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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Milyen
sporteseményeket
látogat személyesen?
12%

Inkább
magam
sportolok.

Még ebben az esztendôben elkészül a református istenháza a faluban

Focit.

Kézilabdát.

24%

ALAPKŐLETÉTEL

44%
Inkább
a tévében
nézek sportot.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend
AUGUSZTUS 4-11.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
AUGUSZTUS 11-18.
Turul Patika (Piac tér)
AUGUSZTUS 18-25.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11
óra, valamint 17-18 óra között.

Mintegy negyvenmillió forintból a tervek szerint
még idén felépül a református templom Bélmegyeren. A templom építése a Szabadság téren
június 18-án kezdődött, de az alapkő ünnepélyes
letételére csak július 28-án került sor, Bölcskei
Gusztáv püspök részvételével.
A Tiszántúli Egyházkerület
püspöke igehirdetésében Bélmegyeren azt emelte ki, hogy
a 21. századi emberi válságok
közepette is indítja Isten a
híveket, lelkészeket templomépítésre, például csak a Tiszántúlon
2011-2012-ben
négy helyen épül református
templom. Mindez bizonyítja,

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

Először rendezett a Dánfoki
Üdülőközpontot üzemeltető

Az urnában elhelyezték a templomépítés írott anyagait és más kordokumentumokat. Balról Bölcskei Gusztáv püspök, középen Farkas
János kántor, jobbról Katona Gyula esperes.

Jakab-napi vásári forgatag a piacon
PIAC

Kaszáslevest és „lakós cipót” lehetett kóstolni

Második alkalommal rendezte meg a Piacfelügyelet a
Jakab-napi vásárt július 29-én. A szórakoztató és részben hagyományőrző programok egész délelőtt tartottak, a kilátogatókat a fellépések mellett kézművesfoglalkozások, bemutatók, kóstolók is várták.
Izsó Gábor polgármester
megnyitójában kiemelte, a
rendezvény legnagyobb értéke, hogy a békésiek saját maguk hívták életre, és helyi csoportok szórakoztatják a publi-

Homokvárerdő a dánfoki
szabad strandon

Ezek a lányok kicsi gyerekkorukban építettek utoljára homokvárat, de most a verseny és a közösség kedvéért újra vödröt,
lapátot ragadtak.

hogy Isten nem korlátozható,
Igéje élő és ható, és ma is
képes megváltoztatni embereket, sorsokat. Hozzátette: egy
egyházközösség legnagyobb
értéke a hívek sokasága, akik
megtöltik, és élettel telítik
meg a templomot. A templom alapkőletétele mindenesetre a nagy meleg ellenére

számos érdeklődőt vonzott, a
falubeliek mellett sokan Békésről látogattak el az ünnepi
eseményre.
Katona Gyula, a Békési
Egyházmegye esperese ismertette, hogy Bélmegyeren
2010-ben merült fel a templom építésének a gondolata, a
már nagyon leromlott állagú
gyülekezeti ház kiváltására. A
községben egyébként 1972-ig
önálló egyházközség működött saját lelkésszel, míg jelenleg a békési lelkészek kéthetente járnak ki istentiszteletet tartani, gondozni a híveket.
Folytatás a 3. oldalon

kulturális központ homokvárépítő versenyt a homokos
partú szabad strandon. A
gyermek és az ifjúsági egyéni
versenyszám, továbbá a családi-baráti kategória is népszerűnek bizonyult. Többen építőeszközökkel felszerelkezve,
konkrét tervekkel érkeztek és
órákon át dolgoztak a várukon, mások inkább a szabadidő szórakoztató eltöltésének
fogták fel a jó hangulatú versenyt, melynél a legszebb és a
legérdekesebb homokvárak
készítői egyaránt ajándékot
vehettek át.

kumot. A Jakab-nap a magyar
néphagyományban kiemelt
jelentőségű volt, ekkorra le
kellett aratni a zabot, mert a
hiedelem szerint, ami kinn
maradt a földeken, az elve-

szett. A naphoz időjárásjóslás
is kapcsolódott. Úgy tartották, ha sok a felhő az égen,
akkor sok hó lesz a télen.
A Jakab-napi vásár ezúttal
zavartalan napsütésben, valóságos kánikulában folyt.
Emiatt még inkább elismerésre méltó a zumba fitneszesek
és a kamuti néptáncosok lelkes
fellépése, melyeket vastapssal
jutalmazott a publikum.
Folytatás a 4. oldalon

MEGHÍVÓ
a SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGRE
2012. augusztus 20-án, hétfőn
9 óra
9.15

Ünnepi szentmise a katolikus templomban
Ünnepi istentisztelet a református templomban

Program a Királyok Kapuja Millenniumi Emlékműnél:
9.45
Térzene
10 óra Ünnepi műsor
Himnusz
Pásztor Mátyás szavalata
Ünnepi köszöntőt mond:
Pocsaji Ildikó, képviselőasszony
Az új kenyér megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás szerint
Belencéres Néptáncegyüttes kamaracsoportjának műsora
Szózat

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Mást.

4%

A SZERZŐ FELVÉTELE.

16%

Templom épül Bélmegyeren

Kemencében sült igazi cipót is kínáltak. A kenyeret a polgármester
szegte meg.
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Társak vagyunk a bajban
A GÖRÖGKELETI (ROMÁN ORTODOX) TEMPLOM
Sok békési talán nem is sejti, milyen értékeket őriz városunk ezen jelentős műemléke, a
görögkeletiek egykori temploma. A templom
építtetőiről ma is eltérő véleményeket hallhatunk. Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség
története című művében, a 134-135. oldalon
és Sisa Béla Békés
megye műemlékei című
művében a 93. oldalon
ezeket írja: „A templomot görög és örmény
kereskedők, bérlők építették, kik a megye
területén szétszórtan
éltek.” Ezt kiegészítve
Csumpilla Demeter, itt
korábban szolgálatot
teljesítő, Békésen élt
román ortodox lelkész
alapos levéltári kutatásokra támaszkodva bebizonyította, hogy a
templomalapítók a görög kereskedőkön kívül
román földművesek és bolgár kertészek is voltak. Erről a kutatásról Csumpilla Demeterné, a
lelkész özvegye számolt be. Arról is az ő ismertetése alapján tudunk, hogy a templom nyugati oldalán lévő bejárati ajtón csak a nők, a délin
meg csak a férfiak mehettek be egykor. Sőt a
templomban íves fal választotta el egymástól a
nőket és a férfiakat, szigorúan külön kellett
ülniük. Az anyakönyveket kezdetben ó-cirill
betűkkel írták, de 1788-tól román nyelven,
ugyanis ettől az évtől román nyelven folyt a
szentmise. Az ikonosztáz levéldíszítéseit hatkarátos aranyozott ezüsttel vonták be. Az egész
ikonosztázt, így a rózsagirlandokat is fából
faragták ki. Az ikonosztázon láthatjuk a 12
apostolt, a vértanúkat, a négy evangélistát. A
szentély bejárati ajtaja fölött pedig az utolsó
vacsora látható, valamennyi Stefan Teneczki
műve. A szentélybe felnőtt lányok, asszonyok
nem léphetnek be. Itt végzi a pap a szertartást.
A szentély közepén van egy vörös márvány
oltár, rajta kivésve az Alfa és Omega (a Kezdet
és a Vég), illetve Krisztus szíve átszúrva a lándzsával. Az oltár szélén pedig ó-cirill betűkkel

a felirat: „Ajándékozta az ő emlékezetére
Dimitrios Papagheorgiu (Papp Demeter)
Kozár város (Görögország) egykori lakosa
1788-ban.” A szentély falát körös-körül szentképek díszítették. 1993-ban sajnos betörtek a
templomba. A szentképeket nem fedezték fel.
Mivel itt nem látták
biztosítottnak e művek
őrzését, Gyulára vitték.
Nagyon értékes az
1816-ban készült ezüstkereszt, melynek belsejében üveg alatt égetett,
tűvel készített díszítés a
fában a stációkat ábrázolja egycentiméteres
nagyságban. A felirat
pedig arról tudósít,
hogy Rácz Miklós ajándéka. A szentélyben
helyeztek el egy ezüstfedelű Szent Evangéliumot, amely csodálatos ötvösmunka. A
templomon kívül, a nyugati oldalon temették
el, rózsaszínű márványkereszt alatt pihen Giba
Mihály templomalapító pap. A templom keleti oldalán Ardeleán Mihály és Gyuricza Pál
papok síremlékei vannak.
A templom építését 1791-ben fejezték be,
ezt jelzi a vörösrézzel befedett toronysisakon
az évszám.
1974-ig a mai Ady utca a Popovics utca
nevet viselte. Az 1800-as években élt Popovics
Simeon görögkeleti pap volt, és szavalóversenyeken sokszor ért el országos első helyezést.
A Szarvasi utca 2. szám alatt volt az értékes,
jó állapotban lévő paplakás, a parókia, amit a
70-es években bontottak le. A görögkeleti
román iskola a Csabai út és a Szarvasi utca
sarkán ma is áll (jelenleg virágbolt üzemel
benne), sőt mellette a harangozói lakás a
Szarvasi úton szintén még megvan. Jelenleg a
templomban havonta egyszer tartanak misét,
román nyelven. (Végül szeretném megköszönni Csumpilla Demeterné Emi néninek a
cikk megírását segítő adatokat.)
Bíró György, városvédő

BIOKLINIKA BÉKÉSCSABÁN
Ha túl soknak találja gyógyszerei mellékhatásait,
vagy csak egyszerűen erősíteni szeretné immunrendszerét, forduljon hozzánk bizalommal!
Biorezonanciás állapotfelmérés- és kezelés, homeopátia, masszázs, hajgyógyászat, életmód-tanácsadás, kineziológia, feng shui, babamasszázs, stresszoldó terápiás meditáció, csakra-, energetizáló maszszázs, hangterápia (dob), test-lélek-szellem gyógyászat, szinkronmasszás (egy testen négy kéz), köpölyözés, fül- és testgyertyázás. Gyógynövények, vitaminok, táplálékkiegészítők, természetes alapanyagú kozmetikumok várják széles választékban.
Próbálja ki legújabb szolgáltatásunkat is, a Napsugárszaunát!
Fogyás és méregtelenítés megerőltető edzések, koplalás nélkül!
Nyitva tartás: hétköznap 8-tól 18 óráig, szombaton 8-tól 13 óráig.
ELÉRHETŐSÉGEK:
- honlap: www.csabaibioklinika.hu
- e-mail: bioklinika@csabaibioklinika.hu.
- cím: Békéscsaba, Kinizsi u. 7–9.
- telefon: 70/945-0950 • 66/322-522

Dánfokon kapcsolódtak ki
az idősek klubjának tagjai
Nyári kirándulást szervezett
az MPE Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálata békési telephelye a nappali ellátásban részesülőknek a közelmúltban. Az idősek kirándulásának helyszíne Dánfok volt. A
Dánfoki Üdülőközpont ingyenesen bocsátotta rendelkezésre
a kirándulók részére a faházat
és a zöldterületet. A 20 fős csoport már a kora délelőtti órákban megérkezett az üdülőközpontba, hogy előkészítsék a
bográcsban való főzést. A csendes erdei környezetben vidáman telt a délelőtt. Kissné
Hegyesi Katalin gondozónő
változatos rekreációs programokat szervezett az időseknek.

Az ellátottak lelkesen vettek
részt az ügyességi játékokban,
de jutott idő úszásra, társasjátékokra és természetesen pihenésre is. A finom ebéd elfo-

gyasztása után már a következő kirándulás helyszínén és
időpontján gondolkodtak az
aktív békési idősek.
P. R.

Az idősek élvezték a játékokat Dánfokon.

Rövidesen zenei fesztivál Tök, dió és pulyka
A zenei programok mellett
egyéb szórakozási lehetőségek is várják az érdeklődőket
a Dánfoki Üdülőközpontban
a II. Békés-dánfoki Zenei Fesztivál idején. Természetesen
a szabad strand nyitva lesz és
várja a csobbanni vágyókat.
Emellett horgászat, strandfoci és röplabdapálya, Airsoft
kipróbálási lehetőség is adott.
A fesztivál alatt üzemel az
Antovszki Gitársuli. A szomszédos
kishajó-kikötőben
többszemélyes túrakenut és
sárkányhajót is lehet bérelni.
Aki nem szeret sátrazni,
bérelhet szállást faházban,
körházban vagy a panzióban.
Ez esetben a fesztiválra külön
nem kell belépőt venni.
Szállás információ: Varga
Zsófia (20/586-82-80), Csökmeiné Varga Ágnes (20/58646-49).


a Tökmulatság programjában
Megkezdte a szeptember
29-én sorra kerülő VII. Békési Tökmulatságra a szervezési munkákat a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület tagsága. Most
először lesz egynapos a közkedvelt rendezvény, ez újszerű kihívások elé állítja a
szervezőket.
Mint ismert, leginkább az
anyagi lehetőségek beszűkülése miatt lesz idén ősszel egynapos a Tökmulatság, amelynek az időpontja is korábbra
került: szeptember 29-én,
szombaton tartják. A helyszín
változatlan, ezúttal is a Durkó
utca 8. szám alatti Békési
Tájházba invitálják a hagyo-

mányőrző és egyben szórakoztató rendezvények kedvelőit.
A rendezvény fókuszába
állított növény a tök mellett a
dió, a kiválasztott „kedvenc
állat” a pulyka lesz. Ezekhez
kapcsolódóan várhatók fellépések, gasztronómiai látványosságok. A pulykaszépségverseny mellett diós sütemények versenyét is meghirdeti a
Nefelejcs Egyesület, az állattartók és a háziasszonyok
máris készülhetnek, a jutalmazás nem marad el.
A tökkel kapcsolatos rendezvények között ezúttal is
helyt adnak a közkedvelt tökszépségversenynek, tökkirályválasztásnak, tökfaragásnak,
lesz még töklekvár főzés,

tökös sorverseny és töklámpás
felvonulás is.
A szervező egyesület irodalmi pályázatot is kiírt „Diós
mesék” megírására. Életkori és
terjedelmi megkötés nincs. Az
alkotófantáziával rendelkezők
„dióhéjcsodákat” készíthetnek.
Dióhéj felhasználásával bármilyen használati tárgy, állatvagy egyéb figura, játék elkészíthető. A pályázat kiírója az
ötletességet és a kivitelezést
egyaránt értékeli. Életkortól
függetlenül bárki pályázhat
egyénileg vagy csoportosan.
Mindkét pályázathoz a pályamunkák a Békési Tájházban
szeptember 20-ig nyitvatartási
időben adhatók le a pályázó
adatainak megadásával.
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Emlékezés a roma holokauszt áldozataira
EMLÉKNAP

A cigány-magyar békés együttélést hangsúlyozták

Az 1944-es cigány holokausztra, azaz népirtásra emlékeztek augusztus 2-án Békésen. A
rendezvényt a helyi
önkormányzat, a Békési
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója
hívta életre.

Gyertyagyújtás a világháborús emlékműnél a Holokauszt Roma Áldozatainak Emléknapja alkalmából.

számadással – mondta Balog
Krisztián, aki beszédében
egyben figyelmeztetett arra is,
amivel az egész náci ideológia
megerősödése kezdődött, az
uszító beszédekre, bűnbakkeresésre. Ezekre a jelekre, újra
feltűnő politikai jelképekre
ma is fel kell figyelni, és el kell
fojtani minden antiszemita és
cigányellenes mozgalmat –
hangsúlyozta.
– A fajgyűlölet felszámolásának egyetlen útja az evangélium – szögezte le Mucsi And-

rás, Békés Város Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának elnöke, hozzátéve: a békés egymás mellett élésnek az elfogadás az alapja, a gyűlölködést el
kell utasítani.
Később koszorúzásra került
sor. A városvezetés részéről
Izsó Gábor polgármester és
Tárnok Lászlóné jegyző koszorúzott, továbbá a cigányönkormányzat, a cigánymiszszió, a Lungo Drom, a Reményhír Alapítvány, az Eöt-

vös iskola, az epreskerti óvoda, a romavendéglő és a kulturális központ helyezte el az
emlékezés virágait.
A megemlékezés végén
Durkó Albert, a MPE Országos Cigánymisszió misszióvezetője áldást kért a magyarországi cigányságra, kérve, hogy
találják meg a helyüket a
nemzetben, a keresztény egyházban, emelkedjenek fel, és
Békésen továbbra is békében
éljenek együtt a magyar és a
roma lakosok.
Sz. K.

Könyvajánló

Templom épül
Bélmegyeren
Folytatás a címoldalról
Elhangzott: a több mint
negyvenmillió forintos beruházáshoz az egykoron államosított bélmegyeri református
iskola kárpótlásának 14 millió
forintos összege, a Tiszántúli
Egyházkerület 17 milliós és a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium egyházi főosztályának négymillió forintos
támogatása biztosítja az alapot. További forrásokra is
szükség van, ezért közadakoA templom építésére adományt az alábbi számlaszámra
lehet befizetni bármely pénzintézetnél: OTP 1173307220000978.

Egyszerű
Pálmai
Tamás

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Az I. és II. világháborús emlékműnél megtartott ünnepségen Izsó Gábor polgármester
azt hangsúlyozta, hogy a népirtás soha, semmilyen körülmények között nem fogadható el
és nem mentegethető. Rá emlékezni pedig akár 60-70 év múltán is kötelező az utókornak.
Balog Krisztián, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ismertette a második
világháború eddig kevéssé kutatott eseményeiből a cigányok
tömeges irtásáról ismert adatokat. A vészkorszaknak becslések szerint 5-50 ezer roma áldozata volt Magyarországon, sokakat az auschwitz-birkenaui
haláltáborokban gázosítottak
el, míg mások lakóhelyükhöz
közel nyugszanak jeltelen tömegsírokban.
– Az utódok késlekednek a

Je g y z e t

zást hirdettek. Ha minden a
tervek szerint halad, a bélmegyeri református templom a
Vektor Kft. kivitelezésében
november 30-ig felépül.
A hatalmas hőségben, a
már félig álló templomfalak
katlanában megtartott alapkőletétel során Dr. Kovács
József országgyűlési képviselő
kiemelte: a bélmegyeriek példaértékű összefogásából épülő
templommal történelmet írnak. Dán Márton bélmegyeri
polgármester némi aggodalmának adott hangot, hogy a
falu, ahol több templom is
várja majd a híveket, idejekorán el ne néptelenedjen.
Szegfű Katalin

A békési középiskolai történelemtanár, Mucsi András
újabb könyvét tarthatjuk kezünkben. Bevallása szerint a
„Politika és katolicizmus” című kötete hiánypótló, hiszen
ez a téma mindeddig alig volt
jelen a magyar történetírásban.
A francia forradalomtól a XX.
század elejéig kutatja és mutatja be a témát. Foglalkozik a
katolikus egyházzal, annak a
politikára adott válaszaival, pártpolitikával, jelentős hazai
és európai politikusokkal. Külön érdekessége művének,
hogy ezt a témát a KDNP protestáns politikusaként tudta
teljesen objektíven kezelni.
A kiadvány megvásárolható a Békési Református Lelkészi Hivatal irodájában és a Szegedi Kis István Református
Gimnáziumban.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
Egeresi János Attila (Békés)
és Szabó Ágnes Ilona (Békés), Benyovszki Szilárd
(Mezőberény) és Nagy
Andrea (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Balog
Sándorné (82 évesen, Kamut), Tokaji László (84),
Öreg István (83), Bíró

István (81), Hégely Sándor
(66), Hopka Imre (58),
Belleli László Lajosné (65),
Garzó József (85, Murony),
özv. Péter Istvánné (82), Dr.
Balanyi László (91, tanár).
Nyugodjanak békében!

A múltkori jegyzetemben
használtam ezt a szót, az
egyszerű család összefüggésben, hozzátéve, hogy
talán épp azért nagyszerű
valami. Azóta szinte naponta eszembe jut ez a megfogalmazás, nem hagy nyugodni. Foglalkozzunk hát
kicsit vele.
Ha magyarázatát, értelmét keressük a címbéli szónak, ilyeneket olvashatunk:
egyszerű az, ami nyílt, ami
hozzáadott dolgoktól mentes, ami könnyen érthető,
ami nem bonyolult, szinte
magától adódó (mint a legtöbb nagy felfedezés), amit
kertelés nélkül, közérthetően fogalmazunk meg.
Na, igen, itt van tehát az
eb elhantolva! Hisz a mai,
mesterségesen agyonbonyolított világunkban lassan
már az gyanús, ha valami
első hallásra felfogható, és
ha valaki érthetően fogalmaz még talán le is nézik
érte. És, ha ne adj Isten az
illető még az igazat is ki
meri mondani, akkor enyhe
esetben sarkosan fogalmazónak nevezik őt, „súlyosabb felfogás” esetében pedig fejbe verik, vagy agyonütik, földrajzi és „népi” szokásoktól függően.

Anno azt hittük,
hogy a kommunizmussal együtt a
bükkfanyelv is eltűnik az elvtársakkal
együtt. Hát, az el is
tűnt, de jött helyette
sok más, talán még
rosszabb is olykor.
Az sms-csetelős űrdadogástól, az idegen kifejezésekben tobzódó emeritus
(értsd kiérdemesült) professzori előadástól a globalizált, vagy „euronizált”
(értsd az Európai Unió titkos boszorkánykonyháiban kotyvasztott) tizenkilencre lapot húzó huszonegyedik századi dögvészszagú egyenszájbarágó förtelemig, mely az uniformizált (értsd egyenjogúság
nélkül „egyenlővé” tett),
egykor szabadnak hitt médiából reánk zúdul. S itt
álljunk meg egy percre és
emeljünk kalapot az említett területen fanatikusan
ellenálló néhány, még

gúzsba nem kötött utolsó
mohikánnak.
De evezzünk szelídebb,
csendesebb vizekre. Magam
is használok néha (mint az
előbb is) hosszú és bonyolult mondatokat. Bevallom,
egyszerűen szeretem őket.
Szeretem, ha végig lehet
menni rajtuk – néha többszöri nekifutásra, az igaz –
és talán érthető, amit mondani akartam. És használok
idegen szavakat is, de mindig mellé teszem a megfelelő magyar változatot is, és
általában olyanokat választok, amelyek közszájon forognak ugyan, de gyanítom,
hogy sokan úgy használják,
hogy értelmét sem ismerik.
Egy kicsit köznevelési feladatnak is tartom ezt.
Amikor pedig egy barátról, baráti családi környezetben értett egyszerűségről
van szó, az valóban „csak”
annyit takar, amennyit a szó
magyarázataként a jegyzet
elején említettem. Azaz
olyan barátot, vagy olyan
társadalmi és – talán még
kimondhatom – egyházi
köteléket jelent (jelesül a
családi intézményét) amelyen belül a kimondott szó
mindig őszinte és igaz, ahol
nem kell fölös udvariaskodással tarkítottan köntörfalazni, ha valamit közölni szeretnénk. Olyan környezetet
rejt ez, ahol az lehetek, aki
vagyok, minden cafrang és
manír nélkül. Azaz betanult
sémákat alkalmazó művi
interperszonális relációról
(értsd mesterséges személyek közti kapcsolat) beszélek tehát, helyesebben az
ettől való mentességről. Az
ilyen barát, baráti család
ajtaja bejelentkezés nélkül is
nyílik számomra, mint
ahogy én is így fogadom a
hozzám érkezőt, de éppen ez
a sallangmentesség teszi
lehetővé azt, hogy akár nekem megmondják, ha rosszkor érkeztem, akár én
mondhassam meg ezt adott
esetben, és senki sem sértődik meg rajta. Ma is emlegeti az egyik ilyen kedves békési família azt a pillanatot,
amikor anno becsengettem,
és kérdeztem, hogy nincs
egy darab szalonnátok, mert
nagyon éhes vagyok! Akkor
zártak szívükbe örökre.
Igen, néha ilyen egyszerű
a dolog. Mint ahogy egész
életünk is az volna, ha mi
magunk nem bonyolítanánk agyon. Ennek a felismerésnek a jegyében kívánok mindenkinek jó ki- és
feloldozódást!
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Szárnyalt a fantázia, lecsapott a kalapács
TÁJHÁZ TÁBOR Nagyon élvezték a gyerekek az egyhetes közös alkotást

A fővárosban minden kerületben, vidéken pedig 175
helyen lesz járási hivatal 2013-tól. A kormány döntött a
járások székhelyeiről és illetékességi területeikről, így Békés
is járási székhely lesz. A vidéki embereknek nagy segítség
lesz majd, hogy lakóhelyükhöz közel, rugalmasabb időbeosztással, könnyebben tudják majd az olyan ügyeket is
intézni, amelyekért eddig a megyeszékhelyre kellett utazniuk. A járási hivatalokhoz kerülnek az okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi- és gyámügyek, egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek. Jövő
évtől a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként
működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási
munkaügyi kirendeltség. A járási hivatalok átveszik a polgármesteri hivataloktól az e feladatokat jelenleg is ellátó a
köztisztviselőket, és a szükséges ingó- és ingatlan vagyont
is. Ezek a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek, a
vagyonkezelő a kormányhivatal lesz. A kormánymegbízott
az átadás-átvétel előkészítésére és lebonyolítására járási biztost nevezhet ki. A helyi önkormányzattal közösen használt
ingatlanok fenntartásának költségeit megosztják.

Átadták az adományfestményt
Az „Esély” Állat és Természetvédő Egyesület tavaszinyári adománygyűjtő akciójára több felajánlás érkezett. A
legnagyobb összeget adományozónak Püski Sándor békési
grafikusművész ajánlotta el
egyik alkotását. A festményt
már át is adták Makra

Sándorné magánszemélynek,
aki 120 ezer forintos átutalással a legmagasabb összeget
adományozta az állatvédőknek. Ezzel és a másik három
felajánlással az egyesület munkája a kidobott állatok mentésében és ellátásában könnyebbé válhat.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
30/981-76-54.
Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és
Természetvédő
Közhasznú Egyesület
(Békés)

Hetedik alkalommal hirdette és rendezte meg
nyári táborozását a Jantyik Mátyás Múzeum. A
zömében kisiskolás gyerekek egész héten játszva tanulhattak, ügyesedtek, és persze jól érezték
magukat.
A tábort Balog Gáborné
kézműves és Szabóné Nemes
Magdolna óvónő vezette, és
azt már a táborba kilátogató is
érezhette: legfőbb törekvésük
a gyerekekben rejlő kreativitás, a szabad fantázia felszínre
engedése volt. Tulajdonképpen az öt nap során folyamatosan kézműves foglalkozáson
vettek részt a zömében kisiskolás korú gyerekek, a leginkább előtérbe helyezett anyag
a kender, a madzag volt.
Emellett a használati- vagy
dísztárgyak alkotásához felhasználtak még fűzfavesszőt,
fát, üveget, csipkét, textíliát is.
Újdonságként jelent meg, és
nagyon népszerűvé vált a
fahulladékból való alkotás,
mindenféle kötöttség nélkül.

FOTÓ: SKULTÉTI IMRE

SZABADSÁGOM
Az évnek ezen időszakában töltik a legtöbben az éves szabadságukat családdal illetve barátokkal. A jól megérdemelt
pihenést nagy várakozás, izgalom előzi meg. „Szabadságon
vagyok, azt tehetek, amit csak akarok” hangulat uralkodik az
emberen. A szabadságra való igény az ember életében megjelenik testi, lelki, erkölcsi, szellemi területen. Miből fakad ez
az igény? A Biblia arról beszél a Mózes első könyvének 1.
részében, hogy Isten megalkotta az embert a föld porából, és
életnek leheletét lehelte az emberbe, így lett élő lélekké. Ezért
van az embernek szelleme, lelke, teste, öntudata és szabad
akarata a döntéseihez. Az első emberpár, Ádám és Éva a
kapott lehetőséggel (vissza) élve, evett arról a fáról, amit Isten
megtiltott számukra. Hallhattuk már ezt a mondatot: „Én
szabad vagyok arra, hogy bármit megtegyek.” Ennek negatív
következménye, hogy az engedetlenségük miatt lettek a bűn
szolgájává. Az embernek szüksége van külső segítségre, hogy
a bűn fogságából kijusson. Ez a segítség csak Jézus Krisztus
személyében adatott minden ember számára. Jézus Krisztus
mondja: „…én azért jöttem, hogy a foglyoknak szabadulást
hirdessek.” Hogyan lehet ebben részem? Úgy, hogy kérem és
elfogadom azt a szabadítást, amely Jézus Krisztus kereszthalálában és feltámadásában vált valósággá. Kívánom, hogy
legyen mindenkinek része ebben az igazi szabadságban!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Az egyhetes múzeumi tábor olyan foglalkozással ért véget, ahol a gyerekek szüleikkel együtt készíthettek
madzag felhasználásával kendervirágot.

A gyerekek rájuk méretezett
kalapácsot, fűrészt, reszelőt
használhattak, és tetszés szerint szögelhettek járművet,
például hajót, helikoptert, autót, biciklit, teherautót, tankot, vagy éppen órát, tornyot,
dobozt, vagy bármi mást.
Szabóné Nemes Magdolna

elmondta, az ilyen foglalkozás
nem pusztán a szabad fantázia
szárnyalását adja, hanem javítja
a kézügyességet, a logikai gondolkodást, sőt a társas kapcsolatokat is. Hiszen a gyerekek
összedolgoznak, segítik egymást. Még a legaktívabb gyerekeket is elmerülnek a munká-

ban, nem kell őket fegyelmezni,
a verekedés eszükbe sem jut.
A foglalkozások mellett
városi sétára mentek, múzeumot látogattak, és udvari játékokat játszhattak, például ugrálóköteleztek, kötelet húztak.
Ezekhez remek terepet adott a
Tájház tágas udvara. Sz. K.

Jakab-napi
vásári
forgatag
Folytatás a címoldalról
Kiállt továbbá a közönség elé
Balla Tibor tekerőlantos, továbbá Horváth Rudi és zenekara is.
A gyerekeket és szüleiket kézműves foglalkozás várta. Megszegték a kemencében sült kenyeret, melyhez sárgadinnyelekvárt kínáltak. Szintén kemencében készült el az aratások egykori slágerétele, a kaszásleves, és
a „lakós cipó”, amibe kolbászt
„ültettek”. Akinek mindez nem
volt elég, láthatta a református
asszonyok csigatészta- és kötöttgaluska-készítő-, továbbá
Egeresiné Ica kenyérdagasztó
bemutatóját. A piaci árusok
ezúttal a szokottnál lényegesen
kisebb számban jelentek meg,
holott az ilyen rendezvényeknek
éppen az volna az egyik célja,
hogy a piacot ritkábban látogató, fiatalabb asszonyok is visszavagy hozzászokjanak a piaci
vásárláshoz.
Jeneiné Lagzi Mária, a
Piacfelügyelet vezetője kérdésünkre elmondta, a mostanihoz hasonló piaci vásárt a szüret jegyében október elején
tartják majd. Addig is várják a
piacra kilátogatókat a minden
hónap első vasárnapján tartott
bolhapiacra és kisállatvásárra.
Szegfű Katalin
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Valódi kapcsolat kontra
online kapcsolat
Kicsi, de erős, munkája férfias

– Kit tisztelhetünk az ön
személyében?
– Nagyon türelmes ember
vagyok, amire szükségem is
van, hisz Zsoltika, a nagyobbik
gyermekem két és fél éves,
Bazsika (Balázs) pedig még
csak 8 hónapos. Napjaim nagy
részét a róluk való gondoskodás töltik ki. Szeretek rendszer
szerint élni, ezért bármit is csinálok, előre eltervezem, mit és
hogyan. Anyukám szerint már
kicsinek is ilyen voltam. Precíz,
pontos és maximalista vagyok,
és nemcsak önmagammal
szemben, másoktól is elvárom
ugyanezt. Alapvetően optimista vagyok, de azért reálisan
látom a lehetőségeimet. Ha
marad egy kis időm a gyermekeim gondozása után, akkor

szívesen fejtek rejtvényt, kertészkedek, és mostanában a
szabás-varrás rejtelmeivel ismerkedem a dédnagymamám
útmutatásai szerint.
– Szakmája szerint mélynyomó mester. Mi a feladata?
– Ez egy nyomdai, nyomtatási eljárás, melynek során a formahenger a festéket felviszi a
fóliára, és az ellennyomó henger
segít, hogy a festék megtapadjon a fólián vagy más nyomathordozón. Ez a lényege ennek a
legprecízebb nyomtatási eljárásnak. Így főként a tömegesen
gyártható termékek készülnek,
esetleg brosúrák vagy gyengébb
minőségű szórólapok. Precíziós
munkát igénylő termékünk
például a pénz, az értékpapírok,
a gyógyszerek, felvágottak fó-

Húsz, ami huszonkettő
Csavaros a cím, és ez is –
azaz a csavar – az ajánlott téma az idén a Csuta Nemzetközi Művésztelepen. Húsz,
mert ennyi éve indult gyakorlati útjára az elképzelés, de
huszonkettő is, mivel két évben két-két alkalommal volt
megrendezve Békés e rangos
kulturális eseménye.
Mint mindig, a mottó
most is többértelmű, hisz a
csavar mint eszköz, de mint
jelző is értelmezhető, lásd
svédcsavar, csavaros ész például. Az idén is nagyszámú,
33 résztvevővel számolt a
szervező Csuta György festőművész, a város díszpolgára. 2012-ben is Európa számos (11) országából jöttek a
meghívottak.
A tábort ez alkalommal is
Túza Béla fővédnök nyitotta
meg, aki a szervező kitartását, a művésztelep országos
és nemzetközi rangját emelte
ki. Izsó Gábor polgármester,
aki a jelenlevőket köszöntötte, a város lakóinak és vezetésének befogadó, segítő szeretetéről beszélt.
A művésztelepet ebben az
évben is számos kulturális
esemény kísérte és kíséri. A
szombati megnyitó után
Gáspár Szilvia szép hangját
csodálhattuk meg. Hétfőn
este film és fotók vetítésére
került sor István Péter, Apá-

ti-Nagy Lajos, Slajf Sándor és
Ribényi Csaba Alfonz jóvoltából. Kedden Sipos István
orgonakoncertjét hallgathatta közönség a baptista imaházban, szerdán zumba est a
terv, csütörtökön este a
békési Pálmai Panna és zenekara, a Panna Drom lép fel a
Bolyai utcán. A zárónapon,

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Ezúttal nem a bors, hanem a 26 éves Kiss
Andrea, jelenlegi interjúalanyom. A valóban kistermetű, csendes, halk szavú fiatalasszonyról
kevesen gondolnák, hogy egy kisebb szobányi
gépszörnyetegnek parancsol a munkahelyén. Az
már csak ráadás, hogy miközben munkájáról
beszél, egészen lázba jön, szóval a munkájának a
szerelmese. Mi is az? Íme:

liái, az ásványvizek címkéi, a
csokoládék csomagolása. Órákig beszélhetnénk még róla, de
az inkább egy szakmai jellegű
újságba való. Tömörítve ez a
lényeg, amit egy laikus is megérthet.
– Azt hallottam Magyarországon ön az egyetlen nő, aki
ezt csinálja. Miért pont ezt
választotta?
– Tudtommal valóban én
vagyok az egyetlen hazánkban, akinek ez a munkája.
Azért választottam, mert kreatív munka, és mert szeretem
a kihívásokat. Az élet hozta

így, hogy pont ezt választottam, de ennek azért van egy
története is. Már a szakiskolában is „kilógtam” a sorból
mint nő, és még egy tanártól
is megkaptam: „Maga mit
keres itt?” Az iskola egy külső
nyomdába helyezett ki gyakorlatra másodmagammal,
egy fiúval, ahol a férfiak először kétkedéssel, talán kicsit
lenézően fogadták megjelenésemet, de két-három hónap
eltelte után megszerettek.
Akkor kérdeztem meg az
üzemvezetőt, hogy átmehetnék- e arra a gépre, bár fogalmam sem volt, mit csinálnak
azon a masinán, de kíváncsi
voltam. A betanulás időszaka
nem volt éppen zökkenőmentes, mert annyi mindenre kell
figyelni egyszerre, de megérte.
Az idő igazolta, hogy helyes
volt az elképzelésem, és nem
bántam meg a döntésem.
Sikerült kivívnom a férfi munkatársak elismerését, szeretetét, és visszavárnak a munkahelyemen.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Süveges Norbert zenész.

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.
„ADNI ÖRÖM”
Gyûjtés: 5630 Békés, Verseny u. 7. (volt ZENZERO).
Munkanapon: 8-16 óra között
Info telefon: 06/20-886-4484, 06/70-315-9427

Csuta György festőművész és
Túza Béla fővédnök.

pénteken este pedig a világhírű dzsessz szájharmonikás,
a békéscsabai Pribojszki
Mátyás koncertjét élvezhetjük ugyanitt.
A zárókiállításra hagyományosan a Békéscsabai Jankay
Galériában kerül sor augusztus 10-én 16 órakor. A tárlatot
Szabó István, Oscar-díjas
filmrendező nyitja meg.
Az augusztus 4-10. között
lezajló eseményre idén is szeretettel várják a délutáni és esti
órákban ellátogatókat. P. T.

A Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum július
közepén tartotta legutóbbi,
Békés, Csongrád, Szolnok me-

taihoz történő kötődés veszélyes,
mert az ember elszigetelődéséhez, elsivárosodásához vezethet.
A nyári szünet közepén járunk.

gyei szakemberek részvételével három előadásból álló tanácskozását az ún. dizájner
drogokról.
Modern korunk újszerű kábítószerei a képernyőhöz történő
kötődés és a világháló virtuális
világa. A túlzott mértékű és a
valódi társas kapcsolatok leépüléséhez, megszűnéséhez vezető látszatvilághoz és látszat kapcsola-

Figyeljünk a gyermekekre és fiatalokra, egymásra és önmagunkra is, hogy legyenek élő társas
kapcsolataink, programjaink!
Online függőség esetén
van segítség! Hívható a Békési Mentálhigiénés Szolgálat a 66/643-991-es számon.
A tanácskozáson előadás
anyagai
letölthetők
a
www.bekesmenta.hu oldalról.

Keresse és olvassa a Békési Újságot online!

www.bekesiujsag.hu

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ által képviselt és folyamatosan fejlesztés
alatt álló belső minőségbiztosítási rendszer második pilléreként akkreditált képzést szervezett a budapesti székhelyű
Szigony Alapítvánnyal Békésen négy alkalommal júniusban és júliusban. Az előadók, a
szociális szakemberek által
igen elismert prof. dr. Szabó
Lajos, az ELTE Szociálismunkás-képző Tanszék főiskolai
tanára, Gordos Erika, az Országos Közösségi Ellátók Egyesülete elnöke és Bulyáki Tünde, az ELTE Szociálismunkásképző Tanszék tanársegédje
volt. A képzés helyszínének a
Mentálhigiénés
Egyesület
adott otthont.
A szociális szakemberek széles körű ismereteket sajátíthat-

tak el a pszichiátriai betegekkel
élő családok nehézségeiről és e
családoknak nyújtható pszicho-szociális segítés lehetőségeiről. Ennek keretében megismerkedhettek a pszichiátriai
megbetegedéssel küzdő személyek specializált szükségleteivel, az adekvát problémakezeléssel. A képzés során elsajátították a szociális munkások a
hozzátartozók és természetes
erőforrások felhasználásának
elsődleges módját.
Az intézmény továbbra is
elkötelezett az átalakuló szolgáltatási rendszerben a kiszámíthatóság, a tervezhetőség, a
szakmai eredményesség, a közösségi értékek fokozott figyelembevétele, a gyorsan és innovatívan reagáló szociális védelmi rendszer működtetése
mellett.

Várjuk önkéntesek jelentkezését!
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálata várja olyan segítő szándékúak, fiatal, középkorú és idősödő személyek jelentkezését, akik szívesen áldoznák szabadidejüket önkéntes munkára. Az önkéntes munka keretében tanulási nehézséggel küzdő vagy csellengő gyermekeket kell korrepetálni.
Szeretettel várunk minden tettre kész érdeklődőt!
Jelentkezni lehet a szociális szolgáltató Jantyik u. 1. szám alatti
székházában Guskáné Kiss Mónikánál, vagy a 66/414-840-es és a
70/337-1186-os számon.
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Vállalkozók, cégek figyelem!
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.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Lakás eladó Kőszegen központhoz közel a
lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Muronyban zárt, téliesített, fűthető faház
eladó két nagy fóliával, teljes berendezéssel. Érd.: 20/212-44-11.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cserélhető. Érd.: 70/36-11-973.
Omniánál 1. emeleti másfél szobás, felújított lakás eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Békés központjában, a Szív u. 7. alatti családi ház eladó. Tömblakás beszámítása lehetséges értékegyeztetéssel. 30/23-93-695.
30 m3-es téliesített nyaraló bővítési lehetőséggel, termő gyümölcsössel eladó.
Villany és fúrt kút van. Tel.: 66/634-457.
Ház eladó a Csallóközi u. 80. szám alatt.
Érdeklődni ott a délutáni órákban.
Sürgősen, jó áron eladó régi építésű összkomfortos családi ház. 30/95-27-364.
Békésen kétszobás, összkomfortos kockaház sok melléképülettel eladó vagy első
emeletig cserélhető. Tel.: 30/553-86-70.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Ház eladó a Rákóczi utca 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Ház eladó vagy elcserélhető. Érd.: 30/
739-62-58.
Áron alul eladó az Árpád u. 11. alatti négyszobás kertes családi ház. Érd.: 70/51652-41.
Fáyn felújított, földszinti lakás eladó vagy
kocka téglaházra cserélhető. Tel.: 30/51807-28.
Összközművesített telek lakható épülettel
vagy anélkül eladó. Tel.: 70/53-22-093.
Két utcára nyíló 1200 m2-es közművesített
telek, bontásra való házzal eladó. Érd.:
Pacsirta u. 11. 30/36-00-731.
A Szőlő u. 32. alatt ház eladó. 30/442-18-95.
Budapesten a VII. kerületben 64 m2-es lakás eladó vagy bútorozatlanul kiadó. Tel.:
30/612-16-76.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Bercsényi u. 9. alatti ház eladó. Érd.: 30/
295-59-84.
Ady utcában második emeleti, egyszobás,
egyedis, felújított, nagy erkélyes, tehermentes azonnal költözhető lakás eladó. Csere
érdekel. Érd.: 30/96-71-557, 66/634-457.
Kétszobás, 90 m2-es családi ház eladó a
Teleky u. 10/1. alatt. Érd.: 20/540-58-76.

Békésen ikerlakás egyben vagy külön-külön eladó vagy 1. emeleti lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-73-40.
Sas u. 7. alatti ház eladó. 66/414-919.
Ady 14-ben második emeleti lakás eladó.
70/391-03-28.
Karacson III. emeleti, 2,5 szobás, szélső
lakás eladó. Érd.: 20/413-28-87.
Akácfa u. 1. szám alatti, két család vagy
vállalkozás részére is alkalmas összközműves családi ház eladó, megegyezés
szerint. Érdeklődni a helyszínen.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/32474-24.
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 Magyar 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, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Békés központjában, a Szív u. 3. alatt
háromszobás, belül felújított kockaház
eladó. 20/555-78-37.
Békéscsabán a Kőrösi Cs. S. utcában
kertes ház eladó. 20/972-59-02.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
A Fürdő közelében összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: 20/98-30-794, csak hétvégén.
Eladnám vagy értékegyeztetéssel elcserélném felújított családi házamat. Érd.: 70/
310-88-07.
A Tárház u. 36. alatti összkomfortos ház
eladó. Érdeklődni ott vasárnap 15 órától.
Háromszobás családi ház 1130 m2-es telken, a Kispince u. 3. alatt eladó. Tel.: 66/
410-323.
Az Árok utcában jó állapotú családi ház
eladó. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 70/
630-67-62.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Malomasszonykertben téliesített ház bekerítve, rendezett gyümölcsössel eladó.
Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 70/578-06-55, 817 óra között.
Bélmegyer központjában, 120 m2-es régi
építésű kertes ház 40 m2-es üzlettel eladó.
Gáz és hagyományos fűtés. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 20/807-13-57.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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 14. KEDD 12 ÓRA.

Békéscsabán,
a Kazinczy u.
44. szám alatt
kellemes környezetben,
összkomfortos
ház eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft
Mobil: 06 20 523 37 64

BÉKÉSI ÚJSÁG

Apróhirdetések
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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.
Két nagy szobás, nagy konyhás ház eladó
gázfűtéssel, nagy telekkel 3,5 millióért.
Békés, Kecskeméti u. 51.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Táncsics u. 8. szám alatt családi ház
eladó. Ár: 4,2 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Békésen, a Csap utcában kétszobás kertes ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
70/281-08-77.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. alatt. Érd.: Gát u. 33. Tel.:
20/59-99-102. Ár: 4,9 millió Ft.
Adyn 59 m2-es középső, két különszobás,
egyedi lomkamrás lakás a 4. emeleten
eladó. Irányár: 5 millió Ft. 20/248-50-87.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Összkomfortos kertes családi ház, nyugodt környezetben kis kerttel 5,5 millió Ftért eladó. 70/236-35-37.
Kétszobás, összkomfortos, belsőleg felújított kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 5,6
millió Ft. 70/215-45-77.
Veres P. tér 6-ban eladó, cserélhető egy
egyedi átalakítású 2,5 szobás, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.
Ady 8/C-ben, IV. emeleti, 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás lakás sürgősen eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/
46-20-746.
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.
A Keserű sor 20. alatt négyszobás, kétkonyhás ház 1090 m2 telken 40 gyümölcsfával, ipari árammal eladó. Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kert utca 15. számú ház sürgősen eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 20/972-10-49.
Fáy 9-ben első emeleti, felújított, 64 m2es, erkélyes, egyedi mérős lakás eladó.
Hozzátartozó téliesített garázs és tároló.
Irányár: 9 millió Ft. Csere érdekel. Érd.:
20/24-24-802.
Központi részen négyszobás ház, két generációnak vagy vállalkozásnak, nagy mellékhelyiségekkel raktárnak is kialakíthatók sürgősen eladó kilencmillióért, vagy cserélhető
kisebbre. Érd.: 30/377-53-10.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
garázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9

millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó. Irányár: 12 millió Ft. Békés, Árvíz u. 1. Tel.: 70/406-26-48.
Békéscsabán, a Deák utcában háromszobás, 78 négyzetméteres, garázsos lakás
eladó. Irányár: 14,5 millió Ft. 30/408-03-32.
KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy u. 8-ban. Érd.: 66/414892, 30/85-334-70.
A Teleky u. 7. alatt kedvező áron garázs
kiadó. Tel.: 30/327-21-39.
Központban, a Fáy u. 1-ben garázs kiadó.
Tel.: 66/411-837.
KERT, SZÁNTÓFÖLD

Szántóföldet bérelnék Békésen és környékén minimum 1 hektártól, őszi átvétellel. A bérlet ideje megegyezés alapján. 30/
407-16-73.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/978-65-91.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaház,
villany, ásott kút, szerszámtároló, pince.
Érd.: 66/416-747, 70/268-05-37.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsfákkal
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Békéscsaba Gerla belterületi tanya út mellett 1,5 szántóval eladó. Érd.: 70/316-60-02.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Szántóföldet bérelnék, 1-2 hektárt, Békés
körül. 30/288-95-17.
1-2 hektár termőföldet vennék Békéscsaba
körzetében építkezés céljára. 20/972-59-02.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, víz, WC, tároló helyiség.
Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Yamaha MBK típusú segédmotor-kerékpár eladó. Érd.: 30/42-13-155.
Jó állapotú egyéves Dacia egyéves műszakival eladó. Békés, Gát u. 33.
4 db Mersedes gyári lemezfelni (15”
ET31) eladó. Tel.: 20/331-30-09.
150-es ETZ motorkerékpár üzemképesen
hobbi célra vagy bontásra eladó. Irányár:
34 ezer Ft. Tel.: 20/629-28-38.
Lada Samara 1.3 téli, nyári gumikkal, 1 év
műszakival eladó. 30/256-52-56.

ÁLLAT
Sárga jérce, kapirgálós, kopasznyakú eladó Muronyban. 30/39-49-555.
Keresek továbbtartásra kb. 80-100kg-os
hízónak valót. Érd.: 70/77-64-061.
Kacagó gerlék barna babos színben eladók. 30/813-03-94.
Előnevelt néma kacsa, pulyka eladó.
Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Aranyhörcsögök hosszú szőrű apától
eladók.30/23-93-695.
Süldő kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 30/
483-89-39.
Strasszer és belga nagytestű galambok
eladók. 20/981-11-00.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Napi három órában takarítói vagy gondozói munkát keresek. 20/36-00-470.
58 éves, nyugdíjas nő keres takarítói, idősgondozói, varrodai munkát. Tel.: 30/56187-41.
Idősgondozói munkát keresek ottlakással.
70/63-05-215.

EGYÉB
170/50 méretű sötétkék munkaruha öltöny
eladó. Tel.: 30/655-25-15.
Hatrészes nyúlketrec eladó. Érd.: 66/634304-es telefonszámon, 17 óra után.
Asztalos utcából ingyen elvihető kb. 1m3
tömör tégla törmelék, van benne féltégla
is. Érd.: 70/776-40-61.
Veres szilva eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Minden kidobásra szánt fa, fém, papír és
műszaki cikket ingyen elszállítok. Érd.:
30/260-54-21.
Eladó egy gyermekheverő (irányár:
5000 Ft), és egy jó állapotban lévő fuvola. Érdeklődni: 20/886-2781.
Gyerekheverő, fotel, üveges szekrény, íróasztal lámpával, kis konyhai asztal, dohányzóasztal, állólámpa, fonott gyermekszék olcsón eladók. 30/377-53-10.
Német légpuska újszerű állapotban eladó.
Rosszat, régit beszámítok 10 ezer Ft-ig.
Tel.: 20/629-28-38.
Szilva cefrének szedéssel eladó. 20/35577-26.
Eladó: keverőtárcsás mosógép, hidegmeleg vizes kézmosó kagyló, 2 db hármas ablak 270x180-as, Greco babakocsi.
30/377-53-10.
Ágyneműtartós kanapé egy fotellel olcsón
eladó. 30/37-75-310.
Háromfiókos mélyhűtőszekrény eladó.
Irányár: 20 ezer Ft. Gyerekágyra való kókuszmatrac eladó. Tel.: 66/643-046, 20/
441-70-96.
Kecsketej eladó Kurta u. 5. 30/277-95-43.
Eladók: villanymotorok, benzines szivattyúk,
utánfutó, tégla, cserép, mestergerenda, szarufa. Tel.: 66/412-862.
Gobelinképek eladók. 70/612-83-74.
Eladó: benzinmotoros permetező, Csepel
varrógép, bolti mérleg, kézi köszörű, üst,
befőttes üvegek, mázsa. 70/612-83-74.
Kihúzhatós ágyneműtartós ifjúsági ágy
eladó. 70/233-24-13.
Sok gyöngyvirágtő olcsón eladó. 20/35577-26.
Új Makita EA 3201S benzines láncfűrész
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Eladó: szekrénysor dohányzóasztallal (25
ezer Ft), kihúzható ágyneműtartós gyerekágy (10 ezer Ft). Érd.: 66/644-229, 20/
95-46-306.
Ikeás ágy garanciával, sarokgarnitúra, Gorenje automata mosógép eladó. Tel.:
70/281-08-77.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért,
ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6 ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Szilvát fölszedve vagy cefrét keresek házi
kolbászért cserébe. 30/537-87-35.
Légpuskát vennék, főleg Sláviát. Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, fagyasztó, takarítógép, előszobafal,
hűtőláda, háromrészes ülőgarnitúra. Érd.:
30/739-62-58.
Hőterm standart álló gázkazán, 11 kg-os
gázpalack eladó. 70/31-66-002.
Bontásból cserép, kúpcserép, faanyag,
ajtók, mozaiklapok, cefrés kádak, kétkerekű kézikocsi eladó. 20/472-96-58.

3-5 mázsa szilva eladó. 66/414-180,
20/201-31-27.
Téglatörmeléket elviheti ingyen. Békés,
Lenkey u. 11. Tel.: 66/634-532.
Eladó: Honda vízszivattyú 3 colos, jó állapotban, egy kézikocsi és egy Simson SB50
motorkerékpár. Érd.: 20/886-27-85.
Eladó 1 db FÉG kisméretű konvektor. Érd.:
Békés, Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580.
16 kalapácsos, 380 W-os terménydaráló
eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Őszi telepítésre facsemeték eladók: többfajta szilva, meggy, alma, dió. Tel.: 70/5322-093.
Jó állapotban lévő 140 literes Zanussi fagyasztóláda eladó. Érd.: 30/540-08-91.
Cefrének való gyümölcsöt vásárolnék
megszedve (szilva, alma, körte). Tel.: 30/
366-31-82.
Asztalok, kárpitozott székek, fotelek,
díszpárnák, 100 éves szitáló kötény, birkagyapjúk eladók. 70/236-35-37.
Kétszemélyes rekamié újszerű állapotban,
padlószőnyeg eladó. Érd.: 20/77-00-233.
Eladó: műbőrhuzatos heverő, polcos, vitrines, akasztós szekrény. 20/540-58-76.
Szilva fáról eladó. Érd.: 30/258-04-69.
100 literes fagyasztóláda 30 ezer Ft-ért
eladó. Tel.: 70/601-13-96, 70/324-88-16.
Használt mosógépre, centrifugára lenne
szükségem. Kisnyugdíjas vagyok. Az árát
házimunkával ledolgoznám. 30/921-13-18.
Eladó: hármas szekrény, ágyneműtartós
rekamié, tévéállvány. Érd.: 20/540-58-76.
Kisiparos által készített, 50 évnél régebbi
szekrényes nagytükör 2000 Ft-ért eladó.
70/236-35-37.
Kézzel hajtható kukoricamorzsoló eladó.
Érd.: 70/527-90-82.
Eladó: turista gázpalack, tányéros piaci
mérleg, paprikadaráló, szódásüvegek, fénycső armatúra, leánderek. Érd.: 66/416-747.
Eladó 2 db fotel és egy dohányzóasztal.
Tel.: 30/439-92-62.
15 kalapácsos daráló 0,75 kW-os motorral,
darásládával 15 ezer Ft-ért. 70/236-35-37.
Töltésnek való föld elvihető. 30/844-90-72.
Eladó: babahajszárító, 18 darabos étkészlet,
6 db söröspohár, pálinkáskészlet, használt
és új gyermek és felnőttruhák, cipők,
csizmák, kabátok, játékok. 70/557-09-54.
Minden lomot, kidobásra szánt dolgot,
fémhulladékot ingyen elszállítom. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó: kétrészes konyhaszekrény, kétkarikás gáztűzhely, sarokülő, előszobafal.
Érd.: 20/540-58-76.
Káposztagyalut keresek megvételre. Érd.:
30/29-97-907.
Eladó: nád hintaszék, asztal, 2 db szék,
50 kg-is mérő mázsa, bolti mérleg vas és
réz súlyokkal. Kézi hajtású szecskázó, villanyhajtású köszörű. Érd.: 66/411-165, 1213 óra között.
Kukoricamorzsoló 220-as villanymotorral
meghajtva, jó állapotban eladó. Irányár: 17
ezer Ft. Tel.: 20/62-92-838.
Keretes szúnyogháló 98x120 cm 300 Ft-ért
eladó. Műhelyre, garázsajtóra teleajtó
98x182 cm 1000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Vegyes tüzelésű kazán jó állapotban eladó. Érd.: 20/338-93-02.
Belülről bélelt góré eladó jó állapotban.
Érd.: 70/527-90-82.
16 kalapácsos, háromfázisú terménydaráló fémtárolóval eladó. Tel.: 30/54-45746, 66/414-928.
Sopron Solar Club-Hotelben egyszobás
egyhetes örökölhető üdülési jog eladó.
30/27-94-760.
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Előzetesen a Madzagfalvi Napokról
Idén ismét háromnapos lesz
a Madzagfalvi Napok, melynek
időpontja: augusztus 31 –
szeptember 2. A meghatározók
idén is a sport, a gasztronómiai
és a koncertek lesznek. Újdonságként jelenik meg a városnéző kenutúra az Élővíz-csatornán szakképzett túravezetők
irányításával. Szintén a vizes
rendezvények sorába illeszkedik a kajak-kenu duatlon és
sárkányhajóverseny, amely a
kishajó-kikötőnél lesz.
Tárgyalások folynak több
nagyobb attrakció megvalósításáról is, mint például a
Madzagfalvi Hőlégballon felengedése, és egy Madzagfalvi

Rekordfőzés. A vasárnaponként szokásos főzőversenyben a hangsúly a békési
alapanyagok felhasználásán lesz. A
szervezők arra
bu z d í t a n a k
mindenkit,
hogy
helyi
alapanyagokból, termékekből készítsék el a szűrizésre szánt
ételeiket.
Újdonság a
programok között, hogy idén
először kártya- és dominóbajnokságot is szerveznek Barta

A 16. Madzagfalvi Napok idején idén is megnyílik a „Békés bemutatkozik” kiállítás, amely a helyieken kívül a távolabbról érkező vendégeknek is bemutatja a város kulturális-, civil és sportéletét, továbbá
intézményeit. A Békési Kistérségi Iskola székhelyintézménye aulájában
sorra kerülő kiállításra a szervezők ingyenesen biztosítanak bemutatkozási lehetőséget bárkinek, aki egyediségével, értékeivel szeretne
kitűnni, úgy érzi, van mit megmutatnia, és szívesen is tenné azt.
A jelentkezéseket augusztus 26-ig fogadják a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban személyesen, vagy a 66/411-142-es és a
20/400-23-38-as telefonszámokon.

István Zoltán ötlete alapján,
de rajta kívül több, a városban működő vállalkozó
és vállalkozás,
továbbá civil
szervezet
is
szerepet vállalt
a szervezésben,
lebonyolításban.
A fő helyszín természetesen a Rendezvénytér és környéke, ahol az
esti koncertek is
lesznek. Pénteken az Anti
Fitness Club lép fel, a fiatalabb korosztály kedvencei.
Szombaton a kajakosok lampionos felvonulását Caramel
élő koncertje követi, vasárnap
pedig a helyi illetőségű Palmetta együttes fellépését követően a Neoton Família koncertezik. A három napos fesztivált pedig a hagyományoknak megfelelően zenés tűzijáték zárja.

Egy nyelvet beszélünk
SZÖGLET
Egy-egy háztartásban az olimpia idejére a
kalapács is megáll a levegőben, máshol csak
egy-egy rekord csal érdeklődést az emberek
arcára. De honnan is ered a rekord szó?
Recordare latinul nem mást jelent, mint
emlékezni (vonzatos ige, a kevésbé cudar fajtából), s nem tévednek nagyot, akik a szó belsejében a cor (szív) szót sejtik dobogni.
Az olimpia újkori feléledése a sportnyelvre is élesztőként hatott. Mondhatnám talán
azt is: doppingolta. Már az ókorban is ismeretes volt, hogy egyes élelmiszerek fogyasztása elősegíti a sportteljesítmény növekedését, főleg húst és mézet vittek be a szervezetbe (az egyik híres birkózó, Milon például
úgy halt meg, hogy a vadméhek halálra
csípték – azoknak is kellett volna az extra
kalória). A mai értelemben vett doppingszerként bikaherét, vért, sőt oroszlánszívet

is fogyasztottak, de egyes bódító gombák és
(később) az ópium is jótékony hatással volt
a fájdalomérzet csökkentésére – igaz, ezeket
főleg nem a versenyeken, hanem csaták idején használták. A dopping szóra visszatérve:
1934-ben ajzó néven magyarosították a teljesítmény-fokozót, ma összetételeiben nem
a sportra asszociálunk.
A harmincas években a Nemzeti Sport
szerkesztői az olvasók javaslatai nyomán döntöttek arról, megfelelő-e egy-egy magyarítás,
így került nyelvünkbe a szöglet (korner), a
váltófutás (staféta), a mez (dressz), a rangadó
(derbi), a hajrá (finis) és a szorító (ring).
Dicséretes gyorsasággal neveztük el a pillangóúszást: a szó már 1935-ben felbukkan a
szakcikkekben, pedig az úszásnem csak 1933ban jelent meg a bajnokságokon.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK AUGUSZTUS 9-23. KÖZÖTT

Kilencvenedik születésnapját köszöntötte a minap
Kovács Gáborné Békésen.
Izsó Gábor polgármester személyesen adta át a minisztériumi emléklapot, és egy csokor
virággal köszöntötte Julika

Augusztus 9. csütörtök 19 órától
Pálmai Panna és zenekara, a Panna Drom lép fel
a Csuta Művésztelepen.
Bolyai utcai alkotóház
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

A szépkorú
Kovács
Gábornét
köszöntötték

Augusztus 10-12. péntek-vasárnap
II. Békés-dánfoki Zenei Fesztivál. Bővebben a
2. oldalon.
Dánfoki Üdülőközpont
Augusztus 11. szombat 14 órától
II. Békési Tarhonyanap.
Békési Tájház
Augusztus 12. vasárnap 11 óra
Sportévkönyv avatása. Az emlékművön a
város mindazon sportvezetők és sportolók
nevét megörökíti, akik békésiként kimagasló
eredményt értek el sportágukban.
Erzsébet-liget

Augusztus 20. hétfő 10 óra
Szent István-napi ünnepi műsor. Bővebben
lapunk címoldalán.
Augusztus 20. hétfő 10 órától
Sárkányhajó-verseny a Békési Kajak - Kenu
Club és a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
szervezésében. Minimum 16, maximum 20 fős
csapatok jelentkezhetnek augusztus 15-éig.
Kategóriák: amatőr-családi, profi, céges /felnőtt
baráti társaság/, fiatalkorú /átlagéletkor 16 év
alatt/. Nevezési díj: 8000 Ft/csapat. Információ:
Kálmán Tibor 20/805-72-51.
Békési Kishajó-kikötő
Augusztus 23. csütörtök 8-11:30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Közlekedési balesetek
II. BÉKÉSI TARHONYANAP
részletes programja
A rendezvény programja:
14 óra Megnyitó. Megnyitja: Koszecz Sándor, a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ igazgatója
14.15-től folyamatosan tarhonyakészítés
15 órától Tarhonyás ételek kóstolója
16 órakor „A tarhonya dicsérete” versíróverseny eredményhirdetése, a legjobbak felolvasása.
16:30-tól Az államalapítás közelgő ünnepe előtt tisztelegve:
Szent István a magyar néphagyományban címmel
B. Szűcs Irén néprajzkutató vetítéses előadása
17 órától Tarhonyás ügyességi játékok kicsiknek és nagyoknak
17:30-tól Tarhonya-Tombola (Fődíj: 1 db tarhonyatorta)
A rendezvényen közreműködik a Vadrózsa Asszonykórus.
IDŐPONT: augusztus 11. szombat
HELYSZÍN: Tájház (Békés, Durkó u. 8. sz.)
A BELÉPŐ: 1 db tarhonyás recept.
Mindenkit szeretettel vár a Békési Múzeumbarátok Köre!

nénit. Ez az év különleges
évfordulókat tartogatott számára, férje éppen 65 évvel
ezelőtt kísérte haza először őt
a bálból. Közös életüket a 13as szám meghatározza a mai
napig, hiszen mindig 13.
számú házban laktak, és a
férje is 13-án született. Julika
néni a 100. születésnapját is
nagy családi körben szeretné
megünnepelni.

Kiállítás
Augusztus 28-ig folyamatosan
megtekinthető a békési grafikusművész, Kállai Júlia és Szőke
Sándor szobrászművész közös
kiállítása Gyomaendrődön, a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény és Városi Képtárban
(Kossuth u.11.) Nyitva: kedd, csütörtök 8-12 óra, szerda, péntek,
szombat és vasárnap 13-18 óráig.

Több közlekedési baleset
történt az elmúlt napokban
Békésen. Július 25-én a
Kossuth utcáról a Baky utcára
balra kanyarodott egy autós,
aki nem adott elsőbbséget a
gyalogosátkelőn közlekedő
nőnek és elütötte. A 70 éves
vésztői asszony a baleset követ-

keztében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.
Három nappal később a
Széchenyi tér 2. szám előtt a
kijelölt kerékpárúton a forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzése alatt kezdte
meg az átkelést az úttesten
egy biciklis és összeütközött a

neki jobb kéz felől érkező személygépkocsival. A balesetben a kerékpáros 8 napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett.
A hónap utolsó napján szintén a Széchenyi téren ütközött
össze egy autós és egy kerékpáros. A kerékpáros férfi információk szerint súlyosan megsérült.
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Nyeste Ágnes ezüstérmes
a hétpróbázók diákolimpiáján
Székesfehérváron, hatalmas
hőségben került megrendezésre a serdülők összetett országos bajnoksága nemrégiben. A Békési DAC ismét sikeres versenyen van túl.
Nyeste Ágnes, az országos
diákolimpián 300 méteren
szerzett bronzérme után, idei
második országos bajnoki érmét szerezte. A 15 évesek hétpróbájában, az utolsó számban
a 800 méteren fantasztikusan
futott, és feljött a dobogó második fokára, ezüstérmes lett.
A mindössze három hónapja
atletizáló Turbucz Tamás a 15
évesek nyolcpróbájában a kitűnő hetedik helyet szerezte meg.
Veres Fanni a 14 évesek között

Horgász
szemmel

lett hetedik hétpróbában. Csapatban a 14 éves lányok Veres
Fanni – Gyöngyösi Terézia Balog Anikó és Domokos Tímea
összeállításban szintén hetedik
helyen végeztek.

Öt vidékbajnoki cím
16 dobogós helyezést, közte
öt Vidék Bajnoka címet szereztek a Békési Kajak – Kenu
Club versenyzői a szolnoki
pályán megrendezett Vidék
Bajnokságon. Rekkenő hőségben, az ország teljes „vidéki”
kajak – kenu társadalmát felvonultató versenyen sikerült a
békési kajakosoknak, kenusoknak nagyszerű eredményeket elérnie.

Bajnokaink: K-2 Férfi
Serdülő V. 500m Kiss Zoltán Farkas Áron; K-4 Férfi Serdülő
500m Molnár Daniel - Durkó
Péter – Fábián Bence – Kabai
Kristóf; K-4 Férfi Serdülő
1000m Molnár Dániel – Durkó Peter – Fábián Bence –
Kabai Kristóf; K-4 Férfi
Serdülő 4000m Kiss Zoltán –
Farkas Áron – Vaszkó Viktor
– Lipcsei Zsolt; C-2 Férfi

Békési férfi vitte
az olimpiai lángot

Serdülő V. 4000m Pap Gábor Laczó Dániel.
További dobogós helyezések: K-4 Férfi Ifjúsági 500m 2.
Domján Kristóf – Mózes Imre
– Máté Tamás – Sós Gábor
Norbert; K-4 Férfi Felnőtt
1000m 2. Kulich Peter – Mózes
Imre – Domján Kristóf –
Görbe Dániel; K-1 Férfi Serdülő
V-VI. 3x200m váltó 2. Lipcsei
Zsolt – Molnár Dániel –
Nyeste Márton; K-2 Női
Ifjúsági 500m 3. Kőrözsi
Krisztina – Csanálosi Laura; K4 Női Serdülő 500m 3. Görbe
Brigitta – Őri Mónika –
Nyeste Adél – Sós Renáta; K-2
Férfi Serdülő V. 1000m 3. Farkas
Áron – Kiss Zoltán; K-2 Női
Ifjúsági 1000m 3. Csanálosi
Laura – Kőrözsi Krisztina; K-4
Férfi Serdülő 4000m 3. Molnár
Dániel – Durkó Peter – Fábián
Gergő – Kabai Kristóf; MK-4
Férfi Gyermek I-II. 2000m 3.
Perdi Zsombor – Pocsai Péter
– Lipcsei Balázs – Kovács
Ákos; K-1 Férfi Serdülő V-VI.
3x200m váltó 3. Kiss Zoltán –
Farkas Áron – Vaszkó Viktor;
MK-1 Férfi Gyermek I. 4x500m
váltó 3. Lipcsei Balázs – Perdi
Zsombor – Csibor Péter –
Pocsai Péter.

Amikor e sorok íródnak, Londonban már ég az
olimpiai láng, zajlik a XXX. Nyári Olimpiai Játékok. Ilyenkor minden hír nagyon jelentőséget kap,
ami az ötkarikás játékokkal kapcsolatos. Talán csak
KAPÁSTALAN
a szűk rokonság tudja, hogy egy 20 éves békési fiaIDŐSZAK
talember is vitte az olimpiai lángot 1936-ban, ő
A horgászat mint szabadidős Boldizsár Gyula. Róla beszélgettünk középső lányátevékenység, igencsak trükkös, val, Nagyné Boldizsár Zsófiával (akit mindenki csak
hiszen rengeteg megfejthetetlen Mucusnak ismer) és vejével, Nagy Sándorral.
dolog övezi. Például hogy miért
és hogyan foghatók meg a
halak, amikor még kapásra
utaló jelek sincsenek az adott
vízen. A halak étvágya négy
dologtól függ. Egyrészt fontos a
vizek hőfoka, ugyanis a halak
hidegvérűek, és a táplálkozásuk
a vizek melegedésével, illetve
hűlésével van összhangban.
Túlmelegedett vizekben oxigénhiány lép fel, amit mi nem
érzékelünk, de a halaknak az
életben maradás lesz a céljuk.
Ezekben a túlmelegedett vizekben azt a köztes vízoszlopot
keresik, ami a leginkább oxigéndús. Ilyenkor még ebben a
vízmélységben sem táplálkoznak, hiszen elegendő az a tápanyag, amit a víz biztosít a számukra. Másik tényező a légnyomás. A változó légnyomás befolyásolja a halak érzékszerveit,
étvágyuk akkor jó, ha a légnyomás állandó. Harmadsorban
fontos a szaporodásuk. Az ívásra készülődő időszakok elején
még élénken táplálkoznak, de
az ívás idején szinte egyáltalán
nem. Ez bármelyik édesvízi
halra érvényes. Ívás után fokozatosan kezdenek táplálkozni.
Végül a táplálkozást meghatározza, hogy ragadozó vagy
békés halról van szó. Az állatok
alkalmazkodnak a vizek által
nyújtott táplálékforrásokhoz, és
ezt a horgászok, tógazdák is
befolyásolni képesek.
Ezen tények ismeretében lehet keresni és megtalálni a horgászáshoz megfelelő csalit.
Szekerczés Sándor

– Milyen körülmények
között élt az olimpiai lángvivő Boldizsár Gyula?
– Édesapám Békéscsabán
dolgozott, a vasútnál volt fő
ellátási csoportvezető. A család
Békésen élt a Kossuth utca 26.
szám alatt, rendezett körülmények között. Négyen voltunk
testvérek. Édesapja, a nagyapám tanító volt, aki a Petőfi
utca 42. szám alatt lakott és
tanított – meséli Mucus.
– Apósom mindenevő volt
a sportban - tér a lényegre
Sanyi. Atlétikában ért el kiváló eredményeket. Többszörös
magyar bajnoki címe és sok
nemzetközi eredménye is volt.
Aradon például nemzetközi
versenyt nyert.
A család sorakoztatja az
érmeket, okleveleket, ők őrzik
a sportereklyék nagy részét.
– Sportoló, majd játékvezető lett Boldizsár Gyula. Milyen sikerei voltak még?
– Időközben megszerette a
labdarúgást is, és a játékvezetés mellett döntött. Sikereit
ezen a pályán érte el. Kezdetben városi, járási mérkőzéseket
vezetett. Játékvezetői karrierje

A felnőtt csapat hazai környezetben, július 30-án kezdte
meg a felkészülését. Az első
héten a sportpályát vették birtokba a fiúk, az edzés második
hetétől pedig a Sportcsarnokban lesznek a labdás foglalkozások hetente ötször. Tervbe
van véve több edzőmeccs a

szeptember végén induló bajnokságig. Változások is történtek. Távozott a BFKC keretéből
Papp Krisztián és Vojkovics
Gyula. Helyettük érkezett az
Orosháza-Alexandra csapatától
Gazsó Péter és Ambrus József.
Helyet kaptak még a BFKC
tehetséges juniorjai is: Styop

Miklós, Branyiczki György,
Győri Mátyás és
Roczó Tamás erősíti ezentúl a felnőtt csapatot.
A bajnokság
szeptember
22-én veszi kezdetét egy helyi
meccsel, melyet
Nyíregyháza csapatával
játszik a BFKC. Ebben a szezonban 12 csapat nevezett, így
két meccsel kevesebbet fognak
játszani a békési kézilabdások.

Boldizsár Gyula fiatal sportolóként, nyakában a számos érmével.

Az oklevél másolata, amely igazolja, hogy a békési fiatalember is vitte a lángot a Berlini Olimpia előtt.

az országos keret tagjaként
több első osztályú és nemzetközi találkozót is vezetett.
1971-ben az Országos Játékvezető Testület „Aranysíp” kitüntetéssel jutalmazta. Visszavonulása után ellenőrként,
majd a fiatal játékvezetők képviseletével foglalkozott. 1961ben és 1968-ban elnyerte a
Testnevelés és Sport Érdemes
Dolgozója címet. Szintén kétszer érdemelte ki az Országos
Játékvezetői Testület Aranyjelvényes Játékvezetője címet,
továbbá a Magyar Labdarúgó

azokat a magyar sportolókat,
akik vihetik az olimpiai lángot.
– Apósom sok szempontnak megfelelt. Fiatal volt,
több sportágat űzött, ismert
volt, és itt lakott Kelet-Magyarország délkeleti felében.
Itt adtuk át a lángot Jugoszláviának. A sors kegyeltje volt,
hogy Magyarországon ő vitte
utolsónak, és adhatta át a lángot egy jugoszláv sportolónak.
/A témáról bővebben olvashatnak az ősszel megjelenő Békési
Újság Kalendáriumban./
Takács János

Magyar bajnoki focimeccs
Augusztus 11-én, szombaton
17 órától Magyar Kupa mérkőzést játszik a megyei III. osztályban szereplő Békési FC a megyei

I. osztályban vitézkedő Mezőberényi FC csapata ellen. Helyszín:
Békés Városi Sportpálya. Belépő: 300 Ft. Hajrá Békés!

BÉKÉSI ÚJSÁG

Készül a bajnokságra a Békési FKC
Gőzerővel kezdett hozzá a következő szezonnak a
békési férfi kézilabda csapat. Történtek változások, de a csapat célja ugyanaz maradt: minél jobb
eredményt elérni a bajnokságon.

fokozatosan emelkedett. Tagja
lett a Dél-kelet Magyarországi
Játékvezető Testületnek, majd

Szövetség Játékvezetői Testületének tagságát.
– Akkor térjünk a lényegre,
hiszen minket és az olvasókat
elsősorban az olimpiai láng
érdekel!
– 1936-ban Berlin adott otthont az Olimpiának, amely a
sport mellett komoly politikai
felhangot is kapott. Édesapám
akkor 20 éves válogatott atléta
volt. A Magyar Atlétikai Szövetség (ekkor még minden
sportág ezen szerv fennhatósága alá tartozott) válogatta ki

A BFKC utánpótlás csapatai
is elkezdték a felkészülést. Az edzések már
július elején elkezdődtek. Augusztus
végéig napi három,
utána pedig heti hét
edzéssel készülnek a
szezonra. Július közepén Mezőtúron egy
tíznapos edzőtábor is segítette
a fiatalok felkészülését. Elsődleges cél a döntőkbe jutás,
és egy országos döntő helyi
megrendezése.
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