2008. október 21.



XVI. évfolyam 21. szám



KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Lapunk
tartalmából
Ingyen nyaraltunk Csillebércen az EU támogatásával
2. oldal
Polgári védelmi gyakorlat lesz Tarhoson
3. oldal
Hamuban sült pogácsa járt a mesemondóknak
7. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Hevesi Tamás is segíti Szűcs Marikát I. Békési Sportágbörze
Bált rendeztek Muronyban, melynek
a kellemes kikapcsolódáson túl a faluban élő Szűcs Mária gyógykezeltetésének elősegítése volt a célja. Az eseménynek sztárvendége is volt, Hevesi
Tamás személyében, aki fergeteges
koncertet adott. A bál további részében a Presszó zenekar zenélt hajnalig.
– Mindent összevetve az est tiszta bevétele
140 ezer forint, a pénzt Marika számlájára már
átutaltuk. A szeptemberi falunap 274 ezer forintos nyereségét és vállalkozói felajánlásokat
hozzáadva összesen 429 ezer forinttal járult
hozzá a falu és a képviselő-testület a várt orvosi beavatkozáshoz – mondta el lapunknak Ladányi Lászlóné, a muronyi kultúrház vezetője.
Mint korábban mi is megírtuk, a harmincas
évei elején járó Szűcs Marika születésekor oxi-

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

Kérjük, Ön is segítse
Szűcs Marika gyógyulását!
Adományát a

OKT. 25-NOVEMBER 1.
Levendula Patika (Csabai u.)

11600006-00000000-25330878-as

NOVEMBER 1-8.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

A Budapesten már harmadik alkalommal megrendezésre
került Nagy Sportágválasztó Naphoz hasonlóan Békésen is
ingyenesen sor kerül egy hasonló rendezvényre november 5-én
szerdán 13-18 óráig. Békés Város Önkormányzata és a városi
sportszervezetek azt szeretnék elérni, hogy a békési fiatalok és
idősebbek közül is minél többen találják meg a számukra megfelelő sportot, ezért egy délután erejéig a Városi Sportcsarnokban gyűlnek össze a helyi sportágak képviselői.
– Egy olyan helyszín kialakítása a cél, ahol a fiatalok, idősek,
egyének és családok egyszerre találkozhatnak a városban
működő sportszervezetekkel. Beszélgethetnek a vezetőkkel,
megnézhetik, kipróbálhatják az eszközöket, megismerhetik,
megtalálhatják a számukra, vagy gyermekük számára a megfelelő sportágat – mondta el Kálmán Tibor sportreferens.

Itt mér a traffipax
Szűcs Marika együtt énekelt a sztárvendéggel, Hevesi Tamással

génhiány alakult ki, Little-kórban szenved. Ez
a végtagjait érinti, tolószékbe kényszerült.
Állapotán őssejt-beültetés segíthetne, melyet
Kínában végeznének el.
3,5 millió forintos költségének az év végéig
kellene összegyűlnie.
Szegfű Katalin

számlaszámra fizetheti be. Köszönjük.

Tragikus motorbaleset
Két fiatal vesztette életét az október 12-én
Békés és Mezőberény között történt tragikus
motorbalesetben. A motort egy még nem egészen 22 éves békési lakos fiú vezette, utasa egy
19 éves okányi lány volt, aki városunk szakközépiskolájában ötödéven tanult. A Suzuki jármű
késő este egy balra ívelő kanyarban lesodródott

a menetirány szerinti jobb oldali útpadkára,
majd áthaladt egy bekötőúton és egy földkupacon, végül pedig az út melletti vízelvezető árok
falának ütközött. A fiú a kórházba kerülése
után, a lány másnap hajnalban halt meg. A baleset körülményeit szakértők vizsgálták, ennek
eredményét még nem hozták nyilvánosságra.

Tovább lép
Aláírták az inkubátorház
szerződését
a munkaügyi központ
A CIVILEK MÁS HELYRE KÖLTÖZNEK
A Múzeum köz 1. szám alatti ingatlan, közismertebb nevén
a Civil Szervezetek Házának sorsáról tárgyalt napokban megtartott rendkívüli ülésein a békési képviselő-testület, és úgy
határozott, hogy nyílt versenyeztetési eljárás keretében értékesíteni kívánja az ingatlant. Az érdeklődők október 30. déli 12
óráig juttathatják el ajánlataikat a polgármesteri hivatalhoz.
Ezzel párhuzamosan a testület arról is döntött, hogy az ingatlant az ahhoz tartozó, önkormányzati tulajdonban lévő, osztatlan közös tulajdonban lévő helyiségekkel október 15-től a már
említett versenyeztetési eljárás lezárultáig, de legkésőbb jövő
év 2009. június 30-ig a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ számára átadja használatra. A döntést megelőzte a
munkaügyi központ vezetőjének kérése, amelyben kérte, hogy
a civil ház felső szintjét adják át irattározásra nekik. Az alsó
rész jelenleg is az övék.
Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy mi lesz a civil szervezetek
sorsa. Nos, az önkormányzat nagy erőkkel dolgozik a kérdés megoldásán, a legtöbben valószínűleg a nyugdíjas házban találhatnak
új otthonra, de egyéb megoldások is szóba jöhetnek. Papp Gábor

JÖVŐ ÉV VÉGÉRE ÉPÜLHET FEL
Mint korábban írtunk róla, Békés az Új Magyarország
Fejlesztési Terv kiírásán 150
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, melyet a meglévő és újonnan
induló vállalkozások segítésére életre hívott úgynevezett
inkubátorház megépítésére
tervez felhasználni az önkormányzat. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (DARFÜ) Kht. képviseletében Gila Gyöngyi tervezési igazgató-helyettes és
Izsó Gá bor polgármester
október 8-án ünnepélyes keretek között aláírta azt a
szerződést, mellyel a 300
millió forintos beruházás

megvalósulhat. Az inkubátorház a Verseny u. 4. szám
alatt épül fel jövő év végéig.
A szerződéskötéskor a békési
Városháza nagytermében
jelen voltak azok a vállalkozók is, akik a pályázat során
már jelezték igényüket az
inkubátorházban bérelhető
helységekre, raktárakra és
irodákra. Izsó Gábor sajtótájékoztatón hangsúlyozta a
békési kis- és középvállalkozások fejlesztésének fontosságát. Gila Gyöngyi kiemelte,
hogy kevés pályázat érkezik
Békés megyéből a DARFÜhöz, Békés mégis jeleskedik
az elnyert pályázatok számában és minőségében.

A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén mér a
traffipax november hónapban a következő rend szerint:
november 4-én, 5-én, 6-án és 29-én, 30-án reggel hattól másnap reggel hatig.

Látás nélkül
meghódított világ
Október 31-ig tekinthető meg az a kiállítás a felnőtt könyvtár emeletén, melyet Králik Ildikó, Krizsán Margó, Szabadkai
Edit és Szeriné Rein Rózsa festményeiből állítottak össze. A rendezvénnyel a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége megalakulásának 90. évfordulója előtt tisztelegnek
– mondta el lapunknak Mucsi Istvánné, a Békéscsaba-Békés
Kistérségi Körzeti Csoport vezetője. Ebben a hónapban nem
pusztán a kiállítást ajánlják a könyvtárosok (naponta 10-18 óra
között), hanem a hangos-könyv szolgáltatást is.
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Ingyen nyaraltunk Csillebércen
az EU támogatásával
A Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanára Bámli Gabriella pályázatot nyújtott be az előző tanév végén. A pályázat célja ”A
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált
nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő- és szabadidős tevékenységek
megvalósításával”.
Sikeres pályázattal (HEFOP/
2008/2.1.9) 7.114.000 forintot
nyert a megvalósításra. Július
14-20-ig, és aug. 4-10-ig két
turnusban 100 tanuló vett részt
a táborban, az intézmény minden tagintézményéből voltak

Felejthetetlen élmények sokaságában, sokoldalú képességfejlesztésben volt része száz
gyereknek, közöttük negyven
halmozottan hátrányos helyzetűnek. Bőséges, egészséges,
változatos ellátást kaptak az

Csoportkép az Erzsébet-kilátónál

gyerekek. A következő pedagógusok kísérték a tanulókat, és
segítettek a programok megvalósításában: Ádámné Koi Csilla, Bányainé Kun Mariann,
Barna Zoltánné, Barna Zoltán,
Fejes Istvánné, Földesi Magdolna, Kindli János, Lukács
Eszter, Vámos Lászlóné, Veresné Szűcs Tünde, Wittmanné
Tornyi Gabriella, Bámli Gabriella. A pályázaton nyert
összeg teljes egészében fedezte
a költségeket. A pályázat finanszírozását biztosította a Magyar Köztársaság költségvetése, és az Európai Szociális Alap.

étkezés tekintetében, körültekintően megválogatott, a fejlődésüket előremozdító, tehetségük megmutatására és a szabadidő kellemes és kulturált
eltöltésére lehetőséget adó
programokban vettek részt a
Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő Központban megvalósított
táborban, gyönyörű természeti környezetben. Sikerült gyermek közeli szabadidős, kulturális, és fejlesztő programokat
megvalósítani. A legtöbben
soha nem utaztak még vonaton, ritkán jutottak el strandra, nem próbálhatták ki ho-

gyan boldogulnak a gyöngyfűzéssel, nemezeléssel, kosárfonással, néptánccal, stb. Nem
volt még részük sétahajózásban, vagy musical előadást
sem láthattak még. Most először jártak a Csodák palotájában, a Budai várban és a Parlamentben. Néhányan az állatkertet sem látták még,
most játékos feladatok megoldásával ismerkedhettek az
állatkert lakóival. A bátorságpróba valóban próbára tette a
bátorságot, hiszen éjjel kellett
az erdőben (felnőtt kísérettel)
feladatokat megoldani. A Csillagvizsgáló varázsát is megtapasztalhatták, és mindezek
mellett
számháborúztak,
strandoltak helyben, diszkóztak, filmet néztek, játékos
sportversenyeken bizonyították ügyességüket, gyorsaságukat, szirénázó rendőrautóba
ülhettek, persze csak egy bemutató erejéig. Mindezek közben a jó teljesítményükért zsetonokat kaptak, amiket a végén licitálással értékes ajándékokra válthattak be. Egy hétig
garantáltan egyik gyerek sem
unatkozott, vagy töltötte idejét haszontalan dologgal. A
résztvevő gyerekek számára
nagyon sokáig emlékezetes
marad a tábor.
Iskolánk továbbra is törekszik a halmozottan hátrányos
helyzetű, és a sajátos nevelési
igényű tanulók felzárkóztatására, fejlesztésük biztosítására,
lemorzsolódásuk megakadályozására a rendelkezésére álló
lehetőségek kihasználásával:
fejlesztő pedagógusokat alkalmaz, korrepetálást biztosít a rászoruló tanulóknak, részt veszünk az Útravaló programban.
Bámli Gabriella

Véget ért egy álom
„Az élet álom”, s most
egy álom véget ért. Kiváló
kollégánk, Borbély Mihály
fizika-kémia szakos, még
alig nyugdíjas tanár itt hagyott minket.
Erdély csodálatos vidékén,
Nagyszalontán látta meg a
napvilágot 1944-ben, egyszerű szülők egyetlen gyermekeként. Mikor határozott úgy,
hogy a pedagógus hivatás
rögös útjára lép? Ez már örök
titok marad. De az első lépést ezen az úton megtette,
mikor is az erdélyi hegyek
övezte Marosvásárhely főiskoláján megszerezte diplomáját. „Hazajött” 79-ben és
Battonyán kezdte el oktatni
a nebulókat, majd 1981-től
Békésen a 2. Számú Általános Iskola nevelőjeként
bűvölt el gyermekeket, felnőttet, kollegát egyaránt
varázslatos személyével. Tette a dolgát minden körülmények között zokszó nélkül, és

Ahogyan az elmúlt években, idén is megkoszorúzták a Jantyik utcai B. Szabó-házon levő emléktáblát.
Az emlékezők ezúttal is követelték az egykori államminiszternek szobor állítását, és hogy nevét köztér
őrizze Békésen.

A Széchenyi téri világháborús emlékműnél
mondott beszédében Mucsi András önkormányzati képviselő a mozgalom múltjának állomásait és nagy alakjai, köztük az alapító Nagyatádi
Szabó István, és az egykori államminiszter B.
Szabó István személyét felelevenítve mások
mellett arról beszélt, hogy a mezőgazdaság
helyzete egy évszázad alatt semmit sem javult.
Ma nem nagybirtokos arisztokrácia, hanem
zöldbáró réteg uralja döntően az agráriumot.
A megemlékezés e szavakkal ért véget:
„Tanuljuk meg a kisgazdáktól a föld, az állatok, a haza szeretetét, a család megbecsülését és
védelmét, és legfőképpen Isten tiszteletét. A
kisgazda mozgalom nem csupán egy a politikai
pártok, irányzatok közül, hanem egy életforma, talán a vidéki magyarság egyik legfontosabb színfoltja. (…) Ne a marakodó kisgazdapártocskák jussanak eszünkbe a kisgazda szó
hallatán, hanem egy szorgos, a népéért cselekvő, gondolkodó társadalmi csoport képe. Tiszteljük és becsüljük meg őket.”
Sz. K.

A Karacs Tagintézmény dolgozói

Polgár Lajos Emlékverseny
A békési Szegedi Kis István Református
Gimnázium második alkalommal hirdeti meg
a Polgár Lajos Emlékversenyt az alábbi szekciókban:
Matematika (7-8. évfolyamosok részére)
Természet- és környezetvédelem (7-8.,
illetve 9-10. évfolyamosok részére)
Anglia ismereti (7-8. évfolyamosok részére)
Német nyelvi (7-8. évfolyamosok részére)
Földrajz (7-8. évfolyamosok részére)
Rajz (7-8. évfolyamosok részére)

Nevezési határidő: november 5.
A verseny időpontja: november 22.
(szombat) 9 óra
A nevezésről, a szekciók témaköreiről és
egyéb, a versennyel kapcsolatos kérdésekről
bővebb felvilágosítás megtalálható a www.
szkirg.com honlapon.
Címünk: 5630 Békés, Petőfi u. 11-13.
Telefon: 411-867, 411-877

Preparált vidra látható a múzeumban
Egy preparált vidrával (Lutra lutra) szaporodott a múzeumi látnivalók sora Békésen, a
Jantyik Mátyás Múzeum Széchenyi tér 6. alatti kiállítóhelyén. A vidra az álló és folyóvizek
kisragadozója, 100-130 cm hosszú és súlya elérheti a 15 kg-ot is. Halakkal, csigákkal, békákkal táplálkozik, prémje értékes.
E védett állat múzeumi bemutatása Békés
Város Önkormányzata támogatásával, illetve
Pap Zsolt önkéntes állatvédő segítségével valósult meg, aki a balesetben elpusztult vidra preparálását intézte.

Kereszténydemokraták
emlékeztek a kisgazda mozgalomra
Felidézni a Független Kisgazdapárt
1930-as békési megalakulását, tisztelegni a kisgazdamozgalom 1908-as
magyarországi zászlóbontása 100.
évfordulójára – ezt volt a célja annak a megemlékezésnek, melyet a
Kereszténydemokrata Néppárt szervezett Békésen október 12-én.

rendületlenül. Mikor szükség
volt rá kisegítette a Dr. Hepp
Ferenc iskolát és a mezőgazdasági szakmunkásképzőt is,
hogy a diákok ne szenvedjenek hiányt tudásból.
Nem félt a kihívásoktól és
nem mondott nemet, ha
segíteni kellett, s tette ezt
egészen 2007-ig, mikor
nyugdíjba ment, gondolván,
most már megpihen egy
kicsinyt. Néha még be-bejött megnézni, mint haladnak a dolgok nélküle, felfelvillantotta sajátos, csak rá

jellemző humorát, s magához szorítva kis aktatáskáját
csendben elsietett, mint
akinek fontos dolga van.
Talán így akarta leplezni,
visszahúzza a szíve. Visszavágyott a számára a világot
jelentő katedrára, még ha
nem is vallotta be, mert
ízig-vérig pedagógus volt.
Most végleg elment.
Nem látjuk már többé csibészes kisfiús mosolyát, amely
annyira hozzá tartozott.
Nem hallgatjuk tréfálkozását, mellyel oly sokszor derített jobbkedvre bennünket.
Talán ha szólhatna még,
Adyt idézné nekünk vigasztalásul:
„Ifjú szívekben élek és
mindig tovább.”
Misi, nem búcsúzunk Tőled, csak elköszönünk, mert
nem feledünk, míg ver a szívünk. Sit tibi terra levis!- Legyen Neked könnyű a föld!

Olimpikonok Békésen
A FÖLDRAJZI EREDETVÉDETT ITAL IS AZ ÖTKARIKÁS JÁTÉKOKON
Olimpikonok jártak a közelmúltban a Békési Pálinka Zrt.
székhelyén. A lelkes csapatot
az erfurti szakácsolimpiára készülő Békés Megyei Gasztronómia Team tagjai alkották. A
látogatáson több fontos bejelentés is elhangzott.
Mint azt Békési Zoltán elmondta, a Békési Pálinka Zrt.
is csatlakozott a szakácsolimpiára készülő Békés Megyei
Gasztronómiai Team támoga-

tóihoz. A társaság vezérigazgatója a bejelentés kapcsán
megtartott sajtótájékoztatón
hangsúlyozta, a csapat által
készített ételremekek és a
földrajzi eredetvédett békési
szilvapálinka egyaránt a megye gasztronómiai értékeihez
tartozik. A pálinkamester kitért arra is, a csapat tagjai vállalták, hogy versenyműveik
egy részében felhasználják, s
ezzel népszerűsítik az italt,

illetve a békési szilvalekvárt az
erfurti ötkarikás gasztronómiai játékokon.
P. G.

Hősök és áldozatok
napja Békésen a világháborús (bronzharang) emlékműnél november 2án, vasárnap 10:15 órától. Emlékezések, katonadalok, koszorúzás.
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Polgári védelmi gyakorlat Tarhoson
A Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség a „Polgári védelem dinamizálása” projekt keretében
október 28-án „Vízelhárítás 2008” címmel gyakorlatozást szervez Tarhos település polgári védelmi szervezeteinek bevonásával. A gyakorlatozás célja az ár- és
belvízi helyzetből adódó katasztrófaelhárítási feladatok végrehajtásának gyakorlása a települési polgári védelmi szervezetekkel és együttműködő szervekkel.
A feltételezett helyzet szerint a Körösök

vízgyűjtősén rövid időszak alatt nagy
mennyiségű csapadék hullik, emiatt rendkívüli árvízvédelmi helyzet alakul ki.
Elrendelik a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását, a kitelepítési, befogadási és vízkár-elhárítási tervek pontosítását.
Töltésszakadás következik be, ezért végre
kell hajtani Tarhos település körtöltésen
kívül élő lakosságának és anyagi javainak
kitelepítését. Gondoskodni kell az ellátási
feladatokról. A magassághiányos szakaszokon nyúlgát építése válik szükségessé…

A gyakorlatozásban részt vevők: Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Magyar Polgári Védelmi Szövetség, Tarhos
Község Önkormányzata, Békési Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, Tarhosi Polgárőrség
Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület, Békés Városi Rendőrkapitányság, Magyar
Közút Kht. Békés Megyei Területi Igazgatósága, Körös Volán Zrt., Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat, Tarhos
Települési Polgári Védelmi Szervezetek
valamint települési közmunkások.

Megidézték a „kávéházban” a német dívát
„A kék angyal” című, Marlene
Dietrichre emlékező előadói estjével
érkezett október 11-én Békésre Meister
Éva színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési csoportja
második irodalmi kávéháza igazán értékes kulturális élménnyel tette gazdagabbá a jelenlévőket. A művésznő erdélyi
születésű, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színháznak volt tagja, de már több mint
húsz éve Magyarországon, Szolnokon él.
Szabadúszó színművészként hasonló fellépésekkel járja az országot. Egyórás

Meister Éva

BÉKÉS
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ŐSZI
FAKIVÁGÁSOK ÜTEMÉRŐL
A korábbi évekhez hasolóan a tavaszi időszak után idén ősszel is
ellenőrzésre kerültek városunkban az elöregedett, balesetveszélyessé vált fák. Az ellenőrzést a polgármesteri hivatal munkatársa és az igazságügyi faszakértő együttesen végezték el, eredményét pedig úgynevezett igazságügyi dendrológiai szakvéleményben rögzítették.
Mindezek alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2008
őszén az alábbi elöregedett, balesetveszélyessé vált fák kerülnek
kivágásra:
A Drága utcán lévő 23 darab fából álló jegenyenyárfasor teljes

Telek: BÉKÉSEN, Gólya utcában 807 m2-es építési telek eladó. Irányár: 1,7 millió. • BÉKÉSEN,
Tavasz utcában 867 m2-es építési telek. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Belvárosi, 947 m2-es építési telek eladó, vagy Békésen 2 + fél szobás lakásra elcserélhető. Irányár: 8 millió.
Lakás: BÉKÉSEN, Kossuthon 39 m2-es 1 szobás, negyedik emeleti lakás eladó, vagy albérletbe
is kiadó. Irányár: 5,75 millió. • BÉKÉSEN, Szarvasin 57 m2-es, 2 szobás harmadik emeleti lakás
eladó. Irányár:8,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuthon 59 m2-es, 2 szobás második emeleti lakás
eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren 72 m2-es, 3 szobás, első emeleti lakás.
Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren felújított 61 m2-es, 3 szobás harmadik emeleti
lakás. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren teljesen felújított 58 m2-es, 1+1/2 szobás harmadik emeleti lakás. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuthon felújított 76 m2-es, 3 szobás, harmadik emeleti lakás. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuthon 73 m2-es, 2+1/2 szobás, harmadik emeleti lakás. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren 56 m2-es, 2 szobás második emeleti lakás. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított 59 m2-es,
2+1/2 szobás, első emeleti klímás lakás. Irányár: 11,5 millió.
Családi ház: BÉKÉSEN, Rosszerdőn 82 m2-es, 2 szobás családi ház sürgősen eladó. Irányár: 2,5
millió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben 2 szobás ház. Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, Csallóközi
utcába 1 szobás, 90 m2-es családi ház. Irányár: 5,9 millió. • BÉKÉSEN, Felújított 2 szobás, 90
m2-es tanya, pincével. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcába 4 szobás, 220 m2-es családi ház. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház, csere is
lehet lakásra. Irányár: 8, millió. • BÉKÉSEN, Temesvári utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház.
Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125 m2-es, 2 és 2x1/2 szobás családi ház.
Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában 80 m2-es, 5 szobás családi ház. Irányár: 9,0
millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában 133 m2-es, 3 szoba családi ház. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában 100 m2-es,
4 és 1/2 szobás családi ház. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában 164 m2-es, 4
szobás családi ház, 2 db 20m2-es garázzsal, 35 m2-es műhellyel. Irányár: 11 millió. • BÉKÉSEN,
Szélső utcában 3 szobás, padlófűtéses családi ház garázzsal, melléképületekkel. Irányár: 12,5
millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 3 szobás, 100 m2-es családi ház. Irányár: 13,5 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN,
Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház, 25 m2-es garázzsal, 40 m2-es műhellyel, csere lehet
2+1/2 szobás lakás 1. vagy 2. emeletig. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Kopasz utcában felújított 120 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8 millió.

műsorában közismert sanzonok és filmdal slágerek segítségével végigkövethettük Marlene Dietrich egész életét, azét a
máig közismert színész-énekesét, aki
„Németországban született, Amerikában lett híres, és Franciaországban halt
meg, hol barátokat sejtett.” Meister Éva
kísérője a békési születésű Bánfi Miklós
zongoraművész volt.
A kulturális központ kávéházzá alakított kápolnatermében a kávéhoz felszolgált süteményeket Lagzi János cukrászmester ajánlotta fel.
Sz. K.

egészében kivágásra kerül, helyére 2009 tavaszán hársfákat
ültetünk. A Barta udvar mögül 10 darab jegenyenyárfa kivágása vált indokolttá. Kitermelésre kerül továbbá a Fábián utcán
lévő területről (volt autósmozi) 16 darab jegenyenyárfa. A munkálatokat a fák és a madarak védelme miatt lombfakadás után
végzik. A fák koruk és állapotuk miatt a közterületen közlekedők számára közvetlen balesetveszélyt jelentenek, így kivágásuk
elkerülhetetlen!
A Dánfokra vezető út mellett lévő 1726-os helyrajzi számú közterületen lévő 40 db jegenyenyárfa kivágásának pályázati pénzből
történő útfelújítás az oka. A hamar elöregedő jegenyék nem őshonosak hazánkban, agresszív, szétterülő gyökérzetük könnyen
szétfeszít mindent. Helyettük önkormányzatunk jövő tavasszal
őshonos, hosszú élettartamú fákat szeretne ültetni az út mentén.
A munkálatok miatt és a munkaidő tartama alatt megértésüket
kérjük.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Bondár
Tibor és Homoki Margit.
Elhunytak: özv. Megyesi Mihályné (93 évesen), özv. Lipcsei Sándorné (77), Labancz
Nándor (49), Balogh Mihály
(77, Murony), Kis József (91),

Nógrádi Lajos (65), Borbély
Mihály (64), Balogh János
(52, Murony), özv. Madarasi
Jánosné (83), Varjú Józsefné
(66), Sándor Kálmánné (75).

Je g y z e t

Válság
Pálmai
Tamás

„Erkölcsi botrány az, hogy a
korrupt bankok és bankárok gátlástalan kapzsiságának következményeit az
adófizetőkkel, a kisemberekkel akarják megfizettetni. Az a világméretű válság,
aminek tanúi vagyunk, tovább mélyítette az amúgy
is meglévő magyarországi
válságot. A mostani válság
a neoliberális gazdaságpolitika történelmi válsága,
ami azt hirdette, hogy a
gazdaságban, a pénzügyekben nem szükséges az állami szerepvállalás, mondván
majd a gazdaság, a piac szabályozza önmagát. E liberális politika nevében rombolták az államot, és most
azt várják, az állam mentse
meg a helyzetet. A válság
kezelésekor az erkölcsi
szempontok sem tehetők
zárójelbe: azok a bankárok,
akik felelősek mindazért
ami történt vállaljanak
részt a terhekből. Hogy
lehet azt mondani a bérből,
fizetésből élő embereknek,
hogy húzzák meg a nadrágszíjat, miközben azok, aki
elképzelhetetlen vagyonokat szedtek össze, nem hajlandók a válságrendezés
terheiből semmit sem vállalni? Hogy lehet azt mondani, hogy nőjenek a hazai
kis- és közepes vállalkozók
terhei, amikor a multiknak
a különböző kedvezményei
változatlanok maradnak?
Mindenki vállaljon arányos
terhet. Elfogadhatatlan a
kormány bérbefagyasztási
javaslata, mert a bérből és
fizetésből élőket amúgy is
súlyosabban érinti a hitelek
drágulása, az infláció. Ráadásul a bérbefagyasztás
esetén a nyugdíjak is csökkenni fognak. Azoknak az
embereknek kerül veszélybe a megélhetési lehetősége, akik amúgy is legnehezebben élnek.”
Szokatlanul hosszan idéztem az előbbiekben, és nem
is írom kitől, hogy ne az
írója személyével foglalkozzanak az olvasók, hanem az
írás tartalmával. De, mint
mondani szokták: név és
cím a szerkesztőségben.

Nemrég írtam naplómban,
hogy nagy átverések korszakát éljük. Mert szerintem ez a gazdasági válság is
mesterségesen lett kirobbantva, és előidézői (nemzetközi pénzügyi, banki
körökben keresendők) jót
kaszálnak a játék során. A
baj csak az, hogy a vihar
elcsitításához, a lakosság
megvédéséhez az államnak
kell beavatkozni. S az meg
is teszi jól-rosszul (nekünk
ez utóbbi feketelevesből jut
csak ismét úgy néz ki), és
irdatlan pénzeket költ a
pénzpiacok, a gazdasági
élet kedélyeinek lecsitítására. Fizet mint a katonatiszt,
kezességet vállal, bankokat
„konszolidál” (értsd pumpál tele pénzzel). Pénzzel,
de milyen pénzzel? Hát természetesen a mi adóban
befizetett pénzünkkel. Kevesebb jut oktatásra, egészségügyre, nem csökken az
adó, befagynak, az ellehetetlenülésig befagynak a
bérek, és a kétségbeesésig
(értsd éhezésig, fázásig)
kővé dermednek a nyugdíjak. Ez a mai perspektíva.
Lám, Amerikában meg is
lett a válság első eredménye
(tán többek között ezért is
robbant ki?): hatalmas
előnnyel vezet a választási
kampány finisében az egyik
jelölt. Megrettentek az emberek, és arra szavaznak
valószínű, akinél a helyzet
megoldásának a kulcsa lenni látszik. Hát erre is jó egy
kis válság...
Nekünk meg mire is jó?
Semmire, vághatjuk rá egyből akár, hisz csak rosszat
hoz csupán, a bőrünkre
megy a játék. De valamit
mégis igen. Mert ez a válság morális, erkölcsi válság
is. Sőt, főként az. Így az
ebből való kilábalás csak
megtisztulás útján és árán
vezethet. Ha ez megvan,
akkor valóban lesz feltámadás. Magyar.
Találtam egy „szomszédos”
sajtótermék fórumán egy
beírást. Taoista idézet.
Ajánlom felkent politikusainknak, hátha magukévá
teszik, és példát mutatnak
így nekünk, merre találhatóak a megtisztulás ösvényei, és hogyan kell rajtuk
járni. „A könyörület bátorsághoz visz, a mértéktartás
nagylelkűséghez, az alázat
pedig a vezetéshez.”
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Olvasóink mondták
MIT KEDVEL KIADVÁNYUNKBAN,
A BÉKÉSI ÚJSÁGBAN?
SZABÓNÉ HUNYA
BRIGITTA

FERHÁT MONSAF
tanuló

Át szoktam lapozni az
újságot, bár én inkább a
sztárokkal foglalkozó lapokat kedvelem. A helyi
újságban leginkább az
anyakönyvi rovat érdekel,
mert ebből értesülhetek
ismerőseimet érintő eseményekről, házasságkötésükről vagy a családjukban történt halálesetről.

nyugdíjas

A mesét, ami régebben
volt a lapban, nagyon szerettem és ez sajnos az utóbbi időben elmaradt. Kedvelem Tamás rovatát, mert a
tényeknek megfelelően írja
le a dolgokat. Szeretem a
helyi történésekről szóló
tudósításokat, mert így
arról is értesülök, amiről
különben nem tudnék.

PÉTER GÁBOR

VÁRI ANIKÓ

vállalkozó

tanár – muronyi lakos

Engem a sport érdekel a
legjobban, de valamennyi részét el szoktam olvasni az újságnak. Pálmai doktor úr
írásait is kedvelem meleg
hangvételéért. Na meg a hirdetéseket is mindig átböngészem, ott is találni érdekességeket. Összességében
véve kedvelem a lapot és
fontosnak tartom a létezését.

Szerintem a lap erősége,
hogy Békésről szól és lehet
tudni, mi történik a városban. Kifejezetten kedvelem
a programajánlót (Közhírré
tétetik), mert ha az érdeklődési körünknek megfelelő, szeretünk bekapcsolódni. Így értesülünk mindenről akkor is, ha nem jövünk
be Békésre.

Évzáró vacsora a
mozgáskorlátozottaknál
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Békési Helyi
Csoportja ebben az évben is mezőberényben a Tópart étteremben tartotta évadzáró vacsoráját. A résztvevő 200 személy között
más településekről érkező helyi csoportok is részt vesznek, valamint azok a személyek, akik egész évben támogatást nyújtanak
az egyesületnek, hogy a programjaikat hatékonyan és sikeresen
tudják lebonyolítani, valamint fogadóóráikat megfelelő körülmények között tudják megtartani.
A következő vendégek tették tiszteletüket a vacsorán: Czeglédiné Kovács Ágnes a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének elnök asszonya, Erdős Norbert térségi országgyűlési
képviselő, Békés alpolgármestere, Dr. Heinerné Dr. Kecskés
Aranka Békés jegyzője, Palatinus Pál a Karacs Teréz Általános
Iskola Tagintézmény vezetője, Balázs Imre a Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke.
Czeglédiné Kovács Ágnes tájékoztatást adott az aktuális dolgokról, valamint Erdős Norbert köszöntötte a megjelenteket és
felajánlotta a segítségét részükre, bármilyen ügyben. A finom,
ízletes és bőséges vacsora után a nagyon jó, családias hangulat
segített abban, hogy az emberek elfelejtkezzenek betegségeikről
és napi problémáikról, így mindenki kikapcsolódhatott és jól
érezhette magát. A vezetőség azért is rendez ilyen típusú vacsorákat, mert a mozgáskorlátozott emberek csak ritkán tudnak
kikapcsolódni, mivel a legtöbb szórakozó helyen a szükséges feltételek nem biztosítottak számukra, valamint sajnos az emberek
egy része nem viselkedik toleránsan velük szemben, ezért kisebbségi érzésekkel is meg kell küzdeniük önmagukban egy más által
szervezett rendezvényen.
Laukó András helyi csoport vezető,
Szűcs Gáborné kultúrfelelős

Megemlékezés
Aradon és Békésen
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében általános iskolás tanulók utazhattak Aradra az október 6-ai nemzeti
gyásznapon. Az Aradi Magyar Napok kertében megemlékezéseken vettek részt az 1848-49-es szabadságharc 13 tábornokának
kivégzésének évfordulóján. Jártak a Minorita templomban, emlékeztek és tisztelegtek a Vesztőhelyen (képünkön) és a Szabadságszobornál. A Békésen, a Forradalmi emlékműnél megtartott megemlékezésnek szintén a városvédő egyesület volt a házigazdája.

A BIBLIA ÉVE
Évek óta az októberi hónapot a protestáns egyházak a reformáció hónapjaként tartják számon. Ez nyilvánvalóan adódik a
Reformáció Emléknapja, október 31-e dátumából, amikor visszaemlékezünk 1517. október 31-re. Ezen a napon bocsátotta nyilvános vitára Luther Márton 95 tételét Wittenbergben, kiszögezve
azokat a Vártemplom kapujára. S ezzel vette kezdetét a középkori egyház megújulása, ami nem csupán egyházi reformfolyamat
volt, hanem az egész társadalomra kiható, gazdasági és kulturális
megújulás. A reformáció hatalmas változást hozott Európa életében, ami máig kihatóan meghatározza a mi életünket is.
Napjaink egyre mélyebbre süllyedő gazdasági, politikai és kulturális válságából a kivezető utat hitem szerint csak azon évszázados értékek mentén találhatjuk meg, amelyek már 491 éve is
meghozták Európa felemelkedését. Ezeket az értékeket a Biblia
tartalmazza, bárki számára hozzáférhetően és érthetően megfogalmazva! Vegyük kézbe minél többet, s épüljünk belőle, általa!
Katona Gyula, lelkipásztor
Ha a témával kapcsolatban kérdése van, vagy beszélgetni szeretne,
írjon szerkesztõségünkbe levelet vagy e-mailt – akár jeligével is –, és a
rovat szerkesztõi, öt békési keresztény felekezet lekészei és tagjai megválaszolják.

Harmincéves
évfolyam-találkozó
Igen nagy számban jelentek meg a békési 3. számú
általános iskola harminc évvel ezelőtt, 1978-ban
végzett öregdiákjai, akik három évtized multával
egy jó hangulatú közös vacsorára gyűltek össze.
Ez az évfolyam volt az utolsó, amely a mai zeneiskola épületében még elballaghatott, hiszen kevéssel ezután, 1978. június 22-én
érte az épületet az a földrengés, amely miatt általános iskolai oktatás céljára már nem használhatták. A négy osztályban mintegy
kilencvenen tanultak, közülük hatvannál is többen elmentek a
Dübögő étteremben tartott évfolyam-találkozóra október 11-én.

A találkozó ötlete Varga Zsuzsannától ered, segítője Szabó
Sándor, Matuska Pál és Hegyesi Erzsébet volt. A találkozás olyan
nagy sikerű volt, hogy elhatározták, jövőre olyan formában jönnek össze, hogy arra már az összes tanárukat is meghívják. Sz. K.

VÁLTOZÁS A BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATBAN!
A felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló kormányrendelet módosítása alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton a nappali
rendszerű költségtérítéses oktatásban tanuló hallgatók is
részt vehetnek!
A pályázati kiírás egyéb feltételei változatlanok.
A kiírás teljes (a módosítást nem tartalmazó) szövege
letölthető az alábbi oldalról http://www.bekesvaros.hu/ dokumentumtar/hirdetotabla/palyazatok/bursa_2009.pd
Olvasható a Városházi Krónika különszámában, a nyomtatványok pedig átvehetők Békés Város Polgármesteri
Hivatalának 30. sz. irodájában.
A beadási határidő változatlanul 2008. október 31-e.

Adó 1 %
A Békési Könyvtárért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át 2007-ben az alapítványnak utalták át. Az így kapott 362.644 Ft-ból könyveket és CDlemezeket vásároltunk a Békés Városi Könyvtár részére.

Reggelente már hűvösebb napokra ébredünk, és fázósan
indulunk a munkába. A testünkben felhalmozódott savas
étrend általi bomlástermékek, nem engedik a tökéletes
működést, ezáltal rosszkedvűek és egy kicsit mogorvák is
vagyunk. Próbáljuk ki, hogy salaktalanítjuk testünket, és
egy jó lúgosító termékkel: „GREEN-Mix zöldkeverék Cvitaminnal” töltsük fel újra testünk raktárait, ha újra
savas táplálék kerül a szervezetbe semlegesíteni tudja. A
lúgosítást „ph 9 vízzel” is lehet kezdeni, illetve folytatni.
A lényeg az, hogy étrendünk főleg lúgosító élelmiszerekből álljon ez idő alatt, például köles, burgonya, banán,
friss zöldségek és gyümölcsök. Testünk savtalanítása
meghozza a várt eredményt. Tisztább lesz az étrendünk,
tisztábbak lesznek gondolataink. Lelkileg kiegyensúlyozottabbak leszünk és egy egészséges testbe, ami vitaminokkal van feltöltve, nehezebben fészkeli be magát a
betegség, a rosszkedv, depresszió, megfázás. Mindehhez
teremékek és tanácsadás a Bioboltban.
Kis Izolda

A Békési Múzeumbarátok Köre köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az egyesület részére felajánlották. A befolyt összeget (28 972 Ft) a baráti
kör működési költségre és kulturális tevékenységre fordította.
A „Teleky Úti Óvoda Gyermekeiért” Alapítvány ezúton
fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik adójuk 1 %-át az alapítványnak ajánlották fel. A beérkezett 137.774 Ft-ot óvodánkban udvari mozgásfejlesztő játékra kívánjuk felhasználni.
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma.

Rendőrségi tájékoztatás
A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy országos fokozott kerékpáros és gyalogos
ellenőrzés végrehajtására kerül sor október 1. és november 30.
között minden nap, mely során főként a gyalogos-átkelőhelyek környezetét, valamint a kerékpárral közlekedők ellenőrzését hajtják végre.
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Hogy te tovább élj!
Nem fontos ki vagy, hány éves és miért van szükséged vérre. Nem várok köszönetet. Egyszerűen csak
jó, hogy segíthetek. Így gondolja ezt Szántó Mihály
és felesége Margitka is, bár a beszélgetésünk során
egyszer sem fogalmazták meg ilyen konkrétan. Ha
az utcán találkoznak a házaspárral, nem látnak rajtuk semmi rendkívülit. Olyanok, mint bármelyikünk. Vagy mégsem? Döntsék el Önök!
– Mikor adtatok először vért
és milyen megfontolásból?
– Mikor bevonultam a katonasághoz 1977-ben, akkor adtam először vért – felel Mihály.
Egyszerűen vonzó volt az érte
járó szabadság. Aztán ’82-ben
az Egyetértés Tsz-ben kezdtem
dolgozni. Jó volt a kollektíva
élén Hürgecz Jánossal a véradások szervezőjével és engem
is magukkal sodortak. A társaság, a jó hangulat, a szellem
magával ragadott és azóta se
hagyok ki egyetlen alkalmat
sem, hogy vért adjak.
– Én ’87-ben csatlakoztam
a páromhoz – folytatja Margitka – mert úgy éreztem így
segíthetek másokon. Befolyásolt persze az is, hogy a férjem
velem volt és támogatott az
elképzelésemben.
– Ezt volt tehát a kezdet.
Azóta hány alkalommal vetettek már részt véradáson?
– 2007 novemberében 125.
alkalommal adtam vért. Fontosnak tartom az ezzel járó
rendszeres orvosi vizsgálatot is,

de bármilyen hihetetlen, szinte jóleső érzés tölt el minden
egyes alkalommal. Örülök,
hogy másokon segíthetek.
– Én ugyanekkor értem el a
jubileumi 100. véradást – ve-

kon. Hiszen nekem ez semmibe se kerül.
– Kaptatok ezért valamilyen elismerést?
– Ketten együtt kb. 90 liter
vért adtunk már idáig. Elismerés? Minden 25. alkalom
után kaptunk egy elismerő
plakettet és valamilyen csekély ajándékot.
– Margitka! A Vöröskereszt munkájában részt vesztek-e valamilyen formában?
– A Vöröskereszt munkájában konkrétan nem veszünk
részt, de az ismerősöket, bará-

szi át a szót Margitka. Soha
nem a rút anyagiak vezettek,
hiszen ezért nem jár semmilyen anyagi juttatás. Csupán
arra gondoltam, még nekem
is jól jöhet efféle segítség, hát
miért ne segítsek én is máso-

tokat mindig biztatjuk, hogy
tartsanak velünk, adjanak vért
és így segítsenek másokon.
– Tudtok-e olyan konkrét
esetről, mikor az általatok
adott vér életet mentett?
– Még a ’70-es években tör-

tént, hogy a kórház köszönő
levelet küldött nekünk, annak
a betegnek a nevében, aki
kapta az általunk leadott vért.
Manapság már ilyenről nem
beszélhetünk. Kiment a divatból a „nevesítés”, mert a
levett vért feldolgozzák, tárolják, nem lehet tudni kin segít
majd és különben is a mi vércsoportunk, az „A”-s nem
olyan rendkívüli, mint a „0”-s.
Az ő esetükben inkább előfordulhat, hogy behívják őket
egy konkrét esethez.
– Már annyit beszéltünk a
véradásról, de a családról
semmit. Mit szabad tudni rólatok, mint családról?
Most is Mihály felel, mint
szinte végig a beszélgetésünk
során:
– Már 35 éve vagyunk házasok. A fiúnk Misi 34 éves és
a kislánya 9 éves. A lányunk
Kati 26 éves. Már ő is férjhez
ment, de ott még várat magára az unoka. Én nyugdíjas
vagyok, a feleségem állatgondozóként dolgozik. Megértésben, békességben éljük a hétköznapjainkat. Legfontosabb
számunkra, hogy mindannyian egészségesek vagyunk, a
többi meg jön, ahogy jön,
nem háborgunk.
Gugé
Sorozatunk folytatásában Seres
Andrást, a Békési Polgári Védelmi Iroda munkatársát kérdezzük.

Előadássorozat és biblia-kiállítás a Biblia Évében
Nagyszabású rendezvénysorozatot találtak ki városunk egyházai a Biblia éve
alkalmából október 14. és
november 15. között a Békési Galéria nagytermébe.
A nyitó alkalmon jelen voltak a szervező gyülekezetek
vezetői is, és természetesen
egyháztagjai is, azaz képviselték magukat – alfabetikus
sorrendben, a baptista, a
Hetednapi Adventista Egyház, a Keresztény Advent Közösség, a pünkösdi gyüleke-

zet, a református egyház és a
római katolikus egyház.
A rendezvényt és a Bibliakiállítást D. Nagy József, a
pünkösdi gyülekezet lelkésze
nyitotta meg, s rövid imájával
megszentelte az igehirdetők
munkáját, s a Szentlélek erejét
kérte a hallgatóságra is.
Ezt követően Izsó Gábor
polgármester is szólt, azzal a
kijelentéssel zárra mondandóját: „Kívánom, hogy egyetlen
vezérfonal vezessen bennünket életünkben: a Biblia.”

Az első előadást a Szentírás
megbízhatóságáról Simonfalvi
Lajos nyugalmazott főiskolai
tanár tartotta. Szakszerű, egzakt, és emellett érdekfeszítő
tájékoztatást adott. Már az elején leszögezte, hogy „Nem az a
fontos, milyen sokat olvassuk a
Szentírást, hanem az, hogyan
alkalmazzuk saját életünkre
vonatkozóan”. Előadásának ez
volt a lényege. Szólt a Biblia
keletkezéséről, szerkezetéről,
felépítéséről, arról milyen pontosan másolták könyveit a

nyomtatás előtt, hogy a Szentírás minden idők „bestsellere”,
azaz legtöbb példányban megjelent és legtöbbet olvasott
könyve ma is. Hatalmas és csodálatos dolog, hogy a Biblia az
egyedüli könyv, amelynek szerzője nem az ember, hanem
maga az Isten. A Szentírás
lényege, haszna, feladata végülis az, hogy a benne foglaltakat, Isten utasításait, törvényeit, parancsolatait be kell tartanunk a saját érdekünkben.
Zsombok Imre

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe
fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet.
Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

Néhány szó a szédülésről
A szédülés élményét valószínűleg már mindenki átélte,
ha máskor nem, hát egy lázas betegség kapcsán, esetleg egy
tengeri hajózás során, vagy amikor felült egy körhintára.
Mi is valójában a szédülés? Általában átmeneti kellemetlen élmény, máskor azonban olyan súlyos lehet, hogy nem
tudunk mozdulni sem tőle. A szédülés az egyik leggyakoribb panasz, amivel orvoshoz fordulunk. Sok fokozata lehet,
a bizonytalan émelygéstől a teljes mozgásképtelenségig.
Milyen okai lehetnek a szédülésnek? Valójában a szédülés nem takar egységes fogalmat. Nem csak fokozati, hanem minőségi különbségek is vannak az egyes szédülésformák között. Az egyik forgó jellegű, esetleg süllyedés- vagy
zuhanásérzés kíséri: orvosi értelemben ez az igazi szédülés,
szaknyelven vertigo.
A másik típusban inkább csak egy általános bizonytalanságérzés a jellemző.
A kétféle szédüléstípus mögött különböző betegség húzódhat meg. Forgó szédülést az egyensúlyozó szerv vagy az
agy egyensúly-szabályozó központjának zavara hozhat létre. A bizonytalanságérzésnek, imbolygásnak inkább belgyógyászati, máskor pszichés természetű oka lehet. Okozhatja egy egyszerű lázas állapot, egy „megfázás”, a túl alacsony vagy túl magas vérnyomás. Szívritmuszavarok is jelentkezhetnek a szédülés tünetével. A vérszegénységnek is
nagyon gyakran egyfajta bizonytalanságérzés az első jele.
Máskor szemészeti okok húzódhatnak meg a háttérben,
legtöbbször a szem fénytörési hibái.
Mégis, talán a leggyakoribb ok nem is szervi eredetű, hanem lélektani: szorongás vagy depresszió.
Folytatjuk…

SMS miatt irány a bíróság
A Békési Bíróság megszüntette a dr. Pálmai Tamás háziorvos, helyi önkormányzati képviselő ellen rágalmazás vétsége
miatt indított eljárást. Feljelentést ismeretlen tettes ellen Erdős
Norbert Fideszes országgyűlési képviselő tett.
Pálmai doktor még a március 9-i népszavazás előtt ismerőseinek elküldött SMS-ben bírálta Erdős Norbert munkáját. Erdős
ezután, mivel igaztalannak vélte a támadást, feljelentést tett
becsületsértés miatt. A bíróság nemrégiben tárgyalt az ügyről,
és bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást. Az
indoklás szerint dr. Pálmai Tamás Erdős Norbert hozzáállásával
kapcsolatosan nem tényállítást, hanem véleményt, értékítéletet
fogalmazott meg. A képviselő fellebbezett a döntés ellen, így az
ügy másodfokon, a megyei bíróságon folytatódik majd.
– Méltatlan és teljesen igazságtalan támadás ért, ezért kénytelen voltam ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni - hangsúlyozta Erdős Norbert.
Dr. Pálmai Tamás ugyanakkor úgy értékelt: - Az elsőfokú
ítélet ismeretében örülnöm kellene, mégis szomorú vagyok, de
másként nem tehettem, az igazságot ki kell mondani, még ha
nehéz és fáj is.
/Forrás: Békés Megyei Hírlap/

Rövid hírek Békésről
– A Békés Megyei Vízművek Zrt. október 28-31.
között a békési ivóvízhálózat mosatását végzi. Nyomáscsökkenés és az ivóvíz zavarossá válása előfordulhat.
– Az Állatok világnapja alkalmából a Végvári óvodások egyik ovistársuknál, Trubin Péteréknél, figyelhették és
simogathatták az állatokat. Ugyanezen óvoda óvodásai számára hangulatos vetélkedőt szerveztek a Takarítási Világnapon, ahol egy mondóka segítségével válogatták a hulladékot, és beszélgettek az újrahasznosítás fontosságáról.
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Kölcsönös Megfeleltetés Rendszere II.
Az előző cikkben a Kölcsönös Megfeleltetés Rendszeréből a Helyes Mezőgazdasági
és Környezeti Állapot előírásai kerültek ismertetésre.
Kölcsönös megfeleltetés
másik fő eleme a Jogszabályba
Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) amit a
1782/2003/EK rendelet 3.
melléklete tartalmaz. A Kölcsönös Megfeleltetés Európában egységes minimum követelményeket fektet le. Ezek a
jogszabályok hazánkban nem
újak, többségük legalább a
csatlakozás óta hatályosak.
A JFGK három területet
foglalnak magába: környezetvédelmi-, egészségügyi, és
állatvédelmi szabályok.
A szabályzók egy részét
2009. január1-től míg a másik
részét 2011. január1-től kell

ellenőrizni az összes közvetlen
mezőgazdasági támogatás és
vidékfejlesztési intézkedés
esetén.
2009. január 1-től ellenőrizendő JFGK irányelvek/rendeletek:
1. A vadon élő madarak
védelméről
2. A felszín alatti vizek
egyes veszélyes anyagok
által okozott szennyezés
elleni védelméről
3. A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása
során a környezet és különösen a talaj védelméről
4. A vizek mezőgazdasági
eredetű nitrát szennyezésével szembeni védelméről
5. A természetes élőhelyek,
valamint a vadon élő állatok
és növények védelméről
6. Az állatok azonosításáról

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

Irányár: 2,1 millió Ft. Tel.: 20/ 886-38-92.
Békésen a Legelő utca 29. szám alatti
parasztház 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
Békés, Summás u. 3. Tel.: 30/ 38-68-965.
Komfort nélküli ház eladó Békésen a
Hajnal u. 57. sz. alatt. Irányár: 4,7 millió Ft.
70/ 56-57-376.

INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Téglagyári tavon tórész eladó. Érdeklődni
telefonon: 30/ 434-75-96.
Rosszerdőn 10x10-es tégla, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8 kvadrát
földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3. vagy
30/ 386-89-65.
A Szarvasi úton felújított, 57 m2-es lakás
eladó. A lakáshoz külön tároló tartozik.
70/ 528-25-89.
Ház eladó a Szendrey utcában vagy tömblakásra cserélhető. Érd.: 30/ 35-39-534.
Békésen a Fáy utcában, a piacnál, felújított, azonnal költözhető lakás eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/ 944-30-39.
Vésztőn olcsón családi ház sürgősen eladó. Érd.: 66/ 630-130.
Békésen a Szarvasi 14-ben 3. emeleti kétszobás felújított, kilépős lakás eladó. Érd.:
70/ 95-30-472.
Békésen rendezett, háromszobás, összkomfortos ház eladó. Első emeletig lakást
beszámítok. 415-380.
Családi ház eladó, Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/ 92329-12.
Békésen a belvárosban, 4 szobás családi
ház, sok melléképülettel, garázzsal, két család részére vagy vállalkozásra is eladó. Érd.:
30/ 260-54-21 vagy leberp@freemail.hu

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás (18 és 14,3 m2), vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó. Irányár: 5,8 millió
Ft. Telefon: 30/ 48-63-178.
Eladó a Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, 2 szobás, erkélyes
lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyhaszekrény, redőnnyel felszerelt ablakok, az erkélyen előtető. Kertes házi csere
szóba jöhet. Irányár: 5,8 M Ft.(Az ár alkuképes) Érdeklődni: 70/325-2218.
Békésen a Karacson negyedik emeleti,
egyedis, erkélyes, 59 m2-es, azonnal beköltözhető kétszobás lakás 6,7 millió Ftért eladó. Érdeklődni: 30/ 582-11-42.
Békéscsabán a Bartók Béla úton 50 m2-es,
jó állapotban lévő, kétszobás, első emeleti,
erkélyes, egyedi fűtésmérős (digitális), klímás lakás eladó vagy békési kertes házra
cserélhető. Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.: 30/
53-52-696-os telefonon.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A buszpályaudvar közelében II. emeleti,
teljesen felújított klímás lakás eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/ 227-45-27,
20/ 370-04-48.
Békésen a Fáy utcában negyedik emeleti,
igényesen felújított, klímás lakás eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/ 53-41-874,
30/ 833-16-97.
Kétszobás ház a Nyár utcában eladó.
Irányár: 11 millió Ft. Tel.: 20/ 995-93-98.
A Széchenyi téren 2,5 szobás 67 m2-es
egyedis lakás eladó. Irányár: 9,3 millió Ft.
Érdeklődni: 30/ 655-98-06.
Békésen második emeleti 64 m2-es lakás
eladó. érdeklődni: 30/ 299-31-46. Irányár:
9,5 millió forint.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bélmegyeren a benzinkút közelében gazdálkodásra alkalmas tanya eladó 2,6 ha
földterülettel. Háromfázisú villanyáram bekötése és az öntözés lehetősége is adott.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen kétgenerációs, földszintes családi ház melléképületekkel eladó. Irányár:

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT
(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 27.

és nyilvántartásáról
7. Szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási
rendszerének keretében
létrehozott füljelzők, állomány-nyilvántartások és
marhalevelek tekintetében
történő végrehajtásáról
8. A szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási
rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről,
8a. A juh- és kecskefélék
azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról
2009. január1-től az összes
közvetlen mezőgazdasági támogatás, illetve vidékfejlesztési intézkedés esetén alkalmazni kell a Kölcsönös Megfeleltetés Rendszerét. Ameny-

nyiben a „meg nem felelést” a
hatóság gondatlannak minősíti legfeljebb 5% kerül levonásra, szándékosság esetén a
teljes támogatási összeg 15100%-át el kell vonni.
A megadott határokon belül (1-5%, 15-100%) a szankciók mértékének pontos megállapítása azon alapul, hogy a
hatóságok milyen súlyosnak
értékelték a meg nem felelést
annak következményeinek
súlyossága, kihatásának mértéke, illetve a hatásainak lefutása, tartóssága alapján.
A részletes tájékoztatással,
illetve az adott gazdaságot
érintő intézkedésekkel kapcsolatban a falugazdász hálózat minden gazdálkodó részére felvilágosítást nyújt.
Sárga Ágnes, Területi
Központ Vezető

Apróhirdetések
10,5 millió Ft. Telefon: 70/ 531-44-01.
Padlásteres, két fürdőszobás, két garázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen,
nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5
millió Ft. Megbízható személynek albérletbe is kiadó. Tel.: 30/ 387-90-31.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. 11,5 millió Ft. 70/ 234-64-19.
Békésen 8 szobás 3 fürdőszobás 206 m2es kertes családi ház 11,7 m Ft irányáron
eladó, esetleg szerény, de tartós bérleti díj
fejében kiadó. Érdeklődni: 20/ 368-15-46.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított (berendezett), zsalugáteres,
tetőtér beépítéses épület szép telekkel eladó (361 m2 nagyságú). 13 millió Ft. Tel.:
411-252 vagy 414-685.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen frekventált helyen újszerű családi hűz félkész melléképülettel eladó.
Irányár: 16 millió Ft. Tel.: 70/ 531-44-01.
Békésen a Sportpálya közelében újszerű
állapotban levő háromszobás + nappalis
családi ház, dupla garázzsal, tároló helyiségekkel parkosított udvarral eladó
Irányár: 16,5 millió Ft. Tel: 20/ 47-09-500
Békésen most felújított háromszobás kertes ház internet, kábel tv, gáz+vegyes fűtés, szerelőaknás dupla garázzsal, melléképületekkel, gyümölcsfákkal, fúrt kúttal
1080 nm-es telken eladó. Irányár: 16,5
millió Ft. tel: 20/ 57-88-558.
Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.
Békésen a Csokonai utcában családi ház
eladó, 5 szoba, 2 garázs melléképülettel.
Irányár: 24,5 millió Ft. T: 20/ 481-58-85.
KIADÓ INGATLAN

Békésen, a piachoz közel garázs kiadó.
Telefon: 411-586.
Bútorozva lakás egy személynek kiadó.
413-431.
INGATLANT KERES

Békésen 1 vagy 2szobás lakást vennék
vagy bérelnék a buszvégállomás közelében! Sürgős lenne! Ajánlatokat a 70/32284-53-as számra várok.

KERT
Nagykertben, kövesúthoz közel 5 kvadrát
föld eladó. Telefon: 415-268.
Nagykertben, okányi dűlőben 6 kvadrát
gondozott kert kúttal, 36 m2-es szerszámossal eladó. 20/ 37-65-972.
A Berényi úthoz közel a Nagykertben 3
kvadrát kert eladó kis faházzal, gyümölcsfákkal. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.: Attila u.
18. Telefon: 20/ 371-57-48.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert fúrt

kúttal, gyümölcsössel eladó. T: 634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Renault Clio-hoz tetőcsomagtartó és
175/65/14-es téligumi felnivel eladó. Érd.:
30/ 639-54-88.
Babetta áron alul eladó. Tel.: 30/ 85-76-797.
Fiat Brava 14. szép állapotban friss műszakival, 125 MZ motorkerékpár, rotakapa 1.5
LE kocsival eladó. Telefon: 30/ 45-23-938.
T24K kistraktorhoz eredeti kétfejes ekét keresek megvételre. T24K kistraktorhoz újszerű állapotú talajmaró eladó. 30/ 433-79-89.
1981-es 125-ös MZ motorkerékpár működőképes állapotban eladó. Babetta motorkerékpár eladó. Kerti kistraktorhoz utánfutó eladó. 70/ 365-89-23.
1990-es évjáratú megkímélt, bordó Lada
eladó. Békés, Mikszáth u. 8.
70-80 %-os használt gumiabroncsok felnire szerelve, keleti autóhoz olcsón eladó.
Méretek: 155R13-as. Zsiguli (Lada) alkatrészek ugyanitt eladók. Érd.: 20/ 88-60-651.
1.3 I Opel Kadett kombi eladó 2010 áprilisig
érvényes műszakival. Tel.: 30/ 40-50-060.
WV Golf III. 1992-es évj. friss műszaki, vonóhorog, téligumi garnitúra, központi zár
eladó. Telefon: 30/ 508-94-48.

ÁLLAT
2 db fehér és 3 db fekete hathetes puli
kutya féregtelenítve és oltva eladó. Érd.:
70/ 77-92-811.
Fekete hosszúszőrű ónémet-juhász kantól
és rajzos németjuhász szukától hathete,
oltott, féregtelenített kiskutyák eladók.
Érd.: 30/ 463-88-11. Hétközben délutánonként és hétvégén: Békés, Hargita u. 15.
Gyönyörű szép tízhetes keverék kiskutyák
ingyen elvihetők. Érd.: 20/ 585-68-63.
Kiscicák ingyen elvihetők. 20/ 47-54-491.
Bernáthegyi kutya fedez 25.000 Ft . Érd.:
30/55-91-070.
130 kg-os sertés hasítva is eladó. Békés,
Mikszáth u. 8.
Stafordshier terrier /kan/ eladó. 30/ 82272-03.

TÁRSKERESÉS
Jeligés társkereséseket a jövőben nem áll
módunkban közzétenni. Kérjük, hogy telefonszámot, vagy lakcímet, postafiók címet
adjanak meg.

MUNKA
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/ 402-23-39-es számon.
B kategóriás jogosítvánnyal, angol nyelvtudással, érettségivel, alapfokú számítógépes ismeretekkel (Word, Excel, Power
Point) munkát keresek alkalmit is. Érd:
70/ 508-69-36 vagy leberp@freemail.hu.

Kis traktorra szántást illetve kisebb fuvarokat vállalok. Telefon: 30/ 452-39-38.
Fakivágást vállalok fáért, háznál vagy kertben. 20/ 22-85-866.
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallyazása. Kőműves és ácsmunkát is vállalok.
20/ 47-29-658.
Kisebb kőművesmunkát és szobafestést
vállalok. Érd: 30/ 931-19-73.
Német, olasz nyelvből korrepetálást vállalok. Tel.: 70/ 40-53-159.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 30/ 476-93-80.
Takarítást vállalok. 30/ 63-68-689.

EGYÉB
Eladó egy alig használt, jó állapotban lévő,
kék színű, 3 funkciós Pierre Carden babakocsi esővédővel, pelenkázó táskával
20.000 Ft-ért. Érd: 30/409-83-39.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/
943-41-13, a délelőtti órákban vagy este
16 óra után.
Eladó: Piccolino babakocsi megkímélt
állapotban eladó mózeskosárral, esővédővel, szúnyoghálóval. Téliesíthető, sportkocsivá alakítható, két irányból tolható, a
háttámla több fokozatban dönthető.
Januárig garanciával rendelkezik. A színe
kék, drapp és narancssárga. Irányár.:
25.000 Ft, ha tetszik megegyezünk.
Érdeklődni: 70/ 325-22-18. Ugyanitt 0-7
hónapos korig jó állapotú fiú gyermekruhák reális áron eladók.
Bontott tégla, cserép, faanyag, konvektorok eladók. 20/ 47-29-658.
Bontásból eladó 1db öntvény konvektor
2-3 évig használt. Radar Radiátorok, 10les alsó elhelyezésű Hajdú vízmelegítő.
Bontott ablakok olcsón eladók. Érdeklődni: 20/ 258-34-09.
2 db kb. 10 cm-es ékszerteknős felszereléssel / akvárium, hőmérővel, víztisztító/
5000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/ 258-34-09.
Dönthető merevített háttámlájú sportbabakocsi, könnyen kicsire összecsukható.
Alul tároló kosárral. irányár: 5000 Ft.
Érdeklődni: 20/ 258-34-09.
Üvegezett, festett kisipari ablakszárnyak,
kétszárnyú parkettás kisipari bejárati ajtó,
14cm-es műanyag virágcserép kb. 800 db
eladó. Tel.: 70/ 224-71-91.
Pinanino „Etüde” eladó Békésen, alig
használt, kitűnő állapotban van. Tel.: 30/
564-86-45.
Lucernamag eladó. Érd.: 70/ 28-63-963.
Fagyálló burkolólap „Gamma Málta Terra”
új, bontatlan dobozban 18 m2, kedvezményesen eladó Békésen. Tel.: 20/ 564-86-45.
Befont demizsonok 10-15-20 literig. Leanderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) 50014000 Ft-ig (minden méretben). Ugyanitt
virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel.: 416144. Cím: Deák F. u. 39. sz.
Ingyen elszállítjuk háztartási lomjait: műszaki cikk, vas és fém hulladék, kisgépek,
akkumulátor, ruhanemű, bútor, egyebek.
Megbízható lebonyolítás. 30/ 931-90-85.
Eladó új Tondach „Csárdás” cserép. 70/
552-62-49.
Új német légpuska olcsón eladó, nem felújí-

tott. Engedélymentes. Tel.: 20/ 228-58-66.
Parkosításra örökzöldek eladók. 20/ 2437-656.
Tört mogyoró, dió eladó. Érd.: 30/ 25804-69.
Ingyen elszállítható töltésnek való föld
tégla- és cseréptöltelékkel keverve. Eladó:
háromrészes fagyasztó jó állapotban 15
ezer Ft-ért, valamint 20 db kimaradt
Szentesi B-30-as tégla 100 Ft/db áron,
egy olajradiátor (használt) 3 ezer Ft-ért és
egy régi típusú Orilux fekete-fehér tévé
alkatrésszel 2 ezer Ft-ért. Békés, Szabó D.
u. 27/1., bejárat a Révész utcáról.
5.1-es divixes házimozi másfél év garanciával eladó, 35 ezer Ft-ért. 70/ 403-27-96.
Szétnyitható, faragott lábú régi asztal
eladó ötezer Ft-ért. 70/ 528-25-89.
Eladó: háromkerekű felnőtt kerékpár,
150x150 cm bontott, jó állapotú ablak,
használt gáz vízmelegítő, Hyundai Accent
személyautó. Érd.: minden este öt után.
Tel.: 643-331.
Kisbálás búzaszalma eladó Békésen. 30/
433-79-89.
Eladó egy franciaágy és egy modern heverő. Tel.: 30/ 476-93-80.
Többfunkciós babakocsi, sportkocsi és 56os mérettől fiú ruha eladó. 30/ 63-68-689.
Íróasztal eladó. Érd.: 70/ 503-54-55.
Bébi komp, ÉTI 20-as kazán, fehér fürdőkád és egy diófa rönk eladó. Érd.: 70/
503-54-55.
Háromfázisú 4 kW-os 1400 fordulatszámú
villanymotor eladó. 70/ 365-89-23.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely
palackkal eladó. Érd.: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/325-22-18.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban van. Próbálni kötelezettség nélkül előzetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Kiadó szalagavatóra menyasszonyi ruha
38-as és 46-os méretben. Ugyanitt kismamaruhák eladók jelképes összegért
ugyanebben a két méretben. Érd.: 70/2283-394.
1942-es működőképes benzines öngyújtó,
régi kisbíró dob, régi fényképezőgép, 2 db
100 éves könyv, 3 db régi festmény, 2 db
tükrös szekrény, 1 db kihúzhatós heverő, 2
db shih-tzu kiskutya, 1 db 6 éves mopsz
szuka kutya, 33cm-es blaupunkt mélyláda
(hangszóró nélkül) eladó vagy elcserélhető
mosogatógépre, robotgépre, laptopra, 13'os alufelnire, shih-tzu kiskutyára, 256mbos videókártyára vagy más egyébre. Érd.:
0630/2605421 vagy leberp@freemail.hu
Szőlőzúzó, 50 l-es fahordó, 50 l-es ballonüvegek kasban és kisebb (5-10-15-20-25les) üvegek eladók. Tel.: 20/886-38-92.
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Hamuban sült pogácsa járt
a mesemondóknak

Szülinap az Újvárosi oviban
A Békési Kistérségi Óvoda Újvárosi tudni. A várva várt nap sok-sok meglepetést
Tagóvodája idén ünnepli fennállásá- kínált számukra: ugráló vár, arcfestés, szülinapi zászlókészítés, táncház ...
nak 102. évfordulóját.
Régi, de nem öregedő óvodánk 64 gyermeke
örömmel készülődött a nagy-nagy szülinapi
bulira szeptember 30-án. Kíváncsi figyelemmel kísérték a felnőttek munkáját, igyekeztek
segítségükre lenni, s mindenről mindent meg-

A délelőtt csúcspontja a torta elfogyasztása
volt, melyre meghívták felnőtt vendégeiket is:
Bereczki Lászlóné intézményvezetőt, Deákné
Domonkos Júlia tagiskola vezetőt, Csökmei
Gáborné bölcsődevezetőt és Vámos László
önkormányzati képviselőt.
A tortával Sipaki cukrászmester ajándékozott meg bennünket, nagyon köszönjük!
A gyerekekkel boldogan mutattuk meg vendégeinknek megújult öltözőnket, csoport szobáinkat. Az új öltözőszekrények, kiegészítő
bútorok elkészíttetésére, két csoport szoba,
öltöző meszelésére óvodánk alapítványa, szülői
közössége biztosította az anyagi fedezetet,
Tavaszt váró bálunk, évzáró ünnepségünk
bevételének felhasználásával.
Azonban az öltöző lambériázásában, a munkák elvégzésében több szülő - Durkó Attila,
Kovács Zoltán, Hadabás Zsolt - és óvodánk
karbantartói is tevékenyen kivették részüket.
Ez úton is szeretnénk megköszönni a sok
segítséget, támogatást, melyre reméljük az
elkövetkező időkben is számíthatunk, hogy a
megkezdett munkát folytatni tudjuk. Ez által
gyermekeink számára esztétikusabb, egészségesebb környezetet is biztosítani tudjunk.
Bartyik Jánosné, tagóvoda vezető

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
44. hét
Hétfő
Májgaluskaleves
Milánói spagetti

45. hét
Hétfő
Karfiolleves
Bakonyi
sertésszelet
Tészta köret

Kedd
Savanyú
tojásleves
Brassói
aprópecsenye
Burgonya köret
Savanyú uborka

2008. október 27-31.
Szerda
Csütörtök
Paradicsomleves Csontleves

Kedd
Lebbencsleves
Zöldborsófőzelék
Sertéssült

Rántott
sertésszelet
Párolt rizs
Vegyes saláta

Tejfölös
burgonyafőzelék
fasírttal

2008. november 3-7.
Szerda
Csütörtök
Gyümölcsleves
Lencsegulyás
Sertésborda
rácosan

Túrós csusza
tepertővel

Péntek
Palócleves
Meggyes
lepény

Péntek
Grízgaluskaleves
Toros káposzta

A menü ára 480 Ft/adag. A menü változtatás jogát fenntartjuk.
Érdeklődni a 66/411-011-es telefonszámon, Durkó Zoltánné konyhavezetőnél lehet.

Rendezvényekre, családi összejövetelekre a konyha és az étterem bérbe vehető.
Hidegtálak készítését is vállaljuk! (min. 10 fő)

Október 1-től a Ticket Restaurant étkezési utalványokat is elfogadjuk.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 23. - NOVEMBER 5. KÖZÖTT

Október 23. csütörtök 18 óra
„Az angyalok nem sírnak” – játék az élettel
1956 emlékére. Színházi előadás két felvonásban. Bemutatja a Főnix Színházi Műhely.
Belépőjegy: 500 Ft/fő.
Kulturális Központ nagyterme (Jantyik M. u. 21.-23.)
Október 24. péntek 11 óra
Békési TE I. – PTE-Peac férfi extra ligás és
Békési TE – Orosházi SE női NBI-es, asztalitenisz mérkőzés.
Sportcsarnok (Jantyik M. u.)
Október 25. szombat 13 óra
Nyugdíjas Kosárfonók teadélutánja
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u.)
Október 25. szombat 17 óra
Biblia Éve rendezvénysorozat – Seidl
Ambrus piarista gimnáziumi tanár,
ezüstmisés szarvasi plébános előadása: A
Szentírás a nevelőnk
Galéria nagyterme (Széchenyi tér)

Október 28. kedd 18 óra
Biblia Éve rendezvénysorozat – Dr. Szabó Pál
egyetemi tanár: A Biblia kezdetei
Galéria nagyterme

Október 29. szerda 17.30
Békési Kertbarát Egyesület Közgyűlése
Civil Szervezetek Háza (Múzeum köz 1.)
Október 31. péntek 9:15
Reformáció Emléknapja ünnepi programja Dr. Szilágyi Ferenc egyetemi tanár: A Károli
Biblia hatása a magyar nyelvre
Református templom
H É T V É G E

Október 23. csütörtök 10 óra
Városi ünnepség 1956-os Forradalom és Szabadságharc 52. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszéd: Dr. Csiby Miklós. Műsor: Októberi forradalom. Koszorúzás.
Forradalmi emlékmű (Széchenyi tér)

HÉTVÉGE

Benedek Elek országgyűlési képviselőként
az ifjúsági irodalommal, népköltészettel, valamint a közoktatás kérdéseivel foglalkozott. Az
ifjúság számára meseátdolgozásokat, verseket
írt. Meseíróként a magyar gyermekirodalom
egyik megteremtője. 1889-ben Pósa Lajossal
elindította az első irodalmi értékű gyermekla-

pot, Az Én Újságomat, és szerkesztője volt a Jó
Pajtás gyermeklapnak.
A Népmese Napjának célja, hogy a gyerekek
és felnőttek meghallgassák egymás legkedvesebb meséit, megemlékezzenek a mesemondókról, mesegyűjtőkről, valamint, hogy ismét
felfedezzék a mesékbe szőtt bölcsességeket,
üzeneteket.
Szeptember 30-án első ízben csatlakozott a
Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc
Tagiskolája az országos rendezvényekhez. A
gyerekek egész héten magyar népmesékből
készült rajzfilmeket nézhettek meg a könyvtárban. Az alsó tagozatos gyerekek kedvenc
meséjükhöz készítettek illusztrációt. A legszebb rajzokat a könyvtárban rendezett kiállításon tekinthették meg az érdeklődők.
Délután maratoni meseolvasást szerveztünk.
Osztályonként 3-5 tanuló hozta el kedves
meséjét és olvasta fel a hallgatóságnak. A
mesemondók emléklapot kaptak, minden gyerek – mesélő és hallgató – hamuban sült pogácsával távozott a helyszínről.
Borosné Korcsok Eszter tanító,
Veress Béláné könyvtáros

HÉTVÉGE

A Magyar Olvasótársaság 2005-ben a
népmesék fennmaradása érdekében, Benedek Elek születésnapját,
szeptember 30-át a Népmese Napjává választotta.

November 1. szombat 17 óra
Biblia Éve rendezvénysorozat – Dr. Marjovszky Tibor egyetemi tanár: Mire valók
a Biblia eredeti nyelvei?
Galéria nagyterme

November 4. kedd 18 óra
Biblia Éve rendezvénysorozat – Dr. Krooh
Norbert egyetemi tanár: A Biblia és a tudomány
Galéria nagyterme
November 5. szerda 9-13 óra
Településfejlesztési Fórum
Városháza díszterme (Petőfi u. 2.)
November 5. szerda 13-18 óra
I. Békési Sportágbörze
Sportcsarnok
Október 21-től újra indítom az egészségmegőrző női tornát a Szánthó Albert u.
5. alatt (egykori 4. sz. iskola tornaterme).
Foglalkozások keddenként este hattól. Várom a régi tornázókat és az új érdeklődőket.
Martin Mónika, gyógytornász

Beköszöntött az ősz, véget ért a nyár
Ez a szép vidám évszak azonban a Bajza
utcai Bölcsődénkben nem múlt el nyomtalanul. Július elején, nagy örömünkre az udvarunkon levő pancsolóinkat a füzesgyarmati
Neptun-Color Kft. önzetlenül felújította.
Eltüntették a 30 év alatt keletkezett repedéseket és speciális bevonattal látták el a pancsoló
medencéinket. A szórással felvitt poliuretán

réteg azon felül, hogy esztétikus, rendkívül szívós anyag. Nagy a kopásállósága s mindamellett csúszásmentes. A nyári szünidőről visszatérő gyermekek boldogan vették birtokba a
megújult medencéket, hiszen a szokatlanul
forró nyári napokon a lubickolás hozott egy kis
felüdülést a kicsik számára.
Csökmei Gáborné, bölcsőde vezető

Egy nyelvet beszélünk
MI AZ A NYELV? MIT CSINÁL A NYELVÉSZ?
Nem tudom, hogy vannak vele más foglalkozások (hivatások) művelői, de én minden év
kezdetén megfogadom, hogy mostantól jobban fogok dolgozni. És az „év eleje” nálam
nem januárt, hanem szeptembert jelent.
Abban a szerencsében van részem, hogy két
új osztályban is elkezdhettem a magyar
nyelvtan tanítását. Amikor belefogunk kilencedikben az irodalom tanulásába, megbeszéljük, mi is az. Jobb osztályokban előbb-utóbb
kiderül, hogy az biza’ egy művészet, s nem
úgy kell vele bánni, mint a tudománnyal.
(Azaz magyarul: nincsenek benne egyértelmű válaszok, hanem végtelen számú megoldás van. Néha sok is ez egy érző kebelnek.)
Én ennek mintájára megkérdeztem a csillogó
szemű újakat, hogy akkor mi is lenne az,
amivel négy évig foglalkozni fogunk: a nyelv.
Akcióba léptek a dörzsöltebbek: a hátsó padokban kinyíltak a tankönyvek. „A nyelv a

legegyetemesebb jelrendszer.” – Jó, csak magyarázd meg. (Számomra már az is megkönnyebbülés volt, hogy nem a testrészről
beszéltek.)
„A nyelv az, amin megértetjük magunkat.”
A nyelv tanulmányozása legtöbbször öncélú
– vizsgálódom és figyelek. Meg persze szórakozom, mert örömömre van, ha megtudom,
miért van a japánban „alázatos mód”, az
oroszok miért használják csak többes számban a „nadrág” szót, vagy a grúzok miért az
alanyt jelölik a tárgy helyett.
És talán nem is hiszik, hogy a nyelvészetnek
gyakorlati, kézzelfogható haszna is van:
egyes agysérüléseket úgy lehet felismerni,
hogy beszéltetik a pácienst, ezáltal kitapasztalják, mely nyelvi struktúrákat nem használja – hol a „hiba” helye az agyban.
Ilyen izgalmas is a nyelv.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Kállai Jenő Emlékverseny

SPORT

Horgász
szemmel
ÖNAKASZTÓS
MÓDSZER

Még mindig vízen
a kajakosok
Rendkívül rossz időben a
Velencei-tavon versenyeztek a
békési ifjúsági és serdülő kajakosok október első hétvégéjén. Az egyes versenyszámokban hatalmas mezőny, 70-80
induló volt. Ebben a rendkívül
nehéz mezőnyben is sikerült
szép eredményeket elérnie a
kis csapatnak.
Békésiek eredményei a Dunai István Emlékver senyen:
K-1 férfi ifjúsági VII. 4000m:
4. Budai Dániel
8. Paulcsik Balázs
K-1 férfi Serdülő V. 4000 m

Sokak számára ismert horgászeszköz az önakasztós horog. De mitől is önakasztós?
Azért, mert vele nem kell
akasztani kapáskor vagy
olyan mélyre nyelte a horgot a
hal, hogy nincs az a horogszabadító, amivel kíméletesen
lehet eltávolítani a horgot. A
horog kötése minden eldönt.
A jól felkötött horognál a zsinór mindig a horoghegy az
öböl fele néz, akár füles vagy
lapkás. Ez azért fontos, hogy a
hal ne tudja mélyre nyelni
horgot. A halak biztonságosabban megfoghatók, és
minél kisebb sebet ejt a hal
száján. Az önakasztós horgok
90 százalékban az alsó szájszélben akadnak. Horogtípusok: GAMAKATSU METHOD HOOK-HAYABUSA
M1 W1 ajánlott használni.
Szekerczés Sándor

DÖNTŐ 1:
10. Juhász Bence
12. Görbe Dániel
13. Varga Kristóf
K-1 férfi Serdülő V. 4000 m
DÖNTŐ 2:
8. Jánosi Gergely
10. Kulich Péter
K-1 férfi Kölyök IV. 4000 m
DÖNTŐ 1:
6. Domján Kristóf

Október 14-én 39. alkalommal került megrendezésre a Kállai Jenő Emlékverseny, amely a
békési és a Békés környéki iskolák tanulóifjúságának kiváló alkalmat nyújt arra, hogy erejét és ügyességét sportversenyeken összemérje.
Békés megyében ez a legrégebben elindított
emlékverseny. A békési iskolákon kívül a bél-

megyeri, tarhosi, kamuti, muronyi gyerekek
vettek részt. A tanulók atlétika, lány kézilabda
és fiú labdarúgás sportágakban versenyeztek.
Az összetett verseny eredménye: 1. Eötvös
tagiskola, 2. Dr. Hepp tagiskola, 3. Református
Általános Iskola. Egy évig az Eötvös tagiskola
őrzi a vándorserleget.
Gerlai Katalin

A BFKC legutóbbi bajnoki eredményei
ERSTE-Békési FKC – Kiskőrösi KSK 37-32 (14-16)
Legjobb dobók: Lőrinczi 8, Polgár 7, Szatmári 6. Molnár István
a mérkőzésen megsérült, keresztszalag-szakadását megoperálták.
Tisza Volán II-Dorozsma – ERSTE-Békési FKC 31-30 (18-16)
Legjobb dobók: Oláh 10, Simon 6, Polgár 5.

Országos Diákolimpiai
Atlétikai Döntők
Budapesten, az UTE pályán
rendezték meg az Országos
Diákolimpiai Ügyességi Csapatbajnokságot. A VI. korcsoportban a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tanulói
remek eredményt értek el. A
fiú gerelyhajító csapattól vártuk a jó eredményt. Négy csapat kiemelkedett a mezőnyből
és a „Mezgés” fiúknak nagy

küzdelemben sikerült a második helyet elérni. A csapatból
kiemelkedett Hortobágyi János, aki ismét egyéni csúcsot
dobott a 800 grammos gerelylyel. Az 57,57 méteres eredményével a nap legjobb eredményét érte el. A csapat tagjai:
Hortobágyi János, Molnár Balázs, Mihalik József, Péter Gábor, Pozsgai Gergő.

Horváth Anikó, a Békési DAC atlétája részt vett a Brno
és Pardubice között elterülő cseh kisvárosban, a Békéshez
hasonló méretű, gyönyörű villanyvilágítású rekortán
pályával rendelkező Litomisiben az U23-as cseh-szlovákmagyar válogatott versenyben. Magasugrásban 165 centiméteres eredménnyel a negyedik helyet szerezte meg a
junior korú versenyző.

A fiú diszkoszvető csapatunk a 10. lett. A csapat tagjai: Hortobágyi János, Hídvégi Dávid, Mihalik József és
Hídvégi Dávid.
Egy nappal korábban, a Békési Kistérség Általános Iskola lány távolugrói szerepeltek a IV. korcsoportos országos
döntőben. Itt, fiatal csapatunk a 6. lett, ami bravúros
teljesítmény, hiszen két lány a
többieknél három évvel fiatalabb. A legjobb eredményt
Darvasi Anett érte el 486 centiméterrel. A csapat tagjai:
Darvasi Anett, Szabó Réka,
Pankotai Kinga, Nyeste Ágnes és Kovács Anikó.
Felkészítő tanárok: Veres
Zsolt és Rácz András.

Szezonnyitó kupát
nyert a Jégmadarak
Hivatalosan is kezdetét vette a 2008-2009-es curlingszezon.
A versenyévadot stílszerűen a Szezonnyitó Kupa nyitotta meg,
melyet a Békési TE Jégmadarak nyert meg. A svájci rendszerben lebonyolított tornán 16 indulóból 5 mérkőzésen öt győzelemmel veretlenül lett első az ifj. Belleli Lajos szakosztályvezető
vezényelte csapat. Ezzel az eredménnyel a kupa és érmek mellett a 2008-2009-es ranglistaverseny első helyét is magukhoz
ragadták, melyet szeretnének jövő nyárig megőrizni.
Legközelebb a Magyar Köztársaság Kupa vár a csapatra október 23-26. között, melyre győzelmi esélyekkel utazik a nemrégiben tagcseréken átesett együttes.
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A Biblia Éve alkalmából prof. Szabó Pál gyűjtéséből, a békési református és a
római katolikus egyházközségek anyagából értékes bibliatörténeti kiállítás tekinthető meg a Galériában. Ugyanott október 21-től három héten át látható
Szúdy Nándor, egykor Békésen és szórványaiban szolgált református lelkész és
festőművész gyűjteményes kiállítása.
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