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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Mennyit költ
a tanévkezdésre?
5%
14%
10-20 ezer
Ft-ot.

19%
30-40 ezer
Ft-ot.

40 ezer
Ft fölött.

Az eddigi legforróbb fesztivál
SIKER

38%
Nem érint a
tanévkezdés.

Öt példás és
szorgalmas
fiatalt
díjaztak

Sok érdeklôdôt vonzott az idei Madzagfalvi Napok

Időjárási okok miatt, hogy még éppen elcsípjék a
nyári meleg utolsó napjait, egy héttel korábban
rendezte meg a város a Madzagfalvi Napokat. Az
előzetes elképzelés helyesnek bizonyult, az eddigi tizennégyből a talán legforróbbon vagyunk túl.

elszármazottak találkozóján is
azt hangsúlyozta, hogy az idei
rendezvény legtöbb fellépője
helyi, azaz „magunk szervezzük
a magunk szórakoztatására”.
Kivételt jelentettek természetesen az esti koncertek.

Anti Fitness Club, Caramel és a
Neoton Família is megtalálta a
maga közönségét, fergeteges
fellépést adtak. Két helyi illetőségű rockegyüttes is fellépett, a
Torony Band és a Palmetta. A
korábbiakhoz hasonlóan a leg-

fesztiválja ezúttal 16 helyszínen
60 programelemet rejtett. Izsó
Gábor polgármester több
ízben, így a megnyitón és az

Mindhárom napon 2-2 élő koncertet láthatott és hallhatott a
publikum a Rendezvénytéren
felállított nagyszínpadon. Az

többen vasárnap este mentek el
a koncertre, majd csodálták az
azt követő parádés tűzijátékot.
Folytatás a 2. oldalon

24%
20-30 ezer
Ft-ot.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend
FOTÓK: GAZSÓ JÁNOS

SZEPTEMBER 1-8.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
SZEPTEMBER 8-15.
Turul Patika (Piac tér)
SZEPTEMBER 15-22.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.

A három napon át tartó szikrázó napsütés (is) számos látogatót vonzott a programhelyszínekre. Városunk legnagyobb

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET AUGUSZTUSI ÜLÉSÉRŐL

Korszerűsítenék a kerékpárutakat
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére nyújt be pályázatot Békés Város Önkormányzata – döntött első, nyári szünetet követő ülésén a
helyi képviselő-testület. A Dél-alföldi Operatív
Program keretében lehetőség nyílna a belvárosi
kerékpárút hiányzó elemeinek kiépítésére és a már
meglévők korszerűsítésre, felújítására.
Kiemelt cél a dánfoki üdülőterület kerékpáros hálózatba
való bekötése. Emellett kerékpáros pihenőhelyeket építenének ki bel- és külterületen,

továbbá
épülhetne
egy
KRESZ-pálya is, melynek
bázisa a dánfoki ifjúsági tábor
lehetne. Elképzelések között
szerepel még információs táb-

lák kihelyezése, elektromos
kerékpár töltőhely megépítése.
A pályázni kívánt összeg közel
289 millió Ft. A projekt rendkívül kedvező pályázati feltételeket teremt, hiszen százszázalékos támogatottságú, önerőt
nem igényel, vagyis nem terhelné a város költségvetését.
Halmozottan hátrányos
helyzetű, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező
emberek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése lenne fő célja an-

nak a pályázatnak, melynek
beadásáról szintén döntött a
testület. Az elképzelések szerint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program szociális,
közösségfejlesztési, oktatási,
egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemekből tevődne össze. A pályázatot konzorciumi
együttműködés
keretében nyújtják majd be.
Projektvezető Békés Város
Önkormányzata, míg szakmai partnere a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Ci-

gánymissziója, a Reményhír
Alapítvány, valamint a Türr
István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága. Az igényelt támogatás
150 millió forint. Az uniós
projekt százszázalékos támogatottságú, így önerőt nem
igényel. A program során
többek között javulna a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval
küzdő roma emberek társadalmi befogadása és foglalkoztathatósága.

Ahogyan a korábbi években, idén is a Madzagfalvi Napok nagyszínpadán adták át a
városvezetés által adományozott Ifjúsági Díjakat. Idén
öten vehették át.
Mohammad Fatime, a Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium Karacs
Teréz Tagintézményének kitűnő tanulója, Nagy Attila, aki a
Tisza Kálmán Közoktatási
Intézményben idén végzett, és
a Tisza Média Műhely alapítójaként az iskola hírnevének
öregbítésében vállalt szerepet,
Pap Réka, a Szegedi Kis
István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium idén végzett
tanulója, a 175. sz. Bocskai
Cserkészcsapat őrsvezetője,
Rónai Gábor, a Békési Alapfokú Művészeti Iskola trombitása és Veres Fanni, a Békési
Kistérségi Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulója, tanulmányi versenyek eredményes szereplője.
Mindannyian példaként állíthatók diáktársaik elé.

2

2012. szeptember 5..

Diákok vigyáznak társaikra
A REFORMÁTUS ESPERESI, LELKÉSZI ÉS GONDNOKI HIVATAL
A Széchenyi tér 21. számú építmény sokáig
a lelkészek lakásául is szolgált. A ház az 1820as években épült. Az utcai homlokzaton
három emléktábla hívja fel magára a figyelmet. Az egyik Arany János költő békési tartózkodására utal. Banner János régész a Békési Élet 1970/1. számának 151-154. oldalán
leírja, hogy Arany
többször járt Békésen, s
itt, ebben a házban
szállt meg. Ebből a
cikkből megtudhatjuk,
hogy a költőt a békésiek kis énekkara dallal köszöntötte, éjjeli zenével lepték meg, Juliska lányát pedig a templom mögött folyó Fekete-Körösön a vidám fiatalok csónakkal vitték ki az egyház kertjébe
„az estig tartó zenés mulatságra.” A másik
emléktábla Karacs Teréznek, a leánynevelés

nagy alakjának állít emléket, aki élete utolsó
éveit ebben a házban töltötte. A harmadik
emléktábla arról tudósít, hogy Szabó Lőrinc
költő is huzamosabb ideig élvezte a helyi lelkész vendégszeretetét.
A kontyolt nyeregtetős ház jellegzetes kisvárosi
hangulatot
áraszt. A hófehér falak
a reformátusok hivalkodásmentes, egyszerűségre törekvő (puritán) életszemléletét
tükrözik. A folyosóra a
félkörív-záródású ajtón
át juthatunk. A kosáríves tornác elől beüvegezett, hátul nyitott. Vasárnaponként mi, presbiterek itt a gondnoki hivatalban szoktunk
gyülekezni, s a lelkész imádsága után, az ő
vezetésével innen vonulunk a templomba az
istentiszteletre.
Bíró György, városvédő

Az eddigi legforróbb fesztivál
SIKER Sok érdeklôdôt vonzott az idei Madzagfalvi Napok

Szabó Tünde 7 éves, nem is olyan régen halálosnak tűnő balesetet is
túlélt gyönyörű macskája, Marcika nyerte idén a 23 indulót felvonultató Madzagfalvi Cicaszépségversenyt.

helyi művészeti együttesek és
sportcsapatok kaptak bemutatkozási lehetőséget.
A Madzagfalvi Napokra
Békésre érkezett két testvértelepülésünk, a romániai
Gyergyószentmiklós és a szerbiai Magyarittabé küldöttsége, utóbbi településről 16 személy ez alkalommal tett magyar állampolgársági esküt.
Négyfős delegáció jött a lengyelországi Myszków városából, amely jó esélyekkel Békés
következő testvérvárosa lehet.
Jó hangulatúra sikerült a
rendezvényt kezdettől kísérő
Madzagfalvi
Hétpróba,
amelynek témája ezúttal az
olimpia volt. Az induló csapatok vicces sportfeladatokat
oldottak meg.
Az idei Madzagfalvi Napok
legsikeresebb kezdeményezése

Az iskolakezdés hónapjában
idén is diákzsaruk biztosítják
társaik biztonságos közlekedését reggelenként a Zeneiskola
mögött a Széchenyi tér – Teleky utca kereszteződésénél
(zebrán) 7:15-től 7:55-ig. Munkájukat egyenruhás közterületi
szolgálatot ellátó rendőr segítségével látják el. A Békési
Rendőrkapitányság által biztosított felszerelésük messziről
felismerhető: piros jelzőtárcsa,
kék baseball-sapka és kék
színű láthatósági mellény. A
Békési Baleset-megelőzési Bizottság kéri a közúton közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek az iskolakezdés miatt
megnövekedett gyalogos- és
kerékpáros forgalomra.
A rendőrök ezen túl is fokozott jelenlétet biztosítanak az
iskolák környékén, ahol ez
közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában. A közterü-

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

ZEBRAZSARUK Fokozottan ellenôrzik az iskolák környékét

letre vezényelt fokozott rendőri jelenléttel kívánják elősegíteni az iskolába járó gyermekek biztonságos közlekedését,
amely elsősorban a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyekre és
azok környékére fog koncentrálódni. A rendőrök mellett
polgárőrökkel is találkozhatunk, akik együttműködnek a
békési kapitányság tagjaival.
Szintén folytatódik az „iskola rendőre” program. Ennek
a célja a gyermekbalesetek
csökkentése, melyet fokozott
rendőri jelenléttel, a közlekedés biztonságosabbá tételével,
valamint a gyalogosokra és
kerékpárosokra
vonatkozó
közlekedési szabályoknak az

Rágcsálóirtás
Ismét rágcsálóirtás végeznek városunkban, 2012. szeptember 24-28. között.

iskolákban történő ismertetésével kívánnak elérni. Fontos
ugyanis, hogy a gyermekek
legalább az alapvető KRESZszabályokat megismerjék, mielőtt kíséret nélkül vesznek
részt a közúti- vagy a gyalogosforgalomban. Ennek érdekében a gyermekek érdekesen
felépített és hasznos tartalommal megtöltött foglalkozásokon vesznek részt. Az „iskola
rendőre” osztályfőnöki órákon
elsősorban az alsó tagozatosok
részére a gyalogosokra és a
kerékpárosokra vonatkozó fontosabb közlekedési szabályokról és a közlekedés veszélyeiről
tart gyakorlatias előadást.
A rendőrség tanévre készülésének harmadik pillére a forgalomszervezés, illetőleg a
kihelyezett közúti jelzések észlelhetősége, állapota. Utóbbit
még a tanév megkezdése előtt
egy úgynevezett forgalomszervezési és forgalomtechnikai
bejárás során mérték fel.

Igényeiket szeptember 24-én, hétfőn 12
óráig jelezhetik a Polgármesteri Hivatal
telefonközpontjában, továbbá a 66/411011-es telefonszámon.


Folytatás a címoldalról
A többi program közül számos volt sportjellegű, ilyen
például a kishalfogó verseny, a
Körös Kupa utánpótlás focitorna, a Viharsarok Kosárkupa, az ifjúsági és felnőtt sakkverseny, a természetjáró bicajtúra, a kajak-kenu duatlon és
sárkányhajóverseny, a kajakosok lampionos felvonulása, az
utcai futóverseny, a lovaglás és
a Szuperbajnok megmérettetés. A gyerekeket és gyerekes

FOTÓK: GAZSÓ JÁNOS

Gazsó János felvétele a református templom kerengőjéből készült.

A fesztivál legtöbb fellépője helyi
volt, például az óvodák apróságai.

felnőtteket is számos program
várta, kiemelendő a fizika csodáit bemutató interaktív kiállítás, amely játékosan hozta
közelebb a tudományokat, továbbá a játszóházak. A színpadon a koradélutáni órákban

a véradás volt, melyre éppen
200 személy jelentkezett.
Erről lapunk 5. oldalán bővebben olvashatnak, továbbá
jelen lapszámukban több eseménytudósítást is találnak a
fesztiválról. Szegfű Katalin

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:00; Szombat: 8:30-12 óráig
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Újdonságokban gazdag tanévkezdés
a Reményhír Intézményben
akik nem tartoznak egyik
egyházhoz sem, etika órákon
(színesítve egyház- és bibliaismerettel) tanulnak majd. Az
ének-zene tagozati képzést 3.
osztálytól hangszeres zenetanulással képzeljük el. A napközis foglalkozások 5-8. osztályig kötelező elemként
jelennek meg. Péntek délutá-

A 2012. szeptember 1-től az Eötvös József Általános Iskola és az Epreskerti Óvoda új fenntartója az MPE Országos Cigánymisszió által alapított
Reményhír Intézményfenntartó Központ (Reményhír Intézmény). Az új fenntartó minden
alkalmazottnak, gyermeknek és szüleiknek biztosította a zökkenőmentes tanévkezdést.
A Reményhír Intézmény
igazgatónője, Szabó Istvánné
Nagy Magdolna az intézményátvétel következtében
bevezetett újdonságokról tájékoztatott:
– Fontos számunkra, hogy
minden munkatársunknak
biztosítsuk a nyugodt körülményeket az évkezdéshez,
ugyanakkor fontosak számunkra azok a családok is,
amelyek ránk bízták a gyermekeiket. Egyházi fenntartású iskola lévén abban lesz más
az új tanév, hogy tanulóink és
óvodásaink kedden órarendbe
illesztett hittanórákon vesznek részt – a pünkösdi mellett

Szeptember 3-án megkezdődött a tanév a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegységében is.

református, baptista, katolikus hittant hirdetünk. Azok,

nonként pedig sport és művészeti foglalkozásokat kíná-

lunk, pl. labdarúgás, ökölvívás, zongora, furulya, gitár,
modern és standard tánc,
színjátszó kör, rajz- és képzőművészet választható. Havonta egy délutánt a „Szülők és
Nagyszülők Akadémiája” tölt
ki. A lovári nyelv népszerűsítésére is törekszünk, ezért a
fiatalokkal együtt a pedagógusok is együtt ülnek be a
nyelvórákra.
Az iskolakezdés izgalmaival
kapcsolatban az igazgatónő
azt hangsúlyozta, hogy a boldog, zökkenőmentes átmenet
érdekében a szülők biztosítsák, hogy időben jussanak
ágyba a gyerekek, beszélgessenek velük a rájuk váró feladatokról, ezzel is érzelmileg
hangolják őket a tanévre.
A családok iskolakezdéssel
kapcsolatos terheinek megkönnyítéséhez az MPE OCM
tanszercsomaggal nyújt segítséget, amely a legfontosabb
füzeteket, íróeszközöket tartalmazza.
P. R.

Zene, tánc és eskütétel
Színes mûsorral gazdagodtak az elszármazottak a találkozójukon

A kulturális központ nagytermét megtöltő érdeklődők
körében Izsó Gábor polgármester a szokottnál rövidebben ismertette az elmúlt egy
év városi történéseit és folyamatait, hogy aztán átadja a fellépés lehetőségét „Békés színejavának”, ahogyan elnevezték a
város kulturális életét bemutató összeállítást. Fellépett az
idén Civilek a Városért díjban
részesült ifjúsági fúvószenekar
Bagoly László karnagy vezetésével, szilágysági táncokkal és
marosmenti cigány verbunkos-

sal a Belencéres Néptáncegyüttes, Kovács Csilla 8. osztályos diáklány verssel, a Békési Óvónők Énekkara Kocsorné Krizbai Anna vezetésével, Bellus Ferenc 7. osztályos
népdalénekes.
A rendezvényt idén is megtisztelte jelenlétével Csurka
László színművész, a Nemzet
Színésze, Békés Város Díszpolgára, aki ezúttal Wass
Albert egyik költeményét
adta elő. Ezután került sor a
szerbiai testvértelepülésről, a
tőlünk 217 km-re fekvő, egy-

Békésen lesz
a magyar pünkösdi
világkonferencia
A Magyar Evangéliumi
Pünkösdi Világszövetség szeptember 14-15-én Békésen tartja második konferenciáját,
melynek témája: „Ki vagyok
én?”. A konferenciára Romániából, Szlovákiából, az Ame-

rikai Egyesült Államokból,
Ausztráliából, továbbá az ország minden tájáról várják a
résztvevőket. Tisztújító közgyűlésre is sor kerül majd. A
rendezvény helyszíne a Békés
Városi Kulturális Központ.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A korábbi évektől eltérően kulturális műsort
kaptak „ajándékba” a Békésről elszármazottak a
nekik szervezett találkozón, amely hagyományosan helyet kap a Madzagfalvi Napokon. A műsort
követően 16 magyarittabéi személy tette le a
magyar állampolgársági esküt.

A mintegy 100 Békésről elszármazott férfi, nő és gyermek kulturális
műsort tekinthetett meg, majd szemtanúja lehetett 16 magyarittabéi
személy állampolgársági eskütételének.

kor békési letelepülők által
újraalapított Magyarittabéről
érkezett öt család 16 tagjának,
köztük több gyermeknek a
honosítási eskütételére. Egyszerűsített eljárással szerezték

meg a magyar állampolgárságot felmenőik alapján, ügyüket Békésről intézték, és most
nagy nyilvánosság előtt, megható szertartáson tették le az
esküt.
Sz. K.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
Beszterczey Pál (Békés) és
Filó Mónika (Békés),
Bellér Tibor (Békéscsaba)
és Aradszki Mária (Bé késcsaba), Lipcsei Zoltán
(Békés) és Tasnádi Ágnes
(Békéscsaba).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Kocsor Sándor (86), özv. Keresztes Gáborné (89), Török László

(53), Pécs János (74, Murony), özv. Szabó Gáborné
(66), Ollári Lajos László (65,
Bélmegyer), özv. Krekács
Jánosné (83), Pap Imréné
(65), özv. Megyeri Sándorné
(80), Liszkai Jánosné (59).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Levelek
Pálmai
Tamás

A napokban címemre érkezett levelek olyan velős
gondolatokat tartalmaztak,
hogy nem hagyhattam veszendőbe menni őket. Íme,
az első: „Kedves Tamás! Érdekes véleménnyel találkoztam: Manapság két nagy
betegség van a világon: a
bolsevizmus és az amerikanizmus. És az amerikanizmus a rosszabb a kettő közül, mert a bolsevizmus
csak az ember házát vagy
foglalkozását vagy koponyáját zúzza szét, míg az
amerikanizmus a lelkét roncsolja össze. D. H. Lawrence
írta ezt A tollas kígyó című
regényében. A mű a XX.
század húszas éveiben született. Akkor még nem találkozhattak a bolsevizmus
tartós hatásaival. Érthető,
hogy károsabbnak tartotta
az amerikanizmust, amit
magam ma már modern
liberalizmusnak vagy talán
individualizmusnak neveznék. Ám az is lehet, hogy a
minket ért lélekroncsolás
valójában nem a bolsevizmus következménye, hanem
épp a beszivárgó liberalizmusé. Milyen érdekes, hogy
az individualizmussal élesen
szemben álló kollektivista
bolsevizmus nálunk szétvert
minden nem általa létrehozott közösséget. Igen nagy
baj, hogy társadalmunk a
bolsevista kollektivizmusra
szélsőséges individualizmussal reagált, s az elmúlt
húsz év nem vagy csak
kevés közösséget épített.
Magyarázhatjuk így vagy
úgy, de lélekmentő munka
nélkül nem fogunk tudni
magunkra találni. Munkára
fel tehát! Barátsággal köszönt: S. L.”
Magvas gondolatok – és
sajnos igazak is –, de a közösségépítés tekintetében
vitáznék picinykét, hisz ha
csak itt, Békésen a rengeteg
feltámadt, újjáalakult, megalakult civil szervezetre gondolok, vagy a polgári körök
ország- és nemzetmentő
megalakulására, kitartására
és máig szükségszerű voltára, akkor talán nem annyira
kedvezőtlen a kép. Össztársadalmi szempontból természetesen a levélírónak
van igaza, hisz a Mikola kollega által oly sokat emlege-

tett nemzeti, kollektív magyar lélek napi, 24 órás
rendszerességű jelenlététől
még valóban nagyon messze
vagyunk. De ezt akarjuk,
ezért teszünk öregedő, de
nem lankadó határtalan lendülettel. És erre kiváló alkalom a Mikós tüntetés is.
A másik levél is rettenetesen fontos dolgokat érint.
R. J. T. írja: Mindenki, aki
befektetésekkel foglalkozik,
érti az osztalék fontosságát.
A befektetések, életbiztosítások, részvények lényege,
hogy mennyi osztalék várható belőlük. Azt várjuk,
hogy a legmagasabb hozammal, a lehető leghamarabb fialjon a pénzünk.
Másfajta osztalékokat, hozadékokat is keresünk, hajszolunk. Szeretnénk előnyös kapcsolatokat kiépíteni ügyfeleinkkel, kollégáinkkal, beszállítóinkkal, néha még versenytársainkkal
is, abban reménykedve,
hogy ezek a kapcsolatok
majd jövedelmeznek nekünk olyan „osztalékokat”
amelyek segítik majd üzleti
eredményességünket
és
sikerünket. De vannak másfajta „osztalékok”, amelyeket nem lehet jelentésbe
foglalni vagy pénzben kifejezni. Például a fizikai fittség iránti elkötelezettség
egészséges táplálkozással és
rendszeres testmozgással
nagyszerű „hozadékokkal”
jár majd nem csupán testi
jólétünket illetően, hanem
érzelmileg, mentálisan és
szociálisan is. De mi van
akkor, ha a fókuszban az
adakozás áll és nem az,
hogy kapjunk? Egy olyan
korban, ahol negatív dolgok
vesznek körül minket, néhány jól megválasztott, pozitív szó csodát tehet. Egy
bók, egy dicsérő szó, egy
elismerés is alkalmas erre.
Vagy mikor valaki viszontagsággal, fájdalommal néz
szembe, akkor egy vigasztaló, együtt érző szó erőt és
reményt adhat. És azok,
akik már előrébb járnak,
több bölcsességgel, tapasztalattal rendelkeznek meg
tudják osztani másokkal
mindezt. Vagy az a munka,
ami egy ember számára
lehetetlennek tűnik, sokkal
könnyebbé válik, ha más,
ugyanazon cél iránt elkötelezett emberek kiveszik
részüket a megvalósításból.
Nos, ilyeneket ír a levél
jegyzője. Ugye nem szükséges kommentár hozzájuk?
Csak követés és cselekvés.
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Rekorddöntő véradás

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)

Habsburg György volt a rendezvény díszvendége

A 14. Madzagfalvi Napok egyik legsikeresebb
rendezvénye a Madzagfalvi Véradás volt, amelyre
nem kevesebb, mint kereken 200 személy jelentkezett. Ez rekord: Békés megyében egy rendezvényen és egy helyszínen ennyien még soha nem
áldozták vérüket embertársaikért.
A gigavéradást Barta István
Zoltán álmodta és szervezte
meg, aki egy ideje a térség
Vöröskereszt alapszervezetének vezetője. Önkéntes segítőinek aktivitása és a számos felajánlott ajándék (uszodabelépőktől és utalványoktól a sorsjegyekig) is kellett ahhoz, hogy
korábban nem látott számban
jelenjenek meg a véradók.
Valósággal hömpölyögtek a
Barta Udvar környékén, ahol a
nyolc órán át tartó véradást
meg is kellett hosszabbítani,
hogy mindenkire sor kerüljön.
A Békéscsabai Véradóállomás
munkatársai is hősiesen küzdöttek a hőséggel és a kemény
munkával.
A szervezők munkáját hálás
és meleg szavakkal illette
Habsburg György, a Magyar
Vöröskereszt országos elnöke,
aki a Madzagfalvi Napok díszvendégeként Barta István
Zoltán meghívására érkezett

nálva igyekszik az embereket
az önkéntes segítésre biztatni.
A Magyar Vöröskereszt mintegy 180 ezer tagot számlál, és
negyvenezer önkéntest képes
megmozgatni. Az elnök megismerkedett a „békési madzag”
legendájával, kapott is egy

nal, a Békés Megyei Közgyűlés
elnökével, Kardos Istvánnal, a
Vöröskereszt főigazgatójával,
Nagy Gábor főigazgató-helyettessel, Dr. Kovács Józseffel, a
Parlament Egészségügyi Bizottságának elnökével, valamint Dr.
Párducz László főorvossal. A lá-
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Magyarország egy olyan Európai Unió tagja szeretne
lenni, amelyben nemzeti érdekeit érvényesítheti, és amelynek intézményrendszere logikusan működik, jelentette ki a
minap Orbán Viktor. Szólt arról is, hogy Európa legversenyképesebb felsőoktatása lehet majd a magyar az ágazat
átalakítása után és, hogy a személyi jövedelemadót és a társasági nyereségadót is tovább szeretnék csökkenteni. A kétharmados többségét a kormány arra is használta, hogy
„visszavegyük a Mol-részvényeket az oroszoktól, a vízművek egy részét a franciáktól, a Rábát a malájoktól, és visszavásároljuk az EON-t a németektől.” Az államadóssággal
kapcsolatban kifejtette: egy országot kétfajta módon lehet
rabságba süllyeszteni: karddal és adóssággal. Az államadósság 2002-ben 52 %-on állt, 2010-ben pedig 80 %-on. Ezért
hazánknak radikális fordulatot kellett végrehajtania, hogy
ne a hitelezők döntsenek sorsunkról. A szavazásra a hazánkban élő kisebbségeknek, a határon túli magyaroknak, és a
külföldön élő magyar állampolgároknak mindenképpen fel
kell iratkozniuk, ezért az lenne a legegyszerűbb, ha átállítanák az egész rendszert a feliratkozásra. A miniszterelnök
kiállt a magyar nyugdíjak sérthetetlensége mellett is.

SIKER

Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke Barta István Zoltán meghívására vendégeskedett
Békésen, és a madzagos legendákkal is ismerkedett.

Békésre. Lapunknak az elnök
kiemelte, hogy a nyári hónapokban különösen fontos a véradások szervezése. Habsburg úr
egyébként maga is rendszeresen ad vért, emellett a legnagyobb humanitárius szervezet
arcaként, tekintélyét felhasz-

darabot abból, amellyel 15
évvel ezelőtt körbekerítették a
református templomot.
Habsburg György később a
Városházán a polgármester
jelenlétében a Vöröskereszt és a
megye szociális életét érintő kérdésekről tárgyalt Farkas Zoltán-

togatás része annak az országos
körútnak, melynek során a
közelmúltban megválasztott új
országos vezetők felmérik a megyei és helyi nehézségeket, erősségeket, erőforrásokat és társadalmi szükségleteket.
Szegfű Katalin

Kevesebb pályázat érkezett
VIRÁGOS BÉKÉS

Idén nem pályázó közintézményeket is díjaztak

Izsó Gábor polgármester
kezdeményezésére ötödik alkalommal hirdette meg Békés
Város Polgármesteri Hivatala a
„Virágos Békés” környezetszépítő versenyt. A nyári szárazság
az egész ország területén meggyötörte a növényeket, főleg ez
lehetett az oka, hogy idén kevés
nevezés érkezett. Így a bokorszobrászat, az ingatlan előtti
közterület, a virágos kerítés és a
virágos tanya kategóriákban
nem hirdettek győztest –
mondta el a pályázat fotóinak
kiállításán, a Madzagfalvi
Napok nyitóünnepségén Turák
Helga, városi főkertész. A fotók
egyébként mostantól a Városháza földszinti folyosóján tekinthetők meg.
Újdonság, hogy a kategóriák
győztesei egy-egy kerámia táb-

BÉKÉSI
ÚJSÁG
– kéthetente
10 ezer
példányban
5 település
lakossága olvassa!
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UTOLSÓ ÜNNEPNAP
A múlt hétvégi madzagfalvi forgatag láttán jutott eszembe, hogy
ilyenkor még az is könnyebben költ a szokásosnál borsosabb árú
frissítőre, aki egyébként naponta szembesül a ténnyel, hogy egyáltalán nem engedhet meg magának ilyesmit. Talán másokat látva
hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy úgy lesz teljes értékű az
életünk, ha mi is – legalább ennyivel – részt veszünk a buliban.
A bibliai időkben a leghosszabb ünnep a Szukkót (lombsátrak ünnepe) volt, összesen egy bő hétig tartott. Betakarítás
után Isten gondviselését ünnepelték.
János evangéliumában fel van jegyezve, hogy Jézus egyszer
titokban elment erre az ünnepre, és az utolsó ünnepnapon a
szomjazókat magához hívta, hogy igyanak. Azt gondolnánk,
hogy egy ilyen felszólításnak az ünnep első napjaiban lenne
több értelme, de Jézus tudta, hogy az ember mindig újra szomjas lesz, hogy vannak olyanok, akik nem engedhetik meg
maguknak az ünnepi iszogatást, és hogy van olyan Víz is,
amely folyamatosan csillapíthatja szomjunkat.
Ezt pedig a Szent Szellemről mondta, Aki akkor még nem
adatott, de ma már alig várja, hogy betöltse belső szomjúságunkat…
Makovei Róbert, szakfordító

Díjátadás a Madzagfalvi Napok nagyszínpadán.

lát nyertek, amelyen a Virágos
Békés 2012 felirat olvasható,
és akár a ház falára is kitehető.
A táblák Kis Anikó keramikus
keze munkáját dicsérik.
Díjazottak: Rendezett zöldterület kategóriában 1. helyezett Gutiné Beinschródt

Erzsébet; Virágos balkon-veranda kategóriában 1. helyezett Sós-Beleznai Márta, 2.
helyezett Jeneiné Lagzi Mária;
Virágos udvar-ház kategória 1.
helyezett Öreg Gábor, 2. helyezett Gógán Lajosné; Virágos közintézmény kategóri-

ában megosztott első helyezett
a Korona utcai és a Teleky
utcai Tagóvoda.
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület négy pályázót jutalmazott különdíjjal:
Varga Jánosnét, Zsombok
Ágnes Andreát, Gutiné
Beinschródt Erzsébetet és
Szűcs Jánost.
Izsó Gábor polgármester
hagyományteremtő szándékkal jutalmazott három olyan
közintézményt, melyek ugyan
a versenyben nem neveztek,
de a városban példaértékűen
gondozzák környezetüket. Díjat vehetett át a Központi
Tagóvoda, a Levendula Patika
és a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési oktatási egysége.
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Ebből a gyerekből fegyverkovács lesz…

mellette a tehenészetben is
dolgoztam. Az egészségem
érdekében ott kellett hagynom

Pest és környéke, illetve a
Dunántúl jelenti számomra a
felvevőpiacot. A szúró-vágó
fegyverek alatt kardokat, tőröket kell érteni, kizárólag történelmileg hiteles másolatokat.
Vásári bóvlival nem foglalkozom. Meg lehet élni belőle, de
sok függ a piaci viszonyoktól
és a saját fizikai korlátaimtól.
Aztán, ha esetleg már nem

a tehenészetet, és egy darabig
gumiszőnyegsütéssel kerestem
a kenyérre valót. Ebben sem
találtam meg a számításomat,
és ezért fő tevékenységem lett
a fegyvergyártás.
– Milyen fegyvereket készít,
és van-e irántuk kereslet?
– Elsősorban szúró-vágó
eszközöket készítek megrendelésre. Főleg gyűjtőknek,
kereskedőknek. Leginkább

lesz kereslet, legfeljebb majd
kitalálok valami mást, nem
vagyunk összenőve.
– Honnan e becenév:
Szikla?
– Ennek története van. Még
a tsz-ben neveztek el így a
munkatársaim, mert már
akkor is magas, nagydarab voltam. Először szőkéztek, aztán
„Szőke Szikla”, „Szikla Pista”
voltam. Aztán a Pista elma-

– Miért lesz valaki fegyverkovács?
– Ez nem gyerekkori álom,
későbbi „szerelem”. Jóval a
katonaság után kezdtem el
érdeklődni a kardok, páncélok
iránt. Ez aztán hozta magával
a vonzalmat a puskákhoz,
íjakhoz, stb. Úgy éreztem, az
elkészítésük szakmai kihívást
jelent. Ez egy összetett, komplex szakma, mert magába foglalja a kovácsolást, csiszolást,
famegmunkálást, bőrös-, ötvös szakma csínját-bínját.
– Ha jól értem, nem ez az
eredeti szakmája. Akkor mégis
miként lett fegyverkovács?
– Géplakatos az eredeti
végzettségem. Három-négy
évig a szakmámban dolgoztam, aztán jött a katonaság,
majd a munkanélküliség. Ezután dolgoztam szobafestőként, burkolóként, kárpitosként a Volánnál. Voltam segédmunkás, kórházi műtőssegéd, szóval, ami csak került,
azt elvállaltam. Aztán másfele
kezdtem el keresgetni, elkezdtem kardokat készíteni, de
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…hogyha megnő – énekelte egykor Kóbor János.
Hát cseppet se aprócska, ám termetét meghazudtolóan nyugodt, barátságos 41 éves interjúalanyom, Korcsok István édesapja biztos nem
mondta ezt, mert… Na, ezt a mertet inkább
olvassák el a következő interjúból.

radt, és maradt a „Szikla”.
Megszoktam. Olyannyira, hogy
már a saját törvényes nevemre
nem is biztos, hogy hallgatok.
Előfordult, hogy utánam kiabáltak, de én nem is reagáltam,
csak mentem tovább.
– Hogy jellemezné önmagát?
– Egyelőre nőtlen vagyok,
mert még nem találtam meg
az igazit. Itthon lakom az édesanyámmal. Meglehetősen makacs, önfejű ember vagyok,
ami jó dolog a szakmámban. A
szakmám a hobbim is egyben,
a fegyverek készítésének hódolok, ha tehetem. Vannak barátaim, akikre bármiben, bármikor számíthatok. A munkám
teljesen lefoglal, így már másra
nemigen marad időm.
– Hol találkozhat az érdeklődő a munkáival?
– Aki közelebbről szeretné
megismerni a munkáimat, az
megteheti például a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban, a debreceni Déry
Múzeumban vagy a vasvári
múzeumban. Számos darab
magángyűjtemény része, de
hagyományőrzőknél is láthatóak egy-egy rendezvény, például várjátékok, huszártalálkozók, íjászversenyek alkalmával.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Kecskeméti Ferencné gyógyszerész.

Könyvajánló
Hátat fordítva saját családjának, Ruth minden kockázatot
vállal, hogy gondoskodjon özvegyen maradt anyósáról, Naomiról, aki nemcsak férjét, hanem fiait is elvesztette az éhínség következtében. Ruth története a hit és a hűség egyik legragyogóbb példája! Bizonyosság,
hogy Isten gondviselése még a
rettenetes életkörülmények közepette, ha titkos utakon is, de működik. Francine Rivers e
könyve arra is rávilágít, hogy a szeretet mindig túlmutat a
kötelességen.
Bővebb információ és megrendelés: www.harmat.hu.
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

Lazíts, de ne itallal
vagy füves cigivel!
Vége a nyári szünetnek, a
gyerekek számára az iskolai
elvárásoktól mentes szabadság
időszaka erre az évre lezárult.
A szülő számára nem csak a
nyári szünet jelenthet gondot
a bizalmi szülői kontroll gyakorlásában, ha van munkahelye, azért, ha nincs, az álláskeresési elfoglaltsága miatt hiányos a gyermeke felé irányuló
figyelme. A tizenéves gyerekek-fiatalok körében tapasztaljuk a cigizés, füves cigizés,
alkoholfogyasztás elterjedését,
a gyógyszerezést. Jó poén és
menő is lehet a fogyasztás, és
nem érzik veszélyesnek. Vannak esetek, amikor már nem
csak kipróbálásról van szó,
hanem rendszeres fogyasztásról vagy a szülői fogyasztói viselkedés követésével, hozzá
történő csatlakozással találkozunk, például rendszeresen
együtt részegednek le.
Nagy a feszültség a gyerekek-fiatalok
többségében,
mert minden kell: a szép ruha,
drága használati tárgyak, például okostelefon, laptop, és
semmi nem elég. Ha nincs, nő
a feszültség és csoportokba

verődve utcasarkokon, parkban alkoholt fogyasztanak,
füves cigiznek, s a manapság
igen divatos dizájner drogok
felé orientálódnak. A serdülő
gyakran túlérzékenyen reagál
a személyes környezet változásaira, a keletkező belső feszültséget pedig önkárosító viselkedéssel, nem ritkán bőrvágással
élik ki. A szerhasználatban
érintetett fiatalok gyakran válnak kiszolgáltatottá, bűncselekmény áldozatává (szexuális
erőszak) és gyakran kerülnek
bűnelkövetésbe is.
A gyerekek és fiatalok körében ártalmatlannak tűnő,
ellazulást ígérő szerek nagy
veszély jelentenek a kipróbálok számára is. Felismered ezt?
Bevállalod? 16 éves kortól
tudunk fogadni, és várjuk
barátaid vagy a szüleid is.
Bevállalod?
Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat. Tel.: 66/643-991. Email: bekesmenta@gmail.com.
Békés Mérték Közösségi
Ház
(Békéscsaba).
Tel.:
66/641-254. E-mail: bekesmertek2@gmail.com.
www.bekesmenta.hu.

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Békés városban a szociális
szolgáltatások összetettek, a
rászorulók minden rétegére
kiterjednek. A Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálata közel
20 éves múltra tekint vissza,
ezen időszak alatt tapasztalt,
jogszabályi környezetben jártas
kollégák segítik, támogatták és
jelenleg is támogatják a családokat, egyéneket, azokat, akik
életvezetési és mentálhigiénés
tanácsokat igényelnek, amikor
is a családi konfliktusok már
külső szakembert kívánnak,
amikor egyéb ügyintézésben
van szükség információra. Célunk a családi élet, az egyének
megerősítése, a felmerülő probléma megszüntetése. Tesszük
ezt konkrét, korrekt tanácsadással, felvilágosítással, amely
támaszt nyújthat életvezetési,
gyermeknevelési, megélhetési,
lelki és egyéb kérdésekben, válságok megoldásában.
Forduljon hozzánk bizalommal, ha…
… anyagi gondjai vannak;
… közüzemi számláit nem
tudja kifizetni;
… rossz szomszédi viszonyán szeretne javítani;
… nincs senki, aki meghallgatná gondjait, problémáit;

… úgy érzi, hátrányos helyzetben van;
… úgy érzi, egyedül van a
problémájával, valaki bántja,
megfélemlíti;
… úgy érzi, hogy felvilágosításra, tanácsadásra van szüksége hivatalos ügyei intézésében;
… úgy érzi, nem képes
ügyeit önállóan elintézni;
… úgy érzi, hogy nincs ereje
megküzdeni a napi elvárásokkal, a gondjaival.
Keressen bennünket…
minden olyan esetben is, ha
a családjában, környezetében
olyan emberről van tudomása,
aki segítségre szorul, egyedül
van, nincsenek hozzátartozói,
vagy rokonai nem foglalkoznak vele, lakáskörülményei
nagyon rosszak, környezete
elhanyagolt, alkohol- vagy
drogproblémával küzd, egészségi állapota vagy idős kora
miatt önmagát nehezen látja
el.
Várjuk mindazokat, akik
segítségünket kérik, elfogadják,
és ennek érdekében együttműködnek velünk.
Érdeklődni lehet: Guskáné
Kiss Mónikánál a Jantyik u. 1.
szám alatt, illetve a 66/414840-es vagy a 70/337-1186-os
telefonszámon.
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Testvérei is
köszöntötték

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE

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.
Békés központjában összkomfortos társasházi házrész eladó. Tel.: 70/578-59-42.
Háromszobás, két fürdőszobás, nappalis,
összkomfortos családi házamat (sok melléképülettel, ipari árammal) elcserélném 1.
emeleti, háromszobás lakásra értékegyeztetéssel. Érd.: 30/542-71-12.
Jó állapotban lévő családi ház eladó.
Érdeklődni a 66/415-439-en (14 órától).
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Muronyban zárt, téliesített, fűthető faház
eladó, két nagy fóliával, teljes berendezéssel. Érd.: 20/212-44-11.
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított
téglaház fűthető garázzsal eladó vagy
földszintire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Családi ház sürgősen eladó a Fürdő közelében. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 20/
98-30-794, csak hétvégén.
Jó állapotú, téglaépítésű családi ház melléképülettel eladó. Fürdő 2 perce, a főtér 5
percre van. Tel.: 70/630-67-62.
Sürgősen, jó áron eladó régi építésű, összkomfortos családi ház. 30/95-27-364.
Békésen kétszintes, 3 + 2 szobás, két fürdőszobás családi ház eladó. 30/411-08-57.
Összközművesített telek lakható épülettel
vagy anélkül eladó. Tel.: 70/53-22-093.
Bánhidai részen áron alul kertes családi
ház eladó. Érd.: 70/516-52-41.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Kertes házamat eladnám vagy tömblakásra cserélném. Érd.: 70/36-11-973.
Békésen kertes kockaház eladó, illetve
tömblakásra cserélhető. Érd.: 70/773-62-17.
59 m2-es, földszinti, kétszobás lakás eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 66/414180, 20/938-92-61.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.

Békés központjában, a Szív u. 7. alatti családi
ház eladó. Tömblakás beszámítása lehetséges értékegyeztetéssel. 30/23-93-695.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Eladó: 5000 m2-es területen 15 férőhelyes
istálló, sertésólak, góré, víz, villany, fúrt kút,
gyümölcsfák. Érd.: 70/360-56-53.
Elcserélném III. emeleti, kétszobás, erkélyes lakásomat az Adyn kertes házra. Tel.:
30/321-35-52.
Ház eladó bontásra. Érd.: 30/844-90-72.
Ház eladó. Érd.: 30/48-10-449.
Elcserélném vagy eladnám házamat. Érd.:
30/739-62-58.
Malomasszonykertben kisebb, javításra szoruló ház 4224 m3 kerttel eladó. Villany, ásott
kút. A Körösre nyúlik. Tel.: 66/412-599.
Szép, rendezett családi ház eladó Kamuton. Tel.: 20/933-15-13.
Békésen, jó helyen, III. emeleti, szélső, klímás, függőfolyosós, nagy erkélyes, 2 +
félszobás lakás elfogadható áron eladó.
20/41-32-887.
Békésen családi ház eladó. Érd.: 66/634103, 30/55-19-108.
Békéscsabán a Körösi Csoma Sándor utcában kertes ház eladó. 20/972-59-02.
Fáyn felújított földszinti lakás eladó, vagy
kocka téglaházra cserélhető. Tel.: 30/51807-28.
Gyulán, a Fürdőhöz közel téglaépítésű családi ház, a főúthoz közel sürgősen eladó.
30/595-99-49.
Békésen, a Fürdő közelében kétszobás
családi ház, kis rendezett udvarral eladó
vagy II. emeletig csere is érdekel. Tel.:
20/473-95-41, egész nap.
Kétszobás kockaház sok melléképülettel
eladó, vagy első emeletig elcserélhető.
Érd.: 30/553-86-70.
A Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince u. 3. alatt. Tel.: 66/410-323.
Lakás eladó sürgősen a Kossuth 1-ben, a
Juhos Fotó fölött. 70/214-41-44.
Kétszobás ház eladó a Csabai u. 51. alatt.
70/619-88-31.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Békéscsaba Széna utcai garázssoron
szigetelt, zárható, villanyos, csendes, biztonságos környéken garázs eladó. 500
ezer Ft. 70/640-62-06.
Másfélszobás, félkomfortos lakás 1,3 mil-

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 SZEPTEMBER 11. KEDD 12 ÓRA.

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.

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakásokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás,
komfortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft.
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88 m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: 60.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: 30.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlethelyiség. A bérleti díj: 80.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethelyiség. A bérleti díj: 280.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²)
garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó.

Nem kevesebb, mint kilenc évtized áll Herczeg Gáborné mögött,
ami nagyon sok tapasztalatot, örömöt rejt. Eszti nénit először is két
lánytestvére köszöntötte fel, és kívántak neki boldog életet. Az
önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében Eszti
néninek jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánt Izsó
Gábor polgármester is.

Vállalkozók, cégek figyelem!

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.

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os és
43-as iroda).
Benyújtási határidő: 2012. szept. 12. (szerda) 18 óra.

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.

Apróhirdetések

TÁRSKERESÉS

lióért eladó. Tel.: 30/406-13-38.
Bélmegyer központjában 120 m2-es, régi
építésű kertes ház 40 m2-es üzlettel, gázés hagyományos fűtéssel eladó. Irányár: 2
millió Ft. Érd.: 20/807-13-57.
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.
Kastélyzug 5. alatti ház eladó 2,4 millióért.
Érd.: 66/643-307.
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.
Kereszt utca 27. szám alatti ház eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 66/643-307.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát kerttel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. alatt. Érd.: Gát u. 33. Tel.:
20/59-99-102. Ár: 4,9 millió Ft.
Békés belvárosában földszinti, egyszobás,
erkélyes, egyedi mérőórás, tehermentes lakás eladó, azonnali beköltözéssel. Irányár:
4,9 millió Ft Érd.: 20/912-32-43.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/643-238.
Egyszobás, összkomfortos kertes kis ház,
gáz + csempekályha fűtéssel 5,5 millió
Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Ady utcában III. emeleti „nagy” garzon
eladó 5,5 millió Ft-ért, vagy kertes házra
cserélhető. 70/358-04-35.
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.
Ház eladó a Csallóközi u. 80. alatt. Érdeklődni a helyszínen, délután 3-5 óra között.
Irányár: 6 millió Ft.
Széchenyi téren 72 m2-es, tehermentes lakás áron alul eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 70/326-59-18.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304.
Kétszobás, konvektoros, jó állapotú ház
eladó 7 millió Ft-ért a Tátra u. 20. alatt.
Rendezett, udvar, kert. Érd.: 30/813-96-26.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
Ady 8/C-ben, a 4. emeleten 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás lakás
sürgősen eladó. Érd.: 30/462-07-46.
Irányár: 7,5 millió Ft.

55 éves özvegy hölgy élettársat keres. 30/
71-86-439.
62 éves nő 70 év körüli, igényes, jól szituált
urat keres magány ellen. 70/20-40-112.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

2,5 szobás, tetőtér-beépítéses, szép és jó
ház áron alul (10,2 millióért) eladó. Érd.:
30/578-31-81.
A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
garázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
KIADÓ INGATLAN

Békés központjában 2. emeleti, háromszobás, felújított lakás hosszútávra kiadó. Tel.:
30/747-79-59.
Garázs kiadó a Fáy 8-ban. Érd.: 66/414892, 30/85-33-470.

KERT, SZÁNTÓFÖLD
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Víz, villany, WC van. Tel.: 66/414928, 30/54-45-746.
Szántóföldet bérelnék Békésen és környékén min. 1 ha-tól, 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.
1-2 hektár termőföldet vennék Békéscsaba körzetében építkezés céljára. 20/97259-02.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, víz, WC, tárolóhelyiség. Tel.:
30/54-45-746, 66/414-928.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
250 cm3 Jawa üzemképes állapotban eladó vagy cserélhető. Érd.: 30/457-23-02.
Simson 51-es négysebességes motorkp.
eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Skoda 120L megkímélt állapotban eladó
Tel.: 66/411-027.
Alig használt elektromos rokkantkocsi
eladó. Érd.: 70/527-90-82.
4 db Mercedes gyári lemezfelni (15”
ET31) eladó. Tel.: 20/331-30-09.
1500-as Lada eladó. 70/644-11-53.
ETZ 150-es eladó. Simson S51 beszámítása lehetséges. Érd.: 30/282-43-19.

ÁLLAT
Sárga jérce (kapirgálós, kopasznyakú is)
eladó Muronyban. 30/39-49-555.
Birkák eladók. Tel.: 70/343-73-36.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó egy vadkacsa és egy néma kacsa
pár. Érd: 06706406206, Tárház u. 38.
3 db vörös színű fiú és 3 db cirmos lány
kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 30/85813-66.
Birkák eladók vagy elektromos biciklire,
bútorra cserélhetők. 70/343-73-36.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Szociális ápoló-gondozó, gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel munkát
keresek. Tel.: 70/30-33-446.

EGYÉB
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sorkihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-5760
Eladó egy gyermekheverő, egy jó állapotban lévő fuvola, és egy fehér olasz kerti ülőgarnitúra. Érd.: 20/886-2781
41-es új munkabakancs eladó. 30/ 65525-15.
Hauck esernyőre csukható babakocsi
5000 Ft-értz, Graco citisport plus sport
babakocsi 15 ezer Ft-ért eladó. Tárház u.
38. Tel.: 70/640-62-06.
Nagy betonkeverő és üvegezett ajtólap
eladó. 30/744-08-96.
Malomasszonykertben 25 mázsa akácfa,
fűnyíró hosszabbító (40 m), perzselő új
állapotban, asztalsparhert fémládákkal
sürgősen eladó. Érd.: 70/645-23-41.
Szilvacefre eladó. 30/537-87-35.
Másféléves, jó állapotú Lofty elektromos
kerékpár eladó. Tel.: 70/30-33-446.
Eladó: 2 db üst, bödönök, szövőszék. Érd.:
66/415-439, 14 óra után.
Nagy oxigén és dissous palack eladó. Lekvárnak való szilva eladó. 30/596-91-80.
TAKO babakocsi jó állapotban eladó. 30/
695-12-45.
Emeletes ágy eladó. 30/903-70-69.
Eladó: kézzel hajtós kukoricamorzsoló, góré, 380 W terménydaráló, villanyos morzsoló. Érd.: 70/527-90-82.
Tomos 4 LE csónakmotor kitűnő állapotban eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Eladó: Honda vízszivattyú 3 colos új állapotban, kézikocsi, Simson CB50 motorkerékpár. Érd.: 20/886-27-85.
1 db „kétvékás” vesszőkosár eladó 3000
Ft-ért. 30/85-81-911.
Fekvővé alakítható masszírozó szék 50
ezer Ft-ért eladó. 66/634-528.
Lófogatos 2 fejes eke, lófogatos fogas
eladó. 66/634-528.
Eladó: rekamié, fotel, középszőnyeg összekötővel, dohányzóasztal, varrógép, csillár.
20/49-41-688.
Terménydaráló 0,75 kW-os motorral, darásládával 15 ezer Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Lucernamag eladó. 70/36-16-763.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Székelyföldi kiránduláshoz útitársat keresek
szeptember végére. Tel.: 30/94-55-433.
Háromfázisú nagyteljesítményű búvárszivattyú, földkábel és egyéb villanyszerelési
vezetékek eladók. Szánthó u. 24.
3 mm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály lábazattal eladó. Tel.: 30/54-45746, 66/414-928.
Minden lomot, kidobásra szánt dolgot, fémhulladékot ingyen elszállítom. 20/ 228-58-66.
Júlia, Romana, Szívhang és más romantikus füzetek eladók. 100 Ft darabja. Tel.:
30/985-47-58.

Keresek 60 l kompresszoros fagyasztószekrényt megvételre. Tel.: 20/807-76-79.
Eladó egy Canon PS S3IS kompakt digitális fényképezőgép + nyakpánt és egy
USB-kábel. Érd.: 20/46-03-799.
Eladó: szekrénysor, heverők, régi tükör,
vállfás szekrény, asztal, székek. Érd.:
66/643-739, 70/362-38-88.
Új Makita 3201S benzines láncfűrész 3 év
garanciával, akciós áron eladó. Tel.:
20/331-30-09.
Új Zepter víztisztító és légtisztító féláron
családi okok miatt eladó garanciával. 70/
236-35-37.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, takarítógép, fagyasztóláda, háromrészes ülőgarnitúra. Érd.: 30/739-62-58.
1 db jó állapotban lévő benzines szivattyú
eladó, fúrt kúthoz is remek. Ára: 20 ezer
Ft. 30/85-81-911.
44-es elektromos Shakespeare csónakmotor hozzávaló akkumulátor (40 órát
üzemelt) eladó. 30/269-04-17.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
200 l-es, üvegtetős fagyasztóládát és felvágott-szeletelő gépet vennék. 30/ 390-64-42.
Dohányzóasztal 2 db fotellal, folyosóra kutyafekhely, Zepter edények, keretes szúnyogháló kisebb ikerablakra, 98x182 cm
teleajtó eladó. 70/236-35-37.
Othello, Izabella, amerikai és más fajtájú
borszőlő eladó. 20/355-77-26.
Eladó egy gyári, közepesen nagy, öntött
prés és egy hozzávaló 500 literes műanyag kád. Majdnem új. Tel.: 66/416-457.
Gobelin kép eladó. 70/612-83-74.
Eladó: benzinmotoros permetező, Csepel
varrógép, üst, bolti mérleg, kézi köszörű,
vonalas telefonkészülék, fél évet használt
gázkonvektor. 70/612-83-74.
Jó állapotban lévő gyermek autós ülés (18
kg-ig) és Graco babakocsi eladó. Érd.:
30/414-8795
Háromfázisú, védőgázos hegesztő tele
palackkal, új munkakábellel eladó. 30/
368-71-78.
Eladó: nagy ruhásszekrény, Karancs 4
égős gáztűzhely palackkal. 66/416-262.
2 db világoszöld, műanyag reluxa eladó,
70x130 cm. 30/85-81-911.
Eladó: 2 db 50-es kék kétrészes munkaruha, 52-es és 54-es bélelt munkáskabát.
Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Egy 28-as kerékpár eladó, vagy 26-osra
cserélhető. Tel.: 20/428-61-10.
Kétszemélyesre nyitható új ágy eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Íróasztal és gyerekkanapé eladó. Tel.:
70/235-97-29.
Nyárfateknő, 2 db 10 l demizson, 1 db ötliteres szamovár eladó. Tel.: 30/985-47-58.
Eladó: konyhaszekrény, szobabútor, kombinált szobabútor. Érd.: 30/813-96-26.
Eladó: Hilti 72-es ütvefúró szerszámokkal,
háromfázisú villanymotorok, 28-as férfi kerékpár, 6 m mestergerenda, 4 m betongerenda, benzines szivattyú. Tel.: 66/412-862.
Eladó: 24 db üvegezett ablakszárny, kétszárnyas bejárati ajtó, ajtószárny, 50 l ballonüveg, 20 l üveg, férfi mountain bike
kerékpár olcsón. Érd.: 66/634-398.
Hidvégi u. 1.
Gyula koloniál szekrénysor és franciaágy
kedvező áron eladó. 20/490-99-80.
Érett marhatrágya eladó szállítással. 30/
85-81-911.
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Békés fehéren-feketén és színesben

Egy nyelvet beszélünk

FOTÓKIÁLLÍTÁS Így látják településünket a csabai hobbifotósok
a városközpont látnivalóinak
sajátos bemutatását szemlélhetik meg az érdeklődők.
A kiállítás-megnyitón Koszecz Sándor, a kulturális központi igazgatója kiemelte,

Békési Fotós Klub tagjai is
kivették a részüket, bár közülük senkinek sem láthatók
alkotásai a kiállításon. A fotográfiákat egyébként háromtagú független zsűri bírálta el

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Tizenkét alkotó 44 fotója
látható október 20-ig a kulturális központ kápolnatermében, a „Békés-Dánfok
2012”címmel nyáron megtartott fotós tábor anyagának legjava.
Mint korábban a Békési Újság megírta, júliusban 3-4 napot töltöttek Békésen és környékén a Békéscsabai Márvány
Fotóműhely tagjai, továbbá
más dél-alföldi hobbifotósok,
hogy együtt alkossanak, egymástól tanuljanak, új inspirációkat szerezzenek. Békés látnivalóinak megörökítése mellett
bejárták a környéket is. A legnagyobb élményt minden
bizonnyal a Duzzasztómű jelentette, ahol kevesek számára
adott szemszögből fotózhattak.
Ezekből is került néhány a kulturális központ falaira, emellett

Látogatók szemlélik a tárlatot a kulturális központban.

hogy a dánfoki székhellyel
megtartott nyári fotóstábor
szervezéséből társszervként a

– amint megtudtuk Katona
Pétertől, a Márvány Fotóműhely vezetőjétől.
Sz. K.

„Azonnal otthon éreztem magamat”

A fiatal polgármester egy négytagú delegáció élén érkezett 630 kilométer távolságból
hozzánk, hogy a mintegy két éve megkezdett
közeledési folyamat újabb lendületet kapjon.
Ennek a végén a tervek szerint testvérvárosi
szerződést köthet a harminckétezer lélekszámú
lengyel iparváros, Myszków, és húszezres
mezőgazdasági jellegű városunk. Wlodzimierz
Zak elragadtatással beszélt Békésről. Mint
megfogalmazta, a város szép, de a hangulatát
igazából az itteni emberek adják.
– A békésiek barátságosak, nyíltak, őszinték, mosolygósak, és nagyon tehetségesek –
mondta. Utóbbival a Békés gyöngyszemei
című kulturális műsor fellépőire utalt, melyről
elismerő szavakkal szólt.
A Dél-Lengyelországban, Krakkó és
Czestochowa között fekvő, festői szépségű, jelentős turizmussal is rendelkező településnek már
van három, egy-egy csehországi, német és spanyol testvértelepülése, de már csak a legendás

A SZERZŐ FELVÉTELE.

- Alig egy órát voltunk Békésen, máris
otthon éreztem magam – nyilatkozta
lapunknak adott exkluzív interjújában Wlodzimierz Zak, Myszków
város polgármestere, aki első alkalommal látogatta meg településünket,
a Madzagfalvi Napok idején.

Myszków polgármestere (balról) a település jegyzőjével a frissen elkészült ételüket szervírozzák.

lengyel-magyar barátság miatt is, most hazánkkal akarják szorosabbra fűzni a kapcsolatokat. A
polgármester úgy fogalmazott, hogy biztos a
testvérvárosi kapcsolat szentesítésében, és azt
szeretné, ha ez igazán élettel telne meg, ezért
elsősorban az ifjúság, az oktatás és a kultúra
területén kell keresni a kapcsolódási pontokat.
A négytagú myszkówi küldöttség részt vett
az Ízek utcája főzőversenyben is, egy hagyományos, dél-lengyel receptet készítettek el különleges edényükben. A krumpli alapú ételbe
cékla, sárgarépa, hagyma, magukkal hozott
kolbász és császárszalonna is került.
Köszönjük az interjú elkészítésében a tolmács,
Czarnecki Jerzy úr segítségét. Szegfű Katalin

A Farkas Team étele nyert
Összesen 24 csapat nevezett idén az Élővíz-csatorna
mentén megrendezett Ízek
utcája főzőversenyre. Huszonketten békésiek voltak:
baráti társaságok, munkahelyi közösségek, kisebbségi
önkormányzatok, civil- és
sportszervezetek, mellettük a
gyergyószentmiklósiak és a
lengyelországi myszkówiak
mutatták meg, mit tudnak
gasztronómiából. A szervezők kérték, hogy békési alapanyagok felhasználásával készüljenek az ételek. Idén feltűnően sokan a legkülönfélébb pörköltöket főzték.
Az ételeket a Csurka László

színművész, Békés Díszpolgára vezette zsűri értékelte. A
zsűri tagja volt még: Dr.
Pálmai Tamás alpolgármester,
Schäfer Zsolt, a Dübögő
Szálloda és Étterem főszakácsa és Gál László, a Nagyház
Pince Borozó üzemeltetője. A
verseny helyezettjei: I. Farkas
Team, II. Csipet – Csapat, III.
Gyergyószentmiklós.
Gál
László különdíját a Békési
Szabadidős Íjász Klub és a
Start Fakanál (közmunkások
csapata) kapta. A legszebben
kialakított főzőhely különdíjasa: Népkonyha. A Döbögő
különdíját a Nádbrikett csapata érdemelte ki.

HÉBE-HÓBA
Két héttel ezelőtt a tessék-lássék szó kapcsán tettünk rövid kirándulást a határozószók világába, de az olvasói visszajelzések
alapján úgy gondolom, talán nem érdektelen, ha vigyázó szemünket még erre a szófajra vetjük. Ha gyakran nem is, legalább
hébe-hóba. Ez utóbbi szókapcsolat azt jelenti: nagyritkán, időnként – pedig eredetileg
éppen ellentétes volt a jelentése: a hébe szóban a hév (hevesség, meleg) bújik meg, azaz
a hébe-hóba azt jelentette: melegben is,
hidegben is, azaz télen-nyáron.
Bizony, egy-egy jelentés megváltozik,
néha az is előfordul, hogy szőrén-szálán eltűnik. A régi nyelvben a szőrén-szálán nem az
elveszéshez, sokkal inkább a megkerüléshez
kapcsolódott: az ellopott lovat a gazdája a

szőre alapján ismerte - vagy ahogy annak
idején mondták – „lelte fel”. Az is előfordult
persze, hogy a ló tulajdonosát a rablás előtt
agyba-főbe verték. Az agyát ugyan nem
üthették, annál inkább a koponyáját, mivel
az agy régen ezt jelentette – létezik megagyal, elagyabugyál kifejezés is.
Ha már veszteségekről esett szó: az általam keresett, érdekesnek tartott határozószók közül a legtöbb találatot a kézen-közön
adta, meg sem merem kérdezni, hogy Önök
szerint miért. Használják, ha kell, ha nem,
nyakra-főre – azaz indokolatlan gyakorisággal. Ez utóbbi (a nyakra-főre) jelentése azonban a vártnál gazdagabb: azt (is) jelenti,
hogy alulról fölfelé.
Szilágyiné Szabó Ágnes

„Indiánok szállták meg
a templomkertet”
REFORMÁTUSOK Játszva
Augusztus utolsó hetében
hét észak-amerikai indián
törzs vert tábort a református
templomkertben: a navahók, a
sziúk, az apacsok, a huronok, a
komancsok, a hopik és a dakoták. De megmondjuk az igazat: ők valójában a református
hittanos tábor lakói voltak,
óvodás- és iskoláskorú gyerekek, összesen negyvenketten.
A református egyházközség
által szervezett rendezvény
sikeresnek mondható abban
is, hogy a gyerekek mind testileg, mind lelkileg felüdültek,
hiszen volt sportolási lehetőség, akadályverseny, erőpróba,
nyomkeresés, lovaglás az Urkom tanyán, kézműves foglalkozások és játszási lehetőség,
de voltak szellemi, lelki foglal-

tanultak a hittanos tábor lakói

kozások is, azaz bibliai történetek hallgatása, énekek és
aranymondások
tanulása.
Ezek a lelki programelemek a
legfontosabbak a gyerekek
életében, ahogyan a felnőttek
életében is.
Ez a tábor elsősorban miszszió, azaz küldetés, azoknak a
pedagógusoknak a szolgálata,
akik felvállalják ezt a munkát.
Céljuk, hogy minden magyar
gyermek megismerje az evangéliumot, az örömhírt, hogy
már gyermekként rábízhassa
az életét Jézus Krisztusra mint
Megváltójára. A küldetés célja
az is, hogy segítse a hívő gyerekeket a lelki növekedésben,
és abban, hogy aktív tagjaivá
válhassanak egy helyi keresztyén gyülekezetnek.

A tábor vezetője tavalyhoz
hasonlóan idén is Tóth Melinda, a Vasárnapi Iskola Szövetség munkatársa volt, munkáját számos helyi pedagógus
segítette, akiknek lapunkon
keresztül mond köszönetet a
református egyházközség.
Mindannyian precízen, ügyesen, nagy szakértelemmel és
odaadással végezték feladataikat. Köszönet illeti a szülőket is, akik elengedték a
táborba gyermekeiket, és a
református gyülekezet néhány nő tagját, akik biztosították és felszolgálták az
uzsonnákat, a gyümölcsöket,
valamint a Drucker Pékséget,
amely kenyérrel és mazsolás
kaláccsal látta el a tábor
résztvevőit. Zsombok Imre

Paraszti ízlés – vitrinekben
Nemzeti jelképek a magyarországi tájházakban címmel nyílt kiállítás a Békési
Galériában nemrégiben. A
vándorkiállítás tablói bemutatják a falusi és mezővárosi
építészetnek a 19. század
második felében lezajlott pol-

gárosodási folyamatát, utalnak táji változataira. A látogatók megismerkedhetnek az e
korszakban megszületett tisztaszobával és berendezési tárgyaival, felfedezhetik a lakásbelsőkben megjelenő, nemzeti jelképekkel is díszített em-

lékeket. A mintegy száz-százötven évvel ezelőtti tárgyi
világ eredeti helyszínén ma
már szinte kizárólag tájházainkban őrződött meg. Ezekből ad ízelítőt a kiállítás,
amely a Galéria kistermében
szeptember 15-ig látogatható.
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Nagy reményekkel készül a következő
bajnoki idényre a Békési FC

Szeptember 15-ig
zárva lesz az uszoda
MÓDOSÍTÁS Változik

a nyitva tartás is

A fenntartó tájékoztatása
értelmében az éves karbantartás idejére a Békési Uszoda
szeptember 3-tól 14-ig nem
üzemel. Várható nyitás időpontja: szeptember 15. (szombat) 8 óra.
Szeptember 15-től változik
a nyitva tartás. Az uszoda
minden nap reggel 8 órától
este 8 óráig tart nyitva. A sza-

una kedden és csütörtökön 620 óra között, szombaton és
vasárnap 8-20 óra között, míg
hétfőn, szerdán és pénteken
14-20 óra között üzemel. A
külső termálmedence hétvégenként 10 órakor, kedden,
szerdán, csütörtökön és pénteken délben, míg hétfőn 14
órakor nyit. Zárás minden
egyes napon 19:45-kor.

Nyerjen kézilabda-bérletet!
Szeptember 22-én, hazai pályán, a Nyíregyháza ellen kezdi meg
az NBIB 2012/13-as szezonját a Békési FKC. A korábbiakhoz
hasonlóan a klub és a Békési Újság közös SMS-játékával megnyerhetik bérletüket a hazai mérkőzésekre.

Kérdésünk:
Melyik évben született gyerekekből álló utánpótlás-csapatunk
nyerte meg az előző szezonban a korosztályos
magyar bajnoki címet?

Válaszok:
A: 1999 B: 2000 C: 2001
A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó nevét, címét
SMS-ben kell elküldeni szeptember 13-án délig
a következő számra: 30/432-20-30.
A jól válaszolók között sorsolunk.
Négy (!) szerencsés nyertesünk jutalma egy-egy bérlet az őszi
bajnoki idény hazai mérkőzéseire, melyeket a nyertesekkel
egyeztetett módon juttatunk el hozzájuk. A nyertesek nevét
szeptember 19-i lapunkban megjelentetjük, őket telefonon
szeptember 13-án értesítjük, és a bérleteket
még az első hazai meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

A Békési FKC
hazai mérkőzései
2012/13-ban
NBI/B Férfi Keleti csoportjában a Békési FKC itthoni meccsei:
Szeptember 22. BFKC - Nyíregyháza
Október 13. BFKC – Hajdúböszörményi TE
Október 27. BFKC – Gödöllői KC
November 10. BFKC – Eger Eszterházy
November 24. BFKC – Balmazújváros
Március 2. BFKC – Mezőkövesdi KC
Március 9. BFKC – Törökszentmiklós
Március 23. BFKC – Mizse KC
Április 20. BFKC – Balassagyarmati SE
Május 4. BFKC – Ózdi KC
Május 18. BFKC – Hajdúnánás
A mérkőzések a városi Sportcsarnokban 18 órakor kezdődnek. Az ifi meccsekre két órával korábban kerül sor.

Horgász
szemmel
GUMI CSONTI
Jól tudjuk, hogy az eredeti
csaliknak szinte nincsen párjuk, hiszen mozgásukat vagy
formájukat nagyon nehéz utánozni. A közelmúltban az eredetihez nagyon hasonló csalit
fejlesztett ki egy csaligyártó
cég. Úgy fest, sikerült nekik a
megtévesztésig élethű csonti
csalit alkotni. Többféle színben
kapható, ami nagyon fontos a
kapások eléréséhez. Az anyaga
is meglepő, hiszen a szilikon
gumiból kialakított csonti szinte megegyező lágyságú az eredetivel. Horogra tűzve kiválóan
jól tart a horgon, akár több
halat is fogatunk eme remek
csalival. Érdekessége még a
gumi csontinak, hogy speciális
dip aromával van ellátva, ami
vízbe érve azonnal felkelti a
halak érdeklődését. Úszós vagy
fenekező módszernél egyaránt
felhasználható, elég pufival társítani, és jöhet a horgászás.
Előnye még e kiváló csalinak,
hogy nem bábozódik meleg
hatására, nem érzékeny, és bármikor használható, ha esetleg
horgászni mennénk, de nincs
kéznél eredeti csontink.
Szekerczés Sándor
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Utolsó csapások a vízen
Lassan véget ér a kajakkenu versenyszezon. A Békési
Kajak – Kenu Club versenyzői az utóbbi hetekben számos versenyen indultak. A
Szarvason rendezett Körös
Kupa, amely egyben Sándor
Tamás emlékverseny is volt,
az utánpótlás-bajnokságra
való felkészülést szolgálta,
míg a Fadd-Domboriban tartott Mesterek Országos Bajnokságán az „öregfiúk” küzdhettek a magyar bajnoki

helyezésekért. A kicsiny békési csapatnak sikerült nagyszerű eredményeket elérni az
évről-évre egyre népesebb és
keményebb mezőnyben.
A szarvasi versenyen
elért dobogós helyezések:
K-2 serdülő fiú V. évf. 500 m 1.
Nyeste Márton – Vaszkó Viktor, 2. Kiss Zoltán – Farkas
Áron; K-1 serdülő fiú V. évf.
4000 m 2. Kiss Zoltán; K-2
serdülő fiú V. évf. 1000 m
2.Kiss Zoltán – Farkas Áron,

3. Lipcsei Zsolt – Vaszkó Viktor; MK-2 gyermek fiú I. évf.
2000 m 2. Perdi Zsombor –
Lipcsei Balázs, 3. Csibor Péter – Guti Márton; K-2 ffi ifi
4000 m 2. Molnár Dániel –
Fábián Bence, 3. Bagyinka
Balázs – Sós Gábor; K-1 ffi ifi
1000 m 3. Domján Kristóf; K2 ffi ifi 1000 m 3. Soós Gábor
– Bagyinka Balázs.
A békési különítmény a 15
csapatot számláló mezőnyben
a negyedik helyen zárt.

Közel egy hónapon át tartó munkával felújította
a hazai csapat öltözőit a sportpályán a Békési FC.
A munkát az edző, Bíró Péter és a csapat tagjai
végezték el.
A leromlott állagú öltözőkben lefestették a falakat,
mázolták a csöveket, ajtókat,
a zuhanyzóban a kabinok
falát jelentő hullámpanelt
lecserélték. Sikerült egy
kisebb irodát is kialakítani és
berendezni – vezetett körbe a
sportpályánál lévő épületben
Bíró Péter. A nem könnyű
anyagi helyzetben lévő klub
sokat spórolt azzal, hogy
saját maguk vállalták a felújítás munkáit. Az anyagköltséget így is egy már
betervezett focitáborból biztosították, de a srácok szerint
megéri jobb körülmények között edzeni és játszani a hazai
meccseket. A legtöbbet
László Norbert, Debreczeni
Mihály, Szabó Sándor, Szabó
Zoltán és Czinanó Béla segített, azonban a csapat többi
tagjai is kivette a részét a feladatokból.

Közben persze egyre többször kerül szóba a következő
bajnoki idény. Bíró Péter erről
lapunknak azt mondta, hogy a
tavalyi ifjúsági csapat adja majd
a felnőtt együttes gerincét.
17-19 éves fiatalokról
van szó, akikkel már hosszú
ideje együtt
dolgozik
az
edzőjük. Őket
egészíti ki 4-5
rutinos játékos.
Céljuk, hogy a
következő bajnoki idényben kiharcolják az egy osztállyal
feljebb jutást. Ez azért is lenne
fontos, mert a mostani tervek
szerint 2013-14-re átszervezik a
magyar labdarúgó bajnokságok
szerkezetét. Ez azt jelenti, hogy
ha sikerül feljutni a megye II-be
a Békési FC-nek, megyei első
osztályú színvonalú csapatokkal

Foci világmagazinban a békési gyerekek
A Four Four Two labdarúgó
magazin augusztusi számában
az OTP-MOL Bozsik-programban remekül szereplő, Békés
megyei bajnoknak tekinthető
békési gyerekek fotója jelent
meg a program úgynevezett
tanévzáró rendezvényének illusztrációjaképpen. A Szegedi
Kis István Református Általános Iskola diákjainak U13-as
csapata (akik egyben a Békési
FC korosztályos együttesét is
alkotják) Békés megyét képviselte Telkiben az említett nagyszabású sportrendezvényen.

birkózhatnának a következő
idényben. Bíró Péter elmondta,
hogy az elmúlt 1-2 évben sok
negatív visszhang jutott el
hozzá, amikor a fiatalok érdekei
miatt a megye I-ből visszaléptették a felnőtt csapatot. De –
mint elmondta – ez akkor
szükségszerű volt, ráadásul éppen most érik be a munka gyümölcse. Az ifikből lett felnőtt
csapat már meg is mutatta
magát a Mezőberény
elleni Magyar
Kupa-mérkőzésen, melyet
f ö l é n ye s e n
megnyert
(4:2). Következő ellenfelük ebben a sorozatban éppen
lapunk megjelenésekor a Szeghalom lesz.
– Békésnek végre egy valóban BÉKÉSI csapata van –
nyilatkozta Bíró Péter edző.
Ugyanis a 22 focistából 19-en
helyiek. Reméljük, a szurkolók is magukénak érzik majd
a csapatot, és sokan látogatják
majd mérkőzéseinket.
A klubban továbbra is
élénk
utánpótlás-nevelési
munka folyik. Az U7 és U9-es
gyerekekkel Gion Márton, az
U11-esekkel Puskás Károly, az
U13-as és U16-os csapattal
Kun Lajos, míg az U19-es ifistákkal Bíró Péter foglalkozik.
Ezekben a csapatokban mintegy 120 gyermek ismerkedik a
labdarúgással, és igyekszik
egyre magasabb szintre eljutni. Sokan hátrányos helyzetű
gyerekek, akik itt a sporthoz
elengedhetetlen fegyelmet tanulnak, hasznosan töltik el
szabadidejüket, és köztük néhány tehetség is bontogatja
már szárnyait.
Sz. K.
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