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

Dr. Farkas István nyi-
latkozik    2. oldal

Négy új tanterem a
református iskolánál

3. oldal

A legjobb libareceptet
keresik            7. oldal

Bérletet nyertek a
Békési Újságtól!

8. oldal

Lapunk
tartalmából

OKTÓBER 3-10.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

OKTÓBER 10-17.
Turul Patika (Piac tér)

OKTÓBER 17-24.
Oroszlán Patika (Kossuth 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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET LEGUTÓBBI ÜLÉSÉRŐL

Ladó Balázs azzal kezdte, az
ellenzéki erők elfogadhatatlan-
nak tartják, hogy a kormány a
gyermekeken, most éppen az ő
étkeztetésükön akar spórolni. A
jövő évi költségvetés tervezete
szerint a korábbinak csak egy-
 harmada jut majd erre a célra.
Ez pedig azt jelenti, tette hoz zá,
hogy míg a jó minőségű,
magyar mezőgazdasági áru

eladhatatlan, aközben a gyere-
kek étlen fordulnak ki a padból. 

– A szociális bolthálózat ép -
pen azért érkezik Békésre, hogy
a gazdákat segítse, értékesítési
lehetőséghez juttassa. Miköz -
ben kedvező ez a vásárlóknak
is, akik jó minőségű, helyben
termett, biztonságos árukhoz
jutnak, viszonylag olcsó áron –
tette hozzá Ladó Balázs. 

A szociális bolthálózat mö -
gött szakmailag a Magosz áll,
a beszállítók csakis a tagjaik
lehetnek, ez egyfajta minőségi
garanciát is jelent. 

A tájékoztatón nem derült
ki, hogy melyik civil szerve-
zettel dolgoznak együtt a
békési szociális bolt megnyi-
tásán, valamint azt sem, hogy
hol lesz ez az üzlet. Lapunk
azonban más forrásból úgy
értesült, hogy a jelenlegi ter-
vek szerint a Szent Lázár Ala -
pítvány működteti majd a
bol tot, amely az Ady utca ele-
jén nyílik meg.

Termékkínálata leginkább a
mezőgazdasági áruk közül ke -
rül majd ki. Folyt. a 2. oldalon

Még ebben az esztendőben
szociális bolt nyílhat Békésen

Szociális bolt elindítását tervezik Békésen – je-
len tette be Ladó Balázs, a Fidelitas megyei elnöke
a Mucsi András KDNP-s önkormányzati képvise-
lővel közösen tartott sajtótájékoztatóján a minap.
A bolt helyi termelők friss és élelmiszerbiztonsá-
gi értelemben biztonságos áruit kínálja majd vi -
szony lag olcsó áron.

A címben jelzett furcsa szóösszetétel volt annak a műsornak a
fantázianeve, melyet a Békés Megyei Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum békési idősek otthonának ellátottai és
munkatársai adtak a többi ellátottnak október elsején, az Idő sek
Világnapján. Irodalmi csoport alakult pár hó napja az intéz-
ményben, ennek tagjai most énekkel, tánccal és költeményekkel
léptek társaik elé, nagy sikert aratva. Emel lett a békéscsabai szí-
nitanoda két végzős növendéke adott elő népszerű táncdalsláge-
reket és operetteket az idősek nagy örömére. 

Az Őszülő Napok elnevezésű, mára közel egy hónapossá duz-
zadt programsorozatot már 1991 óta megtartják a békési idő-
sek otthonában. Idén mások mellett kirándulások, természetjá-
rások, kiállítások, egészségmegőrző napok, szüreti mulatság,
szalonnasütés színesíti a sorozatot, melynek megvalósulását a
Békés Megyei Képviselő-testület civil szervezeteknek kiírt pá -
lyá zatán elnyert pénzösszeg segítette. 

Őszi szivárvány

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett
pályázaton a térségben rekordnak számító 528,5 millió forintot
nyert a város, melyhez még 119,5 millió forintot kell önerőként
hozzátennie – jelentette be Izsó Gábor minap tartott sajtótájé-
koztatóján. A polgármester elmondta, hogy ennek felére újabb
pályázatot nyújtottak be, így ha az nyer, az egész korszerűsítés
csak hatvanmillióval terheli a költségvetést. 

A Békési Rendelőintézethez tartozó Körösi Csoma Sándor
utcai ellátó egységnél, a Fürdőnél jelenleg is leginkább moz-
gásszervi betegeket kezelnek. Ez a specialitás ezután is megma-
rad, és a teljes korszerűsítést követően a régió legöregebb egész-
ségügyi célra használt épülete a mozgásszervi megbetegedések
járóbeteg-ellátó központjává alakul át. 

Korszerűsödik a fizioterápiás és balneológiai egység és a
reumatológiai szakrendelés helyiségei.      Folytatás a 3. oldalon

Tavasszal kezdődnek
a munkák a Fürdőnél

HAT-TÍZ EMBER KAPHAT ÁLLÁST

Mint lapunkban is beszámoltunk róla, városunk
önkormányzata pályázott és jelentős pénzösszeget
nyert a Dél-Alföldi Operatív Programtól a „Békés
Kistérségi Komplex Járóbeteg-ellátó Központ kor-
szerűsítése” projektre. A közel 650 milliós beruhá-
zás támogatási szerződését már aláírták, jelenleg a
kivitelezőt keresik közbeszerzés útján. A munka
jövő tavasszal indul, ideje mintegy másfél-két év.

Izsó Gábor polgármester
egyenesen úgy fogalmazott,
hogy a tervezett elvonások tra-
 gikus következményűek le het-
nek a város életében, olyan ha -
tásúak, amelyet a világháború
óta nem kellett elszenvednünk.
Velünk akarják meg fizet  tetni
az évek alatt meghozott kor-
mányzat rossz döntései nek, így
a hitelfelvételeknek árát. Fe -
lelős intézményvezetők máris
szervezik a tiltakozásokat, így a
békési Alap fokú Mű vészeti
Iskola vezetői is, akik tiltakoz-
nak a művészeti iskolák leépí-

tése ellen, és ehhez a térség par-
lamenti képviselőitől kérnek
politikai hátszelet. A szocialista
képviselők cáfolni próbálták,
hogy elvonással kellene szem-
benéznie a városnak, Sza lai
László szerint ezzel mindig
csak riogat a városvezetés, való-
jában évente nő az állami nor-
matíva. Ebből végeláthatatlan
vita keletkezett.

Később néhány lényeges
dön tést hozott a testület. Pél -
dául megadta az elvi hozzájá-
rulást ahhoz, hogy városunk
könyvtára jövő januártól a

nemrég elhunyt kultúrapárto-
ló könyvkiadó, Békés Dísz pol -
gára, Dr. Püski Sándor nevét
felvegye, amennyiben a család-
ja ehhez hozzájárul. 

Szigorította rendeletét a köz-
területen elhelyezett plakáto-
kat, hirdetéseket és reklámtáb-
lákat illetően. A fő cél, hogy a
közlekedést ne veszélyeztesse,
esz tétikailag megfelelő és köny-
 nyen eltávolítható legyen. 

Heti 5-5 órával bővítik a
sebészeti szakrendelést és a fül-
orr-gégészeti szakrendelést a
Rendelőintézetben, te kintve,
hogy az elmúlt fél évben jelen-
tősen megnőtt az ellátottak és
a beavatkozások száma. 

Ismét lehet gyermekjátéko-
kat, valamint kozmetikai ter-
mékeket árusítani a piacon,
azután, hogy a különféle ér -

dek képviseleti szervek nyomá-
sára a kormány az árusításuk
tilalmára vonatkozó rendeletét
visszavonta. A változtatás ok -
tóber 2-án már életbe is lépett
Békésen.

Döntöttek arról is, hogy a
biztosítják a tizenöt százalé-
kos önerőt azokhoz a nyertes
pályázatok megvalósulásához,
amelyekből Malom asz szony -
kertben és Oncsán a la kóöve-
zet szennyvízvezetékét építik
ki, újjáélesztik a Dán foki
Üdülőközpontot, fel újítják a
Rendelőintézet parkolóját, és
a Rákóczi ut cán járdát építe-
nek. Ugyan akkor nem tudja
vállalni a város a Für dősétány
utca felújításának 50 százalé-
kos, 3,5 millió fo rin tos önere-
jét. Így ez most nem valósul
meg.

Napirend előtt a költségvetésről vitáztak
Maratoni ülésen hozott fontos döntéseket októ-
ber elsején a békési képviselő-testület. Napirend
előtt hosszas, meddő vita folyt a képviselők
között az önkormányzatokat sújtó állami költség-
vetési elvonások feltételezhető hatásairól.

Az idősek tangót és csárdást táncoltak.



Folytatás a címoldalról
Mucsi András keresztény-

demokrata képviselő ugyan-
ezen a tájékoztatón szintén a
jövő évi állami költségvetési
tervezetet bírálta amiatt, hogy
igen komoly elvonással kell
szembenézniük az egyházi
iskoláknak. A megszorítások
immár a létüket fenyegetik.

Pont került egy régóta hú -
zódó ügy végére, ez pedig a
gázóraállások szolgáltatóhoz
eljuttatásának kérdése. A szol-
 gáltató nem támogatta azt a
kezdeményezést, hogy a gázó-
raállást feltüntető papíroknak

gyűjtőládát helyezzenek el a
Polgármesteri Hiva talban,
ezért a jegyző asszonnyal
egyez tetve azt a megoldást
találta ki a képviselő, hogy
péntekenként 8-12 óra között
a Hivatal 5. számú irodájában,
a Roma Koordiná ciós Ta -
nácsnál lehet majd interneten
keresztül eljuttatni az adato-
kat. Ebben szakértő munka-
társak segítenek majd az inter-
netezésben nem járatosaknak.

Még két kezdeményezésről
számolt be a fiatal KDNP-s
politikus. Egyrészt szeretnék
feltérképezni a kunhalmokat,

történelmünk eme lenyoma-
tait, melyeket számos veszély
fenyeget. A listát nyomtatás-
ban is megjelentetnék. 

Szintén a történelmi múl-
tunk megismerése és megőr-
zése a szándéka a régi Békés-
környéki falvak (pl.: Diter,
Hidas, Dánfok, Csatárkert)
helyeinek kereszttel vagy más
módon történő megjelölésé-
nek. Ezek egykor, a középkor-
ban, önálló települések vol-
tak, de mára szinte már az
emlékük is elveszett, különö-
sen a fiatalabb generáció tag-
jainál.            Szegfű Katalin
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– Tisztelt Képviselő Úr!
Önt, mint volt szabad demok-
ratát kérdem, mi a véleménye
az ország mai helyzetéről?

– Elég nagy slamasztikában
volt és van az ország. Nem
tudom azt mondani, hogy ez
csak a kormány vétke, hanem
mindazoké, akik az elenged-
hetetlenül szükséges reformo-
kat nem hajtották végre, vagy
nem engedték végrehajtani
(lásd egészségügy, nyugdíj-
rendszer, közigazgatás és ok -
tatás). Vonatkozik ez minden
eddigi kormányra. Mindad -
dig, amíg a 3,2 millió „úgy-
ahogy” adózó valójában csak
1,8-2 millió fő, akitől le tud-
ják vonni azt az adót, amivel
az állam az előbbi négy rend-
szert működtetni tudja, addig
kilátástalannak látom a hely-
zetet. Munkahelyeket kellene
teremteni, nem segélyeket
osz tani. Nagy kérdés, hogy
mit lehet kezdeni a 400 ezer
munkanélkülivel, amikor 350
ezernek semmilyen képzettsé-
ge sincs. Talán a mezőgazda-
ság jelentene megoldást, ha
nem zilálták volna szét. Meg
kell tanulnunk, hogy semmi
sincs ingyen, mindennek ára
van, kapitalizmusban élünk.
Az az SZDSZ, amelynek tagja
voltam, mára megszűnt, gya-
korlatilag 2002 óta nem va -
gyok tagja, sőt – bár lehet,
úgysem hiszik el – a szocialis-
ta pártnak sem. Épp elég lel-
kiismereti válság volt szá-
momra a kettős állampolgár-
ságról való népszavazás, ami-
kor szülővárosom, Érsekújvár
mellett döntöttem.

– Ön a képviselők között
veteránnak számít. Mit sze-
retne ebből a pozíciójából
elmondani?

– A helyi ügyekben a párt-
politikát félre kellene tenni,
csak a város érdekeit kellene
nézni. Minden képviselőtár-
samnak ezt kellene szem előtt

tartani, az adott lehetőségek-
nek, helyzetnek megfelelően
az itt lakó polgárok érdekét
kellene nézni, hogy jó legyen
itt lakni, épüljön, szépüljön a
város. Megszoktam már, hogy
a régi rendszerben klerikális-
nak tartottak, most meg néha
lekommunistáznak. A köpö-
nyegforgatást mindig is utál-
tam, amit tettem mindig a
város, a választókerületem la -
kóinak érdekében tettem. Po -
zícióra, vezető posztra sosem
vágytam. Akik eljárnak testü-
leti ülésre, azok tudhatják,
hogy ritkán szólalok meg,
inkább akkor, ha látom, hogy
a vita parttalanná válik. Ilyen -
kor igyekszem a jó irányba
visszaterelni a dolgokat. Nem
azt kellene nézni, hogy az
állam mit ad, hanem, hogy én
mit teszek a közösbe, hiszen
végső soron  régi szlogen, de
igaz – az állam  mi vagyunk.

– Érsekújvárt említette
szülővárosaként. Hogyan ke -
rült ide, Békésre?

– A háború elvesztése után, a
Benes dekrétummal hároméves
„fasisztaként” kerültem Tót -
komlósra szüleimmel. Itt, Oros -
házán és Szentesen jártam isko-
lába, Szegeden végeztem el az
egyetemet. Épp most készülök
a 40 éves orvosi találkozómra,
és éppen most, október elsején
vagyok 38 éve körorvos Bé -
késen, s bár sokszor keltették
hírét elköltözésemnek, máig
maradtam, és ki merem jelente-

ni, hogy most már békésinek
érzem magam. Első feleségem
halála után sok esztendővel,
ezelőtt nyolc évvel megnősül-
tem, megcsendesedtem, s tán
itteni földbe temetnek majd el.
Felnőtt lányom orvos Kecs ke -
méten, három szép lánygyer-
mek – unokáim – anyja, másik
lányom New Yorkban él, mert
tudására Magyarországon nem
volt szükség.

– Mint orvost is kérdem,
hogyan látja a mai egészség-
ügyi helyzetet? 

– Az egészségügy ebben a
struktúrában ellehetetlenült.
Véleményem szerint Magyar -
or szágon nem kell 163 kórház,
hanem legyen 100, de az le gyen
technikailag és személyzetileg
is a legkorszerűbb, és ne haljon
meg beteg két kórház között a
mentőautóban. Az egészség-
ügyben jelenleg dolgozók hősi-
es erőfeszítéssel, éhbérért dol-
goznak. Ez tartja életben a mai
rendszert. For rásbevonásra van
szükség, és racionális gazdálko-
dásra. Az egészségügy nem egy
személyben felelős a lakosság
mai egészségi állapotáért.
Szem léletváltásra van szükség,
másként pár év múlva nem lesz
miből nyugdíjat fi zetni. Óriási
a média felelőssége is. Ésszerű
reformok nélkül az egészség-
ügy fenntarthatatlan. A gyó-
gyítás lehetőségeinek roham-
szerű fejlődése, a vágyak és a
valóság, a kemény gazdasági
realitások közt fényévnyi távol-
ság van.

– Mi a véleménye az újinf-
luenza oltásról?

– Nem vagyok virológus, de
a H1N1 elleni oltóanyag fel-
vételét mindenkinek javas-
lom, függetlenül attól, hogy a
kormány milyen célcsoporto-
kat preferál jelenleg. Valós
veszélynek tartom egyébként
ezt a lehetséges járványt, ezzel
az emberiség még nem talál-
kozott, felkészületlen.

Helyzet van
INTERJÚ DR. FARKAS ISTVÁN KÉPVISELŐVEL

Dr. Farkas István (jobbról) a kép -
vi selő-testület ülésén. Erről szólt Izsó Gábor pol-

gármester is köszöntőjében,
hozzátéve, hogy azért az okta-
tásban ma is a legfontosabb a
pedagógus szíve és gyermek-
szeretete. 

Kis Eszter általános helyettes
részletezte a projektet, melyre
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv TÁMOP pá lyázatán 63,5
millió forintot nyert a kistérségi
általános iskola, ez az összes

költséget fedezi, önerő nem
kellett hoz zá. A komplex peda-
gógiai prog ram lényege a gyer-
mekek problémamegoldó
képességének fejlesztése, a
digitális írástudás elmélyítése, a
nyelvi és az életviteli képessé-
gek javítása. A pedagógusok
mindhárom békési tagiskolát
érintően, ki jelölt osztályok kije-
lölt óráin új módszerekkel, a
digitális kommunikációs eszkö-
zöket is segítségül hívva oktat-
nak majd. Köz ben maguk is
folyamatos továbbképzéseken
vesznek részt.

Szülői fórumon mutatták be 
az új oktatási projektet

Az érintett gyermekek szüleinek rendhagyó fóru-
mon mutatták be a „Kompetenciafejlesztés a Bé -
kési Kistérségi Általános Iskolában” című, az egész
tanévet átölelő projektet. Elhangzott: az oktatásnak
lépést kell tartani a megváltozott korral. Nem lexi-
kális tudásra van a diákoknak szükségük, hanem
az egész életen át tartó tanulás alapjait kell megsze-
rezniük, új oktatási módszerek segítségével.

1956 egykori forradalmárainak 
hozzátartozóit keresi az önkormányzat

Még ebben az esztendőben 
szociális bolt nyílhat BékésenBékés Város Önkormányzata Polgár mes -

teri Hivatala az 1956-os forradalom és sza-
badságharcról tartandó méltó megemléke-
zés kapcsán keresi az alábbi, már elhunyt
forradalomárok, áldozatok leszármazottait,
hozzátartozóit:

– Berczi Gábor (Szül.: 1932, anyja neve:
Balázs Erzsébet)

– Egeresi Lajos (Szül.:1925, anyja neve:
Egeresi Zsófia)

– Futaki Gábor (Békésen született, anyja
neve Hajnal Eszter, lakhelye 1957-ben
Békés, Petőfi u. 52.)

– Gyöngyösi Elek kosárlabdaedző (Tata -
bá nyán temették el.)

– Juhász József (Szül.:1902, anyja neve:
Szabó Anna)

– Kremzer Jenő (Szül.: 1929, anyja neve

Szabó Julianna)

– Szabó Gábor (1931–2009, legutolsó lak-

címe: Békés, Szécsénkert 111/1.)

– Szabó Imre (Szül.: 1932., anyja neve:

Egeresi Mária)

– Szatmári István (Szül.: 1896., anyja

neve: Hidvégi Rebeka)

– Újvári László, (Szül.: 1913., anyja neve:

Gábris Anna)

Kérjük, hogy a leszármazottak, hozzátar-

tozók jelentkezzenek 2009. október 16-ig

személyesen vagy telefonon a Polgármesteri

Hiva talban (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.,

Telefon: 66/411-011/).

Most először rendezték meg
a Szüreti Vásárt a Piacfelü -
gyelet szervezésében. Ragyogó
napsütésben sok látogató
ment el a főtérre, és láthatta,
miként próbálják felidézni a
régi vásárok és piacok hangu-
latát mustkészítéssel, szilva-
lekvárfőzéssel és szerencsepat-
kó kovácsolással. Szabad tűz-
nél pattogtatták a kukoricát,
egy vésztői fiatalember rongy-
szőnyeget szőtt. Volt szőlőlo-
pás is. Népi mesterek és hobbi
kézművesek szintén  kínálták
portékájukat.

Óvodások, néptáncosok,
nyug díjas színjátszók, éneke-
sek fellépései sorban követ-
ték egymást. Őket a büfék
kí nálatát kóstolgató nézők
hallgatták. 

A gyerekek bőséges prog-
ramkínálatból választhattak.
Népszerű volt az arcfestés, a
hor dócsúszka, a pónilovaglás,
a kézműves foglalkozás és a
korongozás egyaránt. 

A hagyományindító kezde-
ményezés célja egy jó hangu-
latú rendezvényen, bőséges
termékkínálattal visszacsalo-
gatni a vásárlókat a piacra.

„A legszebb őszi kosár” ver-
senyen teljes győzelmet aratott

Vas Mihályné, aki a zsűri dön-
tése értelmében a legszebb vi -
rág-, zöldség-, és gyümölcsko -
 sarat elkészítette. Virágko sár

kategóriában holtversenyben
első Pákozdi Gézáné, má sodik
Nyíri Tünde, harmadik Vozár

Istvánné. A gyümölcskosarak-
nál második a Teleky utcai
óvoda Katica csoportja, harma-
dik Petrás Kitti. Kü lön díjas

Balog Gáborné. A dí jazottak
ju talmai a szponzorok által fel-
ajánlott ajándékok voltak.

Szüreti hangulat a Piacon

Vas Mihályné valamennyi kategóriában győzelmet aratott őszi kosaraival.
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Az a szóbeszéd járja,
szokták mondani, s ez a ki -
fejezés már felér akár a ka -
bátlopás esetével. Mert járó-
kelő, fülekbe susogó, dob-
hártyákra tapadó, elmék
tekervényeire besündörgő, s
ott megkapaszkodó élőskö-
dő, sunyi parazita gonosz
kis szerzet ám ez. Nem tud -
ni honnan ered, ki indította
útnak és miért. Helye seb -
ben a miért hamar kiderül,
hisz csak a bemocskolni,
befeketíteni vágyott sze-
mélyt kell megtalálni. In -
nen visszafele haladva a
logika szálain gyorsan kide-
rül az is, qui prodest, azaz
kinek érdekeit szolgálja e
hír cafrang útnak indítása.

Elég, ha csak saját kis
gyűj teményemre gondolok,
melyet gondosan őrzök az
utókor számára elrettentő
példaként. A közéletbe pár
esztendővel ezelőtt bevet-
vén magam számíthattam
erre, hisz ki nem a csendes
szélárnyékban marad, a pá -
lya szélén túl, a sötétben,
honnan névtelenül bekia-
bálni, sőt, akár köpködni is
lehet, hanem kiáll a nap,
vagy akár a reflektor fényé-
be, az ne számítson arra,
hogy mindenkinek tetszeni
fog amit tesz, vagy mond.
Így lett nekem is lassan
gya rapodó anyagom írott
ma lasztból, azaz névtelen
levelekből, és le nem írt szó-
beszédekből, melyek forrá-
sai mindig – érdekes módon
– ugyanabból az egy-két
bű zös likból eredeztek.
Tud juk, a féreg pártsemle-
ges. Imigyen voltam már
sze kus, román, fasiszta, zsi-
dóbérenc, számot nem tevő
gyökértelen jöttment, ma -
gyarul sem tudó, békésiek
zsírján milliomosra hízott
gazember, kit már a hatá-
ron le kellett volna lőni
anno, feleségét verő állat, ki
utóbbinak amúgy orvosi
diplomája sincs tán, karrie-
rista gerinctelen, ki könyör-
telenül, mindenkin átgázol-
va  hatalomra tör. Legutóbb

meg már azt is tudni vélték,
országgyűlési képviselő
aka rok lenni, polgármester,
sőt egészségügyi miniszter,
ki mellesleg a KÉSZ nevű –
amúgy becsületes reformá-
tus és katolikus emberekből
álló – „szekta”, bújtatott,
mocskos politikai párt vezé-
re, álszent nagyképű klikk
okoskodó hangadója, titok-
ban kommunista, liberál-
bol sevik maffiózó, stb.

Hát ilyen szép az én kis
csomagocskám, mit őrizge-
tek, s el-elmosolyodok rá -
gon dolva. Bevallom, első al -
kalommal mellbe vertek az
igaztalan vádak, nejem még
el is sírta magát, aztán ha -
mar megszoktuk hívatlan
lakóink, s most már lepörög
rólunk hál’ Istennek az
egész. Lepörög, mert nem
be folyásolhatja tetteinket,
nem téríthet el céljainktól,
melyek nem önösek, hanem
a köz érdekét szolgálják. S itt
messze nem magamról, csa-
ládomról beszélek, ha nem
arról a számtalan em bertár-
sunkról, és hálisten’ az egyre
szaporodó lélekszámú csa-
patról, amelyet al kotnak, és
amely szépen felismeri végre
a változás érdekében ki fejtett
valóságos együtt cselekvés
szükségességét. Csak az első
lépés ne héz, csak előtte fél
kicsit, bizonytalan kicsit az
ember. A többi már megy
magától, s az emberfia csak
csodálkozik, ha visszatekint a
kezdetekben botladozó saját
magára.

Navigare necesse est! Azaz
hajózni muszáj, ellenszélben
is akár. Ez a lényeg. Persze,
az ember szívesebben végez-
né „csak” a munkáját, lenne
csak apa, férj, rokon, barát,
„csak” orvos, hisz gyönyörű
pálya bármelyik. De nem
lehet, nem olyan időket
élünk. Nem dőlhetünk ha -
nyatt, nem élhetünk csupán
saját kényelmünk szerint,
mert épp ezt akarják a min-
ket elveszejteni akarók.

Bármely faloldali lyukból
indulna is ki, bármilyen
szóbeszéd, nem befolyásol-
hat minket. Érdem- és ér -
dektelen. Hisz tudjuk, bo -
lond likból milyen szél
fúj… S épp itt, a Viharsa -
rokban, hol senki sem fog-
lalkozik egy gyengécske
szellővel...

Szóbeszéd
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

BÉKÉSI ÚJSÁG
hírportál

www.bekesiujsag.hu

Házasságot kötöttek: Veres
Pé ter és Sajben Márta, Ró -
mai József Tibor és Kis
Anikó.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Boda Ferencné
(57 évesen), Herpai Sándor
(84), Kiss Lajosné (77),
Szász Péterné (74, Bélme -
gyer), Bartyik Lajos (71),
Biaton János (87), Molnár

György (72), özv. Szabados
Istvánné (64), Molnárné
Pocsai Katalin (56), Cziráné
Szőke Mária (55), Kecs -
kemé ti Imre (77), özv. Kál -
mán Istvánné (88).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Folytatás a címoldalról
Felújítják a belső medencé-

ket. Teljes körű akadálymen-
tes környezetben lesz elérhe-
tő a szakrendelő.

Digitális radiológiát építe-
nek ki, ez, valamint a Rende -
lő intézet gépállománya ki -
váltja majd a Tüdőszűrő
Kossuth utcai épületét, me -
lyet megszüntetnek, így az
egész in tézmény gazdálkodása
költséghatékonyabbá válik.
Kor szerű informatikai rend-
szert szereznek be, így a
magas szintű gyógyító mun-
kát környezetbarát módszer-
rel dokumentálják. A járóbe-
teg-ellátás telephelyét a
pályázat megvalósulása után

termálhővel, mint megújuló
energiaforrással fognak fűteni.
2011 őszétől nappali kórházi
ellátást biztosítanak a lakos-
ság számára négy betegágy-

gyal, amely ke ze lés után
fokozza a gyógyító hatást a
mozgásszervi betegeknél.  

Ez a beruházás a lakosságot
megtartó tényező lehet, hiszen

az egészségügyi színvonal na -
gyon fontos a fiatalabb generá-
cióknak is – mondta még Izsó
Gábor polgármester, hozzáté-
ve, hogy a régen esedékes fel-
újítással méltóbb szerephez jut
a békési termálvízkincs, és
cseppet sem mellékesen a
beruházás munkahelyet is ter-
met, várhatóan 6-10 szak em-
ber elhelyezkedését teszi indo-
kolttá és lehetségessé. 

Kérdésre válaszolva még
elhangzott, hogy a reumatoló-
giai és a fizioterápiás szakren-
delés zavartalanul fog folyni,
hiszen cél, hogy a felújításból
menet közben a betegek
minél kevesebbet vegyenek
észre.            Szegfű Katalin 

Tavasszal kezdődnek a munkák a Fürdőnél
HAT-TÍZ EMBER KAPHAT ÁLLÁST

Presbiterek, városvezetők,
ön kormányzati képviselők, ta -
nárok és diákok jelenlétében
Szabó Endréné igazgató el -
mondta, hogy a gimnázium
pa tinás főépületét 1903-ban
adták át nyolcosztályos gimná-
zium céljaira, annak megfelelő
termekkel. Napjainkra nem
csupán a gyermeklétszám nőtt
meg jelentősen, és lett szűkös-
sé a főépület, ha nem egyes tan-
tárgyak sajátos kialakítású tan-
termeket is igényelnek. 

A most átadott Borz utca
felöli épületrészt korábban mű -
helynek használták, ráadásul a

leromlott állagú épület tulaj-
donjoga a városnál volt. A kép-
viselő-testület májusi határoza-
tával átadta a tulajdonjogot a
református egyházközségnek,
amely az iskola fenntartója. A
munkák kivitelezését a Vektor
Kft. végezte el. Két számítógé-
pes tanterem, egy idegen nyel-
vi és egy fizikai előadó termet
alakítottak ki. A munkák költ-
ségét az iskola saját forrásból
fedezte, mások mellett jóté-
konysági báljainak bevételeiből
és megtakarításokból. 

Katona Gyula, vezető lelki-
pásztor a gimnázium jelmon-

datára irányította a figyelmet,
amely így szól „Imádkozzál és
dolgozzál”, míg Izsó Gábor
polgármester annak a remé-
nyének adott hangot, hogy az
épület méltóan fogja szolgálni

az oktatás ügyét abban az
iskolában, amelyre „olyan nagy
szükség van a városban”. 

Az ünnepség a termek kör-
bejárásával és állófogadással
ért véget.

Négy új tanteremben indult az új tanév
A VÁROS ÁTADTA AZ ÉPÜLET TULAJDONJOGÁT, A TELEK EDDIG IS AZ EGYHÁZKÖZSÉGÉ VOLT

Néhány hónapos munkával „rohamléptekben” ké -
szült el a Szegedi Kis István Református Álta lános
Iskola, Gimnázium és Kollégium új épületrészének
felújítása. A tanév elején a képzést már a kialakított
négy tanteremben elkezdték, de a hivatalos átadás-
ra csak szeptember utolsó napjaiban került sor. 

Szabó Endréné iskolaigazgató Izsó Gábor polgármesternek az egyik
újonnan kialakított informatikai tantermet mutatja meg. 

A leendő Körösi Csoma Sándor utcai gyógyító központ látványterve.

Október 27-én, kedden is -
mét egészségnapot rendeznek
a Dózsa utcai Idősek Klub -
jában. Délelőtt H. Ko vács Gá -
borné tart előadást a vérről,

közben kipróbálható a meleg-
hőhatásos masszírozó ágy.
Egytől három óráig véradásra
 kerül sor, várják a véradókat.
Hely szín: Dózsa u. 36. 

Ismét egészségnap 
az idősek klubjában



HA VALAKI KRISZTUSBAN VAN...
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúl-

tak, ímé újjá lett minden.” (II. Kor. 5:17) Lehetséges, hogy vala-
ki nem tudja megmondani megtérése pontos idejét vagy helyét,
vagy nem tudja nyomon követni a megtéréséhez vezető esemé-
nyek és körülmények láncolatát, ez azonban még nem azt bizo-
nyítja, hogy az illető megtéretlen lenne. Krisztus ezt mondta
Nikodémusnak: „A szél fúj, ahová akar, annak zúgását hallod,
de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy, így van minden-
ki, aki a Lélektől született.” (Jn. 3:8) Amiképpen a szél maga
láthatatlan, hatása azonban érzékelhető, ugyanúgy munkálko-
dik Isten Lelke is az emberi szívben. Egy bizonyos megújító erő,
amelyet emberi szem nem láthat, új életet szül a lélekben, újjá-
teremti őt Isten képmására. A Lélek munkája csendes, észrevét-
len, hatásai azonban nyilvánvalóak. Ha a szív megújulása vég-
bemegy Isten Lelke által, akkor az adott személy élete tanús-
kodni fog erről a tényről. Bár mi magunk semmit sem tehetünk
azért, hogy megváltoztassuk szívünket, vagy hogy összhangba
hozzuk magunkat Istennel – és ennélfogva egyáltalán nem sza-
bad önmagunkban, a magunk jó cselekedeteiben bíznunk – a
mindennapi életünk nyilvánvalóvá teszi majd, hogy munkálko-
dik-e bennünk Isten kegyelme. Változás lesz látható jellemünk-
ben, szokásainkban és törekvéseinkben. Világos, határozott
ellentét mutatkozik múltbéli és jelenlegi önmagunk között.
Nem az alkalmi jó cselekedetek vagy az esetenkénti hibák
mutatják meg, hogy kinek milyen a jelleme, hanem a szokásos
szavak és cselekedetek, ezek alapvető iránya.

Idézet E. G. White: 
Krisztushoz vezető lépések című könyvéből
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Városunk Jazz-Blues-Rock klubja megnyert egy pályá-
zatot, ezért kilenc hónapon át rendezvénysorozatot hirdet
a zenerajongóknak. Az első klubrendezvényt már meg is tar-
tották szeptember 19-én este és éjjel. A négyből elsőként a
punk zenét játszó békéscsabai Cheerleaders lépett fel a kulturá-
lis központ nagyszínpadán, majd városunk jól ismert hard core
zenekara a Hazai Termék következett. Az est vendégzenekara,
a Dark Raven, Hódmezővásárhelyről érkezett, ők heavy metal
és hard rock muzsikát szeretnek előadni. Végül a középkorúa-
kat is megszólítani képes sarkadi Blues Express következett,
akik Rolling Stones és Troggs zenét is játszottak, sőt, Chuck
Berryt még az ötvenes évekből, na meg Hobo Blues Band, P.
Mobil, Takács Tamás Blues Band és még sok jó zene szólt, még
a híres Kossuth-nóta is, a „Kossuth Lajos azt üzente” kezdetű
katonadal is. 

Végül közöljük, hogy a békési Jazz-Blues-Rock Klub szere-
tettel hív és vár minden érdeklődőt a következő „házibulira”
október 17-én, szombaton 21 órára a kulturális központba a
Stage Line koncertjére, mely után karaoke parti is lesz. A belé-
pés 500 forint.                                             Zsombok Imre

Újra rockzenekarok és
rajongók találkoztak

A találkozó központi része
a Bagoly vendéglőben elköl-
tött ebéd volt, melynek során
emlékeztek a régi szép időkre,
nosztalgiáztak a tanárokon, a
diákcsínyeken, azokon az éve-
ken, amikor az „Élet Iskoláját”
járták ki. Elhozták fényképei-
ket családjukról, unokáikról,
és a mi a legfontosabb, kötet-
lenül beszélgettek egymással.

Szúdyné Zsófi néni meleg
szavakkal köszöntötte a „fe -

hérhajú véndiákokat”. Velük,
az akkori 7/B-vel kezdte peda-
gógusi pályafutását Bé késen,
miután visszatérhetett ide. A
nyolcvanévesek bölcsességével
kérte egykori növendékeit,

hogy az élet minden apró kis
örömét, szépségét becsüljék
meg, és legyen boldog, derűs,
egészséges időskoruk. 

Az osztályból hatan már
meghaltak, néhányan nem

tudtak eljönni, de 14 egykori
diák fontosnak tartotta a Gu -
bucz Imréné által szervezett
találkozást, félévszázad múl-
tán is.

Szegfű Katalin

Osztálytalálkozó – 50 év múltán
Ötvenéves osztálytalál-
kozóra jöttek össze a 2.
sz. általános iskola, ek -
kor még teljesen leány-
iskola 1959-ben végzett
8/B osztályosai. Az im -
már nagymamakorú
asszonyok nagy örömé-
re közöttük lehetett dr.
Szúdy Gézáné Zsófi né -
ni is, egykori osztályfő-
nökük. 

Apáti-Nagy Lajosnak idén
már második fotókiállítása
nyílt meg a minap, ezúttal a
Békési Galéria kistermében.
A fiatal hobbifotós ezúttal
elvontabb, szóviccre épülő,
igencsak egyedi képeivel lé -
pett a nagyközönség elé. Ez a
játékosság és többértelműség
első látásra magával ragadja a
látogatókat. 

Megnyitó beszédében Dr.
Pálmai Tamás, a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége bé kési
szervezetének elnöke má sok
mellett ezt mondta az al kotóról:
„Játszik gépével, logikájával,
racionális eszével, el me szikrányi
blikflangjaival, de mindezt

komolyan teszi, hisz tudatában
van a titoknak, mely szerint jól
dolgozni, élvezettel alkotni,
maradandót létrehozni csak
játékos könnyedséggel lehet.”

Apáti-Nagy Lajos kiállítása
ok tóber 25-ig várja a látoga-
tókat. 

Fény-képek 
a Galéria falain

Apáti-Nagy Lajos: ÖnArcKép

Akinek jól felszerelt a biciklije, mellényt kap
A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság októberben a

megyében több általános iskolában is felkeresi a harmadik és
negyedik osztályos gyermekek közül azokat, akik rendszeresen
kerékpárral járnak iskolába. Azok a gyermekek, akiknek kerék-
párja rendelkezik a kötelező felszerelésekkel, láthatósági mel-
lényt kapnak ajándékba. Az akció Békésre október 12-én érke-
zik. A mellényeket a gyerekeknek az iskola rendőre adja át.



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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A kormánynak a magyar néppel van baja, mondta
Orbán Viktor. Az elmúlt húsz év legveszélyesebb költ-
ségvetése, amelyet a Fidesz, ha kormányra kerül, jövőre
hatályon kívül fog helyezni. A gyerekek tányérjából veszi
ki a húst a kormány, miközben talicskával tolják ki a
pénzt offshore cégeikbe a kormánytagok. Forr a düh az
országban, ezt alkotó energiává kell alakítani. Szétesett a
közbiztonság, ahogyan az lenni szokott, a kisebb bűncse-
lekményeket egyre nagyobbak követik. Határozott fellé-
pésre van szükség. „Nem az embereket kell kicserélni,
nem őket kell átnevelni, nem az országot kell odébb
tolni, az ország ott van, ahol. Így, ahogy vagyunk 10 mil-
lióan, mi sokkal többet is ki tudunk hozni. Baj a kor-
mánnyal, meg a kormányt működtető MSZP-vel van,
tőlük kell megszabadulni, és ha ez sikerült, akkor hirte-
len kinyílnak a lehetőségek. Pénz persze nem lesz ele-
gendő, de sok területen tudunk javítani. Nem csodát
ígérünk, hanem egy új kezdetet, amely energiákat fog
felszabadítani. 2010 fontos év lesz, mert a következő kor-
mánynak minden területen rendet kell tennie” – közölte
Orbán, aki személyes beszélgetést követően a napokban
dönti el, hol kit indít majd a Fidesz. 

– Julika! Mért lettél gondo-
zónő?

– Az érettségi után volt egy
barátnőm, aki ápolónőnek
ment. Gondoltam, hogy ez
nem nekem való, mert sajnál-
nám a szenvedőket. Mivel sze-
rettem a gyerekeket, jött a gon-
 dolat, hogy egészséges gyer-
 mekekkel szeretnék foglalkozni.
Az életnek az első há rom éve a
legcsodálatosabb. Így vá lasztot-
tam a gondozónői hivatást.
Életem legszebb két évét töltöt-
tem Gyulán, az egészségügyi
szakiskola csecsemő- és gyer-
mekgondozó szakán. Tö ké letes
alapot kaptunk az elkövetkező
40 évre, amit a Jantyik utcai
bölcsőde közösségében töltöt-
tem el. Soha sem volt gombóc a
torkomban, ha dolgozni men-
tem, mert mindig családias lég-
kör várt, törődtünk egymással
és segítettük egymást.

– Mi a szépsége és mi az
árnyoldala ennek a munká-
nak?

– A szeretet adása és annak
viszonzása teszi gyönyörűvé

ezt a hivatást. Amikor belép
az ember a csoportszobába és
a sok kis apróság körbefogja,
belecsimpaszkodik a ruhájába
és mondja, mondja a maga kis
mondókáját, ennél gyönyö-

rűbb nincs a világon. Az ő sze-
retetük ad feltöltődést a hét-
köznapokra. A kis herceg cí -
mű könyvben mindezt nálam
szebben megfogalmazták: „Az
idő amit a rózsádra veszteget-
tél, az teszi olyan fontossá.”
Két éve történt, hogy csoport-
váltáskor már az új gyerekeket
szoktattam be, de még a régi-

ek is nálunk voltak az óvoda-
kezdésig. Az egyik délelőtt
oda jött a nagyobbak közül
Nettike és így szólt: – Az éjjel
veled álmodtam Julika néni. –
Mit álmodtál Nettikém – kér-

deztem, mire ő: – Azt, hogy
visszajöttél hozzánk Julika
néni. – Jó álom volt Nettike?
– érdeklődtem. A gyerek
ragyogó arccal így válaszolt: –
Nagyon. Még ma is könnybe
lábad a szemem a meghatott-
ságtól, ha erre gondolok. De
mesélhetném a végtelenségig
a szebbnél szebb történeteket,
amelyek varázslatossá tették
az elmúlt 40 évet. Hátránya
nincs. Legfeljebb, hogy anya-
gi lag nem becsülik meg a
munkánkat.

– Na és a család?
– A párom révén van há rom

gyermekem és két unokám. Ők
is küzdenek a mai élet problé-
máival, mint annyian, és igyek-
szem őket segíteni a körülmé-
nyeinkhez képest. A szüleim
hála Istennek még élnek, s így
legfontosabb feladatom most a
róluk való gon doskodás. Leg -
nagyobb örö mömre október 1-
jén 67 éves házasok lesznek.
Nagy ál maim már nincsenek,
csak a családomnak kívánok
egészséget. Volt 40 boldog
évem, mert nekem a munkám
volt az életem, s az ott kapott
szeretet többet ér egy Kossuth-
díjnál is. Minden szép volt úgy,
ahogyan történt és már csak azt
remélem, hogy kapok a sorstól
még pár boldog évet a szerette-
im körében.                  Gugé

Következő lapunkban interjút
közlünk Csökmei Gábor zenésszel.

Legfontosabb a szeretet
„Munkában legfontosabb a szeretet” – vallja a 62
éves, immár nyugdíjas bölcsődei gondozónő,
Szabó Julianna. Erről árulkodik az a 40 év is,
melyet „gyermekei” között töltött el, s közben
soha nem volt fáradt, mert velük lehetett. Mindig
örömmel ment dolgozni, hiszen szerinte a bölcsi
„a világon a legjobb hely”, ahová „kikapcsolódni”
járt be. Nem csoda hát, hogy faggatni kezdtem őt.

GYÓGYÍTÓ VÍZ
A nyári vizes élmények kapcsán jutott eszembe, mennyire

természetesen és szükségszerűen van jelen életünkben a víz.
Milyen megszokott számunkra, hogy ha kinyitjuk a csapot,
friss és iható, hideg vagy meleg vizet kapunk, de az is, hogy
bármelyik bevásárlóközpontban kedvünkre válogathatunk a
palackozott ásványvizek közül.

A víz őselemnek is nevezhető, az élet forrása. Már évezre-
dek óta a gyógyítás szolgálatába állították. Az egyik legegy-
szerűbb ingerterápia a hideg és meleg vízzel való zuhanyozás.
A zuhanyozást mindig meleg vízzel kezdjük, és hideg vízzel
fejezzük be. Ezt egymás után többször ismételjük meg. A
meleg vizes zuhanyozás kb. 2 percig tartson, a hideg vizes
zuhanyból elég 30 mp is. Aki a hideg vizet nem bírja, hideg
vizes szivaccsal is letörölheti magát. Utána törülközéssel dör-
zsöljük jól át a testünket. A váltakozó hőmérsékletű víz fris-
sít, erősíti az immunrendszert, javítja a keringést.

A láb érszűkülete esetén helyezzük lábunkat meleg, majd
hideg vízbe, ezt ismételjük meg egymás után többször, ehhez
csupán csak két lavór és víz szükségeltetik. Még az oly egysze-
rűnek tűnő csapvíz is olcsó és hatékony kezelési eljárás lehet. 

A meleg vizes fürdő hatását gyógynövénykivonatokkal,
illóolajokkal, fürdősókkal még fokozhatjuk. A fürdővízbe
csepegtetett levendulaolaj vagy főzet nyugtató hatású. Az
eukaliptuszolaj pedig frissít, tisztítja az orrot, tágítja a hör-
gőket. A Levendula Patikában többféle illóolaj és gyógynö-
vény kapható és felvilágosítást is adunk használatukról. 

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Elérhetôség:

Békés, 
Borosgyán u. 1/1.

Telefon: 
66/643-991

www.bekesmenta.hu

A város önkormányzata és a
Békési Hulladékgyűjtő Kft.
ebben az évben is ingyenesen
biztosít lomb, falevél, fű elszál-
lítására használható zsákokat.

Családi házanként 6 db,
tömblakásonként 2 db zsák
kér hető ingyenesen a Békési
Hulladékgyűjtő Kft-től októ-
ber 23-ig, hétfőtől-péntekig
8-12 óra között. Új cím: Ver -
seny u. 3. Családi házaknál a
tu lajdonosok, valamint hozzá-
tartozójuk, tömblakásoknál
csak a közös képviselők vehe-
tik át a zsákokat.

A Békési Hulladékgyűjtő
Kft. vállalja, hogy ezeket a
zsákokat október 9-től kezdő-
dően külön elszállítja családi
házas övezetben háromheten-
te a következő napokon: októ-
ber 23., november 13., decem-
ber 4.

Tömblakásos övezetben
minden pénteken szállítanak. 

A lombzsákot az ingatan elé
reggel fél hétig ki kell tenni. A
zöld hulladékot komposztál-
ják, ezért a kiosztott zöld
zsákba csak ilyen hulladék
kerülhet!

Még átvehetők 
a lombzsákok



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Tokaj és Szerencs között Mezőzomboron,
kétszobás, parkettás, komfortos családi ház,
nagy telekkel eladó vagy cserélhető mu ronyi
vagy környékbeli házra 3,5 millió cse reérték-
ben. Tel: 46/361-375, 427-207 este.
Lakás sürgősen eladó. Békéscsaba, Ti -
nódi u. 8., kétszobás, igényesen felújított,
egyedis, alacsony rezsijű. Tel.: 30/339-
64-34.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy u. 10. szám
háta mögött. Érd.: 412-227.
Békésen szép környezetben a Fáy utca 10.
alatt 3. emeleti, kétszobás,  középső, felújí-
tott, klímás lakás eladó. Érd.: 70/389-29-66.
Békésen a Fürdőhöz közel ház eladó.
Érd.: 70/779-55-50.
Háromszobás ház eladó Békésen, vagy
értékkülönbözettel tömblakásra cserélhe-
tő. Érd.: 30/320-60-71, 70/94-23-090.
Eladó Békésen összközművesített telek
bontásra ítélt házzal. Érd.: 30/320-60-71,
70/94-23-090.
Békésen tetőtér beépített ház eladó.
Békéscsabai kisebb kertes házat beszá-
mítok értékegyeztetéssel. 30/97-77-600.
Békésen igényesen kialakított, kétszintes,
ötszobás, két fürdőszobás ház zöldöve-
zetben eladó. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 30/411-08-57.
Áron alul és nagyon sürgősen eladó egy
családi ház. Három szoba, gázfűzés, ipari
áram, a Fürdő mellett. Tátra u. 1. Tel.: 30/
561-87-41. Megtekinthető 15 óra után.
Eladó Ady 3-ban első emeleti lakás, 59
m2-es, jól karbantartott. Fürdőszobában
zuhanyzó, kád. Redőnyös, külön tárolóval.
Tel.: 417-301.
Kockaház eladó a Tavasz utcában. Érd.:
70/360-50-36.
Békésen a Rákóczi utca 51. sz. alatt telek
eladó. Rajta új építésű, 54 m2-es mellék-
épület. Érd.: a Kereszt u. 3. alatt.

Békésen, a Fáy 2-ban első emeleti lakás
ga rázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Békésen a bánhidai részen kétszobás ház
eladó. Érd.: 20/453-79-23.
Békésen rendezett, háromszobás, össz-
komfortos ház eladó. Érd.: 415-380.
Békésen, központhoz közel, kétszintes,
há romszobás lakás, nagy garázzsal eladó.
Érd.: Szent Pál sor 2/1. Tel.: 411-837. Ár
megegyezés szerint.
Kétszobás ház eladó Békésen a Deák F. u.
11. alatt. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 643-029.
Eladó családi ház városközponthoz közel,
csendes környéken, óvoda és bölcsőde
közelében, az Árpád utcában. Tel.: 70/
366-43-71.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka-
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Ház eladó a Lórántffy u. 5. sz. alatt. Tel.:
634-214.
Békésen háromszobás, ebédlős lakás
eladó második emeleten. Kertes házat
beszámítok. 70/292-12-35.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
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.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.

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.
Békésen a Táncsics M u. 8. alatt felújítás-
ra szoruló régi parasztház eladó. Irányár:
4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), ve -
gyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 mil-
lió Ft. Telefon: 30/48-63-178.
Veres Péter téren 58 m2-es, 4. emeleti,
kétszobás erkélyes lakás eladó 5 millió
Ft-ért, vagy kiadó 20 ezer Ft-ért/hó+rezsi.
Érd.: 30/289-08-23.

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.
Összkomfortos kertes ház eladó hatmillió-
ért. 30/295-16-15.
Ház eladó: Békés, Lánc u. 19. Irányár: 6
millió Ft. Tel.: 30/999-78-77.
Kétszobás, vegyesfalazású, régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Békésen, központhoz közel csendes he -
lyen 62 m2-es, első emeleti, kétszobás,
nagykonyhás, erkélyes, azonnal beköltöz-
hető lakás eladó, akár bútorozva is. Irány -
ár: 7,5 millió Ft. Tel.: 30/429-37-18.
Békésen a Kossuth u. 1-ben második eme-
 leti, kétszobás, egyedis lakás eladó. Irányár:
7,8 millió Ft. Érd.: 20/20-95-684.
Eladó az Ady-n, kétszobás, 64 m2-es, tég-
laépítésű, erkélyes, igényesen felújított la -
kás. Ár: 7,9 millió Ft. Érd.: 70/39-26-170.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó Békésen a Hargita u. 28. alatt.
Érd.: 70/572-46-49, 30/382-67-97.
Harmadik emeleti, háromszobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.:
70/528-25-89.
Széchenyi téren 2,5 szobás, 67m2-es II.
emeleti lakás 8,7 millió irányáron eladó.
Érd.: 30/65-59-806.
Békésen, a Széchenyi téren 2,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. 8,7 millió Ft.
Tel.: 70/234-64-19.
Békésen háromszobás, összkomfortos
téglafalazatú családi ház eladó a Zsinór u.
9. sz. alatt. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 70/
42-86-075.
Háromszobás teljesen felújított, új burko-
lattal, új nyílászárókkal kertes ház eladó,
vagy értékkülönbözettel kisebb házra (1,5-
2 szoba) cserélhető. Ár: 9,5 M Ft. Érd.:
70/433-42-46.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Jó elrendezésű családi ház eladó az Óte -
mető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújí-
tott, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió
Ft. Érd.: 70/617-50-12.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen a Petőfi utcában kétlakásos ker-
tes ház 12 millió Ft-ért eladó. Érd.: 20/
331-69-82.
Békésen, háromszobás összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Parkosított udvar, garázs,
melléképületek, fúrt kút, gáz és vegyes tüze-
lés. Csere is érdekel. Irányár: 14 millió Ft.
Tel.: 70/505-97-05,70/329-21-06, 412-707.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Békésen első emeleti kétszobás bútoro-
zatlan lakás kiadó. Érd.: 30/568-04-32,
70/456-51-42, 643-412.
Igényesen felújított, háromszobás, össz-
közműves családi ház hosszú távra kiadó.
Tel.: 30/690-46-65.
Veres Péter téren albérlet kiadó hosszú
távra. Érd.: 30/86-93-359.
Belvárosi lakás kiadó. 30 ezer Ft+rezsi
havonta, plusz egy havi kaució. Érd.: 70/
422-32-77.
Békésen csendes helyen, összkomfortos
kertes házban 25 m2-es helyiség kiadó.
Magánszemélynek albérletként, vagy üzle-
ti, irodai célra. Érd.: 30/97-26-137.
Kiadó egy garázs a Fáy utcában. Érdek -
lődni lehet hétköznap a békési szociális
otthon portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300
ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Nagykertben 3 kvadrát kert eladó kis faház-
zal- Érd.: Attila u. 18. Tel.: 20/622-81-10.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospin-
cével kedvezményes áron eladó. Érd.:
30/518-07-28.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
TZK kistraktorhoz, vagy hasonló kisgép-
hez való újszerű állapotú talajmaró eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Eladó 1 db lovas gumis kocsi kisebb mé -
retű. Telefon: 427-026.
Eladó egy Babetta kismotor 20 ezer Ft-ért.
Deák F. u. 91. Tel.: 30/563-77-27.
Eladó egy cross motor, 124 cm3-es, sárga
színű kis hibával. Csere is érdekel pl.
négyütemű Trabantra. Békés, Nyíl u. 38,
este hat után vagy hétvégén egész nap. 
Lada Samara 1300-as műszaki nélkül
eladó. Tel.: 20/567-28-81.
Eladó vagy cserélhető 2-es GOLF GL-es,
1991, vonóhorog, szervo, 1.6 benzin, 14 co -
los alufelni, metálfény, központi zár. Irány -
ár: 225 ezer Ft. Tel.: 20/256-41-88.

ÁLLAT
Sportlovak, pónikanca, fejőstehén, előha-
súkoca, borjúk eladók. Tel.: 30/246-96-79.
Hét db 40-50 kg-os sertés eladó. Tel.:
70/944-52-51.
Mangalica süldők, 1 db hízó eladó. 414-191.
Kiscicák ingyen elvihetők. 70/534-66-77.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Munkát keresek: német nyelvoktatás, kor-
repetálás, felkészítés érettségire, nyelv-
vizs gára, külföldi munkavállalásra. Tel.:
30/476-9380

Angolból korrepetálással vagy nyelvvizs-
gára felkészítéssel kapcsolatos munkát
ke resek. Érd.: 70/940-03-49.
19 éves egyetemista lány korrepetálást, fel-
zárkóztatást vállal szombati napokon ma -
gyar nyelv és irodalomból, valamint bioló -
giából általános iskolásoknak. Érd.: 20/211-
26-69, 18 óra után és hétvégén egész nap.
Informatikushallgató munkát keres: szá-
mítógépek javítása, karbantartása, webol-
dal készítése német nyelven is. Tel.:
30/242-12-82.
Matematikatanítással kapcsolatos munkát
keresek. Tel.: 634-943.
Megváltozott munkaképességű gépkocsi-
vezető munkát keres gyakorlattal, saját
autóval, hétvégén is. Tel.: 30/943-85-24.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Idős személyek gondozását vállalnám,
akár nálam is lakhat. Telefon: 30/97-26-
137, bármikor.

EGYÉB
Egy db hármas ablak (150x210-es) jó áron
eladó. Érd.: 20/88-60-651.
Vegyes tüzelésű kazán (30kW) jó állapot-
ban és füstcsövek kedvező áron eladók.
Érd.: 20/88-60-651.
Különböző méretű használt lemezradiáto-
rok eladók: 600x500 (3500Ft/db), 600x900
(5000Ft/db), 600x1400 (6500Ft/db). Tel:
413-185.
Jó állapotú, illetve minőségű gyerekruhák
(0-1,5 éves korig) olcsón eladók. Ugyanitt
eladó bébihordozó új huzattal (2500 Ft), fa
járóka (3500 Ft), pihenőszék (3500 Ft).
Érd.: 70/433-42-46.
Jongold és delicsesz nagyobb tételben is
kapható, nem permetes! Tel.: 411-968.
Kárpitos szék 4 db szép állapotban eladó.
30/494-98-24.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terményda-
ráló, mosdókagyló, WC-csésze, vaskerí-
tés kapuval. Tel.: 30/246-96-79.
Eladó: kisipari betonkeverő, terménydará-
ló, kukoricamorzsoló, 380V-os villanymo-
tor (2kW), új Tefal olajsütő. Érd.: 30/320-
60-71. 
Eladó egy megkímélt állapotú Bébé Confort
Streety típusú biztonsági gyermekülés és
hordozó. Érdeklődni: 70/220-21-96.
Eladó egy beépíthető csempekályha 40
ezer Ft-ért. Deák F. u. 91. Tel.: 30/563-77-27.
Békésen szobabútorok, heverők, fotelágy,
asztal, elektromos kvarc kályha eladó.
Tel.: 30/439-92-62.
Seprűkötőgép eladó. 30/654-68-03.
Befont üvegek, leánderek (rózsaszínű,
fehér, vajszín) eladó, valamint kisméretű,
virágzó kaktusz is. Tel.: 416-144. Békés,
Deák F. u. 39.
P4-es „irodai” számítógép olcsón eladó.
Érd.: 30/907-64-21.
Eladó két db rekamié, megkímélt állapotú,
és hat db fotel. Érd.: 30/905-49-14.
Hordozható csempekályha eladó. 30/325-
10-32.
Eladó vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes,
nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha kie -
gészítőkkel együtt, vagy külön. Az ár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: 70/433-42-46.

40 tagos 600-as lemezradiátor, valamint
malacok eladók. 70/532-51-28.
Hazai cserép minimális áron elvihető, 20
db Jantyik tégla eladó. Tel.: 30/561-87-41.
Termelőtől örökzöldek eladók. 20/243-
76-56.
Eladó 15 colos laptop kijelző, használt mi -
nőségi matrac, és újszerű, kétajtós fenyő-
fa bútor. 70/250-45-05.
Bontásból kisméterű tégla eladó. 25
Ft/db. Érd.: 30/439-70-19.
Kemping kerékpár és egy szobaantenna
eladó. Tel.: 20/428-61-10.
Háromkerekű elektromos bicikli, új jótál-
lással eladó. Érd.: 17 óra után telefonon:
70/554-93-93.
Egy csavart pálma eladó. Érd.: 20/622-81-10.
Jó fűtőképességű hordozható kályha
eladó 27 ezer Ft-ért. Érd.: 70/422-32-77.
Robix négysebességes, négyütemű, 320
cm3 kerti traktor tartozékaival együtt
eladó. Érd.: 412-356.
Műanyag csónak 4,5 LE Tomos motorral,
ponyvával, csónakszállítóval Forelle tartalék-
motorral együtt eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Tetőcserepek, biciklik, gáztűzhely eladó.
Érd.: 30/467-22-69, 15 óra után.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, polcos szekrény, ruhane-
műk, egyebek. 70/234-64-19.
13 q minőségi szilvacefre, Robi rotációs
kapa, 220-as vízszivattyú, kézi csirkekása
daráló, keresztfűrész és egy öntöttvas nor-
tonkút eladó. Érd.: 415-055, kora reggel.
Lucernamag eladó. Érd.: 70/28-63-963.
Cd-s autós rádió, ágyszivacs, kispolski
mo tor, szövőszék, vaskerítéses betét
eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Vilmoskörte cefre, 50 kg, olcsón eladó. Eti-
25 lábonálló gázkazán eladó. 30/259-65-98.
Eladó: 28-as női kerékpár, 2 db ikerablak-
ra való jó állapotú redőny, Pannónia kere-
kes kézikocsi, lányka ágyneműtartós
heverő, kétrészes régi típusú konyhaszek-
rény, két db utcai deszkából készült kapu,
és egy mosdókagyló. Érd. hétköznap a
békési szociális otthon portáján, hétvégén
a Fáy 3. sz. alatt. 
Régi és új (különleges formájú) üvegpalac-
kokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tudnék
adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/603-
18-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/467-13-39.
Hagyatékból származó (alma, szilva és
más gyümölcsök pépesítésére is alkal-
mas) szőlőzúzó, 50 l-es fahordó, valamint
50 l-es, 20 l-es és 10 l-es műanya ballo-
nok eladók. Telefon: 20/886-38-92.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fű zős  menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban
van. Próbálni lehet. Érd.: 70/32-11-594.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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: OKTÓBER 12.

Békés Város Ön -
kor mány za ta pályá-
zatot hirdet a 2009.
évi költségvetésében
tervezett Vál lalkozói
Alap felhasználására,
egyéni vállalkozók, gazdasági tár saságok, őstermelők részére.
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolan-
dó mellékletek beadásával lehet. 

A részletes pályázati kiírás letölthető a www.bekesvaros.hu hon-
lapról, vagy átvehető a Pol gármesteri Hivatal 36-os irodájában.

A pályázatok beadásának ha tárideje: 2009. október 20.
14 óra.

A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve
(5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújtani személyesen vagy
postai úton. 

A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Vállal ko zói
Alap Pályázat”

Békés Város Önkormány za ta ingyenes szakmai segítséget
nyújt a pályázat kitöltéséhez. Kérdéseikkel Domo kos né Bartyik
Már tát, a Vállalkozói Centrum – Békési Inkubá torház menedzse-
rét keressék az alábbi elérhetőségeken. 

Tel.: 20/281–5590, E-mail: vallcentrum@invitel.hu

ÚJRA pályázni lehet
a Vállalkozói Alapra!

A kiállítás helyszínen, a
Békési Galéria patinás épületé-
ben avatták fel 1949-ben az
ország első kultúrotthonát, így
ez a kiállítás a lehető legmél-
tóbb helyére került. A Békés
Megyei IBSEN Okta tási, Mű -
vészeti és Közmű ve lődési
Non profit Kft. Kultu rális Iro -
da, a Békés Városi Kul turális
Központtal és a Békési Galé -
riával együttműködve országos
hatókörűként hirdette meg
pályázatát két kategóriában:

„Épületek, mint a XXI. száza-
di közművelődés színterei”,
valamint „Mindennapok a
XXI. századi kultúrházak-
ban”. A pályázatra 38 amatőr
és hivatásos fotóstól 288 alko-
tás érkezett, az ország számos
pontjáról. A Magyar Fotó mű -
vészeti Alkotócsoportok Or -
szá gos Szövetségének elnöke,
Győri Lajos vezette zsűri dön-
tése nyomán 124 alkotás került
a Galéria nagytermének falai-
ra, készítőiket ezúttal díjazták. 

Ezt megelőzően Izsó Gábor
polgármester köszöntötte a
vendégeket, majd Domokos
László, Békés Megye Képvi selő-
testületének elnöke mondott
megnyitó beszédet. Kü lön kie-
melte azoknak a pályázóknak a
munkáját, akik Bé kés megyei
kultúrházakat vagy eseménye-
ket, például a „Szülőföldünk:
Békés megye” elnevezésű nagy
sikerű sorozatot fotózták. 

A zsűri döntése értelmében
a következő díjazottak Mészá -
ros Attila szobrászművész ál -
tal tervezett emlékplakettben
és pénzjutalomban részesül-
nek. Volt békési jutalmazott
is, Apáti-Nagy Lajos, aki kü -
löndíjat vehetett át. 

A fotókiállítás október 24-
ig látogatható a Galéria nagy-
termében.

Ma is fontos szerepük van 
a kultúrházaknak

Az országban jelenleg 3500 kulturális és közössé-
gi ház működik, ezeknek tavaly összesen 74 mil-
lió látogatója volt – hangzott el dr. Szurmainé
Silkó Máriától, az Oktatási és Kulturális Mi nisz -
térium főosztályvezetőjétől október 3-án Béké -
sen, a „Kultúrházak a 21. században” című fotó-
kiál lítás megnyitóján. 
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Melyik az a magyar szó, melynek jelentése:
személy (lakos), kedves, lényeg, valaminek a
legfontosabb alkotóeleme - vagy jóérzés? 

Bizony a keresett szó a lélek; a fenti jelen-
tésekre példák: ötvenlelkes falu, drága lel-
kem, a világ lelke a pénz, a hegedű lelke,
nem volt lelke megütni.

A lélek szó egyike annak az ezernek,
amely a finnugor alapszókincsben is megta-
lálható, s fentebb láttuk, hogy milyen gaz-
dag jelentéssel bír. Hát még a származékai:
lelketlen (lélektelen), lelkes(ít), lelkesül, lel-
kész, lelkendezik, lélegzik. Az utolsó szó
egyúttal azt is mutatja, melyik jelentéskör-
ből származik: őseink az életet magát a lé -
leg zetvétellel azonosították, a pusztuló
ember pedig „kiadja a lelkét”. Az állatnak
nem is lelke, csak párája van (szegény pára!).

Egyik nyelvjárásunkban a lele szó szellemet,
kísértetet jelöl. A fenti, lélegzethez kötődő
jelentést az is erősíti, hogy a lélegzik igét
1954-ig k-val kellett írni…

Számos szókapcsolatban él a szó: elveszti
a lelkét vele – annyira kínlódik valamivel,
hogy majd belepusztul; eladja a lelkét az ör -
dögnek; keresztben áll benne a lélek (nem
fér a bőrébe), beleszáradt a lélek (a nagyon
idős ember nem akar meghalni). Szívesen
használták káromkodásra, szitkozódásra is,
hogy kettőt csak a szelídebbek közül említ-
sek: „eb teremjen a lelkükben!”, „agyonü-
töm a lelked házát!”.

Aztán kutathatjuk még a lelket (ki-ki
leginkább a sajátját) – ha van bennünk lel-
kesedés…

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
28 GRAMM

Október 8. csütörtök 17 óra
„Amikor az álmokat fölülmúlja a valóság” - Futaki
Éva képes élménybeszámolója indiai útjáról.
Könyvtár

Október 8- 9. csütörtök-péntek14 óra
Nagyanyáink öröksége – szövés 8-14 éves gyere-
keknek. 
Gyermekkönyvtár

Október 10-11. szombat-vasárnap egész nap
IV. Békési Tökmulatság. Részletek a címoldalon.
Tájház (Durkó u. 8.)

Október 10. szombat egész nap
Könyves Szombat. Az én könyvtáram c. rajz-
pályázat eredményhirdetése. Családi vetélke-
dő unokák, szülők és nagyszülők részvételé-
vel. Irodalmi pályázat eredményhirdetése. 
Könyvtár

Október 10. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Tisza Volán II. Dorozsma
bajnoki férfi kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 12. hétfő 17 óra
„Az én unokám kedvenc sütije” - sütőverseny
bemutatóval, békési nagyik számára. 
Könyvtár

Október 14. szerda 19 óra
„Kell egy színház” musical-vígjáték két részlet-
ben. A Körúti Színház előadása. 
Kulturális központ

Október 16. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klub-
napja.
Nyugdíjasok Háza 

Október 16. péntek 17 óra
Találkozás Schäffer Erzsébettel, a Nők Lapja
újságíró-főmunkatársával.
Könyvtár

Október 17. szombat 8 órától
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Nem -
zetközi Sporttalálkozója a Sportcsar nokban
és a Kollégium épületében.

Október 17. szombat 21 óra 
Stage Line együttes koncertje, majd karaoke
parti. Belépés: 500 Ft.
Kulturális központ

Október 20. kedd 10 és 14 órától
Gyermekszínházi előadások. 
Kulturális központ

Október 22. csütörtök 10 óra
Városi ünnepség a Forradalmi emlékműnél.

Október 24. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Csömör KSK bajnoki
férfi kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 25. vasárnap 10 órától egész nap
II. Fregolina Kupa Tánciskolások Táncversenye.
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 8-25. KÖZÖTT
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A Magyar Turizmus Zrt.
2009-re meghirdette a Kultu -
rális Turizmus Évét. Az élő
hagyományokat és a gasztro-
nómiát már számos – saját
szervezésű, illetve más szerve-
zetek által összefogott – akció -
val népszerűsítette a Zrt. a
kampányév során, ilyen volt
többek között a Torkos Csü -
törtök, a Hazajáró Hétvége,
illetve a Nyitott Pince Napok.  

Az őszi időszak eljövetelé-
vel, novemberben ismét az Élő
hagyományok, illetve a bor és
gasztronómia kerülnek ren-
dez vényeik középpontjába. A
no vember 7-8-i hétvégére a
Ma gyar Turizmus Zrt., a
szent en drei Szabadtéri Nép -
rajzi Mú zeummal és a Ma -
gyarországi Tájházak Szö vet -
ségével együtt működve, a
Márton naphoz kapcsolódóan
akcióhétvégét szervez. Szeret -
nék, ha a vidéki Magyarország
építészeti, kulturális és gaszt-
ronómiai értékeit, élő hagyo-
mányait mind többen fedez-
nék fel, a helyben élők pedig
rá csodálkozhatnának saját,

olykor-olykor elfeledett kin-
cseikre.

A békési múzeum is csatla-
kozott a felhíváshoz. Novem -
ber 7-én, szombaton délután
a Tájházban, rossz idő esetén
a Békési Galériában szeretet-
tel várja az érdeklődőket az
„Aki libát nem eszik, egész
év ben éhezik!” elnevezésű
ren dez vényére, melynek kere-
tében B. Szűcs Irén etnográfus
vetítéses előadást tart „Szent
Márton a néphagyományban”
címmel, valamint libatoll-
fosz tásra és kenőke-készítésre
is sor kerül. A programot,

melynek megvalósításában a
Békési Múzeumbarátok Köre
is részt vállal, libapecsenye- és
újbor-kóstolás zárja.

A fenti országos kezdemé-
nyezéshez kapcsolódóan ke -
ressük az ország legjobb liba-
receptjét! Küldje el Ön és csa-
ládja által legjobbnak ítélt
libareceptet postán, galamb-
postán vagy e-mailen gépelve,
vagy jól olvasható kézírással.
A receptnek tartalmaznia kell
a hozzávalók mennyiségének
pontos feltüntetését, és az étel
elkészítésének részletes leírá-
sát. Kikötés, hogy a receptben
csakis libahúsból készült étel
szerepelhet.

Beküldési cím: Békési Ga -
léria (Békés, Széchenyi tér 4., e-
mail: muzeum@bekesvaros.hu)

Beküldési határidő: 2009.
október 15. A beérkezett re -
cepteket a békési múzeum
továbbítja. A zsűri által leg-
jobbnak ítélt 5 recept alapján
neves szakácsok készítik el az
ételeket a Skanzenben novem-
ber 7-8-án a Szent Márton
Újborfesztivál és Libatoron.

Keressük az ország legjobb libareceptjét!
„AKI LIBÁT NEM ESZIK, EGÉSZ ÉVBEN ÉHEZIK!”

A vállalkozó kedvű pedagó-
gusok négy csoportban mér-
ték össze tudásukat egy játé-
kos vetélkedő keretén belül.

Ebben tantárgyak határozták
meg az elvégzendő feladato-
kat. Így például irodalomból
pár soros, iskolai témáról kel-
lett verset írni, nyelvtanból
betűrejtvény adatott. Idegen
nyelv órán egy titkosírást kel-
lett megfejteni. Az informati-
ka a tapogatás örömét okozta:

egy zacskóban elhelyezett tár-
gyakat azonosítottunk kí vül-
ről. A fizika ügyességet és
találékonyságot követelt, kü -

lönböző fadarabokból kellett
minél magasabb tornyot
emel ni. Kémia: mutasd, mi -
lyen érzékenyen működik ízle-
lőbimbód, azaz letakart po -
hárból szippantással kellett
meghatározni és sorba rendez -
ni különböző italokat szesz fo-
kuk szerint. Rajz: megadott

két karika és egy há romszög
adta az ihletet a továbbfejlesz-
tésre, szárnyalt a képzelet a
lap forgatásával. Torna: lábak
között vándoroltak hátulról
előre a nagy sütőtökök, fő a
gyorsaság. Föld rajz: szétvágott
képek összerakása, majd az
ábrázolt helyszínre futás a
következő feladatért. Törté -
nelemből valamilyen ese-
ményt kellett elszerepelni. A
kézügyesség és fantázia ötvö-
ződött a technikában, ahol
makkból és vadgesztenyéből
varázsolódtak a különböző
figurák. A  „suli” az ének órai
karaoke versennyel zárult.

Mire mindezek lezajlottak,
kirotyogta magát a kívánatos
pörkölt, tányérhoz lehetett
ülni. Utána folytatódott a ka -
raoke a 60-70-es évek nagy
sikerű számaival. Sokan csat-
lakoztak a dalok énekléséhez,
így Szeverényi Barnabás érces
baritonja töltötte be a kistér-
ségi étert.

Köszönet a rendezésért
Őri né Apáti Annának, Paul -
csikné Budás Gabriellának,
valamint a vetélkedőért Vári
Lászlónak.    

Dr. Budur Lajos

Nyárbúcsúztató az Eötvös iskolában
Szeptemberben az iskola udvarán jól sikerült
nyárbúcsúztatóra került sor, ahol nemcsak a
finom csülökpörkölt adta meg az alaphangulatot,
de a kéz és ész megmozgatására is sor került.  

Megemlékezés a Független
Kisgazdapárt 1930-as békési
zászlóbontása évfordulóján. A
Kereszténydemokrata Nép -
párt (KDNP) Békés megyei,
békés városi és mezőberényi
szervezete, valamint a Magyar

Kereszténydemokrata Szövet -
ség meghív minden érdeklő-
dőt a kisgazdapárt Mező be -
rényi Programja 80., Békési
Programja meghirdetése 79.
évfordulója alkalmából rende-
zendő megemlékezésre.

Koszorúzás Mezőberényben
a régi Gazdakör székházánál:
október 12-én, hétfőn fél
ötkor, koszorúzás Békésen, a
B. Szabó-háznál (Jantyik utcai
óvoda mellett) ugyanezen a
napon fél hatkor. 

Koszorúzások
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Horgász
szemmel

A horgászaton belül a per-

getést külön szakterületnek

lehet tekinteni, ennek a mű -

fajnak is számos stílusa van.

El kell dönteni, mire akarunk

pergetni, illetve több  ségében

milyen műcsalival és mekkora

méretűvel. Ezek nagyon fon-

tos szempontok. Olyan perge-

tőbot nincs, amit minden

típusú pergetéshez tudunk

használni. Külön féle akciók-

kal rendelkező, többségében

parafanyeles két részes, illetve

három tagból álló, különböző

hosszal rendelkeznek a botok.

A Kö rösökön szinte bármely

pergetési stílust lehet alkal-

mazni, a legkisebb műcsalik-

tól az egész nagynak nevezett

jerk baits csalikig, mind-

mind megállja a helyét.

Nálunk a süllő és a csuka per-

getés a domináns, ezekre a

halakra ajánlott bot típus a

gerinces vékony bottestű 2,40

m-től a 3 m-esig terjedő

hossz. Ennek ellenére manap-

ság egyre többen 2,1 m hosz-

szút használnak. Dobó töme-

gük a botoknak 20 és 50

gramm között keresendő.

Szekerczés Sándor

PERGETŐ BOT

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, 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, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,5 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 szo-
bás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első
emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában har-
madik 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. 
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió. • BÉKÉ-
SEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8 millió. • BÉKÉSEN, Legelő
utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcá-
ban felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcá-
ban 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,
Szélső utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es garázzsal, 120 m2-es műhellyel ELADÓ vagy
kisebb családi házra CSERÉLHETŐ. Vállalkozási célra is alkalmas. Irányár: Ármegegyezés szerint. •
BÉKÉSEN, Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉ-
SEN, 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-ROSSZERDŐN, 82 m2-es, 2 szobás családi ház SÜR-
GŐSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió. • VÉSZTŐN, 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 Dezső 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 balatonalmádi parkban
egy új, 1,7 km-es sík körpályán
rendezte meg a Viking SE az
idei 12 órás ultrafutó országos
bajnokságot. Gyebnár Éva, a
Békési DAC versenyzője mind-
össze három héttel a nagyatádi
ironman sikeres teljesítését
követően (ezen az első békési
atlétaként teljesítette sikerrel
ezt az erőpróbát, 13 óra 52 per-
ces idővel a 14. lett) nekivágott

élete első 12 órás futóversenyének. Éva nagyszerűen szerepelt
élete első ultramaratoni országos bajnokságán, amelyen 95,382
kilométerrel korosztályában, a 18-35 évesek nők között harma-
dik lett, míg összesítésben a hatodik helyen végzett.

Gyebnár Éva harmadik a 12 órás
Országos Bajnokságon

Lapunk és az Erste-Békési
FKC közös játékában két bér-
letjegy talált gazdára az elmúlt
hetekben. Az egyiket internetes
hírportálunkon, a www.bekesi-
ujsag.hu oldalon meghirdetett

online játékban nyerte el Witt -
mann Ottó nevű olvasónk, a
másikat a szeptember elején
lapunk nyomtatott kiadásában
megjelentetett játék szerencsés
nyertesének, Varga Istvánnénak

nyújtottunk át. A bérletekkel
nyerteseink a békési férfi kézi-
labda csapat őszi hazai mérkő-
zéseit ingyenesen látogathatják.

Mindkét sportbarát olva-
sónknak gratulálunk!

Bérletet nyertek a Békési Újságtól

Az előző fordulókban jó játék-
kal két győzelmet aratott az
NBIB-ben szereplő Erste-Békési
FKC. Férfi kézilabda csapatunk
előbb a Kalocsa KC-t verte meg-
győző fölénnyel 16-34-re idegen-
ben, majd egy valódi rangadó
hangulatú meccs következett

hazai pályán, mintegy 500 druk-
ker előtt a Kiskunfélegyháza
ellen. A háromgólos félideji veze-
tést jó kapusteljesítmény és jó
támadójáték alapozta meg. A
második játékrészre a nagy iram-
ban fáradni látszott Gávai edző
csapata, ezért az ellenfél egy

gólra feljött. Ekkor következtek
Molnár Zoltán percei, aki zsinór-
ban 3 gólt dobott, és ezzel bebiz-
tosította a hazai győzelmet.  A
legeredményesebb békési lövő
Mohácsi volt 7 góllal. A meg-
szerzett 2 ponttal a Békés átvet-
te a vezetést a tabellán.

Újabb győzelmek a kézilabdázóktól

Az aranycsatát mindkét
együttes elveszítette, de a
kilátogató szimpatizánsok így
is elégedettek lehettek ked-
venceikkel. Sok fiatal játékost
sorakoztattak fel, akikre biz-
ton számíthatnak edzőik.

A férfiak versenyének vég-
eredménye: 1. Csíkszereda, 2.

Bé kés, 3. Mezőberény, 4.
Oroszlány, 5. Gyula, 6. Kis -
kun félegyháza. 

Legeredményesebb játékos:
Zsíros Gábor (Mezőberény).
Legeredményesebb békési
játékos: Farkas Gergely. Győz -
tes csapat edzője: Lászlófy
Botond (Csíkszereda). 

A nők versenyének vég-
eredménye: 1. Kiskunfélegy -
háza, 2. Békés I., 3. Újfehértó,
4. Szegedi Tudományegyetem,
5. Mezőberény, 6. Békés II.

Legeredményesebb játékos:
Szabados Ágnes (Újfehértó).
Legeredményesebb békési
játékos: Varga Diána (Békés).
Győztes csapat edzője: Simon
József (Kiskunfélegyháza). 

Különdíjat kapott még Bé -
kési Mihály és Békési Rita a Bé -
kési ÁFÉSZ SE, valamint Balog
Vilmos a Békési SZSK edzője is.

Kosárlabda: 
helytálltak a békési csapatok

Kitűnően helytálltak a békési csapatok a békési
53. Viharsarok-kupa nemzetközi kosárlabdator-
nán. A Békési ÁFÉSZ SE női és a Békési SZSK
férfi együttese egyformán döntőt vívhatott.

A Farkas Gyula Közokta tási Intézmény
Nemzetközi Sport találkozót tart október 17-
18-án. A házigazda iskola sportoló diákjai
mellett résztvevő csapatok: Csiky Gergely Is -
kola cso port (Arad), Batthyány Ignác Szak -
középiskola (Gyergyó szent miklós), Babus
Jolán Kö zépiskolai Kollégium (Vásáros -
namény), Alexandru Borza Is kolacsoport
(Kolozsvár). 

Az első napon 8 órakor Domokos László,
Békés Me gye Képviselő-testületének el nöke
nyitja meg a rendezvényt, majd a csapatver-
senyekre ke rül sor a Sport csar nokban, míg
az egyéni versenyszámokat a kollégiumban
tartják. 

Másnap kötetlen program keretében ismer-
kednek a vendégek a várossal, aztán a sport ta-
lálkozó zárására, díjkiosztásra kerül sor. 

Nemzetközi Sporttalálkozó
BBÉÉKKÉÉSS   VVÁÁRROOSS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLAN HIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bér-
beadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi üzlet he-
lyi ségeket:
– Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m²-es) 
A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+(ÁFA)
– Békés, Széchenyi tér 4. szám (244 m²-es) 
A bérleti díj: 80.000 Ft/hó+(ÁFA) 

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gaz -
dálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u.2. sz., 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2009. október 30. (péntek) 14 óra.

BÉKÉSI ÚJSÁG Online
www.bekesiujsag.hu

Nagy József katolikus plébános és
Merényi Zoltán baptista lelki-
pásztor áldásával kezdődött a
Békés-Mező he gyes labdarúgó
mérkőzés. A két egyházi sze-
mélyiség be széde és pályaszen-
telés a nyitóakkordja volt a
Békésen most induló „Hittel a
zöld gyepen” elnevezésű prog-
ramnak, amelynek keretében a
klub vezetői egyebek mellett a
korábbinál nagyobb hangsúlyt
fektetnek majd az utánpótláskép-
zésre és bevonják a helyi értelmisé-
get a csapat életébe. Áldásában mind Me rényi

Zoltán, mind Nagy József a sport és
az egyház már létező, a világ
számos táján működő kapcso-
latáról, példáiról szólt. Meg -
em lí tet ték egyebek mellett a
világ egyik leghíresebb klub-
ját, a Manchester Uni tedet,
ahol lelkész segít a vereségek
feldolgozásában, és ah hoz is
hozzájárul, hogy a játékosok

egy-egy győzelem után se száll-
janak el. 
A Békési FC a megyei első osz-

tályban kilenc forduló után egy győze-
lemmel és nyolc vereséggel az utolsó helyen áll.

Hátha ezután jobban megy…


