRESZ-TESZT a Rendezvény téren

10.00 Madzagfalvi Bicajtúra
a FETA-val és a Zöld 14 Egyesülettel. Útvonal:
Csíkos utca – Murony (Jantyik Kápolna) – Csíkos
utca (Gyülekezô a Csíkos utcán)

10.00–14.30 PROGRAMOK A SZABADTÉRI SZÍNPADON:
– Madzagfalvi Ovibuli

(Szabadtéri Színpad, esõ esetén a Békés Városi
Kulturális Központ színházterme)

– „A falánk tyúkocska” – zenés mesejáték
a Meskete Meseszínház elõadásában

– Jó ebédhez szól a nóta
Rácz Béla és Farkas Károly közremûködésével

– Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
– Fecó Fitness – Új csoportos edzésformák

bemutatása

Információk
A programokon való részvétel a Díszmadár-kiállítás kivételével ingyenes.

A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják.
Gépjármûvel érkezõk a Penny Market, a Spar Áruház, a katolikus templom mögötti parkolót, valamint

szombaton és vasárnap a Karacs Teréz Tagiskola udvarán kialakított parkolót vehetik igénybe.
Infovonal: a 66/411-142-es vagy a 06-20/569-8058-as telefonszámokon

a Békés Városi Kulturális Központban és a bekesikultura.hu honlapon tájékozódhatnak.

Folyamatosan látogatható helyek, események:
Információs sátor:

Információk a rendezvényrõl, békési kiadványok, reklámanyagok, szavazólapok leadása,
Békés Kártya igénylése (Rendezvény tér)

„Békés bemutatkozik...” kiállítás
Megtekinthetõ szombaton 9–19, vasárnap 9–18 óráig az Eötvös József Székhelyintézmény aulájában.

Díszmadár-kiállítás;  Válassz engem! – Kisállatok örökbefogadása

10.00–18.00 „Mesterségbemutató és népi játszóház”
a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület
közremûködésével (Erzsébet liget)

10.00–18.00 Családi programok az Erzsébet ligetben:
– „Égig érõ” rekeszmászó verseny
– Lovaglás táltos paripán
– „Játék vagy valóság” – Békés Airsoft-Bázis
– Õsi íjászat és jurtaállítás
– Baranta-bemutató és népi játékok

a Békéscsabai Baranta Csapattal
– „Lombrágó” Kalandpark
– „Békés Bikája” erõsember verseny

10.00–18.00 Kádár Ferkó Fotószínháza (Rendezvény tér)
10.00–18.00 Jázmin Patika Egészségsátor (Rendezvény tér)
11.00–16.00 Madzagfalvi véradás (Eötvös József

Székhelyintézmény – bejárat a Jantyik utca felõl)
13.00 „Fõterünk másfélszáz éve” címû fotókiállítás

(Békés Városi Galéria kisterme)
A kiállítást megnyitja:
Izsó Gábor, Békés város polgármestere

14.00 „FALATKA” VI. Madzagfalvi Cicaszépségverseny
(Békés Városi Kulturális Központ Jantyik utcai
parkolója)

14.00 „Virágos Békés” fotókiállítás megnyitója
(Békés Városi Kulturális Központ kápolnaterme)
A kiállítást megnyitja:
Turák Helga, Békés város fõkertésze

15.00–16.00 Elszármazottak találkozója
(Békési Pálinka Centrum)

16.00–19.00 PROGRAMOK A SZABADTÉRI SZÍNPADON:
16.00 Surman Zoli és a Békési Fiúk
17.00 Belencéres Néptáncegyüttes
18.00 Ats & Renko Együttes
17.00–19.00 Szuperbajnok Verseny

– Békés város legjobb sportolóinak vetélkedése
(Békés Városi Sportcsarnok)

19.30 Kajakosok lampionos felvonulása
(Élõvíz-csatorna)

20.00–20.30 Napi események összefoglalója és a „Virágos
Békés” környezetszépítõ verseny díjátadása
(Szabadtéri Színpad)

20.30 Tabáni István élõkoncertje

Szeptember 4., vasárnap
9.00 Viharsarok Kosárkupa (Hepp Ferenc Tagiskola,

Békés Városi Sportcsarnok)
9.00 Madzagfalvi Rapid Felnõtt Sakkverseny

(Békés Városi Kulturális Központ)
9.00 Díszmadár-kiállítás (Jantyik M. u. 5.)
9.00 Madzagfalvi Teniszkupa – férfi egyéni és páros

(Sportpálya – teniszpályák)

9.00 Bemelegítés a Linea Aerobic Clubbal
(Rendezvény tér)

9.10 Madzagfalvi futás – utcai futóverseny,
indulás a Rendezvény térrõl

9.00 „Ízek Utcája” – békési tájjellegû ételek fõzõversenye
(Élõvíz-csatorna partján)

9.00–13.00 „Körös-körül Kistérségi Fesztivál”
– népdalkörök, citerazenekarok mûsora
(Élõvíz-csatorna partján)

10.00–17.00 Kikötõ Kupa – kajak-kenu duatlon
és sárkányhajó-verseny
(Körösmenti Kishajó Kikötõ)

10.00–18.00 „Lombrágó” Kalandpark (Erzsébet liget)
10.00–18.00 „Játék vagy valóság” – Békés Airsoft-Bázis

(Erzsébet liget)
10.00–11.00 „Bogár – Transporter és Minibuszok Találkozója”

(Csíkos utca)
Bakucz János szervezésében.
Felvonulás 11.00 órától a városban.

10.15–12.30 Madzagfalvi Hétpróba – vidám, játékos vetélkedõ
(Rendezvény tér)

10.00–18.00 Jázmin Patika Egészségsátor (Rendezvény tér)

12.30–19.00 PROGRAMOK A SZABADTÉRI SZÍNPADON:
– „Energy Dance Cool” Divattánccsoport
– Városi Színjátszó Stúdió énekesei
– Fregolina Társastánc Klub
– Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási

Intézmény bemutatója

14.30–15.00 „Ízek Utcája” Fõzõverseny eredményhirdetése
(Szabadtéri Színpad)

15.30 Face of the Moon Company Zenekar
16.45 Édes Keserû Zenekar
18.15 Feszültség Zenekar
14.00–16.00 „FALATKA” VI. Madzagfalvi Kutyaszépségverseny

(Békés Városi Kulturális Központ Jantyik utcai
parkolója)

17.00 Keressük Madzagfalva termelõjét,
szolgáltatóját, kereskedõjét
– szavazólapok leadási határideje
(Információs sátor)

19.30 Eredményhirdetés, ajándéksorsolás
a szavazók között
(Szabadtéri Színpad)

20.00 Napi események összefoglalója,
„Ifjúsági díjak” átadása
(Szabadtéri Színpad)

20.30 X-Faktor válogatás
Vastag Csaba, Király L. Norbert
és Vastag Tamás élõkoncertje
Közremûködik az Abrakazabra Zenekar

22.00 Tûzijáték

Délkeleti Hírnök

Támogatók: Médiapartnereink:

Békés Város
Önkormányzata

Békés Megye
Önkormányzata

Jákó Horgász és
Díszállat Szaküzlet

a Madzagfalvi Napok hivatalos rádiója

FALATKA Állateledel



A Petőfi utca 24. számú épületet a XX.
század elején csendőrlaktanyának építették
egy korábban épült ház helyén. Az épít-
mény bejáratától
jobbra volt a min-
denkori parancsnok
szolgálati lakása, hi -
vatala. Az államosí-
tások után az Ön -
kéntes Tűzoltóság
székháza lett az épü-
let. Most a ház bal
szárnyában székel az
önkéntes köztestületi
tűzoltóság. A többi
helyiségben lakók élnek. 

Az épület utcai homlokzata 3 + kapu +
3 tengelyes. A kétszárnyas ablakok díszes
falkeretben állnak. Az ablakok felett lép-
csős vakolt szemöldökpárkányok húzód-
nak, amit a szerencsésen megválasztott

barna szín még jobban kiemel. Az ablakok
alatti könyöklőpárkány egyesített, Az
utcai homlokzat szépségét kiemelik a fal

síkjából kiemelkedő,
téglalap alakú díszí-
tések. Az utcafronti
rész alul lábazati
pár kányban végző-
dik. A félkörív zá ró-
dású bejárati kapun
belépve kis folyosóra
jutunk. A nagy, két-
szárnyas bejárati ka -
punk még mindig
megmaradt a kis

kém lelőnyílás. Az udvari homlokzaton tég-
lapilléres, oszlopos tornác fut végig, melyet
mellvédszerű felfalazás zár le. 

Az egykori csendőrlaktanya mindenféle-
képpen városképi értékeket hordoz, védelme
indokolt.                 Bíró György, városvédő

32011. augusztus 24.

FO
T

Ó
: S

K
U

LT
ÉT

I 
IM

R
E

A Révai Nagy Lexikon
1914-es kiadásában talál-
tam egy erre vonatkozó
meghatározást (az új kiadás
már nemzeti és etnikai
kisebbségről tárgyal csak),
mely szerint a minoritás
valamely dolognak vagy
mennyiségnek felénél ki -
sebb része. Állami szinten
azonban – ugyanezen tudós
könyv szerint – ennek a
fogalomnak politikai jelen-
tősége van, hisz választá-
soknál, szavazásnál a több-
ség a polgárok, vagyis a
jogosultak összességének a
helyébe lép. Tetszenek fi -
gyelni? A többség az összes-
 ség helyébe. Tehát a több-
ség határozata közakarattá
lesz. A kisebbség pedig, bár
szabadon élhet az alkotmá-
nyos eszközökkel, hogy
álláspontjának a többséget
megszerezze (sajtószabad-
ság, gyülekezés, egyesülés,
stb. joga), de amíg ez nem
következik be, véleményét,
akaratát a közügyekben
nem érvényesítheti.

A Magyar Katolikus
Lexikon szerint a kisebbség
valamely állam területén az
állampolgári jogok birtoko-
sainak olyan csoportja,
mely az állam nemzeti jel-
legét meghatározó több-
ségtől fajában, nyelvében,
vallásában (vagy mindhá-
romban) különbözik. Lehet
szétszakított nemzetrész,
melyet államalkotó anya-
nemzetétől erőszakos ha -
tár megvonással, kitelepí-
téssel, elűzéssel, népirtással
idegen elnyomó fönnható-
ság alá kényszerítettek. Az
elmúlt évtizedekben a ki -
sebbségek az erőszakos be -
olvasztási kísérletek válto-
zatos formáit tapasztalták:
állampolgárságtól való
meg fosztás, a nemzeti nyel-
vű oktatás megszüntetése,
kiutasítás, kitelepítés. A
századfordulón a skandiná-
viai országok és a dél-tiroli
kisebbségek példaértékű
joggyakorlatát kivéve szá-
mos helyzet megoldatlan.
Például a magyaroké Kö -
zép-Európában, az íreké
Észak-Írországban, a breto-

noké, baszkoké, korzikai-
aké Franciaországban, a
baszkoké Spanyol ország -
ban, az albánoké Koszo vó -
ban, a palesztinoké Izrael -
ben, a kaukázusi népeké
Oroszországban, a tibetieké
Kínában, az indián őslakó-
ké Amerikában, stb.

Nem ragozom tovább az
elméleteket, bár sokszor nem
árt a dolgok pontosítása. A
tiszta víz a pohárban gyak-
ran valóban kijózanító erejű.
Igyunk belőle egy kortyot, a
fent ragozottakat úgyis
bőrünkön érezzük mindany-
nyian, mert valamilyen úton-
módon mindannyian kisebb-
ségben élünk! Mint magya-
rok, mint hí vők vagy ateis-
ták, mint nők vagy férfiak, a
sor végtelen. A nap bármely
percében adódhat olyan
alkalom, amikor azt tapasz-
taljuk, hogy törpe minoritás
az osztályrészünk, hogy meg
kell vívnunk a magunk kis
harcát, vagy a közösségünk
nagy csatájának ránk eső
részét. De – többek közt – ez
is hozzájárul edzettebb vol-
tunk kialakulásához, jelle-
münk formálásához, ge rin-
cünk egészséges mésztarta-
lommal való feltöltéséhez.
Aki a diktatúrák alatt, a
lágerekben, a gulágokban
megőrizte emberségét, ma -
gyarságát, hitét, nem felej-
tette a templomot s az anya-
nyelvű iskolát, aki ké pes volt
arra, hogy úgy szeresse a
rákényszerített Ro dostót,
hogy közben egy pillanatra
se felejtse a maga Zágonját,
az egyszál fából faragott bar-
tóki királyfi ma is.

Anno, a marosvásárhelyi
egyetem orvosi szakára sem
volt leányálom a bejutás a
numerus clausus miatt, de
azok többsége, aki ezt elvé-
gezte – hála az oktatók drá-
kói szigorának és igényessé-
gének is – megállta a helyét,
bárhová sodorta a sors szele.
Most ismét viharfelhők
gyűl nek, tornyosulnak a
szép múltú intézmény egén.
Ezért is e pár soros írás, mely
ezúton is megszólítani szán-
dékszik minden hajdan oda
járót, bárhol is élne ma,
emelje fel fejét és szavát, és
mondjuk együtt: el a kezek-
kel, uraim, a magyar okta-
tástól! Így, tudatosan kisbe-
tűvel írva, hisz az ilyen fajta,
aki ilyet tesz, az nem Úr,
csak úrhatnám.

Kisebbség

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Farkas
Zsolt (Békés) és Cinanó Bar -
bara (Békés), Várdai György
(Orosháza) és Pocsaji Ni -
kolett (Orosháza), Füredi
Zol tán Mihály (Békés) és
Borbély Anita (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Vetési András
(53 évesen, Kamut), özv. Szi -
lágyi Lászlóné (89, Tarhos),
Föl des Pál (85, Kamut), Pán -
tye István (78), Fekete Sán -

dor (60), Nyeste Imre (69),
özv. Magyar Istvánné (70,
Bél megyer), Szombat Mihály
(80), Adorján Kálmán (66),
özv. Szabados Jánosné (79),
özv. Szabó Istvánné (74),
Lau kó Pál (60), Kelemen Er -
zsébet (83), özv. Szekeres Im -
réné (77), Balogh Imre (69).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A VOLT CSENDŐRLAKTANYA

A hétköznapokon a délutá-
ni órákban tartó programok-
nak a Soványhát utcában lévő,

1999-ben átadott, de minded-
dig kevéssé kihasznált Cigány
Közösségi Ház és en nek udva-
ra adott otthont. Egyaránt vár-

ták a közeli telep gyermekeit
és szüleiket is. A kisebbeket
kézműves foglalkozások és

hagyományos játékok várták,
a felnőttek az egészséges táp-
lálkozásról és más érdekes
témákról hallhattak előadást.

A résztvevők közösen készít-
hettek olcsón finom ételeket,
így lángost, csörögét, fánkot,
melyeket együtt fogyasztottak
el. Nép szerű volt továbbá a
mentőautó és a rendőrségi
jármű bemutatója is. A záró-
napon az elmaradhatatlan tal-
palávalót Horváth Rudi és
együttese szolgáltatta, és a
hagyományos módra főzött

tyúkos káposztából is jutott
mindenkinek. 

Eljött a családias rendez-
vényre a megyei cigány ki -

sebbségi önkormányzat né -
hány vezetője is, továbbá az
általános iskola igazgatója és a
helyi rendőrkapitány is. La dá -
nyi Zoltán alezredes a békési
ci gány kisebbség vezetőivel
egy jö vőbeli focimeccsről
egyez  tetett, amely a romák és
a rendőrök között zajlana ezen
az őszön. Az is elhangzott,
hogy a rendőri pálya nyitva áll
a roma fiatalok előtt is, mely-
hez jó ugródeszka lehet a helyi
közoktatási intézményben
nagy népszerűségnek örvendő
rendvédelmi gimnázium. 

A helyi cigány kisebbségi
önkormányzat tagja, Kis
Istvánné Vári Valéria lapunk-
nak a helyszínen elmondta,
hogy a Roma Családi Hét
megszínesítette a cigány kö -
zösség mindennapjait, hi szen
efféle programok híján a gye-
rekek az utcán lennének, ban-
dáznának. A kezdeményezés
si kerét ecsetelte Almási
Gyöngy vér, a Szociális Szol -
gáltató Központ megbízott
igazgatója és Czinanó Tiha -
mér a kisebbségi önkormány-
zat elnöke is, elmondva, a jel-
zések egyértelműen pozitívak,
hasonló rendezvényekre igény
mutatkozik.                 Sz. K.

Az utolsó cseppig elfogyott a tyúkos káposzta
Az első alkalommal megrendezett Roma Családi
Hetet a helyben főzött hagyományos tyúkos
káposzta közös elfogyasztása koronázta meg. A
rendezvényt a Szociális Szolgáltató Központ és a
Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat együt-
tesen szervezte.

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy
özv. Szalkai Istvánné (szül. Gólya Zsófia) volt Békés, Bolyai u. 34.

szám alatti lakos 2011. év augusztus 8. napján, 
életének 86. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunktól augusztus 27-én, 11 órakor
veszünk végsô búcsút a békési Rózsa Temetôben.

Népszerű volt a rendőrautó bemutatója. További fotók a www.bekesiujsag.hu oldalon.

BÉKÉSI ÚJSÁG



FEL IS ÚT, LE IS ÚT
Általában a felfelé ívelő életpályákról szeretünk beszélni. A

siker természetes mércéjének tartjuk, ha valaki egyre feljebb
jut a társadalmi ranglétrán.

Létezik viszont egy másik mérce is. Bizonyos értelemben,
végső soron akkor jutunk a legmagasabbra, amikor már lejjebb
nem is kerülhetnénk. Illés próféta esete a Bibliában jól szem-
lélteti ezt az alapelvet.

Utolsó útjára általában viszik és kísérik az embert. Illés saját
lábán tette meg ezt az utat, egyszemélyes kísérője Elizeus volt.
Gilgálból indultak, és Bételen, majd Jerikón át a Jordánhoz
érkeztek. Az út a hegyes-dombos magaslatról a világ legmé-
lyebben fekvő mélyföldjére, négyszáz méterrel a tengerszint alá
vezetett. És amikor már nem lehetett alább szállni, Illés min-
denek fölé, az Úrhoz emeltetett.

Életpályája befejezésének íve kirajzolja azt a bibliai igazságot,
hogy aki magát megalázza, azt az Úr felemeli. Vajon mennyivel
lenne szebb és élhetőbb a világunk, ha ez irányítaná lépteinket?

Makovei Róbert, szakfordító

4 2011. augusztus 24.

Egymás utáni ötödször lát ta
vendégül városunk a Con -
tinental Alapítvány valamelyik

csoportját. Augusztus 10-én a
felnőtt énekes csapat látogatott
el a Baptista Ima házba, a
Fényedre várva című, az orszá-
got járó koncertjük szervezésé-
be most először a helyi keresz-
tény egyházak mindegyike
bekapcsolódott. A dalok sokfé-
le stílusban szólaltak meg, és a
szívekig hatoltak, befogadásu-
kat táncelemek és különböző
technikai esz közök segítették.
A fiatalok őszinte, mosolygós
arccal léptek pódiumra. „A

város csupa ragyogás… kira-
kat… sok berendezett élet…
amit látsz, hamis, nem is olyan

szép… ideje már látni a té nye-
ket… nézd meg, mi a való-
ság… gyere, lásd, gyere, halld,
ahogy megszólít” - énekelték.
Az üzenet lényege út mutatás
abban, hogy a mai rohanó és
csüggedtségre sarkalló, egyre
sötétebbnek látszó világban ne
adjuk fel a reményt, hanem
vegyük észre azt, ami körül-
vesz, nézzünk szembe vele, és
találjuk meg a fényt, az igazi
életet Jézus Krisztusban.

Somogyi Tamás

Gyere, jöjj és lásd!
A CONTINENTAL SINGERS KONCERTEZETT

Az énekegyüttes szóvivője
koncertjük kezdetén el mond-
ta a publikumnak, hogy min-
dig nagy élmény az anyaor-
szági honfitársaikkal való
találkozás, így egyhetes tur-
néjukon a békési mellett a
bé kés csabai, a me zőtúri és a
gyo maendrődi ze neszerető
kö zönség előtt fognak éne-
kelni. Az 1992-ben alakult
kórust a barátságos és mo -
solygós Finta Beatrix vezeti,

ő konferálta az előadott
énekszámokat is. Elsősorban
klasszikus magyar szerzők
műveit éneklik, de kortárs
darabokat is, valamint egy-
házzenei mű ve  ket. „Házi”

zeneszerzőjük Fin ta Gábor, a
kórusvezető férje, akinek két
darabját az egyik kórustag,
Palencsár Edit adta elő zon-
gorán. Elhangzott még két
Finta-kórusmű is. A kórus

széles repertoárját jelzi, hogy
Kodály és Liszt művei is fel-
csendültek. A 20. századi
kórusirodalom talán három
legismertebb zeneszerzőitől,
Farkas Ferenc től, Bárdos
Lajsotól és Karai Józseftől
szintén énekeltek három-
három közismert darabot. A
műsor mások mellett kana-
dai és amerikai szerzők művei
színesítették, de a kórus érez-
hetően a magyar közönséget
kívánta kiszolgálni dalaikkal,
magyarul. Az előadás végén
meglepetés is történt: a kórus
szóvivője a jelenlévő polgár-
mesterünket, Izsó Gábort az
Ottawai Ma gyar Kórus tisz-
teletbeli tagjává nevezte ki.

Zsombok Imre

Nagy siket aratott az Ottawai Magyar Kórus

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)

5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:30; Szombat: 8:30-12 óráig

Magyarországon 2011. ok -
tó ber 1. és 31. között nép-
számlálást tartanak. A teljes
körű összeírás kiterjed a ter-
mészetes személyekre és a
lakóegységekre, a 2011. októ-
ber 1-jén 0 órakor fennálló
állapot alapján.

A népszámlálásról a 2009.
évi CXXXIX. törvény ren-
delkezik, végrehajtásáról a
Kor mány 305/2010. (XII.23.)
Korm. rendelete intézkedik.
Az adatszolgáltatás kötelező,
kivéve a nemzetiségre, a val-
lásra, a tartós betegségre és a
fogyatékosságra vonatkozó
kérdéseket. Az adatszolgál-
tatók kötelesek a népszámlá-
lás körébe tartozó adatokat a
valóságnak megfelelően
megadni. 

A népszámlálás statiszti-
kai célú, egy adott pillanat-
ra, az eszmei időpontra  vo -
natkozó személy- és lakás-
összeírás, amely alapvető
jelentőségű adatokat biztosít
az ország la kosságáról, a né -
pesség fontosabb demográ-
fiai, iskolázottsági, foglalko-
zási jellemzőiről, a háztartá-
sok és a családok összetételé-
ről, valamint a la kások főbb
jellemzőiről.                    

�

2011 ősze: 
népszámlálás

Magyarországon

Az Ottawai Magyar Kórus békési fellépésükön.

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S

A magyar zászló mellett
a kanadai is díszítette a
katolikus templom bel-
sejét a napokban, hi szen
itt vendégszerepelt az
Ottawai Magyar Kórus. 

Kultúra, közélet és sport! Hírek, fotók Békésrôl online! www.bekeisujsag.hu

Augusztus 10-től megválto-
zott az ortopédiai szakrendelés
helye, amely a rendelőintézet-
ből átköltözött a Körösi Csoma
Sándor utcai új gyógyászati
komplexum épületébe. A szak-
rendelésre időpont kérhető tele-
fonon, a 66/411-455-ös számon.

A nemrégiben a József Attila
utcai rendelőintézetbe költö-
zött Tüdőgondozó Intézet szak-
rendelése Dr. Pánczél István
főorvos szabadság miatt
augusztus 29-től szeptember 2-
ig szünetel. A szakrendelés tele-
fonszáma: 66/411-024.

Új helyen az 
ortopédiai szakrendelés



– Te mint szövőoktató ne -
veled az ifjúságot. Kérlek,
mesélj a munkádról!

– Már gyermekkoromban
otthon, a családban az édes-
anyám csodálatosan hímzett.
Engem is megtanított, s
innen ered a népművészet
iránti szeretetem. Az általá-
nos iskola után rögtön szövő-
tanulónak mentem, de ez
gépi szövés volt. Dolgoztam,
tanultam, gyereket neveltem,
és megszereztem a felsőfokú
Népi játszó ház-vezető és a
Sző nyeg szövő szakoktatói ok -
levelet. A jelenlegi ne vén Far -
kas Gyu la Közoktatási Intéz -
mény ben, ennek gyógypeda-
gógiai egységében tanulásban
akadályozott fiatalokat taní-
tok, 14-24 éveseket. Fel ké -
szítem őket a szakmára, majd
a szőnyegszövés rejtelmeibe
vezetem be őket. Há rom év
után országosan elismert
szakmai végzettséget szerez-
nek. A régi népművészet mo -
tívumait a mai 21. szá zad igé-
nyeinek megfelelően „átkom-
ponáljuk”. Már 19 éve készí-
tem fel a diákjaimat a nagy-

betűs életre, hogy ők is teljes
értékű életet élhessenek.

– Mik a szakma nehézségei,
szépségei, és milyen eredmé-
nyeket értél el?

– Nehézséget számomra az
alapanyag beszerzése jelenti,
mivel megszűntek a nagyüze-
mek, cégek, ahonnan koráb-
ban lehetett vásárolni. A jó
szövéshez jó minőségű alap-
anyag kell és jól felszerelt tan-
műhely. Ez utóbbiból az isko-
lában kettő is rendelkezé-
sünkre áll. A szépsége az, ami-
kor a diákjaim elkészítenek

egy nagyon szép, népi motí-
vummal megtervezett falisző-
nyeget és mellé díszpárnát is,
egyenletes széltartással, és
érzem: nem dolgoztunk hiá -
ba. A másik, ami sok örömet
ad számomra és lendületet a
további munkához, hogy Népi
Kézműves pályázatokon érté-
kes helyezés vagy különdíj a
munkájuk jutalma. Például
két éve a bonyhádi Népi
Kézműves pályázat országos
döntőjében 3. helyezést értek

el csoportban és egyéniben a
diákjaim. Nem is tudom ész-
ben tartani valamennyi sike-
rüket.

– Mit vársz az előtted álló
új tanévtől?

– Először is várom a talál-
kozást, ismerkedést az új
tanulóinkkal. Továbbra is
várom, hogy a tudásom legja-
vát, a szakma szeretetét átad-

hassam a fiataljainknak. Vá -
rom és vágyom, hogy tovább-
ra is ebben a munkakörben
tevékenykedhessem.

– Erre büszke hát az okta-
tó. S a magánember mire?

– Nagyon büszke vagyok a
családom minden egyes tagjá-
ra. A férjemre, akivel 27 éves
házasok vagyunk. A párom
na gyon megértő, és az első
perctől kezdve rengeteget se -
gített a gyerekek nevelésében,
a házimunkában, szóval min-
dig mindenben mellettem
állt. Van egy 26 éves fiúgyer-
mekem, György, aki környe-
zetgazdálkodási agrármérnök,
de jelenleg úszómesterként
dolgozik a békési uszodában.
A lányom, Erzsébet 24 éves.
Okleveles formatervező mű -
vész, aki a Békéscsabai Evan -
gélikus Gimnáziumban kezdi
meg munkáját az idei tanév-
ben, mint művésztanár. A
családom tolerálja, segíti,
meg érti mindazt, amit csiná-
lok: amikor a nyári szünetek-
ben játszóházas foglalkozáso-
kat tartok, hogy tagja vagyok
a Békéscsabai Népművészeti
Egyesületnek, valamint a kol-
légáimon keresztül a Sárréti
Egyesülettel is sokfelé eluta-
zom bemutató foglalkozást
tartani.                        Gugé

Következő lapszámunkban
interjút közlünk a pedagógus
Szeverényi házaspárral.
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Szeretet lakozik a szívében
A mindössze 47 éves Korcsog Györgyné Erzsike
szívében túláradó „anyai” szeretet lakozik tanítvá-
nyai iránt. Nálamnál szebben, jobban fogalmazta
meg Pál apostol, milyen is valójában ez a mosoly-
gós asszony, és mi a hitvallása: „Szóljak bár ember-
ek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs ben-
nem, csak zengő érc vagyok…”

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.

„Esély” Állat- és Természetvédő 
Közhasznú Egyesület (Békés)

A miniszterelnök szóvivője nem zárja ki, hogy a devi-
zahitelek elterjedésének, a családosok eladósodásának
okait is parlamenti testület deríti majd ki. A korábban az
állam által inspirált, hatalmassá duzzadt, alapvetően
svájci frankban meglévő devizahitel-állomány óriási koc-
kázatokat rejt magában, amit jelez a devizahitelesek
helyzete is, családok százezrei kerültek rendkívül nehéz
helyzetbe az előző kormány egészen elképesztőn bűnös
magatartása miatt. A politikus súlyos bűnnek mondta,
hogy az előző kormány engedte ilyen szinten eladósodni
a magyar családokat. Szerinte ezért mindenképp vizsgál-
ni kellene a devizahitelek elterjedésének okait, azt, hogy
a kormány annak idején miért ösztönözte ezt a típusú
hitelfelvételt, hogy a Magyar Nemzeti Bank akkori veze-
tése miért nem szólalt fel hangosan ellene, a pénzügyi
felügyelet pedig miért nem figyelmeztette az embereket
hatékonyan az árfolyamkockázatokra. Szijjártó Péter
ismét hangsúlyozta, hogy az elmúlt nyolc év szocialista-
szabad demokrata kormányai politikai bűnt követtek el
Magyarországgal szemben, amikor elhibázott gazdaság-
politikai döntéseikkel eladósították az országot, ahelyett,
hogy felkészítették volna a soron következő nehéz idő-
szakra, és ezzel óriási kárt okoztak. 

A 4 VÉRCSOPORT SZERINTI TÁPLÁLKOZÁS

Annak idején az ősember „0” vércsoportú volt, majd egy
részük elvándorolt észak felé, növénytermesztéssel kezdett
foglalkozni, belőlük lettek az „A”-sok. Egy másik részük ke -
letre vándorolt, állattartással, tejtermeléssel kezdtek foglal-
kozni, belőlük lettek a „B”-sek. Utódaik lettek „AB”-sek. 

Ha valaki nem a vércsoportjának megfelelő táplálékot fo -
gyaszt, akkor a bevitt táplálék felületén lévő ún. lektineket  test -
idegen anyagként ismeri fel a szervezete és küzd ellene, ez folya-
matos feladatot ad az immunrendszernek. Így jönnek létre a
különböző allergiák, anyagcsere problémák, vagy a köszvény. A
szervezet kémhatása savas irányba tolódik. Azt a táplálékot,
amit az immunrendszer nem tud semlegesíteni, ártalmatlanná
tenni, a test elraktározza zsír formájában, így vonja ki a „forga-
lomból”. Ezért fordulhat elő az, hogy valaki egy szelet kenyér-
től is hízik, hiszen csak azt eszi, amit nem kellene.

Ahhoz, hogy megismerje a vércsoportja szerinti táplálékokról
szóló táblázatot, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre, melyet a
www.immunspecialista.hu oldalon tehet meg.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Egy költemény ősbemuta-
tója is elhangzott az idei
Szent István-napi ünnepsé-
gen a Királyok Kapuja Mil -
lenniumi Emlékműnél.

A helyszínen a fiatal költő,
Rozványi Dávid is megjelent, és
elmondta, hogy a Szent István
napjára című versét a békési ön -

kormányzati képviselő és tanár
Pocsaji Ildikó felkérésére vetet-
te papírra. A költeményben
államalapító nagy királyunk
érdemeit so rolja fel, azt, hogy
mit üzen a ma emberének
Szent István, egyben egyfajta
történeti át tekintést is ad
augusztus 20-ról. Hasonlóakról
szólt ünnepi be szédében Vámos

László tanácsnok is, mások mel-
lett elmondva, hogy az állam-
alapítást és az újkenyeret együtt
több mint száz éve ünnepeljük
e napon. Sajnálatának adott
hangot, hogy a mai Magyar -
ország nem olyan erős és sza-
bad, mint amilyennek Szent
István egykor megálmodta. 

Később ökumenikus szer-
tartás szerint megáldotta és
megszentelte az újkenyeret
Nagy József római katolikus
esperes és Fehér Csaba refor-
mátus lelkipásztor. Az ünnepi
műsorban a városi ifjúsági
fúvószenekar, továbbá a Be -
lencéres Néptáncegyüttes lé -
pett fel.                      Sz. K.

Mit üzen a ma emberének
Szent István?

Rozványi Dávid Vámos László
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
össz komfortos családi ház. 20/213-09-95. 
Eladó a Fürdőhöz közel 1+2 fél szobás
összkomfortos családi ház. Ár mege-
gyezés szerint. Kisebb házat vagy lakást
beszámítok. Érd.: Dózsa u. 41. vagy a
20/474-40-93. 
Ház sürgősen eladó nagy udvarral a Lo -
rántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
A Baky utcában II. emeleti, 50 m2-es, egy -
szo bás lakás eladó. 20/265-01-55.
Családi ház eladó az Akácfa u. 1. szám
alatt. Tel.: 70/944-52-51.
Az uszoda és Dánfok között összkomfor-
tos ház eladó vagy másfélszobás lakásra
cserélhető első emeleten. 30/402-26-37.
Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth
utca 9. szám alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Kertes ház nagy telekkel áron alul eladó a
Hegedűs u. 5. szám alatt. 30/423-58-79.
Eladó 126 m2-es, kétszintes lakás a vá ros -
központban. Érd.: 30/273-84-16.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó a Szabadkai u. 37. alatt. Tel.: 70/235-
97-29.
Csendes környezetben kétszobás + nap-
palis téglaház áron alul eladó. Érd.:
70/360-50-36.
Bontásra való ház építési telekkel, áron

alul eladó. Érd.: 70/94-99-365, este hat
óra után.
Ház eladó a Fülöp u. 19. alatt. Érd.:
70/651-12-70.
39 m2-es, egyszobás, felújított, egyedis, köl -
tözhető, egyedis lakás eladó az Ady ut cá -
ban. Érd.: 30/967-15-77, este öt óra után.
Téliesített nyaraló, bővítési lehetőséggel
(tetőtér, zártterasz), termő gyümölcsössel
eladó. Villany és fúrt kút van. Télen is
megközelíthető. Érd.: 66/634-457.
Kis ház eladó Békésen. Tel.: 30/463-20-51.
50 m2-es + kamra + terasz, összkomfor-
tos, hőszigetelt lakóház eladó Dánfokon.
Érd.: 30/46-60-390, 20/31-31-727.
Földszinti, 57 m2-es lakás eladó. 30/58-
98-696.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás
+ étkezős családi ház eladó nagy mel-
léképülettel, kétállású garázzsal. Tel.: 20/
521-95-04.
Kétszobás családi ház eladó. Érd.: 30/55-
19-108, 66/634-103.
Kertes ház eladó vagy kiadó. Tel.: 70/65-
17-534.
A Rákóczi u. 20. alatt ház eladó. Tel.:
30/48-10-449.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó a Vásárszél u. 7/B-ben I. emeleti
egyszobás lakás. Irányár: 4,5 millió Ft.
Érd.: 70/208-14-58.
A Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy ker -
tes házra cserélhető. Ár: 5 millió Ft. Tel.:
70/204-28-28.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Csabai u. 28. szám alatt.
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 70/36-900-36.
Kétszobás, összkomfortos, belül felújított
kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 6 mil-
lió Ft, vagy megegyezés szerint. 70/215-
45-77.
Áron alul 6 millióért eladó a Veres P. téren
egy 2,5 szobássá átalakított erkélyes,
egyedi gázkazános lakás. Házra is cserél-
hető hasonló értékben. Tel.: 30/476-93-80.
Első emeleti, egyszobás, egyedi gázos, köz -
ponti fűtéses, teljesen felújított lakás eladó.
Irányár: 6,1 millió Ft. Tel.: 70/310-32-55. 
Fáy utcában 3. emeleti 1 + félszobás, 54
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával el -
adó. Irányár: 6,3 millió Ft. 30/30-65-304.
Ady 12-ben 3. emeleti, 39 m2-es, egyszo -
bás, részben felújított lakás eladó. Irányár:
6,3 millió Ft. Érd.: 70/36-44-149.
Az Irányi utcában háromszobás nagy polgári
ház pincével és sok melléképülettel eladó.
Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 30/440-49-03.

Háromszobás, két konyhás, két fürdőszo -
bás, duplafűtéses családi ház sok mel-
léképülettel, beköltözhető állapotban eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 66/415-012.
Két utcára nyíló telken belül felújított
össz komfortos parasztház háromfázissal,
gyümölcsössel eladó. Irányár: 7,9 millió
Ft. Tel.: 66/634-570, 30/55-66-020.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békéscsabán, a KIEG mögött kétszobás,
egyedis, téglaépítésű kis lakás, kis rezsi -
vel eladó. Irányár: 8,3 millió Ft. Tel.:
20/377-04-00.
Téglablokkos, 64 m2-es, háromszobás,
második emeleti, erkélyes lakás csendes
környezetben, sürgősen eladó vagy ha -
son ló értékben kertes házra cserélhető.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Békésen téglaépítésű, második emeleti,
erkélyes, 64 m2-es lakás a központba
eladó vagy hosszútávra kiadó. Irányár: 8,9
millió Ft. Tel.: 20/338-64-00.
A Kert u. 15. szám alatti ház eladó. Irányár:
9,8 millió Ft. Érd.: 20/972-10-49.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Négyszobás, két konyhás kertes ház 1090
m2-es telken 40 db gyümölcsfával, ásott
kúttal, ipari árammal, sok melléképülettel
eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. 30/225-78-24.
A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ft-
ért. 20/416-91-17. 
Eladó egy jó állapotú, téglaépítésű, össz -
komfortos családi ház. Irányár: 12 millió
Ft. Tel.: 20/983-07-94.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra
cserélhető egy teljesen felújított téglaház
fűthető garázzsal a fürdő és Dánfok von -
záskörzetében. Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.:
70/67-83-155, csak hétvégén.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békés központjában emeletes kertes csa -
ládi ház sürgősen eladó. Két generáció-
nak vagy vállalkozásra is alkalmas. Tel.:
30/628-60-60.

KIADÓ INGATLAN

Lakás kiadó. 20/342-96-52 vagy lakaski-
ado61@freemail.hu.
Lakás kiadó. 30/214-75-81.
Lakás albérletbe kiadó. 20/332-66-25.
Bútorozott albérlet kertes házban hosszú -
távra kiadó. 30/83-29-850, 66/643-164.

INGATLANT KERES

Békés belvárosában min. 1,5 szobás lakást
bérelnék hosszú távra. Tel: 30/274-50-58

KERT
450 m2 kert eladó: gyümölcsfák, fúrt kút,
villany, kicsi faház. Tel.: 30/366-22-95.

3000 m2 zártkert, 28 m2-es téglaházzal,
pincével, nyitott színnel, 120 db termő
gyümölcsfával eladó. 30/457-23-02.
Sebők kertben kert eladó. Villany, víz,
faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Kétkvadrátos kert (fele szántó, fele gyü -
mölcsös) eladó a Malomasszony kertben.
Érd.: 30/252-89-24.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített  zárt -
kert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
3700 m2 kert a Malomasszonykertben, raj ta
egy 12 m2-es téglaházzal, fúrt kúttal, áram-
 mal eladó. Érd.: 30/96-84-615.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaház,
ásott kút, villany van. Érd.: 66/416-747.
Délóban 5700 m2 szántóföld eladó. Tel.:
30/381-37-27.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó 4db használt Fiat acél keréktárcsa
(4x98) 2000 Ft/db, 4db Opel gyári dísz tár -
csa (14") 1000 Ft/db. Érd.: 20/338-28-03. 
Három mázsát bíró utánfutó magasítóval
13 hónap műszakival eladó. 66/643-426.
Kétütemű Trabant Kombi jó állapotban,
üzem bentartói joggal, de lejárt műszakival
eladó. Irányár: 25 ezer Ft. 20/62-92-838.
250 cm3-es Jawa csepptankos motor 24
ezer km-rel, forgalmival eladó vagy cserél-
hető. Simson 51 eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Maruti alkatrészek olcsón eladók. Tel.: 30/
470-54-52.
Eladó egy piros-fehér Simson robogó. Jó
állapotban. Érd.: 30/568-30-67.
2005-ös Dacia Logan 1,4-es jó állapotban,
extrákkal felszerelve, sürgősen eladó.
Érd.: 70/284-84-97.
Romett eladó vagy elektromos biciklire
cserélhető. 66/416-142.
Suzukit, Marutit keresek megvételre,
műszakival. 30/578-63-80.

ÁLLAT
Német juhász kiskutyák eladók olcsón
oltva, féregtelenítve. Érd.: 20/316-26-43.
Stafford kölyökkutyák eladók. Tel.: 20/
338-88-76.
Fekete fajtiszta puli kölykök eladók. Tel.:
70/77-92-811.
Kiskutyák ingyen elvihetők. Iglói u. 16.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Figyelem! Csak munkát keres vagy ajánl
hirdetést teszünk közzé. Szolgáltatás
elvégzését kínáló vállalkozóknak a  hir -
detésért fizetniük kell!
Kőműves-karbantartó, asztalos-lakatos
segédmunkát, alkalmi kertmunkát keres
megbízható férfi. Tel.: 20/326-79-26.

Kertépítés és szaktanácsadás, díszkert
rendberakás, sövénnyírás, fűnyírás, szak-
szerű gyümölcsfametszés, szőlőmetszés,
rózsametszés. Tel.: 20/886-27-81

Ház körüli munkát keresek. 70/659-08-61.

Szociális gondozó és ápoló idősgondo-
zási munkát keres. Tel.: 70/588-04-67.

EGYÉB
260 literes, 3 éves Electrolux fagyasztólá-
da újszerű állapotban eladó. Tel.: 30/384-
32-84.
Tornádó elektromos kerékpár eladó.
20/355-77-26.
Veres szilva és veres szilvacefre eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
28-as magyar gyártmányú, jó állapotú női
kerékpárt keresek megvételre. Tel.:
30/433-79-89.
Üres gázpalackok eladók. 66/643-426.
Model Home gőztisztító újszerű állapot-
ban féláron eladó. Tel.: 66/634-214.
Eladó vagy jószágra cserélhető termény-
daráló. Tel.: 30/320-60-71.
Szilvát keresek. 30/537-87-35.
Eladók: gobelin képek, hőszigetelt üveges
ajtó, újszerű gázkonvektor. 70/612-83-74.
Eladó: 300 literes fagyasztóláda, 120 li -
teres hűtőszekrény. 20/355-77-26.
Eladó: 300 literes fagyasztóláda, 2 db
műa nyag konténer 100 literes tejes,
lemezszekrény irattartó biztonsági zárral.
66/414-087.
Olcsón eladó 1 db beltéri tömörajtó ajtó -
féllel. Tel.: 20/98-30-794.
Eladó egy beüzemelt új sziesztra gázkály-
ha. Tel.: 66/643-221, este hat óra után.
Eladó egy szép állapotú Pierre Cardin há -
romfunkciós babakocsi 20 ezer Ft-ért.
Érd.: 20/523-37-64.
12 terítékes mosogatógép, felültöltős
mosógép eladó. 30/578-63-80.
Eladó: 3 db 25 literes befont üveg és 2 db
50 literes kosaras üveg, szobapáfrányok,
leánderek. Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/
416-144.
Töltésnek, útalapozáshoz törmelék
(cserép, tégla, betondarabok) ingyen elvi-
hető. Két utánfutónyi. 70/236-35-37.
Eladó: kacagó gerlepár kalitka (70x70x100
cm-es) etetőedénnyel 3000 Ft-ért. 70/
236-35-37.
2 db 50 literes üvegballon fonott kosárban
eladó. 20/355-77-26.
Bontásra ítélt, átrakásra szoruló csem-
pekályhát keresek. 30/537-87-35.
Összecsukható önhajtós kerekesszék
módosított lábtartóval új állapotban eladó.
Tel.: 66/411-161.
Eladó: 4 mázsa szilvacefre, Csepel lábhaj -
tós varrógép, Hazai cserép (500-600 db),
kapufélfának való betonoszlop. Tel.:
66/416-037.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, alig hasz -
nált salgó tűzhely 35 ezer Ft-ért, üstház
üsttel 8 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
2 db rugós ágybetét, üstház üsttel és
fedővel, Hajdu keverőtárcsás mosógép és
centrifuga eladó. Érd.: 66/643-633.
75x170 cm-es használt öntöttvas fürdő -
kád eladó. Érd.: 66/414-077.
Liteon számítógép monitor eladó. Tel.:
20/326-79-26.
Hálószobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 20/584-36-01.
Cirkolafűrész 500-as motorral együtt
eladó (háromfázisú). 30/293-27-51.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ért. Tel.: 20/629-28-38.

Eladó: hűtő, női hosszú csincsillabunda. A
bunda elcserélhető hízóra, faanyagra, épí -
tőanyagra, kisgépre. Tel.: 70/588-04-67.
Dzsungelmániás matrica eladó, keresek
67-est. Stanone kártyákat cserélnék. Ko -
pasz u. 23.
Eladó egy tárcsás mosógép nagyon jó
állapotban és egy szennyvízszivattyú  új -
sze rű állapotban. Tel.: 30/406-13-38.
Kb. 20-30 literes szőlőprés eladó. Tel.:
66/634-622, este.
Pentium 4-es számítógép + nyomtató
eladó, hozzá számítógépasztal székkel.
Tel.: 30/631-84-79.
Kalocsai hímzett terítők különböző méret-
ben féláron eladók. Luchvik asztalos var-
rógép olcsón eladó. Tel.: 30/631-84-79.
Fotelnak is használható, ágyneműtartós
gyerekheverők eladók. Keresek megvé tel -
re Trabant Kombit. 30/578-63-80.
Kutyaházak, kutya kennel, etető, itató edé -
nyek és üres gázpalack eladó, valamint 2
db 50 literes üveg. 70/236-35-37.
Kutyaújságok 1995-2009-ig, teljes évfo -
lyamok 50 Ft/db. Emeletes ágy 2000 Ft-ért
eladó. 70/236-35-37.
Szilva fáról eladó. Érd.: 30/258-04-69.
Eladó: Erzsébet hálószobabútor, kony-
habútor, kerítésbetét, cirkulatengely, vizes
köszörűkő. Tel.: 70/651-12-70.
Astra borotvapenge eladó (139 Ft/db,
összesen 17 db) és egy borotva 200 Ft-
ért. Összesen: 1563 Ft. Tel.: 70/236-35-37.
2 db 50 literes üvegballon kosárral együtt
eladó. Békés, Petőfi u. 114. szám, este.
Eladó elektromos Tornádó háromkerekű
kitűnő állapotban, kézzel hajtott szobake -
rékpár új állapotban. 66/411-161.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Rekamié + 4 fotel + asztal 17
ezer Ft-ért. Ruhásszekrény és vitrines
szek rény 8-8 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
3 db csuklós, kétméteres, állítható vasbak
áron alul eladó. Tel.: 30/813-03-94.
Eladó: 20 m2 új csempe, 6 m2 padlólap,
egy szőlőprés és faragott fa oszlopok.
Érd.: 66/416-747.
10 mázsa tritikálé eladó. 20/955-13-62.
235 literes kétajtós fagyasztós Whirlpool
hűtőszekrény eladó. Érd.: 70/567-93-25.
Vászonbetétes 40 m 1 colos gumislag
3000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Erzsébet háló, konyhabútor, 2 db kerítés-
betét eladó. Érd.: 70/65-11-270.
Eladó: Csepel 111-es varrógép és kémé -
nyes gázkonvektor. Érd.: 20/972-10-49.
Eladó egy fekete-ezüst színű, 18 sebes -
séges Koliken típusú férfi mountain bike
jó állapotban. Érd.: 30/568-30-67.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, taka -
rítógép, mosogató. Érd.: 20/47-79-440.
Eladó: teleajtó (185x65), 4 db 100-as vas-
bak, malterrosta, 2 db Robi járókerék, ké -
zi hajtású daráló, kézi kukoricamorzsoló,
csempevágó, 220 W-os terménydaráló,
piaci méreg, egykarikás villanyrezsó,
Zsuzsi kötőgép. 30/381-37-27.
50x50x50 cm-es 24 colos kerékpár után-
futó új kerékkel + 2 db rávaló külső és
belső gumival eladó 5000 Ft-ért. 70/236-
35-37.
Öt mázsa szilvacefre eladó. 30/309-09-58.
Két db ágybetét, terménydaráló és egy kb.
500 literes, keményfából készült cefrés
dézsa eladó. Érd.: 66/634-633, este.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 30. KEDD 12 ÓRA.

Korábban a Békési Újság
beszámolt arról, hogy a helyi
cégvezető és önkormányzati
képviselő, Barkász Sándor öt -
lete nyomán, a Családért Ala -
pítvány, Békés Megye Önkor -
mányzata és a Szeged-Csa -
nádi Római Katolikus Egy -
ház  me gye együttműködésé-
vel egyedülálló, tehetséges
fiatalokat felkaroló képzési és
mentorprogramot indítottak.
Végzős középiskolások közül
63 fiatalt választottak ki,
azokat, akik egy kérdőíves
felmérés szerint olyan szemé-
lyiségjegyekkel rendelkez-
nek, amelyek vezetésre teszik
őket al kalmassá. A háromé-

ves programot megkezdők
között nyolc békésit talá-

lunk, velük ko rábban interjút
közölt lapunk. 

A kiválasztott fiatalok két-
napos dánfoki találkozója az
újratalálkozás élménye és a
kikapcsolódás mellett arra
volt hivatva, hogy a fiatalokat

– továbbtanulástól vagy vá -
lasztott munkahelytől függő-

en – hat szakmai kollégiumba
sorolja. A jövőben ilyen kisebb
létszámú csoportokban folyik
tovább a mentorolásuk. A cso-
portokat az adott szakterület
egyik elismert és a gyakorlat-
ban rutint szerzett jeles sze-
mélyisége fogja vezetni, de a
szervezés nagyobbik része
immár a résztvevők felelőssé-
ge – ismertette velük a részle-
teket Békés-Dánfokon Bar -
kász Sándor. 

H. Kovács Judit, Békés
Megye Önkormányzatának
al elnöke a Békési Újságnak a
helyszínen elmondta, nagy
reményeket fűz az országosan
is egyedülálló programhoz,
melynek gyakorlati haszna
lehet, ha ezek az optimista
szemléletű, határozott és kre-
atív fiatalok nem hagyják el a
megyét, hanem képességeiket
itt bontakoztatják ki. 

Szegfű Katalin

Ötven Békés megyei fiatal vett részt a Dél-alföldi
Talentum Akadémiának a napokban a Dánfoki
Üdülőközpontban megtartott nyári találkozásán.
A tehetséges fiatalok itt tudták meg, ki melyik
szakmai csoportba került.

Dánfokon találkoztak a Deltások

Kiscsoportos megbeszélésekkel folyik tovább a Delta Akadémia. Ilyen
kiscsoportokban folyt a munka a dánfoki üdülőben is, a felvételen
Barkász Sándor vezetésével.
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Folytatás a címoldalról
Előkészü le teket tesznek,

hogy az Alap fokú Művészeti
Iskolában a meglévő zene-
művészeti és néptánc oktatás
mellett drámatagozatot in -
dítsanak be, mert erre van ér -
deklődés. Bevezetik a Brin ga -
Suli programot is.

– Az a vágyam, hogy minél
több gyerek jusson el a helyi
uszodába, tanuljon meg úszni,
elsősorban a mindennapi test-
nevelés részeként. A finanszí-
rozási hátteret meg kell terem-
teni, mert természetesen nem
a szülőket akarjuk ezzel terhel-
ni, ha nem az uszoda és a
városvezetés partnerségére
szá mítok – mondta el az igaz-
ga tónő. Az iskolavezetés gon-

dolkodik az erdei iskola beve-
zetésén is, amelyet Dánfokon
szeretnének megvalósítani.

A sportiskolai osztályok a
Kossuth utca 4. szám alatti
épületben kaptak helyet. A
Nemzeti Sportintézet akkre-
ditációs okmányáról már csak
az aláírás és a pecsét hiányzik.
Szeptemberben másodikos,
ötödikes és hatodikos osztá-
lyokban tanulnak a gyerekek,
akiknek a mindennapi testne-
velés mellett célzott edzésekre
is kell járniuk: fiú kézilabda,
fiú kosárlabda, futball, kajak-
kenu és atlétika sportágak kö -
zül választhatnak. A sport-
osztá lyok célja tehát a helyi
klubok utánpótlásának kine-
velése is.                     Sz. K.

Hagyományok folytatása
és új tervek a Békési
Kistérségi Iskolában



A parlagfű-allergia min-
den ötödik ember életét
megkeseríti. Maga a növény
igénytelen, és a szakszerűtlen
kaszálás eredménytelenné
teszi az ellene való védeke-
zést. Na gyon fontos, hogy
megakadályozzuk a virágzást
és azt, hogy a növény magot
érleljen. Az egyik leghatéko-
nyabb ellene a kézi gyomlá-
lás. Kaszálni közvetlenül a
talaj fölött kell. Vegyszeres
gyomirtásnál nagy odafigye-

lésre van szükség, és csak
addig ajánlott, amíg a nö -
vény 10 cm-nél kisebb. 

A parlagfüvet minden
telektulajdonos köteles irtani.
Tör vényi előírás szerint a
földhasználó köteles az általa
használt földterületen minden
év június 30-ig a parlagfű
virágbimbó kialakulását meg-
akadályozni, és ezt az állapo-
tot október 31-ig fenntartani.
Ha a földhaszná ló védekezési
kötelezettségének nem tesz

eleget, az eljáró nö vényvédel-
mi szerv: belterületen az ille-
tékes jegyző, külterületen a
mezőgazdasági szakigazgatási
hivatal növény- és talajvédel-
mi igazgatósága el rendeli a
parlagfű elleni közérdekű
védekezést. A növényvédelmi
bírság összege jelentős, belte-
rületen és külterületen egya-
ránt 20 ezer Ft-tól ötmillió
Ft-ig terjed, a parlagfűvel
érintett terület méretétől füg-
gően.

�

Virágzik a parlagfű
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Halasi csipke, Pető-módszer, herendi porce-
lán, tokaji bor, Pick szalámi – és sorolhatnánk
még a különleges és sajátosan magyar termé-
keket, a hungaricumokat, de egyetlen édessé-
get sem találnánk közöttük. Pedig a Kárpát-
medencében nyolc olyan finomságot tartha-
tunk számon, amiért hazánkba kell jönnie Eu -
rópának, ha mind a tíz ujját meg akarja nyal-
ni. Ilyen a minyon, a grillázs, az indiáner, a do -
bostorta, a rigójancsi és a Rákóczi-túrós, a
som lói galuska és a pozsonyi kifli. Né me lyik -
nek regénybe illő története van, másoké in -
kább csak kultúrtörténeti érdekesség. 

A Rákóczi-túrósnak annyi köze van a fejede -
lemhez, mint Rákóczifalvának: semmi. Meg -
alkotója, Rákóczi János 1958-ban mutatta be a
nagyérdeműnek a brüsszeli világkiállításon.

Pozsony neve a művelt magyar számára
egyet jelent az országgyűléssel: a mandulá-

val töltött pozsonyi kiflivel a honatyák koro-
názták meg ebédjüket a Zöldfa fogadóban.

Rigó János híres-hírhedt cigányprímás
volt, turnéja párizsi állomásán ismerkedett
meg egy belga herceg feleségével, akit azon-
mód megszöktetett – vagy értékelhetnénk
úgy is, hogy az asszonyka szöktette meg
Jancsit a feleségétől. Ez utóbbi már csak
azért is valószínű, mert a prímást egy nápo-
lyi pincér kegyeiért hagyta ott, azt pedig egy
jóképű hotelportásért.  Ám a süteményt
még Magyarországon nevezték el élete pár-
járól, aki a barna szín három árnyalatában
pompázó desszerttel kínálgatta szerelmét.

A végére pedig (desszertként) egy plusz
információ: a cukrász szót Széchenyi hasz-
nálta először Hitel című munkájában, addig
eme ínyesmestereket pepecsnek nevezték.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
ÉDES ÉLET

Augusztus 25. csütörtök 14:45 óra
„Banner János és Békés” című kiállítás megnyi-
tója. Megnyitja: Izsó Gábor polgármester. Meg -
tekinthető munkanapokon 2012. február 28-ig.
Városháza emelete

Augusztus 27. szombat 15 óra
Ferenczi Sándor helytörténet-kutató vetítéses
előadása Békés városszerkezeti változásairól
1770-től napjainkig. Szervezi a Békési
Múzeumbarátok Köre. A belépés díjtalan.
Békési Tájház (Durkó u. 8.)

Augusztus 28. vasárnap 9:15 óra
Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ünne-
pélyes tanévnyitó istentisztelete. 
Református templom

Augusztus 31. szerda 17 óra
Békési Kertbarát Kör klubfoglalkozása.
Nyugdíjasok Háza

Szept. 3-4. szombat-vasárnap egész nap
13. Madzagfalvi Napok. Bővebben lapunk 1.
és 2. oldalán. A rendezvényekről még rész-
letesebben írunk honlapunkon, a
www.bekeisujsag.hu címen.

Szeptember 3. szombat 13 óra
„Főterünk másfélszáz éve (térbeli és időbeli
virtuális séta a Széchenyi téren)” című kiállítás
megnyitója, részeként a Békés város 300 éves
újjáülésére emlékező programsorozatnak.
Rendezte és megnyitja S. Turcsányi Ildikó fő -
muzeológus.Meg tekinthető december 31-ig.
Békési Galéria

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUG. 25. - SZEPTEMBER 10. KÖZÖTT
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Tavalyi zárókiállításuk is a
Jankayban volt, szakmabeliek
szerint az előző év egyik leg-

jobb kollektív tárlata. Az idei,
a huszonegyedik évet záró is a
legjobbak között lesz a 2011-
es évben, az egy hétig itt tá -
borozó művésztársaság alkal-
mi remeklése. Az érdeklődő
művészbarátokat Farkas Zol -
tán, a megyei közgyűlés elnö-
ke, dr. Tuza Béla fővédnök és
Pákh Imre neves műgyűjtő, a
Munkácsy Mihály Alapítvány
elnöke köszöntötte.

A képek legtöbbje híven
követi a gondolatmozdítónak
ajánlott mottót, ami nem több
és nem kevesebb, mint: a 21.

Utalva az együtt eltöltött évek-
re, és a szerencsére is, melyet a
festők sem nélkülözhetnek. A

köszöntők után ki nek mi tet-
szik, úgy rangsorolja a kiállított
műveket, e sorok írójának több
„legjobbja” is van. Első helyen
Buday Mi hály vajdasági festő
Könnyek a XXI. századért cí -
mű képi látomása szerepel,
mint egy nagy színházi jelenet
reneszánsz hangulatban, vilá-
gálom és re mény arról, hogy ez
a mostani évszázad az emberi
értékeké és a bölcsességé le -
gyen. A második legjobb
(sokan gondolják így) Győrfi
András 21-es lo vag ja: a titkok
tárgya, ta lán győz ni fog, de ki

ellen is? Aztán Bende Róbert
Február 21, 12 éves című fest-
ménye adja fel a leckét: nagy-
lány is leszel, nemcsak 12 éves?
Manajló András (Uk rajna)
Szőlőhegy 21-e szintén jelentős
mű: mintha a XX. század
üzenne benne, és emlékeztetne
arra, milyen volt, és arra is,
hogy legyen más a XXI. szá-
zad. Figyelni kell Hajdú Lídiára
(Kilométerkő 21), Corvus-

Kora Róbertre (Álmok városa),
Walter Gá borra (21 éves),
Korbely Ist vánra (Haj nali pi -
pacsok), Di Bi Lonára (Páratlan
páros) és különösen Szeverényi
Mihály Templomi áhítatára,
mely egyértelműen felteszi a
kérdést: merre tartasz, ember?

Végül is jelentős, fontos
táborzáró kiállítást produkált
a Jankay Galériában a Csuta
művésztelep. Nagy érték,
amit évről-évre felmutatnak.
Nemcsak Békés városának, az
egész táj-vidéknek.

Sass Ervin

Zárókiállítás és búcsú a Jankayban
Augusztus 5-e, péntek dél után 4 óra. Békés csa bán,
a Jankay Galé riá ban az Ó-Körös Együt tes játszik, és
bú csúznak egymástól, ba rátaiktól a XXI. Csuta
Művészte lep résztvevői. Honi és külhoni művé-
szek, régiek és újak, akik először jöttek Békésre, a
Bolyai utca 17-be, Csuta György festőművész al ko-
tóházába.

Hatodik alkalommal rendez-
te meg szerbiai testvértelepülé-
sünk, Magyarittabé azt a ha -
gyományos falunapot, amely-
 nek egyik fő attrakciója min-
den évben a kakaspörkölt-
főzőverseny. A versenyben ez -
úttal 33 csapat indult, főztjüket
mások mellett Tárnok Lász ló -
né, Békés város jegyzője érté-
kelte. A békési delegáció tagjai
által készített pörköltet a zsűri

a harmadik legjobbnak ítélte. 
A versenyt megelőzően a

városvezetés nevében Pocsaji
Ildikó önkormányzati képvise-
lő, a Városvédő és -Szépítő
Egyesület,  továbbá a Nefelejcs
Békési Kulturális és Hagyo -
mányőrző Egyesület képviselő-
je a Kossuth-szobornál elhe-
lyezte a megemlékezés koszo-
rúját, majd sor került a műfü-
ves kislabdarúgó-pálya átadá-

sára. Az esemény alkalmat
adott arra is, hogy a békési
delegáció tagjai találkozhassa-
nak Ma gyarittabé nemrég
megválasztott polgármesteré-
vel, Korsós Józseffel is. A ko -
rábbi városvezető, Szakál Fe -
renc, aki sokat tett a hat évvel
ezelőtt megkezdődött partneri
kapcsolat erősödéséért, családi
okok miatt kényszerült lemon-
dani pozíciójáról. 

Díjat nyert a békési kakaspörkölt

A 21. Csuta Nemzetközi Művésztelep alkotói a Bolyai utcai alkotótelep előtt.
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A VI. Békési Tökmulatság
szervezője, a Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület a rendez-
vény színesítése érdekében
„Kukurikú” címmel alkotópá-
lyázatot, továbbá csalimese írá-
sára irodalmi pályázatot ír ki.
Az alkotópályázatnál kizárólag
a kukorica részeinek (pl. csuhé,
csutka, szemek, kóró) felhasz-
nálásával készülő bábokat és

más játékokat, képeket várnak,
amelyek kapcsolódnak a cím-
hez, azaz szerepel rajtuk a
kakas. Életkortól függetlenül
bárki pályázhat egyénileg vagy
csoportosan. Az irodalmi
pályázatnál olyan csalimesét
várnak, amelyben a tök és/vagy
a kakas, kukorica, nefelejcs
motívum megjelenik. Életkori
és terjedelmi megkötés nincs.
Kérik, hogy minden esetben

tüntessék fel a készítő nevét,
életkorát, telefonszámát vagy
e-mail címét. 

Az alkotások és irodalmi
művek leadhatók a Békési
Tájházban (Durkó u. 8.) szep-
tember 30-ig nyitvatartási idő-
ben. A legjobb munkákat a VI.
Békési Tökmulatság idején ter-
mészetesen megjutalmazzák,
az alkotásokból kiállítás nyílik,
a csalimeséket felolvassák. 

Pályázatok a Tökmulatságra



Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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– öt település olvassa

Horgász
szemmel

Nemcsak pontyokra készíte-
nek manapság bojlit, hanem
feederes- és harcsahorgászok
számára is, hiszen a halak szá-
mukra megfelelő táplálékot
választják, és a bojliban ez rej-
lik. A feederes horgászok szá-
mára apróbb szemű, 8-10
mm-es bojli ajánlott, ami gyors
hatású és nem kell napokat
előetetni a vízparton, hiszen a
méreténél fogva hamarabb
kapásra ingerli a fehér halakat,
pontyokat. Ezen felül a mini
bojlik ízét, illatát és színét a
kiszemelt víztípushoz érdemes
választani: az iszaposabb  fe -
nék aljzatú tavakon a pop-up
mini bojlit ajánlatos bevetni. A
harcsahorgászok is bojlizhat-
nak. Ajánlott 28-30 mm-es
bojlit alkalmazni, persze rend-
szeres etetéssel, akár a kukori-
cás etetéssel párhuzamosan. A
harcsa ragadozó hal, ezért az
óriás harcsabojli speciális össze-
tevői miatt hat: az iszapban
lakó vízi férgek, hal, vér, hús-
lisztek és magas a fehérjetarta-
lom miatt készteti a halat a
kényelmesebb táplálkozásra.

Szekerczés Sándor
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AZ OLAJOK MINÔSÉGI MUTATÓI
Ezúttal a szervizekben felhasznált olajok származását és minõségét

taglaljuk. Az olaj kiválasztásánál három nagyon fontos szempontot kell
figyelembe venni. Az elsõ az olaj hígságát jelöli, ez az úgynevezett SAE-
szám, amely a címkéken az 5W-40, 10W-40 stb. számok elõtt áll. A
második az olaj kenõképességét és „teherbírását” jelöli, ez az úgyneve-
zett API (American Petroleum Institute) szám. Tehát az Amerikai
Kõolajipari Intézet minõsíti az olajokat, és az ABC betûivel jelöli, rendsze-
rint két-két betûvel. Ezek a betûk minél hátrább vannak az ábécében,
annál nagyobb teljesítményû az olaj. A harmadik jelzés az ACEA-besoro-
lás, amely szintén az olaj teljesítményét jelöli és a gyártók is ezen min-
õsítés alapján rendelik hozzá a motorokhoz való kenõanyagokat.

Domokos István
Errõl a témáról  bõvebben olvashat a 
www.botondauto.hu/cikkek oldalon.

Olvasói leveleket várunk az info@botondauto.hu e-mail címre.

– Mit kell tudni a játék
eredetéről?

– Sokféle változata van, én a
Paskievics-tarokkot játszom,
ami a XIX. században terjedt
el Magyarországon. Már

Deák, Jókai és több zeneszer-
zőnk is űzte ezt a sportot.

– Ön hogyan került kapcso-
latba a szórakozás ezen for-
májával?

– 18 évesen, az érettségi
előtt Keszthelyen voltam egy
barátomnál, akinek a szülei
mutatták meg nekem a tarok-
kot. A későbbiekben sok he -
lyen megfordultam, és sok he -
lyen játszottam is. Másodéves
egyetemistaként, Pécsen pél-

dául a szülészeti klinika pro-
fesszorával. Mindemellett or -
vo sokkal, jogászokkal.

– Különböző versenyekre is
jár. Hogyan zajlik egy orszá-
gos tarokk verseny?

– Egy partit négyen játsza-
nak. Háromszor 75 perc a já -
ték ideje. 75 perc alatt körül-
belül 20 parti zajlik le.

– Mi az, amit szeret a
játékban? 

– Nem tudom megmondani.
Szeretem a társaságot. Il let ve
azt, hogy gondolkodni kell, és
remekül feloldja a feszültséget.
Nagyon fontos még számomra,
hogy nem merít ki annyira,
mintha sakkoznék.      Mucsi N.

Jókai tarokk játékától
a kolbászfesztiválig

Dr. Dér László békési nyugalmazott orvos nagyon
különleges hobbinak hódol. A tarokk nevű kártyajá-
ték 18 éves kora óta nyújt kikapcsolódást számára. 

Dér doktor úr nemrégiben országos tarokk versenyen járt Biator bá -
gyon, ahol 3. helyezést ért el. Fia, ifj. Dr. Dér László pedig a tavalyi kol-
bászfesztiválon 2. helyezést ért el csapatával. A felvétel ezeket a si ke -
reket örökíti meg.

Az NBIB-ben szereplõ Erste-Békési FKC megkezdte 
a bajnokság õszi szezonjára szóló bérletek árusítását. 

A bérlet 5600 Ft helyett 4800 Ft-ba kerül, 
hiszen a korábbi évekhez hasonlóan 

a bérlettel rendelkezõk kedvezményt kapnak: 
egy rangadót ingyen tekinthetnek meg. 

A bérlet a Sportcsarnokban kapható.

– Először is szeretnék min-
denkinek köszönetet monda-
ni, aki az elmúlt két évben se -
gí tette a békési focit: az ön -
kormányzatnak, támogatók-
nak, vezetőségnek, edzőknek
és a labdarúgóknak. Lemon -
dásomnak az volt az alapvető
oka, hogy nem tudtam meg-
valósítani célkitűzéseimet, a
csapatjátékot. Ugyanis a pálya
méretét és a játékosok számát
tekintve is a legnagyobb csa-
patjátékok egyik a foci. No, itt
nem csak a labdarúgókra gon-
dolok, hanem a város vezeté-
sére, a szponzorokra, az el -
nökségre és a bennünket kö -

rülvevő közegre. Például ha az
x szponzor támogat, a másik
közli, ő nem. Ha az egyik vá -
rosvezető segít, a másik nem.
Lehetne a sort folytatni. Nem
tudunk ebben a városban

„csapatban gondolkodni”. A
maga nemében mindenki ki -
váló ember, de a foci kapcsán
nem tudunk csapatban „ját-
szani”. Méhkerék alig 1200
fős település, és kitűnő csapa-
tuk van, nekünk, egy 22 ezres
városnak nincs. A jelenlegi
támogatással nem tudunk
többre jutni. Elvi segítséget
kaptunk, hitegettek, de végül
nem jött az a segítség, hiába
lettünk jó, az élbolyhoz tarto-
zó együttes. Mindezek vezet-
tek oda, hogy most háttérbe
vonulok.

– Volt-e valamilyen kon-
cepció?

– A jelenlegi lehetőségekkel
nem. Hatalmas veszteségnek
tartom, hogy hagyjuk veszni
azt a csapatot, amelyet az
utóbbi másfél évben összerak-
tunk. Ez felelőtlenség.

– A szakmai vezető végig-
vitt egy új koncepciót, amely
az utánpótlást helyezi előtér-
be és a békési fiatalokat.

– Kitűnő ez az ötlet, csak
komplexen nézni. Milyen pers-
pektíva egy NBII-ben edző-
dött, korosztályából kiörege-
dett fiatal számára a megyei
III. osztály!? Eddig fel néztek a
felnőtt csapatra, de ki szeretne
közülük megye III-ban játsza-
ni, főleg úgy, hogy továbbra
sem csak békésiek játszanak
benne. Célsze rűbb lett volna
egy sikeres csa patba beépíteni
a tehetséges fiatalokat.

– Visszatérés?
– Sok mindennek meg kell

változnia. Szerettem csinálni és
úgy érzem, nem is sikertelenül.
Visszatérésre még korai gon-
dolni, de nincs egyértelműen
kizárva. Továbbra is segíteni
kívánom a békési labdarúgást
a társasági adó bizonyos száza-
lékával, ha megkeresnek és

megfelelnek a kritériumnak.
Mellettük a torna és a kosár-
labda jöhet számításba, me -
lyek pályázhatnak a társasági
adó meghatározott mértékére. 

Takács János

Még mindig foci
Korábbi lapszámunkban beszámoltunk a békési
labdarúgás új koncepciójáról, amivel sokan  egyet -
értenek, de legalább annyian kritizálják, elsősor-
ban a felnőtt csapat visszalépése miatt. Beszél ge -
tőpartnerem ezúttal Guti Imre vállalkozó, aki az
elmúlt két évben sokat tett a helyi labdarúgásért,
ám most a gazdasági vezetésről lemondott.

A Békés megyei felnőtt labdarúgó-bajnokság 2010/2011-ben bronzérmes csapata, a Békési FC. 
Álló sor balról jobbra: Rácz Attila, Ács Richárd, Süli András, Guti Imre, Pribojszki Róbert, Tóth Norbert,
Szenti Zoltán, Kondoros Tamás, Vári Attila, Erdős Norbert parlamenti képviselő, Tóth Tamás, Kovács Péter,
Polczer Norbert, Nagy István, Kiss János, Izsó Gábor polgármester, Kopárdi Imre.
Guggolnak balról jobbra: Werle Tibor, Szarvas János, Szarka Zoltán, Minya István, Ladányi Róbert, Mede
Balázs, Stracinszki Zoltán, Czinanó Béla, Kardos Imre.

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

Fogadjuk és továbbítjuk 
rászorult ügyfeleinknek a következőket:

jó állapotú használt ruha és cipő 
(bármely életkorú gyermek, férfi, nő), 
megunt gyermekjáték: plüss figura,

labda, baba, autó, társasjáték.
Szívesen fogadjuk használt 

Hajdú centrifuga felajánlását is.

KAPHATÓ 
A BÉRLET


