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Nyerjen kézilabda
bérletet!

Rámozdultak a békésiek
a Madzagfalvira
Az első összesítések és a látogatók benyomásai
szerint sikeres volt a XI. Madzagfalvi Napok, városunk legnagyobb, legtöbb embert megmozgató, háromnapos fesztiválja.
A rendezvények a sport, a
gasztronómia és a kultúra jegyében zajlottak. A fő cél persze minél több békési lakos
megszólítása, szórakoztatása

aratott a szombat délutáni motoros bemutató, amelyet felvonulás és menettánc követett a
főtéren, a Városházától a Királyok kapuja emlékműig a

8. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend
SZEPTEMBER 5-12.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
SZEPTEMBER. 12-19.
Turul Patika (Piac tér)
SZEPTEMBER 19-26.
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

Az osztrák Mallnitz delegációja is felvonult Békés főterén, később
tiroli táncot mutattak be a nagyszínpadon. További felvételek a rendezvényről honlapunkon.

volt. A több helyszínen zajló
hatvannál is számosabb rendezvény közül néhányat kiragadva: valódi közönségsikert

Belencéres Néptáncegyüttes
vezetésével zenekíséret mellett.
A menetben is részt vettek,
majd a Körös-Körül Kistérségi

Amatőr Művészeti Fesztiválon
felléptek az ausztriai Mallnitz
delegációjának gyermek néptáncosai. Ez az a település,
amellyel a remények és tervek
szerint testvérvárosi kapcsolatra lép a jövőben Békéssel. Erről
a delegáció vezetője tárgyalásokat folytatott a mi településirányításunkkal.
Kiemelendő még az „Ízek
utcája” főző és sütőverseny,
amelybe baráti és üzleti társaságok, civil szervezetek csapatai neveztek be, és békési tájjellegű ételeket készítettek. A
Wichmann Tamás kenu világbajnok vezette zsűri döntése
értelmében a legízletesebbnek
a Rosemarie Farm ételét választották.
Az esti órákban az élő zene
kedvelőit szolgálta ki a koncertprogram. Pénteken Tóth Gabi
és zenekara lépett fel, igazán
kitett magárért Hevesi Imre és
a La Bomba együttes szombaton, a csúcspont azonban a több
generációt megszólítani képes
Edda együttes fellépése volt vasárnap. A Rendezvénytér szinte
kicsinek bizonyult. A Madzagfalvi Napokat parádés tűzijáték
zárta.
Folytatás a 7. oldalon

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET AUGUSZTUSI ÜLÉSÉRŐL

Elfolyik a pénz a Sporttelepen
Egyperces néma felállással kezdődött a békési
Képviselő-testület augusztusi ülése. Ezzel tisztelegtek a képviselők és a jelenlévők a nemrégiben
elhunyt Dr. Püski Sándorra, Békés Díszpolgárára.
Ezután hosszas ülés vette kezdetét. A vita a
Sporttelep működésének jelentése kapcsán csúcsosodott ki.
Az ülés napirendjén szerepelt a város költségvetésének
idei első félévi teljesítésének
beszámolója. Elhangzott, komoly nehézséget jelent a gazdálkodásban, hogy a pályázaton megnyert pénzek igen
jelentős késéssel érkeznek
meg Békésre. Ez szinte már a
napi működést veszélyezteti.
De az uszodaépítés nincsen
veszélyben – szögezték le többen is.

Megtárgyalták a közfoglalkoztatás első félévének eredményeit. Több képviselő megfogalmazta dicsérő szavait a munkaszervezéssel kapcsolatban,
ugyanakkor Barkász Sándor
(Jobboldali Összefogás) a költségekre volt kíváncsi, illetve arra, hogy milyen maradandó változásokat eredményez az „Út a
munkába” közfoglalkoztatásba
bevontak alkalmazása. Kiderült, hogy az előzetesen terve-

zett 10 millióhoz képes lényegesen többe kerül a munkanélküliek foglalkozatása a városnak,
30-40 millió Ft lesz az év végi
összeg. A munka világába nagyon kevesen kerülnek vissza a
közfoglalkozás leteltével.
Napirendre került a 33. Békés-tarhosi Zenei Napok szakmai értékelése. Elhangzott,
hogy a jegybevételek 50 százalékkal emelkedtek, és több
rendezvény igazi közönségsikert aratott, a látogatók világszínvonalú komolyzenei élményt kaptak.
Az indulatok a Sporttelep
működését taglaló előterjesztésnél korbácsolódtak fel. A
Szarvasi úti telep rezsiköltsége
kiugróan magas, mert mint
több képviselő megfogalmazta:

„nincs gazdája”. Felügyelete a
Lisz Kft. feladata, de mivel
nem érdekelt a költségek viszszafogásában, és nincsen a
sportszakosztályok fölötti felügyelő jogköre, ráadásul az
energiaárak drasztikusan emelkedtek, a pénz valósággal kifolyik a házból. A vita végén
abban állapodtak meg, hogy a
racionális működést sportszakmai és pénzügyi értelemben is
haladéktalanul meg kell teremteni. A Lisz Kft. azonnali hatállyal lépéseket kell hogy
tegyen az energia és más kiadások visszaszorítására, anélkül,
hogy a szakosztályok munkája
ezt megsínylené, és szintén a
Lisz Kft. feladata lesz a hoszszabb távú takarékossági elképzelések kidolgozása. Sz. K.

Becsengettek
SZINTE MINDEN BÉKÉSIT ÉRINT
AZ ISKOLAKEZDÉS
Ahogy az ország egészében, így a mi városunkban is szeptember elsejével megkezdődött a 2009/2010-es tanév. A Békési
Kistérségi Általános Iskola 1550 gyermekkel kezdte meg a tanévet, ez 75-tel kevesebb, mint tavaly. A Dr. Hepp Tagintézmény
598, az Eötvös Tagintézmény 329, a Karacs Tagintézmény 427
diákkal indult. Kamut 32, Murony 119, Tarhos 45 diákkal. Az
elsősök összlétszáma 177 fő. A tanév két kihívás elé állítja a diákokat és a pedagógusokat. Az egyik a Dr. Hepp Tagiskola
komplett felújítása, a másik a kompetencia alapú oktatás bevezetése (ezekről lapunk 2. és 3. oldalán olvashatnak bővebben).
A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium 711 tanulóval kezdi az új tanévet, az elsős
kisiskolások száma 72, a 9. osztályosoké 59. Az iskolában a nyáron is dolgoztak, ugyanis a Borz utca felőli telekrészen a várostól kapott épületben mintegy negyvenmillió forintos saját erőből, évek óta felhalmozott megtakarításból korszerű fizikai előadót, nyelvi előadót és két számítógép termet alakítottak ki. A
bővítést az iskolai osztályok számának növekedése tette szükségessé. Most 25-tel több tanuló tanul az iskolában, mint tavaly.
A Farkas Gyula Közoktatási Intézményben 1400-nál is több
diák kezdte meg tanulmányait szeptember 1-jén, ebből 1096an békési telephelyeken (a többiek Dévaványán). A gyógypedagógiai intézményegység 238 gyermeket nevel, továbbá 257
szakiskolás, 360 szakközépiskolás, és 241 gimnazista koptatja
az iskolapadokat. A tanév első komoly beruházása a Szánthó
Albert utcai kollégium felújítása és tanszállodává alakítása,
amely november 15-ig készül el (erről bővebben lapunk 2. oldalán olvashatnak).
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Újabb tanszálloda épül Békésen Korszerű módszerekkel tanítanak
150 MILLIÓBÓL ÚJÍTJÁK FEL A SPECIÁLIS ISKOLA KOLLÉGIUMÁT
a tanárok
A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Gyógypedagógiai Intézményegységének kollégiumánál,
a Szánthó Albert utca 8-10. alatt átépítési és felújítási munkák kezdődtek. A néhány hete zajló
munkákat tekintette meg egy sajtóbejáráson
Domokos László, a fenntartó Békés Megyei Önkormányzat elnöke; az iskola igazgatója, Kissné
dr. Balogh Ibolya; Czégény Gyula, a megyei önkormányzat szakmai felügyeleti osztályvezetője;
és a kivitelező mezőberényi Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft. képviselője.
A felújítás során kicserélik a
nyílászárókat, a régi burkolatokat, az energetikai csöveket,
szinte a falakig visszabontva
komplex munkát végeznek.
Négyfős szobákban összesen
100 személy befogadására lesz
alkalmas a kollégium, amely
hétköznap speciális igényű
gyermekeket fogad be, hétvégenként viszont akadálymentesített tanszállóként működik
majd a város közepén – mondta Domokos László. Kiemelte,
hogy az épület kevéssel ezelőtt
még Békés város tulajdona
volt, nem fejlesztették, de a
„bizalmi együttműködésnek”,
vagyis az ingatlancserének
hála, immár saját tulajdonú
ingatlanán fejleszthet a megye.
Ez már a második tanszállodája lesz a Farkas Gyula
Közoktatási Intézménynek,
hiszen tavasszal már egy ilyet
átadtak. Újdonság, hogy ez
már „internetszálló” lesz, azaz
online lehet majd szobát előjegyezni. A kiszolgálásnál,
működtetésénél azokra a

gimnazistákra építenek, akik
az iskola utazás és turizmus
szakán tanulnak, nekik ez
gyakorlati helyük lesz.

ciálisan Békés megyei gazdasági válságkezelő programnak, amelynek lényege, hogy
előrehoznak szükséges és értékteremtő beruházásokat,
amellyel a gazdaságot mintegy beindítják. Példa erre,
hogy a kollégium új, minősített nyílászáróit, összesen 155
darabot, a szintén néhány hónapja korszerűsített gépparkú
faipari tanműhelyben, tehát
helyben készítik el. Ezzel az
iskola diákjainak és szakoktatóinak a munkája is „élesben”
beépül az épületbe. Remélik,
hogy az iskola tanműhelye a
későbbiekben is kap efféle

Sajtóbejáráson a Szánthó Albert utcai kollégiumnál.

A kollégium és tanszálloda
átadásának határideje szoros,
november 15-e. Addig a diákokat az iskolakomplexum más
egységeinél helyezik el. A 150
millió forint nagyságrendű
beruházás költségeit a megyei
önkormányzat állja saját forrásaiból. Ez része annak a spe-

megrendeléseket, melyeket
versenyképes áron és minőségben el is tud látni.
Mindez része annak a szemléletváltozásnak, amely a piacra
viszi az iskolákat, azok szolgáltatásait, melyekkel saját megélésüket, továbbfejlődésüket
alapozzák meg.
Sz. K.

Az iskola nevelőtestülete számára
bemutatták, egyben útjára indították a „Kompetenciafejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában”
című projektet, amely az egész
2009/2010-es tanévet felöleli. A 63,4
milliós projekt keretében a tanárok
új módszereket ismernek meg és
próbálnak ki oktató gyakorlatukban. A diákok eközben versenyképes tudásra tehetnek szert.

Izsó Gábor polgármester nyitotta meg a
bemutatót, méltatva a pedagógusok áldozatos
munkáját ebben az értékvesztett világban.
– Olyan iskolát kell működtetnünk, amely
versenyképes ismeretet, nyitott, munkára alkalmas tanulókat képes kibocsátani – hangzott el.
A polgármester utalt a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola rövidesen kezdődő átalakítási munkálataira is, kiemelve, hogy számít a pedagógusok
együttműködésére ezekben a hónapokban.
Kis Eszter, általános igazgatóhelyettes, projektmenedzser elmondta, hogy az „Új Magyarország” Fejlesztési Terv keretében Európai
Uniós támogatással megvalósuló projekt célja
a kompetencia alapú oktatási modell elterjesztése, és a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése. A projekt június elsejével
indult és 2010. augusztus 31-én ér véget. Befejezése után azonban még legalább öt évig működtetni a modellt, de arra már nem jár támogatás. A projekt keretében a három békési ál-

Évzáró vacsora a mozgáskorlátozottaknál
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének Békési Helyi Csoportja évzáró
vacsorát tart október 3-án a mezőberényi Tópart vendéglőben. Belépő: 1500 Ft/fő. Menü:
berényi becsinált leves, sültek körettel.
Jelentkezni lehet szeptember 29-ig a Polgár-

Békés ősszel
INTERJÚ VÁMOS LÁSZLÓ KÉPVISELŐVEL
– Tisztelt képviselő úr! Ősz van. Hogy látja a magyar oktatás helyzetét?
– A sokadik nehéz évet kezdjük, de a legnehezebb hetediket!
De – hála a magyar pedagógusok elkötelezettségének – túl is fogjuk élni, mert reméljük, ezzel a nemzetromboló liberális oktatáspolitikának vége lesz, és egy nemzetépítő stratégia kerül előtérbe.
Gyerekeink így a magyar megmaradás alappilléreivé válnak,
pedagógusaink pedig megkapják végre a megérdemelt megbecsülést. Kiemelném, hogy városunk mai vezetése a kormányzat
legrosszabb intézkedéseit is úgy kezelte, hogy azok a békési oktatás résztvevőit ne zavarják. Elbocsátás a kényszerű összevonások
ellenére sem történt. A helyi körültekintő és átgondolt oktatáspolitikának köszönhetjük az iskolafelújítási programot is.
– Mint szlováklakta városokban (Békéscsaba, Szarvas) 24
éve oktató pedagógus mit szól a minap életbe lépett szlovákiai
államnyelvtörvényhez?
– Az itteni szlovákság értetlenül nézi a történteket, hisz
Magyarországon ők pozitív diszkriminációban részesülnek, így szocializálódtak. Elfogadhatatlan számukra ez a
törvény. Munkám miatt rendszeresen jártam a Felvidékre
is. Az ottani, elsősorban a tömbmagyarsággal nem
együtt élő szlovákság az, amely nem tud mit
kezdeni a kárunkra Trianonban kreált országukkal. A nyilvánvalóan zsákutcába vezető kisebbségi komplexusuk következménye ez a törvény.
– Mint köztudott, ön öccsével együtt a
„Jobboldali Összefogás Békésért Polgári
Kör” (JOBPK) alapító tagja. Aktuális
még ez az összefogás Békésen?

A projektet Kis Eszter igazgatóhelyettes mutatta be.

talános iskolai tagintézményben (Karacs, Eötvös, Dr. Hepp) lesznek osztályok, összesen
húsz, melyekben egy-egy tantárgynál vagy
műveltségi területnél bevezetik a kompetencia
alapú képzést, ez lényegében új módszereket és
tartalmakat takar. A hagyományos tantárgyak
mellett vannak új kompetenciafejlesztési területek is, mint például az „Életpálya építése”,
„Info-kommunikációs technológiák”, „Szociális, életviteli és környezeti ismeretek”.
A munkában a nevelőtestületnek szinte
valamennyi tagja részt vesz. Sokakat képeznek
ki az egyes részterületekről, akik majd továbbadják kollegáiknak új ismereteiket. A projekt
része oktatást segítő szoftverek, technikai eszközök, benne a komoly adminisztrációs terhet
könnyítő laptopok és taneszközök beszerzése
is. A fejlesztés teljes egészében pályázati forrásból, 63,4 millió Ft-ból valósul meg.
Szegfű Katalin

– Aktuálisabb, mint valaha. A jobboldal nagy fölényt szerzett az uniós választásokon, de a jövőben ezen erők még markánsabb összefogásával lehet célt érni csak. Az elhibázott egy
pártba szuszakolás helyett, a „több a zászló, egy a tábor” elvet
látom megvalósíthatónak. Csakis így lehetünk a legtöbben.
Minden jobboldali pártnak megvan a maga karaktere, a
Fidesznek, a KDNP-nek, a Jobbiknak egyaránt. Ezen erők
közös eredője jelenthet csak megoldást a magyar nemzet számára. Hatványozottan igaz ez a helyi politikára, ezért is kell
együtt maradni a JÖBPK-nek, ahol nincs helye a törtetésnek,
mert ez a közös ügy sikerét kockáztatná.
– Végezetül mit szeretne elmondani a város kulturális és
sportéletéről?
– A kulturális központ új igazgatójának kinevezésével megpezsdült a város élete. A Bétazen idei rendezvényeiben sikeresen tűzött
műsorra népszerűbb műsorszámokat, tovább emelve a színvonalat. Bevonta a szervezésbe a kulturális élet számos szereplőjét (könyvtár, múzeum, zeneiskola, gimnázium, civilek
stb.) Több tízmilliót hozott pályázataival, ezáltal is vehetett
részt ingyen 25 határon túli magyar pedagógus az édesapám által 16 éve sikeresen vezetett „Szép magyar beszéd”
kurzuson. Büszke vagyok Békés sportéletére, szakosztályaink kiválóan működnek, válogatott versenyzők
mellett gyerekek százai sportolhatnak rendszeresen.
A kormányzati megszorítások ellenére a város idén
sem csökkentette a sport támogatását. Most épp
gőzerővel dolgozunk a város sportéletének áttekinthetőbbé tételén. Végül hadd említsem meg, hogy a
békésiek régi álmát valósítjuk meg a fedett uszoda
felépítésével.

mesteri Hivatal lapos tetős épületének 9. számú irodájában kedden és pénteken délelőtt
személyesen, vagy a 411-011-es szám 181-es
mellékén, vagy a 643-080-as számon. A helyszínre busz indul 17:30-kor a buszpályaudvarról.

A mi térségünk koordinátora
a Fidelitas új megyei elnöke
Nemrégiben tisztújító közgyűlésén a Fidelitas
megyei szervezete megválasztotta új elnökségét.
Az elnök a mezőberényi lakos Ladó Balázs, a
Békés Megyei Közgyűlés tagja lett. Békési sajtótájékoztatóján az új elnök bejelentette, hogy
továbbra is céljuk a fiatalok elvándorlásának
problémájára irányítani a figyelmet.
A megyei Fidelitas elnök
munkáját a következő két évben öt alelnök segíti, őket területi elven választották meg, igazodva a választókerületekhez. A
mi, békési központú választókerületünkben Ladó Balázs a
koordinátor. A közeli jövő terveiről az elnök elmondta, hogy
október 3-án Békéscsabán rendezik meg a Fidelitas Országos
Választmányának ülését, melynek egyik vendége Varga Mihály volt pénzügyminiszter lesz.
– Az ő meghívásával is jelezni szeretnénk, hogy a perifériákon, így Békés megyében
is az egyik legégetőbb társadalmi probléma a fiatalok elvándorlása, külföldi munkavállalása. Erről még mindig

nem beszélünk eleget, nem
kezelik súlyánál a problémát –
mondta Ladó Balázs.
A további tervekről hozzátette, hogy aktívabban kívánnak jelen lenni a helyi és
megyei közéletben, és természetesen ki kívánják venni a
részüket a 2010-es választási
kampányból a jobboldal győzelme érdekében.
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Indulhat a munka a Dr. Hepp iskolánál

Program részeként történhet
meg. Az összesen több mint
100 helyiségből álló iskolaépület felújítása, korszerűsítése,

– Jövő ilyenkor már egy teljesen felújított iskolában kezdjük majd az új tanévet – mondta a polgármester, majd a gyerekek üdvrivalgása mellett aláírta a kivitelezési szerződést a
Strabag Kft. megbízottjával,
Koreck Ferenccel.
A tanévnyitón külön köszöntötték a most elsőbe lépő
kisiskolásokat, valamint kitartó munkára buzdították a
nyolcadikosokat, akik továbbtanulás előtt állnak.

energiaracionalizálása, továbbá tárgyi berendezések, eszközök beszerzése történik meg.

Az ünnepség később az iskola
ebédlőjében, egy pazarul megterített svédasztal mellett foly-

Egészen rendhagyó volt az idei tanévnyitó ünnepség a Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp
Ferenc Tagintézményénél, ugyanis ennek során
írta alá a város a kivitelezési szerződést a Strabag
Kft-vel. A komplex iskola-felújítási munkák,
melynek összértéke 600 millió forint körüli és
kilencven százalékban pályázati pénzből finanszírozzák, rövidesen elkezdődhetnek.
A tanévnyitón a tagintézmény-vezető, Deákné Domonkos Julianna elmondta, hogy a
nyertes pályázathoz gratulált a
névadó, dr. Hepp Ferenc fia is.
A névadó idén 100 éve született, emlékére nagyszabású ünnepségsorozattal készülnek.
De készülnek a tanév egészét
átölelő felújítási munkákra is,
annyi biztos, hogy az első félévben a diákok maradnak a József Atilla utcai tanintézményi
épületben.
Izsó Gábor polgármester
köszöntőjében kifejtette, hogy
az 1981-ben átadott épület
bizony mára megérett a felújításra, amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretén belül meghirdetett, Nemzeti Iskolafelújítási

tatódott. Urkom Szilvia, a
pályázatíró Metódus Kft. képviselője ismertette a nyertes pályázat adatait. A háromszintes
panelépületben a nyílászárókat
cserélik, komplex akadálymentesítést végeznek, lesz lift is az
épületben, magastetőt építenek,
hőszigetelnek, a vizesblokkokat
kompletten kicserélik, az elektromos rendszert átvezetékezik, a
fűtésrendszer korszerűsítése teljes csőhálózat és radiátorcserével, valamint hőszivattyús berendezéssel valósul meg. Felújítják a parkolót, kerékpártárolót,
parkosítanak, játékok és udvari
padok lesznek kihelyezve. Új
bútorokat kap a konyha és az
iskola 24 tanterme.
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő, alpolgármester pohárköszöntőjében a következő,
várhatóan polgári kormány
oktatási politikájának két,
még tervezés alatt álló elemét
emelte ki. Azt, hogy 8-10 év
után a pedagógusok pihenőévet kapnának, és az egész napos iskola tervét, amely a hátrányos helyzetű gyerekeknek
nyújtana segítséget.
Szegfű Katalin

Háromfős tanács készíti elő az uszoda működtetését
Háromfős tanács készíti elő a novemberben megnyíló békési uszoda munkáját - hangzott el napirend előtt a békési Képviselő-testület ülésén. A
grémium egyik tagja, dr. Rácz László képviselő
ismertette, hogy az eddigi tanácskozásokon a
nyitva tartásról, az alkalmazottak számáról, a várható bevételekről értekeztek.
Az uszoda a tervek szerint
minden nap 6-20 óra között
tartana nyitva, hétvégén eset-

vezetőből álló kollektíva működteti majd. Tervezik babaúsztatás bevezetését is, de ter-

Leendő uszodánk belső látványterve

leg rövidebb ideig. Az uszodát
úszómesterekből, karbantartókból, pénztárosokból és egy

mészetesen az elsődleges cél a
diákok úszni tanítása, valamint a szórakozás, sport. Lesz

Gyakoribb járőrözés a
külterületi lopások ellen
A Békési Képviselő-testület augusztusi ülésén napirend előtt
Izsó Gábor polgármester bejelentette, hogy a minap találkozót
hívott életre a rendőrség, polgárőrség, nemzetőrség vezetői és
mezőőrök között, melynek során azt tárgyalták meg, miképpen
tudnának közösen fellépni a külterületeken elszaporodott lopásokkal szemben. A Békési Rendőrkapitányság vezetőjének,
Ladányi Zoltán alezredesnek a támogatásával a mostaninál
lényegesen gyakoribb járőrözést határoztak el, remélve, hogy a
puszta jelenlét is visszatartó erejű lesz.

A „Békési Fürdőért” Közalapítvány köszöni, hogy adója
1%-át felajánlotta részükre.
Mintegy 1,5 millió forint érkezett 1%-os felajánlásokból közalapítványunk számlájára, ez háromszorosa a tavalyi évnek.
A további átutalásokkal, adományokkal összesen már
5.819.260 Ft támogatás érkezett. KÖSZÖNJÜK!
Támogatásokat a kültéri, meleg vizű, 10 x 10 méteres
termálmedence felújítására továbbra is gyűjtünk.
Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a közalapítvány számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.
Az alapítvány számlaszáma: 11998707-0627834010000001 (Erste Bank)
szauna is. Számítások szerint
legalább napi 400 látogató
szükséges, hogy az uszoda bevétele megközelítse a kiadásokat – ismertette a szakértői
véleményeket dr. Rácz László.
A tanács másik két tagja
egyébként: Kálmán Tibor önkormányzati sportreferens, és
Perdi Tamás, aki a békéscsabai
uszoda működtetőjeként szervezett szakmai gyakorlatot.
Több képviselő is hozzászólt a témához. Dr. Pálmai
Tamás például ajánlotta, hogy

a helyi vállalkozóknak kedvezményes bérlet vásárlását
tegyék lehetővé, mellyel alkalmazottaik
munkáját
ismerhetik el, egyben kedvet
teremtenek az uszoda használatához. Dr. Gosztolya Ferenc
pedig tanácsolta, hogy a kezdetekben hétvégén is 6-20
óra között tartsanak nyitva,
amíg felmérik az uszodahasználók elvárásait.
Az uszoda építése jó ütemben halad, átadásának határideje: november 30.

Anyakönyvi hírek
Házasságot
kötöttek:
Éles Péter és Varga Erika,
Borbély László és Tóth
Szabina.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Vas Jánosné (89 évesen), Szabó
Zoltán Ferenc (57), Kósa
Gábor (69, Murony), Pősze
János (52, Kamut), Fekete

Lajosné (70, Kamut), Nagy
Imre (91), Lipcsei Gábor
(91), özv. Jakucs Gáborné
(86), Balog István (86), özv.
Békési Istvánné (89), özv.
Kelemen Mátyásné (84).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Lélektánc
Pálmai
Tamás

Emberesedik az idő. Minden értelemben. A komor
tél, a bohókás tavasz, az
érett asszony ízét idéző buja
nyár után az idő, mint
„járás”, bizony emberesedik.
Szeptember az ezer színével,
zamatos gyümölcscsókjával,
élet reményét hordozó bőséges termésével, a „humán”
sorból kilógó október, az
öregasszonyok könnyét idéző esőködös november, s végül december zárja a sort, a
zimankós, mégis meleg és
családias, tán épp ünnepei
miatt. Na meg mert tudjuk,
utána új esztendő következik, a reménységé, az
iszonytatóan régóta várt feltámadásé. Jönnek a drágítóásítók: január, február, majd
a tavaszi, másmilyen, vizesen „áras” március, s április
a bolondos, költői „Lajosos”,
hogy aztán a termékeny ölét
pirulva kínáló, bódító szerelmű, ifjút s öregecskét, legényt s vén bakkecskét
aléltra taglózó május zárja a
sort.
De emberesedik az idő, a
történelmi is. Lassan, nagyon lassan, s rettentő
nemzeti – elsősorban szellemi, erkölcsi, hitbéli és
számbéli – veszteség után
benőni látszik a már-már
reménytelennek tetsző állapotú magyarság feje lágya
is. És emberesedni látszik,
megemberesedni a mocskos
média által bárgyúvá, kimosott agyúvá vágyott, a
ma hatalmat bitorlók által
bambának óhajtott népünk
siheder fia. Szinte fű és
suba alatt, rejtetten, lappangva, titokban, rejtezve
terjed a gondolat, ver
tanyát, s ereszt gyökeret
egyre több magyar kobakban. Sokszor a ki sem mondott szó, a csak szemvillanásból, egymásba kacsolódó tekintetből kikacsintó
közös elmeszikra elég a
parázs, a tűz tovaterjedéséhez. Változás lesz. Ezt
egyre többen érzik. Hazug
köntöstől mentes látók járják az országot, a nemzet
határtalan terét. Ott vannak Dobogókőn, Bösztörpusztán, Erdélyben, most
épp Felvidéken tán legtöbben, s a nemzeti megújhodás tolkini kószái tartják a

reményt a kárpátaljai, délvidéki sanyargatottakban is.
Tenni akaró, sőt önállóan
cselekvő civilek sorjáznak
végtelennek tetsző sorokban, emelt fejű, tiszta szemű, gondolkodó, érző emberek. Szavuk érthető, értelmes és hiteles. Lehet
nagyképű első hallásra, lehet fellengzős is talán, de a
jövő politikusa csak az
lehet, csak annak szava lesz
hihető, aki hozzájuk igazodik. Nem lenyúlni akar
civilek összekaparta szavazatmorzsát, hanem beáll a
sorba. Szeged, a Dóm ilyen
próbálkozás volt. Kezdetnek nem rossz. Olykor gyerekcipős, de egyszerű civilek és profi politikusok, kis
és nagy egyház fiai, vezérei,
határon innen és túliak
együtt voltak, egyet akartak. Kimondták, hogy a
balliberális kormány bűnös
tehetetlensége, az Európai
Unió közömbös magatartása miatt a magyarság újra
magára maradt, hogy
„csak” Istenre számíthatunk (de ha Ő velünk, ki
ellenünk). De Bogárdi Szabó István, a Magyarországi
Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének
püspöke kimondta azt is,
hogy a mai állapotokhoz
2004. december 5-én át vezetett az út, akkor árulta el
nemzetét az akkori (mai)
magyar kormány, akkor
hitt botorul a megtévesztett többség a hatalom
álnok sziréndalának, s adott
zöld utat a határon túl ránk
acsarkodóknak.
,,Érdemi, történelmi változást, a nemzetgyilkossági
kísérlet megakadályozását,
(...) csak a választások után
megalakuló Országgyűléstől, az új kormány működésétől és a hatékony uniós
képviselettől várhatjuk”–
mondák Lezsákék minap, s
igazat szóltak.
Azt mondják különös
szerzet vagyunk mi, magyarok. Sírva vigadók, énekkel,
mulatsággal torozók. Lehet.
Lehet, mert lelkünk van,
táncos. Most éppen aljtalan
szakadék fölött kötéltáncot
járó. S, hogy ez a tánc halotti-e, vagy a megmaradás
násztánca lészen, bizony rajtunk áll. De ki – mint mi is
– az effajta mókában már
jártas tudhatja, ilyenkor csak
előre és felfelé szabad nézni.
A hitt, a remélt, s ezért a
bizton bekövetkező, a szebb
jövő, s az égi Segítő felé.
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Idén szeptember 19-én, szombatot reggel 10 és este 10 között
rendezik meg a Muronyi Falunapot, egyben a Körös-körül
Kistérségi Fesztivált. Délelőtt és koradélután szórakoztató rendezvények lesznek gyerekeknek és felnőtteknek, mások mellett
játszóház, ugrálóvár és póni lovaglás, hetesrúgó verseny, főzőverseny, tekeverseny, karaoke, valamint Lada Cross bemutató,
Baba-Mama szépségverseny lesz. 17 órától Csordás Ákos, az Én
hangom verseny győztesének műsora, fél hattól Kiszely Zoltán
színművész operett előadása, később Kis Bertold és Sódar
Brigitta latintánc bemutatója látható. Fél héttől a sztárvendég,
Soltész Rezső a színpadon. Nyolctól tombolasorsolás (fődíj egy
50 ezret érő kanapé), majd közkívánatra a békési Mesterek
zenekar szórakoztatja a publikumot.
/A rendezvényről részletesebben olvashatnak honlapunkon, a
www.bekesiujsag.hu címen/

Könnyebb lesz parkolni
a Rendelőintézetnél
Összesen 15 pályázatot adott be korábban Békés Város
Önkormányzata a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács idei
decentralizált pályázati kiírásaira. A nyertes projektekről a
minap közzétett pályázati lista alapján Békés 15 fejlesztési
elképzeléséből hat pályázatot támogattak a kiírók.
Izsó Gábor polgármester lapunknak elmondta, összesen 87
millió 857 ezer 454 forint összegű fejlesztési forrást nyert el a
város hat fejlesztéséhez. Tovább folytatódhat a Dánfoki Ifjúsági
Tábor fejlesztése, és felújításra kerül az épülő uszodához vezető
Fürdősétány utca is. A Rákóczi utcában járdafelújítás, míg a
Rendelőintézetnél a régóta problémát okozó kevés számú parkolóhely bővítése kezdődhet el. Kiépül a Malomasszonykerti
lakóövezet szennyvízvezetéke, és folytatódik az oncsai szennyvízvezeték kiépítésének II. üteme. A szükséges önerővel együtt
106 milliós fejlesztés valósul meg hamarosan Békésen.

„A motorosok jó emberek”
BÉKÉSI MOTOROSOK LÁTTAK VENDÉGÜL 43 GYERMEKET DÁNFOKON

A Békési Motoros Baráti Kör tagjai Motoros Rockbarát Hétvégét szerveztek és rendeztek Dánfokon, augusztus 21-23-án. A nagyszabású rendezvényen napközben különböző versenyeken vehettek részt az érdeklődők, továbbá Harley Davidson
motor kiállítást is megtekinthettek a motorkedvelők, este pedig rockzenei koncerteket hallgathattak a fiatalok.
A Békési Újságnak Balázs
László „Sandokan”, a motoros
klub elnöke nyilatkozott. Elmondta, hogy a Békési Motoros Baráti Kör két és fél éve
alakult meg azzal a céllal,
hogy megpróbálja együvé toborozni a motorosokat, összefogja a motorszerető embereket, továbbá, hogy megzabolázza, fegyelmezze, „megszelídítse” a motoros száguldozókat. Ez utóbbi sajnos nem nagyon sikerül – ismerte el az
elnök. Jelenleg 18 tagja van a
klubnak, találkozóikat havonta tartják.
Arról, hogy a motorosok a
közhiedelemmel ellentétben
törvénytisztelő, rendszerető,
sőt humánus emberek, a már
említett hétvége is tanúskodik. A motorosok 43 állami

gondozásban élő gyermeket
vendégeltek meg, fogadtak
maguk közé barátként, szere-

Jól tanuló roma
gyerekeket jutalmaztak
Összesen 19 általános- és középiskolai diák kapott tanszertámogatást a Békési Romaügyi Koordinációs Tanácstól – tájékoztatott Mucsi András,
a tanács elnöke. A tanulóknak négyes vagy annál
jobb átlagú bizonyítvány kellett a támogatás megszerzéséhez, illetve az iskolája támogató jelölése.

JÓ TERV!
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha
segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” (Jeremiás 29.11-13)
Minden bizonytalan körülöttünk. Gazdasági válság, klíma
katasztrófa, terrorizmus, éhezés – megannyi fogalom, amivel
nap mint nap szembesülünk, mint kézzel fogható valósággal.
Valahogy az ember zsigereiben van a jövőtől való félelem. Mi
lesz velem, mi következik? A fenyegetettség valós. Tényleg
pusztulásba rohan az emberiség. Van azonban egy jó hír. A
teremtő Isten mindent az irányítása és ellenőrzése alatt tart. Bár
erre a Földre a tüzes pusztulás vár, van egy kimenekítési út, aki
maga Jézus Krisztus. Isten azért küldte Fiát a földre, hogy megmentse mindazokat, akik hisznek benne. Isten terve jó mindenki életére, de ennek feltétele van. Keresni, megszólítani Őt.
Jézus mondja:
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté 7,7-8)
Azt senki nem tudhatja, hogy mi lesz vele holnap. Ezért dönteni ma kell. Mindenkinek meg van a lehetősége, hogy jól döntsön. Isten terve jó az Ön életére is, kedves Békési Újság olvasó.
Keresse az Urat még ma, mert Ő megtalálható!
Durkó Albert, lelkipásztor
Ha a témával kapcsolatban kérdése van, vagy beszélgetni szeretne, írjon
szerkesztõségünkbe levelet vagy e-mailt – akár jeligével is –, és a rovat
szerkesztõi, öt békési keresztény felekezet lekészei és tagjai megválaszolják.

Nyolcan az Eötvös tagiskola, négyen a Dr. Hepp tagiskola, négyen a református iskola,
míg hárman a Farkas Gyula
iskola diákjai. Jól tanulnak, és
közösségi munkájuk is kiemelkedő. Családjuk mögöttük áll,
támogatja a gyerekek tanulását, ami példa lehet minden
roma család számára.
Mucsi András önkormányzati képviselő hozzátette: a polgári oldal városi roma stratégiája
két pilléren áll, a tanuláson és a
munkán. Ebbe a rendszerbe illeszkedik be a jó tanuló diákok
támogatása is, melyre idén 60
ezer forintot fordított a Romaügyi Koordinációs Tanács.
A képviselő elmondta, idén
is roma koordinátorok segítik

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat
Elérhetôség:
Békés,
Borosgyán u. 1/1.
Telefon:
66/643-991
www.bekesmenta.hu

tettel. A gyerekek motorozhattak a csodálatos járműveken, játékos versenyeken vettek részt, bográcsoztak.
A vendégül látott gyerekek,
fiatalok (6-22 évesek) egyébként Békésen öt, úgynevezett
lakásotthonban élnek. Egy-egy
ilyen lakásotthonban 10-12-en
nevelkednek együtt gyermek-

intellektusú, de hátrányos
helyzetűek is – tájékoztatott
Dr. Petneháziné Lipcsei Margit
pedagógus, aki szakmai vezetője, koordinátora a lakásotthonok intézményének.
A motoros hétvége kedves
színfoltja volt, amikor hatalmas tortával köszöntötték
azt a fiatalt, aki éppen ekkor

felügyelők és nevelő tanárok
gondoskodása mellett. A gyerekek között vannak normál

lett nagykorú, azaz töltötte
be 18. életévét.
Zsombok Imre

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Békésieket is várnak
a muronyi falunapra

2009. szeptember 9.

BÉKÉS
VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
FELHÍVÁSA
Békés Város Önkormányzata és a Békési Hulladékgyűjtő
Kft. ebben az évben is ingyenesen biztosít lomb, falevél, fű
elszállítására használható zsákokat.
Családi házanként 6 db, tömblakásonként 2 db zsák kérhető ingyenesen a Békési Hulladékgyűjtő Kft-től szeptember
21-től október 23-ig hétfőtől-péntekig 8-12 óra között.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Kft. elköltözött, az új
címük Verseny u. 3. szám. Családi házaknál a tulajdonosok valamint hozzátartozójuk, tömblakásoknál csak a közös képviselők
vehetik át a zsákokat. A Békési Hulladékgyűjtő Kft. vállalja, hogy
ezeket a zsákokat október 9-től kezdődően külön elszállítja:
CSALÁDIHÁZAS ÖVEZETBEN HÁROMHETENTE AZ
ALÁBBI NAPOKON: október 2., október 23., november 13.,
december 4.
TÖMBLAKÁSOS ÖVEZETBEN MINDEN HÉTEN
PÉNTEKEN SZÁLLÍT A KFT.

Mucsi András, a romaügyi tanács
elnöke

az iskolákat. Ők olyan cigány
pedagógusok és más személyek, akik az iskolán belüli
konfliktuskezelésben is szerepet vállalnak, emellett családokat is látogatnak.

Kérjük a lakosságot, hogy kizárólag a lombzsákokat helyezzék ki ingatlanaik elé a fent jelzett napokon reggel 6.30 ig!
Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a kihelyezett zöld
hulladék komposztálásra kerül, ezért csak a kiosztott zöld
színű zsákokba, csak zöld hulladékot helyezzenek el.
Amennyiben a Kft. munkatársai vegyes hulladékot találnak a
zsákokban, vagy a zöld hulladék más színű illetve anyagú zsákokban kerül kihelyezésre, a cég munkatársai nem szállítják el
azokat, így az elszállítás kötelezettsége és költsége a tulajdonost
terheli.
A fentiek miatt kérünk mindenkit, hogy a zöld hulladék
gyűjtéséhez és elszállásához csak az általunk kiosztott zsákokat használják a kellemetlenségek elkerülése érdekében.
Megértésüket előre is köszönjük.
Amennyiben az ingatlanukon nagyobb mennyiségben
keletkezik zöld hulladék akkor többlet hulladék elszállításához a Kft-től vásárolhatnak további zsákokat.
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Gemini
Az ikreknek mindig is csodálattal adóztam.
Látszólag meghökkentően teljesen egyforma külsejük zavarba ejtett és legtöbbször sok időbe telt mire
meg tudtam különböztetni őket. Kis beszélgetőtársaim, Kiss Ildikó és Kiss Zoltán hasonlósága nem
igazán a külsejükben rejlik, hanem… A 12 éves lurkók a Karacs Teréz tagiskola tanulói, vállalkozó apa
és gazdasági ügyintéző anya gyermekei.
– Van két bátyátok. Közületek ki az idősebb és miben
hasonlítatok egymásra?
Ildi: – Zoli egy perccel hamarabb született meg, de egyáltalán nem zavar, hogy nem egyedül vagyok a legkisebb a családban. Sőt még jó is, mert van kivel társasjátékot játszani. Különbözünk például abban, hogy
Zoli okosabb és erősebb nálam.
Én viszont hajlékonyabb, ügyesebb vagyok. Ő logikusabban
gondolkodik, mint én.
Zoli: – Hugi vékonyabb
nálam. Én viszont előre átgondolom, mit hogyan fogok
csinálni. Hasonlítunk abban
például, hogy mind a ketten
jól sportolunk és testnevelésből dicséretesek vagyunk.
– Apropó sport. Melyiktek
mit, miért, mióta és milyen
eredménnyel művel?
Ildi: – Én fitnessezek és kajakozok. A fitnesst egy éve kezdtem el. Előtte szertornára jártam négy évig. A szertornát a
békéscsabai Tornaklubban műveltem, de abbahagytam, mert
az edzők utálatosak voltak velem, egyik-másik szertől féltem
egy picit, és szabadidőm szinte
semmi nem volt. Ezért váltot-

tam fitness-re, ahol nincsenek
szerek, viszont van tánc, zene és
hát a mozgáselemek is megfog-

tak. Két hónapja kajakkal is
foglalkozom. Kajakozni azért
kezdtem, mert tetszett, ahogy
Zoli csinálja. Ki akartam pró-

bálni. Eredményeim? Tornából
2008-ban a Vidékbajnokságon
5. lettem összetettben. Fitnessben az Üllőn megrendezett
Országos Diákolimpián az „A”
döntőben egyéni 7. lettem.
Zoli: – Már óvodás korom
óta kajakozok, nagycsoportosként kezdtem. Bár ha rajtam
múlik, már hamarabb belevágok. A bátyáim is kajakoztak.
Az edzők rendesek, sok barátom van, szóval jól érzem ma-

gam. A kisebb versenyeredményeket nem sorolom fel,
csak a legjobbakat említeném.
Például az Országos Diák-

olimpián MK2 2000 m-es
versenyszámban 6. helyet értünk el csapattársammal, Farkas Áronnal. Az Országos
Marathon Bajnokságon pedig
ötödikek lettünk.
– Várjátok-e az iskolát? Ki
miben jó a tanulás frontján?
Ildi: – Nem várom, mert jó
lenne még egy kis szünet. Zoli
a jobb tanuló, de ahhoz képest
én is jól tanulok, hogy a legtöbb időmet az edzésekre fordítom. A leginkább az angolt
kedvelem, mert érdekesnek
találom. Ha szükséges, kisegítjük egymást, de egymás helyett nem csináljuk meg a leckét. Vetélkedni se szoktunk, de
érdekel minket a másik eredménye. Megkérdezzük egymást, hogy sikerült a dolgozat.
Zoli: – Én se várom az iskolát. Túl gyorsan elszállt a nyár.
A nyelvtan kivételével mindenből jobb vagyok a tesómnál. Talán én jobban figyelek
az órákon, mert így könnyebb
tanulni. A sport nekem is sok
időmet veszi igénybe és mozgékony alkat lévén sokfélét
művelek a kajakon kívül még
(foci, úszás, stb.) Nekem is az
angol az egyik kedvencem,
meg a tesi. A történelmet is
szeretem, mert érdekes, hogy
mi történt régen.
– Igaz, hogy nem várjátok
az iskolát, de azért én sok sikert kívánok nektek, mind a
tanulásban, mind a sportban!
Gugé
Következő interjúalanyunk
Maczik Pál ökölvívó edző.

Hajléktalanokon
Javítani kell
akar segíteni a város a berényi kerékpárutat
A Képviselő-testület legutóbbi ülésén támogatta a Szociális
Szolgáltató Központ pályázatának benyújtását, amellyel hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját
kívánja segíteni. A programba 15 személyt tudnak bevonni,
amennyiben nyer a pályázat. A hajléktalanok lehetőséget kapnának befejezni általános vagy középiskolai tanulmányaikat,
felkészítenék őket a munkavállalásra, az önkormányzat segítségével közfoglalkoztatásba vonnák be őket. A pályázat konzorciumi partnere a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ.
A város vezetése vállalta, hogy bérbe ad egy 2,5 szobás
önkormányzati ingatlant, ahol a kiválasztott személyek lakhatnának, míg a program tart. Az ellátott lakbért nem, de rezsi
költséget fizet, emellett előtakarékosságot is vállalnia kell.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén napirend előtt
hangzott el, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett számos panasz nyomán megvizsgálták a Békés-Mezőberény
kerékpárút egyes szakaszainak kivitelezését. A kivitelező,
bár szeretne, nem menekülhet a garanciális javítások elől mondta el Gál András, a műszaki osztály munkatársa.
Hibák mutatkoztak a Murony felé vezető szakaszon is, de
ott is kijavítják azokat – ígérte a szakember.

TÁPLÁLÉK ÉS SZELLEMI TELJESÍTMÉNY
Amit megeszünk, az befolyásolja kedélyállapotunkat, és
hatással van szellemi teljesítményünkre is. Legyen szó
memorizálásról, koncentrációról vagy tanulásról, a szellemi képességeinket aktivizálni lehet attól függően, hogy
milyen tápanyagokat jutattunk be a szervezetünkbe.
Az agy nagy energiafogyasztó, és egyik fő „üzemanyaga” a cukor. Előnyben részesítendők a lassú lebontású cukrot tartalmazó élelmiszerek, pl. rizs, köles, hajdina, szójalecitin. Szükségesek a növényi fehérjék is.
A vitaminoknál kiemelendő a B9 vitamin és a folsav,
melyek segítenek elkerülni a szellemi fáradtságot. Tartalmazza dió, mandula, zsázsa, a brie sajt vagy a tojássárgája.
A vas hozzájárul a memória éberen tartásához, és elősegíti a jó tanulási kapacitás elérését gyermekek esetében is.
A spenót, cékla, vörös bor sok vasat tartalmaznak, ezért
mindenképpen ajánlottak az étrendünkben.
A jód szintén szerepet játszik a megfelelő szellemi
képességek kifejlesztésében a serdülőkorú gyermekeknél,
de a felnőtteknél is. A halban, a rákban, a szójában, a zöldbabban található belőle bőven.
Alapvetően fontos, hogy legalább1,5-2 liter folyadékot
(gyümölcslé, zöld tea, zöldség levesek, ásványvíz) igyunk meg
naponta, még ha nem is érezzük szomjasnak magunkat.
Jó egészséget kívánok! Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

MEGSZORÍTÁSOK FUTÓSZALAGON!
Ökumenikus Nagytalálkozó volt a szegedi Dómban. A
Kárpát-medence magyar egyházainak képviselői, politikusai a szlovákiai államnyelvtörvény ellen tiltakoztak,
mert az EU-ban minden nemzetnek elidegeníthetetlen
joga saját anyanyelvének nyilvános használata szülőföldjén. A találkozót Tőkés László, EP-i képviselő kezdeményezte, Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-csanádi püspök volt
a rendezvény társszervezője. A zárónyilatkozat szerint a
Kárpát-medencei magyarság képviselői megdöbbenéssel
és egymás iránti testvéri szolidaritással állapítják meg,
hogy a Kelet-Európában az egykori nacionál-kommunista
rezsimek szelleme kísért, és azok elnyomó, jogfosztó,
magyar- és kisebbségellenes módszerei is tovább hatnak.
Követelték a nyelvtörvény visszavonását. Elfogadhatatlannak tartották az EB álláspontját, mely szerint sem a
szlovák nyelvtörvény, sem Sólyom László Szlovákiából való
botrányos kiutasítása nem tartozik az EU-ra, hanem a két
ország belügyének számít. Tiltakoztak a csángómagyarok
erőltetett asszimilációja, a szerbiai magyarverések és az
ukrajnai kisebbségi oktatás elsorvasztása ellen is. További
tüntetések lesznek Budapesten, Brüsszelben, Dunaszerdahelyen is.

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
SZEPTEMBER
Búcsúzunk a nyártól, a
nagy hőségnek vége, de még
számtalan szép, kellemes, meleg napnak örvendezhetünk.
Ízletes gyümölcsök serege
érik és a kései zöldségfélék,
értékes beltartalommal. Fokozatosan végéhez közelít a
nyár a díszkertben is. Ilyenkor kezdenek nyílni az őszirózsák, és a sokféle krizantémok is.
Mihelyt az első fagy tönkreteszi az egynyári virágokat,
szedjük ki, a maradványokat

hordjuk a komposztra. A felszabaduló helyre ültethetjük a
kétnyári virágokat, az árvácskát, százszorszépet, nefelejcset, ültethetjük a hagymás
növényeket.
Zöldségesben a tavaszi
zöldségéhség csillapítása érdekében érdemes áttelelő spenótot vetni. A paradicsom és
paprika töveket fagyveszély
esetén takarjuk be, hosszan
tartó fagymentes napok esetén gazdag termésre számíthatunk. A csigák ilyenkor

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

Békésen a Petőfi utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó, vagy lakásra
cserélhető. Tel.: 70/570-89-34, 643-815.
Ház eladó a Lórántffy u. 5. sz. alatt. Tel.:
634-214.
Harmadik emeleti háromszobás, felújított
szép lakás eladó a Széchenyi tér 2. alatt.
70/528-25-89.
Kockaház eladó a Tavasz utcában. 70/
360-50-36.
Ház eladó a Szarvasi u. 48. alatt. Érd.:
411-247.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
Békésen kétszobás, második emeleti lakás eladó. Kétszobás, összkomfortos kertes házra cserélhető. 70/943-63-44.
Kétszobás ház melléképületekkel főút mellett eladó. Áron alul. Tel.: 20/317-97-34.
Másfélszobás, második emeleti lakás eladó Békés, Kossuth u. 23-ban. Tel.: 643613, 30/580-27-75.
Kétszobás, második emeleti lakás eladó a
Rákóczi u. 3-ban. Tel.: 643-613, 30/58027-75.
Békésen háromszobás, összkomfortos,
rendezett ház eladó. Érd.: 415-380.
Kétszobás ház eladó Békés, Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13 alatt, vagy 634-029.
Békésen garázs kiadó vagy eladó a Fáy
10. háta mögött. Érd.: 412-227.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Békésen, malomvégi részen, csendes környezetben, hitelképes kertes ház eladó.
1,5 szoba + nappali. Melléképületek, ásott
ktt. A ház alapterülete 90 m2, a telek területe 1063 m2. Ár megegyezés szerint. Érd.:
70/274-67-14.

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.
Békéscsabán belvárosi új, nagyerkélyes,
igényes, 2+fél szobás tehermentes lakás
liftes társasházban, tárolóval, klíma előkészítéssel, parkolóval eladó. 20/80-58-470.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Háromszobás ház eladó vagy értékkülönbözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
70/942-30-90.
Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Érd.: 70/94-23-090.
Fáy utcában földszinti, 51 m2-es lakás
eladó. Érd.: 30/423-25-85.
Békés belvárosában négyszobás családi
ház nagy melléképületekkel, garázzsal eladó
vagy elcserélhető békési kétszobás házra,
értékegyeztetéssel. Érd.: 30/26-05-421.
Eladó kétszobás kertes ház Békés, Teleki
u. 68. sz. alatt. Tel.: 30/25-73-681.
Eladó 2,5 szobás kertes ház, Békés, Kert
u. 4. sz. alatt. Tel.: 20/80-34-408.
Áron alul sürgősen eladó 1,5 szobás teljes
körűen felújított, hőszigetelt, egyedi gázos
magasföldszinti lakás a Veres Péter téren.
Érd.: 70/321-15-94.
Régi polgári ház eladó. Telefon: 30/37050-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd.: 20/
923-29-12.
Eladó Ady 3-ban első emeleti lakás, 59
m2-es, jól karbantartott. Zuhanyzó, kád.
Redőnyös, külön tároló. Tel.: 417-301.
Parasztház eladó Békésen a Csallóközi
utca 54. alatt. Érd.: 70/406-26-61.
Családi ház eladó Tarhoson. 70/238-32-42.
Békésen ház eladó. 70/638-12-45.
Békésen igényesen kialakított, kétszintes,
ötszobás, két fürdőszobás ház zöldövezetben sürgősen eladó. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/411-08-57.
Központhoz közel, csendes helyen 62 m2es, első emeleti, kétszobás, nagykonyhás,
erkélyes, azonnal beköltözhető lakás
eladó. Tel.: 30/429-37-18.
Békéscsabán a piac közelében 3,5 szobás, garázsos, kis kertes, összkomfortos
sorházi lakás eladó. Érd.: 17-20 óra között: 20/915-94-20.
Eladó a belvárosi részen családi ház. Az
udvar parkosított. Tömblakást beszámítok. Érd.: 70/310-88-07.
Békésen kétszobás, téglaépítésű családi
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Vizesfáson 803 m2-es telken, téglaépítésű ház sürgősen eladó. Közművesített,
villany, víz van. Irányár: 550 ezer Ft. Ft.
Érd.: 30/53-68-316.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó Békésen a Kereszt utca 38. sz.
alatt. Gázfűtéses, fürdőszobás. Szobában
nagyméretű csempekályha. Tel.: 634-233.
Békésen a Tárház u. 13. sz. alatti kétszobás, fürdőszobás, régi típusú ház eladó.
Ár megegyezés szerint.
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.
Komfortos parasztház áron alul 3,6 millióért eladó. Érd.: Hajnal u. 19. Tel.: 30/8581-911.
Eladó a Pesti u. 4. alatti 1,5 szobás, összkomfortos, téglaépítésű családi ház.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 30/568-30-67.
Békésen a 47-es főút mellett felújítva
parasztház melléképülettel eladó. Kínálati
ár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás (18 és 14,3 m2), vegyes
falazatú társasházi házrész, kertrésszel,
műhellyel eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Telefon: 30/48-63-178.

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: SZEPTEMBER 14.

rakják tojásaikat, ezt meg kell
akadályozni. Ezért kora reggel, vagy este szedjük össze a
csigákat, és távolítsuk el.
Folyamatosan érnek a gyümölcsök, alma körte, szőlő,
birsalma, naspolya, dió, mogyoró, stb. Az almát, körtét
óvatosan szedjük, ne sérüljön
meg, mert csak az ép gyümölcsöt tudjuk károsodás nélkül
tárolni. A hullott gyümölcsöt
összeszedjük, és cefrét készíthetünk belőle.
Dacziné

Éjszaka is nyitva lesz
a kulturális központ
Tavalyhoz hasonlóan idén is
bekapcsolódik Békés a „Kultúrházak éjjel-nappal” című
országos programba, amely
szeptember 19-20-án lesz, és
amelynek lényege, hogy ezen a
hétvégén egész napos, benne
éjszakai rendezvényekkel csalogatják a vendégeket a kulturális helyekre. Koszecz Sándor
igazgató előzetes tájékoztatása
szerint ezen a két napon be

Apróhirdetések
Másfélszobás téglaház melléképülettel
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/64264-05.

kiadó. Ár: 35 ezer Ft + rezsi + 1 havi
kaució. Érd.: 70/422-32-77.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/5647-186.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.

KERT
Békésen a Veres Péter tér 6B-ben 1. emeleti, kétszobás, egyedi mérős lakás eladó.
Ár: 5,5 millió Ft. Tel.: 30/294-77-75.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Összkomfortos parasztház eladó a Legelő
soron. Tel.: 30/29-51-615.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen szép környezetben, a Fáy András
u. 10. alatt, 3. emeleti, középső, kétszobás,
klímás lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Tel.: 70/389-29-66.
Háromszobás + nappalis felújított ház
eladó. Gáz és központi fűtés. Rendezett
udvar, nagy garázs, melléképületek. Érd.:
70/22-14-716. Irányár: 8,2 millió Ft.
Békésen a Kölcsey utcában egyszobás,
összkomfortos családi ház parkosított
udvarral és gyümölcsöskerttel, teljes berendezéssel eladó. Irányár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 30/313-30-44.
Békésen, a Széchenyi téren 2,5 szobás, II.
emeleti lakás eladó. 8,7 millió Ft. Tel.:
70/234-64-19.
Békés belvárosában 1 + 2 félszobás,
egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár: 8,8
millió Ft. Érd.: 70/422-32-77.
Ház eladó a Hargita u. 28. alatt. 9,5 millió
Ft. Tel.: 70/57-24-649, 30/382-67-97.
Békésen háromszobás, tégla falazatú
összkomfortos családi ház eladó. Zsinór u.
9. Irányár: 9,9 millió Ft. Tel.: 70/428-60-75.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Jó állapotban lévő Simson Star segédmotor eladó. Érd.: 20/435-92-36.
35 cm3-es, robbanómotoros kismotor, új
állapotú, Suzuki SX4-hez téligumi felnivel
eladó. Érd.: 30/284-96-26.
Babetta eladó. 70/54-78-116.
MTZ 50-es eladó. Szabadkai u. 37.
Eladó egy fehér színű Simson robogó.
Érd.: 30/568-30-67.
Jó állapotban lévő, kétsebességes Babetta
eladó Tel.: 30/85-81-911.

ÁLLAT
Gyönyörű félperzsa kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 20/240-38-20.
Shih-tzu és Mopsz kannal fedeztetést vállalok. 30/260-54-21.
9 éves Shih-tzu kan kutyus ingyen elvihető. 30/260-54-21.
Magyartarka friss fejős tehén eladó. Tel.:
634-379.
Vadászgörény reális áron eladó. Gyermekbarát, hű gazdit szeretne. 30/423-32-83.
25 kg-os malacok eladók. Érd.: 412-692.
Háromhónapos macskák ingyen elvihetők. 70/534-66-77.
Fiatal kan Labrador kutya, játékos, gyermekszerető ingyen elvihető. Tel.: 70/58804-67.

TÁRSKERESÉS
40 éves úr keres hölgyet. Ha komolyan
gondolod, hívj. 20/33-20-768.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Kalász utcában kétszobás
családi ház, nagy parkosított udvarral, teljes berendezéssel eladó. 10,5 millió Ft.
Érd.: 30/313-30-44.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújított, 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.
1+két fél szobás összkomfortos családi
ház eladó Békés Dózsa u. 41. alatt.
Irányár: 11,5 millió. Tel.: 20/435-92-36.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Csere is érdekel. Irányár:
14millió Ft. Tel.: 70/505-97-05 vagy 70/
329-21-06 vagy 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

Kiadó egy garázs a Fáy utcában. Érdeklődni lehet hétköznap a békési szociális
otthon portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Üzlethelyiség kiadó (esetleg raktárnak is).
Békés, Csabai út 26. Érd.: 634-379.
Békés belvárosában 1+félszobás lakás

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Állást keresek: matematikát szeretnék tanítani. Matematikából tanítványt keresek.
Tel.: 634-943.
Német nyelvből korrepetálás, felkészülés
nyelvvizsgára, érettségire, fordítás. Tel.:
20/433-61-19.
Fodrásztanulót felveszek. Tel.: 70/325-82-04.
Idősek teljes körű gondozását vállalnám,
akár ott alvással is. Szociális gondozó,
ápoló szakmával rendelkezem. Tel.: 70/
588-04-67.
Segédmunkákat vállalok. 20/33-20-768.
Rokkantnyugdíjas gépkocsivezető munkát
keres B, C kategóriával, 25 éves gyakorlattal. Saját autóval és hétvégén is. Tel.:
30/943-85-24.
Gyermekfelügyelői munkát keresek. Idős
emberekkel kapcsolattartás, segítés, napi
szinten is. Érd.: 30/423-32-83.
Fekvőbeteg teljes ellátását szakképzett
egészségügyi dolgozó vállalja bármilyen
időbeosztással. Tel.: 20/39-55-033.

EGYÉB
Megkímélt állapotú, fehér 144x75 cm-es
kiságy eladó szivaccsal, ágytakaróval, dísz-

lehet járni a házat „a pincétől a
padlásig”, a központban működő csoportok, klubok nyitott foglalkozásukon ismertetik
az érdeklődőkkel munkájukat.
Szombaton egész nap nemezelni lehet, egyben egy sepsiszentgyörgyi egyesület nemezkiállítása nyílik meg. Terveznek még táncházat is, tehát
olyan nyitott foglalkozást, melyet a kulturális központban

működő művészeti együttesek: néptánc, valamint versenytánc csoportok vezetnek.
Még egy hír a kulturális
központ háza tájáról: elkészült a központ külső akadálymentesítése. A rámpaépítési munkát saját forrásból
finanszírozták, a kivitelezést a
Lisz Kft. felügyelete mellett
közcélú foglalkoztatásban
dolgozók végezték.

párnával. Későbbiekben ággyá alakítható.
Irányár: 8 ezer Ft. Érd.: 30/42-62-525.
Eladó egy előszobafal tükörrel, cipős
szekrénnyel, valamint egy szúnyoghálós
ajtó (új, igényes kivitel). Érd.: 70/514-0224 vagy 66/428-145.
Konvektorok olcsón eladók. Érd.: 20/24038-20.
Lehel mélyhűtőszekrény (6 fiókos, 230 L)
eladó. Irányár: 18 ezer Ft. Tel.: 20/496-36-99.
Régi tükrös szekrények, öngyújtók, rádiók, lemezjátszó, régi fényképezőgép,
kisbírói dob, vesszőből font virágtartó
eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Két darab hármas ablak beüvegezve, fürdőszoba ablak beüvegezve, kihúzhatós
ágyneműtartós kétszemélyes rekamié
eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó 1 db 14-es gyermekkerékpár pótkerékkel és 1 db régi típusú konyhai sarokülő garnitúra. Tel.: 30/409-83-39.
Eladó: kisipari betonkeverő, terménydaráló, kukoricamorzsoló, 380V-os villanymotor (2kW), új Tefal olajsütő. 30/320-60-71.
Eladó egy megkímélt állapotú Bébé Confort Streety típusú biztonsági gyermekülés
és hordozó (0-13 kg). Érd.: 70/220-21-96.
Gombfocit veszek, ’60-as, ’70-es, ’80-as,
’90-es évekből, hiányos is érdekel. 20/
418-41-41.
C18-as gázkazán és vegyestüzelésű kazán kedvező áron eladó. Tel.: 643-215
vagy 70/202-23-12.
Hagyatékból származó szőlő zúzó, 50 l-es
fahordó, valamint 50 l-es ballonüvegek
kasban eladók. Tel.: 20/886-38-92.
Eladó: 300 l Electrolux hűtőszekrény, italhűtő (álló, vitrines), ablak (95*190cm álló), számítógépasztal, seaco family kávéfőző automata, BP750 szivattyú, kétszemélyes IKEA fotel. Érd.: 30/342-98-07.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban van. Érd.: 70/32-11-594.
Eladó: 28-as női kerékpár, 2 db ikerablakra
való jó állapotú redőny, Pannónia kerekes
kézikocsi, lányka ágyneműtartós heverő,
kétrészes régi típusú konyhaszekrény, 2 db
utcai deszkából készült kapu, mosdókagyló. Érd. hétköznap a békési szociális otthon
portáján, hétvégén a Fáy 3. sz. alatt.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalackokat 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 zongora 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.
Lekvárnak való berzencei szilva van
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
4 q szilvacefre eladó. 30/258-04-69.
Igényesnek kerti fajáték eladó. Dupla hinta
facsúszdával nádtetővel. Irányár: 200 ezer
Ft. Érd.: 70/383-32-92.
Eladó erőkeret, 45 fokba állítható paddal,
súly nélkül 15 ezer Ft-ért. Egykezes súlyzó
markolatok 2500 Ft/db. Súlyzótárcsák 350
Ft/kg. Érd.: 413-529.
Békésen szobabútorok, asztalok, heverők,
fotelágy, elektromos kvarckályha eladó.
Tel.: 30/439-92-62.
Eladó: szőlőprés, szőlőtörcsölő, fém virágtartó, sezlon, 50 l üveg ballon kosárral,
kétmedencés fehér zománcozott mosogató, félig üvegezett ajtó tok nélkül, 60 l
zománcozott üst. Érd.: 634-207.
Nyár tűzifa és rönk eladó. 30/415-50-95.
Szabványos és szabványtól eltérő paplan
és párna kapható. 30/94-55-433.
Eladó használt, de jó minőségű szoknyák,
női nadrágok, blúzok, férfi ingek, vékony
méretre. Érd.: 643-226.

Eladó két modern ruhásszekrény megkímélt állapotban. 70/50-19-738.
3 db üvegballon eladó. Érd.: 30/258-04-69.
Traktorhoz való kettes eke és 2 db borona
eladó. Tel.: 70/588-04-67.
Ülőgarnitúra és szőlő tőkéről (bornak,
pálinkának) eladó. Érd.: 70/589-63-07.
Lucernamag eladó. 70/286-39-63.
Bontásból származó 800 db békéscsabai
hófogós cserép eladó. 50 Ft/db. Érd.:
70/208-00-37.
Kétméteres fikusz és fatsya, mágneses
alsótakaró és szövőállvány eladó. 20/
342-96-52, este: 411-940.
Eladók: befont üvegek, leánderek, és
virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel: 416144. Békés, Deák F. u. 39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes,
nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha
kiegészítőkkel együtt, vagy külön. Az ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/433-42-46.
Rossz, régi, hiányos légpuskát keresek
megvételre, alkatrésznek. Működőképes
500 Ft-ig érdekel. Tel.: 20/62-92-838.
Békés, Bethlen u. 5.
Búza vetőmag MV Béres II. eladó, vetőmagüzemben tárolt és előállított. 30/23229-89.
Hátgép 90 kg súllyal, hozzávaló fogókkal
eladó. Irányár: 52 ezer Ft. Érd.: 70/45-70988.
Oszlopos tuja (Smaragd) különböző méretben (50-100-150 cm) kedvező áron
eladó. Érd.: 70/386-81-63.
Régi (antik) könyvek eladók. 70/274-95-95.
Angyaltrombita palánták eladók. Békés,
Kopasz u. 23.
Több mázsa körte fájáról eladó vagy felesben leszedhető (Malomasszonykertben).
Érd.: 417-830, Kossuth u. 15.
Eladó 20 m2 hungarocel, hármas 70 db
válaszfaltégla, 1 db zuhanytálca. Érd.: 20/
36-29-690.
35 q górés kukorica eladó. 30/232-29-89.
Szekrénysor és ülőgarnitúra eladó. 20/
412-10-62.
Eladó egy megkímélt állapotú klasszikus
gitár 17 ezer Ft-ért, cserépkályha 27 ezer
Ft-ért, vasszerkezetű állvány 30 ezer Ftért. Érd.: 70/422-32-77.
Playstation II eladó 1 eredeti, 2 egyforma
kontrollerrel, 1 autós játékkal, 8 MB memóriakártyával. Ár: 19500 Ft. Érd.: 30/
701-81-40.
Seprűkötőgép felszereléssel eladó. 30/
654-68-03.
Új német és cseh légpuskák olcsón
eladók. Bontásra való motorkerékpárt 10
ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Borosgyáni hármas tavon tórész, terménydaráló, felújított Simson Schwalbe
eladó. 70/215-93-56.
12 q minőségi szilvacefre eladó. Tel.: 415055, kora reggel.
Robi rotációs kapa, 220-as vízszivattyú,
kézi csirkekása daráló, keresztfűrész, és
egy öntöttvas norton kút eladó. Érd.: 415055, kora reggel.
Eladók: bontott alu radiátorok, kézmosó,
mosogató, üvegezett ablakszárnyak, ajtólapok, gázkazán, gázos vízmelegítők. Érd.:
30/638-70-34, 17 óra után.
Jó állapotban lévő palackos gáztűzhely
olcsón eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Burgondivágó, cefréhez alma szeletelésére átalakítva eladó. 412-070, délután.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, tálalószekrény, polcos
szekrény, csillárok, ruhaneműk, egyebek.
70/234-64-19.

7

2009. szeptember 9.

Rámozdultak a békésiek
a Madzagfalvira
Kiss Lászlóné nyerte meg.
Ifjúsági Díjakat is átadtak. A
díjazottak személyére az oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények, a diákönkormányzatok szövetsége
és a helyi sportegyesületek tehetnek javaslatot. Díjazottak:
Balogh Anikó (Karacs Tagiskola), Békési Gergely (Békési

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPTEMBER 9-26. KÖZÖTT
Szeptember 12. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC-Hajdúböszörményi KE
férfi kézilabda bajnoki mérkőzés. Bérletet
lehet nyerni az őszi meccsekre a Békési
Újságtól. Részletek a 8. oldalon.
Sportcsarnok

Szeptember 16. szerda 18 órától
Protestáns Műhely rendezvénye: Kerekasztalbeszélgetés a kunhalmokról. Meghívott szakértők: Szelekovszky László és Alt Norbert.
Kulturális központ
Szeptember 18. péntek 14 órától
Klubnap a Békési Cukorbetegek Életmód
Egyesületénél. A meghívott vendég Szűcs Judit
mentálhigiénés szakember.
Nyugdíjasok Háza

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Varga László nyert, második
Balázs Ildikó, harmadik megosztottan Marti Ferencné és
Csatáriné Szabó Eszter. A „Virágos balkon, veranda” kategóriában győztes Jeneiné Lagzi
Mária, második Szabados Mihályné, harmadik Dudás Istvánné. Az „Ingatlan előtti közterület” kategória első helye-

H É T V É G E

Folytatás a címoldalról
Az állatok kedvelőit idén is
várta a kisállat simogató, a
díszmadár kiállítás, és most
először a kutya-cica örökbe fogadás. Úgy tudjuk, közel húsz
állat talált új gazdára, köszönhetően az állatvédőknek.
Száz körüli elszármazott érkezett haza. Nekik Izsó Gábor

Szeptember 19. szombat 10-22 óra
Muronyi Falunap, egyben Körös-körül Kistérségi Fesztivál. Fellépők: Csordás Ákos,
Kiszely Zoltán, Soltész Rezső, Mesterek zenekar. Programokat részletesen lásd lapunk
4. oldalán, valamint a www.bekesiujsag.hu
oldalon.
Szeptember 19-20. szombat-vasárnap
egész nap
Kultúrházak éjjal-nappal program békési rendezvénye – nyílt napok, bemutatók, kiállítások, foglalkozások a kulturális központban.
Szeptember 26. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC-Kiskunfélegyháza férfi
kézilabda bajnoki mérkőzés.
Sportcsarnok

Csabaiak arattak a biliárdversenyen
Most először rendeztek amatőr biliárdversenyt a Madzagfalvi Napok részeként a békési „Jó barát” Biliárd Klub rendezésében a
Nyugdíjasok Házában. A 35 induló között
voltak bajai, hódmezővásárhelyi, békéscsabai, gyulai, dobozi, szeghalmi, gyomaendrő-

di, csökmői és persze békési versenyzők is. A
versenyt a Magyar Bábus Biliárd Egyesület
pontszerzőnek ismerte el. Végeredmény: 1.
Kurta László, 2. Aradszki Mihály, 3. Varga
József (mindhárom Békéscsaba), 4. Zsigovics
Gábor (Szeghalom).

Idén sütni is lehetett az Ízek utcáján, de ezt kevesen választották. A képen a zsűri a különdíjas Békési
Motorosok kemencéjénél. További számos fotó a Madzagfalvi Napokról a www.bekesiujsag.hu oldalon.

polgármester beszélt a beruházásokról, fejlesztésekről, tervekről és a város előtt álló kihívásokról. Az elszármazottaknak pezsgős grillpartis fürdőzést szerveztek a Fürdőbe.
A Madzagfalvi Napok nyilvánosságát kihasználva idén is
versenyek és díjátadások voltak. A „Virágos Békés” versenyre idén 46 pályázat érkezett. Mint ismert, mindenkinek a saját házánál, tanyájánál, háza előtti köztéren, erkélyén kellett fotózni, és azt
beküldeni. A legnépesebb „Virágos udvar, ház” kategóriában

zettje Fehér Imre, második Réti Sándor, harmadik dr. Kocsis
Imre. További kategória győztesek: „Virágos tanya” – Mester Péterné, „Bokorszobrászat”
– Nánási János, „Virágos kerítés” – Vas Mihályné, „Virágos
közintézmény” – Teleky utcai
óvoda. Különdíjas a „Virágos
vállalkozás”
kategóriában
Öreg Gábor. A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület különdíjasai: Szabadosné Karács
Ágnes és Beinschródt Mihályné. A Beol.hu honlap szerkesztősége internetes szavazását

Kistérségi Iskola Alapfokú
Művészeti Iskolája), Duma
Lilla (Dr. Hepp Tagiskola), Fodor Milán (Surman Box Club),
Garas Szilvia Eszter, Hortobágyi János (Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény), Keresztesi Richárd (Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény –
EGYMI), Kis Boglárka (Békési
DAC), Lehoczki Balázs (Szegedi
Kis István Ref. Gimnázium),
Nagy Csaba (Békési Szabadidős és Sportjáték Klub), Pap
Zsuzsanna (Szegedi Kis István
Ref. Ált. Isk.), Reszelő Zoltán
(Eötvös Tagiskola).

Egy nyelvet beszélünk
VÉRSZOMJ, TÜCSÖK ÉS BOGÁR

BÉKÉSI ÚJSÁG
– van mit olvasni!

A napi- és hetilapok bakijain bosszankodás
helyett néha jobb élcelődni…
„Veszik is az üdülőtelkeket, leginkább a
Balatonnál, a Bükkben, a Mártában és
Budapesten.” (Ennek oka valószínűleg a
Márta fekvése és domborzata.)
„Szakértők szerint másodfokú viharjelzés
esetén a felborult hajóval nem lett volna szabad elhagyni a kikötőt.” (Szélcsendben azonban minden felborult hajó kimehet.)
„Zuhanyfüle” (Hogy ne csak a falnak
legyen!)
„Anglia egész területén élő család elérhető
számodra.” (Nagycsalád. Nagyon nagy.)
„Engelaart könnyebb megkerülni, mint
átugrani, de az is nehéz.”

„Nagy anyagi kárt okozó, és reméljük,
utoljára emberáldozattal nem járó baleset történt a 4-es úton.” (Vérszomjas tudósító.)
„A szántótulajdonosok évente 400 Ft-ot
fizetnek földrészenként az őrzésért.” (Még az
Antarktiszért is megéri!)
„0 évestől sérült, totálkáros autót veszek.”
(Mert a csecsemőket könnyű becsapni.)
„Számítógépes bankrablásért halálra illetve
életfogytiglanra ítéltek egy testvérpárt.” (Bár
nem tudjuk, melyiket hajtják végre előbb.)
„Kínában újra ünnep a sárkányhajó-fesztivál. Az ünnepet idén a földrengés, az áradások és egy tömeges fulladás is beárnyékolta.”
(De a lényeg: a túlélők jól szórakoztak.)
Szilágyiné Szabó Ágnes

8

2009. szeptember 9.

Nemzetközi profi bokszbajnok lett
Surman Zoltán

Nyerjen kézilabda bérletet!
Napokon belül megkezdi a küzdelmeket
a férfi kézilabda NBIB 2009/2010-es szezonjában
az Erste-Békési FKC.
A klub vezetése jóvoltából játékra invitáljuk önöket.
A tét egy bérlet, amely az ôszi hazai mérkôzések
megtekintésére jogosít fel.

Kérdésünk:
Hányadik helyen végzett az elôzô bajnoki szezonban
a békési felnôtt férfi kézilabda csapat?

Válaszok:

A: Ötödik. B: Hatodik. C: Hetedik.
A válasz betûjelét, és a pályázó nevét
SMS-ben kell elküldeni szeptember 22-én délig
a következô számra: 30/432-20-30.
A jól válaszolók között sorsolunk, a nyertes jutalma
egy 4800 Ft értékû bérlet az ôszi bajnoki idény
hazai mérkôzéseire, melyet
a nyertessel egyeztetett módon juttatunk el hozzá.
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!

A CSAPAT 2009/2010-ES BAJNOKI
SZEZONJÁNAK HAZAI MÉRKŐZÉSEI:
Szeptember 12. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Hajdúböszörményi KE
Szeptember 26. szombat 18 óra.
Erste-Békési FKC – Kiskunfélegyháza
Október 10. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Tisza Volán II. Dorozsma
Október 24. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Csömör KSK
November 14. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Dabas VSE KC
November 28. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Nyíregyházi KSK
December 5. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Törökszentmiklósi KC
Előtte 16 órától az ifi csapatok játszanak.
A mérkőzések helyszíne a városi Sportcsarnok
(Jantyik u. 21-25.)
A Békési Újság a BFKC médiapartnere.

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában 313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti 48 m2-es,1+1/2 szobás lakás
eladó. Irányár: 7,5 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás
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 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. • BÉKÉSEN, Széchenyi
téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában első emeleti, 64 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, 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 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, Szélső utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es garázzsal, 120 m2es 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. • 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-ROSSZERDŐN, 82 m2es, 2 szobás családi ház SÜRGŐSEN 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.

EGYÜTT SPORTOLT A VÁROS A MADZAGFALVIN

Horgász
szemmel
AMUR HORGÁSZAT
Szinte nincs olyan tó, holtág vagy folyó, ahol az amur
ne lenne jelen. Azoknak a
vizeknek a megmentője, ahol
a vízi növényzet túlszaporodott. Kétnyaras korukig még
a hínárfélékkel táplálkoznak,
ezután már a nádféléket kedvelik.
A magyar vizekbe behurcolt idegen halfajok közül az
amur talált legjobban hazára.
Horgásztavakba közkedvelten telepítik. Igen gyorsan
növekszik és betegségtűrő.
Békés környékén tavakban és
folyókban szintén megtalálható és fogható. Nagyon jó
sporthal: intenzív kapású és a
partközelben nagy ramazurit
képes csinálni egy gyengén
kifárasztott példány. Felkészülve megbízható botra, orsóra, zsinórra, horogra és
bivalyerős merítő a biztonságos horgászathoz.
Etetési javaslat amurra:
rendszeres legyen az esti órákban, főként főtt magvak (búza, kukorica, tigrismogyoró).
Az amurnak szánt csalit érdemes meglebegtetni tecnopufival. Az extra méret a figyelmét hamarabb felkelti.
Szekerczés Sándor

Szerencsésen ötvöződött a
tömegsport és a versenysport
a Madzagfalvi Napokon. Már
az első napon sportoltak az óvodások és az általános iskolások,
a nekik megrendezett sportnapon. A Sporttelepen mind a 12
tagóvoda (köztük három vidéki
település) 5-7 évesei mozogtak
együtt. A várostól ajándékot is
kaptak, minden tagóvoda 1-1
gyermek fa krikett készletet vihetett haza.
A III. Surman Box Gála sokakat, közel 500 szurkolót
vonzott a Sportcsarnokba. A
gálán amatőr és profi ökölvívók mellett békési öregfiúk,
thai bokszosok és ketrecharcosok is szorítóba léptek. Bokszolt és nyert profi nemzetközi

Az első békési nemzetközi profi
boxbajnok, Surman Zoltán. Fotó:
Pálfi Adrienn.

találkozóján a középsúlyú
Surman Zoltán is, aki városunkban bokszklubot működtet. Győzelmét Balogh Gábor
ellen a 6. menet után szüntették be, az ellenfél sérülése
miatt. A békési öklöző lapunknak elmondta, a 2. me-

Airsoft bemutató a ligetben. További fotók a Madzagfalvi Napokról a
www.bekesiujsag.hu oldalon.

net elején bal kezének hüvelykujja eltört, így öt menetet ezzel a sérüléssel küzdött
végig. Győzelmével Surman a
város első nemzetközi profi
ökölvívó bajnoka lett. Gálájának további sorsa azonban bizonytalan, a bajnok úgy érzi, a
sportág a városban nem kap
kellő elismerést és támogatást.
Valódi közönségsiker volt a
szombat délutáni motoros felvonulás és streetfigher show. A
Városháza előtti útszakaszon
a kecskeméti Gergely Sándor
mutatta be motoros ügyességét a hihetetlenül népes közönség előtt.
A ligetben az íjászsportot is
sokan megtekintették, és kipróbálták.
Folyamatosan hosszú sor állt
a Békés-Airsoft Sport és
Szabadidős Egyesület sátránál.
Az airsoft egy hobbi sport, amelyet műanyag vagy biológiailag
lebomló gömblövedéket kilövő,
alacsony energiájú légfegyverekkel játszanak a szabadban,

Kajak-kenu duatlon és szabadidős verseny
Augusztus 30-án jó hangulatú, játékos verseny keretében zárták a nyári szezont a megyei
kajak-kenu klubok az először megrendezett
Kikötő Kupán Békésen. 144 versenyző próbálta ki a duatlon versenyt, és a visszajelzések
alapján nagy sikert aratott közöttük. Békési
győztesek: K-1 férfi felnőtt Dobi István, K-1
férfi ifjúsági VII-VIII. évf. Paulcsik Balázs, K1 női masters Kónya Adrienn, K-1 fiú IV. évf.
Halycsik Renátó, PC-2 előkészítő Laczó
Dániel – Pap Gábor, MK-1 fiú III-IV. évf. szabadidős Árvai István. A csapatok pontversenyét nagy fölénnyel Békés nyerte.
A későbbi ügyességi váltóverseny során
több kategóriában a négyfős csapatok, összesen 16 egység.

Férfi felnőtt kategória: 1. Pankotai Gábor,
Dobi István, Szabó János, Tokai Zsolt; 2.
Almási Imre, Kis Mihály, Budai Tibor, Sütő
Gergely; 3. Kmotricza Igor, Ungor Zoltán,
Csicsári Bálint, Garas Szilvia.
15 év alatti fiú kategória: 1. Cifra Norbert,
Varga Kristóf, Jánosi Gergely, Domján Kristóf;
2. Mózes Imre, Sódar Attila, Oláh Lajos, Soós
Gábor; 3. Hagymási Dániel, Hegedűs Dávid,
Kis Zoltán, Farkas Áron.
15 év alatti lány kategória: 1. Csatári
Zsófia, Bela Lili, Lövei Kitti, Lövei Fanni; 2.
Őri Mónika, Béres Magdolna, Gulyás
Nikoletta, Lipcsei Erika, 3. Hanyecz Gitta,
Szabó Laura, Varga Zsanett, Szabó Márk.

főleg erdőkben. A szabadidős
katonai játék iránt komoly
érdeklődés mutatkozott.
Vasárnapra jutott a családi
utcai futóverseny és a hétpróba. Utóbbinál a csapatok a
„víz” mottó jegyében különféle vidám ügyességi játékokban

Óriási sikert aratott Gergely Sándor streetfigher show-jával.

vettek részt. Győzött a Kistérségi Általános Iskola Eötvös J. Tagintézményének csapata, a Dr. Heppesek és a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény csapata előtt.
Három napon át zajlott a
Madzagfalvi Teniszkupa, megrendezték a Viharsarok női és
férfi kosárlabda tornát, a rapid
sakkversenyt és a gyermek kispályás labdarúgó tornát is.
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