2008. szeptember 23.



XVI. évfolyam 19. szám



KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken
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Nyugdíjas nap Dánfokon
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Gyógyszertári
ügyeleti rend
SZEPTEMBER 20-27.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Wass Albert mellszobra fogadja a kulturális központba érkezőket
Nagyszabású ünnepség keretében szeptember
20-án a Kulturális Központ aulájában leleplezték
Wass Albert mellszobrát. A szobor négy civil
szervezet kezdeményezésére lett elhelyezve.
Bronz változatának elkészítésére közadakozást
hirdettek.
A szoborállítás ötlete Prorok Mártontól (Békési Német Kisebbségi Önkormányzat) származik, a tervhez
idővel a Városvédő és Szépítő
Egyesület, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a
Csuta Galéria és Alkotóház is
csatlakozott, a kivitelezést
Lipovics János szobrászművészre bízták.
Az ünnepségre sikerült el-

hívni Gál Kinga Európai
Uniós Néppárti képviselőt, a
Wass Albert centenáriumi év
védnökét, aki egyebek mellett
arról beszélt, hogy akik csak
egyetlen művét is elolvassák a
nagy erdélyi költő és írónak,
rajongókká válnak, míg mások olvasatlanul előítélettel viseltetnek iránta. Az ország
még ebben is megosztott. Pedig Wass Albert a jóság, béke

és szeretet jegyében írt egész
életében. (Gál Kinga beszédét
teljes egészében közöljük
következő lapszámunkban.)
A leleplezett szobrot Katona Gyula lelkipásztor és Nagy
József esperes-plébános áldotta meg. Az állító négy civil
szervezet képviselője szimbolikusan egyetlen koszorúval
koszorúzta meg.
Az ünnepség méltó folyatatásaként „Üzenet haza” címmel Wass Albert életét és költészetét bemutató, színvonalas
ünnepi műsort adtak a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium diákjai, felkészítőjük
Sándor-Kerestély Ferenc tanár
volt.
Szegfű Katalin

Gál Kinga Európai Uniós képviselő a leleplezés pillanatában. Wass
Albert mellszobra a kulturális központ aulájában lett elhelyezve.
Bronz változatának elkészítését csekken történő befizetéssel
olvasóink is támogathatják, a csekk a Könyvtárban átvehető

Negyedmillióval gyarapodott a gyógyításra fordítható összeg

SZEPT. 27-OKTÓBER 4.
Levendula Patika (Csabai u.)

Az egész napon esős és hűvös időjárás ellenére is
viszonylag sokan részt vettek az V. Murony
Falunap programjain, amelynek az a különlegessége volt, hogy a bevételt a faluban élő, születéskori sérülés miatt alsó végtagján bénult Szűcs
Marika gyógyíttatására ajánlották fel.

OKTÓBER 4-11.
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

Az egész napos szórakoztató, zenés-táncos fellépések a
muronyiak mellett más településekről érkezőket is vonzottak. Az önkormányzat azt
vállalta, hogy a Dotto vona-

tozás, a lengőteke és nem
utolsó sorban a tombola bevételét teljes egészében a fiatal lánynak adja. Ezekből a
nap végére 175 ezer forintos
összeg gyűlt össze. Szabó

Kerékpáros akció a balesetek megelőzéséért
A Békési Rendőrkapitányság idén is megrendezi a

hiányzó világító berendezéseit
kedvezményes áron vásárol-

„Megvilágosodás Napja” elnevezésű kerékpáros propaganda akciót, melynek időpontja
október 3. péntek. Ezen a napon a reggel kilenctől este hétig a Szabó Dezső utcai Velo
Shop Kerékpár Szaküzletben
az oda elvitt kerékpárok

hatják meg. A szerelők azokat
díjmentesen felszerelik, illetve
a már meglévő, de üzemképtelen berendezéseket megjavítják, és a kerékpárokat küllőprizmával és fényvisszaverő
matricával látják el. Sőt, ha
valaki október 3-án vásárolja

meg kerékpárja első világítását, ajándékba adják neki a
hátsó villogó lámpát (a készlet
erejéig). Az akcióban résztvevők sorsjegyet kapnak. Az
ajándéksorsolásra a Piac téren
kerül sor este nyolctól.
A korábbi évekhez hasonlóan az üzemképes világító berendezéssel rendelkező kerékpárokkal, példát mutatva a
közlekedés többi résztvevőjének, a Békési Rendőrkapitányság esti kerékpározást szervez.
Indulás este fél nyolckor a

Széchenyi téri Elektropont
Áruház parkolójából. A kerékpározás útvonala: Rákóczi utca, Irányi Dániel utca, Fábián
utca, Csíkos utca, Kossuth
utca, Ady Endre utca, Arany
János utca, Csabai utca, Cseresznye utca, Fáy utca, Piac
tér. Az indulás feltétele, hogy a
kerékpár rendelkezzen üzemképes világító berendezéssel
(elől fehér, hátul piros fény).
Bővebb információ kérhető
a Békési Rendőrkapitányságon
a 411-644-es telefonszámon.

Itt mér a traffipax
A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén mér
a traffipax október hónapban a következő rend szerint:
Október 3-án, 4-én, 5-én, 13-án, 14-én, 15-én, 16-án,
24-én, 25-én és 26-án reggel hattól másnap reggel hatig.

Zoltán zöldséges vállalkozó
saját gyűjtéséből 76 ezer
forintot tettek mellé, és a voltak egyéb adományok is. Így
összességében 274 ezer forinttal gyarapodott a Marika
gyógykezeltetésre fordítható
pénzösszeg – nyilatkozta lapunknak Ladányi Lászlóné, a
muronyi kultúrház vezetője.
Szűcs Mária őssejtbeültetésének várható költsége 3,5
millió forint. A hiányzó tetemes pénzösszeget a bank-

számlára való befizetésektől
várják, valamint attól a jótékonysági báltól, melyet október 11-re hirdettek meg a
falu tornacsarnokába. Ennek
sztárvendége Hevesi Tamás
lesz, aki ingyen vállalta a fellépést.
Szűcs Mária a Békési Újságon keresztül könnyes szemekkel mondott köszönetet
minden őt segítő személynek.
Szegfű Katalin
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Liba, birsalma és mindenekelőtt
sok tök lesz a Mulatságon
Idén már harmadik alkalommal szervezi meg a
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület a Tökmulatságot, a térség
egyik legvidámabb gasztronómiai és népi hagyományőrző fesztivál jellegű programját október 45-én a Durkó utcai Tájházban.
„Gyógyító tök”. Ez utal eme
zöldség kiváló élettani hatására, egyben sokféle felhasználhatóságára. Szó lesz a tökmagolajról, amely mindenki által
ismerten a „férfiak természetes
gyógyszere”.
Nagyon hangsúlyosak a
gasztronómiai programok.
Most először sikerült sztárvendéget hívni, Benke Laci
bácsit, a televízióból ismert
négyszeres olimpiai bajnok

Az elmúlt két évben kialakultak azok a programpontok, melyek a kétnapos rendezvényből kihagyhatatlanok,
ezek mellé az egyesület tagjainak ötletei nyomán újabb és
újabb programokat szerveznek. Megmarad a tökös műsorszámok közül a tökszépségverseny, a Tökkirályválasztás, a tökfaragás és ezzel felvonulás, a tökös sorverseny.
Az idei fesztivál mottója:

mestercukrász-mesterszakácsot. Remélik, hogy jelenléte
sok új látogatót vonz majd a
Tájházba. Benke László szombaton érkezik Békésre, főzési
bemutatót tart tökkel, lehet
vele kötetlenül beszélgetni,
főzési-sütési tanácsokat kérni.
A rendezvény második napjára is került gasztronómiai
program. Barna Ádám szakácsmester a Tökmulatság középpontjába állítani szándékozott
birsalmából és libából készít
ételeket. Ezeket a közönség
megkóstolhatja. Ismét meghirdetik a főzőversenyt, de nem a
helyszínen kell főzni, hanem a
rendezvényre a már kész étellel
kell megjelenni a pályázóknak.
Az ételhez birs-almát és/vagy

libát kell felhasználni. A verseny győztesének jutalma egy
grillsütő. A szokásoknak megfelelően nem mindennapi a büfé kínálatuk, ebből a libatöpörtőkrémes-lilahagymás kenyeret
emeljük ki. Igazi kuriózum lesz
a tökfagylalt és a töklekvárral
töltött palacsinta is.
Ezek mellett sokféle szórakoztató, hagyományápoló és
zenés rendezvények várják a
látogatókat. A rendezvényt
eső esetén is megtartják.
Ekkorra jelenik meg a Nefelejcs Egyesület újabb kiadványa, melynek címe: Kis
könyvben a nagy tök. Összefoglalása mindannak, amit a
tökről az eddigi mulatságok
során meg lehetett tudni.

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, Kikötő utcában
2 szobás, 60 m2-es családi ház. Irányár: 5,0 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, Felújított 85 m2-es, 2+1/2 tanya. Irányár: 6,8 millió + 2 Ha szántó 13 e Ft/Ak. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcába 4 szobás, 220 m2-es családi ház. Irányár: 7,8 millió. •
BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház. Irányár: 8,4 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 20 m2-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.

A kerékpárosok városa
vagyunk

Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)
Október 4. szombat

Október 5. vasárnap

10 óra

Ünnepélyes megnyitó. Koszecz Sándor, városi kulturális
központ igazgatója
Elhangzik A szegény ember és a farkas címû székely népmese

10:15

Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, Király Zsiga-díjas szövõ
népi iparmûvész kiállítását megnyitja Barcsay Andrea
néprajzkutató

10:30

TÖKMUSTRA – tökszépségverseny
Keressük a legszebb, legcsúnyább, legszínpompásabb, legrücskösebb, leggörbébb, leghosszabb, legfurcsább, legkisebb és legnagyobb tököt. Nevezés fél tíztõl a helyszínen. Minden jelentkezõ tombolajegyet kap, ennek sorsolása vasárnap fél négykor

10:30

ÕSZI VERSEK a Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz
Tagintézményének alsósai elõadásában

11 óra

Hogyan készül a békési csuhépapucs?
Bemutatja: Fekete Pálné csuhéfonó

11:30

TÖKÖS FINOMSÁGOK
BENKE LACI BÁCSI KANALÁBÓL
Kóstolók, fõzési tanácsok, kötetlen beszélgetés a mesterszakáccsal

10 órától LIBASZÉPSÉGVERSENY ÉS KISÁLLATSIMOGATÓ
Nevezni a helyszínen lehet fél tíztõl. Minden jelentkezõ tombolajegyet kap, ennek sorsolása fél négykor
10 órától Szabó Szigfrid reflexológus, természetgyógyász (Budapest)
tökmagolajos masszírozása a Tájház tisztaszobájában
10 óra TÖK JÓ EZ A NAP! Sorversenyek, ügyességi játékok gyerekeknek, felnõtteknek, családoknak Arató Tamással
11 órától Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézmûvesek
Egyesülete bemutatói: szövés, kosárfonás, szalmafonás,
mézeskalács díszítés
11 órától AZ ÉVAD GYÜMÖLCSE: BIRSALMA.
Házigazda Barna Ádám szakácsmester. Fõzési bemutatók,
kóstoltatás
12-15 óráig JÁTSZÓHÁZ
12 órától JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA. Csökmei Gábor zenél
12 óra ÍZPARÁDÉ. Birsalmával és libával készült ételek versenye.
Nevezés a már kész étellel a helyszínen. A fõzõverseny fõdíja
egy grillsütõ. Minden jelentkezõ tombolajegyet kap, ennek sorsolása fél négykor
14 óra GYÓGYÍTÓ TÖK.
A kiváló élettani hatású tök felhasználási területeirõl bemutatókkal
15 óra Mesék a tökrõl. Petneházi Eszter tanító felolvassa a meseíró
pályázatra érkezett meséket. Az alkotópályázat jutalmazása.
15:30
TOMBOLASORSOLÁS.
Fõdíj: ajándékkosár a Nefelejcs Egyesület termékeibõl
16 óra FONTANA DUÓ reneszánsz zenét játszik
16:30
III. Békési Tökmulatság zárása. Balog Gáborné, egyesületi elnök

12-15 óra között JÁTSZÓHÁZ
12 óra

EBÉD: csülkös pacal, marhapörkölt.
Desszert: töklekváros palacsinta, tökfagylalt

12:30

Városi Ifjúsági Fúvószenekar szórakoztató fellépése

14 óra

A tökszépségverseny eredményhirdetése, jutalmazása

14:30

ZSOMBOK RÉKA könnyûzenei fellépése

15 órától folyamatosan TÖKFARAGÁS
15:30

MESÉK A TÖKRÕL.
Petneházi Eszter tanító felolvassa a meseíró pályázatra érkezett
meséket. A pályázók jutalmazása. Közben KÁDÁR FERENC
tárogatón játszik.

16:30 TÖKKIRÁLY KORONÁZÁSI SZERTARTÁS
17 óra

Szent Márton legendája a ludakkal.
Elõadják a Jantyik utcai óvoda gyermekei és dolgozói.

SÖTÉTEDÉS UTÁN (18 ÓRAKOR) TÖKLÁMPÁS FELVONULÁS FURULYASZÓ KÍSÉRETÉBEN A VÁROSBAN

Kísérõ rendezvények:
– hagyományos kézmûves vásár
– kiállítások és kézmûves bemutatók
– töklekvár fõzési bemutató, sült tök vásárlási lehetõség
– vasárnap kisállatsimogató
– arcfestés mindkét napon
– óriás társasjáték és más játékok
Büfé kínálatunk: libatepertõkrémes kenyér lilahagymával, kolbász- és
libazsíros kenyér, óriásperec, nefelejcs minyon, fröccs vagy forralt
bor, forró citromos tea, málna- és meggyszörp

A rendezvény szervezõje: Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület
Támogatók: Békés Városi Önkormányzat, Hot-Drink Kft, Fa-Kuckó játékbolt,
Püski Sándor grafikusmûvész, Manuta Nyomda Bt., Lagzi János cukrászmester
A rendezvényt esô esetén is megtartjuk! A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Békés városa is azon négy település között van, amelyek idén elnyerték a Kerékpárosbarát Település címet. Így szeptember
22-én, második alkalommal vehette át településünk polgármestere a címmel járó elismerő
oklevelet Szabó Imrétől, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium miniszterétől. A díjátadást a budapesti
Autómentes Nap keretében szervezték meg.
A város törekvését a kerékpáros közlekedésének fejlesztésére
országos szintén példaként állítják a szakemberek. László János,
a Magyar Kerékpáros Klub elnöke a tervek szerint a közeljövőben Békésre látogat, hogy munkatársaival közelebbről is megismerjék a megye névadó városának eddigi kerékpáros koncepcióterveit, a közlekedési szokásokra vonatkozó vizsgálatokat,
eredményeket, hogy egyesületük aktivistái és más települések is
tanulhassanak belőle. A többségében az 1980-as, 1990-es években épült kerékpárutak pályázatokon elnyert összegekből közel
70 százalékkal bővülhetnek ebben az évben.
Az önkormányzati közlemény után szubjektív szerkesztői
megjegyzés: óriási a korán megépült, így mára elhasznált, töredezett, hepehupás kerékpárutak felújításának az igénye a lakosok között. Gondoljunk csak a Rákóczi utcai vagy Kossuth
utcai részekre. Akik naponta azon zötykölődnek, azt várják,
hogy felújításukra, helyreállításukra sem kell már sokat várni.

Elismerés rendőröknek
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr.
Gyurosovics József dandártábornok, rendőrségi főtanácsos kiemelkedő munkájukért elismerésben részesítette a Békési
Rendőrkapitányság két munkatársát, Apáti Gyula törzszászlóst
és Váczi Gergely főtörzszászlóst.
Korábban, az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmával az
igazságügyi és rendészeti miniszter rendőrségi főtanácsosi
címet adományozott Ladányi Zoltán alezredesnek, a Békési
Rendőrkapitányság vezetőjének.
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A tánc öröméért táncolt a Belencéres
Olaszországban
A nyári szünet utolsó napjaiban Olaszországban,
Susa városkában szerepelt a békési Belencéres
Néptáncegyüttes.
Piemont tartományban rendezték a 43. Nemzetközi
Néptáncfesztivált, ahol benini (Afrika), kolumbiai, szerb, bulgár és olasz néptáncosok mellett Magyarországot a békésiek
képviselték. A hangulatos olasz kisvárosban és a környékbeli
településeken augusztus 28. és szeptember 1. között minden
nap, minden csoport fél-fél órás műsort adott. A cél nem a versengés volt (díjazás sem volt), hanem az önfeledt együttlét, táncolás és ismerkedés. A programok között szerepelt felvonulás,
menettánc és istentisztelet is.
Utazás közben a csoport Veronában, Torinóban és a Gardató mellett töltött feledhetetlen órákat.

Nem jogerősen 20 év a tavalyi gyilkosság
vádlottjának büntetése
Első fokon, nem jogerősen húsz éves szabadságvesztésre ítélte a megyei bíróság azt a 49 éves
békési férfit, aki tavaly novemberben hétezer
forintjáért ölt meg egy helybéli asszonyt.
Később derült ki, hogy egy
héttel korábban késsel életveszélyesen már megsebesített
egy férfit, és a gyilkosság előtt
kevéssel egy másik emberre is
rátámadt, baltával fenyege-

tőzve. B. Sándor ügyét a megyei bíróság tárgyalta. Az első
fokú ítélet érdekessége, hogy
ellene a vádat képviselő
ügyész is fellebbezett, ugyanis
e három bűncselekményért a

büntetőjog szerint a bíróság
kiszabhatott volna életfogytig
tartó szabadságvesztést vagy
maximálisan 18 évet, de nem
huszat.
Kapossyné dr. Czene Magdolna, a megyei bíróság szóvivője a megyei napilapnak
kiemelte: a szakértő vizsgálatok megállapították, hogy
a tettét beismerő és büntetlen előéletű vádlott enyhe

fokban nem volt értelmileg
beszámítható cselekménye
elkövetésekor. Ennek szervi
oka is van, és az alkohol is
szerepet játszott. A bíróság
elrendelte B. Sándor kényszergyógyítását.
Az ügyészen kívül a vádlott
és védője is fellebbezett, így az
ügy a Szegedi Táblabíróságon
folytatódik.
/Forrás: Békés Megyei Hírlap/

Félmilliárt forintot költhetnének
a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola felújítására
Túl az első körön, elérhető közelségbe került a
Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc
Tagintézményének felújítása, miután városunk
pályázata túljutott a DAOP-2007-4-2-1/2F jelű
pályázati kiírás első fordulóján.
A második körbe bejutott
pályázóknak már kidolgozott
terveket kell bemutatniuk, a
kidolgozott
pályaművek,
amennyiben teljesítik a kiírás
feltételeit, automatikusan
megkapják a pénzt a megvalósításra. Békés Város Önkormányzata összesen 549 millió
forinttal pályázott, melynek
90 százaléka támogatásként
jutna városunkba.
Bár a József Attila utcai háromszintes iskolaépület oktatási céllal épült, így funkcionálisan megfelelő, azonban a
lapos tető miatt az épület karbantartása jelentős összegeket
emészt fel, működtetése gazdaságtalan, állaga olyannyira

leromlott, hogy mind külső,
mind belső felújításokra, valamint miatt magas tetőre és
fűtéskorszerűsítésre is szükség
van. A jelenleg használt iskola
bútorok közel 25 évesek, és
nem felelnek meg a XXI. századi iskola követelményeinek.
A pályázat keretében teljes
külső-belső nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés, szigetelés,
világításkorszerűsítés, vízhálózat- és burkolat-felújítás,
külső-belső festés illetve teljes
akadálymentesítés valósulhat
meg. Az épülethez tartozó közművezetékek felújítása is elkerülhetetlen. Az energiaracionalizálás az iskola fűtési költségének 60–65 százalékos csökke-

Táncoktatás
Megfelelő érdeklődés esetén a városi kulturális központ társastánc oktatást indít októbertől a következő korosztályoknak:
– 6-8 éveseknek
– hagyományos tánciskolai oktatás felső tagozatos
általános iskolásoknak
– felnőtteknek
Táncpedagógus: Kenyeres Csaba. Jelentkezés szeptember 26ig a kulturális központban személyesen, Jantyik u. 23-25, vagy
a 411-142-es és a 20/ 569-80-58-as telefonon.

nését eredményezheti majd.
A mostani parkoló felújítása mellett az udvar is átrendezésre, parkosításra kerülhet,
padok és játékok kerülhetnek
a most még kopár területre.
A pályázat lehetőséget

nyújt eszközbeszerzésre is, ezt
kihasználva, a konyhába
mosogatógép és melegítőpult
kerülhet, az újonnan kialakított fejlesztő és közösségi szobákba új irodabútorok és
szekrények kerülhetnek.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Juhos
Balázs és Kiss Tímea Dóra,
Gulyás László és Lipcsei
Andrea, Aleksza György és
Alt Beáta Angéla.
Elhunytak: özv. Hajdú
Zsigmondné (96 évesen),
Durkó Gábor (57, Bélmegyer), Máté Józsefné (44),
özv. Medgyesi Lászlóné (73),
Püski Sándorné Nagy Eszter (77), Borbély Sándor
(65, Murony), Józaf Pál (79,
Kamut), Darányi Istvánné

(70, Kamut), Hégely Lászlóné (57), Tóth Istvánné
(92), Bali István (80, Bélmegyer), Kovács Pálné (62),
Kis Jánosné (54, Murony),
Sánta János (74), László
János (72), Buzás Éva (42),
Seres Sándorné (85, Bélmegyer), ifj. Lengyel István
(36).

Je g y z e t

Mérleg (Kis magyar szám-tan)
Pálmai
Tamás

Sokszor és sokat vitázunk,
beszélgetünk családban, barátok közt, egyivásúak társaságában, vagy „valódi”,
ellenoldali vitapartnerekkel
arról, hogy miként próbáljuk meg élni mindennapi
életünk. A mai honi közállapotok egyre gyakrabban
késztetnek tanúságtételre,
felelős gondolkodásra, és
ebből eredő tettekre, cselekedetekre, illetve ezek következményeinek tudatos
felvállalására, a minket, családunkat, szeretteinket ebből fakadóan terhelő, érintő
„utórengések” fogadására.
Olykor ezek a közéleti megnyilvánulások nem is kis
próbatételt jelentenek, és
néha igen nagy terhet raknak a közszereplést vállaló
ember vállára, és idéznek
elő aggodalmat szerető családjának körében. A felelős
ember azonban – sokszor
önnön érdekeit félretéve,
biztonságát veszélyeztetve
akár – újból és újból vállalja
a megmérettetést, eleget
tesz a társadalmi kihívásoknak, mert természetéből
adódóan nem tehet mást.
Pedig a kísértés visszatérő,
és nem is kicsi. Hisz folyamatosan suttogja az épp
szolgálatos, kis krampusznyi
ördögöcske a meg-megingó
emberfia fülébe a mézédes
szavakat: „Miért csinálod?
Miért strapálod magad?
Miért rövidíted meg saját
életed? Miért vállalsz felelősséget másokért, közösségedért, családodért? Úgysem foglalkoznak veled, éld
az életed, úgyis elfelejtik
amit tettél! Dőlj hanyatt,
élvezd a lét szépségeit, és
carpe diem! Azaz élj a mának!” Ilyeneket mondogat
füledbe az ebadta jószág, s
bizony nem hatástalan sutyorgása. Valóban elgondolkodsz rajta, hogy tényleg,
miért is teszem, teszed, teszszük mindannyian még felelősen gondolkodni, cselekedni tudók a dolgunk?
Miért nem állunk félre, olvasunk, eszünk, alszunk,
szeretünk, mulatunk, éljük
életünk sokkal gondtalanabbul, mint eddig. Miért?
Mert nem tudjuk másképp

csinálni. Aki egyszer tudatára ébredt az igazi emberi lét,
a felelős mérlegelés és érzelmi töltet egészséges, arányos
elegyéből adódó tett izére,
és a kivívott eredmény
embertársainkat boldogító
siker-zamatára, az nem tud
más lenni anélkül, hogy a
leállással, a lecsendesedéssel
ne veszítse el önmaga egy
részét, és legyen gondtalan,
de boldogtalan egy életre.
És itt talán le lehetne zárni
a témát. Ám ma, itt és most
még egy, életbevágóan fontos dologról ennek kapcsán
beszélnünk kell nekünk,
magyaroknak, határoktól
függetlenül. Aktuálpolitikai
szempontból kiemelten az
anyaországiaknak, kik választást várnának végre,
előrehozva, és erdélyieknek,
kik választás előtt állnak.
Nos, ez a valami az általam
nem is egyszer emlegetett
matematikai fogalom, a legkisebb közös többszörös.
Magyarul az a legkisebb
szám, egység, tétel, tan,
mely akár egymással homlokegyenest szembenálló
politikai szervezetekben,
vagy azoktól független,
felelősen mérlegelni tudó,
de ma még egymással farkasszemet néző embertársainkban még, vagy már
közös. Az a sokszor parányi,
de akkor is közös vonás,
talppont, idea, ötlet, gondolat -neveztessék bárhogyan- mely ma a jövő építésének egyetlen talpkő-záloga, alappillére lehet. Mert
ma, amikor a tenfiadnak
vélt, testvérnek gondolt hasonszőrűek támadnak orvul
reád, vélt ellenségre, saját
hasznuk megőrzésének érdekében, bizony csak egy
csapás marad a nemzetépítő
gondolatok számára: megkeresni bárhol, bármerre,
bármely oldalon, ha kell
keserves-drága áron is, azt a
sokszor nagypolitika által
előled szándékosan elrejtett
társlelket, ki tennen országszépítő gondolataid bár
töredékének is leképezésére
képes. És fordítva.
Ez az új többség. Ez a mai
magyar „mérlegképes” számtan, élettudomány. A honépítésre még képes, gyökereiben még ép ember-palánták olyan halmaza, mely a
legkisebb többszörösre alapulva az egyetlen közös jövő
építésére, s az építmény folyamatos őrzésére képes.
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Olvasóink mondták
SIKERESNEK ÉRZI-E AZ IDEI
MADZAGFALVI NAPOKAT?

MUCSI NIKOLETTA

KÖVECSES ATTILA

GYES-en lévő anyuka

tanuló

Úgy gondolom, alapvetően tartalmasak voltak a
rendezvények. Jól esett egy
kis kimozdulási lehetőség a
családnak. Nagyon tetszett,
hogy a legkisebbtől a legidősebbig mindenki megtalálta a maga szórakozását.
Összességében sikeresnek
ítélem meg a rendezvénysorozatot. Jól éreztük magunkat.

Nekem nem igazán tetszettek a meghirdetett
programok. Nem nagyon
találtam kedvemre valót
közöttük. Egyedül a tűzijátékot tudtam élvezni. Az
szép volt. A meghívott
együttesek nem az én ízlésvilágomnak megfelelőek
voltak. Szívesebben hallgattam volna Bódi Guszti muzsikáját.

KOVÁCS SÁNDOR

BALOG TÜNDE

nyugdíjas kosárfonó

tanuló

Nagyon jól volt megrendezve. Minden nagyon színvonalas volt. Csak azt fájlalom, hogy minden évben,
beleértve az ideit is, egyre
kevesebb a kiállító és az érdeklődő is. Úgy gondolom,
hogy minden korosztály
megtalálhatta a maga szórakozását. Kár, hogy az emberek érdeklődése az évek
során lanyhult.

Nemzetközi konferencián
a Szent Lázár Alapítvány
TAPASZTALATCSERÉN TATABÁNYÁN

Magyarországról egyetlen civil szervezetként
lehetett jelen a Visegrádi Négyek által szervezett
szociális konferencián a Szent Lázár Alapítvány.
Szeptember 8-10. között a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Mentálhygiénés és Rehabilitációs Intézmény
által került megrendezésre Tatabányán a II. Gyógyító
Műhelyek Workshopja. A nemzetközi rendezvényen tíz
intézmény vett részt: szlovák, cseh, lengyel és négy magyar
intézmény. Az Alapítványt Gyetvai Gellért (igazgató),
Duma Konstantin (intézményvezető – Aktív Ház), Tarr
Lajosné (foglalkoztatás segítő), Szelezsán Angéla (terápiás
segítő) képviselte. A szakmai műhelyen előadások és a foglalkoztatáson belüli egyes munkafolyamatok kerültek bemutatásra, valamint minden intézmény kiállíthatta saját készítésű termékeit.
Első nap Tarr Lajosné mutatta be a patchwork (foltvarrás)
és a riselés technikáját. A harmadik napon pedig Gyetvai
Gellért prezentálta intézményünk működését és annak elvi
alapjait. A három nap alatt magyar és nemzetközi kapcsolatokat kialakítani az igazgatókkal, szakdolgozókkal, és bízunk
benne, hogy a jövőre Csehországban megrendezendő III.
Workshopon is megjelenhetünk.
Szelezsán Angéla (Szent Lázár Alapítvány)

A Madzagfalvi Napok
történéseinek aktív résztvevője voltam. Részt vettem a
Viharsarok kosárlabda kupán. Játszottam és segédkeztem a meccseken. Esténként pedig a barátnőimmel
élveztük a koncerteket.
Csodás volt a tűzijáték is.
Örülök, hogy Békés évek
óta ilyen nívós rendezvénynek a házigazdája.

Annyira sokszor hallunk manapság a stresszről, hogy lassan végig se gondoljuk, milyen súlyos problémákat takar
napjaink emberi kapcsolataiban.
A mai szülők nagyon sokat dolgoznak, mert mindent
meg akarnak adni gyermekeiknek, amit csak lehet!
Eközben kicsúszik a kezükből az az idő, amit velük kellene
tölteniük. Nem egy-két olyan elhagyatott, magányos szülővel beszélgettem munkám során, akiknek felnőtt gyermekeik szó szerint a szemükbe vágták: „gyermekként sohasem
volt ránk időd, nem tudtál velünk beszélgetni!”
Kissé szenvedő alanya vagyok én magam is családommal
annak a hangzavarnak, amit kisiskolás gyerekek okoznak a
tanítási szünetekben, utcán. /Nem a természetes munka- és
játékzajra gondolok./
Az iskolában többet érnénk el, ha az ismeretanyag látszólagos kárára többet tudnánk fordítani a nevelésre, arra
hogy meghallgassuk a ránk bízott cseperedő, még formálható emberkéket. Ez a mozgással együtt oldja a gyermekek
stresszes állapotát, hasznosságtudatot ad, élményekben
részesít. Sokszor a kevesebb több!
Úgy érzem fontos a „nyílt dorgálás” is, a határozottság, a
következetesség.
Bízom abban, hogy lesznek az olvasók között szülők, akik
ki mernek lépni korábbi életvitelükből, aminek gyermekeik
az elszenvedői. A nagyszülők, akiknek még az egészségük
megengedi, azzal teszik a legtöbb jót, ha idejüket, vagyis
önmagukat adják unokáiknak. Sok olyan tapasztalatuk van,
amit csak ők tudnak továbbadni.
A lehető legtöbbet legyünk kint kicsinyeinkkel a természet ölén, hiszen annak rendje és szépsége az igazi nyugalomról és megelégedésről beszél.
Feketéné Pásztor Éva, tanítónő

BÉKÉS
ÖNKORMÁNYZATA
TÁJÉKOZTATÓJA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Egy csoda nem a természet törvényeitől függ, hanem
magasabb törvények működésétől. Például egy manapság
ritkaságszámba menő jó hír üzenetének továbbadásától,
továbbgurításától, mely akár egy hólabda, lavinát indíthat
el, a barátság hógörgetegét. A labda egy kör, illetve gömb,
se eleje, se vége. Együtt tart bennünket mint a Barátok
Körét. De a legnagyobb kincs számodra látni és érezni azt a
barátságot, amiben te részesíted azt az embertársad akinek
továbbadod az örömhírt. Ma én dobtam feléd a barátság-labdát. Most rajtad a sor: ne tartsd meg, hanem passzold tovább
valakinek, aki a barátod. Amikor a Jóisten kinyitott egy
ablakot, meglátott engem és megkérdezett: Gyermekem, mi
a legnagyobb kívánságod a mai napra? Én azt válaszoltam:
Uram, arra kérlek, vigyázz arra, aki olvassa ezt a pár sort, és
a családjára és barátaira is, mert megérdemlik, és nagyon
szeretem őket. Isten szeretete olyan, mint az óceán: a kezdetét láthatod, de a végét nem. Nézzük meg közösen, hogy
működik-e? „Angyalok” igenis léteznek! Ezeket a szárny nélküli angyalokat barátoknak nevezzük, amilyen te is vagy számomra, kedves olvasó.
E sorok egy részét a „hálón” olvasta, majd maga gondolataival összedolgozta
dr. Pálmai Tamás

STRESSZ AZ ISKOLÁBAN

Idézzük fel újra a Madzagfalvi Napok emlékét. Ilyen
gyönyörű napsütéses időnk évek óta nem volt a fesztivál
idején, és sok színes, változatos, az egész várost megmozgató és minden korosztályt érintő programokból lehetett
választani. Köszönet és hála a jó időért az Istennek, a színes programokért a szervezőknek, szponzoroknak, segítőknek, de legfőképpen önöknek kedves vendégek.
Szeretném kiemelni és megköszönni a Polgármesteri
Hivatalnak a szponzorálást, a művelődési központ igazgatójának és munkatársainak segítőkész munkáját, a
Rákóczi úti gyógyszertár vezetője és kolléganői, Ökrösné Kiss Éva dietetikus, saját munkatársaim önzetlen és
fáradságos karitatív munkáját. Köszönettel tartozom a
többieknek is: Polgárvédelem, Öreg Gumis, Barta István Zoltán, Szent Lázár Alapítvány, Norbi Update csapat, Békési Nemzetőrség, a helyi sajtó. Mindazokét,
akik valami módon segítették munkánkat.
Hétről-hétre megújuló árukészlettel és kedvezményekkel várjuk minden eddigi és leendő vásárlóinkat. A teljesség igénye nélkül: Vincetka termékek, Herbárium
cseppek, Vivien ásványvíz, oxigénes vizek, reformélelmiszerek, Norbi Update termékek, gyapjú-biomatracmágneses termékek.
Minden első és harmadik héten csütörtökön 16 órától
dietetikus szaktanácsadás Ökrösné Kiss Éva közreműködésével.
Hegyesi László
Hegyesi Gyapjú Kft. Biotermékek Boltja
Békés, Szánthó A. u. 5.
Nyitva: hétfőtől-péntekig 7-16 óráig.
Telefon: 410-171, 20/ 22-37-822.
EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉRT!

Az elmúlt időszakban városunkban elszaporodtak az
engedély nélkül, nem hirdetési célú közterületi eszközökre (kandeláberek, villanyszekrények, telefonfülkék, közlekedési jelzőtáblák) elhelyezett hirdetmények, falragaszok,
melyek a városképet jelentős mértékben rontják. Mivel
városunk esztétikai állapotának megőrzése közös érdekünk, ezért kérjük a hirdetőket, hogy hirdetéseiket kihelyezett megállítótáblákra szíveskedjenek elhelyezni.
A közeljövőben a város Polgármesteri Hivatala a hirdetmények elhelyezésére szolgáló megállítótáblák számát
növelni fogja, hogy a hirdetéseknek megfelelő nagyságú
felületet biztosítson.

A B É K É S I K Ö N Y V T Á R ROVA T A
Október 2-12. között rendezi meg a Békési Könyvtár a
Könyvtári Napok rendezvényét. Ennek ideje alatt sokféle
program, így kiállítás, irodalmi est, író-olvasó találkozó,
kézműves játékos foglalkozás, egészségügyi témájú előadás várja a látogatókat (a programokat részletesen a 7.
oldalon a Közhírré tétetik rovatban olvashatják).
A zárónapon, október 12-én Könyves Vasárnapot tartanak,
ennek keretében honismereti totó felnőtteknek, arc- és hennafestés kicsiknek és tiniknek, ingyenes internetezés lesz.
A Könyvtári Napok teljes idején:
– Tini Nyomkeresők: könyvtárhasználati játék
kozmetika és divat témában
– Kölyök Nyomkeresők: könyv- és könyvtárhasználati játék a mesék és mondák körében
– Ingyenes beiratkozás (aki új olvasót hoz magával, megjutalmazzák)
– Használt könyvek vására
– Késedelmi díjak elengedése
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Kemény, mint a fa
Interjúalanyom Lipcsei Imre kemény, mint a fa,
melyből bútor remekeit készíti. Kötetlen, barátságos társalgásunk során ez derült ki róla.
Sokszor próbára tette az élet a 38 éves férfit, de ő
soha nem hátrált, küzdött keményen, míg azzá
nem lett, aki most. Ismerjék meg Önök is!
– Miért lett pont asztalos?
Miként jutott el a mai vállalkozásáig?
– Átlagos gyerekkorom
volt, ennek nincs köze a szakmámhoz. Az egész úgy kezdődött, hogy pályát kellett választani és kreatív, alkotó tevékenységre vágytam. A többféle lehetőség közül végül is
az asztalosszakma tetszett
meg. A fa illata ejtett rabul és
máig is a megszállottja vagyok. Még ipari tanuló koromban hétvégeken egy maszek asztalosmesterhez jártam
tanulni, ahol lehetőségem volt
elsajátítani a szakma csínyjátbínyját. Már ott érlelődött a
gondolat, hogy milyen úton
kell továbbhaladni. Kisebb
kitérők után végül is beindítottam a vállalkozásomat
1994-ben és fokozatosan jutottunk el a mai szintre.
– Milyen munkákat végeznek?

– Belső építészeti munkákat végzünk. Igényes, egyedi,
zömével tömörfából készítendő bútorokat. Szerteágazó a

vásárolt anyagokat egy-két
napos határidővel igyekszünk
megmunkálni az igénynek
megfelelően. A kereskedésünkre jellemző, hogy a zsaludeszkától a legigényesebb faanyagig sokféle áru megtalálható (építőanyagok, cseréplécek, lambériák, hajópadlók,
OSB lemezek, stb.), de ha a
keresett árucikk nem áll rendelkezésünkre, rövid időn be-

tevékenységünk. Konyhabútorok, lépcsők, beltéri ajtók,
fürdőszobák, nappalik, irodák
berendezése a fő célterületünk. Ezenfelül szolgáltatással
és faanyag kereskedelemmel is
foglalkozunk. Kérésre az itt

lül beszerezzük. Bármely tevékenységünkről is legyen
szó, arra törekszünk, hogy a
megrendelőink elégedetten
távozzanak.
– Mi a specialitásuk?
– Specialitásunk a kemény-

fából készült bútor, mely elég
nagy anyagi befektetést igényel. Ugyanis több évre előre
be kell tárolni az alapanyagot,
hogy megbízható minőséggel
tudjunk dolgozni, melyből
elsősorban egyedi elképzeléseket valósítunk meg.
– Azt hallottam, hogy végzett már ingyen is munkát a
városnak. Igaz ez?
– Valóban megkerestek
kéréssel a Sportcsarnokból és
én erőmhöz mérten próbáltam
is segíteni. Ebben a városban
élek, itt nőnek a gyermekeim
(Imre 11 éves, Andrea 9 éves –
a szerző), ezért nem is akartam
nemet mondani. Ha mindenki
csak egy kicsit tesz ezért a városért erejéhez mérten, akkor
tudunk előre haladni.
Ez utóbbi gondolatával
mélységesen egyetértek és
reméljük követőkre talál,
hogy valóban kivirágozzon és
a haladás útjára lépjen a
városunk.
Gugé
Sorozatunk következő
részében Hidvégi Juliannát, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény recepciósát kérdezzük.

Zenészt vitt a Békési Újság az idősek közé

Könnyű étrendet az egész családnak!
5. rész
Megfontoltan töltse fel az éléskamrát!
A spájzban és a hűtőszekrényben alacsony zsírtartalmú
élelmiszereket halmozzon fel, hogy akkor vegye elő őket,
amikor csak szüksége van rájuk. Kizárólag nem hizlaló,
egészséges desszertnek valót, snacket vásároljon illetőleg
készítsen el előre! Napjainkban már több könyvre való
recept-választék áll rendelkezésére, ha el akarja sajátítani a
modern süteménykészítés fortélyait. De nem merülhet fel
kifogás arra az esetre sem, ha nincs ideje a salátához való
zöldséget pucolni, darabolni - hiszen vásárolhat gondosan
előkészített, mélyfagyasztott zöldséget is. A gyümölcsöket
pedig a legtöbb esetben csak meg kell mosni, általában
nincs több munka velük, ha uzsonnára vagy étkezések
után fogyasztja őket.
Az egészséges táplálkozást egészítse ki a rendszeres
mozgás!
Bármilyen ragyogó heti étkezési tervet készít is a családja számára, az eredmény sokkal hamarabb mutatkozik,
ha a család minden tagja legalább 30 percnyi testmozgást
végez naponta. Hiszen el kell égetni a táplálékkal bevitt
kalória-mennyiséget, hogy az a test egyik részén se rakódjon le zsír formájában.
Forrás: Patika magazin

Foglalkozásokon múzeumokban
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Reneszánsztúrák Magyarországon 2008” pályázaton a Békési
Kistérségi Iskola Eötvös József tagiskolájának két osztálya 233
ezer Ft-ot nyert.

ZENGETT A KÖZÖS NÓTÁZÁSTÓL AZ IDŐSEK OTTHONA EBÉDLŐJE
A Hajnal István Idősek
Otthona meghívására megjelent a Békési Újság az Őszülő
Napokon, hogy bemutassuk a
nemrégiben megjelentetett
2009-es Kalendáriumunkat.
Az idősek nagyszámban jelentek meg a könyvbemutató
rendezvényen, érdeklődéssel
hallhatták, milyen olvasnivalókat rejteget az idei évkönyv.
Örömmel vették, hogy a Békési Újság elvitte közéjük
Petneházi Géza zenészt, akinek egyórás műsorában örökzöld slágerek (Homokóra,

Petneházi Géza nosztalgikus zenéje igazi közönségsikert aratott az
idősek otthonában

Szeressük egymást gyerekek,
Ott állsz az út végén, stb.), a
közönség kívánságára magyar
nóták (Akácos út, Nem
tudom az életemet hol rontottam én el, továbbá szüreti nóták) és cigányzenék (Táncolj
cigánylány, Aranyeső, stb.)
hangoztak el. Elmúlt ifjúságukon nosztalgiázva - hol
elérzékenyülten, hol felszabadultan – az idősek együtt
énekeltek a szintetizátorosénekessel, sőt páran táncra is
perdültek.
Szegfű Katalin

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)

A 4/a osztály (tanítók: Molnár Emma, Hrabovszki Márta)
114 ezer Ft felhasználásával a szegedi Móra Ferenc Múzeumban,
valamint az ópusztaszeri Nemzeti Parkban, a 8/a osztály (osztályfőnök: Vári László) 119 ezer forint nyereménnyel Budapesten, a Magyar Természettudományi Múzeumban vettek részt
szervezett múzeumi foglakozásokon.
GONDOLAT-OLVASÓ

Tudományos sarok

Az emberiség olyan, mint a
krumpli: a java a föld alatt
van.
Ismeretlen

Miért honosították meg
a seregélyeket Amerikában?

A szerencse üvegből van, mikor legszebben ragyog, akkor
törik össze.
P. Syrus

Egy Shakespeare-t kedvelő
gazdag üzletember azt vette
a fejébe, hogy minden madarat meghonosít Amerikában, ami a nagy író műveiben szerepel. Így hozta be a
IV. Henrikben szereplő seregélyeket is.

Szomorú társadalomban
élünk. Sikert mindenáron.
Ezt a tanítást csöpögteti belénk a ránk nehezedő romlottság.
Victor Hugo
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Kerti kalendárium
SZEPTEMBER
Szép napfényes ősz, a betakarítás ideje. Sokak számára ez
a legszebb hónap, már elmúlt
a fullasztó hőség, kellemesen
meleg az idő. A burgonya, sárgarépa, petrezselyem, cékla, és
a többi zöldségféle betakarításra kerül. A tároló helyiségeket idejében készítsük elő,
meszeljük ki, szellőztessük. A
betakarításra kerülő növények
hulladékát felaprítva a komposztra tehetjük. Ügyeljünk,
hogy fertőzött növényi részek
ne kerüljenek bele.
Az augusztus hónapban elvetett, már kipalántálható áttelelő salátát szétültetjük, a hi-

deg idő beálltáig meg is erősödik. Elduggathatjuk az őszi fokhagymát, a külső legnagyobb
gerezdeket használjuk fel, a fejletlenebbeket elfogyasztjuk. Ha
az időjárás-jelentés lehűlést,
fagyveszélyt jelez, a kint levő
paprikát, paradicsomot érdemes betakarni, vagy szedjük le.
Az uborkát azonnal használjuk
fel, a cukkíni, tök hetekig
tárolható. A letermett málnaés szederhajtásokat tőből vágjuk le, a málnából méterenként
8-10 hajtást hagyjunk. A szedret is ritkítsuk meg.
Ilyenkor ősszel ideális a
dombos ágy készítése. A föl-

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

es lakás eladó. Parkettás szobák, új konyha, külön tároló. Érd.: 70/ 528-25-89.
Eladó 900 m2-es kertes ház és hozzá 3 kv
kertészkedésre alkalmas föld. Telefon: 30/
406-13-38.
Ház eladó Békésen a Drága u. 6. szám
alatt. 70/ 230-50-53.
Ház eladó Békés belvárosában. Társasházi csere is érdekel. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/ 310-88-07.
Eladó Békésen frekventált helyen kétszintes, háromszobás, két konyhás, a lakás
alatt 60 m2-es, ipari árammal ellátott reprezentatív garázzsal. A garázs üzlet céljára
is használható. Ár megegyezés szerint.
Békés, Szent Pál sor 2/1. Telefon: 411-837.
hasonlóan frekventált helyen lévő kisebb
családi házra csere értékegyeztetéssel is
szóba jöhet.

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.
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. Érdeklődni:
20/ 923-29-12.
A Balatontól 25 km-re, Pamukon, kétszobás családi ház, nagy gyümölcsöskerttel,
mellékhelységgel, nyaralónak, vállalkozásra is alkalmas október 1-i beköltözéssel eladó. Érd.: 30/ 26-05-421.
Békésen a belvárosban, négyszobás családi ház, sok melléképülettel, garázzsal,
két család részére vagy vállalkozásra is
eladó. Érdeklődni: Békés, Mezey u. 19.
vagy 30/ 26-05-421.
Első emeleti 2 és fél szoba + ebédlős,
egyedi víz és gázórás, bútorozott lakás
kiadó. Érd: 06-30-968-87-77.
Békésen, a Gyógyfürdő mellett négyszobás, vegyes és gázfűtéses, felújítás alatt
álló családi ház eladó vagy kisebbre cserélhető. Megtekinthető 15 óra után. Érd.:
30/ 561-87-41.
Békésen a Szarvasi úton felújított, 57 m2es, második emeleti lakás eladó. Érd.: 70/
528-25-89.
Háromszobás, összkomfortos családi ház
eladó nagy melléképületekkel, garázzsal, 3
kvadrát portával sürgősen eladó vagy kisebb lakásra csere is érdekel értékkülönbözettel. Telefon: 412-707, 70/ 505-97-05.
Téglaépítésű ház eladó vagy második
emeltig értékkülönbözettel csere is érdekel. 30/ 536-77-67, 634-497.
Békésen kétszobás, téglaépítésű családi
ház követút mellett ipari árammal eladó.
Szoc. pol. igénybe vehető. Érd.: 20/ 20601-61.
Ház eladó Tarhoson, Kossuth L. u. 35.
Érd.: 429-133, 70/ 36-48-552.
Békésen, téglagyári tavon tórész eladó.
70/ 948-51-57.
Ház eladó a Róna u. végében, kitűnő helyen kerttel együtt. Telefon: 30/ 267-20-15.
Kétszobás összkomfortos téglaépítésű
családi ház eladó. Érd.: 634-497, 30/ 53677-67.
Békésen a Szarvasi úton felújított, 57 m2-

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Kamuton konvektoros kis ház eladó nagy
portával. Telephelynek is kiváló. Irányár:
1,8 millió Ft. Érd.: 66/ 428-011 vagy 30/
493-76-61.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó Békésen a Malomasszonykertben
szoba-konyhás téglaház 4676 m2 (13
kvadrát) földdel együtt a járdás dűlő mellett. Víz, villany van, a ház bekerített.
Irányár: 2,5 millió Ft. Telefon: 20/ 564-7186 és 643-553.
Békésen a Táncsics u. 8. szám alatti régi
parasztház eladó, félkomfortos. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/ 439-92-62 vagy 414-224.
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
konyha szekrény, redőnnyel felszerelt
ablakok, az erkélyen előtető. Kertes házi
csere szóba jöhet. Irányár: 5,8 M Ft.(Az ár
alkuképes) Érdeklődni: 70/325-2218.
Kétszobás, vegyes falazású régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
szám. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/ 26243-57 és 30/ 551-73-78.
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 szökőkútnál, 1 szobás +
étkezős belvárosi, 40 m2-es, III. emeleti erkélyes, egyedi gázos lakás eladó. Irányár:
7,2 millió Ft. Telefon: 70/ 273-49-25.
Családi ház nagyon sürgősen eladó. Három szoba, központi, gáz, csempekályha,
háromfázis. A konyha felújítás alatt áll. Ár:
7,6 millió Ft. Telefon: 30/ 561-87-41. Békés, Tátra u. 1. (a Fürdő mellett). Minden

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
HIRDETÉSÉT LEADHATJA A ZSINÓROS KÖZÖSSÉGI HÁZBAN,
A CERKA PAPÍRBOLTBAN (PIAC TÉR),
ÉS A FANTÁZIA TEXTILÜZLETBEN (KOSSUTH U. 22.)
NYITVATARTÁSI IDŐBEN,
VALAMINT ELKÜLDHETI LEVÉLBEN ÉS E-MAIL-BEN.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: SZEPTEMBER 29.

det másfél-két méter szélességben, és három-négy méter
hosszan ásónyi mélységben
kiforgatjuk. A gyeptéglákat
külön tesszük. Az alját finom
dróthálóval kibéleljük /legjobb a műanyag/, hogy a
vakond és a pocok ne menjen
bele. Ezután megkezdjük a
„talaj előkészítést”. Legalulra
faág nyesedéket rakunk, ez a
laza réteg biztosítja a levegőzést, és a víz elvezetést. Erre
jöhet egy réteg szalma, vagy
összesöpört avar. Erre jönnek
a gyeptéglák, majd kerti föld,
avar, erre vagy átrostált komposzt, vagy érett istállótrá-

gya. Legfelül következik a
kiásott termőföld. Az így keletkezett bakhát nagyobb termőfelületet biztosít. Nagyon
célszerű olyan helyeken alkalmazni, ahol kicsi a kert, vagy
rossz, köves a talaj.
Virágoskertben ültethetjük
a hagymásokat, tulipán, jácint, nárcisz stb. Az elvirágzott egynyári virágok tövét
szedjük ki, a maradványokat
hordjuk komposztra. A szabaddá váló területre ültethetünk kétnyáriakat, árvácska,
nefelejcs, százszorszép. Ezek
kombinálhatók a tulipánnal,
nárcisszal.
Dacziné

Apróhirdetések
megoldás érdekel. Vállalkozásra is alkalmas. Két utcára nyíló udvar.

KIADÓ INGATLAN

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Városközpontban külön bejáratú lakás
kiadó. 413-431.
Első emeleti 2 és fél szoba + ebédlős,
egyedi víz és gázórás, bútorozott lakás
kiadó. Érd: 30/ 968-87-77.

Békésen a Széchenyi téren (OTP fölött)
65 m2-es, első emeleti, háromszobás lakás eladó. Érd.: 70/ 595-59-93.
Fáy utcában 4. emeleti, 58 m2-es lakás
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/ 94430-39.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.
Békésen, a Körösi Csoma Sándor u. 23.
számú kockaház, melléképületekkel, 1012
m2-es telken eladó. A lakóház 92 m2-es,
két szoba, konyha, fürdőszoba, kamra,
előtér, konvektoros fűtés, tévé és telefon
bekötve. Összkomfortos, felújítva. Azonnal
beköltözhető. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
30/ 450-71-72-es telefonon.
Békésen, a Piac tér 1. sz. alatta II. emeleti,
58 m2-es, felújított lakás, sürgősen eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érdeklődni egész nap.
Telefon: 30/ 225-88-37.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Csallóközi u. 3. alatti kertes ház
eladó nagy műhellyel. Érd.: 30/ 96-84890. Szombat és vasárnap: 415-470.
Békésen kétgenerációs, földszintes családi ház melléképületekkel eladó. Irányár:
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.
Kockaház eladó a belvárosban. Két szoba +
nappali. Ár: 13 millió Ft. Tel.: 30/ 900-43-53.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított (berendezett), zsalugáteres, tetőtér beépítéses épület szép telekkel eladó
(361 m2 nagyságú). 13 millió Ft. Tel.: 411252 vagy 414-685.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.

INGATLANT KERES

Békésen 1 vagy 2szobás lakást vennék
vagy bérelnék a buszvégállomás közelében! Sürgős lenne! Ajánlatokat a 70/32284-53-as számra várok.
Sürgősen albérletet keresek Békésen, kertes ház is lehet. Tel.: 70/ 32-17-857.

KERT
8 kvadrát tavaszi vetésű lucerbaföld eladó
Békésen a Malomasszonykertben. Irányár.
320 ezer Ft. Telefon: 643-553 vagy 20/
564-71-86.
Békésen a Nagykertben kövesúthoz közel 5
kvadrát kert eladó. Érd: hétvégén: 415-470.
Mezőberényben a 6. sz. laposi kertben
3580 m2 egybefüggő földterület eladó.
Telefon: 30/ 439-92-62 vagy 414-224.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert, fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Kawasaki ZZR 400 eladó. 1998-as évjáratú. Újszerű állapotban, kevés kilométerrel.
Műszaki érvényességi ideje: 2010. Irányár:
880000 Ft. Telefon: 30/ 418-01-88.
Négyütemű kerti traktorért adnék cserébe
4 méteres fém horgászcsónakot. Érd.: 30/
93-86-088.
1991-es Renault Clio 1.2 hathavi műszakival eladó. Robogót beszámítok. 70/ 29212-35.
Működő Babetta motorkerékpár eladó.
1981-es gyártmányú 125-ös MZ működőképes állapotban eladó. Robi típusú kerti
kisgéphez utánfutó eladó. 70/ 365-89-23.
165/80X13 Téli gumi 4db eladó. 20/ 92509-80.
70-80 %-os használt gumiabroncsok felnire szerelve, keleti autóhoz olcsón eladó.
Méretek: 155R13-as. Zsiguli (Lada) alkatrészek ugyanitt eladók. Érd.: 20/ 88-60-651.
Babetta eladó. Érd.: 30/ 85-76-797.

ÁLLAT
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 lévő háromszobás + nappalis
családi ház, dupla garázzsal, tároló helyiségekkel, parkosított udvarral eladó.
Irányár 16,5 millió Ft. Tel: 20/ 47-09-500
vagy 20/ 57-88-558.
Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.
Békésen frekventált helyen, igényesen
kialakított családi ház, négy és fél szobás,
dupla garázs, három terasz, melléképületekkel eladó. Irányár: 23,5 millió Ft.
Telefon: 30/ 564-86-45.
Garázs 1980000 forintért, 200 m2-es családi ház 34 millióért eladó. Érd.: 30/ 5591-070.

Bernáthegyi kutya fedez, 25.000 Ft. Érd.:
30/ 55-91-070.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 20/ 47544-91.
Vadkacsák, japán csirkék eladók. Békés,
Petőfi u. 39.
Hathónapos vadászgörény oltva, féregtelenítve eladó, 8000 Ft. Érdeklődni: Békés,
Mezey u. 19. vagy 70/ 50-86-936.

MUNKA
Üzletbe társat keresek masszőr vagy
manikűr-pedikűrös személyében. 30/
494-98-24.
B kategóriás jogosítvánnyal, angol nyelvtudással, érettségivel, alapfokú számítógépes ismeretekkel (Word, Excel, Power
Point) munkát keresek alkalmit is. Érd:
70/508-69-36

Békési Mentálhigiénés Szolgálat
Ösztöndíjas, ingyenes
álláskeresési tréning és alapfokú
számítógép és internetoktatás
szenvedélybetegek részére.
Jelentkezés korlátozott számban
a Múzeum köz 1. 1. em. 4-es
számú irodában vagy a
0630/4494678, 0630/8241525
telefonszámon
2008. szeptember 30-ig.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 30/ 47-69-380.
Fakivágást vállalok fáért házban vagy kertben. 20/ 22-85-866.
Délutánonként gyermekfelügyeletet vagy
takarítást vállalok. Érdeklődni 14 óra után:
20/ 402-23-39.
Német, olasz nyelvből korrepetálást vállalok. Tel.: 20/ 360-20-32.
Gyermekfelügyeletet vállalok. 30/258-04-69.

EGYÉB
Tigex, elektromos mellszívó dobozában
eladó. Eredeti ára 15000 Ft, én 9000 Ft-ért
adom. Érd.: 30/28-95-372.
Eladó V4 vízmelegítő és Calor II hősugárzó. Hordozható csempekályha ingyen elvihető. Tel.: 634-025.
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,
6 éves mopsz szuka kutya, Asus 256 mbos Pci expresszes videókártya, 33 cm-es
Blaupunkt mélyláda (hangszóró nélkül)
eladó vagy elcserélhető mosogatógépre,
robotgépre, laptopra, 13'-os alufelnire,
shih-tzu kiskutyára, 256mb-os Pci videókártyára vagy más egyébre. Érdeklődni:
Békés, Mezey u. 19 vagy 30/ 26-05-421.
Eladó kinyitható 12 személyes asztal 40
ezer Ft, 12 szék 18 ezer Ft, egyedi gyártású franciaágy (fenyőpalló) 40 ezer Ft, fenyő ágyneműtartós heverő (algazöld
plüss) 25 ezer Ft, 3+2+1 ülőgarnitúra
85ezer Ft, Pelgrim gáztűzhely 20 ezer Ft,
Zanussi felültöltős mosógép 20 ezer Ft,
160 l akvárium zártszelvény asztallal 20
ezer Ft. Tel.: 70/ 389-12-68.
8-16 éves lányoknak jó állapotú mountain
bike bicikli sürgősen eladó. Érd: minden nap
14 óra után a 20/402-23-39-es telefonon.
Eladó: Ceragem masszázságy még garanciával, új páraelszívók (dobozban, 90 cm),
15 ezer Ft-ért, méregtelenítőgép plusz tartozékokkal olcsón, új ipari rozsdamentes 8
literes fritőz (olajsütő). Tel.: 30/ 49-49-824.
Eladó két szekrény, két ágy, 4 fotel, 1
konyhaszekrény. Békés, Dr. Veress Endre
u. 12. Tel.: 30/ 643-36-01, 30/ 346-42-41.
Üzemképes öntvény háromtagos gázkonvektort (nem kéményest) vennék. Két
darabot. Telefon: 70/ 277-01-74.
Lucernamag eladó. Érd.: 70/ 28-63-963.
Pianínó „Etude” eladó Békésen, alig használt, kitűnő állapotban van. Telefon: 30/
564-86-45.
Elektromos futópad eladó. Ötfunkciós: sebesség, távolság, idő, kalória, pulzusmérés. Választható sebesség, a futófelület dőlésszöge állítható, összecsukható. Telefon.
30/ 564-86-45.
Tetőcserép „Polka” új, építkezésből kimaradt, első osztályú 150 db kedvezményesen Békésen eladó. Tel.: 30/ 564-86-45.
Beépített csempekályha, 1 pár alumínium
500-as szalagfűrész kerekek, terménydaráló motor nélkül eladó. 20/ 253-10-88.
Villanymotor 3 fázisú, 4 kW-os 1400 fordulattal eladó. 70/ 365-89-23.
Új német légpuska olcsón eladó (nem felújított)
távcsővel
vagy
anélkül.
Engedélymentes. 20/ 228-58-66.
Ingyen elszállítjuk háztartási lomjait:
műszaki cikk, vas és fém hulladék, kisgépek, ruhanemű, bútor, egyebek. 30/ 93190-85.
Befont demizsonok 10-15-20 literig.
Leanderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű)
500-14000 Ft-ig (minden méretben).
Ugyanitt virágzó kisméretű kaktuszok is.
Tel.: 416-144. Cím: Deák F. u. 39. sz.

Eladó 1 franciaágy, 1 modern heverő és 1
gázpalack. Tel.: 30/ 476-93-80.
28-as női-férfi kerékpár, leánderek négy
színben eladók. Békés, Petőfi u. 39.
Szövőszék eladó. Érdeklődni: Békés,
Pusztaszeri u. 23. vagy 70/ 410-97-83.
Eladó négyszemélyes műanyag csónak.
Bukóüst, súlyzók, terménydaráló, önkiszolgáló tejes hűtő. Telefon: 30/ 36-70894.
Jó állapotban lévő szőlőprés zúzóval
együtt, káposztagyalu és egy férfi kerékpár. Érd.: 415-712, 70/ 52-51-343.
Örökzöldek: tiszafa, tuja, fenyő, ezüstfa,
páfrányfenyő (Gilko Biloba) termelőtől
eladó. 20/ 243-76-56.
Sarokülő garnitúra áron alul eladó. Érd.:
30/ 85-76-797.
Mézédes szőlő eladó. 30/ 258-04-69.
Eladó hangya formájú bébikomp, többfunkciós babakocsi lábzsákkal és esővédővel, gyerekruhák 56-os mérettől fiú és
lány. Érd.: 70/ 408-95-44.
Kúp és szalagcserép eladó, valamint egy
monitor. Békés, Brassói u. 14. Telefon: 70/
286-32-85.
Eladó egy alig használt, kétszemélyes,
kihúzhatós, ágyneműtartós rekamié. Érd.:
643-105.
Eladó új 960 db Tondach „Csárdás” cserép, valamint bontott „Csárdás” cserép.
Telefon: 70/ 592-62-49.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely
palackkal eladó. Érdeklődni: 20/ 886-3909.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Megvételre keresek jó állapotban lévő,
működőképes, kisiparilag gyártott 400500-as szalagfűrészt. Kontár munka nem
érdekel. Telefon: 20/ 216-28-60.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/325-2218
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.
Fa rácsos kiságy (5000 Ft) és egy kétfunkciós, alig használt babakocsi lábzsákkal, esővédővel (15000 Ft) eladó. 20/
429-12-03.

Kistermelői szilvalekvárra előjegyzést felveszünk.
Személyesen a Békési
Pálinkafőzdében
vagy
a 415-992-es
telefonszámon.
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2008. szeptember 23.

Őszi napon őszülő fejjel Dánfokon

ta, hogy a találkozót hosszú
ideje minden évben megtartják, társrendezésben a Békéscsabai Nyugdíjas Egyesülettel,
de ilyen nagyszabású még sosem volt. Híre ment a jó hangulatnak, ezért a megye más
településein működő nyugdí-

jas szervezetek is „bejelentkeztek” és eljöttek. A találkozót
meglátogatta az üdülőköz-

pontban Izsó Gábor polgármester is, és annak a reményének adott hangot, hogy a
Sarkadkeresztúrról, Gerendásról, Mezőmegyerről, Békéscsabáról, Újkígyósról, Körösladányból, Vésztőről, Bélmegyerről és Muronyból vendé-

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPT. 24. – OKTÓBER 10. KÖZÖTT
Szeptember 29. hétfő 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szerkesztésében
Nyugdíjasok Háza
Szeptember 30. kedd 9 órától
Teleky utcai tagóvoda tornaterem átadása,
majd hagyományos Mihály-napi vásár
Teleky u. 26.
Október 1. szerda 14:30 óra
„Miért szép az Élővíz-csatorna?” című fotópályázat megnyitója. Megtekinthető hétköznaponként nyitvatartási időben október 31-ig.
Kulturális Központban
Október 1. szerda 15 órától
Idősek világnapi ünnepi rendezvény. Köszöntő: Izsó Gábor polgármester. Fellép a Békéscsabai Színistúdió, majd megvendégelés.
Kulturális Központ
Október 2. 14 órától
Klubnap és egészségmegőrző előadás a
Nyugdíjas Kosárfonók Egyesületénél
Nyugdíjasok Háza

társasági elnökkel: (1) Nagy megtiszteltetés
Önnel találkozni. (2) Állati jó, hogy összefutottunk. (3) Nagy megtiszteltetés Önnek
velem találkozni. – Fogadjunk, hogy a kedves olvasó is megállt az előbb egy pillanatra.
Természetesen nem csak magát a nyelvet,
hanem az udvariassági formulákat is be kell
gyakorolni, és a könyvekkel szemben egy
internetes oldal szinte naprakész lehet.
Megfigyelve a feladatokat, nyelvtanárként
arra kellett rájönnöm, hogy egy laza idegennyelv-teszthez képest bizony döbbenetes anyagot kell elsajátítani egy külföldinek. Orosz anyanyelvű rokonunk két hét
alatt az Aludj jól! mondatig vitte – így hát
nyelvtanárság ide vagy oda, azt hiszem, a
magyar nyelv megtanulásának legegyszerűbb és legtakarékosabb módja, ha az
ember magyarnak születik. Ahogyan a
teszt utolsó kérdése mondta: „Ez igazán
nem volt nagy durranás.”
Szilágyiné Szabó Ágnes

Október 7. kedd 18 óra
Könyvtári Napok - a Bárka folyóirat irodalmi estje
Vendégeink: Elek Tibor főszerkesztő, Nagy
Mihály Tibor békési költő, Kiss László és
Szabó Tibor szerkesztők, Kiss Ottó író, költő
Könyvtár
Október 8. szerda
Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi
Nyugdíjas Tagozata éves közgyűlése ebéddel
Nyugdíjasok Háza
Október 8. szerda 14.30 óra
Könyvtári Napok – kölyökprogram. Népi
gyermekjátékok készítése
Gyermekkönyvtár
Október 9. csütörtök 14.30 óra
Könyvtári Napok - Alkotó Tinik. Népi
hangszerek készítése
Gyermekkönyvtár

HÉTVÉGE

Mint nyelvhasználó és nyelvtanár, gyakran
megfordulok olyan internetes oldalakon,
melyeknek célja az idegen nyelv(ek) gyakoroltatása. Szívesen próbálkozom a tesztek
kitöltésével, hiszen a legtöbbet a hibáiból
tanul az ember, és mi tagadás, ebben a hajlott korban minden nap edzeni kell az agytekervényeket.
Nem régiben azonban egy magyar nyelvi
oldalon találtam magam, amely idegen
ajkúak számára készült. A feltett kérdésektől aztán – bevallom – megrémültem. A
helyesírási példákkal ne is foglalkozzunk
(Margit a Margithídon a Margitszigetre érve
épp kulcscsomóját zörgeti), hiszen az átlag
magyar egyébként is egy l-lel írja az állványt
és hosszú ú-val a kiárusítást. Előttem van a
szegény – mondjuk: – svéd, ahogy csak pislog, hogyan írják: rettenthetetlen. Hogyan
üdvözöljük a portást: Jó reggelt – vagy Jó
reggelit? Mit mondjunk abban az életszerű
helyzetben, amikor kezet rázhatunk a köz-

Október 7. kedd 14 óra
Könyvtári Napok – találkozás Kiss Ottó
költővel. Beszélgetés a gyermeki lélekről, érzésekről, gondolatokról a szerző gyermekverseivel kapcsolatban
Könyvtár

Október 4. szombat 11 óra
Békési TE I. – Lombard-BVSC I. férfi
extra ligás asztalitenisz mérkőzés
Békési TE II. – Borsod Volán SE I. férfi
NB I-es asztalitenisz mérkőzés
Sportcsarnok

„Az angyalok nem sírnak” – játék az élettel
1956 emlékére címmel két felvonásos színházi előadás az október 23-i városi rendezvények részeként este hattól. Bemutatja a
Főnix Színházi Műhely. Helyszíne a városi
kulturális központ nagyterme. Belépőjegy:
500 Ft/fő.

Október 4. szombat 15 óra
Békési FC - Orosházi Rákóczi SE megyei
I. osztályú labdarúgó mérkőzés
Sportpálya

KIÁLLÍTÁS

HÉTVÉGE

HA KÜLFÖLDI LENNÉK…

Október 5. vasárnap 10:30 óra
Békési SzSK – DEAC-DSI NBII-es férfi
kosárlabda mérkőzés
Sportcsarnok

Október 4-5. egész nap
III. Békési Tökmulatság (programokat
lásd a 2. oldalon)
Békési Tájház (Durkó u. 8.)

HÉTVÉGE

Egy nyelvet beszélünk

Október 4. szombat 20:30 óra
Békési SzSK – Földes Miskolc NB II-es
férfi kosárlabda mérkőzés
Sportcsarnok

HÉTVÉGE

Október 2. csütörtök 15.30 óra
Könyvtári Napok – Csehországról Békésen
Csehország és Morvaország XIX. századi
képeslapokon: Zachár Ottó gyűjteménye. A
rendezvényt és a kiállítást megnyitja
Jaromír Plíšek, a Cseh Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete
Csehország bemutatkozik – előadó Betty
Léderer, a CzechTourism budapesti képviseletének igazgatója. Cseh gasztronómiai kóstoló
Könyvtár

HÉTVÉGE

Balázs Imre, a Békési Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület elnöke lapunknak elmond-

gek mindannyian elviszik Békés jó hírét.
A hazaiakat a Nyugdíjas
Érdekvédők Egyesülete és a
Nyugdíjas Kosárfonók Egyesülete képviselte.
Délelőtt rendezték meg az
egészségnap programjait, így a
sportvetélkedőket. Volt kötélhúzás, „pincérverseny”, célba
dobás, kapura rúgás. A versenyeket Szilvásy Ferenc, a Békéscsabai Nyugdíjas Egyesület
elnöke felügyelte, egyben ő
adta át a legjobbaknak járó szerény díjakat. Az egészségnaphoz kapcsolóan kb. hatkilométeres gyalogtúrát is tartottak,
egészen a dobozi hídig ehhez
szakmai segítséget Kaposi
Lászlóné, a Békéscsabai Nyugdíjas Egyesületben működő
életmód klub vezetője nyújtott.
A helyben főzött ebéd elfogyasztása után énekes és táncos fellépésekkel szórakoztatták magukat a szépkorúak, de
nem maradt el a szalonnasütés és a tánc sem.
A rendezvény harmadik
társrendezője a Békési Megyei
Nyugdíjas Szövetség volt.

HÉTVÉGE

Nagyszabású, egészségnappal egybekötött nyugdíjas találkozót tartottak nemrégiben, még a
melegebb napokat kifogva Dánfokon. A találkozóra Békésről és még kilenc megyei településről
közel 400 nyugdíjas érkezett.

Október 4. szombat 18 órától
Erste-Békési FKC – Kiskőrösi KSK NB
IB-s férfi kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

ELŐZETES AJÁNLAT

Válogatás a Csuta Művésztelep művészeinek alkotásaiból a Békési Galéria (Széchenyi
tér 6.) nagytermében október 31-ig látogatható. Nyitva kedden és pénteken 10-14
óráig, szerdán, csütörtökön és szombaton
13-17 óráig.

Magyar Örökség-díjat szeretnének
néhai Kiss Józsefnének
Csukás Irén, egykori békési általános iskolai tanár kezdeményezésére aláírásgyűjtés
kezdődött, mellyel szeretnék
alátámasztani a néhai Kiss
Józsefné, született Szabó Anna, mint a békési szűcshímzés felújítója Magyar Örökség-díjra való felterjesztését.
Az indoklás szerint általa lett

a békési szűcshímzés nemcsak helyi hímző szakkörök
kedvenc mintája, hanem a
megye és az ország, sőt a
világ több részén is ismert és
keresett.
Aki a céllal egyetért, az
aláírásgyűjtő ívet a városi
Könyvtárban elláthatja kézjegyével.

Mérlegképes
könyvelőt
keresünk!
Önéletrajzokat a
szentlazarbekes@tonline.hu.
címre várjuk.
További információk:

www.szentlazar.hu
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Ismét sikeres bunyós gálát
rendeztek Békésen

SPORT

Megkezdődött az
asztalitenisz bajnokság
Az asztaliteniszezők nemzeti bajnokságában három békési
csapat szerepel. Az Extraligás férfi első csapat a tavalyi hetedik
helyezést követően szeretné megszerezni a hatodik helyet – nyilatkozta Balogh József vezetőedző. Az ifjúsági válogatott Sebestyén Péter mellett az örökifjú világbajnok Klampár Tibor, dr.
Bohács Gábor és Baranyi József kapott helyet a csapatban. A
férfiak második csapatától az NBI-ben a bizton bent maradást
várja a szakvezetés.
A szintén NBI-es Békési TE női csapatát, mely jelentősen
megerősödött, Jámbor Zoltán edző a legjobb három közé reméli.

Közeledik a bajnokság
A Békési SZSK NB II-es kosárlabda csapata számára is közeledik a bajnoki nyitány. Októbertől indul a szezon, rögtön két hazai mérkőzéssel kezdenek a fiúk a jelentősen átszervezett bajnokságban.
A felkészülést augusztus elején kezdte a csapat a tavalyi játékoskerettel. A felkészülési időszakban három tornán vettünk
részt. Először Mezőberényben a III. Sportcsarnok Kupán szerepeltünk, ahol Gyulát és Mezőberényt megelőzve első lett a csapat. Utána a gyulai Erkel-kupa következett, ahol sikerült ismét
megszerezni az első helyet. Itt a budapesti VSTR-Hungária és
a Hódmezővásárhelyi Kosársuli volt az ellenfél. A harmadik
torna Békésen, a Madzagfalvi Napok keretében zajlott. Az 52.
Viharsarok Kupa 2. helyén végzett a BSZSK a Kiskunfélegyháza mögött.
Összegezve a felkészülési időszak eredményeit: a mérkőzések
alapján bízhatunk benne, hogy a csapat az NBII meghatározó
gárdái közé fog tartozni.
Még egy erőpróba áll előttünk a bajnoki rajtig: szeptember
20-21-én Kiskunfélegyházán szerepelünk a Dánffy Antalkupán, ahol a célunk a kupa elhódítása.
Örömteli hír a csapat háza tájáról, hogy Korcsog György a
szarvasi Tessedik Főiskola végzett hallgatója kapta a főiskola
Vitéz Sebő Ernő vándorserlegét sport tevékenységéért. Az idei
évben is nagy szeretettel várjuk mérkőzéseinkre a kosárlabda
iránt érdeklődő nézőket. Először október 4-én szombat este
20:30 órától lépünk pályára a Sportcsarnokban, ellenfelünk a
Földes Miskolc csapata lesz.
A csapatról, a mérkőzéseinkről, eredményeinkről, a békési
kosárlabdáról a www.gportal.hu/bekesiszsk honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Balog Vilmos

Horgász
szemmel
DRÓTELŐKÉS
KÉSZÜLŐDÉS
Amikor a reggelek levegője
megborzolja a horgász bőrét,
itt az ideje a csukapecázásnak. A legjobban a körforgó
és a támolygó villantókkal
lehet becsapni a láncoldalú
csukákat. Számomra már
sokszor bizonyított gumihalas
és twisteres pergetés. Egy jó
barátom által hétvégi csukázásnak nekiindulva megbeszéltük a taktikát: én köthető
drótfonatból tettem előkét a
twister elébe, ő pedig hagyományos forgó kapocsra csatolta a gumihalat, mondván az
úgyis nagyobb, azt kevésbé
nyeli el a krokodilpofájú. A
szűkre szabott délutánt befejezve a pergetést 2-0 arányban nyertem, ám csukák sajnos nem kerültek a jó barát
hétvégi asztalára.
Kedves halbarátok, amit a
csuka lenyel, esetleg megakad
a szájába horog vagy műcsali,
nem fog elpusztulni, mert
olyan savakat termel a szervezete, hogy a vasat igen rövid
idő alatt lebontja!
Szekerczés Sándor

BÉKÉSI
ÚJSÁG

Balról jobbra: Kótai Mihály profi bokszoló, Maczik Pál békési edző és Maczik Róbert ökölvívó

Szeptember 6-án szombaton délután a városi sportcsarnokban a X. Madzagfalvi Napok társrendezvényeként zajlott a II. Surman Boksz Gála.
Az eseményen öt egyesület
versenyzői 14 párosban mérték össze tudásukat: felnőtt,
utánpótlás, férfi és női mérkőzések mellett a békési „öregfi-

úk” is kötelek közé léptek.
Jelen volt városunk több képviselője, a jegyzőasszony és
Izsó Gábor polgármester is a
helyszínen izgulta végig a változatos, jó mérkőzéseket.
Ugyanakkor sztár vendégei
is voltak a rendezvénynek.
Kótai Mihály profi bokszvilágbajnok, valamint a K1 vi-

Kézilabda toborzó
A Békési FKC kézilabdázni vágyó fiúk jelentkezését várja
alábbi csoportjaiba:
– most induló kezdő csoportba várják az általános iskolák
első osztályos tanulóit.
– a már működő csoportokba az általános iskolák 5-6-7.
osztályos tanulóit (19995-96-97-ben születettek).
Jelentkezni lehet személyesen hétfőnként 16 óra-19:30
között a Jantyik utcai Sportcsarnokban. Érdeklődni. Kádas
László, BFKC utánpótlás szakosztály-vezetőjénél a 30/ 33-74216-os telefonon.

lágbajnoka Rácz Dénes is
megtisztelte jelenlétével a
gálát, fokozva az amúgy is fokozott jó hangulatot. Mindent
összegezve, nagyon jól sikerült
a rendezvény és kitűnő mérkőzéseket láthatott a kilátogató nagyszámú közönség.
– A rendezvénnyel nem titkolt célom, hogy a Békés
megyében haldokló ökölvívóéletet felélesszem. Szükség van
arra, hogy az egykori kitűnőségeket, mint Bolla László,
Csuta Imre, Csepregi Károly,
Róma József, Belleli Lajos,
Bohus Pál megkeressük és
életüket, sporteredményeiket
példaként állítsuk az utánpótlás ökölvívók számára – értékelte lapunknak a gálát a kiváló sportoló és edző, Surman
Zoltán.
Lakatos Gyula

Madzagfalvi sakkverseny
A Békési TE rendezte meg a Madzagfalvi-kupa rapid sakkversenyt. A kétnapos, kilencfordulós viadalt a felnőtteknél százszázalékos teljesítménnyel a békési lakos, de mezőberényi és
makói színekben sportoló ifj. Balog Imre nyerte.
Eredmények: A csoport, felnőttek: 1. ifj. Balog Imre, 2. Petró
(Békési TE), 3. ifj. Horváth A. (Oroshái SE), 4. Balog I.
(Mezőberény), 5. Váczi (Orosházi SE), 6. dr. Gosztolya (Békési
TE). Legjobb ifjúságiak: 1. Hegyesi (Békési TE), 2. Oláh (Békési
TE), 3. Szabó Cs. (Makó).
B csoport, ifjúságiak: 1. Kurilla Miklós (Gyula), 2. Kéki (Mezőberény), 3. Uhrin (Mezőberény). 12 éven aluliak: 1. Varga Tamás
(Békési TE), 2. Csordás (Hódmezővásárhely), 3. Vértes (Békési
TE). Lányok: 1. Balog Emese (Békési TE), 2. Soós (Békési TE).

Két fordulón túl a BFKC
Az NBI/B-ben induló Erste-Békési FKC első két mérkőzését
játszotta le a 2008/2009-es szezonban. A nyitófordulóban
Nyíregyházán félidőben még a mieink vezettek három góllal
(11-14), a legvégén azonban fordítani tudott a hazai csapat (2827), így otthon tartották a bajnoki pontokat.
Az első hazai mérkőzésen ötszáz néző előtt a Dabas-Diego
KC ellen 14-14-es félidőt követően kétgólos győzelmet aratott
a BFKC. Molnár István hét, Polgár Tibor öt gólt szerzett.
A hazai mérkőzésekre szóló bérleket hétköznaponként a
Sportcsarnokban még megvásárolhatók.
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