
USZODA NYITVA TARTÁSA
SZEPTEMBER 15-TŐL
Minden nap: 8-20 óra

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

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

Külső termálmedence 
nyitva tartása: 
H: 14 óra-19:45

K, Sze, Cs, P: 12 óra-19:45, 
Szo-V: 10 óra-19:45 között

2012. szeptember 19.  � XX. évfolyam 19. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

SZEPTEMBER 15-22. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

SZEPTEMBER 22-29. 
Levendula Patika (Csabai u.)

SZEPT. 29. – OKT. 6.
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

55%
Neoton
Família. 

11%
Palmetta. 

Melyik koncert 
tetszett a legjobban 

a Madzagfalvin? 

5%
Caramel.

9%
Torony
Band

9%
Egyik 
sem. 

6%
Mindegyik.

5%
Anti 
Fitnes 
Club. 

A békési „Esély” Állat- és
Ter mészetvédő Közhasznú
Egyesület képzőművészeti pá -
lyázatot hirdet azoknak a
Békésen élő, tanuló gyerekek-
nek, akik szeretik az állatokat,
és szívesen rajzolnak, festenek,
alkotnak. A rajzpályázat témá-
ja az állatvédelem. Külön érté-
kelik az óvodások, az alsó tago-
zatos és a felső tagozatos általá-
nos iskolások, valamint a kö -
zépiskolás tanulók munkáit.
Választható technikák: rajz,
tusrajz, festmény, akvarell.

A pályamunkákat A/3-as
vagy A/4-es méretben kerete-
zés nélkül lehet beküldeni
szeptember 27-ig a Kecs ke mé -
ti Gábor Kulturális Központba
(Jantyik Mátyás u. 23-25.). A
pályamunkák hátulján tüntes-
sék fel a mű címét, a pályázók
nevét, életkorát, iskoláját és
osztályát, felkészítő tanáruk
nevét. A zsűri által kiválasztott
alkotásokból október 4-én, az
Állatok Világ nap ján kiállítás

nyílik a kulturális központban.
A pályázat díjazottjai jutalom-
ban részesülnek. 

Állatvédők
rajzpályázata

Az Ótemető utcai Bóbita
Integrált Tagóvoda épületének
korszerűsítésére nyert közel
200 millió forintot a békési
önkormányzat. Mint koráb-
ban már megírtuk, a ta vasszal
benyújtott pályázaton elnyert
összegből a tagóvoda épületét
kívánják korszerűsíteni és
bővíteni oly módon, hogy a
kialakítandó három új cso-
portszobával az eddig ötvenöt
férőhellyel rendelkező óvoda
megduplázza be fogadóképes-
ségét. Egy mozgásfejlesztő
szo ba, egy fejlesztőszoba és
egy többcélú közösségi terem
is szerepel a tervek kö zött, és
megújul az óvoda tornaszobája

is. Az egyéni fejlesztőszobában
a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek felzárkóztatását és fej-
lesztését szeretnék megvalósí-
tani az óvoda pedagógus szak-
emberei. Min den csoportszo-
bához mosdók és külön kia la-
kított, szertárként funkcionáló

helyiségek kapcsolódnak
majd, két csoportszobához pe -
dig egy-egy vizesblokk is kerül
– tájékoztatott Izsó Gábor
polgármester. A fejlesztés
megvalósítása mindössze 10,5
millió forintos önkormányzati
önerőt igényel. 

Óvoda-felújítás 200 millióból

Az eredetileg polgárházból kialakított épület utcafrontja nem üt majd
el környezetétől (látványterv). 

Szeptember 20-án,
csütörtökön, ami-
kor Európa-szer-
te autómentes
közlekedésre biz-
tatják az embere -
ket, Békésen kerékpáros
ügyes ségi versenyt tartanak
általános- és középiskolások-
nak. Emellett más lehetősé-
gek is várják az érdeklődőket
a Rendezvénytérre és annak
környékére. 

Izsó Gábor polgármester 9
órakor elmondott köszöntőjét
követően kezdődnek az ügyes-

ségi versenyek, és
KRESZ-kérdőíve-
ket lehet kitölteni

a FE TA-val. Szintén
a Fenntartható Tér -
ségért Ala pít vány

jóvoltából lehet vicces és egyedi
kerékpárokat ki próbálni. A
Velo Shop Kerék pár szak üzlet
munkatársai segítségével a
kerékpárokat ingyen átvizsgál-
ják. Fél óránkénti indulással,
fordulónként maximum 25
fővel kenuzásra nyílik lehetőség
az Élővíz-csatornán. Tíztől dé -
lig tűzoltó- és rendőrségi autó-

bemutató és a Bé kési Kom -
munális és Szol gál tató Kft.
autójának bemutatója lesz.

A szervezők kérik a lakoso-
kat, hogy Euró pa számos más
polgárához ha sonlóan ezen a
na pon hagyják otthon autóju-
kat, motorkerékpárjukat és
gyalogosan, kerékpárral vagy
tömegközlekedéssel induljanak
munkába, iskolába, ügyeiknek
intézésére, és fedezzék fel az
autó nélküli élet szépségeit, a
mozgás élményét! Segítsenek,
hogy élhetőbb, tisztább levegőjű
városban élhessünk!

Mozdulj a jó irányba!
Közösségi rendezvény az Európai Autómentes Napon

A Magyar Evangéliumi-
Pünkösdi Világszövetség 2009-
ben Budapesten azzal a céllal
alakult meg, hogy hitbeli és

lelki közösségként tömörítse a
szerte a világban élő magyar
nyelvű pünkösdi ke reszténye-
ket, segítse nyelvük és hitük

megtartását, az evangélium ter-
jedését a magyarság körében –
ismertette a konferencia sajtó-
tájékoztatóján Pataky Albert, a
Magyar Pünkösdi Egyház, egy-
ben a Magyar Evangéliumi-
Pün kös di Világszövetség elnö-
ke. A szervezet első konferenci-
áját két évvel ezelőtt Aradon
tartották. Az első magyarorszá-
gi találkozásuknak helyszínéül

azért választották Békést, mert
itt két pünkösdi gyülekezet jól
működik együtt, és ez a szerve-
zésben óriási segítséget jelentett
– válaszolta lapunk kérdésére
Pataky Al bert. Hozzátette: a
Világszö vetség erdélyi tagjai is
kérték, hogy lehetőleg a román
határ közelében kerüljön sor a
találkozóra. 

Folytatás a 3. oldalon

Nálunk zajlott a pünkösdiek világtalálkozója
TANÁCSKOZÁS Megtöltötték a kulturális központot a sokfelôl érkezô résztvevôk

Az elmúlt hétvégén Békésen rendezték meg a
Magyar Evangéliumi-Pünkösdi Világszövetség
II. Konferenciáját. A találkozóra még Ausztrá -
liából és az Amerikai Egyesült Államokból is ér -
keztek vendégek. 

A Magyar Evangéliumi-Pünkösdi Világszövetség békési konferenciáján Durkó Albert misszióvezető imádkozik, mellette jobbról az egyházel-
nök, Pataky Albert.
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A Csíkos utca 23. szám alatti építmény épü-
letesztétikai és városképi szempontból feltétle-
nül figyelmet érdemel. A házat 1924-ben épít-
tette Belenta József jó hírű kereskedő, akinek
a két világháború között több helyen volt
Békésen üzlete. Sokáig
élt itt a Belenta család,
ezért is ismert az épület
Belenta-ház elnevezése.
A család tagjai mindig
is városunk köztiszte-
letben álló polgárai vol-
tak. Öröklés útján –
miután Domokos
Gábor tisztviselő elvet-
te nőül Belenta Saroltát – fele részben
Domokos Gáboré lett. Megjegyzendő, hogy
Domokos Gábor meghatározó tagja volt az
ötvenes évek legendás hírű, majdnem az NBI-
be feljutott férfi kosárlabdacsapatnak. A szü-
lők elhalálozása után a tulajdonos az ifjabbik

Domokos Gábor lett, szintén kiváló kosárlab-
dázó, aki jelenleg Kecskeméten tanít.

1981-ben a házat dr. Szabó László állatorvos
vette meg, s jelenleg is itt él a családjával.
Örvendetes, hogy a doktor úr nagyon ügyelt a

felújításkor arra, hogy
az eredeti homlokzat
megmaradjon.

Az épületnek az
utcafronton látható
barokkos vonalú orom-
falai adnak különleges
értéket. Ezek a jómódú
polgár ízlésvilágát tük-
rözik. A fal síkjából

kiemelkedő díszítésekben a szép iránti fogé-
kony „modern embernek” is érdemes elgyö-
nyörködni. 

A ház a helyi védettséget mindenképpen
megérdemli.

Bíró György, városvédő

2 2012. szeptember 19.
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A VOLT BELENTA-HÁZ

A szeptember 9-i segély-
osztásnak a helyszíne a He -
tednapi Adventista Egyház
Kert utcai imaháza volt. A
férfi, női és gyermekruhákból
tetszés szerint válogattak a
családsegítő szolgálat által
küldött és a Végvári óvoda
által megtalált, zömében kis-
gyermekes családok, akikre
friss termékekből összeállított
élelmiszeradomány-csomag
és még szerény megvendége-
lés is várt. Az osztás rendjét
közel 40 önkéntes segítette,
köztük olyan fiatalok, akik az
utóbbi hónapokban több ak -
ciót is támogattak. Kö rükből
tízen eljutottak a szervezet
nyári táborába is, melyet
Bala ton lellén olyan gyerekek-
nek tartanak, akik állami
gondozásban élnek, és más
módon nem juthatnának el
nyaralni. A békési fiatalok a
tábor napi működését segí-
tették munkájukkal.

– Kézműves foglalkozások-
ban és az énektanulásokban
segédkeztem, vagy amire ép pen
szükség volt. Óriási élményt

nyújtott a balatonlellei ADRA
tábor, különösen az, amikor lát-
tuk, milyen há lásak mindenért
ezek a gyerekek – mondta el
lapunknak Hegyi Krisztina, aki
a Szegedi Kis István Refor -
mátus Gim názium 12. osztályos

tanulója. Osztálytársa és barát-
nője, Albert Beáta Melinda hoz-
zátette, hogy ő már szinte kere-
si a segítés lehetőségeit, és na -
gyon örül, hogy a nemzetközi
adventista segélyszervezetnek a
közelmúltban létrejött a helyi
kirendeltsége. Mindket ten biz-
tosak abban, hogy felnőttként is
fognak karitatív segítő szolgála-
tot folytatni. 

Ko vács Eszter, az ADRA
önkéntese, a szervezet kurató-

riumának tagja elmondta,
hogy a mostani sikeres és bi -
zony égetően szükséges se -
gélyosztásnak lesz folytatása,
máris egy nagyszabású kará-
csonyi adományosztás szerve-
zésén dolgoznak. Sz. K.

Ruhaadomány és élelmiszersegély
Harminc család kapott összesen mintegy 300
kilogrammnyi ruhaadományt és élelmiszer-gyors-
segélyt a napokban Békésen az ADRA Adventista
Fejlesztési Alapítvány jóvoltából. A szervezet már
többedik alkalommal kereste és találta meg a leg-
rászorultabbakat, hogy adományával némileg
könnyítse életüket.

Hegyi Krisztina és Albert Beáta Melinda a Kert utcai segélyosztás
hely színén, háttérben a ruhaadományt válogató személyek.

Az új hulladékgazdálkodási
törvénynek köszönhetően jö -
vőre bevezetésre kerül a lera-
kói járulék, ami várhatóan
tonnáként 3000-6000 forint
lesz. Békés város vonatkozásá-
ban ez azt jelenti, hogy az
eddigi kiadások 15-30 millió
forinttal fognak növekedni. A
többletkiadások mérséklése

ér dekében az önkormányzat
saját tulajdonú hulladékgyűj-
tő vállalkozást alapított. A
nem profitorientált Békési
Kommunális és Szolgáltató
Kft. célja, hogy a háztartások-
ban keletkező hulladékaik
elszállításával járó költségeket
alacsony szinten tartsa.

Kérjük a lakosság együtt-

működését és egyben türel-
mét, hogy amennyiben szol-
gáltatásunkban hiányosságot
tapasztalnak, észrevételével
keressék fel Kelemen Annát
személyesen munkanapokon
az In kubátorházban (Verseny
u. 4.), vagy telefonon a
66/411-174-es vagy a 66/416-
494-es te lefonszámon.

�

Új hulladékgyűjtő cég
– várják a jelzéseket

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! 

Kedvenc gyümölcsös süte-
ményreceptjeikkel várják az
érdeklődő pályázókat októ-
ber 1-jén, hétfőn 16:30-ra a
Püski Sándor Könyvtárba. A
„Süti-parti és receptcsere”
rendezvényt, melyet a
Könyv tári Napok részeként
tartanak, nem először hirdet-
te meg az intézmény. A
pályázat jeligés, a nevezése-
ket szeptember 26-ig fogad-
ják az olvasóteremben. 

Az október elsejei program-
ban a kiállított sütemények

kóstolása, szakértői zsűrizése
szerepel, átadják a közönségdí-
jat is, továbbá teázás melletti
receptcserére nyílik alkalom. A
díjazás könyvjutalom és oklevél.
Kü lön díjazzák a 25 év alatti
fiatalokat és a férfi versenyző-
ket. A rendezvény ingyenes. 

Süti-parti és
receptcsere
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Sok minden járt az
eszemben Szeged fele autóz-
va. Nejem, Feri s „kicsi fele-
sége” a világ dolgait osztot-
ták éppen. Fél füllel őket, a
másikkal a híreket hallgat-
tam a rádióban, az eszem
meg harmadik felé kalando-
zott. Épp bemondták, hogy
Kassán is tüntetnek a felvi-
déki magyarok jogfosztása
ellen, és hogy a résztvevők
üzenetet küldenek a sepsi-
szentgyörgyi sorstársaiknak.
Rögtön meleg lett a szívem-
ben. Igen, így kell ezt csinál-
ni! Tudni a másikról, és
együtt lenni vele legalább
lélekben. Az én szorongá-
som is oldódott kicsit, hisz
legszívesebben szülőváro-
somban lettem volna ma -
gam is, együtt, szoros test-
közelben a tüntetőkkel, de
önként vállalt, megtisztelő
városi tisztségem nem tette
lehetővé ezt, hisz épp Békés
nagy éves ünnepsége zajlott,
a „Madzagfalvi Napok”. Így
– kicsit megszökve a kötele-
zettségek elől – Szegedre
szaladtunk el, hogy legalább
az ökumenikus imán részt
vehessünk, ahol a Dómban
a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégiumért fohász-
kodtak együtt magyarorszá-
gi katolikusok, reformátu-
sok és evangélikusok, a kol-
légium visszaállamosítása
ellen tiltakozva. Az ökume-
nikus imádságot Kiss-Rigó
László katolikus, Bölcskei
Gusztáv református és Fa -
biny Tamás evangélikus
püs pökök vezették.

Kiss-Rigó László házigaz-
daként köszöntőjében el -
mondta, nem csupán egy
kö zösséghez, egy nemzet-
hez tartozunk, nem csupán
a magyarságunk köt össze,
hanem keresztény hitünk is,
ami még fontosabb, erősebb
kötelék. Úgy fogalmazott,
hogy a történelem ura nem
a pénzvilág, a gazdasági
vagy a politikai hatalom,
ha nem maga Isten. Emlé -
keztetett örmény testvére-
inkre, akik szintén fájdal-
mas események miatt szen-
vednek mostanság. Erről
gyergyói rokonaim jutottak
eszembe, az ottani örmény
katolikusság egyenes gerin-
ce és énlaki barátunk gyere-
ke, ki anyagi jólétet feladva

Ararát hegyét járja ma,
mert ezt érzi valóban fon-
tosnak életében.

Jogőrzés, jogorzás. Ez volt
Bölcskei Gusztáv beszédé-
nek mottója. Hisz jogilag
tiporták meg az erdélyi egy-
házkerületet. Elmondta,
hogy az országos református
tanévnyitó istentiszteleten a
könyörgésükbe belefoglal-
ták a Székely Mikó Kollé -
gium ügyét is. A Szentírás -
ban úgy olvassuk, hogy
nagy baj az, ha egy ország-
ban, ahol jogőrzésnek kelle-
ne lenni, ott jogorzás van.
„Azt remélem, hogy ezt
orvosolni fogják, mert orvo-
solni kell” – mondta, és
kérte a jogőrzés Istenét, ad -
jon belátást mindazoknak,
akiknek hatalom adatott
arra, hogy őrizzék a jogot.

Fabiny Tamás így szólt:
„Azt várom, hogy a mögé,
ami Sepsiszentgyörgyön, az
utcán történt, egy imádsá-
gos hátteret tudunk biztosí-
tani, hiszen a kettő együtt
létezik. Fontos a tömeges
megjelenés, a demonstráció,
a politikai állásfoglalás, de
mi a magunk részéről ehhez
hozzá tudjuk tenni a lelki
tartalmat is.” A hangunkat
igenis fel kell emelnünk,
mert olyan égbekiáltó igaz-
ságtalanság történt, ami
precedensértékű lehet, és
figyelmeztetnünk kell az
érintetteket, hogy legyenek
résen, mert amit tesznek,
azért felelősséggel tartoznak
az emberek és Isten előtt.
Kiemelte az egyházak
együttműködési készségét,
hogy minden jó ügyben
összefognak, nem rivalizál-
nak egymással. Felidézte a
tízparancsolat vonatkozó
részét: Ne lopj! Ne tanús-
kodj hamisan! Ne kívánd
felebarátod házát, vagy bár-
mit, ami az övé!

A Dómot csaknem meg-
töltő sok jó arcú ember, az
előttem ülő református ál -
lamtitkár asszony (ki épp a
határon túli ügyekre fel-
ügyel), a mellette ülő bras-
sói születésű katolikus or -
szággyűlési képviselő, az
együtt elmondott Miatyánk
hatalmas érzelmi töltése
megerősítette azt az érzést,
hogy jó volt, hogy eljöt-
tünk. Jó volt együtt lenni,
és megerősödni abban, hogy
van, volt, lesz foganatja en -
nek az összefogásnak, a so -
kat emlegetett magyar
nem zeti lélek megrezdülé-
sének, hogy a Jóisten meg-
hallgatja közös kérésünket.

Kassától Jerevánig

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem kap-
 tunk jelentést.

Elhunytak: Csicsári Mi -
hály (71 évesen, Bél me -

gyer), özv. Bíró Imréné (90).
Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

A 180 bibliai fejezetből készült
válogatás, valamint a két szerző,
Philip Yancey és Tim Stafford
által hozzájuk fűzött rövid kom-
mentárok célja, hogy felkeltsék az
érdeklődést a Biblia olvasása
iránt. A 180 szövegrészlet a
Szentírás 66 könyvének mind-
egyikéből legalább egy fejezetet
tartalmaz, és olyan módon van
összeállítva, hogy átfogó képet adjon a Biblia legfőbb
témáiról, és láthatóvá tegye az egyes könyvek közötti
összefüggéseket. Ha mindössze 10-15 percet szánunk a
napi szövegrészletekre, a 180 napos beosztást követve akár
félév alatt átolvashatjuk a Szentírást. Ez a vezérfonal a
Bibliában kevéssé járatosak számára áttekintést ad az egész
könyvről, de érdekes perspektívát és új felfedezéseket kínál
a Könyvek Könyve rendszeres olvasóinak is.

Bővebb információ és megrendelés: www.harmat.hu.

Könyvajánló

Tyukodi Gábor békési lakos
augusztusban ünnepelte 90.
születésnapját családja köré-
ben. A szépkorú Gábor bácsi
kiváló egészségnek örvend.

Békés város nevében Izsó
Gábor polgármester is szemé-
lyesen köszöntötte, és átadta az
Orbán Viktor miniszterelnök
aláírásával ellátott emléklapot.

Tyukodi Gábor
90 éves lett

A „Békési Fürdőért” Közalapítvány 
ezúton köszönetét fejezi ki
a személyi jövedelemadók 
1%-ának felajánlásáért.

A közalapítvány javára
ebből befolyt összeg 662.387 Ft.

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 11998707-06278340-10000001 Erste Bank

(MIKÓ’ LESZ IGAZSÁG?)

A Békési Kistérségi Tár su lás
pályázatot nyújt be a Vi dék -
fejlesztési Minisztérium „Az
alföldi tanyák, valamint tanyás
térségek megőrzése és fejlesz-
tése érdekében a települési és
térségi fejlesztések tá mogatá-
sára” kiírt pályázati fel hívásá-

ra. A választható célterületek
közül a térségi ta nyafejlesztési
programok ki dol gozását pá -
lyázza meg a Tár su lás. Ez
konkrétan Békés, Me zőberény,
Tarhos, Murony és Ka mut tele-
püléseit érinti. A projekt össz-
költsége mintegy 2,1 millió

forint, és mindösszesen tíz szá-
zalékos saját erőt kell majd
hoz zátennie a szervezetnek.
Amennyiben támogatják a
pályázatot, lehetőség nyílna rá,
hogy e településeknél felmér-
jék a tanyák helyzetét, és pon-
tos képet kapjanak az ott lakó

emberek életkörülményeiről -
ismertette a terveket Izsó Gá -
bor, a Békési Kis térségi Tár -
sulás elnöke. Ezzel a jövőben
pontosabb, kézzelfoghatóbb
projektötletekkel pá lyázhatna
akár a Társulás, akár felmért
települések egyike. 

�

Felmérnék a tanyákat a Békési Kistérségben 

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy közvilágítási

hiba észlelése esetén, Békés Város Polgármesteri Hivata lá -
nak Műszaki Osztályán is jelezzék problémájukat a 66/411-
011-es telefonszám 163-as mellékén.

�

Folytatás a címoldalról
Harmadik indok, hogy Bé -

kés mint a Magyar Pünkösdi
Egyház Országos Cigány misz -
szió jának a központja, és mint
egyházi intézmények fenntar-
tója, mintaként szolgál a töb -
bi gyülekezetnek.

Ki vagyok én? Mózes eme,
az Ószövetségben olvasható
kérdésére kereste a választ a
konferencia, melyre mintegy
400 személy jött el. Azt pró-
bálták körüljárni előadásokon
és kisebb körökben folytatott
beszélgetéseken, hogy hogyan
tölthetik be feladatukat, elhí-
vásukat a magyar társadalom-
ban és a világ keresztényeinek
tengerében. 

Beszámoltak a határon túli
pünkösdi közösségek képvi-
selői. Csontos József, az
Erdélyi Magyar Pünkösdi
Hitközség elnöke elmondta,

hogy mintegy 40 gyülekezet-
ben közel kétezer magyar
nyelvű pünkösdi hívő között
folytatják munkájukat. Bíró
Pál a Teljes Evangéliumi Ma -
gyar Gyülekezetek Nemzet -
közi Szövetsége elnökeként
az észak-amerikaiak körében
végez szolgálatot: egymástól
óriási távolságokra pásztorol-

ja a mintegy tucatnyi egye-
sült államokbeli és kanadai
gyülekezetben a híveket.
Szóba került továbbá a vajda-
sági és felvidéki magyar pün-
kösdiek közötti munka is,
valamint megtudhattuk,
hogy néhány misszionáriusuk
Afrikában dolgozik. Első -
sorban Kongót tekintik cél-

területnek, ahol segélyezési és
orvosi munkát folytatnak,
iskolákat tartanak fenn. 

A pünkösdi egyház Ma -
gyarországon az elmúlt né -
hány évben lett intézmény-
fenntartó, jelentős karitatív
szolgálatot folytató szervezet,
melyet Balog Zoltán, az
Emberi Erőforrások Minisz té -
riumának minisztere a vi lág-
kongresszust köszöntő levelé-
ben is kiemelt és megköszönt.
Az első nap zárásaként meg-
tartott nagyszabású istentisz-
teleten megjelentek a város
vezetői, továbbá az ökomeni-
kus együttműködés jegyében
a helyi gyülekezetek vezetői is.
Izsó Gábor polgármester
meleg szavakkal köszöntötte a
városba látogatókat, akik
sikeres kétnapos konferenciát
követően távoztak Békésről. 

Szegfű Katalin

Nálunk zajlott a pünkösdiek világtalálkozója
TANÁCSKOZÁS Megtöltötték a kulturális központot a résztvevôk

Az első napot megkoronázó istentiszteleten a város elöljárói is részt vettek. 
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HA AKAROD…
„És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és

mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.” (Márk 1:40)
Ebben a bibliai szakaszban a társadalomból kitaszított, összetört
ember várakozik és vágyik a megoldásra. Sok utat végigjárha-
tott, szinte mindent kipróbálhatott, hogy meggyógyuljon, míg
végül tudatosult állapotának változhatatlan és gyógyíthatatlan
volta. Talán az életével is farkasszemet nézve, sok hullámvölgy és
reménytelenség után, most végre ismét ráirányult valakire a
figyelme. Valakire, aki teljesen más, mint a többiek, akik nem
tudtak vagy akartak segíteni. Sok ember találkozik a lehetőség-
gel, a kegyelemmel, megbocsátással, az újrakezdéssel - Jézussal-
az élete folyamán, és elmegy mellette. Vágyakozás híján, belátva
beteg és ínséges voltunkat, megyünk el mellette. Az egyszerű
öltözet, a szerény életmód, a külső pompa hiánya, ahogyan Jézus
élt, beszélt, dolgozott, sokak számára nem jelent semmit. A kép-
mutatók, a másikra nézők, a farizeusok semmit sem vettek észre
abból a szépségből, ami jelleméből, lényéből áradt. Nem így a
beteg, aki a másutt meg nem talált reménységet ismeri fel, látja
a találkozásban. Reménnyel és alázattal a szívében, átlátva hely-
zete menthetetlenségét szólítja meg mégis a Mestert. „Ha aka-
rod, megtisztíthatsz engem!” – hangzik élete kiáltása, amit csak
egyvalaki érthet meg igazán! 

Olyan világ vesz körül bennünket, amikor szinte mindennap
megtalálnak bennünket valamilyen megoldással. Szinte minden-
re van pirula, gyorsan és egyszerűen kínálva a megoldást. Sok-
sok utat kipróbálva, szorult helyzetben, vajon készek vagyunk-e,
talán utoljára, még egy lehetőséget megragadni? A sok pótszer
okozta megoldások és csalódások után, a meg nem lelt segítsé-
get és megnyugvást vajon miben, esetleg kiben találjuk meg? 

Balog Tibor, lelkipásztor

4 2012. szeptember 19.

Magyarországnak jó megállapodást kell kötnie a
Nemzetközi Valutaalappal és az EU-val – állapította meg
Varga Mihály tárca nélküli miniszter, Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter és Csaba László közgazdász a
kötcsei találkozón. Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter
elmondta: izgalmas vita alakult az IMF szerepéről a gaz-
dasági, pénzügyi konszolidációban, amelyről nagyon diffe-
renciált értékelést adtak a résztvevők. Fontos dolog, hogy
lehet IMF-hitel nélkül is élni, mert hogy ez a normális álla-
pota egyébként minden országnak. Magyarország alapve-
tően biztonsági hitelre tart igényt. Maruzsa Zoltán - aki az
MTI korábbi információi szerint az új felsőoktatási helyet-
tes államtitkár lehet - előadása a felsőoktatás és az értel-
miség viszonyáról, Balog Zoltán beszéde a szegénység elle-
ni stratégiákról, majd az utolsó két és fél órában Orbán
Viktor felszólalása és a miniszterelnökkel való beszélgetés
zárta a rendezvényt. Orbán elmondta, hogy a kabinet
tovább fog menni az államadósság csökkentésének útján,
és hogy Magyarországnak egy új világrendben kell sikeres-
nek lennie a válság után, ehhez pedig az ország kiszolgál-
tatottságát okozó államadósságot kell csökkenteni. 

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)

60 éves találkozóra gyűltek
össze a békési Szegedi Kis
István Gimnáziumban 1952-
ben végzett diákok a Bagoly
vendéglőben. Annak ellenére,
hogy az ország távoli területe-
ire szétszóródva is élnek a volt
osztálytársak, szép számmal
összegyűltek, még Nyíregy -
házá ról is érkezett résztvevő.
Mindig érdekes egy ilyen talál-
kozó, ezúttal is így történt.
Ki-ki beszámolt az élete ala-
kulásáról, korábbi- és jelenlegi
történeteiről, családjáról, élet-
éről. De a beszélgetések túl-
nyomó részét a régi, korabeli
emlékek felidézései tették ki,
általános derültséget fa kasztva
a résztvevőkben, a hajdani
diákcsínyek újbóli átélésével.

Szóba kerültek a kiváló
tanáraink történetei, mondá-
sai, az egyes diákokkal kap-
csolatos, immáron 60 évet is
meghaladó, de továbbra is
felejthetetlen eseményei. 

Az elhunytakról is megem-
lékeztek az összegyűltek, és
emlékükre gyertyát is gyúj-
tottak, amelynek lángja végig

ott lobogott az asztalon. Azt
reálisan meg lehet állapítani,
hogy értékes tudással felfegy-
verkezve hagyták el a gimná-
ziumot a hajdani diákok, és
ki-ki valamelyik értelmiségi

pályára került. Lettek belőlük
orvosok, mérnökök, pedagó-
gusok, vagy más foglalkozá-
súak, még olyan ritkaság-
számba menő is, aki térképész
lett vagy újságíró, zeneakadé-
miai tanár vagy tévés műsor-
szerkesztő.

No és ebből az osztályból
került ki Csurka István, aki idő
előtt az elmúlt télen távozott az
élők sorából. Ő aztán tényleg
kiemelkedő egyéniség volt, és
nevét örökre beírta a magyar

irodalomba, közéletbe, meg a
politikába is. A temetésén részt
is vett néhány osztálytárs, a
közel százezres tömegben.

A négy órán át tartó vidám
összejövetel végén abban
egyeztek meg a hajdani osz-
tálytársak, hogy ezután is

megtartják az évenkénti össze-
jöveteleket, az ősz haj, az egye-
seknél mozgáshoz használt
segédeszközök ellenére, mert
jólesik ismét találkozni, és
mindig kerülnek elő még fel

nem idézett történetek, ame-
lyek szóba hozatala visszaviszi
a résztvevőket a diákévekbe, és
az emlékek mindenkiben to -
vább élnek. Idő meg van bő -
ven, egy vagy két év van még
a 80 éves korig, a többi meg
utána!               Szüle Dénes

Hatvan éves érettségi találkozó

10 óra Megnyitó. A rendezvényt megnyitja: Mester Péter,
a Békési Városvédõ és -Szépítõ Egyesület elnöke.

10.15 Guti Imre „A világraszóló tök” címû fotókiállítását
megnyitja Izsó Gábor polgármester.

10.30 Tökszobrászat- és fafaragás-bemutató. Közre -
mû ködik: Hódos Krisztián szakácsmester és Gyõ -
ri La jos fafaragó.

10.30 Tökmustra – keressük a legszebb, legcsúnyább, leg -
szín pompásabb, legfurcsább, legmulatságo sabb, leg -
rücs kösebb, leggörbébb, leghosszabb tököt. Ne ve -
zés díjtalanul a helyszínen 10 óráig. Minden nevezõ
ajándékot kap.

10.30 „Erre csörög a dió…” – a Bóbita Óvoda fellépése.
10.30 Pulykaszépségverseny. Nevezés díjtalanul a

helyszínen10 óráig. Minden nevezõ ajándékot kap.
11 órától Játszóház.
11.30 Diós sütemények versenyének zsûrizése és ered-

ményhirdetése. A zsûri elnöke: Juhász Zoltán
cukrászmester.

12 óra Ebéd: vadpörkölt. Készíti: Ambrus Zoltán, a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alel-
nöke, a Békés Megyei Culinary Team tagja.

12 óra Jó ebédhez szól a nóta: Szegedi Imre és fia
citerán játszik.

13 óra Tökmustra értékelése, díjazása.
13.30 óra Tökös ügyességi játékok.
14 óra „Szent Mihálykor – számadáskor…”

– a Csepeli Hagyomány Óvóhely mûsora.

14.30  A Nefelejcs Bábcsoport diós meséket ad elõ.
15 óra Töklámpás-faragás. A tököt és az eszközöket a

szervezõk biztosítják.
15 óra „Diós gyermekdalok” és „Katonás diófások” 

– a Csepeli Hagyomány Óvóhely dalcsokrai.
15.30 A Dióhéj-csodák alkotópályázat és a Diós mesék

irodalmi pályázat értékelése. A „Pupujkázás”
nyelvi játék eredményhirdetése.

15.30 A Tököm Bököm zenekar fellépése.
16 óra Tökkirályválasztás: a legnagyobb tök gazdáját

humoros szertartással megkoronázzuk.
16.30 A Belencéres Néptáncegyüttes fellépése,

táncház.
18 óra Felvonulás a töklámpásokkal a városban 

a Be len céres Néptáncegyüttes vezetésével.

Kísérõ rendezvények:
– Büfé: diós fagylalt, házilag készített diós sü te mé nyek, kenyér -

lángos, fröccs, málna- és meggyszörp, zsíros kenyér
– Töklekvárfõzés-bemutató és kóstoló
– Sült tök kapható!
– Hagyományos kézmûves vásár
– Diótörõ eszközök szépségversenye – hozza el ön is kedvencét!
– Tökmagbörze: a Tökfilkó 5 régi és új kártyanaptárért 5 szem

dísztökmagot ad cserébe
– „Pupujkázás” – avagy nyelvi játékok a pulyka jegyében
– Guti Imre fotókiállítása

2012. SZEPTEMBER 29.
Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Minden program és a belépés ingyenes! A rendezvényt esõ esetén is megtartjuk.
Szervezõ: Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület

Támogatók: Wiener Center Kft., Sütõker Zrt. (Békéscsaba), Hot-Drink Kft., Fa-Kuckó Játékbolt, Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Manuta Bt., Békés Város Önkormányzata, Békés Megye Önkormányzata.

Médiapartnerek:

A hat évtizedes érettségi találkozó résztvevői.



– A Semmelweis Orvostu do -
mányi Egyetem Gyógysze -
részeti Karán 1973-ban végez-
tem. Abban az évben férjhez is
mentem, a férjem szintén vál-
lalkozó. Békésen telepedtünk
le. Két gyermekünk van: a
lányunk gyógyszerész, mint én,
a fiunk mérnök, mint a férjem.
Három gyönyörű unokánk van!
Államvizsgás gyógy szerészként
1972-ben kezdtem el dolgozni.
Szakgyógyszerész dip lomámat
1982-ben a Sze gedi Orvostu -
dományi Egyete men szereztem
meg. A Jázmin Patikát 1996-
ban privatizáltam, de már 1985-
től a vezetője voltam. Ma is
együtt dolgozom az akkori
munkatársaimmal. 

– Nevedben doktorátust
viselsz, de korábbról nem így
ismerünk… 

– Parlamenti döntés alapján
2009-ben minden egyetemet
végzett gyógyszerész meg kap-
ta Magyarországon a gyógysze-
részdoktori címet. Így többek
között én is. Jelentősége szak-
mai szempontból van, mert
ezzel elismerték a gyógyszeré-
szeknek mint egyetemet vég-
zett szakembereknek a tudását.

– A gyógyszertár vezetése
milyen feladatokat ró rád?

– Mint személyi jogos

gyógyszerész vettem át a pati-
kát 1996-ban. Azóta minden
feladatával együtt irányítom
ezt a gyógyszertárat. Elsődle -

ges cél a betegeknek az ellátá-
sa, tájékoztatása, a napi be -
szer zéseken túl az egyéni igé-
nyeknek, intézményeknek a
gyógyszerbeszerzése és az
ezzel járó adminisztrációs fel-
adatok, a betegekkel való kap-
csolattartás és az egészségügyi
felvilágosítás. Tarhoson is van
egy fiókgyógyszertárunk, így
annak az ellátása is a mi fel-
adatunk. A betegek rendelke-
zésére áll a gyógyszertárunk-
ban három gyógyszerész, négy

gyógyszerkiadó szakasszisz-
tens, és az ő munkájukat is én
koordinálom. Rendsze resen
részt veszek továbbképzése-
ken, figyelemmel kísérem a
szakirodalmat, követem a jog-
szabályok alakulását, a ge neri-
kus program alkalmazását.
Mindez naponta 9-10, de oly-

kor 12-14 órás munkát jelent.
– Voltál Békés Városért

kitüntetett is, sokan mondják,
hogy joggal. Hogyan emlékszel
vissza az elismerésre?

– A városban végzett egész-
ségmegőrző munkámért kap-
tam 2006-ban. Számomra
nagyon váratlan és megtiszte-
lő volt ez a kitüntetés. Én ter-
mészetesnek tartom, hogy a
városért, a város lakóiért meg-
tegyem, ami módomban áll.
(Bár nem lettem felhatalmaz-

va, szükséges leírnom, hogy
számos igen rangos kitünte-
téssel büszkélkedhet interjúa-
lanyom és nemcsak szakmai
téren – a szerző.)

– Köztudott, hogy a karita-
tív tevékenység sem idegen
neked. Beszélj erről is!

– A civil szervezetek által
mű ködtetett klubokban szok-
tam előadást tartani az általuk
kért témában, valamint szűrő-
vizsgálatokat végezni, például
vércukorszint-, ko lesz te rin -
szint-, vagy vérnyomásmérést.
Természetesen az ehhez szük-
séges továbbképzéseket elvé-
geztem. Dolgozom a Vöröske -
resztnél mint vezetőségi tag.
Éveken keresztül voltam a
helyi szervezet elnöke, de úgy
gondoltam, hogy teret kell
adni a fiataloknak. Évek óta a
Madzagfalvi Napokon az
Egész ségsátorban mi csináljuk
a szűrővizsgálatokat, mondha-
tom, hogy szép eredménnyel.

– Ennyi elfoglaltság mellett
marad-e idő magánéletre?

– Természetesen igen. So kat
foglalkozom az unokáimmal,
akik egyébként Győr újfalu ban
élnek, de a távolság nem aka-
dály. Színházba járok, imádok
olvasni, és kirándulok, elsősor-
ban Magyarorszá gon. Igyek -
szem kihasználni az időt. Gugé

Következő lapszámunk interjú-
alanya dr. Pánczél István tüdő-
gyógyász lesz.

52012. szeptember 19.

A városért, a város lakóiért
Ki az, aki minden tőle telhetőt megtesz értünk?
Például Kecskeméti Ferencné dr., keresztnevén
Éva, egy mosolygós, nyugalmat sugárzó ismerős. 

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Családsegítő és Gyer -
mekjóléti Szolgálat a gyerme -
kek nyári szünetének ideje
alatt megvalósuló programok-
ra ugyanolyan nagy hangsúlyt
fektet, mint a tanév közben.
Ilyen volt a június 23-án meg-
tartott „Fuss nyárba” szünidő-
köszöntő futóverseny. A prog-
ram célja, hogy ráirányítsuk a
gyermekek és felnőttek figyel-
mét a rendszeres sportolásra,
az egészséges életmód fontos-
ságára. Összesen 116 regisztrált
futó vett részt a nap folyamán
különböző kategóriákban.

Június 25-től augusztus 3-ig
nyári tábort szerveztünk a dán-
foki üdülőközpontban. A hat
hét során egy időben 30, rend-
szeres támogatásban ré szesülő
gyermek felügyeletét biztosítot-
tuk. Összesen 93 gyermek for-
dult meg a táborban. A heti
programot úgy állítottuk össze,
hogy abban az irányított csapat-
munkára, a közösségi él mény-
szerzésre, az egyéni erősségek
ki domborítására és a pihenésre,
a kötetlen barátkozásra, játékra
egyaránt legyen lehetőség. A
családsegítők munkáját ön kén -
tesek is segítették. 

A hathetes táboroztatás
után a nyári gyermekétkezte-
téssel egybekötött játszótéri
foglalkozást szerveztünk az
Erzsébet-ligeti játszótéren au -
gusztus 6-24. között, hétköz-
nap napközben. Szívesen jöt-
tek el a gyerekekkel szüleik,
nagyszüleik, és vettek részt a
sport- és kézműves foglalko-
zásokon, arcfestésen. 

Az oktatási intézmények
ajánlását, valamint a Család -
se gítő és Gyermekjóléti Szol -
gálat látókörében lévő gyer-
mekeket figyelembe véve a
nyár folyamán június végétől
augusztus végéig 457 család-
ból 1031 gyermek részesülhe-
tett meleg étkeztetésben. 

A nyár folyamán 12 ismé-
telt záróvizsgára kötelezett
gyermeket korrepetáltunk ön -
kéntesek segítségével.

A nyári programokon elké-
szített tárgyakat és fotókat a
Madzagfalvi Napokon a „Bé kés
Bemutatkozik” rendezvényen
kiállítottunk. Bízunk benne,
hogy a jövőben tovább ra is biz-
tosítani tudjuk ezeket a hiány-
pótló programokat, melyekre
valós igény mutatkozik. 

NYÁRI PREVENCIÓS PROGRAMOK 

A szerfüggőség kialakulá-
sában nagyon sok tényező ját-
szik szerepet. Igen sokszor a
tökéletesnek mondható csalá-
dokban is kialakulhatnak
szerfüggőséggel küzdő életpá-
lyák. Nem csak a családi kap-
csolatok, a kortárs kapcsola-
tok játszhatnak szerepet egy-
egy élet kisiklásában, hanem a
személyiség kisebb-nagyobb
fejlődési zavarai is. A szerfüg-
gőség kialakulása többségé-
ben a serdülőkori változások-
kal is összeköthető. A nem
megfelelő önbizalommal és
önértékeléssel élő gyermek
hajlamos rosszul érzékelni az
őt ért hatásokat, ezért nagyon
fontos, hogy szülőként, peda-
gógusként arra kell töreked-
nünk, hogy gyermekeink
ismerjék a helyes értékrendet,
és képesek legyenek megbir-
kózni a konfliktusos helyze-
tekkel. 

Néhány dolog, ami hozzájá-
rulhat a függőségek kialakulá-
sához:

SZÜLŐI VISZONYLATOK:
– érzelmi elutasítás: nincs

kötődés szülő és gyermek
között,

– engedékenység: nincsenek
szabályok,

– szülői következetlenség,
– a szülők közötti összhang

hiánya/szélsőséges nevelési
elvek,

– éretlenség: a szülői szerep
fel nem vállalása,

– túlzott vagy meg nem lévő
szülői elvárások,

– túl sokat egyedül hagyott
gyermek,

– laza, határok nélküli család,
– jó anyagi körülmények: ez

pótolhatja a szeretet kifeje-
zését,

– túl erősen kötődő család,
amely nem támogatja a gye-
rek felnövését, önállóságát,

– apa kapcsolat zavarai: apa
nincs, hiányos, távol van,
agresszív,

– anya kapcsolat zavarai:
anya nincs, elégtelen, túl-
kontrolláló, túlféltő,

– szülők, családtagok kóros
alkoholfogyasztása, gyógy-
szerezési szokásaik,

– családon belüli erőszak,
érzelmi elhanyagolás.
Amennyiben úgy érzi, hogy

nem boldogul gyermekével,
keresse fel a helyileg illetékes
nevelési tanácsadó szolgálatot,
vagy a Mentálhigiénés Egyesü -
let szakmai segítőszervezetet a
Borosgyán u. 1/1. szám alatt.

A FÜGGŐSÉG kialakulásának
rizikófaktorai I.
Részlet a Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztetô
Fórum KEF kiadványából

A korábbi évekhez hason-
lóan, idén is indul felnőtt
tánctanítás Békésen, mini-
mum 10 fő jelentkezése ese-
tén. A 2x45 perces órák he -
tente egyszer, kedden 18
órától 19:30-ig tartatnak a
Petőfi utca 21. szám alatt. A
tanfolyam célja a hagyomá-
nyos népzene és néptánc
kultúránk megismerése
mel lett a táncházas közös-
ség kialakítása és a már
meglévő fejlesztése. 

Tánctanító: Mahovics Ta -

más, a Belencéres Néptánc -
együttes művészeti vezetője.

A tanfolyam díja: 2000
Ft/hó/fő. 

A jelentkezésnek nem fel-
tétele, hogy párjuk legyen!
Jelentkezni, érdeklődni Ma -
hovics Tamásnál a 30/606-
67-64-es számon lehet. 

Első alkalom: október 2.
kedd. A haladó csoportokba
is lehet jelentkezni, amelyek
október első hetében foly-
tatják a munkát a szokott
helyen és időben.

Felnőtt néptánc tanfolyam
kezdőknek!

Békés Város Önkor mány -
zata pályázatot hirdet a
2012. évi költségvetésében
tervezett Vállalkozói Alap
felhasználására, egyéni vál-
lalkozók, gazdasági társasá-
gok, őstermelők részére.

A részletes pályázati kií rás

letölthető a www.bekesva-
ros.hu honlapról (Hirde tő -
táb la/Közérdekű informáci-
ók), vagy átvehetők a Pol gár -
mes teri Hivatal titkárságán.

A pályázatok beadásának
határideje: 2012. október
10. 14 óra.
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Pályázati felhívás
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött,
két szobás, III. emeleti, klímás lakás garázs -
zsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. Érd.: 30/320-
60-71.
Békés központjában Szív u. 7. alatti családi
ház eladó. Tömblakás beszámítása lehet-
séges értékegyeztetéssel. 30/23-93-695.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított tég -
laház fűthető garázzsal eladó vagy  föld -
szin tire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a la kótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
kony hás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
Ház eladó sürgősen a Lorántffy u. 5. szám
alatt. Tel.: 66/634-214.
Békésen háromszobás kandalló beépí té -
sű ház eladó. Kisebb téliesített házat be -
szá mítok. Ugyanitt kiadó házat keresek.
20/591-51-55.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Új építésű családi ház eladó, azonnal köl -
tözhető állapotban, gazdálkodásra alkal -
mas udvarral. 20/474-26-09.
Kockaház eladó vagy Fáy elején lévő tömb -
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. 20/
55-57-837.
Gerlán tanya szántóval eladó. Érd.: 70/31-
66-002.
Békés központjában, első emeleti, egyszo -
bás lakás eladó. Tel.: 20/365-17-27.
Békés belvárosában háromszobás, szép
állapotú, 3. emeleti lakás eladó. Tel.: 20/
98-62-400.
Ház eladó a Gát u. 37. alatt, reális áron.
Érd.: 30/58-68-886.
Ady 8-ban, 2. emeleti, egyszobás, felújí-
tott, te hermentes, azonnal költözhető
lakás el adó, vagy kétszobás házra, lakás-
ra cserélhető 2. emeletig ráfizetéssel. Érd.:
66/634-457.
Ház eladó a Nyereg u. 14. alatt. Tel.: 20/
94-22-154.
Téliesített nyaraló (30m2), bővítési lehe tő -
séggel (tetőtér, zárt terasz), termő gyü -
möl csössel eladó. Villany, és fúrt kút van.
Tel.: 66/634-457.
Békéscsaba, Penzán kétszobás, össz kom -
fortos, emeleti lakás garázzsal, pincével
eladó vagy kisebb kertes házra cserélhető.
Tel.: 30/355-74-92.
Építési telek eladó a Bocskai u. 16. szám
alatt. Érd.: 66/645-361. 
Békésen, a Karacson, jó helyen, III. eme -
leti, szélső, függőfolyosós, nagy erkélyes,
2 + félszobás lakás elfogadható áron el -
adó. Érd.: 20/41-32-887.
Ház eladó. Érd.: 70/775-11-34, este.

Sürgősen eladó a Nyíl u. 38. számú két-
szobás, összkomfortos ház dupla telekkel.
70/208-14-54.
Kamuton háromszobás, összkomfortos,
vállalkozásra, állattartásra kiválóan alkal -
mas, jó állapotú kertes családi ház, sok
mellékhelyiséggel eladó. Tel.: 20/933-15-13.
Békésen négyszobás családi ház, két gen-
eráció részére vagy vállalkozásnak, nagy
helyiségekkel és mellékhelyisé gek kel, rak-
tárnak is kialakíthatók, városköz ponti
részen n sürgősen eladó vagy  kisebb re
cserélhető. 30/377-53-10. 
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.
58 m2-es, 2. emeleti, felújított, erkélyes la -
kás zöldövezetben a Karacson eladó vagy
téglaépítésű kertes házra cserélhető ér -
ték egyeztetéssel. Tel.: 30/554-53-66, reg -
gel 7-10 óra között.
Háromszobás, összkomfortos családi ház
nagy, parkosított telekkel, gazdálkodásra  al kal -
mas melléképületekkel eladó. 30/626-14-31.
A bánhidai részen kétszobás, összkomfor-
tos kertes ház eladó vagy kiadó. Tel.: 70/
281-08-77.
Elcserélném III. emeleti, kétszobás, erké-
lyes lakásomat az Adyn kertes házra. Tel.:
30/321-35-52.
Lakás eladó a Kossuth 23-ban. Garázs
megoldható. Érd.: 30/57-68-198.
Földszinti, erkélyes lakás eladó a Fáy 5/1-
ben. Érd.: 30/57-68-198.
Szarvasi 16-ban, III. emeleti, 1,5 szobás
lakás sürgősen, áron alul eladó. Érd.:
30/95-88-009.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház sürgő -
sen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
a Kispince u. 3. szám alatt eladó. Tel.: 66/
410-323.
Bélmegyeren 1600 m2 telken 1977-ben
épült háromszobás téglaház gazdálkodás-
ra alkalmas melléképületekkel eladó. Ha -
gyaték eladó. 30/537-87-35.
Áron alul eladó a bánhidai részen kertes
családi ház. Érd.: 70/516-52-41.
A Lengyel Lajos utcában padlásszobás
össz komfortos ház eladó. Tel.: 30/506-
31-85.
Békéscsaba, Körösi Csoma utcában kertes
ház eladó kisebb házat nagy kerttel vagy
tanyát földdel beszámítok. 20/97-25-902.
Régi típusú összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Kétszobás, összkomfortos kertes ház kis
ren dezett udvarral eladó vagy második
emeletig csere is érdekel. Garázs is van.
Érd.: 66/417-164, 20/473-95-41, este.
Sürgősen, jó áron eladó egy régi építésű,
összkomfortos családi ház. 30/95-27-364.
Összközművesített telek lakható épülettel
vagy anélkül eladó. Tel.: 70/53-22-093.
Ház eladó a Szőlő u. 32. alatt. 30/442-18-95.
Kertes házamat eladnám vagy tömblakás-
ra cserélném. Érd.: 70/36-11-973.
Békésen családi ház eladó. Érd.: 66/634-
103, 30/55-19-108.
Rákóczi u. 20. alatt ház eladó. Érd.: 30/
48-10-449.
Házamat elcserélném vagy eladnám. Érd.:
30/739-62-58.
Fáyn felújított földszinti lakás eladó vagy

kocka téglaházra cserélhető. 30/518-07-28.
Ház bontásra eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Békésen, központi részen, háromszobás
családi ház garázzsal eladó. Érd.: 66/413-
655, 66/634-953.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Sürgősen eladó a Malomasszonykertben
téliesített nyaraló rendezett udvarral, víz -
zel, villannyal. Irányár: 2 millió Ft. Tel.: 70/
578-06-55.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kölcsey u. 52. szám alatt háromszobás,
konvektoros, cserépkályhás régi kertes
ház eladó. 70/362-38-88, 66/643-739.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Kastélyzug 5. szám alatt kis ház eladó 2,5
millió Ft-ért. Érd.: 66/643-307.
Kereszt u. 27. szám alatt nagy családi ház
eladó 3 millió Ft-ért. Érd.: 66/643-307.
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.
Dobozon kétszobás parasztház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevzetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8 mil-
lió Ft. 20/775-8583
Borosgyánban, a kövesúthoz közel 100
m2-es tanya eladó 1 hold földdel. Cse rél -
hető békési kis kertes házra. Irányár: 4
millió Ft. 70/208-14-54.
A Táncsics u. 8. számú családi ház eladó
4,2 millió Ft-ért. Tel.: 30/439-92-62.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Békés belvárosában földszinti, egyszobás,
erkélyes, egyedi mérőórás, tehermentes
la kás eladó, azonnali beköltözéssel. Irány -
ár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/912 -32-43. 
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. alatt. Érd.: Gát u. 33. Ár: 4,9
millió Ft. Tel.: 20/59-99-102. 

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Békésen kétszobás, összkomfortos kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 70/215-45-77.
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 vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Veres P. tér  6-ban eladó, cserélhető egye-
di átalakítású 2,5 szobás,  erkélyes, egye-
di gázkazános lakás. Irányár: 5,8 millió Ft.
Tel.: 30/476-93-80.
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. 
Ady 8/C-ben, a 4. emeleten 76 m2-es, há -
romszobás, felújított, egyedi órás lakás
sürgősen eladó. Érd.: 30/462-07-46.
Irányár: 6,5 millió Ft.
Békéscsabai piacnál, Kieg Abc-nél, 55 m2-
es, kétszobás, erkélyes téglalakásomat 7
millió Ft-ért eladom. Őr u. 2. 20/37-70-400.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
für dőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
Békés központjában 300 m2-es portán 80

m2-es ház 7,9 millió Ft-ért eladó vagy ér -
ték különbözettel Békésen, Gyulán és Bu -
dapesten nagyobbra elcserélhető. Érd.:
20/357-05-52.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kert u. 15. szám alatti 3,5 szobás ház
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 20/972-
10-49.
Békésen, városközpontban kétszintes, há -
romszobás családi ház két garázzsal
eladó. Irodának vagy vállalkozásnak is
alkalmas. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 66/
634-953, 66/413-655.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház ga -
rázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9 mil-
lió Ft-ért. 20/416-91-17.
Békésen a Malomvégesi részen kétszin -
tes, 3,5 szobás + ebédlős, két fürdőszo -
bás, gáz és központi fűtéses kétgenerá-
ciós ház eladó 670 m2 telken. Irányár: 11
millió Ft. Érd.: 70/208-14-54.
Békésen, a Bakyn, 70 m2-es, 1 + 2 fél-
szobás, nagy konyhás lakás eladó. 30/
367-97-87. Irányár: 12,5 millió Ft.

KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó. Tel.: 70/450-43-42.
Egy személy részére albérlet kiadó. Tel.:
70/408-50-14.

INGATLANT KERES

Kiadó lakást vagy kertes házat keresek
Békésen. 20/287-79-38.

KERT
Malomasszonykertben a harmadik dű -
lőben 3 kvadrát kert bekerítve eladó. Fa -
ház, víz, villany, gyümölcsfák. Tel.: 20/
331-30-09.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Víz, villany, WC, tároló helyiség van.
Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Malomasszonykertben 1874 m2 kert kőé -
pülettel eladó. Érd.: 20/265-01-55. 
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
4 db Mercedes gyári lemezfelni 15” ET31
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Toyota 1.3-as, műszakival, 125 MZ műsza-
kival, Yamaha 50 cm3 nagytestű robogó jó
állapotban eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Üzemképtelen, törött autóját megvásá ro -
lom bontási nyilatkozat kiadásával. Tel: 06
20/ 553 0309
4 db BMW lemezfelni 15” ötlyukas eladó.
30/484-54-42.
Jó állapotban lévő Dacia eladó a Gát u. 33.
alatt. Tel.: 30/85-33-470.
Toyota Yaris VVTI 1000 cm3-es, 40000
km-rel eladó. 70/614-52-80.
Maruti személygépkocsit vennék tulaj-
donostól 1 év műszakival. 66/739-890.

ÁLLAT
Eladó egy vadkacsa és egy néma kacsa
pár. Érd.: 70/640-62-06. Tárház u. 38.
Előnevelt pulyka, pekingi kacsa eladó. Bé -
kés, Raktár u. 24. Tel.: 70/881-93-00.
Vágni való kisgalamb eladó. 30/433-79-89.

Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Selyembaromfi növendékek eladók (sző -
rös tyúk). 70/63-85-611.

TÁRSKERESÉS
37 éves független férfi társat keres hosszú -
távra vékony hölgy személyében. Tel.: 20/
355-96-28.
Negyvenes nő komoly kapcsolatra társát
keresi. 70/221- 94-35.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Portási munkát keresek. 70/36-35-158.
Középkorú hölgy bármilyen házimunkát,
gyermekfelügyeletet keres. 30/583-33-80.

EGYÉB
Jó állapotban lévő gyermek autós ülés (18
kg-ig) és Graco babakocsi eladó. Érd.:
30/414-8795
Felújított elektromos rokkantkocsi új akku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Eladó 2 db nagyméretű pékkosár. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 30/476-93-80.
Eladó egy Canon PS S3IS kompakt digi -
tális fényképezőgép nyakpánttal és egy
USB-kábel. Érd.: 20/460-37-99.
Eladó: benzinmotoros permetező, Csepel
varrógép, új, félévet használt gázkonvek-
tor, vonalas telefonkészülék, üst, propán-
bután gázpalack. 70/612-83-74.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
kihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-5760
Eladó egy gyermekheverő, egy jó állapot-
ban lévő fuvola és egy fehér olasz kerti ülő-
garnitúra. Érd.: 20/886-2781
Gobelin kép eladó. 70/612-83-74.
Őrölt csemegepaprika eladó 2500 Ft/kg-
ért. Mónus Illés u. 6. 70/66-33-813.
Székelyföldi kiránduláshoz útitársat kere-
sek, 2-3 személyt szeptember végére.
Tel.: 30/94-55-433.
Újszerű állapotban zöldség-gyümölcs cent -
ri fuga 3000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Eladó 1 db kézi hajtású burgundi- és tök -
reszelő. Érd.: Szabó D. u. 53. 66/634-622.
Hajdú Energomat mosógép, két heverő
két fotellal és négy székkel, konyhaszek -
rény eladó. Érd.20-886-0650.
Konyhába felakasztható fóliahegesztő ház-
tartási gép 1500 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Használt Whirlpool hűtő és összecsukható
tolószék eladó. Érd.: 20/53-66-900.
4 db 5 l öblösüveg 100 Ft/db, új Zepter ele -
mes falióra 2000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Fehér ebédlőbútor eladó sürgősen, hely-
hiány miatt. Irányár: 65 ezer Ft. Érd.: 70/
208-14-54.
2 db Sanda üllőgarnitúra, az egyik ágyaz -
ható eladó szép állapotban. Irányár: 35 és
50 ezer Ft. Érd.: 70/208-14-54.
Őszi árpa eladó takarmánynak vagy vetni.
Munkácsy u. 5.
Kárpitozott garnitúra, rekamié, 2 db fotel,
szóló rekamié valamint heverő + 2 db fo -
tel eladó. Érd.: 66/411-612, 30/346-02-70.
Békésen eladó 2 fotel, dohányzóasztal,
gázpalack. Tel.: 30/439-92-62.
Kiváló minőségű esztergagépek és egyéb
kisipari gépek eladók. Tel.: 20/553-03-09.
500 m2-es új tűzihorganyzott szín tartozé -
kokkal eladó. Tel.: 20/553-03-09.
Piros színű „Csárdás” Csabai új cserép
ked vező áron eladó. 1400 db egész, 66
db fél és 51db szegőcserép. Tel.: 20/
553-03-09.
24-es, összteleszkópos, jó állapotú MTB
kerékpár eladó. Tel.: 30/433-79- 89.
42-es méretű, újszerű állapotú, fekete
színű férfi bőrcsizma eladó. Tel.:  30/433-
79-89.
Íróasztal és gyerekkanapé eladó. Tel.:
70/235-97-29.
Ötdarabos gyermekgyapjú garnitúra, E1-
es kategóriájú gyerekülés (9-36 kg) ela -
dó. Érd.: 30/240-62-36.

Eladó: 2 hármas ablak beüvegezve, hideg-
melegvizes kézmosókagyló, 32 literes ak -
várium, Greco márkájú babakocsi, keve -
rőtárcsás mosógép, 15 colos CRT moni-
tor, telefontöltők és head szettek, Stihl
damilos fűnyíró. 30/377-53-10.
Eladó egy keverőtárcsás mosógép felújí-
tott állapotban, Daewoo 5.1-es házimozi
eladó vagy csere P4-es számítógépre.
30/260-54-21.
Eladó csővázas ülőgarnitúra, szekrénysor,
mikrohullámú sütő,perzsaszőnyeg. Érdek -
lődni: 20-886-0650
Olcsón eladó: fotel, kis faragott üveges -
szekrény, íróasztal lámpával, kis konyhai
asztal, dohányzóasztal, két áramkörös
álló lámpa, fonott gyermekszék, Philips
fagyasztószekrény. 30/377-53-10.
Régi és új kártyanaptárokat gyűjteménybe
vásárolok. 5-20 forintos darabáron. Érd.:
30/603-18-70, fez@freemail.hu.
Eladó: háromfázisú motorral hajtott, két
lendítőkerekes, két késes szecskavágó, 50
literes üvegballon. Érd.: 70/776-40-61.
200 literes villanybojler sürgősen eladó.
Érd.: 20/265-01-55.
Eladó egy konyhabútor és egy négyrészes
szekrénysor. Érd.: 70/310-88-07.
Othello borszőlő és egy kisebb szőlőprés
eladó. Érd.: 66/410-204.
M-es méretű, hétdarabos gyermek védő -
felszerelés biciklihez, görkorcsolyához
eladó. Óvodába gyermek ágynemű két
huzattal eladó. 30/752-11-77, este.
Eladó Honda vízhúzó motor 3 colos szi-
vattyúval új állapotban, és egy tolókocsi.
Érd.: 20/886-27-85.
Eladó: bontott, jó állapotú 160-as lemez
fürdőkád, 60x120 ablak hőszigetelt üveg-
gel, redőnnyel, 50 cm-res mosdó Kludi
csap teleppel. Érd.: 20/445-73-48.
Eladó 10 db ablakszárny hőszigetelt üveg-
gel, 2 db ajtó tokkal, ajtó tok nélkül, ablak-
szárny hőszigetelt üveggel. Bontott, jó álla -
potban. Érd.: 20/445-73-48.
Kétszemélyesre nyitható új ágy eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Eladók: fehér és rózsaszín leánderek, szo -
ba páfrányok, 50 l ballon vaspántos kosár-
ban. Érd.: 66/416-144. Deák F. u. 39.
3 mm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály lábazattal eladó. Tel.: 30/54-45-
746, 66/414-928.
Jó állapotban lévő színes tévé eladó.
30/346-42-41.
Kitűnő állapotban lévő sparhert 15 ezer Ft-
ért és csempekályha 8 ezer Ft-ért eladó.
Érd.: 20/495-45-34.
Eladó: szecskavágó, 5 q vasmázsa, fa -
mázsa, fejőgép, 200 l villanybojler, 5 m-es
betonvályú. 66/643-164, 30/83-29-850.
Eladó: 4 db-os szekrénysor 30 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Nagyon olcsón eladó: rekamié, 5 db fotel,
dohányzóasztal, közép- és összekötő
szőnyeg, lányka BMX kerékpár, régi var-
rógép. 20/49-41-688.
Bontásból ablakok, duplaszárnyas üvega-
jtók eladók. 66/739-890.
2 db terménydaráló, 2 db sezlon eladó.
20/355-77-26.
Minden kidobásra szánt, bútort, fát, fé -
met, papírt, hűtőt, mosógépet, mikrót és
egyéb műszaki cikkeket ingyen elszállítok.
Érd.: 30/377-53-10, 30/260-54-21.
50 l kosaras üvegballon, jó minőségű
Othello szőlő (kb. 2 mázsa) eladó. Érd.:
30/81-39-626.
Eladó: 2 db rekamié, 6 fotel, takarítógép,
előszobafal, háromrészes ülőgarnitúra.
Érd.: 30/739-62-58.
Eladó: szekrénysor, heverők, régi tükör, váll -
fás szekrény, asztal, székek. Érd.: 66/643-
739, 70/362-38-88.
Szabadföldi mályvacserje, cserepes Kli via
és kukoricalevél eladó. 20/355-77-26.
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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 SZEPTEMBER 25. KEDD 12 ÓRA.

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 földgázszállítási enge-
délyes az általa üzemeltetett
földgázszállító vezetékrend-
szerre minden évben kar-
bantartási, leállási tervet
készít, amit eljuttat a rend-
szerirányító részére. A rend-
szerirányító a vonatkozó
törvényi előírás szerint köz-
zéteszi a gázszállítási szü-
nettel járó éves karbantartá-
si, leállási ütemtervet az
internetes honlapján.

Ezúton értesítjük a Tisz -
telt Lakosságot, hogy 2012.
szeptember 27-én (csütör-
tökön) délelőtt 10 óra és
délután 14 óra között egész
Békés Város területén nem
lesz földgázszolgáltatás.

Leállási ütemterv meg-
tekinthető a FGSZ Föld -
gáz szál lító Zrt. honlap-
ján. Bő vebb információ:
www.fgsz.hu 

�

KÖZLEMÉNY

Lapunk az interneten: www.bekesiujsag.hu
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Szeptember 21. péntek 11 óra
Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos főtéri
mellszobra előtti születésnapi ünnepi tisztelgés
és koszorúzás a Városvédő és -Szépítő Egyesület
szervezésében. Megemlékezik: Valentényiné
Hidvégi Erika, tanár. 

Szeptember 24. hétfő 16:30
„Végy karjaidra, idő…” címmel Erdélyi Márta
versmondó műsora Sinka István születésének
115. évfordulója alkalmából. Közreműködik:
Kelemen Ágota népdalénekes és Andics Árpád
tanár, fotóművész. Szervezők: Püski Sándor
Könyvtár, Városvédő és -Szépítő Egyesület.
Könyvtár olvasóterme

Szeptember 25. kedd 18 óra
Regélő Fehér Táltos Dobcsapat fellépése a
Hazatalálás sorozatban. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

Szeptember 27-29. csütörtök-szombat
Népi Építészeti Tanácskozás.
Kulturális központ

Szeptember 29. szombat 10-18 óra
VII. Békési Tökmulatság. Részletes ismerte-
tés a 4. oldalon.
Békési Tájház

Szeptember 29. szombat 10 órától
Hetednapi Adventista Egyház békési gyüle-
kezetének centenáriumi ünnepélye.
Kert u. 1. szám alatti imaház

Szeptember 29. szombat 18 óra
Békési Német Kisebbségi Önkormányzat
fennállása 10. évfordulója alkalmából emlé-
kezés és sváb bál. 
Dübögő étterem

Október 1. hétfő 15 órától
Idősek Világnapi rendezvény. Műsoron a
Meskete Színház előadása – vidám, zenés-táncos
jelenetek. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

Október 1. hétfő 16:30
Süti-parti és receptcsere. Bővebben a 2. oldalon.
Könyvtár

Október 4. csütörtök 16:30
„Nálatok laknak-e állatok” című rajzpályázat kiál-
lítás-megnyitója. Bővebben lapunk címoldalán.
Kulturális központ 

ELŐZETES AJÁNLAT

Október 24. szerda 19 órától
Marc Camletti: Négy férfi gatyában című két
felvonásos vígjátéka. Főbb szerepekben: Fodor
Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett,
Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Straub Dezső.
Rendező: Straub Dezső. 
Jegyek ülőhelytől függően 2500, 3000 és 3500
Ft-ért válthatók az előadás helyszínén, a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPT. 21- OKTÓBER 4. KÖZÖTT

Az ember jár-kel a világban, elolvas ezt-
azt, és aki a neten is bolyong, az okvetlenül
belebotlik hirdetések szövegébe. Mai talála-
tom: valamilyen termékhez ajándék nyak és
dekoltázsmasszázst kínáltak – meg is örül-
tem neki, mert bizonyos életkor felett igazán
fel lehetne dobni az embereket egy új nyak-
kal. (Helyesen ajándék nyak- és dekoltázs-
masszázsnak kellett volna írni.) Hasonlóan
megnevettet a csecsemő és gyermekgyó-
gyász, mert szerintem a kettő kizárja egy-
mást… még a vizsgálóasztalt sem érné fel
az illető. Az „azonnali spenót kivonat”-ról A
Magyar Irodalom Története című  kézikönyv -

re asszociáltam, mely színe miatt kapta ra -
gadványnevét a magyartanároktól – néha
jól jönne az instant változat (bár már létezik
villanyspenót is). Egy koncertajánlóban
olvastam a hangárnyalás szót, amely csak-
nem végzetes hatással volt rám – ámbár
lehet, hogy hangversenyeket repülőtéren is
rendeznek: előbb kellemes hang-árnyalás,
aztán egy kis hangár-nyalás. (Utóbbit csak a
buli kedvéért, ha elszabadulnának az indula-
tok.) Végül vessük vigyázó szemünket a
higiénia területére: számos sampont hirdet-
nek úgy, hogy hajdúsító – de ki akar ma már
hajdú lenni?           Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
AJÁNDÉK NYAK

A zenei táborra az idén is
sokan, sokfelől jelentkeztek.
Bu dapestről, Miskolcról, Kecs -

kemétről, Berettyóújfaluból,
Szentesről, Derecskéről, Kon -
do rosról, Békéscsabáról és Er -
délyből Ipp, Szilágyballa és
Kö rösjánosfalva településekről
érkeztek a résztvevők a békési-
ek mellé. Összesen 81 gyer-
mek vett részt a hétfőtől pén-
tekig tartó képzésekkel, játé-
kokkal átszőtt programon. 

Ez időszak alatt szinte min-
denki új dallamokat sajátított el
különböző hangszereken. Réz -
fúvós, fafúvós, vonós, ütős és
billentyűs hangszereken történt
a képzés. Akadtak olyan tanít-

ványok is, akik most ismerked-
tek egy-egy hangszerrel, mégis
a hét vé gén megtartott záró

hangversenyen sikeresen szere-
pelhettek. A tanításban 13
tanár vett részt, akiktől akár a
zeneszerzés ismereteit is elsajá-
títhatták, de volt még magáné-
nek és kórus zeneelmélet okta-
tás is. A tanulás mellett a sza-
badidőben többféle játékra,
kézműves foglalkozásra, íjászat-
ra volt lehetőség. Az egyik nap
kirándulást szerveztünk a gyu-
lai Erkel Ferenc Emlékházba,
melyet a Kézmű ves Cukrász -
dában tett látogatás követett. 

A hét két zenés istentiszte-
lettel zárult, amelyben az

elhangzó zeneszámokat nagy
tapsokkal ismert el és köszönt
meg a hallgatóság. Az igei

szolgálatot Kis Tibor Péter
kerületi elnök és Matuz József
kerületi titkár végezte.

Nagyon köszönjük a tanárok
munkáját és a gyermekek felé
nyújtott szeretetüket, türelmü-
ket! Továbbá köszönjük a többi
segítő, háttérben végzett vala-
mennyi segítségét és a sok
finomságot, amit a tízóraihoz és
az uzsonnához kaptunk!

A résztvevők beszámolója és
a héten készült fotók a Békési
Baptista Gyülekezet honlapján
elérhetőek: www.bekesibaptis-
ta.gportal.hu.   Somlyai Imre

Hangszerektől zengett az imaház
Beszámoló a VII. Körösvidéki Baptista Kerületi Zenei Táborról

Mozgalmas heteken van túl
a Békési Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat. A szervezet és
a Békési Szlovákok Egyesülete
a közelmúltban 40 fővel kép-
viseltette magát a Szlovák
Szüreti Bálon Gerendáson.

Amint Feledi János, a Békési
Szlovák Nemzetiségi Önkor -
mányzat elnöke beszámolt
róla, látványos fogathajtó ver-

senyt is láthattak, valamint a
csorvási mazsorettek bemuta-
tóját élvezhették. A napra a
bál tette fel a koronát. 

Ugyanez a két békési, szlo-
vák kötődésű civil szervezet
látogatott el Gyomaendrődre.
Az ottani nyugdíjas szervezet
tagjaival találkoztak, kölcsö-
nösen bemutatták munkáju-
kat, terveiket, és a jövőre néz -
ve szorosabb együttműködést
ha tároztak el. A békésiek
ismerkedtek Gyoma endrőd
nevezetességeivel, majd fürdő-
zéssel telt a nap. 

A békésiek számára, hogy
jobban megismerjék a Békési
Szlovák Nemzetiségi Önkor -
mányzat munkáját, egy színes
kiadványt készíttettek, melyet
a Madzagfalvi Napokon tártak
az érdeklődők elé. A „Békés
bemutatkozik” kiállításon lát-
hatták a látogatók azt az
1883-ban készült szlovák
imádságos könyvet is, amelyet
a Békési Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat vásárolt meg,
és amely később a Békési
Jantyik Mátyás Mú zeumban
lesz látható.

Szüreti báltól 
a brindzás tésztáig

Brindzás haluskát, azaz erős túró-
val ízesített főtt tésztát készített a
Békési Szlovák Nemzetiségi Ön -
kormányzat az Ízek utcája főzőver -
senyben. A tetemes mennyiségű
finom ételt az utolsó morzsáig  el -
fogyasztották a nézelődő,  kíván -
csis kodó emberek.

BÉKÉSI ÚJSÁG 
– a békési és környékbeli

családok lapja!
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Horgász
szemmel

Szinte hihetetlen módon el -
húzódik a nyár és ezzel a
pontyszezon is. A folyó- és
állóvizeink hőfoka 20-23 fok,
és ebben a meleg vízben
kimondottan bőven táplálkoz-
nak a halak. A bojlihorgászat
csak ezután kezdődik, a
rekord- és kapitális fogások
leginkább szeptemberben és
októberben várhatók. Tehát
aki nagyot akar fogni, annak
mindenképpen az őszi szezon a
legkiválóbb. Sokáig tartotta
magát az a tévhit a horgászok
körében, hogy ősszel nem lehet
pontyot fogni, hiszen lehűlnek
a vizek. Ez a vélekedés meg-
dőlt. Sok pontykutató foglal-
kozik a pontyok táplálkozásá-
val, és úgy találták, hogy a
ponty 8 fokig aktívan táplálko-
zik. Erre bizonyítékok a kará-
csonyi pontyok a halas pultok-
ban, amik majd szétcsattannak
az egészségtől. Halastavakon
még késő ősszel is táplálják a
pontyokat, de módjával és
tudatosan, hiszen a halakat is
túl lehet etetni nem megfelelő
takarmányozással. A jó tógaz-
dák mindig figyelik az állomá-
nyukat, hogy hogyan fejlőd-
nek. A ponty első osztályú
sporthal, a magyar ponty
gasztronómiailag kiváló, és a
táplálkozásban a mai napig a
leginkább kedvelt halfajta Ma -
gyarországon. 

Szekerczés Sándor

PONTYSZEZON
ŐSSZEL
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A békésiek közül ifj. Antóni
Antal és Balla István náluk
jóval nagyobb súlykategóriába
tartozó és idősebb ellenfelek

ellen mérkőztek, mindketten
jól harcoltak, de megosztott
pontozással vereséget szenved-
tek. Lakatos Gyula a serdülő
korosztály 38,5 kg-os kategóri-
ájában húzott kesztyűt, és
ellenfele a törökszentmiklósi
László Balázs volt. A békési
ökölvívó a harmadik menetre
tudott erősíteni, és 2:1 arányú
győzelmet aratott. Ifj. Surman
Zoltán a Debrecen versenyző-
jével, Lakatos Márkkal mérte

össze tudását. A békési fiú a
remek mérkőzésen végig irá-
nyítani volt képes, és biztos
győzelmet aratott. Jó állapot-

ban és felkészülten esélyesként
vághat neki a hónap végén
sorra kerülő országos bajnok-
ságnak. A Surman Clubból
utolsóként Szalontai Mihály az
ifjúsági korosztály 64 kg-os
kategóriájában mérkőzött meg
Nagy Leventével. A debreceni
sportoló volt a kezdeménye-
zőbb, és sok szabálytalansággal
bár, de pontozással le tudta
győzni a békési öklözőt – tájé-
koztatott Surman Zoltán edző.

Két szép győzelem
A közelmúltban rendezték meg Berekböször -
ményben a Berek Kupa ökölvívó versenyt, melyen a
békési Surman Box Club öt versenyzője is a szorító-
ba lépett. A rangos versenyt romániai és szlovákiai
sportolók jelenléte tett nemzetközivé. 

A Berek Kupa két békési győztese, Lakatos Gyula és ifj. Surman
Zoltán edzőjükkel, Surman Zoltánnal.
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A XIV. Madzagfalvi Napok
keretében megrendezett
Szuperbajnok versenyen ismét
összemérte tudását a városi
sportszervezetek egy-egy kép-
viselője. A versenyszámok
során a fiatal sportolóknak jól
kellett bánniuk a kosárlabdá-

val, kézilabdával, focival.
Teljesíteniük kellett egy
kerékpáros ügyességi pályát és
megmérkőztek egymással
gyorsaságot, erőt, ügyességet
kívánó versenyszámokban is.
A 6 versenyszám összesített
eredményei alapján alakult ki

a végső sorrend a fiúk és a
lányok között:

SZUPERBAJNOK 2012.
FÉRFI KATEGÓRIA:
1. László Norbert (Békési FC)
2. Mózes Imre (Békési Ka jak

– Kenu Club)

3. Nagy Csaba (Békési SZSK)
4. Botos Zsolt (Békési DAC)
5. Branyiczki György (Békési

FKC)
6. ifj. Surman Zoltán (Sur man

Box Club)
7. Balogh Tamás (BTE Asz ta -

litenisz Szakosztály) 

8. Lakatos Martin (BTE Súly -
emelő Szakosztály) 

SZUPERBAJNOK 2012.
NŐI KATEGÓRIA:
1. Kiss Annamária (ÁFÉSZ SE)
2. Csanálosi Laura (Békési

Kajak – Kenu Club)

3. Fábián Erzsébet (Békési
NKTE)

4. Pankotai Kinga (Békési
DAC)

5. Molnár Dóra (BTE Aszta -
litenisz Szakosztály)

6. Samu Nikolett (Surman
Box Club)

Focista lett a Szuperbajnok

A Madzagfalvi Napok kere-
tében 4. alkalommal megren-
dezett Kikötő Kupa ismét
nagy sikert aratott a résztve-
vők és a nézők körében is, a
nap folyamán több mint 700
ember megfordult a Békési
Kishajó-kikötőben.

A délelőtt folyamán a megye
kajak-kenusai mérték össze
tudásukat egy duatlon verseny
keretében, ahol a versenyzők-
nek 600 méter evezést követő-
en 600 métert kellett futni,

majd visszaugrani a hajóba, és
újra leevezni a 600 métert.

A délutáni sárkányhajó-ver-
senyen teljesen benépesült a
part, 7 csapat mérte össze az
erejét három kategóriában. A
200m-es távot kétszer kellett
teljesítenie a dobosok diktálta
ütemre a húszfős csapatoknak. 

A sárkányhajó-verseny
végeredménye: 

– Céges kategória: 1. Rio-
2016, 2. Úszógumi, 3.
Aranyhal.

– „Sportos” kategória: 1. Las -
sújárat, 2. Surman Box Club.

– Családi kategória: 1. Fa -
nyűvők, 2. HúzdMeg Job ban,
3. Zöld 4 Békéscsaba.

A Kajak-kenu duatlon ver-
senyben több versenyszámban
békési győzelem született, a
K-1 fiú V. évfolyamban Kiss
Zoltán, a K-1 leány VI. évfo-
lyamosok között Mózes
Ildikó, a C-1 fiú IV-V. évfolya-
mon masters kategóriában
Pap Gábor tudott győzni. 

Benépesült a kikötő
a sportolókkalNégy szerencsés pályázó

Az előző két lapszámunkban meghirdetett 
kézilabda bérletjátékunkra ezúttal is számos pályázat érkezett. 

A klub jóvoltából négy szerencsés nyertesnek tudtuk átadni 
az őszi szezon mérkőzéseire szóló bérleteket. 

A Békési FKC és a Békési Újság közös játéka során most 
azt kérdeztük önöktől, hogy melyik évben született gyerekekből álló
utánpótlás csapatunk nyerte meg az előző szezonban a korosztályos

magyar bajnoki címet. A helyes válasz a B jelű volt, 
vagyis a 2000-es korosztályról van szó. 

A helyes megfejtés betűjelét SMS-ben beküldők között sorsoltunk.
A szerencse ezúttal Kis Tímea Ady utcai, Kovács Barbara

Damjanich utcai, Kocsor Sándor Bánvég utcai és Faragó István
békéscsabai olvasónknak kedvezett. 

Ők nyerték az őszi szezonra szóló bérletet, 
melyet már eljuttattunk hozzájuk.

A nyerteseknek gratulálunk, a meccsekhez jó szurkolást kívánunk, 
és többi pályázónak is köszönjük a játékot!

A Békési Újság a csapat médiapartnere.

A Békési NKT hazai mérkőzései a 2012/13-as Békés megyei baj-
nokság őszi fordulóiban:

Szeptember 30. Békés-Doboz
Október 14. Békés-Kétsoprony
Október 28. Békés-Kondoros
November 4. Békés-Sarkad
November 11. Békés-Gerla
November 25. Békés-Békés szentadrás

A mérkőzések 17 órakor kezdődnek a városi Sportcsarnokban.

Női kézilabdázóink
bajnoki sorsolása

Egyedülálló a magyar ko -
sárlabdázás történetében,
hogy egy kupa ugyanazon a
né ven 56 éven át fennmarad-
jon. Békésen már 56. alka-
lom mal rendezték meg a Vi -
harsarok Kupát, egy női és
fér fi kosárlabda tornát.

Rendkívül rangos mezőnyt
sikerült a férfiaknál összever-
buválni. A Temesvár csapata
több amerikai és szerb játékos-
sal érkezett. Ők a román baj-
nokság egyik esélyesei. A szer-
biai Varvarin gárdája ugyan-
csak első osztályú együt tes. A
Mezőbe rény eb ben az évben az
első osztály B csoportjában

indul, így csak a Békés volt
másodosztályú csapat. A Te -
mesvár csapata csak egy mér-
kőzést vállalt egy napon, így
helyettük a Békés csaba ugrott
be egy meccs erejéig a Var va -
rin ellen.

A nők mezőnye hagyomá-
nyosan kialakult, hiszen évek
óta a Nyíregyháza, Kis kunfél -
egyháza, Mezőberény és Bé -
kés alkotja a résztvevőket. Va -
lamennyi csapat a ré giós baj-
nokságban szerepel, így érthe-
tő módon a férfiak küzdelmét
követte nagyobb figyelem.

A békésiek kitűnően helyt
álltak, hiszen a nők és a férfiak

is egyaránt a 3. helyen végez-
tek. A nőknek a Kis kun -
félegyházát sikerült le győzni,
míg a fiúk a Mező berény ellen
diadalmaskodtak.

Az 56. Viharsarok Kupa
végeredménye: 

– Nők: 1. Nyíregyháza, 2.
Me zőberény, 3. Békés, 4. Kis -
kun félegyháza. Legjobb béké-
si játékos: Balog Emese.

– Férfiak: 1. Varvarin, 2.
Te mesvár, 3. Békés, 4. Mező -
be rény. Legjobb békési játé-
kos: Hajdú Gergő. A torna
legfiatalabb játékosa: Nagy
Csaba (Békés).

Takács János 

56. Kosárlabda Viharsarok Kupa 
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Hirdessen a BÉKÉSI ÚJSÁG-ban,
ami kéthetente 5 településen tízezer példányban

jelenik meg! Egy régió olvassa...


