
USZODA NYITVA TARTÁSA  
H, Sze, P , Szo, V: 8-20 óra,

K, Cs: 5-20 óra között

Szauna nyitva tartása:
H, Sze, P : 14-20 óra között

K, Cs: 6-20 óra között
Sz, V: 8-20 óra között

Külső termálmedence 
nyitva tartása: 
H-P: 14-20 óra, 

Szo-V: 12-20 óra között

2012. augusztus 22.  � XX. évfolyam 17. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

AUGUSZTUS 18-25. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

AUG. 25 – SZEPT. 1.
Levendula Patika (Csabai u.)

SZEPTEMBER 1-8.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

valamint 17-18 óra között. 

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

24%
Munkával. 

20%
Pihenéssel.

Hogy telt a nyara? 

12%
Munka 
mellett
tudtam 
nyaralni,
fürdőzni is. 

28%
Semmi
különös.

16%
Nehezen
viseltem 
a hőséget. 

A nem véletlenül a londoni
olimpia zárónapjára időzített
ünnepi eseményen Izsó Gá -
bor polgármester a sport
együvé tartozást segítő, kö -
zösséget építő szerepét emelte
ki. Elmondta: az emlékmű
helyszíne is szimbolikus, ott
áll, ahol korábban kosárlabda-
pálya volt, számos békési
sportsiker helyszíne, melyekre
az idősebb helyiek még emlé-
kezhetnek. 

A Sportévkönyvet Csuta
György festőművész álmodta

meg, és Minya Gábor kőfaragó
készítette el. Rajta jelenleg a
városi önkormányzat döntése
értelmében sportvezetőként
Dr. Harmati Sándor tanszékve-
zető egyetemi tanár és edző,
Dr. Hepp Ferenc sportdiplo-
mata, a magyar kosárlabdázás
atyja, Gyöngyösi Elek testne-
velő és edző, Kecskeméti Gá -
bor testnevelő és edző, az 1952-
es olimpiai tornászcsapat edző-
je, valamint Szabó Ödön test-
nevelő és edző neve olvasható.

Folytatás a 3. oldalon

Sportvezetők és sportolók emlékműve
LIGET Kilenc név került fel a Sportévkönyvre, az Erzsébet-liget bejáratához
Kilenc egykori és mai békési sportvezető és spor-
toló neve került fel az augusztus 12-én átadott
úgynevezett Sportévkönyvre, amely valójában egy
emlékmű az Erzsébet-ligetben. 

A nagy békési sportolókról és testnevelő elődökről Vámos László emlékezett meg.

A címben leír kifejezést
használta Kiss Tibor, Békés -
csaba alpolgármestere, miu -
tán meglátogatta a huszadik
Békési Csuta Nemzetközi
Mű vész telepet, valamint em -
lített olyat is, hogy a barátság
és a tiszta szívek tábora ez.
Igazat beszélt. Erre rímelt a
táborzáró kiállítást a Jankay
Galériában megnyitó Szabó
István, Oscar- és Kossuth-
díjas filmrendező mondaniva-
lója, aki arról be szélt, hogy az
igazi, bensőkből fakadó mű -
vészi alkotás azonnal fel- és
megismerszik a laikus szem
számára is. Mert a befogadó
lélek szinte azonnal megérzi

az igazi értéket, azt a valóság-
ból kihasított, pillanat szülte
műalkotást, a belőle fakadó
erőt és energiát, amely önma-
gáért beszélni képes, hiszen
mesterkedés nélküli, sallang-
mentes, letisztult elme  vezé -
rel te kéz szülte őt életre ön -
maga, de főként mások gyö-
nyörködtetése, okítása végett. 

Túza Béla, örök támogató
és barát Békés szabad város
címerének kék és fehér alap-
színeiről beszélt, mint a re -
mény, az ég, a tenger, az áhí-
tat, a nyíltság, illetve a lélek, a
jó, a fény, a tisztaság, a bizton-
ság, a hűség színeiről. 

Folytatás a 3. oldalon

Felajzott lelkiállapot
Javában tartanak a 14. alka-

lommal sorra kerülő Madzag -
falvi Napok előkészületei. A
város legjelentősebb, leg-
több embert megmoz-
gató kulturális rendez-
vényének időpontja:
augusztus 31 – szep-
tember 2., azaz még a
tanév megkezdése előtt lezaj-
lik. Várhatóan idén is az esti
koncertek vonzzák majd a leg-
több érdeklődőt. Pénte ken este
az Anti Fitness Club, szomba-
ton Caramel, míg va sárnap a
békési Pal metta és a Neoton
Família lép színpadra. A záró-
koncertet követően a szoká-
soknak megfelelően tűzijáték
koronázza meg a rendezvényt.

Mivel várhatóan más telepü-
lésekről is érkeznek koncertlá-
togatók, nekik különbuszokat

indít a Körös Volán
Zrt. A buszpályaudvar-

ról, a kon certek végét
minden esetben meg-

várva indul a járat pénte-
ken kb. 22:30-kor Mu -

rony és Kamut érintésével a
békéscsabai autóbusz-állomá-
sig, szombaton 23 órakor
ugyanezen az útvonalon, to -
vábbá Tarhos és Bélmegyer
érintésével Vésztőig, és vasár-
nap szintén ezeken az útvona-
lakon kb. 23 órai indulással. A
buszra a bérlet nem érvényes,
menetjegyet kell váltani.

Folytatás a 4. oldalon

Közeledik a Madzagfalvi Napok
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Szolgáljon ez az új kenyér
mindannyiunk táplálására,
jólétére és a magyarság gyara-
podására – ezekkel a szavak-
kal szentelték és áldották meg
ökomenikus szertartás szerint
az új búzából sütött kenyeret
Békésen, a Ki rályok Kapuja
emlékműnél Szent István-
napján. A puha fehérkenyeret
később az ünnepség résztve-
vői között osztották szét. A
szertartásban Papp József

nyugalmazott baptista lelki-
pásztor, Nagy József római
katolikus esperes-plébános és
Katona Gyula református
esperes működött közre.

Ünnepi köszöntőjében Po -
csaji Ildikó önkormányzati
képviselőnő (Fidesz) Szent
István államalapító keresztény
király nagyságáról és érdemei-
ről beszélt. Kiemelte továbbá
az életet máig szimbolizáló
búzából készült kenyér és az

államalapítás ünnepének
össze kapcsolódását. 

– Augusztus 20-a azt üzeni a
ma emberének, hogy ki-ki a
maga munkáját vé gezze becsü-
lettel, így járuljon hozzá az or -
szág építéséhez – mondta még.

A műsorban a Bagoly László
vezette Békés Városi Ifjúsági
Fúvószenekar, a Be lencéres
Néptáncegyüttes ka maracso-
portja és Pásztor Mátyás vers-
mondó lépett fel.          Sz. K.

Kenyérszentelés Szent István ünnepén

Az áldás és szentelés után megszegték az új kenyeret.
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Néhány évvel ezelőtt halt meg Békésen
Weinberger Imréné. Az a zsidó asszony, akit
1944-ben német koncentrációs táborba hurcol-
tak, és azon kevesek egyike volt, akik hazatér-
hettek a haláltáborból Békésre. Tőle tudom,
hogy városunkban, 1944 áp rilisában négy
helyen állítottak gettót. Az egyik a Csabai út
elején volt, ahol sokáig
tejkimérés működött,
ké sőbb autószerelő mű -
hely. A második a
Szarva si út 20. szám
alatti sarki épület, az
egykori nagy gabona-
rak tár, amely László Izi -
doré volt. Az azóta már
lebontott zsidó iskolát is
felhasználták erre, amely közel volt a zsinagó-
gához. A negyedik gettó az egykori zsinagóga
udvara volt. 

Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség
története című művében, a 135. oldalon többek
között a következőeket írja A békési izraelita
hitközség története fejezetében: „Az oláh meg-
szállás alatt a hitközség anyakönyvei eltűntek,
így a legrégibb anyakönyv 1851-ből való, addig
a békéscsabai rabbinátushoz tartozott, 1834-től
kezdve. A megmaradt jegyzőkönyvek szerint
megállapítható, hogy a hitközség mint filiále,
már 1804 előtt fennállott. A régi zsinagógát

1906-ban a hitközség lebontatta, és nagy áldo-
zatkészséggel a Popovics utcában (ma Ady
utca) újat építtetett. Ennek előcsarnokában
van elhelyezve az az emléktábla, melyen a
világháború kilenc hősi halottjának neve olvas-
ható. (…) A hitközségnek már 1860-ban négy
tanerős iskolája volt. Az 1930-as népszámlálás

szerint az izraelita hit-
község tagjainak száma
317, a hitközségi elnök
pedig dr. Fodor József
orvos.”

A második világhá-
ború után az elárvult
zsinagógát 1952-ben az
Erdőgazdasági Fűz- és
Kosáripari Vállalat

vásárolta meg. Először raktározásra használták,
majd az 1957-es átalakítást követően kiállításo-
kat rendeztek benne a cég termékeiből. Az
1978-as földrengés olyannyira megrongálta az
épületet, hogy életveszélyessé nyilvánították.
Az épület helyrehozatalára 1984 és 1986 között
került sor több mint hatmillió forint költség-
gel. Később más funkciókra is használták a
házat, míg jelenleg Bé kési Zoltán vállalkozó
tulajdonaként a Békési Pálinka Centrum mű -
ködik itt. A védett épület homlokzatának fel-
újítására sokat áldozott Békési úr.

Bíró György, városvédő

2 2012. augusztus 22.
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A VOLT ZSINAGÓGA

Boldogság. Mindannyian erre
vágyuk. Ezt keressük a mun-
kánkban, a kapcsolatainkban.
Keményen dolgozunk érte -
végül mégis elégedetlenek és
üresek maradunk. Miért? Mert
rossz helyen kutatjuk - mondja
Billy Graham klasszikusnak
számító könyvében. Az igazi
boldogságot hiába keressük,
rátalálni nem lehet, csupán
ajándékba kapni, miközben az igazán fontos dolgokkal fog-
lalkozunk. A maradandó boldogság elérése nem a körülmé-
nyeinktől függ – belső változás szükséges hozzá. E változás
lépéseit mutatja be a tőle megszokott világos és lendületes
stílusban Billy Graham, a világhírű író, prédikátor és evan-
gélista, aki több embernek hirdette személyesen az evangé-
liumot minden kontinensen, mint bárki a történelem során.

Bővebb információ és megrendelés: www.harmat.hu.

Könyvajánló

Augusztus 27-31. kö -
zött „Indián nyár” el -
nevezéssel hittanos
gyerektábort ren dez
a békési református
egyházközség. Ter ve -
zett programok: sport,
éneklés, tábortűz, nyom-
keresés, videofilm, aka-
dályverseny, bibliai tör-
ténetek, játékok, kéz-
műveskedés. 

Jelentkezni a refor-
mátus gyü lekezeti

ház ban lehet (Széche -
nyi tér 21. Tel.: 411-
357) hétfőtől péntekig

8-13 óráig. A tá bor ára
1000 Ft és egy doboz
sütemény, amit hét vé-
géig el fogyasztunk.

Igény ese tén ebédeltetés
a Pin cebo rozóban
(600Ft/nap).

�

Hittanos 
gyerektábor

A Békési Múzeumbarátok
Köre 2011-ben hirdetett ado-
mánygyűjtést, hogy meg tudja
vásárolni Békés legnevesebb
festőművészének, Jantyik Má -
tyásnak egyik becses alkotását.
Az olajfestmény Belenta Mi -
hályt ábrázolja, mérete a díszes
kerettel együtt kb. 70x100 cm.
Amennyiben sikerül közadako-
zásból a kellő összeget össze-
gyűjteni, a megvásárolt fest-
ményt a Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeumnak kívánják
ajándékozni. Bár eddig is szá-
mos adomány érkezett, a szük-
ség összegnek csak töredéke

gyűlt össze. 2014-ben ünnepel-
hetjük Jantyik Mátyás születé-
se 150. évfordulóját. Az e jeles
alkalomra készülő kiállításnak

is becses darabja lehetne a Be -
lenta Mihályt ábrázoló portré.

Kérjük, támogassa Ön is
adományával a kezdemé-
nyezést!

Adományát elutalhatja az
532 0 0 0 7 7 - 11 0 52 4 4 1 -
00000000 Endrőd és Vidéke
Taka rék szövetkezetnél ve -
zetett bank számlaszámra
vagy személyesen befizethe-
ti a Békés Városi Jantyik
Má tyás Mú zeumban (Széche-
nyi tér 4.) valamint a Békési
Kistérségi Iro dában Bodáné
Pető Er zsé bet nél (Petőfi
Sándor utca 2.).

Támogassa Jantyik Mátyás
festményének megvásárlását!

A múzeumbarátok többféle
öregtarhonyát főztek és kínál-
tak, emellett valódi kuriózum-
nak tekinthetők a tarhonyával
készült édességek, így a túró-
val gazdagított tarhonyatorta,
a tarhonyafelfújt és a Fanta
sze let tarhonyával. Ezek a
Nagy Lajos cukrászmester és a
lelkes múzeumbarátok által
készített ételek is igazolják,
hogy ebből a nagy fáradsággal
készülő, a békésiek étkezési
hagyományaiban máig jelenlé-
vő egyszerű száraztésztából
mi lyen sokféle finomság ké -
szíthető. A Tarho nyanapon
természetesen be is mutatták,
hogyan készül a tarhonya, a
bemutatóra sokan voltak kí -
váncsiak. A munkából kivette
a részét Izsó Gábor polgármes-
ter is, aki, mint el mondta, gye-
rekkorában sokat segédkezett
tarhonyakészítésnél. A polgár-
mester egyébként köszöntőjé-
ben a rendezvény közösségfor-
máló jelentőségét méltatta,
továbbá kiemelte, mi lyen fon-
tos a ha gyományok továbbvite-
le, egyben megismertetése a
jövendő generációival, amely e
rendezvénynek fő célja.

Koszecz Sándor, a kulturá-
lis központ igazgatója, aki
megnyitotta a második tarho-
nyanapot, a szervező Békési
Múzeumbarátok Köréről is
beszélt, amely civil szervezet
napjainkban több mint 50

tagot számlál, és évente ez a
legnagyobb rendezvényük. 

– A családi rendezvény
kevés pénzből, sok kreativi-
tással valósul meg – emelte
ki. A Békési Tarhonyanapra
más településekről is érkez-
tek vendégek.

A programban szerepelt to -
vábbá „A tarhonya dicsérete”
cí mű versíróverseny eredmény-
 hirdetése is. A megmérettetést,

melyre 15 tarhonyát dicsőítő
alkotás érkezett, a múzeumba-
rátok szavazatai alapján Jurth
György nyerte meg, második
Hajnal Mihályné, harmadik
Sáriné Les tyán Eszter volt,

különdíjas Dur kó Gábor és
Bondár Gá bor. A költeménye-
ket fel is ol vasták. Dal csok -
rokkal és vi dám népi jelene-
tekkel fellépett a Vad rózsa
Asszonykórus. Még a tombola-
sorsolás előtt Szent István a
magyar néphagyományokban cím-
mel B. Szűcs Irén néprajzkuta-
tó tartott előadást, és tarho-
nyás ü gyességi játékok is foly-
tak.               Szegfű Katalin

Túrós tarhonyatorta volt a sztár
Az ételkóstoló volt a legnépszerűbb program a
második alkalommal megrendezett Békési Tarho -
nyanapon. A rendezvényt a múzeumbarátok köre
hívta életre, optimális helyszínt a Tájház jelentett.

Szabó Erzsébet és Mucsi Zsófia mutatta be hogyan készül a tarhonya.
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Az Olümposz Görög or -
szág legmagasabb hegysége.
A hegy viszonylag kis kiter-
jedésű, de szemet gyönyör-
ködtetően változatos tájat
rejt. A görög mítoszok sze-
rint itt volt az istenek örök
lakhelye, itt uralkodott
Zeusz.

Ugyanezen a hellén tájon,
de lentebb a síkon születtek
meg az olümpiai játékok,
melyek tulajdonképpen
Zeusz tiszteletére megren-
dezett atlétikai (és vallási)
ünnepek voltak. A történet-
írás szerint a játékokat Kr.
e. 776 és Kr. u. 393 között
négyévente tartották, össze-
sen 292-t. Panajótisz Szú -
cosz görög költő és újságíró
ötlete nyomán támadt fel
ismét az immáron modern-
nek nevezett olimpia, elő-
ször 1896-ban, stílszerűen
Görögországban.

Nos, van tehát összefüg-
gés a hegyen lakó hatalmas-
ságok és az odalent megren-
dezett események között,
hisz tulajdonképpen anno az
ők, helyesebben a legna-
gyobb tiszteletére szervezték
meg e nagystílű eseménye-
ket. És, lám az okos ve zetők
nemhogy tiltották vol na,
hanem támogatták és elő is
segítették a további évszáza-
dokban a sorozattá válást. 

Magyarország mai veze-
tése - bár ezer sebből vérzik
a magyar gazdaság - felmér-
ték az ilyenfajta versenyek
nemzetépítő jellegét, és a
szűk lehetőségekhez mér-
ten, de kiemelten támogat-
ták a magyar sport ügyét.
És jól tették. Jól, mert na -
gyon jó volt magyarnak len -
ni Londonban, az olimpián,
de jó volt e szűk haza mes-
terséges korlátai között is,
és nagyon jó a határon túl
élő minden nemzettársunk-
nak, bármilyen messzire is
sodorta őket a történelem
mások által gerjesztett sze -
le, vihara. 

Kellett ez mindannyi-
unknak, hisz a „környezeti
szennyeződés” mindenhol
elér minket, valóban nem
ismer határt a gonoszság, az
aljasság, ha arról van szó,

hogy magyart kell ütni.
Akár szó szerint is, mint
történt minap Nagyvára -
don, akár másképpen, mint
ahogy történik Erdélyben,
Sepsiszentgyörgyön néhai
iskolámmal, a Mikóval,
vagy egykori egyetemem-
mel Ma rosvásárhelyen. De
a trianon-karcsú csonkaor-
szágban is felüti fejét e
métely, s mint sunyi és alat-
tomos kígyó sziszeg a
médiából gyűlöletes szava.
Mert szegény Gyurta Dani
arany érmet mert nyerni, és
e sikert 15 millió magyar-
nak köszönte meg, illetve
ajánlotta fel. Micsoda naci-
onalista tett! 

Micsoda nagyszerű tett,
kedves Dani, és kedves
veled küzdő sporttársak! A
magyar lélek e mélypontján
úgy kellenek az ilyen em -
berek, az ilyen sikerek, mint
szikkadó tájainknak az élet-
adó égi nedű. Az előző or -
száglók „merjünk kicsik
lenni” szlogene után jó ki -
csit kiegyenesedni, izgulni,
mosolyogni, boldognak len -
ni, örömkönnyektől baráz-
dált arcokat nézni, és olyan
gratuláló állam- vagy kor-
mányfővel kezet fogni, aki,
ami után az embernek nincs
kézmosási kényszere, akik-
ről nem kerül elő mondjuk
a „boldog múltat” idéző, a
nagy vezért köszöntő mo -
solygós úttörőfotó például.
Hiába, az ilyen korai társa-
dalmi leterhelés elvonja az
ember idejét akár egy s.k.
elkövetett dolgozatocska
meg írásától is. Meg kell a
szívnek szakadni.

De elég a dohogásból,
most valóban örvendezzünk
az Olümposz magasságába
emelkedő olimpikonjaink
sikereinek, melyek tényleg a
mieink is valahol. Bárhol
élve, bárhonnan nézve is. 

És emlékezzünk arra is,
hogy hegy bizony a Golgota
is, a kopár. A kereszté, a
csu pasz koponyáké, a gyű-
löleté, de a feltámadásé, a
megváltásé, a reményé is.
Mint ahogy hegy a még
„bent ragadt” Mátrácska is,
s a kint rekedt Hargita is az
bizony, székelyestől, fenyő-
fástól, Ábelestől. Mind a
miénk. A szétválaszthatat-
lan és oszthatatlan magyar
nemzetünké. A közös lelkü-
letünk elvonhatatlan és el -
vitathatatlan részeként.  

Hegyek

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: So -
mogyi Tamás (Békés) és
Szabó Katalin (Budapest),
Fazekas László (Békés) és
Kiss Judit (Budapest), Kö -
vesdi Ferenc (Átány) és Ba -
lázs Zita (Békés), Horváth
László (Szeged) és Kun Jo -
hanna (Békés), Boha István
(Sopron) és Gábor Mariann
(Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Braun Mi -
hály né (78 évesen), Sz. Nagy
Imréné (95), Fekete Sándor

(84), özv. Fekete Istvánné
(83), Lipcsei István (67, Ka -
mut), Kis Mihály (63), özv.
Szilágyi Jánosné (77), Haba
István (81), özv. Kálmán
Sándorné (81), Sipaki Jó -
zsefné (77, Murony), Németi
Lajos (81), Mészáros István -
né (74), Körözsi Lászlóné (76,
Kamut), Tokaji Margit (85),
Szekerczés Balázsné (65).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Folytatás a címoldalról
De me sélt az első tábor in du-

lásáról, a város lakóiban felme-
rülő kérdésekről, majd a mind-
ebből – a genius locinak, a hely
szellemének és Csuta György
nagy-nagy szívének köszönhe-
tően – fakadó alkotói légkörről,
melyben a nemes versengés
nem harcot, hanem egymást
segítő, egymás erejét meghat-
ványozó miliőt jelentett, s mely
igazi közösséget teremtett.

A kiállított művek néha
kapcsolódtak az idei mottó-
hoz (a csavar), néha nem, oly-
kor ko molyan, olykor viccesen
téve ezt, mosolyt csalva a néző
ajkára, vagy elgondolkodtatva
őt. A kilenc ország több mint
harminc művészét, a kiállított
műveket felsorolni lehetetlen,
annál is inkább, mert az idén
kétszer annyi művet sikerült
kiállítani. Kiemelni sem volna
szerencsés senkit, hisz épp a
csapat szó jellemzi leginkább
a résztvevőket.

Amit viszont feltétlenül meg
kell említeni, az a város, a kör-
nyék lakóinak a figyelmes, oda-
adó szeretete. Sem miben nem
szenvedtek hiányt a Békésre
látogató művészek. Szinte ver-
sengtek a szomszédok, a bará-
tok, az ismerősök, a vállalko-
zók, a magánemberek, a fiata-
lok és öregek, a nyugdíjasok és
az aktív em berek egyaránt
abban, hogy ki mivel mutathat-

ja ki segítőkészségét. S ezt
bizony érezték az alkotók, kik
nem győzték emlegetni – a

Csuta család apraja-nagyjának
meleg vendégszeretete és figyel-
messége mellett – azt a kőke-
mény tényt, hogy a házigazda
nagysága, embersége, elismert-
sége leginkább abban mutatko-
zott meg, ahogyan Békés lakói
hozzáálltak az általa szervezett

művésztelephez. Mert csak
hiteles emberek képesek má sok
szeretetét és tiszteletét kivívni.

Bizony ahhoz le kellett tenni
valamit az asztalra, hogy felnéz-
zenek rád. Ezt értékelte min-
denki, ezt emelte ki Izsó Gábor
polgármester is a tábort és lét-
rehozóit méltatva.

A bő hét pillanat alatt telt el.
A készülődés lázát a búcsúzás

mélabúja vette át, és a félve, de
mégis szinte bizonyosságként
feltett kérdés: Akkor jövőre

ugye találkozunk? Mert – s ezt
a vendégek mondták – Csuta
György Bé kése a finom kolbász,
a jó pálinka, a gyógyvíz mellett
a tiszta szívű emberek városa
elsősorban, ahová mindig visz-
szavágynak a jó emberek.

Pálmai Tamás

Pillanatkép a művésztelep mindennapijaiból.

Folytatás a címoldalról
Míg sportolóként Kecske -

mé ti Gábor tornász olimpi-
kon, Kocsor Mária világbajno-
ki 5. helyezett kosárlabdázó,
Pankotai Gábor világbajnok
kajakozó és Kurtucz Csaba
világbajnoki 5. helyezett ököl-
vívó neve áll. 

Róluk Vámos László ta -
nácsnok, önkormányzati
kép viselő emlékezett meg,

párhuzamba állítva a londoni
sportsikereket, a magyar
szurkolók elismerést kiváltó
viselkedését a békési sport-
helyzettel. Kifejtette, amint
a legutóbbi nyári játékokon
is számos sportágban nyúj-
tottak kiemelkedőt a magyar
sportolók, úgy Békésen is
szeretnék megteremteni a
sportágválasztás szabadsá-
gát, és elérni, hogy minél

több gyermek és fiatal kap-
jon kedvet a rendszeres, akár
versenyszerű testedzéshez.
Elismerően szólt a városunk-
ban folyó utánpótlás-neve-
lésről és az önkormányzati
támogatásról, amely a ver-
senysport mellett a tö meg -
sportot is előtérbe helyezi. A
két gránitlapon megörökí-
tett sportvezetőkről és spor-
tolókról személyes élményeit

is megosztva emlékezett meg
Vámos László. 

Később koszorúzásra került
sor a Sportévkönyvnél, amely-
nek „lapjaira” a tervek szerint
a jövőben újabb nevek kerül-
hetnek fel. Szintén tervezik
egy papíralapú kiadvány meg-
jelentetését, az utóbbi évtize-
dek békési sportsikereinek
részletesebb ismertetésével. 

Szegfű Katalin

Sportvezetők és sportolók emlékműve
Kilenc név került fel a Sportévkönyvre, az Erzsébet-liget bejáratához

Közel 150 utca állagmegó-
vási munkálatait végzik a
nyár folyamán Békésen. Út -
felújítási pályázatok hiányá-
ban a Startmunka Minta -
program közút programja ad
lehetőséget a belterületi utak
állagmegóvási munkálataira.
A kátyúzás kivitelezése a
napokban kezdődött meg, és
nagyjából 55 km hosszú belte-
rületi aszfaltutat érint. A
munkálatok elvégzésére négy-

millió forintot költ az önkor-
mányzat. Békésen a városve-
zetés ezen felül nyolcmillió
forintot különített el azon
útszakaszok helyreállítására,
ahol csatornaépítés zajlott az
elmúlt időszakban, és a bur-
kolat megsüllyedt. Ez utóbbi
munkálatokat a csatornadíjak-
ban képzett rekonstrukciós
keretből finanszírozzák. A
helyreállítások befejezése
szeptember végére várható.

Utak állagmegóvása
150 utcában
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Felajzott lelkiállapot
HUSZADIK Oscar-díjas filmrendezô nyitotta meg a kiállítást

BÉKÉSI ÚJSÁG 
– kéthetente öt településen 10 ezer példányban!



VERSENYEK ÉS GYŐZTESEK
Vége lett az olimpiának, ami három héten keresztül megha-

tározó eseménye volt szinte az egész világ életének. Mi, magya-
rok nem kis büszkeséggel vonhattuk le a végső következtetést:
ott vagyunk a világ élvonalában, hiszen az éremtáblázat előke-
lő, 9. helyezettjeként zártuk a hatalmas seregszemlét. Azóta
számos nyilatkozat hangzott el, s szinte valamennyi kitért ver-
senyzőink odaszánt, minden áldozatra kész életére, ami a fel-
készülés elengedhetetlen kelléke volt.

Bizonyára vannak, akik nem tudják, hogy Pál apostol a
keresztyén életet is versenyhez hasonlítja, amit a hervadhatat-
lan (örökkévaló) koszorúért folytatunk. S a cél ezen a pályán is
a győzelem, a hervadhatatlan koszorú elnyerése. Az elmúlt
napokban néhány héten át a sportolók mutattak ebben példát
sok millió honfitársunk előtt. Az elkövetkező „szürke” hétköz-
napokban ismét itt a lehetősége, hogy a keresztyén példamuta-
tás kerüljön előtérbe, amelynek a lényege Pál apostol szavai
szerint: „úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy
öklözök, mint aki nem a levegőbe vág…” 

E célratörő, áldozatot hozni tudó és akaró életre biztatok
minden Kedves Olvasót!              Katona Gyula, lelkipásztor

4 2012. augusztus 22.

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) már megtette a
szükséges lépéseket a vidékfejlesztési források jobb felhaszná-
lása érdekében: a támogatásokkal elsősorban a gazdaságfej-
lesztést kívánja ösztönözni, a pályázatok elbírálási idejét meg-
felezte, a kifizetések felgyorsultak, az időszak végére nem ma -
rad lekötetlen forrás. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) be jelen-
tette a vidékfejlesztési program vizsgálatának eredményeit. A
VM egyetért az ÁSZ kritikáinak jelentős részével, amelyek a
vidékfejlesztési források 2007-2011 közötti felhasználását
kifogásolták, mely időszak jórészt az előző kormány idejére
esik. Az ÁSZ rávilágított: az előző kormány gaz daságélénkítő
programok helyett a vidéki települések csinosítgatására hasz-
nálta fel a támogatásokat. A kormányváltás után a gazdasági
válság közepette a VM a „szépészeti beavatkozások” helyett a
munkahelyteremtést és a vidéki gazdaság fellendítését támo-
gatja. A pályázatok elbírálását 394 napról 5,5-6 hónapra csök-
kentette. Az ÁSZ bírálta azt is, hogy túl bonyolult a támoga-
tási rendszer. A VM-ben módszeres munka zajlik az előző kor-
mánytól örökölt, bonyolult eljárásrendek ésszerűsítésére,
könnyítésére. A minisztérium előlegfizetési lehetőséget dolgoz
ki a kifizetések gyorsítása érdekében is.

Folytatás a címoldalról
A Madzagfalvi Napok to váb-

bi rendezvényei közül né hányat
kiemelve: megtartják a cica- és
kutyaszépségversenyt, előbbi
szombaton, utóbbi va sárnap
délután lesz. Újdon ságként
jelenik meg a Barta Kupa kár-
tyabajnokság, amelyet a záró-
nap délutánján az Élővíz-csator-
na mentén rendeznek. 15 évnél
fiatalabbak jelentkezhetnek a
Madzag falvi kishalfogó-ver-
senyre, amely pénteken reggel
rajtol, és szintén visszatérő elem
a hétpróbaverseny, amelyre hét-
fős felnőtt csapatok jelentkez-
hetnek. Vi dám vetélkedőjüket
vasárnap 10 órától követhetik
nyomon az érdeklődők. Még
mindig a versenyeknél marad-

va: megrendezik a kajak-kenu
duatlon- és sárkányhajó-ver-
senyt, a szombati megmérette-
tés helyszíne természetesen a
kishajó-kikötő lesz.

A kulturális rendezvények
között kiemelendő a Békés
bemutatkozik kiállítás meg-
nyitója, a „Virágos Békés”
környezetszépítő verseny

fotóinak és a „Békés-Dán fok
2012” című fotókiállításnak
a megnyitója, ezek mind-
egyike pénteken délután
kerül sorra. A Békési Ízek
Utcája vasárnap reggel nyí-
lik meg, a baráti és munka-
helyi közösségek békési
alapanyagok felhasználásá-
val készíthetnek finomságo-
kat, közben ők és a vendé-
gek is élvezhetik a Békési
Kistérség népdalköreinek,
citeraegyütteseinek és szólis-
táinak műsorát.

Ezek mellett számtalan
gyermekprogram, sportver-
seny és bemutató, színpadi
fellépés, vásári forgatag kínál
élményt az idei Madzagfalvi
Napokon.

Közeledik a Madzagfalvi Napok

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)

Várják a véradókat
A Magyar Vöröskereszt idén ismét kitelepül Békésre a

Madzagfalvi Napok idején. A véradókat szeptember 1-jén,
szombaton 10 és 16 óra között várják a Szent Pál sor 3. szám
alatti Barta Udvarban. A vértadóknak értékes ajándékot ad -
nak, és nyereménysorsoláson is részt vehetnek. A véradás
helyszínén megjelenik majd az egész rendezvény egyik dísz-
vendége, Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt országos
elnöke. Úgy tudjuk, a szervezők rekorddöntésre készülnek:
ha kellő számban lesznek segítő szándékú személyek,
Békés tarthatja az egy rendezvényen megjelent véradók Bé -
kés megyei rekordját. Adjon ön is vért!
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– Laci, légy szíves, beszélj
pedagógus pályafutásodról!

– Négygyermekes földműves
család legkisebb, kései gyermeke
voltam, kétlaki életet éltünk: ta -
nyánk és földünk volt a Belen -
céres Kaszáló határdűlőben, a
nyarat ott töltöttük, a telet pedig
a Damjanich utcában. Nagyon
sokat köszönhetek a szüleimnek,
akik biztosították a későbbiek-
ben továbbtanulásomat. 

Mindig is humán érdeklődésű
voltam, rengeteget jártam a
könyvtárba, másrészt az iskolai
magyartanáraim szerettették
meg velem az irodalmat. Már
általános iskolás koromban is a
tanári pálya vonzott. Ebből adó-
dott, hogy a gimnázium után je -
lentkeztem a Szegedi Tanárképző
Főiskola magyar-orosz szakára
1966-ban. 1970-ben végeztem, és
– legnagyobb örömömre – váro-
sunkban, a nagyhírű Kollégium -
ban kaptam az első állásomat.
Akkor Laborczy Aladárné volt az
igazgató. A 3. Számú Általános
Iskolában tanítottam 1983-ig,
amikor is a Békési Mezőgaz da -
sági Szakközépiskola és Szak -
mun kásképző Intézetbe kerül-
tem, dr. Komáromi Sándor igaz-
gatósága alá. Ebben a tanintéz-
ményben folytattam oktató-
nevelő munkámat 25 éven át,
egészen nyugdíjba vonulásomig.
Az iskolában történő igazgató-
váltással lettem igazgatóhelyet-
tes 1992-ben. Kissné dr. Balogh
Ibolya felkérésére töltöttem be
ezt a pozíciót. A Budapesti Mű -
szaki Egyetemen 1994 és 1996
között közoktatás-vezetői diplo-
mát szereztem, majd a Műve -
lődési és Közoktatási Miniszté -

rium 1997-ben közoktatás-szak-
értővé nevezett ki. 

Az igazgatóhelyettesi mun-
kámhoz a szakmai felkészültsé-
gen kívül olyan emberi tulajdon-
ságok voltak szükségesek, mint a
megbízhatóság, pontosság, hite-
lesség, ugyanakkor a konfliktus-
helyzeteket is tudni kellett kezel-
ni. 1994-ben iskolánkban, amely
alapvetően szakmai képzéseket
folytató intézmény volt, az inno-
vációs elképzelések jegyében be -
indult a négy évfolyamos gimná-
ziumi tagozat, amelynek felügye-
lete, működtetése az én felada-
tom volt. Eredménynek tartom,
hogy munkám befejezéséig mind
a négy évfolyamon két-két osz-
tályt tudtunk indítani. A vezetői
munkám mellett egy ideig osz-
tályfőnök is voltam, szakköri

foglalkozásokat tartottam, és irá-
nyítottam az iskola labdarúgó
csapatát (van labdarúgóedzői
diplomám is), a szakmunkásta-
nulókat közismereti versenyekre
készítettem fel, tolmácsoltam.
Több alkalommal értem el dobo-
gós helyezést az olimpiák törté-
netét feldolgozó megyei vetélke-
dőkben. Emelt fővel mehettem
nyugdíjba, mert megtettem,
amit tehettem. Munkám elisme-

réseként több állami és társadal-
mi kitüntetést is kaptam. 

– Már nyugdíjas vagy. Mivel
telnek napjaid?

– Családi házban lakunk, ker-
tünk van a Malomasszony kert -
ben, és az ezekkel kapcsolatos
teendők sok időmet lekötik.
Sokat foglalkozom az unokákkal,
szívesen böngészem a helytörté-
neti és a sporttal kapcsolatos
kiadványokat, internetezek. Ze -
nét is örömmel hallgatok, gyűj-
töm az aforizmákat, bölcs gon-
dolatokat. Gyakran felkeresem a
helyi könyvtárat, kulturális ren-
dezvényeket, kiállításokat. Volt
iskolámba, ha meghívnak, szíve-
sen elmegyek. Részben sikerült
már összeállítani a családfámat a

Levéltárban – ez még némi
kiegészítésre szorul a Református
Egyháznál az 1890-es éveket
megelőző időszakra vonatkozóan.
Tagja vagyok a békési Városvédő
és -Szépítő Egyesületnek is.
Továbbra is kitartóan szurkolok a
Budapesti Vasasnak, 1962 óta. A
testmozgások közül a korábbi
focival, atlétikával szemben most
már a kerékpározást részesítem
előnyben. Továbbra is teljes  éle -
tet élek. Bár lett volna energiám
a munkámat tovább folytatni, de
tudni kell időben visszavonulni,
és átadni a stafétabotot a követ-
kező generációnak.

– Mesélj végül a családodról is!
– Kiegyensúlyozott családi

életet élünk. Feleségem, Francis -
ka tanítónőként dolgozott váro-
sunkban, lelkesen és igényesen
végezte munkáját. Már ő is a
nyugdíjas éveit élvezi. Nagyon
sokat köszönhetek neki, mindig
számíthattam rá, akkor is helyt -
állt, amikor 1985-ben Moszkvá -
ban voltam a Lomonoszov Egye -
temen kéthónapos nyelvtanári
továbbképzésen. Az idén fogjuk
ünnepelni a 40. házassági évfor-
dulónkat. Két leánygyermekünk
van. Éva, aki kiváló zongorista
volt, országos második helyezett,
többdiplomás, és jelenleg Kali for -
niában él a családjával. Leá nya,
Lujza 9 éves, fia, Dávid 6 éves.
Enikő lányom közgazdász, és
Budapesten lakik. Két kisgyer-
meke van: András 6 éves, Emese
pedig 4 éves. Apaként sokkal
több felelősséget érzett az ember
a gyermekei nevelése so rán, talán
többet is követelt, mint nagyapa-
ként az unokáktól. Felelősség itt
is van, de többet megengedhe-
tünk nekik, mert a nevelés egésze
mégis a szülőkre hárul, nekünk
csak az öröm jut. Büszke vagyok
a gyerekeimre, hiszen családjukat
szépen irányítják, gyerekeiket a
helyes irányba terelik, az unokák
aranyosak és szeretetre méltóak. 

Gugé
Következő interjúalanyunk Kocsor

István fegyverkovács.
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A nyugalom s a derű szobra
Még sose láttam idegesnek, csak mérhetetlenül
nyugodtnak, sugárzó derűsnek, a bárkivel, bár-
hol meghitt beszélgetésbe bocsátkozó riportala-
nyomat, Pataki Lászlót vagy ahogy a városban
közismert, Pataki tanár urat. Bár úgy hittem, jól
ismerem, mégis meg tudott lepni, de erről
inkább beszéljen ő maga.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szol gáltató Központ Derűs
Házának ellátottjai augusztus
8-án a makói Hagymatikum
Fürdőbe látogattak. A Ma ko -
vecz Imre által tervezett „für-
dők fürdőjét” az elmúlt évek
során újították fel, az átadásra
ez év januárjában került sor.
Látványvilágában és szolgálta-
tásaiban is igen magas színvo-
nalat képvisel. 

25 fős kis csapatunk külön-
járattal érkezett a hagyma
városába, a fürdő látványa már
kívülről szemlélve is lenyűgö-
zött bennünket. Számtalan
szabad- és beltéri medence állt
rendelkezésünkre, amelyekben
buzgárok, vízsugarak és masz-
szírozók szórakoztatják a ven-

dégeket. Ellátottaink megmár-
tózhattak a különböző él -
mény- és kalandmedencékben,
lelkesen csúsztak le a csúszdán.
A reumával, izületi megbete-
gedéssel küzdők a melegvizes
gyógymedencékben kúrálhat-
ták magukat, és igazi élményt
nyújtott számukra a barlang-
medence, amelyben különböző
fény-és hangeffektusok színesí-
tik a fürdőzés élményét. A
strandolók biztonságát min-
den medencénél külön úszó-
mester biztosította. 

Csapatunk tagjai kissé fá -
radtan, ám élményekben gaz-
dagon tértek haza, így jövőbe-
ni terveink közt szerepel a
Hagymatikum Fürdő ismételt
meglátogatása.  

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
keretén belül működő 

Pünkösdi Cigány Szeretetszolgálat 
keres és gyűjt a szegények és rászorultak részére

szekrény, ágy, fekhely, asztal, szék, bútorok, 
valamint fűtőberendezés kályha, tűzhely, csempekályha,

gáztűzhely, mosógép, centrifuga, 
és konyhafelszerelés adományokat. 

Elfogadunk hagyatékból származó felhasználható dolgokat.
Minden adományt köszönettel veszünk és adunk tovább.

Gyûjtés: 5630 Békés, Verseny u. 7. (volt ZENZERO).
Munkanapon: 8-16 óra között

Info telefon: 06/20-886-4484, 06/70-315-9427

„ADNI ÖRÖM”

A DERŰS HÁZ ELLÁTOTTJAI 
A HAGYMATIKUM FÜRDŐBEN  

Fenti címmel nyílik kiállí-
tás a Békési Galériában au -
gusztus 25-én 14:30 órakor. A
Magyarország különböző
pont jain bemutatkozó tárlat a
szentendrei Szabadtéri Nép -
rajzi Múzeum és a Magyaror -
szági Tájházak Szövetségének
együttműködésében, a Nem -
zeti Kulturális Alap Múzeumi
Kollégiumának pályázati tá -
mogatásával jött létre. 

A vándorkiállítás tablói
bemutatják a falusi és mező-
városi építészetnek a 19. szá-
zad második felében lezajlott
polgárosodási folyamatát,
utalnak táji változataira. A lá -
togatók megismerkedhetnek
az e korszakban megszületett
tisztaszobával és berendezési
tárgyaival, felfedezhetik a la -
kásbelsőkben megjelenő,

nem zeti jelképekkel is díszí-
tett emlékeket. A paraszti íz -
lés térnyerése a „hosszú évszá-
zad” során a dí szítőművészet
kivirágzásához vezetett, me -
lyet a kiállítás a bútorkészítés
és a fazekasság mesterségén
keresztül mutat be. A képek
érzékeltetik a paraszti gazda-
ságok eszközkészletében be -
következett 19. századi válto-
zásokat, a folyószabályozások
során végbement tájátalaku-
lást, a földművelési mó dok
gyökeres megváltozását. A
mintegy száz-száz ötven év vel
ezelőtti tárgyi világ eredeti
helyszínén ma már szinte
kizárólag tájházainkban őrző-
dött meg. 

A múlt tárgyi világát meg-
idéző kiállítással igazi időuta-
zásra invitáljuk Önöket!

�

Nemzeti jelképek
a magyarországi
tájházakban

Izsó Gábor polgármester a napokban köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából otthonában Balogh Mátyásnét. Marika néni két lányt
nevelt fel, és több unoka mellett már dédunokával is büszkélkedhet.
Jó egészségét és derűs életkedvét reggeli tornával alapozza meg
nap mint nap. Háztartását önállóan vezeti, de a család segítségére
is számíthat. Ezúton kívánunk Marika néninek boldog születésnapot!

Naponta tornázik Marika néni Zenészek a művésztelen

A XX. Csuta Nemzetközi Művésztelep alkotói és a vendégek, vendég -
látók a tábor idején délután és este zenés produkcióknak örülhettek
a Bolyai utcán. Fellépett az énekes Gáspár Szilvia, Pribojszki Mátyás
világhírű dzsessz szájharmonikás, és a békési énekes tehetség, Pál -
mai Panna (képünkön) is együttesével, a Panna Drommal. Swing, jazz
műfajú, to vábbá magyar népdalfeldolgozásokat is rejtő, remekül
összeállított kon certjüket nagyszámú, lelkes közönség hallgatta.

www.bekesiujsag.hu

Pataki László feleségével és két kisunokájával.
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HA MOST CSATLAKOZIK, SPÓROLHAT SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJÁN!

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. október 1-jétől
átveszi a hulladék gyűjtését és szállítását Békés város területén. 

Fő feladatköre a lakossági és közületi hulladékok gyűjtése és szállítása.
10% kedvezményt kapnak a keletkező hulladékok szállítási díjából

2012. december 31-ig azok a vállalkozások, cégek, 
amelyek szerződést kötnek a száz százalékban 

önkormányzati tulajdonú Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel.      

A SZERZŐDÉSKÖTÉS HATÁRIDEJE: 2012. SZEPTEMBER 30.
Továbbá arra is van lehetőség, hogy a hulladék gyűjtésére szolgáló

különböző méretű edényeket béreljék vagy megvásárolják.

Érdeklődni és szerződést kötni lehet személyesen 
az Inkubátorházban (Békés, Verseny u. 4. sz.) 

munkanapokon Kelemen Annánál 8-16 óráig vagy telefonon 
a 66/411-174-es vagy a 66/416-494-es telefonszámon.

Vállalkozók, cégek figyelem! 

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Garázs eladó az autóbusz pályaudvar mel-
letti garázssoron. 30/323-79-22. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a la kótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
kony hás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Ady u. 8/C-ben földszinti, 61 m2-s lakás
eladó. Tel.: 70/518-48-46.
Békésen a Vicza sor 1. szám alatt felújí-
tandó ház nagy telekkel olcsón eladó.
70/77-00-802.
A Juhos Fotó fölött kétszobás, III. emeleti,
klímás lakás garázzsal vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. Érd.: 30/320-
60-71.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
Békési családi ház eladó vagy cserélhető.
70/528-97-30.
Kétszobás, III. emeleti, egyedi órás lakás
az Adyn elcserélhető kertes házra. Tel.:
30/321-35-52.
Fürdő közelében kétszobás, összkomfor-
tos kisebb családi ház eladó vagy má so -
dik emeleti lakásra cserélhető. Tel.: 20/47-
39-541.
A Fülöp utca 19. szám alatti padlásteres
ház eladó. Érd.: 70/651-12-70.
Összközművesített telek lakható épülettel
vagy anélkül eladó. Tel.: 70/53-22-093.
Ház eladó a Magyari u. 41. szám alatt. 70/
509-36-08.
Lakás eladó a Kossuth 1-ben, a Juhos
Fotó fölött, III. emeleten, sürgősen. Érd.:
70/214-41-44.
Ház eladó bontásra. Érd.: 30/844-90-72.
A Lengyel Lajos utcában padlásteres,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Kétszobás családi ház eladó Békésen.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Háromszobás családi ház garázzsal
eladó. Kisebb lakást beszámítok. Érd.: 70/
603-56-87.
Fáyn felújított földszinti lakás eladó, vagy
kocka téglaházra cserélhető. Tel.: 30/518-
07-28.
Békéscsabán a Körösi Csoma Sándor ut -
cában kertes ház eladó. 20/972-59-02.
Karacson kétszobás lakás eladó. Mező -
be rényire csere is érdekel. Érd.: 20/470-
23-44.
Omniánál I. emeleti, felújított, másfélszo -
bás lakás eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Kétszobás, 90 m2-es családi ház mellék -
épületekkel eladó a Teleky u. 10/1. szám
alatt. Érd.: 20/540-58-76.

Sürgősen, jó áron eladó régi építésű, össz -
komfortos családi ház. 30/95-27-364.
Házamat elcserélném vagy eladnám. Érd.:
30/739-62-58.
Ház eladó. Érd.: 30/48-10-449.
A Karacson, jó helyen, III. emeleti, szélső,
klímás, függőfolyós, nagy erkélyes 2 +
fél szobás lakás elfogadható áron eladó.
Érd.: 20/41-32-887.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
A Csallóközi utca 83. szám alatt 2 + 2
fél szobás családi ház eladó. Tel.: 70/398-
25-32.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
A bánhidai részen áron alul kertes családi
ház eladó. Érd.: 70/516-52-41.
Lakás sürgősen eladó a Kossuth 1-ben,
III. emeleten, a Juhos Fotó fölött. Érd.: 70/
214-41-44.
Háromszobás, nappalis, kétkonyhás, két
für dőszobás, sok melléképületes házamat
háromszobás I. emeleti lakásra cserélném
értékegyeztetéssel. Érd.: 30/542-72-12.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított
téglaház fűthető garázzsal eladó vagy
földszintire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyari Imre u. 30. szám alatt.
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy 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.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes ga -
rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Kockaház eladó, belül felújított. 20/555-
78-37.
Tarhoson családi ház eladó. Szegedi la -
kás csere érdekel /földszint, I. emelet/.
Érd.: 30/542-17-80.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Kamuton horgásztórész eladó. Irányár: 110
ezer Ft. Érd.: 70/27-10-532.
Malomasszonykertben téliesített ház be ke -
rít ve eladó. Villany, víz, nagyszoba, kony-
 ha, két kamra, rendezett gyümölcsös.
Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 70/578-06-55, 8-
17 óra között. 

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kölcsey utca 52. szám alatt háromszo bás,
konvektoros, cserépkályhás régi ker tes ház
eladó. Érd.: 70/362-38-88, 66/ 643-739.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06. 
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
A Tompa u. 22. alatt közművesített kertes
ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 20/
921-68-71.

Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. alatt. Érd.: Gát u. 33. Tel.:
20/59-99-102. Ár: 4,9 millió Ft.
Békés belvárosában földszinti, egyszobás,
erkélyes, egyedi mérőórás, tehermentes
lakás eladó, azonnali beköltözéssel. Irány -
ár: 5 millió Ft. Érd.: 20/912-32-43.
Vésztőn a horgásztó mellett parasztház
eladó. Irányár: 5 millió Ft. 30/369-44-62.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Összkomfortos kis ház, csendes környe -
zetben, egyedi gázfűtéses, egy nagyszoba
+ melléképületek 5,5 milliért sürgősen
eladó. 70/236-35-37.
Ház eladó a Szélső utca 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/384-29-76.
Ady utcában III. emeleti „nagy” garzon
eladó 5,5 millió Ft-ért, vagy kertes házra
cserélhető. 70/358-04-35.
Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304. 
Tátra u. 23. szám alatti négyszobás, köz -
művesített családi ház eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 20/921-68-71.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903. 
Ady 8C-ben, a 4. emeleten 76 m2-es,
háromszobás, felújított, egyedi órás lakás
sürgősen eladó. Érd.: 30/462-07-46.
Irányár: 7,5 millió Ft.
Tolnában, Szekszárd közelében tetőtér-be -
 é pítéses tanya eladó. Víz, villany bekötve.
Irányár:7,6 millió forint. Érd.: 70/542-10-91 

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás+nappalis, 90 m2-es családi ház
melléképülettel eladó a Zrínyi utcában. Gáz
és vegyes fűtés, ipari áram, műhely, garázs.
Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 20/943-09-36.
Békéscsabán a Kazinczy u. 44. szám alatt,
kellemes környezetben, összkomfortos ház.
Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 20/523-37-64.
Fáy 9-ben első emeleti, felújított, 64 m2-es,
erkélyes, egyedi mérős lakás eladó. Hoz zá
tartozó téliesített garázs és tároló. Irányár: 9
millió Ft. Csere is érdekel. 20/24-24-802. 
Négyszobás ház, két generációnak vagy
vállalkozásnak, nagy mellékhelyiségekkel
raktárnak is kialakíthatók, városközponti
részen sürgősen eladó, vagy cserélhető
kisebbre. 9 millió Ft. Érd.: 30/377-53-10.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
ga rázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Kétlakásos, külön bejáratú kertes ház
eladó 12 millió Ft-ért. Érd.: 20/331-69-82.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó. Irányár: 12 millió Ft. Bé -
kés, Árvíz u. 1. Tel.: 70/406-26-48.
A Bakyn 2. emeleti, 70 m2-es lakás eladó
12,5 millió Ft-ért. 30/367-97-87.

KIADÓ INGATLAN

Karacson lakás kiadó. Érd.: 20/470-23-44.
Üres épület kiadó lakásnak, üzletnek. 70/
408-50-14.

INGATLANT KERES

Két és félszobás kertes házat keresek
albérletbe hosszú távra 25 ezer Ft-ig. Tel.:
70/252-42-49.

KERT
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.
1-2 hektár termőföldet vennék Békéscsa ba
körzetében építkezés céljára. 20/972-59-02.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, víz, WC, tároló helyiség.
Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Vil -
lany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Jó állapotban lévő Dacia eladó. Békés,
Gát u. 33.
150-es ETZ motorkerékpár üzemképesen
forgalmival, rendszámmal hobbicélra vagy
bontásra eladó. Irányár: 34 ezer Ft. Tel.:
20/62-92-838.
ETZ 150 eladó. 30/282-43-19.
4 db Mercedes gyári lemezfelni (15”
ET31) eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Jawa Babetta kismotor eladó. Tel.:
66/643-046, 20/441-70-96.
Robbanómotoros kerékpár eladó. 30/239-
25-92.

ÁLLAT
Sárga jérce kapirgálós, kopasznyakú is
eladó Muronyban. 30/39-49-555. 
Vágni való kisgalamb eladó, akár kony-
hakészen is. Tel.: 30/433-79-89.
Kecskék eladók. 66/634-507.
Fehér puli kutyusunk elszökött. Aki befogad-
ta és visszaadná az utána síró két kislány-
nak, hívja a 30/386-48-67-es számot.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Tömnivaló kacsák eladók. 70/408-50-14.

TÁRSKERESÉS
52 éves molett nő korban hozzáillő társat ke -
res komoly kapcsolatra. Tel.: 70/36-06-247.
Lakással rendelkező 60 éves férfi társat
keres egy kedves egyedülálló nő szemé-
lyében. 70/500-76-69.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Idősgondozói munkát keresek, ottlakással
is. 70/63-05-215.

EGYÉB
300 literes hűtőláda sürgősen 15 ezer Ft-
ért eladó. Érd.: 70/578-06-55.
Eladó 3 darab10-15 literes zsírosbödön.
Tel.: 30/655-25-15.
Megkímélt állapotú hálószobaszekrény és
ágy eladó.70/204-71-75.
Dió színű jó állapotban lévő szekrény, be -
leépített franciaággyal (140x200-as) ágy -
ráccsal, és zsákrugós, háromzónás mat -

raccal együtt eladó. Ár: 59 ezer Ft. Érd.:
20/91-865-91.
Robi 55-ös rotakapa tartozékaival együtt
eladó. Érd.: 30/599-76-79.
Egyszemélyes heverő, régi típusú, de jó
állapotban eladó. Ár: 8 ezer Ft.  Érd.: 70/
204-71-75. 
Zab eladó. Érd.: 30/213-14-73, 66/742- 848.
Több mint 300, különféle témájú, régi és
új könyv eladó. Kérésre listát küldök a
válogatáshoz. Érd.: fez@freemail.hu. 
176/50 méretű saválló munkaruha öltöny
eladó. Tel.: 30/655-25-15.
Régi és új kártyanaptárakat gyűjteménybe
vásárolok. 5-20 forintos darabáron. Érd.:
30/603-18-70, fez@freemail.hu.
Daewoo 5.1-es házimozi eladó. 30/260-
54-21.
Eladók: Stihl benzinmotoros láncfűrész,
Stihl damilos fűkasza, láncvezető (kard),
15 colos CRT monitor, telefontöltők, head-
set-ek. 30/260-54-21.
Üveges szekrény, íróasztal lámpával, kis
konyhai asztal, dohányzóasztal, fotel, álló -
lámpa, fonott gyermekszék olcsón eladó.
30/377-53-10.
Eladó: keverőtárcsás mosógép, hideg-
meleg vizes kézmosó kagyló, 2db hármas
ablak 270x180-as, Greco babakocsi. 30/
377-53-10. 
Minden kidobásra szánt fát, fémet, papírt
és műszaki cikket ingyen elszállítom. Érd.:
30/260-54-21.
Különböző típusú jó állapotú HP multis és si -
ma nyomtatók teli patronokkal, szép  nyom -
tatási képpel eladók. Érd: 70/242-42-19. 
Eladók: szecskavágók, 5 mázsáig mérő
vasmázsa, famázsa, 200 l-es villanybojler,
16 kalapácsos terménydaráló fejőgép vil-
lany, villanymorzsoló. Tel.: 66/643-164. 
170/50 méretű munkaruha öltöny eladó.
Tel.: 30/655-25-15.
Jégkorszakos kártyák cserélhetők. Tel.:
66/643-164.
Eladó: 2 db vas kerítésbetét, 2 db vizes
köszörűkő, 1 db cirkulatengely, kb. 60 éves
szekrény. Tel.: 70/651-12-70.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Besztercei szilva fáról eladó. 30/243-92-84.
Őszi telepítésre facsemeték eladók: több-
fajta szilva, meggy, alma, dió. Tel.: 70/532-
20-93.
Eladó egy nagyteljesítményű cirkulafűrész
380-as villanymotorral. 20/540-58-76.
Kukoricamorzsoló 220-as villanymotorral
meghajtva, jó állapotban eladó. Irányár: 15
ezer Ft. Tel.: 20/62-92-838.
Minden lomot, kidobásra szánt dolgot,
fém hulladékot ingyen elszállítok. Tel.:
20/228-58-66.
Légpuskát vennék, főleg Sláviát. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Német légpuska újszerű állapotban eladó.
Rosszat, régit beszámítok 10 ezer Ft-ig.
Tel.: 20/629-28-38. 
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzemképtelen dolgait. Tel.: 20/629-28-38.
Eladók: fehér és rózsaszín leánderek, szo -
bapáfrányok, 50 l-es üvegballon vaspántos
kosárban. Érd.: 66/416-144. Deák F. u. 39.
Újszerű hálózsák 1500 Ft-ért, lábon álló
fürdőszobai polc fából 300 Ft-ért, kazán-
házba fa kutyafekhely eladó 300 Ft-ért
eladó. 70/236-35-37. 
3 cm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály lábazattal eladó. Tel.: 30/54-45-
746, 66/414-928.
15 mázsa búza és veres szilva fáról eladó.
Érd.: 66/410-204, este.
24 db üvegezett ablakszárny, kétszárnyas
bejárati ajtó (a zárt javítani kell) eladó.
Érd.: 66/634-398. Hídvégi u. 1.
Othello, Izabella, amerikai és más fajtájú
borszőlő eladó. 20/355-77-26.
Eladó 3 m2-es 180x120x130 cm puffertartály,
napelem is ráköthető. 30/22-98-377. 

Szedett szilvát vennék cefrének. Érd.: 30/
29-97-907.
Vezetékes Karancs T+ gáztűzhely eladó.
Tel.: 20/661-85-79.
Bornak való szőlő eladó kb. 150 kg. Gát u.
24. Tel.: 66/414-886.
4XL-es férfi fürdőköpeny eladó. Nem volt
használva. Tel.: 70/398-25-32.
400 literes fagyasztóláda eladó. Ár: 35
ezer Ft. Tel.: 70/398-25-32.
Júlia, Romana, Színhang és más roman-
tikus füzetek eladók. 100 Ft darabja. Tel.:
30/985-47-58.
50 évnél régebbi szekrényes nagytükör
2000 Ft-ért, 97x120 cm keretes szúnyog -
háló 200 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Nyárfateknő, 2 db 10 literes demizson, 5
literes demizson eladó. 30/98-54-758.
Libikókát keresek fából udvarra. Érd.:
30/29-97-907.
Alig használt egyszemélyes felnőttheverő
és 2 db kerti szék eladó. Érd.: a Csalló -
közi u. 80. szám alatt, délután. 
IKEA-s íróasztal, cd és bakelitlemez-
gyűjtemény eladó. Tel.: 70/406-26-48.
Eladó: 2 db rekamié, takarítógép, előszo -
bafal, hűtőláda, 6 db fotel, háromrészes
ülőgarnitúra. Érd.: 30/739-62-58.
Új Makita EA 3201S benzines láncfűrész 3
év garanciával eladó. Tel.: 20/331-30-09. 
Jó állapotú műszaki rajztáblák, vonalzók
egyetemre készülő fiataloknak 1000 Ft-ért
eladók. 70/236-35-37.
Eladó: kétrészes konyhaszekrény, kétkari -
kás gáztűzhely, cipőtartós előszobafal, ré -
gi típusú süllyesztett varrógép. Érd.: 20/
540-58-76.
Eladó: fehér konyhabútor, 60 l-es hűtő,
120 l-es hűtő. Érd.: 30/813-96-26.
Eladó 1db kétütemű benzinmotoros szi-
vattyú. Érd.: 20/540-58-76.
Eladó: benzinmotoros permetező, bolti mér-
 leg, mázsa súlyokkal, kézi köszörű, üst, Cse -
pel varrógép, befőttes üvegek. 70/612-83-74.
Gobelin képek eladók. 70/612-83-74.
Eladó: műbőrhuzatos heverő, polcos, vit-
rines, akasztós szekrény. Érd.: 20/540-58-76.
Gyerekkanapé és íróasztal eladó. Tel.:
70/235-97-29.
Háromfiókos Lehel mélyhűtő, fagyasztó -
szekrény eladó. Tel.: 66/643-046, 20/441-
70-96.
Eladó: 25 l –es üvegballon kosárral, 60 l-
es fedélnélküli cefrés hordók és 10 l-es
vas tag műanyag pálinkásballon. Tel.: 30/
97-511-62.
Hármas szekrény, ágyneműtartós heverő,
tévéállvány eladó. Érd.: 20/540-58-76.
Háromkerekű, kézzel hajtós utcai rokkant
kocsi és újszerű szobavécé eladó. 30/
244-92-99.
12 kalapácsos daráló 0,75 kW-os motorral,
darásládával 15 ezer Ft-ért. 70/236-35-37.
44-es elektromos Shakespeare csónak -
motor hozzá való akkumulátor (40 órát
üze melt) eladó. 30/269-04-17.
Rossz akkumulátort, vashulladékot ve -
szek. Tel.: 30/230-58-53.
Földterületek megméréséhez használatos
„öl” 1000 Ft-ért, asztalok, székek, fotelek,
ágy betétek 1000 Ft-ért eladók. 70/236-35-37.
Eladó: gáztűzhely, hűtő, villanysütő, kom-
bináltszekrény, asztal sarokpaddal. Tel.:
70/52-89-730.
Eladó egy szekrénysor, heverők, régi tü -
kör, vállfás szekrény, asztal, székek. Érd.:
66/643-739, 70/362-38-88.
Kiváló minőségű burgonya eladó a Mátra
utca 14. alatt (17-20 óra között).
400 l-es fagyasztó, ágybetét, 5 l-es
befőttesüvegek eladók. 70/408-50-14.
Vas csónakváz és javításra szoruló két-
személyes kajak eladó. Tel.: 70/406-26-48.
Besztercei szilva eladó. 20/355-77-26.
Kétkarikás gázrezsót keresek. Tel.: 66/
643-929, 30/513-65-76.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI 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: 2012 AUGUSZTUS 28. KEDD 12 ÓRA.

A Wiener Center Kft az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Dél-
al földi Operatív Program, Telephelyfejlesztés pályázatán
49614513 Ft uniós támogatásban részesült. 

A pályázatot az Európa Universitas Kft, az építési tervet
Hrabovszki Pál tervező mérnök készítette. A kivitelező Békés
Drén Kft. 2010. augusztus 2-től megkezdte munkálatait a
telephelyen.

A fejleszteni kívánt épület egy 699,37 m2-es csarnok. A ter-
vezett épületben a Kft gépjárműveit, valamint építőipari gépeit
kívánja elhelyezni. Az épületben a géptárolón kívül egy kamion
javítására is alkalmas javítóműhely, alkatrészraktár, WC-blokk,
egy veszélyeshulladék-tároló, egy iroda, valamint egy kazánház
valósult meg. A projekt megvalósítása nagy hatást gyakorol a
kft. életére, hiszen a dolgozók mindennapi problémái oldódnak
meg. A fejlesztéssel nő a komfortérzet, mely az életminőség
javulását eredményezi. A projekt megvalósítása 2012. július
31-én fejeződött be.



72012. augusztus 22.

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:00; Szombat: 8:30-12 óráig

Augusztus 13-án a kora reg-
geli órákban zárta be kapuit a
II. Békés-dánfoki Zenei Fesz -
ti vál. A rendezvény három
nap ja alatt közel 35 Békés
megyei rockzenekar és 10 dj
járult hozzá a jó hangulathoz.
A rendezvénynek a Dánfoki
Üdü lőköz pont 32 hektáros
zöld területe adott otthont,
ahol a bátrabbak a szabad
strand hűs habjaiban is meg-
mártózhattak, és a zenei prog-
ramok mellett kísérőprogra-
mok közül is válogathattak. 

A rendezvény célja az, hogy
összefogja a Békés megyében
működő zenekarokat, lemez-
lovasokat és kulturált körül-
mények között kapcsolódjon
ki minden igényes zenét sze-
rető közönség. 

Mindhárom napon kora
dél után kezdődtek a koncer-
tek, majd éjfél körül a diszkó-
ban is gyűltek a táncolni
vágyók, akik egészen reggelig
múlatták az időt. 

Összességében sikeres fesz-
tivál zajlott Dánfokon, és bár
az időjárás nem mindig

fogadta kegyeibe a vendége-
ket, de így is kellemes, csalá-
dias hangulatban telt el a
zenei fesztivál. 

A szervezők ezúton köszö-
nik meg minden fellépőnek,
zenekarnak, önkéntesnek, tá -
mogatónak, hogy hozzájárul-
tak a rendezvény létrejöttéhez. 

Három napig szólt a zene 

A közelmúltban rendeztük
meg a békési „Fürkész” gyer-
mekhetet. Sok előkészítő
mun ka nyomán valósult meg
Istenünk segítségével, 60
gyermek részvételével. Té -
mánk Isten teremtett világá-
nak vizsgálata volt, természe-
tesen a Biblia segítségével.
Minden nap, a tanítások és az
azt követő csoportos beszél-

getések al kalmával rácsodál-
koztunk a látható és a látha-
tatlan – de hitünk által meg-
ragadható – világ szépségei-
re, apró és nagy csodáira. A
nagy meleg miatt elmaradt
kerékpártúra kivételével va -
lamennyi tervezett prog ra-
munk megvalósult. Re -
méljük, hogy az elhintett ige-
mag, ami ma is életképes és

termékeny, sok szívben jó ta -
lajra hullt, és meghozza a
megtérés gyümölcseit. 

A szervezők nevében köszö-
nöm mindenkinek az előké-
szítésben és a tábor alatt nyúj-
tott segítséget és szolgálatot!  

Képek a gyülekezet honlap-
ján keresztül megtekinthető-
ek: http://bekesibaptista.gpor-
tal.hu                     Gy. L. Zs.

Bibliai tábor a baptista gyülekezetben

Első ízben rendezte meg a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ a Dánfoki Üdülő -
köz pontban a Békés Megyei
Néptánc Tábort. Augusztus
6-10. között 7-13 éves gyere-
kek vettek részt az egész na pos
tánctanulásban és játékok ban.
Moldvai táncokat, valamint
Békés megyei gyermekjátéko-
kat és táncokat tanultak a
nyárfák alatt felállított ideigle-
nes színpadon. A szakmai fog-
lalkozások mellett jutott idő a
pihenésre, úszkálásra, focizásra
is. A gyerekek felügyeletét
Mucsi Katalin és Balogh
Boglárka segítette, a tábort a
néptáncpedagógus házaspár,
Mahovicsné Ladányi Anita és

Mahovics Tamás vezette.
Az utolsó, ötödik napon a 32

gyermek a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ színházter-
mét vette birtokába, és lázasan
gyakoroltak a táborzáró bemu-
tatóra, ahol eltáncolták és elját-

szották szü leik és nagyszüleik
örömére azokat a táncokat és
játékokat, melyeket a tábor
ideje alatt sajátítottak el. 

A tábor a Nemzeti Kultu -
rális Alap támogatásával való-
sult meg.

�

Néptánctábor 
gyerekeknek Dánfokon

Az igazi, késhegyig menő nyelvészeti viták
vacsoraasztalok mellett vagy irodák délutáni
meghittségében alakulnak ki – ilyen környe-
zetben került elő a tessék-lássék kifejezés.
Hogy mit jelent, az nem is kérdés: valamit
szín leg, elnagyoltan csinál az illető. Sokkal ér -
dekesebb a szófajisága: igéből, sőt igékből kép-
ződött, az igéből képzett határozószó pedig
fölöttébb ritka a nyelvünkben, talán az untig
és az unos-untalan említhető mellette.

No de alaktanilag! Kezdjük talán a lássék-
kal, ez az egyszerűbb feladat. Természetesen
a lát ige származéka: a felszólító módja egyes
szám 3. személyben. Akárcsak az eszik igé-
nek az egyék. Hogy annak a felszólító módja
az, hogy egyen? Bizony tévedni tetszenek –
ezek ugyanis ikes igék, a szabályos felszólító
mód az –ék végű változat, más kérdés, hogy
ma már a legigényesebb nyelvész sem tépné
meg a kalotaszegi kopottasát, ha a látsszont
hallaná a szánkból. Ezzel tehát rendben is

vagyunk. Ott van még a tessék – nem kell
nagy ügyesség hozzá, hogy azt mondjuk: ez
is ugyanilyen ikes ige, a feladat letudva. Igen
ám, de… ennek a jelentése nem annyira
kézenfekvő. Mikor mondjuk azt, hogy tes-
sék? Leggyakrabban két esetben: akkor, ami-
kor kopogtatnak, illetve amikor kínálunk
valamit. Ez utóbbi esetben azt kívánjuk,
tetsszen, essen (essék!) jól az étel vagy ital.
De az első esetben? Úgy mégsem értelmez-
hetjük, hogy a belépő feltétlenül tetsszen
nekünk. A jelentést máshol kell keresnünk,
nézzünk meg egy származékszót: a tetszha-
lottat! A tetszhalott csak halottnak tűnik,
halottnak tetszik vagy látszik. Hasonló a
jelentése tetsziknek az áttetsző szóban is, itt
is ki tudjuk cserélni a tetsziket a látszikra.
Igazi töve a tet- volt, ez tetten érhető a tet-
tet (valamilyennek láttat) igében is, s ez hal-
latszik ki a tessék-lássék határozószóból.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
CSAK TESSÉK-LÁSSÉK

Elismerés
A Belencéres Néptánc -

együttes művészeti vezetője,
Ma hovics Tamás néptánc pe -
dagógus a napokban átvehet-
te a Népművészet Ifjú Mes te -
re díjat. 

Az elismerést Balog Zoltán
miniszter adta át a Néprajzi
Múzeumban rendezett ün -
nepségen.
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Horgász
szemmel

Az amur nem őshonos halfaj
nálunk, de a Körösök holtágai-
ban és a Körösökben nagyon
jól megtelepedtek. Telepítésük
engedélyhez kötött, mivel táj-
idegen. Nyár végén az amurok
táplálkozása kiváltképp aktív,
hiszen a vizek kellően felmele-
gedtek. Táplálkozásuk nagyon
gyors, egy-egy amur saját sú -
lyának közel a felét be tudja
falni naponta. Aki amurt akar
fogni, annak bátran kell az
amurcsemegékkel bánni. Ete -
tésünket gazdagon kell szórni:
bojlival, pellettel, kukoricával
próbálkozhatunk. Sokan azt
gondolják, hogy túletetik a
halakat, de ahol amurok van-
nak, azt a vizet nem tudják túl-
etetni. Egy 10 kg-os amur kö -
zel 4 kg kukoricát fel tud falni
egy nap alatt. Csalizást illetően
próbálkozhatunk fektetett
vagy lebegtetett csalival, utóbbi
valamivel eredményesebb, mert
az amur nem konkrétan fenék-
ről táplálkozó hal, inkább nád-
ból, hínárból és más vízinövé-
nyekből és állatkákból táplál-
kozik. A vízoszlop minden ma -
gasságában megtalálja a szá-

mára hasznos táplálékot. Tip -
pem: PVA tasakba száraz ma -
gokat vagy bojlit te gyünk, és a
horogcsalit lebegtes sünk ki,
majd az etetésünkre jutassuk
ki. A PVA tasak elolvadása
után a csali koncentráltan van
felkínálva az amurok számára.

Szekerczés Sándor
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Büszkeség volt magyarnak lenni
NYÁRI JÁTÉKOK Nem várt éremesôt hozott a londoni olimpia

Nyerjen kézilabda-bérletet!
Szeptember 22-én, hazai pályán, a Nyíregyháza ellen kezdi meg

az NBIB 2012/13-as szezonját a Békési FKC. A korábbiakhoz
hasonlóan a klub és a Békési Újság közös SMS-játékával meg-

nyerhetik bérletüket a hazai mérkőzésekre.

Kérdésünk:
Melyik évben született gyerekekből álló utánpótlás-csapatunk

nyerte meg az előző szezonban a korosztályos 
magyar bajnoki címet?

Válaszok:
A: 1999 B: 2000 C: 2001

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó nevét, címét
SMS-ben kell elküldeni szeptember 13-án délig 

a következő számra: 30/432-20-30. 
A jól válaszolók között sorsolunk. 

Négy (!) szerencsés nyertesünk jutalma egy-egy bérlet az őszi 
bajnoki idény hazai mérkőzéseire, melyeket a nyertesekkel 
egyeztetett módon juttatunk el hozzájuk. A nyertesek nevét 
szeptember 19-i lapunkban megjelentetjük, őket telefonon 

szeptember 13-án értesítjük, és a bérleteket 
még az első hazai meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.

Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak! 
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

Közzétették a Békés me gyei III. osztályú bajnokság 2012/13-
as idény őszi mérkőzéseinek sorsolását. A Békési FC az alábbi
időpontokban játszik:

Augusztus 25. 17:30 Okány - Békési FC
Szeptember 1. 16:30 Békési FC – Dombegyház
Szeptember 8. 16:30 Zsadány – Békési FC
Szeptember 15. 16:30 Békési FC – Medgyesbodzás-Gábor telep SE
Szeptember 22. 16 óra Mező megyer – Békési FC
Szeptember 29. 16 óra Békési FC – Békéscsabai Előre II.
Október 6. 15 óra Békési FC – Békéssámson
Október 14. 15 óra Puszta föld vár – Békési FC
Október 20. 14:30 Békési FC – Kaszaper
Október 28. 13:30 Gerla – Békési FC
November 3. 13:30 Békési FC – Sarkadkeresztúr
November 11. 13:30 Elek – Békési FC
Az ifjúsági mérkőzéseket a felnőtt mérkőzések előtt két órá-

val rendezik. Hajrá Békés!

Labdarúgócsapatunk
sorsolása

Az olimpia a verse-
nyek versenye, min-
dig felfokozott álla-

potba hoz minden embert. Büszkeség volt
látni, hogy mennyi sportágban kiemelke-
dőek a magyarok, illetve hogy szinte ott-
hon érezhette magát minden versenyző a
helyszínen lévő magyar szurkolók által. A
négy évvel ezelőtti olimpiához képest sok-
kal eredményesebbek lettünk. Köszön -
hető ez többek között az országban egyre
erősödő utánpótlás-nevelésbe fektetett
edzői és sportvezetői munkának. A
magyar kézilabdázás számára az erőviszo-
nyok figyelembevételével rendkívüli siker
a negyedik hely. Az elmúlt hat év legné-
zettebb kézilabda-mérkőzése az olimpiai
elődöntő volt! A sportágnak nagyon sokat
számított ez a remek teljesítmény.
Kívánom, hogy a két hét alatt és a nyolc-
szor elhangzó nemzeti imádság alatt
érzett büszkeség ne csak erre az időszakra,
hanem folyamatosan egész életünkben
megmaradjon és erősödjön minden ma -
gyar emberben! 

POLGÁR ZOLTÁN
a Békési FKC 
ügyvezetője

Mindenképpen fe -
lülmúlta a várakozá-
saimat a magyar

sportolók londoni eredményessége. Bár én
nem szoktam előre megfogalmazni az
elvárásaimat, de a nyolc aranyérem meg-
szerzését különösen nagy sikernek értéke-
lem. A magyar ökölvívók ugyanakkor
nem szerepeltek nagyon jól, érmet nem
sikerült szerezni a három magyar bokszo-
lónak, egyikük a negyeddöntőben, mási-
kuk a nyolcaddöntőben, a harmadik bok-
szoló az első fordulóban esett ki. Úgy
tűnik, hogy nem csak kijutni nagyon
nehéz az olimpiára, hanem a sűrű
mezőnyben ott jól szerepelni is. Az ökölví-
vást a világ minden táján űzik, mondhat-
ni ősi sportág. Olimpiai években a közvé-
lemény kicsit jobban odafigyel a sportra.
Sok gyerek elhatározza, hogy sportolni
fog, el is kezdi az alapokat megismerni.
Azt viszont mindenkinek tudnia kell,
hogy az eredményekhez kitartásra van
szükség, sok „szürke hétköznapot” kell
megélni kemény edzésekkel. 

MACZIK PÁL
ökölvívó edző

Az utóbbi 20 év legsikeresebb magyar szereplését hozta a londoni olim-
pia. A XXX. Nyári Ötkarikás Játékokon a magyar sportolók 8 aranyér-
met szereztek, mellette négy ezüst-, és öt bronzérmet harcoltak ki. Ezzel
a kilencedik legeredményesebb sportnemzet a mienk az Egyesület
Államok, Kína, Nagy-Britannia, Oroszország, Dél-Korea, Németország,
Franciaország és Olaszor szág mögött. A sikerek, és a versenyek izgalma
összekovácsolta a magyarságot. Az olimpia visszhangjáról kérdeztünk
néhány békési sportszakembert.

Igyekeztem a
XXX. Nyári Olim -
piai Játékok minden

eseményét élőben végigkövetni a televízió
és a rádió közvetítéseiben. Nagyon örülök
a magyar sikereknek, tudom, hogy milyen
óriási munka van ezek mögött. Bízom
benne, hogy a sikereken felbuzdulva sok
fiatal kezd el sportolni az országban, így
Békésen is, és a Magyar Olimpiai Bi -
zottság által most kidolgozott és a
Kormánynak átadott sportfejlesztési kon-
cepció erősíti minden sportágunk után-
pótlás-nevelésének helyzetét. A vizes múl-
tam miatt nagyon örülök, hogy a kajak-
kenu újra a legeredményesebb magyar
sportág lett Londonban, noha nem telje-
sen ebben az elosztásban vártam az érme-
ket, de a megszerzett három aranyérem-
ben nagyon bíztam előre is. Kiemelném
még Risztov Éva győzelmét, amely a
magyar olimpiai küldöttség sikerei közül
a legnagyobb meglepetés volt.  Azért is
örülök neki, mert három éve ő avatta fel
az uszodánkat.

KÁLMÁN TIBOR
sportreferens

Teendőim nem
tet ték lehetővé,
hogy az élő közvetí-

téseket láthassam, de valamilyen formá-
ban mindig értesültem a magyar érmek-
ről. Nagyon szép eredménynek tartom az
elért helyezéseket, főként azt figyelembe
véve, hogy a magyar sport milyen álla-
potban van, és a sportolók milyen körül-
mények között készülnek fel egy-egy
ilyen eseményre. Ennek tudatában az
elért sikerek különösen csodálatosak és
elismerésre méltóak. Megfogott továbbá
a magyar sportolók sportszerűsége, pél-
dául hogy Gyurta Dániel aranyérmének
másolatát ajánlotta fel a tragikusan el -
hunyt norvég úszótársa családja számára.
Emellett nagyszerű dolognak tartom,
ahogy az elmúlt héten Debrecenben a
Kecskemét elleni NBI-es bajnoki labda-
rúgó-mérkőzés előtt köszöntötték a klub
vezetői, játékosai, szurkolói Risztov Éva
úszónőt, Debrecen és Magyarország
olim piai bajnokát. Ezek példaértékűek
mindannyiunk számára!

BÍRÓ PÉTER
futballedző

Eredményes szezont zártak
a Békési TE asztaliteniszezői.
A legmagasabb hazai férfi baj-
nokságban, az Extra Ligában
vitézkedő első csapat az ötö-
dik helyen zárt, mindössze
egy ponttal lemaradva a do -
bogóról, a második számú fér-
fiegyüttes pedig megnyerte az
NBIII Dél-Alföldi csoportjá-
nak küzdelmét. A női NBIA-
ban szereplő békési csa pat a
harmadik lett.

Az Extra Ligás csapatból ta -
vasszal Dr. Bohács Gábor 60,
Béres Szabolcs 53, míg Pa gonyi
Róbert 50 százalékos tel jesít-
ményt nyújtott az egyéni mér-
kőzéseken. Tavasszal nem szá-
míthattak az ösztöndíjjal kül-
földi tanulmányokat folytató,
korábban meghatározó játé-
kosra, Sebestyén Péterre, ezért
eredményük elismerésre mél -
tó. A csapat kivívta az ETTU-
Kupában és a Klubcsapatok
Szuperligájában való indulást,
de erre a klubnak nincsen
pénze – tájékoztatott Balogh
Jó zsef vezetőedző. 

Az NBIII-asok között Ba -
ranyi József minden meccsét
megnyerte, Csarnai Gábor 92

százalékos teljesítményt tud-
hat maga mögött, mindket-
ten kimagaslottak csoportjuk-
ban, ahogyan az egész csapat
kiemelkedett a mezőnyből –
értékelt Balogh József, hozzá-
téve: még két férfi csapat sze-
repelt a megyei bajnokságban,
egyik az első osztályban, má -
sik a harmadosztályban.

Az NBIA-s hölgyek tavaszi
mérkőzésein a korábbi román
válogatott Dr. Bergné Balas
Lucia volt a legeredménye-
sebb, 81 százalékos mutatóval.
Ő ezzel az eredménnyel a má -
sodik a bajnokság összesített
listáján. A csapat jövőre is eb -
ben a bajnokságban indul.

Sikerek az asztaloknál

Balogh József vezetőedző


