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

Lapunk
tartalmából

A szünet után az Eötvösbe
költöznek a Heppes alsósok

A békési sport relikviái
a Galériában 2. oldal

Rendhagyó értekezleten tájékoztatta a szülőket a Békési Kistérségi
Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolája arról az átfogó felújításról, amely a mostani tanévet felöleli. Ennek nyomán 550 millió
forintból (90 százaléka pályázaton elnyert pénz) kompletten átalakítják, 21. századi arculatúvá, energiatakarékossá és akadálymentessé teszik az 1981-ben átadott József Attila utcai iskolaépületet.

Halloween parti a
Karacsban
7. oldal
A Fradit verve Szuperbajnok a Békési TE
8. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend
NOVEMBER 14-21.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
NOVEMBER 21-28.
Levendula Patika (Csabai u.)
NOV. 28. – DECEMBER 5.
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.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

Leleplezték a „Sportkönyvet”
Dr. Hepp Ferenc, békési születésű sportdiplomata születésének századik évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezéssorozat részeként a minap leleplezték azt a Békési Sportkönyv
elnevezésű gránit emlékművet, amely városunk legkitűnőbb
sportolói és sportvezetői előtt állít emléket az Erzsébet-liget
bejáratánál. Az ünnepségre Békésre érkezett az iskolanévadó,
Dr. Hepp Ferenc fia is.
Erdős Norbert országgyűlési képviselő és alpolgármester köszöntőjében kiemelte: egy közösséget mindenkor maghatároz a sporthoz való
viszonya, és e tekintetben Békésnek
nem kell szégyenkeznie, mert mindenkor elkötelezett volt a sport ügye
iránt.

– Mindig voltak olyan sportvezetők,
edzők, mesterek, akik őrizték és továbbadták a sport szeretetének lángját –
hangzott el. Az emlékmű elhelyezése
helyszínének indokául elmondta, hogy
itt évtizedek óta élénk sportélet folyt:
csónakázás, korcsolyázás, és kosárlabda.
Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzat: van értelme
annak, hogy többet fizetünk
Elodázhatatlanná vált felújítások oldódtak meg a helyi
vízdíj fejlesztési hányadából –
ígéri az önkormányzat.
Békés város képviselő-testülete még 2007-ben döntötte el,
hogy a helyi vízdíjba rekonstrukciós felárat épít be azért,
hogy a település területén lévő
elöregedett vízközműrendszer
felújításának pénzügyi feltételeit megteremtse. Az azóta
eltelt időszakban a víz- és csatornadíjakban képződött fejlesztési keret Békésnek külön
számlán állt rendelkezésére. A
2007-ben és 2008-ban befolyt
összesen nettó 62 millió forintból 2008 december végéig
több fejlesztés is megvalósult.
A Teleky utcai szennyvízcsatorna építésére 8, míg a Vá-

sárszél utcai ivóvízvezeték rekonstrukcióra 3,7 milliót költött a város, emellett több helyen történt vízvezeték-, fedlap-, áteresz-, illetve tűzcsapcsere. A helyi önkormányzat
2008 év végéig összesen 37
millió forintot költött a felújítási alapból a településen belüli rendszer megújítására.
A közelmúltban újabb fejlesztésekről is döntés született.
Elodázhatatlanná vált, így kívül-belül leszigetelték a víztorony tárolóterének födém szerkezetét mintegy hétmillió forintért. Az idén elkészült Malomasszonykerti új vízhálózatnak a meglévő hálózatra való
csatlakoztatására 1,4 millió forint értékben két átadási pontot építettek ki, végül pedig a

Tárház utcai szennyvízakna
próbafelújítására 280 ezer forintot fordítanak. Ez utóbbi
munkálatokra az agresszív
szennyvíz okozta károk miatt
volt szükség.
Békésen évente összesen
több mint 500 csőtörés van, a
117 km hosszú gerincvezetéken
és a 70 km hosszú bekötéseken. Az idei év száraz nyara
nem kedvezett a földben lefektetett vezetékek állapotának.
A szárazság okozta földmozgások csőtöréseket is okozhatnak az elavult rendszeren. Ennek ellenére kevesebb helyen
kellett javítani a csöveket az
előző évekhez képest.
A szakemberek az elkövetkező évekre még látványosabb
javulást várnak.

A tájékoztatásra eljöttek a kivitelező Strabag Kft. képviselői, akik az
éppen folyó munkákról és a további
ütemezésről adtak számot. Sebestyén
János építésvezető leszögezte, hogy
„nem lesz akadálya a projekt határidős
befejezésének”. Az átadás végső határideje 2010. augusztus 31.

A szülőket leginkább az érdekelte,
miképpen érinti gyermekeik iskolába
járását az átalakítás. Ezzel kapcsolatban Deákné Domonkos Julianna tagintézmény-vezető elmondta, hogy a
felső tagozatos gyerekek (5-8. osztályig) a tanév végéig maradnak az épületben.
Folytatás a 7. oldalon

Átadására vár az uszoda
A hivatalos átadási időpontja lapzártánkkor még nem ismert, de annyit
azért tudni lehet, hogy a műszaki
bejárást követően próbaüzemben
működik jelenleg a békési uszoda.
Úgy tudjuk, hogy a lakosság még idén
használatába veheti a mintegy 290
millió forintból megvalósuló feszített
víztükrű 25 méteres versenymedencés
és tanmedencés, szaunás komplexumot, amely a Mátra utca felöl közelíthető meg. A hivatalosan idén március
16-án megkezdett építkezés kivitelezője a helyi Vektor Építőipari Kft.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Őszinte ember volt egy
hazug korban 4. oldal

Népfőiskola indul Békésen
A békéscsabai Életfa Kulturális Alapítvány kezdeményezésére és szervezésében rövidesen elkezdi
munkáját az Örökség Népfőiskola Békésen. Célja,
hogy a hagyományos, a magyarság múltjában gyökerező ismereteket és kultúrát eljuttassa az ifjabb
generációkhoz is.
Ezek közös jellemzője, hogy
egylényegű azzal a természettel és épített környezettel,
melyben életét szervezi, és
amely eddig is megtartott
minket, és reményeink szerint
ezután is jövőnk alapja lehet.
A népfőiskolai hétvégéken
az ismeretterjesztésen túl
műhelymunkát is kínálnak. A
képzés részterületei: népi kézművesség, népi gyógyászat,
biokultúra.
Az első népfőiskolai alkalom november 21-én, szombaton lesz 9 órától egész nap.

Néhány előadás: Világfa –
szerves társadalomszemlélet
(Hamvas Gábor), Mesélő
nemezek (Vetró Mihály), Élet
igenlő gondolkozás – életigenlés a kertben (Győrffy Sándor),
Önellátó biogazdálkodás (Baji
Béla), Közösségi Önsegítő
Rendszer (Tóth Miklós).
A büfé ebédet a Békés és
Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesület biztosítja. A
délutáni órákban baranta bemutató lesz, és műhelymunka
kezdődik. Lehet nemezelni,
adventi koszorút és népi hang-

szereket készíteni, a biokultúrával és a KörösKör működésével közelebbről megismerkedni. A napot 17 órától Belencéres táncház (népdal és
néptánc tanulás) zárja.
A jövő megalapozása érdekében családokat is várnak. A
rendezvény teljes költsége
8000 Ft/fő, de pályázatoknak
köszönhetően kötelező részvételi díj nincs. Egyéni döntés
alapján 1000 vagy 2000 Ft-os
támogatójegyek válthatók.
Részletes információ Koszecz
Sándortól vagy Budai Tündétől
kérhető a 66/411-141-es telefonszámon. Bővebben olvashat
a témáról honlapunkon is:
www.bekesiujsag.hu.
További tervezett népfőiskolai időpontok: 2009. december 12-13., 2010. február 13-14., április 10-11.
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Más szemszögből
INTERJÚ PATAKI ISTVÁN KÉPVISELŐVEL
– Ön érdekes, kettős szemszögből szemlélheti a politikai és gazdasági történéseket, hiszen itthon ellenzékben van, míg országosan
kormányon. Hogyan látja mai helyzetünket?
– A klasszikus értelemben vett frakció nálunk
nem működik, én egy, a városért ténykedő
választott képviselő vagyok. A tulajdonképpeni
válasz egyszerű, mert úgy látom, hogy országosan ugyanazok a problémák, mint helyi szinten.
Gondolok itt a magas hitelállományra, a közbeszerzések körüli anomáliákra, az úgynevezett
végkielégítési ügyekre, a presztízs beruházásokra, a jóindulatú, de hozzá nem értő politikusok-

ra, és a sort lehetne még folytatni. Talán annyi
a különbség, hogy az országos kormányzat a
gazdasági válság hatása mellett alkalmanként a
saját rossz döntéseit is beismeri, míg városi szinten egyelőre csak kormányra való mutogatás történik. Én úgy gondolom, hogy minden szinten
megvan a vezetők felelőssége és adott esetben a
hozzáértés, a szakszerű döntések döntik el azt,
ami történik az országban és a városban is,
miközben nagyban torzítják a közállapotot a
politikai, illetve pártérdekek. Így kisvárosokban
is, mint Békés, ez a gondolkodásmód eljutott a
kisebb közösségekig, hovatovább a családok
szintjére, oktalan vitát, meg nem értést, szembenállást okozva. Mint képviselő úgy gondolom, hogy a pártszempontokat mindenképpen
meg kellene előzniük a lakossági érdekeknek,
miközben elfogadom azt is, hogy a pártok képviselőinek saját gondolataik, hitvallásuk van.
Ezt tudomásul kell vennünk.

– Szeretné-e az előzőeket a konstruktív ellenzéki szerepköréből békési sajátosságokkal
kiegészíteni?
– Ellentmondásos a város abban az értelemben, hogy az önkormányzat és a lakosság több
évtizedes erőfeszítései révén viszonylag jó az infrastruktúra, jobb a helyzet a megyei átlagnál.
Gondolok a szennyvíz, ivóvíz ellátásra, az utak
aszfaltozottságára, ugyanakkor több ok miatt
szinte kilátástalan a munkanélküliek helyzete,
nagyon sok ember él szegénységben, és ezen az
önkormányzati erőfeszítések csak kismértékben
segíthetnek. És természetes, hogy az országosan
jelentkező problémák ily módon nagymértékben
sújtják a várost is. Meggyőződésem, hogy különösen ilyen kis településen a lakosság és a város
vezetőinek együttműködése nélkülözhetetlen.
Az önkormányzat demokratikusan működik,
szélsőséges nézetek nem jellemzőek a tevékenységére, úgy látom, hogy a képviselők tudásuk és
tapasztalatuk szerint, egyúttal annak korlátjaival
vesznek részt a lakosság érdekeit, vagy vélt érdekeit szolgáló döntésekben.
– Három cikluson át volt Békés polgármestere. Ezzel a szakmai múlttal a háta mögött
lát-e hibákat a város jelenlegi vezetésében?
– A város mai vezetésének mélyebben el kellene gondolkodnia azon, hogy a kormány felelősségének állandó felemlegetése mellett hogyan
tudna hasonló nagyságrendű településekkel
lépést tartani. A másik alapvető probléma az eladósodás nagyságrendje, amelyeket előbb-utóbb
vissza kell fizetni, ráadásul ezek egy része olyan
beruházások megvalósítását szolgálják, amelyek
vagy fölöslegesek, vagy olcsóbban is meg lehetett
volna oldani őket. Ilyennek tartom az inkubátorházra költendő 150 milliós önrészt, valamint
hogy a bölcsődék állapotának javításával, felújításukkal kiváltható lett volna egy több mint 200
millió forintos beruházás új bölcsőde építésére.
Továbbra is hibának tartom, hogy a város lemondott a közel 700 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatásról, amit a régi önkormányzat kapott a dánfoki sportkomplexum építésére. Az önkormányzat és a hivatal személyzeti munkájában is látok problémákat.
– Ön már nyugdíjas. Mivel telnek a napjai?
– Lényegesen több az időm a családomra,
főleg az unokáimra – a negyedik nemrég született – és kicsivel több időt tudok fordítani
közismert hobbijaimra is.

Hétmillió forintot nyertek
a Vállalkozói Alapból
Békés Város Önkormányzata idén második alkalommal
írta ki a Vállalkozói Alap pályázatot, melyre ezúttal öt vállalkozás adta be érvényes pályázatát. A képviselő-testület a legutóbbi soros ülésén döntött a
rendelkezésre álló mintegy 7
millió forint felosztásáról, me-

lyet kamatmentes kölcsön formájában 24 illetve 30 hónapos
futamidővel még novemberben
folyósítanak az érintett vállalkozások részére. A Vállalkozói
Alapból elnyert támogatás célja
elsősorban békési munkahelyteremtő és/vagy -megtartó beruházások segítése.

Rágcsálóirtás
Ismét rágcsálóirtás végeznek városunkban, december 7-11. között.
Igényeiket december 4. (péntek) 14 óráig jelezhetik a
Polgármesteri Hivatal telefonközpontjában, valamint hosszú idő
után újra a Kossuth utcai, egyállásos autómosónál.

Pontosítás
Előző lapszámunkban a
Főhajtás 1956 hősei előtt című cikkünk fotója a 3. oldalon nem a volt hadifoglyokat

ábrázolja koszorúzás közben.
A POFOSZ nevében Püski
Imre és Hevesi Ferenc koszorúzott.

A békési sport relikviái
kerültek vitrinekbe
A Hepp Napok részeként
megnyílt az a kiállítás, amely a
békési sportnak állít emléket.
A Galéria kistermének vitrinjeibe az egyes legkiemelkedőbb sportok és edzők, továbbá a „legbékésibb” sportágak
tárgyai kerültek, mindenekelőtt rengeteg serleg, érem. A
kiállítás középpontjában a
száz éve született Dr. Hepp
Ferenc áll, de nagyon érdekes
városunk máig egyetlen világbajnokának, Pankotai Gábornak az anyaga is. Kiállítják az
1995-ös duisburgi kajak vb-n
nyert aranyérmét, valamint a
versenyen használt lapátját is.
A kiállítás megnyitóján Izsó
Gábor polgármester elmondta,
hogy Békés megyében városunk a legeredményesebb a
lakossághoz viszonyítottan.
Utalt a korábbi évtizedek,
mondhatni egy-másfél évszáA HIÁTUS Alapítvány
(Békés, Petõfi u. 7-9)
megköszöni mindazok
támogatását,
akik személyi jövedelmük
1 %-t felajánlották.
A kapott 15.791 Ft-ot
kollégiumi diákok
sportversenyének
lebonyolítására fordítottuk.

Dr. Hepp Ferenc, az iskolanévadó sportdiplomata fia a Hepp Napok
szinte valamennyi rendezvényén részt vett. Felvételünkön édesapja
anyagának tárlói előtt.

zad kiemelkedő alakjaira, akik
versenyzőként és edzőként,
testnevelőként Békést az élvonalban tartották. Kitért még a
sportnak az egészséges életmódban betöltött fontos szerepére is. A „Fejezetek a békési
Kriston-torna elõször Békésen!
A népszerû intimtorna kiscsoportban, szakképzett oktatóval
Békésen, november végén.
Segít: nõgyógyászati gondokon,
meddõség esetén, könnyebb
szülésért, menstruációs és
klimaxos problémákon. 12 óra,
két alkalom hétvégén, 15 ezer Ft.
Bejelentkezés: 70/944-39-13.

sport történetéből” című tárlatot S. Turcsányi Ildikó szakmuzeológus rendezte. Ugyanilyen
címmel kiadott, fotókkal gazdagon illusztrált kiadványa a
Békési Téka sorozat részeként
szintén mostantól hozzáférhető.
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Tippeket adtak a leendő sportosztályokhoz
Korábban már írtunk arról, hogy a Békési
Kistérségi Általános Iskola vezetése és a városvezetés sportosztály indításán gondolkodik, már
jövő szeptembertől.
A jelenlegi tervek szerint
egy-egy elsős és ötödikes osztályban kezdődne meg a gyerekek kiemelt sportképzése.
Több sportág lenne választható, így a kézi- és a kosárlabda, a kajak, az atlétika és
talán az ökölvívás – mondta
el lapunknak Kálmán Tibor
sportreferens azt a konferenciát megelőzően, amely a
Hepp Napok zárásaként került sorra.
A tudományos tanácskozáson városi sportvezetők, edzők
és testnevelő tanárok előtt Dr.

Sterbenz Tamás, egyetemi docens, a Magyar Kosárlabda
Szövetség főtitkára arról
beszélt, hogyan lehetne megpezsdíteni a kosárlabdasportot
Magyarországon.
Izsó Gábor a sportról mint
összekötő kapocsról szólt. Kiemelte, hogy az individualizmus, elidegenedés korában a
sport által biztosított közösségi érzés megélésének a személyiség alakulására ható szerepe van.
Dr. Halmai Zoltán sportorvos a sporttáplálkozásról, ezen

Bocsánat
Pálmai
Tamás

pasztalatait hozták el Békésre.
A gyulai és a szolnoki példa
igen részletes megismertetése,
gyakorlati tapasztalatai nyomán még gördülékenyebben
folyhat a helyi sportosztályok
előkészítése.
Sz. K.

belül a teljesítményfokozókról, tömegnövelő és fogyókúrás szerekről mondott néhány
érdekes gondolatot.
Ezek mellett két olyan előadásra is sor került, amelyben
két működő sportiskola ta-

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Leleplezték a „Sportkönyvet”
Folytatás a címoldalról
A Csuta György festőművész
tervei nyomán Minya Gábor
kőfaragó mester által elkészített kettős gránitlap emlékművet Izsó Gábor polgármester,
Dr. Hepp Ferenc (az iskolanévadó fia), és Dr. Jakabházyné
Mező Mária, a Magyar
Olimpiai Akadémia főtitkára
leplezte le.
Később Mester Péter, a
Békési Városvédő és Szépítő
Egye sület elnöke mondott
beszédet. Dr. Hepp Ferencet
a magyar sport korszakos
alakjának nevezte. Kiemelte
a Békésen született vasakaratú személyiségű, óriási tudásszomjú és igazságérzetű
Hepp óriási tekintélyét,
amelyet kivívott magának a
nagyvilágban.
A hallgatóság számára az is
kiderült, hogy Hepp Ferencnek köszönhetjük a kosárlab-

A Sportkönyv fantázianevű emlékműre először Dr. Hepp Ferenc, a
magyar kosárlabdázás atyja neve kerül fel. A békési születésű sportdiplomata életútját Mester Péter méltatta.

dasport magyarországi megismertetését és elterjesztését. A

Je g y z e t

harmincas évek elején ugyanis
Springfieldben tanult ösztön-

díjjal, azon az amerikai településen, ahonnan ez a sportág
elindult világot hódító útjára.
Amerikából hazatérve egy
időben igazgatta a Testnevelési Főiskolát, később politikai
okok miatt „csak” tanára volt,
és évtizedekig betöltötte a
Magyar Kosárlabda Szövetség
elnöki posztját.
Dr. Hepp Ferenc 1980-ban
bekövetkezett haláláig gyakran járt haza Békésre. Egész
életében büszke volt, hogy
innen indult el és itt szerette
meg a sportot. Még hatvanöt
évesen is beszállt a játékba a
Viharsarok Kupán, fürgeségét,
játékintelligenciáját a korabeli
sportolók is megirigyelték.
Az ünnepségen később koszorúzásra került sor.
A tervek szerint a Sportkönyv emlékmű „kőbe vésett
lapjaira” a jövőben újabb és
újabb nevek kerülnek fel.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: nem volt.
Elhunytak: özv. Lipcsei
Lajosné (77 évesen), Kovács
István (92), Garas György
(82), Nagy János (72), Jankus Mihály (53), Gál Ágnes
Julianna (59), Tamási Gézáné (78), Fazekas István (67,
Kamut), Kovács Sándor
(80), Csontos László (51),
Mucsi János (71), Kara Ist-

vánné (88), Kovács László
(86), Petrás János (84), Kiss
Gergelyné (87), özv. Szalkai
Mihályné (88, Kamut),
Nagy Sándor (57), Gécs
Gyula (62), Tokai Gáborné
(88), Nagy Mihály (80).
Nyugodjanak békében!

A Nobel-díjas Kertész Imre
„hazaszeretete” ragadtatott
velem tollat. Lássunk néhány részletet belõle: Magyarországon az elmúlt tíz
évben folyamatosan rosszabbodott a helyzet. A szélsõjobboldal és az antiszemiták
uralkodnak – jelentette ki. A
Die Welt arról faggatta a
német fõvárosban élõ írót,
hogy berlininek vagy budapestinek érzi magát. Kertész
kijelentette: „Nagyvárosi
ember vagyok, és mindig az
is voltam. Egy nagyvárosi
ember nem budapestinek
vallja magát. A város ugyanis teljes mértékben balkanizálódott. Egy nagyvárosi
ember Berlinhez kötõdik. A
magyarok régi káros szenvedélyei – a hazugság, a dolgok elfojtására való hajlam –
jobban jellemzõk, mint valaha. Az újságíró emlékeztette
Kertészt arra, hogy Budapesten született, ott töltötte
gyermekkorát, és a buchenwaldi koncentrációs táborból való kiszabadulása után
is oda tért vissza. „Nincs az
Ön, az irodalom terén rendkívül gazdag országában
semmi olyan, amihez kötõdne?” – kérdezte az írót. „Az
európai kultúra terméke
vagyok, egy dekadens, ha
akarja, egy gyökértelen. Ne
kössön engem Magyarországhoz” – jelentette ki
válaszában Kertész. „A faji,
nemzeti hovatartozás rám
nem vonatkozik. Ami pedig
az Ön által említett gazdag
magyar irodalmi tájat illeti,
elárulok valamit: a szocialista évek alatt egyetlen egy
államilag
engedélyezett
könyvet sem olvastam. Ízlésemnek ugyanis mindaz
egyáltalán nem felelt meg.
Mindig felfordult a gyomrom, amikor megpróbáltam” – hangoztatta Kertész.
Nos, kedves olvasók, nekem
is felfordult, de nem a
lopva, rejtezve, betiltást és
börtönt is vállalva, sorok
közt elbújtatva, csak azért
is értékeket közlõ és mentõ
„szocialista” magyar iroda-

lomtól és azok tiszteletre
méltó, nemegyszer saját létüket, egzisztenciájukat
kockáztató szerzõitõl (persze, leszámítjuk a be....kat),
hanem a kortárs „jelesünktõl”, és gondolom, ezzel
nem vagyok egyedül. Pedig,
eredetileg valami felemelõt
és szépet szerettem volna
írni a megbocsátásról, aztán
beleakadtam a fenti interjúba, és ismételten rájöttem,
hogy a Miatyánk ezen sora
(...és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk
vétkezõknek) sem könnyebben teljesíthetõ, mint akármelyik másik. Mert ugyan
senki fölött nem törhetünk
pálcát, nem vethetünk senkire sem elsõként, sem
akárhányadikként követ,
azaz senkit sem bélyegezhetünk meg büntetlenül addig, míg magunkat tisztába
nem tettük Isten és ember
elõtt, de mindennek van
határa. Elnézést, de a pofátlanságnak is.
No, kidohogtam magam,
elszállt a hirtelen jött indulat és a kobakból a gõz.
Visszagondolok mindennapi
penzumomra, kis imasorozatomra, ahol, amelyben
addig ismétlem hangosan,
„értve” a sorokat, míg teljesen azonosulva, a külvilágot
teljesen kiiktatva nem mondom minden szavát. Saját
vétkeknél tételesen átgondolom õket, és megpróbálok
tenni is ellenük. Az ellenünk
vétkezõknél pedig megszemélyesítem, mintegy elõhívom mindazok arcát, akik
nagyot vétettek valaha ellenem, és addig gondolok rájuk, míg el nem hiszem,
amit hangosan mondok róluk: „Megbocsátok, és szeretlek téged, megbocsátok,
és szeretlek titeket.” Volt,
mikor a legkönnyebb résznek tartottam ezt. Aztán a
Jóisten, hogy el ne higgyem
magam, adott nekem ellenséget, hadd tanuljam meg e
sorok igazi súlyát is. Bevallom, megvoltam eddig a
saját különbejáratú ellenlábasaimmal, nem hiányzott
Kertész Imre, de – ette fene
– elfér majd a többi között.
Legyek kicsit kaján: Hadd
élvezzék egymás társaságát...
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A Kézmosás
Világnapja Tarhoson
A fertőző betegségek 80
százaléka közvetlen érintkezés útján terjed. A baktériumok és vírusok terjedése
megakadályozásának legjobb
és legegyszerűbb módja a kézmosás. Bár a fejlett országokban általában rendelkezésre
áll a tiszta víz és a szappan, a
XX. század eleje óta oktatják
a gyerekekkel foglalkozó
szakemberek a higiénés szabályokat. Az UNICEF által
meghirdetett program a kézmosás fontosságára irányítja
rá a figyelmet.
A világnap alkalmából az
UNICEF Magyar Bizottsága
két pályázatot hirdetett meg:
rajz- és kreatív pályázatot.
Ezekben a programokban a
Békési Kistérségi Iskola Tarhos Tagintézménye teljes tanulói létszámmal vett részt.
Rendkívül színes napot állítottak össze a pedagógusok. Már
az előzetes feladatokat is nagy
lelkesedéssel oldották meg a
gyerekek: készítettek kitűzőket, rajzokat, mesét írtak.
A Világnap alkalmából
október 14-én a tanítási órák
keretein belül játékos feladatokat oldottak meg. A színes
forgatagból csak néhányat
emelnénk ki: Makk Marci
legyőzte Hapci Manót, pantomimjáték, meseátalakítás,
betegségűző mondókák, kirakó, kötélhúzás a bacilusok

és a szappanok között, „ünnepélyes” kézmosás közben
daltanulás. Egyszínű pólókra
kézlenyomatot készítettek,
kémiai kísérletet láthattak a
gyerekek a szappan tisztító
hatásáról, a nyolcadikos
tanulók felkeresték az óvodásokat és az idősek klubját,
majd az utca emberét megállítva felvilágosították őket a
kézmosás fontosságáról, stb.
Az értékelés során szappant
és
szappanbuborékokat
gyűjthettek a diákok.
A rajzpályázat győztese
Lipcsei Anna 1. osztályos tanuló lett, aki az UNICEF által
felajánlott ajándék bögrét
vehette át tagiskolánk vezetőjétől, Szerencsiné Szabó Annától. A meseírás versenyében
Dugmonits Enikő 6. osztályos
tanulónk lett a legügyesebb.
Meséjét mindannyian élvezettel hallgattuk.
Az egész napos rendezvény
dokumentációját, a hozzácsatolt fotókat, videofelvételeket
elküldtük a szervezet részére
abban a reményben, hogy a
pályázat sikeres lesz. Ám abban biztosak vagyunk, hogy
ez a nap mindentől függetlenül sikeres volt, hiszen sokat
tanulhattak a gyerekek a higiénés szabályokról, és emellett
még nagyon jól is érezték
magukat!
Az iskola tantestülete

Őszinte ember volt egy hazug korban
Nem mindennapi kiállítás látható mostantól jövő
év tavaszáig patinás Galériánk nagytermének falain. Negyvennégy festmény egy korábban elfeledett, egykor Békésen is szolgált református lelkipásztor-festőművésztől, Szúdy Nándortól. Többségében Biblia ihlette alkotásai meghökkentők,
első pillantásra hatásuk alá vonják a nézőket.
A kiállítás megnyitásán dr.
Reisinger János irodalomtörténész tartott előadást Szúdy
Nándor művészetéről. Mivel
azonban az életmű roppant
nagy és kevéssé feltárt, még
négy előadás lesz, amelyek
megkísérlik a maga mélységében előhozni a lelkipásztorfestő művészetét.
Szúdy Nándor Ipolyságon
született (ma Szlovákia) 1913ban. Rajztehetsége korán kitűnt, Szőnyi István tanítványa
lett, de közben tudatosan készült a lelkészi pályára.
Békésen 1949-55 között szolgált. Nagyon hamar tudatosult benne, hogy a művészettel
is szolgálni akarja Istent. A

bibliai témákon kívül festett
tájképeket is, ugyanis a természetben szintén a Teremtő
nagyságát fedezte fel. Hangsúlyosabbak azonban vallási
témájú alkotásai. Ne gondoljunk realista festészetre. Nagyon bátor színkezeléssel és
asszociatív motívumkinccsel
élt. A Biblia nagy összefüggéseire és kulcskérdéseire kereste
a válaszokat: teremtés, bűn,
megváltás, halál, valamint
Jézus példázatai. Utóbbinak
teljes sorozatot szánt. Nem ritkán újra és újra visszatért egyegy témához, akár négyszerötször is megfestette, aktuális
lelkiállapotát is vászonra vitte.
A festményeken gyakran meg-

Nyerjen belépôt
az Ismerôs Arcok koncertjére!
Adja meg a helyes választ az alábbi kérdésre, küldje el betûjelét
nevével és telefonszámával együtt SMS-ben (30/432-20-30) vagy
email-ben (bekesiujsag@globonet.hu) december 1-ig, és nyerjen
egy belépõjegyet az Ismerõs Arcok együttes december 11-én a
békési kulturális központban sorra kerülõ koncertjére!
KÉRDÉSÜNK: Milyen stílusú zenét játszik az Ismerõs Arcok?
1. hip-hop, 2. nemzeti rock, 3. klezmer
A nyertes nevét december 4-i lapszámunkban közöljük.

FERTŐZÉSVESZÉLY!
Új vírus ütötte fel a fejét. Erről írnak az újságok, ezt ontja az
elektronikus média, erről beszélnek az emberek. Sokan megfertőződnek, néhányan bele is halnak. Halálos vírus.
Isten Igéje arról beszél, hogy napjainkban, minden vírusnál
veszélyesebb fertőzés éri el az embereket. Pál apostol így ír erről
a Timóteushoz írt 2 levelének 1. versétől:
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők,
kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a
kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
Országunk, népünk fertőzött! Soha ennyi törtető, csak magára gondoló, önző, minden rosszal teli embert nem hordozott
még a föld. A gonoszság megsokasodott! De megsokasodott a
közöny, a fásultság, a beletörődés, az „úgyismindegy” „megváltoztathatatlan” állapot is. Mindezek súlyos teherként fojtogatják
az embert, s a végén a halálba döntik. Saját erőből lehetetlen a
szabadulás. A jó hír az, hogy van Valaki, Aki kimenthet a halálból! János evangéliuma 3. rész 16 verse így fogalmaz:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert
nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a
világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne,
el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy
nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
Most tehát az a dolgunk, hogy a világ kényszerítő korszellemének diktátuma helyett elfogadjuk a felkínált kegyelmet,
hogy a kárhoztatás és kárhozat helyett megkapjuk Isten kegyelme által az életet!
Durkó Albert, lelkipásztor

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN
Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó Irányár: 9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik
emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsô emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN,
Kossuth utcában harmadik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. •
BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió.
Fáy utcában elsô emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN,
Tündér utcában felújított 4 szobás sorházi lakás. Irányár: 20 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. • Irányár: 12,8 millió. BÉKÉSEN, Legelõ utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN,
Kecskeméti utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN,
Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN,
Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN,
Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélsõ
utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es garázzsal, 120 m2-es mûhellyel ELADÓ vagy kisebb
családi házra CSERÉLHETÕ. Vállalkozási célra is alkalmas. Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN,
Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉSEN, Malom
utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86 m2-es lakás együtt eladó,
garázzsal, tárolóval. Irányár: 20,4 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában 160 m2-es, 5 szobás családi
ház eladó. Irányár: 22,5 millió. • BÉKÉSEN, Kastélyzug utcában 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 3
millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDÕN, 82 m2-es, 2 szobás családi ház SÜRGÕSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió. • VÉSZTÕN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. • MURONYBAN, Felújított 60 m2-es, 1 szobás, 2 ha földterülettel tanya eladó. Irányár: 5 millió. • MURONYBA,
Áchim utcában 4 +2x1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,5 millió. • TARHOSON, Kossuth utcába felújított 114 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,25 millió. • TARHOSON, Dózsa utcába
felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió. • BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezsõ utcában 62 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított
100 m2-es, 3 szobás családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai
utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió.

A tárlatot Dr. Reisinger János nyitotta meg.

jelenik a gonosz, ezért képeinek egy része démoni hatású.
– Ötven évvel ezelőtt megfestette azt, ami ma van. Az
önzés és a hazugság korát –
hangzott el ezzel kapcsolatban, utalva a művész életének
utolsó szakaszát uraló depressziójára is.
Festményein ugyanakkor a
rossz mellett jelen van az örök
jó, az isteni is, éppen ez adja a
munkák drámaiságát. Végső
üzenete: Isten nem hagyja
magára az embert, a világot.
Az 1975-ben elhunyt Szúdy
Nándor kihagyhatatlan tárlata 2010. március 10-ig várja a
látogatókat a Galériában, a
Széchenyi téren. Szegfű K.

2008 nyarán a budakalászi Oltalom Alapítvány letétbe
kapva katalogizálta és vándorkiállításon elindította az országban a Szúdy-gyűjteményt. Az első állomások Szegvár,
Elek, Zirc és Körmend voltak. Az Oltalom Alapítvány továbbra is várja azok jelentkezését, akiknek tulajdonában
Szúdy Nándor festmény van. Az alkotást nem kérik kölcsön,
csak lefotózzák, és bekerül az eddig mintegy kétszáz festményt számláló, mindeddig töredékes katalógusba.

„A romák várják
a kormányváltást”
Idén március óta a kétszáz tagot számláló békési
Lungo Drom szervezet elnöke Budai János, akivel időszerű politikai kérdésekről beszélgettünk.
– Mit gondol, a romák a
mostani közhangulatban elfordulnak a politikától vagy
éppen ellenkezőleg, onnan
várják a megoldást?
– Az emberek Békésen elkeseredettek, mert egyre szegényebben élnek. Így van ez a
romáknál is. Sokan a mostani
kormányt vádolják sorsuk
rosszra fordulásával. Várják a
szavazást, hogy végre új kormány alakuljon. Úgy látom,
hogy sikerült a békési romák
szimpátiáját a Fidesz felé fordítani. Orbán Viktor nem régi
nyilatkozata arról, hogy nem
lesz kilakoltatás, megkönnyebbülést hozott az embereknek,
akik már nem tudják, vagy
csak felében-harmadában tudják fizetni hiteleiket. Egy reménysugár, hogy nincs veszve
minden, csak ki kell húzni,
amíg új kormány alakul. Persze
azt mindenkinek tudnia kell,
hogy a hitelt vissza kell fizetni.
Szimpatikus lehet a romáknak
a Fidesznek az az üzenete is,
hogy tanulásban és munkaszerzésben támogatni fogják őket,
és hogy az összefogás ideje jött
el, nem a széthúzásé.
– Nemrég úgy határozott a
békési képviselő-testület, hogy
nem vezeti be a szociális kártyát. Mit szól ehhez?
– Helyesnek tartom, mert a
szociális kártya lealacsonyítja
az embert, szinte megalázza.

Ráadásul azt is ki lehet játszani, majd biztosan hallunk ilyen
esetekről. Elismerem, hogy
vannak vagy inkább voltak
olyanok Békésen, akik elitták,
elgépezték a segélyt, de az
utóbbi időben ez már nem jellemző. Kuporgatják az emberek a kis pénzüket, segélyüket.
– Milyen változásra számít a
romák életében jövő tavasztól?
– Fordulatra van szükség.
Remélem, hogy sikerül a közcélú foglalkoztatást folytatni,
sőt kibővíteni, nyolcórássá
tenni, és egyre több munkahely is lesz. A Fidesz munkahelyteremtést ígér.
– Ön is riogat a „jobbikveszéllyel”?
– Én nem tartom jelentősnek a Jobbik pártot. Nincs
mitől félnünk, de azért járjunk nyitott szemmel és füllel.
Egyelőre nincs hatalom a szélsőjobb kezében, és ha úgy
döntünk a következő választáson, nem is lesz.
Sz. K.
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Titkok tudója
Interjúalanyom Szőnyi Graciella, pedagógus szülők gyermeke, 44 éves zenepedagógus. Melegséget, kiegyensúlyozottságot árasztó otthonában
beszélgettem vele. Miféle titkok tudója is ez a derűs fiatalasszony? A vele készült interjúból megtudhatják.
– Honnan ez a szokatlan
név, Graciella?
– Édesapámnak köszönhetem a nevemet, aki ifjú korában látott egy szerelmi történetet a moziban, amiben a
főhősnő Graciella volt. Annyira elvarázsolta a színésznő,
hogy elhatározta, ha lánya
születik egyszer, Graciella lesz.
– A városban legtöbben zenepedagógusként ismernek.
Hogy kezdődött?
– Apukám is tanult zongorázni, s tudta, hogy örömöt tud
okozni az ember életében, ha
hangszeren játszik. Hatéves
koromtól édesapám ajánlatára
Fejesné Zsuzsa tanított zongorázni 12 évig. Ez is mutatja,
mennyire fontos, hogy milyen
értéket kínálnak fel a szülők és
nekem milyen nagy a felelősségem, „mint tanárnak”. Úgy
kell a tanítványaimmal megismertetni a zenét, hogy az első
pillanatban megérintse a lelküket. A zenétől életutak szépülnek, változhatnak, vagy új
irányt vehetnek. Erre vagyok én
jó példa, mert bár szülői tanácsra jogi pályán indultam el,
hamar rájöttem, hogy a zene az
igazi életem. Szegeden, a

Zeneművészeti Főiskolán végeztem ütő-zongora szakon, de
közben már a békési zeneiskola
tanáraként mindkét hangszeren tanítottam. Ennek lassan
már 25 éve. Akkora az érdeklődés az ütőhangszerek iránt,
hogy ma már csak ezt oktatom.
Főként fiúk jelentkeznek, akiket a dobszerelésen való játék
vonz nagyon, később aztán lelkesedéssel játszanak a dallamhangszereken is. A régi zongoristáim közül a lányok nálam
szerették volna folytatni tanulmányaikat, ezért a dallamhangszereken (xilofon, marimba)
megtalálták a zene varázsát és
ma már szívesen ülnek dobok
mellé is. Büszke vagyok rájuk,
az elért eredményeikre, a megyei zongoraversenyről, a szegedi ütőversenyről hazahozott
helyezésekre. Továbbra is viszem őket fellépésekre, versenyekre, országos rendezvényekre, ahol megmutathatják tudásukat. Ameddig lehet, tanítani
szeretnék, továbbadni a zene
szeretetét.
– Mint a képeid is mutatják, festesz is és nem is akárhogyan. Ez a szenvedély mikori
és mi a szerepe az életedben?

– Kilenc éve festegetek. A
szomszéd néninél, Cseke Mihálynénál láttam először az
alkotás izgalmát, örömét és
vágytam megélni. Bár nincs
előképzettségem, csak egy kis
művészi hajlamom, nagy
örömmel alkotok a saját és
mások gyönyörködtetésére.
Tagja vagyok a FAMME-nak
(Független Alkotók Művészeti és Művelődési Egyesülete),
velük minden évben kiállítok.
Szentesen már nívódíjat is
kaptam. Legszívesebben olajjal dolgozom. Régebben szép
tájak, ma már versek, érzelmek ihletnek alkotásra.
Ez is fontos részévé vált az
életemnek. Szavakkal nem lehet
leírni mi a különbség megfesteni egy képet, vagy csak megcsodálni, mint ahogy egy szimfonikus zenekarban játszani is felemelőbb, mint meghallgatni
egy zeneművet. Az a fontos,
szívvel-lélekkel csináljunk min-

dent, mert így környezetünket
is elvarázsoljuk. Egy ideje igyekszem a szépet s a jót keresni.
– Úgy tűnik, pozitívan
szemléled a világot. Mi kell
ehhez?
– Ehhez szükség volt próbatételekre, ezer könnycseppre,
erőre a talpra álláshoz. Így
tudom értékelni mindazt,
amim van; a két egészséges
fiamat, Márkot és Mátét; az
édesapám és a testvérem
kifogyhatatlan szeretetét; otthonomat; munkámat; szerelmemet. Vannak még terveim,
amik teljesebbé tehetik az
életemet. A tánc, az mindig
szívem csücske volt, lánykoromban versenytáncos voltam,
még szeretnék megtanulni
argentin tangózni. Én vagyok
a család „levéltárosa”, minden
évben készítek egy albumot
valamely családtagom életútjáról. Édesapámmal egy könyvet készülünk összeállítani az
ő verseiből, bölcsességeiből és
az én festményeimből. Az életet élni kell ezerrel és nem az
értelmét keresni. A gyerekeinknek segíteni, értékes utakat
mutatni nekik; a nőket szeretni kell és nem megérteni; a férfiakat a tenyerünkön hordani,
dicsérni, elismerni; önmagunkkal harmóniában élni,
mert a boldogsághoz semmi
más nem kell, csak elégedettségtudat.
Gugé
Következő interjúalanyaink a 60
éve házas Téglás János és felesége.

Pontosítani kellene az utcaneveket
A városvédők és a könyvtárosok lokálpatriótáknak szóló előadássorozatában legutóbb Mester
Péter tanár, a Békési Városvédő és Szépítő
Egyesület elnöke tartott előadást a békési utcanevekről. Leszögezte, hogy utcanevek módosítására
szerinte nincsen szükség, de több esetben pontosítani kellene az elnevezéseket.
Az évszázadok során ugyanis
számos békési utcanév szükségtelenül lerövidült és úgy rögzült
a városlakókban. Már nem is
könnyen eldönthető, hogy
kinek a nevét őrzik a mai for-

májában Teleky, Bethlen,
Bocskai, Baky, Báthory, Károlyi, Bercsényi, Hajnal utcák,
hogy csak néhányat soroljuk fel.
Ezek esetében tehát pontosításra van szükség, és minden utca

Karácsonyfadíszítõ
verseny
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület december 13-i Luca Játszó elnevezésû rendezvényéhez karácsonyfadíszítõ versenyt hirdet. A feldíszítendõ fákat az egyesület biztosítja. Kizárólag természetes anyagok használhatók. A verseny gyõztese saját fáját
hazaviheti, és a többi jelentkezõ is ajándékot kap. Elõzetes
jelentkezés szükséges a 30/92-53-933-as számon Balog
Gáborné egyesületi elnöknél december 10-ig.

elején városi pénzből egy-egy
azonos formájú névtáblát kellene elhelyezni – sorolta a témát
régebb óta kutató Mester Péter.
Elmondta még, hogy jelenleg mindössze két nem magyar személyiségnek a nevét
viseli utca Békésen, Jurij
Gagarinét és Maxim Gorkijét.
Kettőnél ugyanakkor megkérdőjelezhető a névadás helyessége és szükségessége, a Mónus Illés és a Lengyel Lajos
utcák esetében. Megtudtuk,
hogy volt eset, amikor még

élő személyről lett elnevezve
köztér, ilyen például a Vitéz
Nagybányai Horthy Miklós
utca, amely a mai Petőfi
Sándor utca elnevezése volt a
harmincas-negyvenes években. Emellett van egy dolog,
amiben „világelső” Békés,
ugyanis nálunk adták először
(mindössze egy évvel a „legnagyobb magyar” halálát követően, 1861-ben) közterületnek Gróf Széchenyi István
nevét, mely ezt azóta is büszkén viseli.
Sz. K.

ELŐZZE MEG A NÁTHÁT!
Három teáskanál só egy liter vízben feloldva: ennyi is
elég szervezetünk megvédésére a nátha és megfázás,
köhögés, torokfájás kórokozóival szemben.
A felforralt vízben fel kell oldani a sót, majd a felszálló gőzt
az orron át mélyen belélegezve naponta egyszer hat percen át
inhalálni. A kúra mindenkinek ajánlott, akik a beszéd, köhögés vagy tüsszentés alatt legalább hat órán keresztül, tartósan
közösségben tartózkodnak. Kiegészíthető bizonyos illóolajok
hozzáadásával, pl.: kamilla, borsmenta, eukaliptusz.
Ha csak öt percen át inhalálnak a 0,9 százalékos, izotóniás
sóoldattal, a vírusok és baktériumok átadása kereken 72 százalékkal csökken, a hatás pedig több mint hat órán keresztül tart.
A cseppfertőzés megfékezésének könnyen alkalmazható,
költségkímélő és nagyon hatásos eszköze ez, ami a fertőzéses
megbetegedések terjedését is megakadályozhatja.
Levegőt párásító berendezéseket, csak rendszeresen szellőztetett helyiségben használjanak, ugyanis a bennük lévő víz jó terepet biztosíthat a kórokozók kialakulásának. Ezek a cseppecskék
a belső térben lévő száraz levegőben könnyebben felkavarodnak
és elkeverednek. Belélegezve pedig terjesztik a betegségeket.
Ügyeljenek a be- és kilégzés egyensúlyára, mely életünk
egyensúlyának is az alapja.
Jó egészséget!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Orbán Viktor nem akarja felforgatni a közjogi rendszert, de egyetért a parlamenti és az önkormányzati képviselők számának csökkentésével. A magyar társadalomnak radikális változásra van szüksége, a modern jobboldal
pedig történelmi lehetőség előtt áll, hogy új irányba indítsa el Magyarországot. Ez ma a többséget képviseli, a félelmet, gyűlölködést gerjesztő és a társadalmat megosztó
durvaságot elutasítja. A jobboldalnak két lábbal kell a földön állnia, higgadtságát megőrizve nem szabad csodákkal
határos célokat kitűzni. Előbb utóbb pedig új alkotmány
kell, mert a mostani csak a békés politikai átmenetet szolgálja, melynek során a baloldali struktúrát gyökeres és
mélyreható változásokkal meg lehet szüntetni. A felelősöket meg kell nevezni, és a romokból az országot újra kell
építeni. A készülő költségvetést a szocialista kormány
hatodik megszorító csomagjának és az elmúlt 20 év legveszélyesebb költségvetésének nevezte. Bajnai Gordon nem
az országot akarja kivezetni a bajból, hanem a pártját.
Orbán Viktor a jövő legfontosabb feladatának a munkahelyteremtést nevezte. A jövőben nem építhetünk fedezet
nélküli hitelekkel támogatott, egymás és önmagunk
becsapására épülő társadalmi rendszereket.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. Honlap: www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu
”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
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Kerti kalendárium
NOVEMBER
Késő őszi nyugalom költözik a kertbe. Az utolsó levelek
is lehullottak a fákról. A természet mintha pótolni akarná
a nyári szárazságot, napokig
tartó esőt hozott.
Mit tehetünk a kertben?
Ha eddig még nem tettük
volna, ültessük el a kétnyári
virágokat: árvácska, százszorszép, hagymások. A tulipán
hagymákat nem árt egy kicsit
mélyebbre ültetni, hogy ha elvirágzás után is helyben maradnak, a gyomtalanítás, kapálás

során ne károsítsuk a hagymákat. Évelő virágok szárait vágjuk vissza a talaj közelében, ha
még van rajtuk virág, hetekig
jól mutatnak a vázákban.
A díszfüvet, liliomot, íriszt
fedjük be lombbal. Az örökzöld sziklakerti növényeket is
érdemes takarni télen, hogy a
fagyoktól ne károsodjanak. A
lehullott leveleket a pázsitról
gereblyézzük össze, és komposztáljuk. Egyedül a dió leveleit ne tegyük a komposztra,
mert a bomlás folyamán olyan

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

alul és sürgősen. Békés, Tátra u. 1. Tel.:
30/561-87-41.
Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. Érd.:
30/98-74-958.
Békésen kockaház sürgősen eladó.
20/77-17-020.
Békés központjában háromszobás kertes
ház üzlethelyiséggel, nagy parkolóval irodának, lakásnak, telephelynek kiadó. 20/
268-92-94.
Malomasszonykertben fűthető, padlásteres kis ház eladó. Víz, villany, garázs van.
érd.: 30/258-04-69.
Ház eladó. A padlástér beépíthető, összkomfortos, kétszobás, központi fűtéses, gázkonvektoros. Érd.: 15 óra után a 429-210-en.
Békésen kétszobás, téglaépítésű, parkettás kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Ház nagy udvarral eladó Békésen a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 634-214.
Békésen a Kalász utcában kétszobás
családi ház, nagy parkosított udvarral, teljes berendezéssel eladó. 30/31-33-044.
Mezőzomboron (Tokaj, Szerencs) kétszobás, parkettás, komfortos családi ház nagy
telekkel eladó vagy elcserélhető muronyi
és környékbeli házra 3,5 millió forintig.
Tel.: 46/631-375; 66/427-207.

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.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Eladó kétszobás kertes ház a Teleki u. 68.
sz. alatt. Tel.: 30/257-36-81.
Eladó 2,5 szobás kertes ház a Kert u. 4.
sz. alatt. Tel.: 20/80-344-08.
Háromszobás ház eladó vagy értékkülönbözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
30/320-60-71, 70/94-23-090.
Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Érd.: 30/320-60-71, 70/9423-090.
Felújított 1+2 félszobás lakás eladó vagy
cserélhető békési központközeli lakásra
vagy házra. Tel.: 70/23-06-633.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
Békésen a Fáy utcán III. emeleti, kétszobás, klímás lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető. Tel.: 70/389-29-66.
Békésen Fürdőhöz közel kétszobás nappalis kertes ház eladó. Garázs, melléképületek, gazdasági melléképületek, gáz és
vegyes tüzelés. Kisebb lakás csere is érdekel. Tel.: 70/779-55-50.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Parkosított udvar,
garázs, melléképületek, fúrt kút, gáz és
vegyes tüzelés, csere is érdekel. 70/50597-05, 70/329-21-06, 66/412-707.
Békésen a belvárosban négyszobás családi ház, melléképülettel, garázzsal eladó.
Érd.: 30/26-05-421.
Független, csinos, 1990-es születésű, kertes családi ház új társat keres. Tel.: 20/
346-77-00.
Békésen igényesen kialakított ötszobás, két
fürdőszobás ház zöldövezetben eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/411-08-57.
Békésen rendezett háromszobás, összkomfortos ház eladó. Érd.: 415-380.
Békésen a Rákóczi u. 51. sz. alatt telek
eladó, rajta újépítésű 54 m2-es melléképület. Érd.: Kereszt u. 3.
Békésen a Széchenyi tér 1-ben, második
emeleti, 2 + félszobás lakás eladó vagy
kiadó. 70/94-83-940.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Kockaház áron alul eladó. 70/360-50-36.
Eladó a Fürdő melletti családi ház áron

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Vésztőn 4,5, Mezőberényben 6,8 millió Ftért kétszobás, kertes, gázfűtéses ház
eladó. Érd.: 70/33-91-950.
Békésen a Táncsics M. u. 8. szám alatt
háromszobás felújításra szoruló parasztház eladó. Kínálati ár: 4,6 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó. Irányár:
4,9 millió Ft. Tel.: 30/48-63-178.
Békésen, a Fürdő közelében a Dózsa Gy. u.Nyárfa u.- Árok u. által határolt területen, egyszobás, összkomfortos, családi ház eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/21-41-229.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Veres P. tér 8/B 3/8 lakás eladó. Tel.: 30/
844-09-07, 30/223-22-36. Érd.: Meggy u.
2/1. vagy a helyszínen. Irányár: 5,2 M Ft.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Összkomfortos kertes ház eladó. Irányár:
6 millió Ft. Tel.: 30/295-16-15.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó Teleky u. 99. szám alatt.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Békésen kétszobás összkomfortos kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,9 millió Ft.
70/215-45-77.
Békéscsabán házrész eladó. Irányár: 7,8
millió Ft. Tel.: 70/388-43-04, 635-515.

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.
AZ APRÓHIRDETÉSEK MAXIMÁLIS TERJEDELME
15 SZÓ LEHET.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 23.

anyagok szabadulnak fel,
amelyek a csírázást gátolják.
A zöldségesben a legtöbb
zöldséget már felszedtük és
betároltuk, de a leveles kel és
a bimbóskel kinn maradhat,
mert ezek az első fagyok után
érik el az igazi zamatukat. A
mi vidékünkön főleg nehéz,
agyagos talajok vannak, így
vagy felásni, vagy szántani
kell, így a télen a csapadék és
a fagy morzsalékossá teszi a
talajt. Tavasszal, amikor melegszik az idő, megindul a
talajélet, ha rálépünk a földre,
mintha ruganyos szőnyegen
mennénk. Azt szoktuk mondani: megéled a föld. Dacziné

Szenzációs fotók
a városi uszodáról!

www.bekesiujsag.hu
Ezúton szeretnénk megköszönni azt
a segítséget, amelyet az elõzõ évben
nyújtottak azzal, hogy az adójuk 1%ával, segítették a Békési Kajak-Kenu
Clubot! A befolyt 282.681 forintot
eszközvásárlásra és a gyerekek versenyeztetésére fordítottuk.
Adószámunk: 18374003-1-04
Számlaszámunk: OTP-Bank
11733072-20016784-00000000

Apróhirdetések
Eladó háromszobás + nappalis felújított
ház. Gáz és központi fűtésű, rendezett udvarral. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 70/22-14-476.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó háromszobás + nappalis felújított
ház. Gáz és központi fűtésű, rendezett udvarral. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 70/22-14-476.
Békésen a Széchenyi téren felújított háromszobás lakás eladó. Ár: 8,3 millió Ft.
Érd.: 70/52-82-589.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
A Kölcsey utcában egyszobás, összkomfortos családi ház parkosított udvarral és gyümölcsös kerttel, teljes berendezéssel eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/31-33-044.
Karacson, I. emeleti, igényesen felújított,
kétszobás, 59 m2-es lakás eladó. Irányár:
9,2 millió Ft. Érd.: 30/746-01-75.
Ady u. 12-ben (C. II. em.) 64 m2-es, háromszobás, erkélyes, egyedis, téglablokkos lakás eladó, vagy jó állapotban lévő
kertes házra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 9,5 M Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Háromszobás, összkomfortos, téglafalazatú családi ház eladó. Békés, Zsinór u. 9.
Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 70/428-60-75.
Békésen 1+2 félszobás, első emeleti lakás a Fáy-n garázzsal 9,5 millió Ft-ért
eladó. Tel.: 414-605.
Az Ady ABC-nél második emeleti háromszobás, ebédlős, középső, körbefűtött,
kéterkélyes, beköltözhető lakás eladó 9,8
millió Ft-ért. 70/292-12-35.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Kertes ház eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.:
20/401-07-23.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
Kétgenerációs, összkomfortos, 200 m2-es
családi ház nagy portával sürgősen eladó
a Kodály utcában. Irányár: 15 millió Ft.
Érd.: 30/719-12-10.

KIADÓ INGATLAN

Kiadó I. emeleti egyszobás bútorozatlan
lakás a Fáy utcában. Érd.: 30/928-77-89.
Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. Tel: 70/23066-33.
Albérletbe Kossuth utcai egyszobás lakás
kiadó. Érd.: 30/326-36-29.
Kétszobás lakás igényesnek kiadó. 30/
322-18-37.
Békéscsabán a Lencsési ltp-en albérlet
kiadó. Érd.: 430-441.
A Teleky u. 7. szám alatt kedvező áron
garázs kiadó. Tel.: 417-279, 30/327-21-39.
Városközpontban 1 + 2 félszobás, harmadik emeleti lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 30/830-78-65.
Békés központjában háromszobás kertes
ház üzlethelyiséggel, nagy parkolóval irodának, lakásnak, telephelynek kiadó. 20/
268-92-94.

KERT, TERMŐFÖLD
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Siófokhoz közel szőlő termőföld kedvezményes áron eladó. Érd.: 30/518-07-28.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.
Rosszerdőn gyümölcsös kert eladó, kövesút mellett. Faház, villany, kút van. Tel.:
634-372.
Malomasszonykertben 1384 m2 kert kis
kőépülettel, ásott kúttal és villannyal. Tel.:
30/563-77-27.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
TZK vagy hasonló kistraktorhoz újszerű
állapotú kétsoros kultivátor és talajmaró
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Suzuki Swift 94-es bal féltengely és 2 db
hármas ablak beüvegezve redőnnyel eladó
1200-as Lada 4 db pótkerékkel sok alkatrésszel eladó. 643-713.
Skoda 120L 1989-es, egy év műszakival és
póralkatrészekkel eladó. Tel.: 30/646-70-57.
Eladó egy Babetta kismotor 20 ezer Ft-ért.
Tel.: 30/563-77-27.

ÁLLAT
Nagysúlyú hússertés eladó. Érd.: 30/9637-848.
Eladó 150-170 kg-os fehérszínű húsjellegű
hízó. Tel.: 30/82-41-570. Email: pppandras@citromail.hu.
Eladók kb. 3 q-ás MT üszők 500 Ft/kg
áron, pónikanca, sportló vagy cserélhető
vágómarhára, választási borjúra, takarmányra. Tel.: 30/246-96-79.
Nagyfehér fajtájú választási malac eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
10 hetes török angóra kiscicák eladók.
Érd.:06302605421
6 éves mopsz szuka kutya eladó. Érdeklődni.: 06302605421
8 hetes shih-tzu kiskutyák november elejei elvitellel eladók. 06302605421
Eladó 135-ös kanca póni befogva kocsival,
2 db választási bikaborjú. Érd.: 70/22210-48.
Hamuszürke kiscica elveszett a Décseri
sarkán. Jutalom ellenében várja kis gazdija. 70/23-14-680.
Nagysúlyú húsjellegű hízók eladók. Érd.:
30/96-37-848.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 70/5346-677.
Két db süldő eladó. 30/20-29-878.
Shih-tzu és mopsz kannal fedeztetést vállalok. Érd.: 30/260-54-21.
160 kg-os hízók eladók. 30/38-96-981.
F1-es süldők és egy 300 kg-os hízó eladó.
Tel.: 415-395, 30/856-25-20.
7-10 kg-os fehér pulyka eladó. Érd.:
30/327-10-79.
Háromhónapos fekete németjuhász kölyköket gondos gazdinak elajándékoznék. Tel.:
30/46-38-811. Békés, Hargita u. 15. (délután).
160-180 kg-os hízók eladók. Tel.: 20/33130-09.
Nagysúlyú hízók eladók. Tel.: 30/40-99-417.

TÁRSKERESÉS
56/182/85 független férfi csinos, nem molett hölgy ismeretségét keresi tartós kap-

Inkubátorházat építene
a megye Békésen
Békést érintő döntéseket is
hozott legutóbbi ülésén Békés
Megye Képviselő-testülete.
Ilyen döntés, hogy ismét beadja a megye a pályázatot egy
esetleges vállalkozói inkubátorház létesítésére, amely a
Farkas Gyula Közoktatási Intézményhez kapcsolódna. Ehhez 150 millió forintot szeretne
nyerni a fenntartó, ugyanekkora önrész mellett.
A városban működő megyei
fenntartású intézmények dol-

gozóit érinti, hogy jövőre is
érvényben marad a létszámstop, de további létszámleépítést nem tervez a vezetés.
A Megyegyűlésen felszólalt
Izsó Gábor képviselő, békési
polgármester, aki jövőre a jelenlegi adatok szerint mintegy 230
millió forintos állami normatíva
csökkenést valószínűsített a
városi költségvetésben, amit –
szavai szerint – igen nehéz lesz,
mint minden kistelepülésnek,
hitel felvétele nélkül átvészelni.

csolatra 55 éves korig. Tel.: 70/561-24-59.
Kedves 25-40 év közötti lányok, saját
lakással rendelkező árva fiú nősülne. Tel.:
70/500-76-69.

Eladó egy szobabicikli. Érd.: 70/222-10-48.
Békésen szobabútorok, asztalok, heverők,
fotelágy, elektromos kvarc kályha eladó.
Tel.: 30/439-92-62.
Eladó 1 db parapettes FÉG konvektor. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/215-45-77.
Befont üvegek, leánderek (rózsaszínű, fehér,
vajszín) eladó, valamint kisméretű, virágzó
kaktusz is. Tel.: 416-144. Békés, Deák F. u. 39.
Békésen szobabútorok, asztalok, heverők,
fotelágy, kvarc elektromos kályha eladó.
Tel.: 30/439-92-62.
Kéttálcás mosogató szekrénnyel együtt
eladó. Érd.: 20/438-46-65.
Ágyneműtartó eladó. Érd.: 20/40-12-941.
Kispolski motor, kisbálás szalma, szövőszék, tizes-gev láda, 2”-os cső oszlopnak, borovi fenyőből készült ablak eladó.
Érd.: 30/376-69-16.
Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek, 23 főt, szilveszterkor. 30/94-55-433.
Kerti traktor 7LE tartozékaival együtt
eladó. 4,5-ös légpuska távcsővel eladó.
Tel.: 412-356, 30/457-23-02.
Olcsó légpuskát keresek megvételre, legfeljebb 5000 Ft-ig. Javításra szoruló is
érdekel. Tel.: 20/629-28-38.
Háromfunkciós téliesített zöld babakocsi
eladó. Irányár: 12 ezer Ft. 30/238-82-72.
Spa méregtelenítőgép reális áron eladó.
Tel.: 20/40-10-723.
Eladó: ágybetét, 2 db fotel, színes tévé, 2
db gázpalack, háromcsillagos Lehel hűtő,
8 db fagylaltos tégely. Békés, Petőfi u. 79.
Hazai cserép olcsón eladó. Békés, Tátra
u. 1. Tel.: 30/561-87-41.
Kukoricamorzsoló, ötmázsás savanyú
káposztás hordó eladó. Tel.: 70/54-78-116.
Csemege fűszerpaprika rendkívül olcsón
eladó. Tel. 70/224-86-49.
Eladó Celsius P-V típusú 27 kW-os kazán
újszerű állapotban. Érd.: 30/28-49-626.
Új német és cseh (Slavia) légpuskák olcsón eladók. Régi típusút beszámítok.
Tel.: 20/228-58-66.
19. századi, a „Szent Családot” ábrázoló
háromdimenziós szentkép eladó. 70/
388-43-04.
Eladó: kolbász-hurkatöltő, üstház üsttel,
húsdaráló, rekamié, nagy fadézsa. Tel.: 70/
388-43-04, 635-515.
Eladó: beépíthető csempekályha 40 ezer
Ft-ért. Tel.: 30/563-77-27.
Őrölt paprika eladó, szép színű, kiváló minőségű. 2800 Ft/kg. 70/218-29-68.
Eladó 4 db ablakszárny Hungaropán
üveggel, 120x150-es tokba való. Tel.: 70/
589-63-07.
Jó állapotban lévő íróasztal eladó. Tel.:
70/27-06-173.
Házi őrlésű fűszerpaprika kolbásztöltéshez olcsón eladó. Érd.: 634-457.
Hármas ülőgarnitúra, vadonatúj, kihúzhatós,
ágyneműtartós eladó. Tel.: 70/38-64-120.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Eladó bontott gázkazán, gázbojler, vízmelegítő, alumínium radiátor, rozsdamentes
mosogató, kézmosó, üvegezett ablak- és
ajtólapok. 30/638-70-34.
Eladó öntvény Lampart konvektor, alig
használt, parapettes. Hajdú elektromos
vízmelegítő csapteleppel, mosogató alá
szerelhető. Tel.: 20/258-34-09.
Eladó: antik tükrös fésülködő asztal, 15x6
m fóliaváz, 3 db 50 l-es üvegballon, Lehel
hűtőszekrény, mechanikus Singer varrógép. 70/53-45-101.
Gyaloglógép eladó új állapotban, távolság, kalória- és pulzusmérővel 25 ezer Ft-ért.
Tel.: 30/570-86-78, 427-207.
Textima ipari varrógép eladó. Érd.: 70/
589-99-12.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Munkát keresek: szövegek, szakdolgozatok gépelése vagy német nyelvből korrepetálás, nyelvvizsgára való felkészítés.
Tel.: 70/396-87-67.
Munkát keresek: idősek, demencia betegségben szenvedők, oligophrenek otthoni
gondozását másodállásban. Tel.: 70/39687-74.
Munkát keresek: német gazdasági szaknyelvből korrepetálást valamint nyelvvizsgára felkészítést vállalok. 70/217-23-70.
Munkát keresek: német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi munkavállalásra. Tel.: 30/ 47693-80.
Informatikushallgató munkát keres: számítógépek javítása, karbantartása, weboldal készítése német nyelven is. Tel.:
30/242-12-82.
Csökkent munkaképességű férfi munkát
keres: fuvarozást személygépkocsival,
nagyméretű utánfutóval vagy megfelelő
végzettséggel és gyakorlattal biztonsági
őrként elhelyezkedne. Tel.: 30/246-96-79.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Éjjeliőri vagy portási munkát keres megbízható előnyugdíjas férfi. Tel.: 30/299-31-46.
Hétéves kislány mellé keresek angolnyelv
tanárt. Tel.: 30/431-88-30.

EGYÉB
Kemény tűzifa eladó. Érd.: 30/96-37-848.
Birsalma és üstben főtt szilvalekvár eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Eladó egy megkímélt állapotú Bébé Confort Streety típusú biztonsági gyermekülés
és hordozó. Érd.: 70/220-21-96.
Eladó EL-GO típusú, háromkerekű utcai
elektromos moped, kifordítható üléssel,
mozgássérültnek vagy idősnek. Tel.: 70/
941-30-78.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terménydaráló, kukoricamorzsoló, motoros szecskavágó, mosdókagyló, WC-csésze, vaskerítés kapuval. Tel.: 30/246-96-79.
Eladó vagy jószágra cserélhető: kisipari
betonkeverő, terménydaráló. Érd: 30/
320-60-71.
Eladó alig használt Electrolux inox kombinált gáztűzhely, páraelszívó. Érd.: 30/32060-71.
Két darab hármas ablak beüvegezve, fürdőszobaablak beüvegezve, kihúzhatós
ágyneműtartós kétszemélyes rekamié
eladó. Érd.: 30/260-54-21.
2 db régi, benzines öngyújtó, régi könyvek, rádiók, lemezjátszók és 2 db tükrös
szekrény eladók. 30/260-54-21.
Graco Serling babakocsi, Graco bébihordozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Valamint 3 db 2 hónapos házicica ingyen
elvihető. Érd.: 30/409-31-25.
Eladó vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel együtt, vagy külön. Megegyezés szerint. Érd.: 70/433-42-46.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/46713-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban
van. Próbálni lehet. Érd.: 70/32-11-594.
Jó állapotban lévő, plüss, világoskék franciaágy eladó, vajszínű mintával. Méret:
160x00 cm. 70/365-35-24.
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A szünet után az Eötvösbe
költöznek a Heppes alsósok
BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 20. – DECEMBER 4. KÖZÖTT
November 20. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapja. Előadó: dr. Gyimesi András, a Réthy Pál
Kórház osztályvezető főorvosa. Téma: Hatékonyság és biztonságosság – új eredmények a II. típusú cukorbetegek kezelésében.
Nyugdíjasok Háza

iskolaépületben tanuló gyerekek számára a tanév zavartalanul folyik tovább.

Libatoll lepte be a Galériát
November 7-én minden a libáról
szólt a Békési Galériában. A gyerekek
aranyos libafigurákat készíthettek
(ehhez libatollat kellett fosztaniuk!),
a felnőttek érdekes előadáson ismerhették meg a libához köthető Szent
Márton püspök életét és az e naphoz
fűződő népi szokásokat, hiedelmeket. A napot libapecsenye és újbor
kóstolása zárta.
A gyerekek nagy sikert aratott kézműves foglalkozását Balog Gáborné és Balogné Szabó Éva
vezette. Az előadásban B. Szűcs Irén néprajzkutató a legismertebb Szent Márton-legendát
ismertette, mely szerint a 4. században Pannóniában (Savariában, a mai Szombathelyen) született hittérítő, a későbbi szent, életében kétszer
is koldusnak ajándékozta köpönyegét. Ezt a cse-

lekedetét számos formában örökítette meg az
utókor. A libával való kötődése is ismert történet. Amikor ugyanis a franciaországi Tours-ban
püspökké akarták választani, az alapvetően
visszahúzódó Márton egy libaólba bújt el, azonban az állatok gágogása elárulta, és így lett püspök. Életét csodák és gyógyulások kísérték.
A november 11-i Márton-nap időjósló nap.
Úgy tartották, hogy ha az e napon fogyasztott
liba mellcsontja fehér és hosszú, akkor kemény
tél lesz, ha viszont barna és rövid, akkor enyhe,
sáros tél várható. Ha Márton-napon esik a hó,
akkor a tél enyhe lesz, ha viszont sáros, esős,
akkor kemény télre készüljünk. Azt is mondták,
hogy amilyen az időjárás Márton-napon, olyan
lesz márciusban.
A legismertebb Márton-napi népszokás a
libalakoma, melynek még a kereszténységet
megelőző gyökerei vannak (germánok, rómaiak). E naphoz az újbor megkóstolása is kapcsolódott.

November 24. kedd 17 óra
A „Hannuska” című mesedarab nyilvános főpróbája, és a meséhez készített illusztrációk kiállítása. A kiállítás anyagát rajzolta és a mesét írta
Horváth Hajnalka, békési alkotóművész. Közreműködnek a békési Színjátszó Stúdió növendékei.
Kulturális központ

November 21. szombat 9 órától egész nap
Örökség Népfőiskola. Részletek a címoldalon.
Kulturális központ

November 25. szerda 16 óra
Békési Kertbarát Kör klubfoglalkozása.
Nyugdíjas Háza

November 21. szombat
Közgyűlés és záró ebéd a Nyugdíjas Véradók
Egészségmegőrző Egyesületében.
Nyugdíjasok Háza

November 25. szerda 17 óra
Békési Kalendárium 2010 bemutató ünnepsége.
Kulturális központ

November 21. szombat 19 óra
I. Békési Sportbál.
Sportcsarnok

November 23. hétfő 17 óra
A Körösök szerepe városunk életében. Dr. Goda
Péter vízügyi mérnök előadása.
Könyvtár
November 23. hétfő 18 óra
„Esély” Állatvédő Egyesület közgyűlése.
Nyugdíjasok Háza
November 24. kedd 12 óra
Őszi biliárdverseny eredményhirdetése és ebéd
(Békési Nyugdíjasok Egyesülete).
Nyugdíjasok Háza

November 27. péntek 8-13.30 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza
HÉTVÉGE

igen nagy terhet a tanárokra
és kisegítő személyzetre.
A Petőfi utca 42. számú

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Folytatás a címoldalról
A még felújításra váró részekben és az elkészültekben
„vándorolva” vészelik át ezt az
időszakot. Az alsósok (1-4.
osztályosok) ugyanakkor a téli
szünetet követően az Eötvös
Tagiskolába költöznek. Összesen 10 osztályterem lesz kialakítva, tornaszobával, informatikai teremmel és tanári szobával. A költözködés december második felében ró majd

November 28. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Nyíregyházi KSK férfi
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

December 4. péntek 14 óra
A Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapja. Előadó: Dr. Gurzó Zsuzsanna adjunktus,
érsebész. Téma: A cukorbetegek érproblémáinak
megelőzése, kezelése és műtéti megoldásai. A
belépés díjtalan.
Nyugdíjasok Háza

Lerajzolták a sportot
A Gyermekkönyvtárban átadták a „Mozgás,
testnevelés, sport, egészség” címmel kiírt rajzpályázat díjazottjainak az ajándékokat. Összesen 90 alkotás érkezett a békési általános iskolásoktól. Díjazottak: 1-2. osztályosoknál 1. Kis
Bernadett 2. Horváth Zénó 3. Körözsi Kornélia. 3-4. osztályosoknál 1. Dohányos Pál 2.
Mezei Roland 3. Dobó Botond. 5-6. osztályosoknál 1. Nyeste Márton 2. Czinanó Áron 3.
Dihen Adrienn. 7-8. osztályosoknál 1. Nyeste
Adél 2. Flóra Márk.

Halloween parti a Karacsban

A Karacs Tagiskola Diákönkormányzata
nemrégiben Halloween partyt szervezett.
Délután az osztálytermek más arculatot öltöttek. Izgalmas feladatok várták a gyerekeket a

különböző helyszíneken. Volt, ahol „Szellemtotót” töltöttek, így ismerkedhettek a Drakula
mítosszal. Máshol egymást varázsolták át szellemekké a sminkelés összes „bűbáját” kihasználva. Textilből, papírból halloween figurákat
készítettek, melyeket a gyerekek hazavihettek,
akárcsak az általuk készített hűtőmágneseket.
A technika ördögei a számítógépes teremben
készítettek csodálatos rajzokat. Az ügyes kezűek hatalmas tökökből faragtak érdekesebbnél
érdekesebb arcokat. Hangulatos volt a lekváros
kenyér evő verseny. A résztvevők nem sejtették,
hogy ezután lisztet fújnak rájuk, így születtek a
„természetes maszkok”. A jókedv és nevetés
töltötte be ezt a helyszínt is. A legnagyobb
meglepetést Kati néni és Magdi néni lisztes
arca váltotta ki. A délutánt a helyben készített
„ökörszem” sütizéssel, táncmulatsággal zártuk.
Valamennyien nagyon jól éreztük magunkat, a
gyerekek alig akartak hazamenni.
Földesi Magdolna, diákönkormányzat-vezető

Egy nyelvet beszélünk
CSILLAGOK, CSILLAGOK…
Gyermekek s szerelmesek szokása a csillagos ég vallatása.
Fényszennyezett XXI. századunkban csak
ritkán adatik meg, hogy elmerüljünk az esti
égbolt csodálatában. Talán egyikünk sem
tévesztené el a Tejutat (milyen érdekes, angolul Milky Way a neve…), melyet a rómaiak
Lac Herae-nek, Héra tejének neveztek. Magyarul azonban nem Tejútnak, hanem Égi
útnak, Égútjának, Hadak útjának, Országútnak, Országúttyának nevezték legrégebben. Hogyan is ír erről mindannyiunk
édes öregapja, a nagyszalontai nyelven felnőtt Arany János a Toldiban? „Fölnézett az
égre, az országútjára.” S öreg-e az országút?
Ennél az országútnál aligha akad korosabb,
néhány mese is így tartja: (egy öregasszony)
„vénebb volt már az országútnál, a Sántalyánnak akkor még ép volt a lába, mikor ő

született.” „Öregebb volt az országútnál, vénebb volt az öreg istenkertészinél.”
De kit tisztelhetünk Sántalyánban? A
Sántalyán (Sánta Kata) nem más, mint a
Sirius, s azért húzza a lábát, mert „pillog”,
hol erősen, hol gyengébben világít. Sánta
Kata a Kaszások (Orion) után vitte a mezőre az ebédet – a jó endrődiek szerint a pálinkát! -, de az egyik kaszás a pengét elejtette,
s Kata lábát kettévágta.
Mindannyian felismerjük a Göncölszekeret is. A Schlagli szójegyzékben még
Szekérhúgy névre hallgatott, a XV. században ugyanis nem váltotta fel a finnugor húgy szót az újabb csillag. Fényeshúgyon a Vénuszt, Esthúgyon az esthajnalcsillagot, húgybanézőn pedig az asztronómust értették…
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Újra Vektor Kupa
kispályás labdarúgó bajnokság

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

A Fradit verve
Szuperbajnok a Békési TE

A Békési TE Jégmadarak
curling csapata újabb sikert
ért el. A sportág történetében először rendezték meg a
Szuperkupa elnyerésért folyó
mérkőzést, melyért a Köz-

társaság Kupa győztese küzdött meg a Magyar Bajnok
csapattal. A november 4-én
megrendezett összecsapáson
a Békési TE bajnoki címvédő
együttese magabiztosan verte a Ferencvárost. A végeredmény 8-2 a Jégmadarak javára, így szuperbajnok a
Belleli Lajos vezette Békési
TE. A csapat további tagjai:
Molnár Gábor, Rókusfalvy
András, Rókusfalvy Zsombor, Riesz Gábor.

Második az OB-n
a súlyemelő Csató István
Az Oroszlányban rendezett
utánpótláskorúak országos
súlyemelő bajnokságán a Békési TE négy sportolóval vett
részt. A serdülők (13-15 évesek)
között az 56 kg-os Prorok
Péter, a 69 kg-os Csumpilla
Bertold és a 77 kg-os Papp Balázs indult. Valamennyien 13
évesek, számukra ez a bajnokság a tapasztalatszerzést szolgálta. Összesen 37 kg-mal javí-

tották meg eddigi legjobb
eredményüket. Papp Balázs
csak nehezebb testsúllyal szorult le a dobogóról.
Ifjúsági korcsoportban a 85
kg-osok között indult a 16
éves Csató István. Hozta a
papírformát, és az összetett
második helyet szerezte meg
100 és 120 kg-os fogásnemenkénti sikeres gyakorlataival.
Edzőjük Balog János.

Ezüstérem a junior női
ökölvívó OB-ról
Nemrégiben rendezték
meg Szilvásváradon az Elit
és Junior korú női ökölvívók országos bajnokságát,
ahol 37 egyesület 92 versenyzője szállt ringbe. A női
ökölvívás fejlődésének lökést adott, hogy a következő olimpián három súlycsoportban nekik is rendeznek
versenyt. A békési Surman
Box Clubot Dezsőfi Krisztina képviselte a junior
kategória 46 kg-os súlycsoportjában.
Az idei bajnokság több
okból is rendhagyó volt, hiszen a lányoknak szépségversenyt is rendeztek. Több súlycsoportban olyan sok induló
jött össze, hogy a háromnapos

rendezvény idő tartama nem
volt elég, így azoknak a súlycsoportoknak a döntőjét az
Ifjúsági Ökölvívók Bajnokságán fogják megrendezni
Hajdúszoboszlón.
A Surman Box Clubot
Dezsőfi Krisztina képviselte a
junior kategória 46 kg-os
súlycsoportjában. A döntőben
azzal a vecsési lánnyal találkozott, akit ez idáig még nem
tudott legyőzni. Két kiegyenlített menet után a harmadikra elfáradt a békési lány, egy
nagyobb ütést beszedett, így a
bíró rászámolt és a szabályok
értelmében beszüntette a
mérkőzést. Krisztinának meg
kellett elégednie az ezüstéremmel.

Horgász
szemmel
FONOTT
PERGETŐ ZSINÓR
Manapság a horgászboltok
többsége széles választékot
tart különböző típusú és márkájú fonott zsinórokból, hiszen
a vásárló a pénzéért a legjobb
minőséget akarja. A fonott zsinórok előnye a monofil zsinórokkal szemben az, hogy nagy
a szakítószilárdsága, strapabíró a felülete, nem nyúlik és
hosszú az élettartama.
Előállításuk: úgynevezett
mikro szövödékben fonják
automata mikroszál szövőkön
különböző anyagokból. A
meghatározó anyag a dinnema
szál, ezekből fonják a zsinórokat, majd különféle kopásálló
bevonatot kapnak.
A fonott zsinór a pergető
horgászok kedvelt zsinórjai
közé tartozik. Nem véletlenül:
a megakasztott halban a horog
biztonságosan ül. Kevés a leakadt hal és a kedvenc voblerjüket, illetve műcsalijukat is ki
lehet szabadítani az akadóból,
persze nem mindig. A műcsali
rögzítése a fonott zsinóron egy
erre kifejlesztett úgynevezett
dinnema kapoccsal történik.
Mivel a kapcson nincs csomó,
így a szakítószilárdságát megőrzi. Aki esetleg nem ismeri a
kapcsot, keresse a horgászboltokban.
Szekerczés Sándor

Folyamatosan frissülô híranyag és képgaléria. Lapszámunk még nyomdai
megjelenés elôtt. Játékok, videók, képeslapküldés,
Békésrôl a nap 24 órájában!
www.bekesiujsag.hu

Félbemaradt a focimeccs
A hétvégi Békés-Méhkerék megyei I. osztályú mérkőzés 2-2-es állásnál a 88.
percben félbeszakadt, mert
egy vitatott szituáció után a
vendégek edzője, Balogh
István megfogta a partjelző

kezét, ami miatt a rend őrzésével megbízott nemzetőrök
körbevették és dulakodás
támadt, melybe a kispadról
és a nézőtérről többen belekeveredtek. A játékvezető
beszüntette a meccset.

A békési Farkas Gyula Oktatási
Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a 2007. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-t
az alapítványnak felajánlották.
A kapott 234.780 Ft sporteszközök vásárlására, tanulóink
jutalmazására és szociális
támogatására fordítottuk.

November 29-étől vasárnaponként újra pattog
majd a labda a városi Sportcsarnokban, ugyanis
meghirdették a Vektor Kupa elnevezésű városi
kispályás focibajnokságot, három kategóriában.
„Amatőr” kategória: 16
életévüket betöltött sportolni
vágyók által alkotott csapatok
indulására számítanak. Csak
azok játszhatnak, akik 2009.
aug. 1. után egyik bajnoki
osztályban (labdarúgás) sem,
egyik korosztályban sem játszottak, ill. jegyzőkönyvben
sem szerepeltek.
„Öregfiúk” kategória:
Azon focizni szeretők által
alkotott csapatok vehetnek
részt, ahol a résztvevők mind-

egyike 2009. nov. 29-ig betöltötte a 40. életévét.
„Igazolt” kategória (min.
7 csapat részvétele esetén): 16
életévüket betöltött sportolni
vágyók által alkotott csapatok
indulására számítanak. Játszhatnak igazolt labdarúgók,
akik a megye bajnokságban
szerepelnek. Csapaton belüli
számuk korlátlan.
Nevezni lehet: Polgár Zoltánnál a Sportcsarnokban személyesen vagy a 20/528-25-

22-es, 66/411-344/23-es telefonszámokon. Illetve november 26-án 18 óráig a nevezési
díj befizetésével. Nevezési díj:
34. 000 Ft.
Lebonyolítás:
részletes
megbeszélés a technikai értekezleten.
Fontosabb szabályok: a
Békésen meghonosodott kispályás szabályok a mérvadóak. Csak teremfoci használata megengedett. Minden
játékos saját felelősségére
játszik!
Díjazás: mindhárom kategóriában 1-3 helyezettek pénzdíjat kapnak, különdíjban részesül a legjobb kapus, legjobb
mezőnyjátékos, gólkirály.

Félmaratonon a békési atléták
A Bécs – Pozsony – Budapest Szupermaraton a szokásoknak megfelelően egy félmaratonnal zárult október 23-án.

nem szegte kedvét a futóknak,
közös bemelegítés után jó kedvvel vágtak neki a lejtőkkelemelkedőkkel tarkított 21 km-

sikeresen, jó egyéni eredményével elégedetten futott be a célba
az idényzáró futóünnepen.
Reméljük, jövőre is elindulha-

Balról jobbra Kiss Boglárka, Vajgely György, Zsilák Laura, Balogh Julianna, Ilyés Tamás, Szilágyi István,
Pásztor László és Kis-Kovács Károly.

Esős, ködös reggelen vágott neki a távnak a Békési DAC csapata Kis-Kovács Károly edző
vezetésével. De a borús időjárás

nek. A csapattagok közül hárman most először teljesítették
versenyen ezt az embert próbáló távot. Valamennyi indulónk

tunk ezen a versenyen – s
egyúttal köszönjük a Békés
Drén Kft. támogatását.
Rácz András edző
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