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

NOVEMBER 5-IG.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

NOVEMBER 5-12.
Turul Patika (Piac tér)

NOVEMBER 12-19.
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

USZODA NYITVA TARTÁSA  
Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Kezdôdik 
a báli szezon. 

Ön elmegy bálozni? 

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBERI ÜLÉSÉRŐL

39%
Sajnos nem 
engedhetem meg
magamnak.

6%
Minél többön 
igyekszem 
jelen lenni.

33%
Nem 
érdekelnek 
a bálok.

22%
Egyet kiválasztok,
és oda megyek.

Közel másfélmillió forint
pályázati támogatásból folyta-
tódhat az 1902-ben épített,
eklektikus stílusú, a település
egyik jelképének számító
Városháza épületének rekonst-
rukciója. A Nemzeti Kulturális
Alap Műemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium döntése
alapján az „Unokáink is látni
fogják avagy a Városháza épü-
letének felújítása” címet viselő
projekt így a második ütemé-
hez érkezett. A szakemberek
utólagos falszigetelésre, lábaza-
ti légpórusos vakolat készítésé-
re fordítják az elnyert összeget. 

Folytatódik a felújítás

Békés újraalapításának 300.
évfordulója alkalmából szervez
előadássorozatot a Békési Vá -
rosvédő és -Szépítő Egyesület és
a Békési Könyvtár Alapít vány.
Az első előadáson a békési nép
életmód-változásairól B. Szűcs
Irén néprajzkutató, múzeu-
munk korábbi igazgatója nagy
érdeklődés mellett tartott elő-
adást. Mester Péter, a városvé-
dők elnöke fontosnak tartotta
kiemelni, hogy 2011-ben nem a
város újjátelepülését ünneple-
jük, hanem Békés újjáülését,

amit attól a naptól számítunk,
amikor 1711. december 28-án
beiktatták tisztségébe Kabai
Dániel református lelkészt. 

A sorozat november 14-én
folytatódik, amikor a békési
címerről S. Turcsányi Ildikó
muzeológus, a Jantyik Mátyás
Múzeum igazgatója tart elő-
adást, míg a záró előadáson,
december 12-én, Mucsi And rás,
a Szegedi Kis István Refor má -
tus gimnázium tanára a helyi
egyházak 300 éves történetét
ismerteti a könyvtárban.

Várostörténeti előadások 
a Könyvtárban

Az iskola igazgatója, Kis Eszter
elmondta, hogy az október 20-ai
Sportiskolai nyílt napnak nagyon
nagy sikere volt és jó úton halad-
nak, hogy a későbbiekben módszer-
tani intézménnyé váljanak. To -
vábbá kiemelte, hogy a Szegedi Kis
István Református Gim názium, Ál -
talános Iskola, Óvoda és Kollégium
9-12. évfolyamig testnevelés irá-
nyultságú osztályok megvalósításá-

ra törekszik. Ezzel Békésen a gyere-
kek már első osztálytól egészen az
érettségig sport irányultságú isko-
lában tanulhatnának. Pocsaji Ildikó
képviselő, a református iskola igaz-
gató-helyettese biztosította együtt-
működési szándékukat a sportosz-
tályok kapcsán. 

Bereczki Lászlóné, a Békési Kis -
térségi Óvoda igazgatója által
össze állított anyagból kitűnt, hogy
az óvodákban színvonalas munka
folyik, a gyerekek az iskolai életre
felkészülten hagyják el az óvodát.
A képviselők kiemelték, hogy az
intézményben dolgozó nevelők
szakmailag jól képzettek és lelkiis-
meretesen végzi munkájukat. 

Koszecz Sándor, a Békés Városi

Kulturális Központ igazgatója a
XIII. Madzagfalvi Napok rendezvé-
nyének lebonyolításáról számolt be
a testületnek. Elmondta, hogy jó
döntésnek bizonyult fesztivál két-
naposra rövidítése. Egyrészt mert
térben és időben jobban egyben volt
a rendezvény, másrészt gazdasági
szempontból is ez a lépés tűnt éssze-
rűnek, ugyanis míg a korábbi évek-
ben valamely nagy cég támogatta a
rendezvényt, ez idén a hosszas tár-
gyalások ellenére sem valósult meg.
Az igazgató kiemelte, hogy igyekez-
tek idén is bevonni a helyi vállalko-
zókat a rendezvénybe és különféle
brandépítő lehetőségeket kínáltak,
melyek segítségével be tudtak kap-
csolódni a Madzagfalvi Napokba.

Beszámoltak az igazgatók
ÖSSZEFOG A SPORTKÉPZÉSÉRT A KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉS A REFORMÁTUS ISKOLA

Az országban bejegyzett
178 kistérség közül a Békési
Kistérség is benne van abban
a huszonkettőben, amelyek
lehetőséget kaptak arra, hogy
elkészítsék közfoglalkoztatási
mintaprojekt tervüket. Az al -

kalmat megragadva Békés
Vá ros Polgármesteri Hivata -
lá ban azonnal megalakult pá -
lyázatírói és szakértő munka-
csoport. 

Izsó Gábor la punk nak el -
mondta, hogy azért is fontos

Békésnek a projekt, mert nem
négy vagy hat órában, hanem
nyolc órában lesznek alkal-
mazva a munkavállalók.

Az illegális hulladéklerakó
területek felszámolásában
nyolc személyt alkalmaznak
közmunkásként. Szintén kie-
melten kezelte a forráskezelő
a belvízrendezésre beadott
projektet, hiszen a folyósza-
bályozások ellenére a belvíz
veszélyeztetett területek kö -
zé sorolható a város. 

Folytatás a 2. oldalon

Start programban kapnak munkát
A MUNKAERŐ PIACON HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 179 SZEMÉLY DOLGOZHAT

A szigorított közmunkaprogram alaposan lecsök-
kentette a közfoglalkoztatásba bevonható szemé-
lyek létszámát Békésen is. Segítséget adhat a meg-
oldásban az önkormányzat által a Belügymi -
nisztérium új típusú közfoglalkoztatási programjá-
ra idén szeptemberben benyújtott pályázat. 

A Start programban dolgozók járdalapokat helyeznek le a Dózsa György
utca páros oldalán.
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Beszámolt elmúlt évi mun-
kájáról és működéséről a
Békési Kistérségi Iskola és
a Békési Kistérségi Óvoda a
legutóbbi képviselő-testüle-
ti ülésen.

Pályázati pénzből folyik tovább a
rekonstrukció.
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Kenusok 
is gyúrtak a békési 

csapatban a
Kolbászfesztiválon 

Békés is képviseltette ma -
gát a nemrég tartott Csabai
Kol bászfesztiválon. Izsó Gá bor
polgármester ötfős csapat tal
készített hagyományos „békési
ízesítésű” kolbászt. A csapatot
erősítette Wichmann Tamás
olimpikon, kilencszeres kenu-
világbajnok, valamint Árva
Gá bor világbajnok kenus is. 

A fesztiválon több mint 500
kolbásztöltő csapat verseny-
zett egymással.



A mai II. Rákóczi Ferenc utcát Békésen
1903 óta nevezik így. Azelőtt Ladányi útnak
hívták. 1903-ban azért kapta ezt a nevet, mert
a nagyságos fejedelem 200 évvel azelőtt kezdte
meg a szabadságharcát. 

Ezen az utcán, a 42. számú sarki épület
impozáns tömegével és nemes arányaival
hívja fel magára a
figyelmet. Az 1890-
es évek végén már
állt a ház, hiszen
ekkor már fénykép
készült róla. Az
ekkoriban készült
fotón még látható az
építmény előtt a
tűzkút, ami minden
kerületben (tized-
ben) volt, ugyanis ekkor elég gyakoriak
voltak a tűzesetek. Az ódon házat városi
tisztségviselők lakásának építették.
Sokáig élt itt Szathmári Gábor főjegyző és
családja. Ezért is emlegetik az idős békési-
ek az épületet Szathmári főjegyző háza-
ként. 1938-ban Ajtai Andor bankigazgató
lett a tulajdonos. Szabó István szűcsmester
1942-ben vette meg a házat. Jelenleg

Kovács Attila kárpitos él itt családjával. 
A sarki lakóház U alaprajzi elrendezéssel

épült. Az utcai főhomlokzat 3 + ajtó + 3
tengelyes. Az ablakok kétszárnyúak, egye-
nes záródásúak, díszes vakolt falkeretben
helyezkednek el. Méltóságot sugároz a
főhomlokzat előtt az elő tornác. A tornác-

nyílásokat négy kör-
keresztmetszetű tég-
laoszlop tartja. Az
egykori kisnemesi
udvarházak, kúriák
hangulatát idézi a
házmatuzsálem. Az
épület nagy részén
még az eredeti hód-
farkú cserépfedést
láthatjuk. 

A főhomlokzat eredeti formájában meg-
maradt. Kovács Attila úr, a tulajdonos min-
dent szeretne megtenni ennek megóvása
érdekében. Köszönet érte. 

A ház mindenképpen városképi jelentő-
séggel bír, s jó lenne, ha az ilyen házak fel-
újításának támogatására több pénz állna
rendelkezésre. E ház védelme indokolt. 

Bíró György, városvédő
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A RÁKÓCZI UTCA 42. SZÁMÚ HÁZ

A „Telephelyfejlesztés a Bé -
kés-Drén Kft.-nél” című pályá-
zat támogatási szerződésének
aláírására 2010. március 12-én
került sor. A telephely felújítá-
sa mellett két nagyteljesítmé-
nyű emelő-rakodó gép, egy tar-
gonca, és egy homlokrakodó
beszerzése valósult meg. A
pályázatot az Európa Uni -
versitas Kft. készítette, a telep-
hely felújításának kivitelezését
az ARGOMEX Építészeti és
Kereskedelmi Kft végzi. Az
építési munkák a végéhez kö -
zelednek, a kivitelezés várható
befejezése: 2011. október 28. 

A telephelyen megépült
egy 3364 m2-es géptároló
szín, amely biztosítja a Békés-
Drén Kft. gépeinek, eszköze-
inek fedett helyen történő
tárolását, az időjárási körül-
ményektől való megóvását.

Ezen kívül a meglévő faszer-
kezetű raktárak helyett mo -
dern acélszerkezetű raktár

épült, a lakatos és szerelő
műhelyek tetőszerkezete és
födémborítása ki lett cserélve,
illetve az irodaépület sátorte-
tős lefedést kapott. Ezekkel
az átalakításokkal megoldód-

tak az épületek vízelvezetési
és hőszigetelési problémái. A
telephely új vasbeton burkola-
tot kapott, ami a mai kornak
megfelelően biztosítja a mun-
kagépek közlekedését, illetve
a telephely tisztántartását. A
fejlesztések nagyban hozzájá-
rulnak a ha tékonyabb mun-
kavégzéshez, ja vítják a dolgo-
zók munkakörülményeit,

növelik a munkavégzés köz-
beni komfortérzetet. 

�

A projekt az Európai Unió tá -
mogatásával, az Európai Regioná -
lis Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.  

Telephelyfejlesztés 
a Békés-Drén Kft-nél

A Békés-Drén Kft. telephelyén az elmúlt egy év
alatt mintegy 300 millió forintos beruházás való-
sult meg, amely az Új Magyarország Fejlesztési
Terv, Dél-alföldi Operatív Program Telephely fej -
lesztés pályázatán 149,3 millió Ft Európai Uniós
támogatásban részesült. 

Nagy Lajos és Kovács Zsu -
zsánna gyermekkoruk óta is -
merték egymást, hiszen
mind kettejük családja baptis-
ta volt, ők az imaházban ke -
rültek közelebb egymáshoz.
Rövid jegyben járást követő-
en 1955. október 18-án kötöt-
tek házasságot, Isten színe
előtt elkötelezve magukat,
hogy életük végéig, szeretet-
ben, együtt fognak élni.
Zsuzsika néni ak kor 16 éves
volt, Lajos bácsi 21. Három
gyermekük született: Lajos,
Erika és Zsolt, mellettük 10
unoka és 2 dédunoka alkotja a
népes családot, amely évente
csak egyszer tud maradékta-

lanul összejönni, ünnepelni.
Mint például most is, a gyé-
mántlakodalmon. 

Lajos bácsi és Zsuzsika néni
évtizedeken át dolgozott az ál -
lami gazdaságban, mint ba -
romfigondozó, illetve mint a
szarvasmarhatelep vezetője, és
később is, egész életükben fizi-
kai munkát végeztek. Mára
ter mészetesen már nyugdíja-
sok, és Szabó Dezső utcai,

saját kezűleg felépített házuk-
ban élvezik a nyugdíjas éveket. 

– Egyetlen dolog tartja
össze a házasságot, a soha el
nem múló szeretet, amely ké -
pes a sebeket befedni, a rögös
útról a göröngyöket elhesse-
getni – vallja Nagy Lajos bá -
csi, aki szerint, ha a házaspá-
rok jobban szeretnék és meg-
értenék egymást, kevesebb
válás lenne a világban.  Sz. K.

Gyémántlakodalom 
a Nagy családban

Hatvan évvel ezelőtt
ezekben a napokban
kö tött házasságot a bé -
kési Nagy Lajos és fele-
sége. Küzdelmes évti-
zedek múltán is együtt
mondtak hálát közös
életükért. 

Hatvanéves házassági évfordulójukat ünnepli Nagy Lajos és felesége.

…ismét eltelt 5 év, és az
1976-ban végzett évfolyam
ma, szeptember 24-én össze-
gyűlt a 35. évfordulójára sike-
res érettségi vizsgájának. Bár
vannak, kik nem tudtak el -
jönni ilyen-olyan akadályozta-
tás miatt, az évfolyam fele
jelen van. A zsibongás, a mo -
solyok a régiek, s a pajkos
csipkelődés is maradt, de ha -
junk már ezüstbe fordult,
egye seknél meg is fogyatko-
zott, és arcunkon is megsza-
porodtak a gond ráncai. Be -
csengettek, és mi emléke-
zünk. Korcsok Eszti szívet
melengető szavaival és Laczkó
Ági versével egykori tanára-
inkra, kik már nem lehetnek
velünk. A szemek bepárásod-
nak rájuk gondolva, miköz-
ben a hála s az emlékezés
koszorúját elhelyezzük az őket
ábrázoló márványtáblák alatt.
Már csak így köszönhetjük
meg, hogy nékünk adták min-
denüket – a múltat, a jelent s
a jövőt. A díszterem székei
las san-lassan megtelnek, a
figyelmezünk Békési Mihály
intézményegység-vezető kö -
szön tő szavaira, Körözsi Esz -
ter varázslatos énekére, meg-
jelent tanáraink humoros, oly-
kor szarkasztikus beszámoló-

jára életünk folyásáról és az i-
n a pont, Csordás Ákos pro-
dukciója, mellyel megerősít
minket abban, hogy milyen
fontos is az akkoriban szövő-
dött barátságok megőrzése,
vigyázása. Szétszéledünk egy-
kori osztálytermeinkbe és jö -
het az osztályfőnöki óra. Van -
nak oly szerencsések, kiknek
még jelen van osztályfőnö-
kük, és az vezetheti le a „cere-
móniát”, de sajnos már töb-
ben vagyunk, kikkel csak lé -

lekben lehet jelen az „oszi-fő”.
Mesélünk. Mesélünk útkere-
sésekről és sikerekről, bána-
tokról és örömökről, körbejár-
nak az unokák fényképei,
videó készül rólunk azoknak,
kik nem jöhettek el, és újra

emlékezünk. Emlékezünk az
örökre eltávozott osztálytársa-
inkra bánatos szívvel. De az
élet megy tovább, és vele tar-
tunk mi is, de a mesélés, a mi
történt veled még nem ér vé -
get, mivel a Nagyház Pince
Borozóban ízletes vacsora,
han gulatos zene mellett, po -
hárkoccintgatások közepette
tovább folytatjuk, míg csak el
nem fáradunk. Tanár Úr!
Most már mi is tudjuk ezt,
mit Ön próbált egykoron

megértetni velünk: „A múlt
emlék, a jövő titok, a jelen
ajándék”.

A Szegedi Kis István Gim -
názium ’76-ban végzett növen-
dékei nevében, a „hetes” jelent 

Gugé

Tanár Úrnak tisztelettel jelentem…

Folytatás a címoldalról
Ebben összesen hetvenöt

mun kaerőpiacon hátrányos
hely zetű álláskereső kaphat
munkát. 

Az egyik legátfogóbb támo-
gatni kívánt mintaprogram a
téli közfoglalkoztatás. Ennek

ré szeként mások mellett faki-
vágásokra és telepítésekre ke -
rülhet sor, és megoldottá vál-
hat a nagy kiterjedésű záportá-
rozók és a város védelmét szol-
gáló kör töltés folyamatos fel-
ügyelete is. Köz területek kar-
bantartására betonelem gyár-

tást végeznének és a program
során 3600 darab járdalap
gyártását tervezik. A téli köz-
foglalkoztatásba 96 személyt
tudnak bevonni, ezzel összesen
179 álláskereső személy kap
munkát rövid vagy hosszútá-
von Békésen.

Start programban kapnak munkát

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy november 5. és december 31. között 
minden szombaton délelôtt 7.30-tól 13.30-ig lehetôség nyílik 
a belsô gyógymedencék használatára az Uszodán keresztül. 

Belépés uszodai jegy vásárlásával és az uszodai öltözôk használatával lehetséges. 
(A belsô gyógymedence megközelítése során ajánlatos fürdôköpeny és papucs használata.)

Bôvebb információ:
Telefonszám: +36/20/400-23-30 • Cím: Kôrösi Csoma Sándor utca 6-14.

Email cím: uszoda@bekesvaros.hu • www.uszoda.bekesvaros.hu
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Jelentős beruházás folyt a Békés-Drén Kft. telephelyén. A képen bal-
ról Barkász Sándor, a vállalkozás vezetője.
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Ha a paradigmát – ezt a
manapság oly divatos fogal-
mat – a parafrazálás határát
feszegetve értékrendként
próbáljuk magyarítani, ak -
kor kerülünk talán legköze-
lebb ahhoz, amit szerintem
ma ez a szó legtöbbünknek
jelent. A ma még önállóan
gondolkodni képes ember
agyában naponta megfordul
a változtatás kényszerének
eszméje. Ha csak a média –
tisztelet a kivételnek - napi
szennyét nézzük, vagy a
rossz értelemben vett politi-
ka színterét tekintjük, Szo -
doma és Gomora képe, a
Római Birodalom bukása
vagy akár Noé bárkája újra-
építésének szükségszerűsége
egyre kényszeresebben visz-
szatérő gondolattá válik
bennünk. A szellemi, a mo -
rális és a testi perverzió
olyan fokát tapasztalhatjuk
az életünk minden percé-
ben, hogy azon csodálko-
zunk, miként lehet még
olyan (ilyen) türelmes a
Jóisten velünk, emberekkel? 

A közelmúltban a minisz-
terelnök, az országgyűlés
elnöke és nem utolsó sorban
a bíboros-érsek Atya szájá-
ból hangzott el csaknem
ugyanaz a visszatérő, rever-
beráló tézis, mely szerint
minden európai – ha úgy
tetszik minden világszintű –
bajnak okozója a keresztény
értékrendtől való eltávolo-
dás, a hitetlenség, és hogy a
megoldás az ehhez való visz-
szatérés. Sőt, a bíboros Atya,
kontinensünk vezető katoli-
kus személyiségeként föld-
részünket újból evangelizá-
ciós területként jelölte meg.
És való igaz, hogy már régen
nem Afrika és Ázsia a szűz
terület a keresztény jó hír
továbbadása számára, ha -
nem a jó öreg Európa, hová
a legrosszabb értelemben
vett globalizáció a leginkább
és leghamarabb tette be a
lábát egyrészt.

Nekünk, magyaroknak
adatott például egy Böjte
Csa ba. Amit tett és tesz, az
maga a példa, a XX-XXI.
század fordulójának csodája.
A teljes értékű emberi lét, a
sugárzó hit, az igazi alázat,
Isten és az emberek mérhe-
tetlen szeretete és a mindeh-
hez kapcsolódó, az egésznek
valós, kézzel fogható értéket

adó, eredményes cselekvés
együtt képviselik mindazt,
ami jövőnk reményteljessé-
gét, mai, igencsak drámai
helyzetünk megoldásának
kulcsát, kódját jelenthetik.
De a józsefvárosi Vértesaljai
Atya, Hoffer Atya, vagy a
tiszaföldvári Tamás József
Atya, és sok más névtelen
társuk már teszik jó ideje a
dolguk, ugyancsak követen-
dő példaként. 

Sokszor elgondolkodom,
mennyi teljesen felesleges
tár gyi „kütyüvel” vesszük
körül magunk. Csak tesse-
nek belegondolni háztartá-
sukba! Vagy gondoljanak a
legutóbbi költözködésre,
vagy csak egy festés-mázo-
lásra. Mekkora adag lomot
dobunk ki ilyenkor. Mert
rek lám, termékbemutató
vagy más beetető maszlag
hatására minden testi, tár-
gyi haszontalanságra áldo-
zunk, de a lelki épülésünk-
höz szükséges napi egy perc-
nyi csendre nagyon sokszor
nem jut időnk. Arra, hogy a
sokszor tényleg csak pár
légvételnyi momentumot
igénylő kis imánkat el -
mondjuk, a lelkünkre moso-
lyogjunk, és kérjük, legyen
velünk a nap minden pilla-
natában, hogy távol levő
gyermekeinkre, szeretteink-
re, barátainkra gondoljunk
örömmel és szeretettel.

Tehát. Egyedül nem
megy. Isten ellenében nem
megy. Változás pedig szük-
séges. Elengedhetetlen. Mert
ugyan Noé bárkája jég-
hegynek már valószínű
nem fog ütközni, mert arra
már talán sikeresen elolvad
mindegyik az általunk ge -
nerált globális felmelegedés
miatt, de egyáltalán a hajó-
kázást jó volna megúszni.
Ezt pedig csak úgy ér het-
jük el, ha senki hatalmas-
ságra – a Jóistent kivéve –
nem hallgatva együtt tesz-
szük a dolgunk. És nem fé -
lünk! Ha példát veszünk a
derék izlandiakról, akik
valóban kézbe vették saját
sorsuk irányítását. Tesse -
nek utána ku takodni. Ke -
resni kell, mert az egyálta-
lán nem cenzú rázott média
alig vagy egyáltalán nem
közöl semmit erről az igen
bátor tettről. 

Valami mocorog a világ-
ban, valaminek változnia
kell. Legyünk mi is aktív
részesei ennek, hisz nem
minden nap van esély és re -
mény arra, hogy valóban vi -
lágméretű paradigmaváltás
részesei lehessünk.

Paradigma

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötések: nem
kaptunk jelentést.

Elhunytak: özv. Ocsvári
Gáborné (91 évesen), özv.
Hajdú Jánosné (84, Mu rony),
Monostori Tiborné (68),
Dolog Jánosné (71, Tar hos),
Mucsi Imréné (54), Ko vács

Ferenc (83), Brezina Zol tán
(65), özv. Veres Lász lóné (64),
Liszkai Istvánné (58).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A Bakelit Multi Art Center
és a Magyar Művelődési In té -
zet és Képzőművészeti Lekto -
rátus Művészeti Programok
Főosztálya kiírására 223 pá -
lyázó mintegy 600 alkotása
közül Horváth Hajnalkáé lett
a grafikai kategória fődíja.
Összesen hat alkotót jutalma-
zott az Atlasz Gábor festőmű-
vész által vezetett zsűri. 

Horváth Hajnalka, aki
évek óta rendszeres résztvevő-
je a Csuta Nemzetközi Al ko -
tóte lep nek és már több önálló

ki ál lítással is a helyi publi-
kum elé lépett, lapunknak el -
mond ta, hogy egészen külön-
leges, mondhatni vadregényes
helyszínen, nem mindennapi,
performance-szerű körülmé-
nyek mellett tartották meg a
fővárosban a legjobb alkotá-
sokat bemutató tárlat meg-
nyitóját. Hajnalka az Édes
várakozás és a Munkatársak
című, vegyes-akvarell techni-
kával készített munkákkal
pályázott, melyek a kiállítás
részeként november 8-ig Bu -

dapesten a Soroksári út 164.
alatt, az Első Pesti Gyár szín -

ház épületében te kint hetők
meg.                Szegfű Katalin

Békési alkotó hozta el a fődíjat 
Alkotói pályafutása eddigi talán legnagyobb sikerét
érte el a békési Horváth Hajnalka, aki megnyerte a
10. Magyar Festészet Napja alkalmából Harmónia
címmel meghirdetett alkotópályázatot, melyet a
nem hivatásos képzőművészeknek írtak ki. 

Horváth hajnalka alkotás közben.

Békés Város Önkormány -
za ta már negyedik alkalom-
mal pályázott sikerrel élelmi-
szersegélyre az EU Élelmi -
szersegély Program keretében,
a Magyar Élelmiszerbank
Egye sület és a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal
támogatásával. Ennek ered-
mé nyeként október 6-7-én
összesen 11.440 kg vitamino-

zott liszt, 17.024 kg négytojá-
sos spagetti és 2721,6 kg
krémmel töltött keksz lett
szétosztva a rászorulók, mint -
egy 2300 békési családban élő
6000 személy között. 

Békés Város Önkormány -
zata a Polgármesteri Hivatal -
nál rendelkezésre álló adatok
alapján, ezen kívül a Békés
Városi Szociális Szolgáltató

Központ, a nyugdíjas szerve-
zetek, egyházak, civil szerve-
zetek és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat bevonásával a
jogosultsági szempontokat
figyelembe véve állította össze
a segélyezettek körét. Az EU
élelmiszersegély program ke -
retében olyanok kaphatnak
segítséget, akik a legrászoru-
lóbbak: létminimum közelé-

ben élnek vagy kisnyugdíja-
sok. A Magyar Élelmiszer -
bank Egyesület részére a
kiosztott élelmiszerekről szi-
gorú elszámolást kell küldeni. 

A segély elszállításában
Balázs László önkormányzati
képviselő, vállalkozó segített,
aki ingyenesen hozta el a vész-
tői telephelyről a kiosztásra
kerülő élelmiszereket.

2300 család kapott élelmiszersegélyt

Ünnepi beszédében a pol-
gármester arról is szólt, hogy
egy forradalom sosem bukhat
el, még ha a történelemköny-
vek így is tanítják. Minden
forradalom előbb vagy utóbb
győzni fog, vagyis megvalósul
mindaz a követelés, amiért
kirobbant. 

– A ma élő embereknek az a
dolga, hogy az 1956-os magyar
forradalmat, az akkor elkez-
dett átalakulási folyamatokat,
az ország szabadságának kiví-
vását befejezzük – hangzott el.

A ködös időben és szemer-
kélő esőben, a szokottnál ki -
sebb tömeg előtt megtartott

ün nepségen később a Bu -
dapesti Teátrum Hungarikum
erőteljes zenés-irodalmi mű -
sorral lépett fel, majd koszorú-
zás következett. A For ra dalmi
Emlékműnél az önkormány-

zat, városi intézmények és civil
szervezetek, valamint pártok
helyezték el a megemlékezés
virágait. Utóbbiak kö zül csak
a Fidesz és a KDNP tisztelgett
Békésen.                      Sz. K. 

„Minden munkáskézre itthon van szükség”
A nemzetért érzett felelősség kihalni látszik a fia-
talok között, sokan elhagyják az országot. Pedig
most minden munkáskézre itthon van szükség,
együtt építeni a hazát – mondta mások mellett
Izsó Gábor az október 23-i forradalom kirobba-
nására emlékező városi ünnepségen. A polgár-
mester azzal folytatta, hogy az 55 évvel ezelőtti
for radalmi napokban a hazaszeretet érzésétől túl-
fűtött fiatalok milyen jelentős szerepet játszottak.

Hagyományosan koszorúztak Békési Rendőrkapitányság képviselői is.
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A „Békési Fürdőért” Közalapítvány 
ezúton köszönetét fejezi ki
a személyi jövedelemadók 
1%-ának felajánlásáért.

A közalapítvány javára ebből befolyt összeg
786.331 Ft.

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 

11998707-06278340-10000001 
Erste Bank

„Békés megyéért” kitüntető
díj at vehetett át a napokban a
megyei képviselő-testület ünne-

pi ülésén Eperjesi József. A bé -
kési nyugalmazott szociális in -
tézményvezető az idősellátás és

a szociális munka területén vég-
zett tevékenységéért, a korszerű
gondoskodás szakmai is merete-

inek alkalmazásában és tovább -
adásában elért eredményeiért
ve hette át az elismerést.

Megyei elismerés Eperjesi Józsefnek



Október utolsó napja és november első napja sokak számára
bizonyos értelemben kettősséget hordoz, hiszen október 31-e, a
Reformáció Emléknapja a megújulás üzenetét közvetíti, miköz-
ben másnap, Mindenszentek napján és a rákövetkező napon
halottainkra emlékezünk, ami óhatatlanul az elmúlásra irányít-
ja a figyelmünket. Ez a kettősség azonban nagyon is életszerű,
hiszen az életünk sem mentes az ilyen és ehhez hasonló helyze-
tektől. Sokszor egyik napról a másikra változnak meg körülöt-
tünk dolgok, s zuhanunk nagy mélységekbe vagy éppen emel-
kedünk igazi magasságokba. Nem mindegy azonban, hogy az
ilyen helyzetek hogyan hatnak ránk. Felkészültek vagyunk-e
vagy sem elviselni, elhordozni a legtöbbször kiszámíthatatlan
módon jelentkező változásokat.

Felkészültség… Ma sokan még a legnyilvánvalóbb dolgokra
sem készülnek fel. Egyszerűen „csak úgy vannak”. Élnek egyik
napról a másikra. Pedig fontos része lenne az életünknek a
tudatos tervezés, előrelátás, amellyel ha nem is védhető ki min-
den nem várt esemény, de lelkileg megerősödve nézhetünk
szembe velük. Minderre a Bibliából ígéretünk is van: „Mindenre
van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem!”

Katona Gyula, lelkipásztor
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Újabb „Hajtva tilos – Tolva
szabályos” jelzőtáblákat he -
lyez tek ki Békésen a napok-
ban. A Cseresznye utca –

Szent Pál sor kereszteződésé-
ben (Dr. Hepp Ferenc Tagis -
ko la vonzáskörzete), és a Rá -
kóczi utca – Irányi Dániel ut -
ca kereszteződése (Karacs Te -
réz Általános Iskola vonzás-
körzete) helyszíneken. A táb-
lákkal az iskolába tartó gyere-

kek szabályos közlekedésre ne -
velését szeretnék elérni, egy-
ben az iskolásokat érő közleke-
dési baleset számát csökkente-

ni. Gyakori jelenség ugyanis,
hogy a biciklisek, legyenek
gye rekek vagy éppen felnőt-
tek, a zebrán is felpattannak a
kétkerekűre, ami nemcsak sza-
bálytalan, hanem nagyon ve -
szélyes is. Különö sen eme két
forgalmas útvonal mentén.

Gyerekeket óvó
jelzőtáblák

– A találkozó a fellépő csa-
patok barátságos hangulatú
versenye is egyben, de a
lényeg, hogy az amatőr szín-
játszást olyan, az intellektust
és a pszichét lekötő, kreativi-
tást igénylő tevékenységnek
tartjuk, mely nagyban előse-
gíti a mentális egészség meg-
őrzését, illetve helyreállítását,
és ezért jól alkalmazható
pszichiátriai- és szenvedély-
betegek körében – tájékoz-
tatta lapunkat Szokolay
Ildikó módszertani munka-
társ, rendezvényfelelős. 

Az idei találkozón, amely
mintegy 300 személyt mozga-
tott meg, 18 színjátszó csoport
vett részt, köztük a Békés me -
gyeiek mellett Csongrád,
Bács-Kiskun és Szabolcs-Szat -
már-Bereg megye is képvisel-
tette magát. Produk ciói kat
zsűri bírálta el, melynek
Szicsek Margit tanácsadó
szak pszichológus, Komáromi
Anett színművész, Szák Ko csis
Péter mentálhigiénés szak em-
ber voltak a tagjai. A pszichi-
átriai és szenvedélybeteg ellá-
tottak csoportjai számára lét-

rehozott versenykategória leg-
jobb produkcióját a kevermesi
Tá masz Ház Szín kavalkád
Szín játszó Cso portja nyújtotta,
ők vihették haza a rendezvény
fődíját, a vándorserleget. Az
idős ellátásból, fogyatékos
ellátásból je lentkezők számára
meghirdetett vendégkategória
legjobbja a Békés Megyei Kö -
rös-menti Szociális Centrum

Nagyszé nási Telephelyének
színjátszó köre volt. 

– A találkozó valamennyi
előadása nagy sikert aratott,
átsugárzott belőle mindaz a
szeretet, törekvés és szándék,
amit a színjátszók és a csoport-
vezető szakemberek együtte-
sen beleplántáltak, és mindez a
szervezőket folytatásra ösztön-
zi – mondta el Szokolay Ildikó. 

Békésen találkoztak az amatőr színjátszók
A közelmúltban Békés adott otthont a IV. Dél-
alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozó -
nak, melyet a Mentálhigiénés Egyesület Pszichiát -
riai és Szenvedélybeteg-ellátás Dél-alföldi Szo -
ciális Módszertana 2008-ban hagyományteremtő
szándékkal hívott életre a pszichiátriai és szenve-
délybeteg ellátottak számára. 

A napokban ünnepli 90.
születésnapját Bondár Gábor.
Izsó Gábor polgármester sze-
mélyesen adta át neki a
minisztérium emléklapját.
Gábor bácsi elmondta, hogy
amikor a gyerekek és az uno-

kák összegyűlnek, a felesége
több mint száz friss szilvás és
mákos gombócot készít, ami
mind egy szálig el is fogy. A
háborút átélt szépkorú Bondár
Gábor kiváló egészségnek és
szellemi frissességnek örvend. 

A kilencvenéves
Bondár Gábort
köszöntötték

Pünkösdi Cigánymisszió
Szeretet Szolgálata 

keres a rászorultak részére bútorokat, fûtôberendezést
(kályha, csempekályha) és használható edényt, 

evôeszközt, illetve tartós élelmiszert, 
valamint hagyatékokból felhasználható dolgokat.

Az adományról visszajelzést, igazolást adunk.

Karácsony közeledtével újra szervezzük és gyûjtjük 
a karácsonyi cipôsdoboz ajándékokat. 

Tavaly 15-17 helyszínre juttattuk el az ajándékokat, 
és örömöt tudtunk szerezni a gyerekeknek.

Csatlakozzon hozzánk, és Ön is készítsen gyermekeivel,
unokáival együtt. Lehet, hogy a rászorultaknak, 

a nehéz helyzetben lévô családoknál 
ez lesz az egyedüli ajándék az idén.

Gyûjtés: 5630 Békés, Petôfi u. 56.
Munkanapon: 8-16 óra között

Info telefon: 06/20-886-4484, 06/70-315-9427

„ADNI ÖRÖM”
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Lapunk az interneten:
www.bekesiujsag.hu



– Imre, azzal kéréssel keres-
tél meg minket, hogy szívesen
mesélnél magadról. Miért?

– Ötven éve citerázom, ez
egy fél évszázad! Többször sze-
repeltem már a médiában, és
úgy gondolom, érdekes lehet a
történetem másoknak is.

– Mesélj hát az ötven évről!
– Az édesanyámtól lestem

el a citerázás alapjait, aki
Békéserdőn, tanyán, ahol fel-
nőttem, saját és a család szó-
rakoztatására játszott a hang-
szerén. Először komolyan és
zenekarban a katonaságnál
játszottam. A „katonazene-
karral” sokféle versenyen vet-
tünk részt, és javarészt meg is

nyertük azokat. Leszerelés
után másodállásban hivatásos
zenészként dolgoztam, példá-

ul a Veszely Csárdában, a csa-
bai Jóbarát vendéglőben, és
mellette volt külön lakodal-
mas zenekarunk is, szóval az
életem javarészt a zenéről
szólt. Ahhoz, hogy hivatásos
lehessek, vizsgát kellett ten-
nem Budapesten a Filharmó -
niá  nál 1977-ben. Közben a
mű velődési házban szakkört is
vezettem 1975-től nyolcvanig,

remélve, hogy felkelthetem a
fiatalok érdeklődését a citerá-
zás iránt, és így lesz utánpót-

lás is. Ezekkel az ifjakkal pró-
bálkoztunk versenyeken is, és
megyei majd országos kiváló
minősítést szereztünk. Még a
budapesti Fészek Klubban is
felléptünk 78-ban, de játszot-
tunk együtt Dóry Józseffel,
kísértük Harangozó Teréz
táncdalénekest és még sorol-
hatnám a hírességeket. Egyé -
ni leg is jelentős sikerekkel
büszkélkedhetem, és talán
nem szerénytelenség, ha el -
mondom, hogy egymás után
kétszer is meghívott vendég-
művész voltam a Magyaror -
szági Románok Gasztronó -
miai Egyesületének rendezvé-
nyén, amit a Magyar Televízió
és a Csaba Televízió is felvett
és sugárzott 2006-ban és
2007-ben. Legutóbb pedig a
Békési Tökmulatság vendége-
it szórakoztattam, és kíván-
tam nekik ily módon jó étvá-
gyat az ízletes ebédhez.  

Gugé

Következő interjúalanyunk
Tüzes Katalin, szociális szakember.
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Tiszta szív és sok-sok szeretet
Pázmány Péter szerint „a nemes, szép élethez nem
kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és
sok-sok szeretet.” Interjúalanyom a 61 éves, rok-
kantnyugdíjas Szegedi Imre eddigi életével igazolta
e mondást. Nyílt tekintettel, őszinte bizalommal
élte életét mindig, és állta a kihívást, bármily nehéz
is volt, mert a szíve csordultig telt szeretettel ember-
társai iránt, és hitt, hisz a zene gyógyító erejében.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.

„Esély” Állat- és Természetvédő 
Közhasznú Egyesület (Békés)

Számos oka van annak, hogy 1956 olyan mélyen beírta
magát a magyar nemzet tudatába, történelmébe - jelentette
ki Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője. A legfontosabb ok a
remény volt. Az 1956-os magyarok a reménytelenség korá-
ban választották a reményt. 1956-ot és a 2011-et az igazság
is összeköti. Az 1956-os fiatalok keresték az igazságot, s az
igazságot az igazságtalanságtól 2011-ben is meg kell tudni
különböztetni. 1956 nem fér össze a Kádár-rendszerrel, s a
Kádár-rendszerről le kell rántani a leplet, s ki kell mondani
róla az igazságot. A harmadik ok a magyarok nemzeti füg-
getlenség-kultusza. 

Ötvenöt évvel ezelőtt, 1956-ban a forradalom nem fejet-
lenséget, nem felfordulást hozott, hanem rendet és biztonsá-
got, a kilátástalanságot felváltotta az életöröm, annyi szenve-
dés után végre sikerül lezárni a diktatúra szörnyű éveit. A
magyar nemzetet nem lehet megtörni - mondta Répássy
Róbert államtitkár. 

Rétvári Bence államtitkár szerint egy erős magyar nem-
zetpolitikának lehetnek csak sikerei. Szem lélet vál tás követ-
kezett be a nemzetpolitika területén, az erős Magyarország
eszméjének átültetése meghozta az eredményét.

FÁRADTSÁGŰZŐK: 
MOZGÁS, GYÜMÖLCS, NEVETÉS 

A túlzott koffeinbevitel erős hányingert és hányást, mell-
kasi fájdalmat, szapora pulzust, nyugtalanságot, álmatlan-
ságot, esetenként pánikrohamot is okozhat. A fiatalok köré-
ben oly népszerű energiaitalokban akár 4-5 csésze kávénak
megfelelő koffein is lehet, és emellett más, a koffein hatását
felerősítő összetevőket is tartalmaznak. A koffeinnel szem-
ben nagyon hamar tolerancia alakul ki, ezért ugyanazon
hatás eléréséhez egyre nagyobb mennyiség bevitele szüksé-
ges, ekkor azonban már jelentkezhetnek a mellékhatások.
Az energiaital az első lépést jelentheti az alkoholfüggőség és
a drogokhoz való pszichés függőséghez. Gyermekek és ser-
dülők szervezetére a koffeintartalmú energiaital fogyasztása,
már csak amiatt, hogy felborítja az alvás-ébrenlét ritmusát,
egészségrontó hatású. Egy tavaly végzett vizsgálat szerint a
10-14 éves gyermekek egyötöde energiaitalt iszik reggelire,
és az iskolabüfék negyede árusít ilyen termékeket. Az ener-
giaitalok fogyasztását semmilyen táplálkozási cél nem indo-
kolja. A fizikai és mentális teljesítőképesség fokozásának
népegészségügyi szempontból támogathatóbb eszköze az
egészséges életmód.        Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Szegedi Imre Békésen legutóbb a Tökmulatságon lépett fel.
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Kiállítás 
a „Családi 
körben”

Durkóné Kiss Katalin kéz-
műves munkáiból (3D képes-
lap, falikép, falinaptár, gyöngy-
ből készült fenyődísz, ékszer,
virág) nyílik kiállítás a „Családi
kör” Idősek Klubja és Fo gya -
tékosok Nappali Intézményé -
ben a Dózsa György utca 36.
szám alatt. Megtekinthető hét-
főtől csütörtökig 8-16 óra, pén-
teken 8-13 óra között. 

Az Országgyűlés – a 2011.
április 18-án elfogadott –
Ma gyarország Alaptörvényét
je lentőségéhez méltó módon
kívánja eljuttatni az állam-
polgároknak. Ennek érdeké-
ben valamennyi polgármes-
teri hi vatalban, körjegyző-
ségben fel állították az Alap -
törvény Asztalát. Békés vá -
ros polgárai szeptember 1-

jétől Békés Város Polgár -
mesteri Hivatalában is kézbe
vehetik és névre szóló formá-

ban megrendelhetik az Alap -
tör vé nynek az Ország gyűlés
elnöke aláírásával ellátott
ingyenes példányát. Az
Alaptör vény Asztala a Pol -
gármesteri Hivatal ügy félvá-
rójában ta lálható, ahol az
Alaptörvény tanulmányoz-
ható, továbbá az igényléshez
szükséges nyomtatvány ki -
tölthető és leadható.

�

Alaptörvény Asztala 
a Polgármesteri Hivatalban

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
lakásokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. II/18. szám alatti egyszobás,

komfortos (31 m²) lakás. A vételár: 3.900.000 Ft
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti háromszobás,

komfortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88 m²) üzlethelyiség.

A bérleti díj: 74.800 Ft+ÁFA /hó
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyiség.

A bérleti díj: 40.000 Ft+ÁFA /hó
– Békés, Veres Péter tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²)

garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 36-os és
43-as iroda).
Benyújtási határidő: 2011. november 11. (péntek) 12 óra.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen a Vásárszél utcában első emeleti,
kétszobás, nagy konyhás, egyedi központi
fűtéses, légkondicionált 58 m2-es lakó tele -
pi lakás eladó. Érdeklődni: 30/414-87-95.
Békésen újépítésű padlásteres ház nagy
melléképülettel eladó. Nagycsaládnak vagy
vállalkozásra alkalmas. Tel.: 30/549-76-97.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Fáyn, I. emeleti, háromszobás, 64 m2-es, er -
kélyes, felújított lakás garázzsal és téliesített
kamrával eladó vagy cserélhető kertes ház
értékegyeztetéssel. Érd.: 70/945-95-59. 
Eladó Tarhoson az Arany J. u. 56. szám
alatti családi ház. Érd.: 30/369-44-62.
Földszinti lakás eladó vagy kiadó. 70/255-
36-43.
Borosgyánban nagy tanya 1 hold földdel
eladó vagy cserélhető. Víz, villany, fúrt kút.
Nagy belmagasság, kemence. Érd.: 70/20-
814-54.
Áron alul eladó Békésen, Bánhidán négy -
szobás kertes családi ház. Árpád u. 11.
Érd.: 70/516-52-41.
Ház eladó Békésen. Érd.: 66/415-380.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Tel.: 70/235-97-29.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Adyn negyedik emeleti, 59 m2-es külön-
szobás, erkélyes, külön lomkamrás lakás
jutányos áron eladó. 20/248-50-87.
Belváros ház eladó. Beton alap, tripla fű -
tési lehetőség. Tömblakás beszámítás
lehetséges. Fizetési kedvezmény szóba
jöhet. Tel.: 70/310-88-07.
Elcserélném városközponti, háromszobás
lakásomat kertes házra. Érd.: 70/39-50-963.
Miskolci, kétszobás panellakásomat ga -
rázsbérlési lehetőséggel elcserélném bé -
kési központban lévő hasonló nagysá gú -
ra. Ráfizetést kérek. Tel.: 66/427-207.
Autóbusz-állomáshoz közel 110 m2-es
családi ház eladó. Tel.: 66/634-404.
Megélhetést biztosító nagy családi ház a
Mátrában eladó. Csere is érdekel Bé ké -
sen vagy Mezőberényben. 36/371-006.
Kertes ház sürgősen eladó a Hegedűs u.
5. szám alatt. Érd.: 30/423-58-79.
Békéscsabán, kellemes kertváros környe -
zetben ház eladó. Téliesített hétvégi ház,
kertes ház, tanya beszámítható. Tel.: 20/
97-25-902.

Ady utcán egyszobás, 45 m2-es lakás
eladó. Tel.: 66/634-404.
126 m2-es kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/273-84-16.
Vésztő-Újtelepen 50 m2-es ház 1000 m2-es
telken eladó. Érd.: 30/966-85-97.
Megosztható telken ház eladó Békésen.
Érd.: 30/95-27-364.
Eladó: kéményes gázkonvektor, Csepel
111-es varrógép. Érd.: 20/97-21-049.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás
+ étkezős családi ház eladó nagy mel-
léképülettel, kétállású garázzsal. Tel.: 20/
521-95-04.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Fáy 2-ben lakás garázzsal eladó. 30/910-
10-09.
Háromszobás ház dupla fűtéssel és nagy
udvarral eladó. Érdeklődni: 66/415-439, 15
órától.
Elcserélném háromszobás, kétkonyhás,
nappalis, két fürdőszobás, garázsos csa -
ládi házamat első emeleti háromszobás
lakásra értékegyeztetéssel. 30/542-72-12.
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Mezőberényben 306 m2-es teleken bon-
tásra ítélt ház eladó. Érd.: 70/337-11-85.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
Az Ék utcában garázs eladó. Érdeklődni:
30/320-60-71.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3. 
Tokaj és Szerencs között Mezőzombor
településen belterületi, kétszobás, komfor-
tos családi ház nagy telekkel eladó vagy
cserélhető muronyi vagy környékbeli kis
családi házra 3,5 millió csereértékben.
Érd.: 46/361-375, 66/427-207, eset.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó.
Bé kés, Kopasz u. 10. Irányár: 3,4 millió Ft.
Érd.: Békés, Mátyás u. 20. Telefon: 20/
912-48-06. 
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Békésen a Táncsics u. 8. szám alatt csa -
ládi ház melléképülettel eladó. Irányár: 4,6
millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Köröstarcsán  családi ház eladó  nagy te -
lekkel. Gazdálkodásra is alkalmas. Irányár:
5 millió Ft. Érd.: 70/270-3-215.

A Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egye di gázkazános lakás eladó vagy ker -
tes házra cserélhető. Ár: 5 millió Ft. Tel.:
70/204-28-28.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
ki sebb ház eladó a Teleky u. 99. alatt.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó sürgősen és ár alatt Békésen, a
Nyíl utcában. Kétszobás, összkomfortos,
nagy udvar. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
70/208-14-54.
Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Békésen a belvárosban földszinti, egys-
zobás, erkélyes, egyedi mérőórás lakás
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 20/
912-32-43.
A Veres P. téren egy 2,5 szobássá átalakí-
tott erkélyes, egyedi gázkazános lakás
eladó. Házra is cserélhető hasonló érték-
ben. Irányár 6 millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.   
Csendes környezetben téglaház áron alul
eladó. Két szoba + nappali. Ár: 6 millió
Ft. Érd.: 70/360-50-36.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás u. 20. Irányár: 6,8 millió Ft.
Tel.: 20/912-48-06.
Békésen, a Széchenyi tér 2-ben 2,5
szobás, II. emeleti, 65 m2-es, azonnal
költözhető, világos lakás eladó 6,9 millió
Ft-ért. 70/234-64-19.
Háromszobás, kétkonyhás, két fürdőszo -
bás, dupla fűtéses ház sok melléké pü -
lettel, beköltözhető állapotban eladó.
Irány ár: 7,5 millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/
440-49-03.
Békéscsabán, az Őr u. 2. III/11-es lakás
eladó. Erkélyes, téglaépítésű, kétszobás,
tehermentes. Irányár: 7,6 millió Ft. Tel.:
20/377-04-00.
Ady 8/C-ben negyedik emeleten 76 m2-es,
háromszobás, felújított, egyedi órás lakás
eladó. Érdeklődni: 30/46-20-746. Irányár:
8 millió Ft.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Első emeleti, felújított, kétszobás lakás
eladó a Karacs T. utcában, azonnal be köl -
tözhető. 30/261-99-66.
Téglablokkos, 64 m2-es, háromszobás,
egyedi víz-gázmérős, kábeltévés, máso -
dik emeleti, erkélyes lakás csendes kör -
nyezetben sürgősen eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás nappalis kertes családi ház
gaz dasági épületekkel eladó 10,9 millió Ft-
ért. 20/416-91-17.
Különbejáratú, kétlakásos kertes ház
eladó 12 millió Ft-ért. Érd.: 20/331-69-82.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó. Békés, Árvíz u. 1. Irányár:
12 millió Ft. Tel.: 70/406-26-48.

A Malomvégesi részen áron alul eladó egy
kétszintes, 3,5 szobás, két fürdőszobás,
ebédlős, gáz + központi fűtéses családi
ház. Irányár: 13 millió Ft. Csere is érdekel.
Érd.: 70/208-14-54.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Eladó vagy békéscsabai házra cserélhető
értékegyeztetéssel Budapest vonzáskör -
zetében lévő tetőtér beépítéses, 25 éve
épült kertes ház. Irányár: 16 millió Ft. Érd.:
20/926-13-47.
A templomkert mögött gyönyörű sorház
eladó vagy tömblakásra cserélhető, akár
Békéscsabán is. Teljesen felújított, festett,
parkettázott, kandallóval. Irányár: 19,8 mil-
lió Ft. Tel.: 30/90-85-692. 

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Karacs T: utcában, a 2.
tömb mögött. 30/261-99-66.
Békés központjában 72 m2-es, II. emeleti
lakás albérletbe, hosszútávra kiadó. Érd.:
30/867-53-18, 66/634-235.
Fáy utca elején kiadó egy 20 m2-es ga -
rázs. Jó beállási lehetőség. Érdeklődni:
66/634-207.
Fáy utcai földszinti lakás hosszútávra igé -
nyesnek kiadó. Érdeklődni: 66/414-928,
30/54-45-746.

KERT
Malomasszonykertben közművesített zárt
kert, rajta téglaépítésű kis házzal eladó a
Csabai úthoz közel. Érd.: 30/314-58-02.
Sebők kertben kert eladó. 25 m2-es tég -
laház, villany, ásott kút, pince van. Ér dek -
lődni: 66/416-747.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
A Malomasszonykertben 2,5 kvadrát kert
eladó. Érd.: 30/252-89-24.
Délóban 5700 m2 szántóföld eladó.
30/381-37-27.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Vil -
lany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Megkímélt 1.1-es 206-os Peugeot 11 éves,
nyugdíjastól eladó. Olcsóbb cserét (Ma -
ruti, diesel Passatot, Golfot) beszámítok.
30/578-63-80.
Simson 51-es kitűnő állapotban eladó.
Tel.: 30/457-23-02.
Kéthengeres Rába kis traktor, billenős
pótkocsival, 5 év friss műszakival, rotaka -
pával eladó. Érd.: 70/225-36-86.
250 cm3-es Jawa csepptankos veterán
motor 24 ezer km-rel, üzemképesen eladó
vagy robogóra cserélhető. Telefon: 30/
457-23-02.

ÁLLAT
Hízók eladók. Érdeklődni 16 óra után: 20/
580-55-70, 20/580-25-47.
Kistestű, keverék kiskutyák ingyen elvi-
hetők. Tel.: 20/401-07-23.

Továbbtartásra jércék eladók. Raktár u.
24. idei fehér pulykát keresek tovább-
tartásra. 70/881-93-00.
Kétéves kecskebak eladó. Telefon: 20/
322-90-50.
Vágóbirka eladó élőben vagy hasítva.
70/218-29-68.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra társamat keresem.
40-es férfiak előnyben. 30/558-71-26.
164/69/58 éves hölgy keresi független,
őszinte, józan életű, intelligens barátját
58-64 éves úr személyében. Telefon: 20/
220-85-26.
Káros szenvedélyek nélküli, 50-es értel -
miségi férfi, rendezett anyagi és lakás -
körülményekkel megismerkedne 50 körüli
hölggyel hasonló feltételekkel, végleges
kapcsolat reményében. Telefon: 30/366-
31-82, 70/60-35-599.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Fiatal közgazdásznő munkát keres német
gazdasági nyelvoktatás, nyelvvizsgára
(felsőfokúra is) való felkészítés terén
szer zett tapasztalattal. Tel.: 30/533-3653
Napi 4-6 órás elfoglaltságot keres 50-es
kisnyugdíjas, fiatalos nő. Könnyebb fizikai
munkát tudok vállalni. 70/20-814-54.
Kőműves-karbantartó, segédmunkát, ud -
varos és alkalmi és kerti munkát keres
megbízható férfi, akár 4-6 órában és min-
imálbérért is. Tel.: 20/326-79-26.

EGYÉB
Jó állapotú Karancs gáztűzhely (10 ezer
Ft) és Belinea 15 colos LCD monitor (8
ezer Ft) eladó. Tel:. 30/922-52-85.
Különböző méretű zsíros bödönök el -
adók. Ugyanitt kisteljesítményű termény-
daráló eladó. 30/261-99-66.
Eladó egy kék színű, kihúzható, ágynemű-
tartós kanapé három díszpárnával. Szé les -
ség: 79 cm, hosszúság: 192 cm. Irány ár: 30
ezer Ft. Tel.: 20/621-32-23.
Használt 300 literes fagyasztóláda, 80
literes villanybojler, és centrifuga eladó.
Érd.: 66/419-690.
Eladó vagy jószágra cserélhető termény-
daráló. Tel.: 30/320-60-71.
Rossz akkumulátort, villanymotorokat,
vashulladékot veszek. 30/230-58-53.
Eladó 38 ezer Ft-ért vagy jószágra, elek-
tromos biciklire, háztartási gépre cserél-
hető egy háromrészes, sötétkék mintás
plüss ülőgarnitúra. Érd.: 70/208-14-54.
Eladó: Köhler varrógép, hanglemezjátszó,
gázpalack, hatszemélyes diófa ebédlőasz-
tal, nád hintaszék, asztal és karosszékek.
Érd.: 66/411-165, 12-13 óra között.
Dióbelet keresek megvételre. Érdeklődni:
70/218-29-68.
Eladó: 28-as női kerékpár, madárkalitka,
madár vokier. Békés, Petőfi u. 39.
Eladó 2 db gázkonvektor összes tar-
tozékával. 20/214-31-32.
Új német légpuska eladó. Rosszat, régit
beszámítok 10 ezer Ft-ig. Telefon: 20/629-
28-38.
Négyszemélyes rekamié + 2 fotel meg -
kímélt állapotban eladó 45 ezer Ft-ért. Tel.:
20/416-91-17.
Emeletes lakásból való 150x150-es ab la -
kok és tok nélküli ajtólapok, több méret-
ben eladók. 30/578-63-80.

Eladó 300 db használt hófogós cserép.
Valamint Dacia új és használt alkatrészek
is olcsón. Tel.: 66/415-712.
Omron típusú félautomata vérnyomás-
mérő eladó 5000 Ft-ért. Érdeklődni: 20/
622-81-10.
Kolbásztöltő eladó. 30/262-64-34.
Első osztályú cirokseprű eladó. Érdek -
lődni: 70/663-38-13.
Eladó: gázpalack, gáz disznóperzselő,
pap rikadaráló, szódás üvegek, bontott
esőcsatorna. Érd.: 66/416-747. 
Aranyeső cserje, labdarózsa és hibisz -
kusz csemete eladó. 20/355-77-26.
Eladó: gáztűzhely, szekrények, előszoba -
fal, heverő, rekamiék, üstház üsttel, 120 l
Lehel hűtő, konyhaszekrény, fotelok. Érd.:
66/413-969, 20/335-61-40.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, 3x2 m-
es középszőnyeg 8 ezer Ft-ért, 4 db fotel
2 ezer Ft-ért, ruhásszekrény és üstház
üsttel 8-8 ezer Ft-ért eladó. Telefon: 20/
416-91-17.
Lehel hűtő 120 literes kis fagyasztóval és
női kerékpár eladó. 20/355-77-26. 
Érett marhatrágya eladó. Szállítást meg -
oldom. 30/85-81-911.
Eladó 2 db 50 literes kosaras üveg, szo -
bapáfrányok, leánderek. Tel.: 66/416-144.
Békés, Deák F. u. 39.
Hibátlan platnit, rostélyt keresek. Telefon:
30/537-87-35.
Kukoricamorzsoló, káposztagyalu eladó.
Érd.: 70/21-31-119.
Karácsonyi rózsa (pirosló hunyor) tövek
eladók. 20/355-77-26.
Samsung monitor 15 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 20/416-91-17.
Gáz szieszta kályha eladó. Érdeklődni: 70/
244-96-71.
Villanymotoros kukoricamorzsoló, ter-
ménydaráló, lábbal hajtós régi típusú var-
rógép, 8 db 150-es ablakszárny eladó.
Tel.: 20/49-46-688.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
elektromos kvarckályha eladó. Telefon:
30/439-92-62.
Eladó 1 db könnyű járású 5 q gumiskocsi.
Érdeklődni: 30/85-81-911.
Nyolclovas rotakapa ekével, Simson51
motorkerékpár, kompresszor eladó. 20/
38-36-839.
Közepes, keveset használt Bioptron lámpa
olcsón eladó. Érd.: 20/331-69-82.
Új kolbásztöltőgép eladó. Érdeklődni: 66/
411-938.
Galériás gyermek fenyőágy eladó. Érdek -
lődni: 30/97-81-331.
Kiváló minőségű édes és erős őrölt pi -
rospaprika eladó. Békés, Kecskeméti u.
31. 70/218-29-68.
Kéményes gázkonvektor, falfűtő, olajra -
diátor eladó. Kutya ingyen elvihető. Érdek -
lődni: 30/256-47-94. 
Két db terménydaráló eladó. Telefon: 20/
355-77-26.
Hagyományos sütni való tök eladó. Érdek -
lődni: 30/ 626-14-31.
Eladó: 185x65-ös teleajtó, 4 db 100-as
vas bak, malterrosta, kézi kukoricamor -
zso ló, csempevágó, 220 W-os daráló,
piaci mérleg, egykarikás villanyrezsó,
Zsuzsi kötőgép. 30/381-37-27.
Új szieszta kályha, kukoricadaráló, 2 üst,
perzsa szövőszék, zsírosbödönök eladók.
Érd.: délután 3 órától a 66/415-439.
Jó állapotban lévő kerekesszék eladó.
Érd.: 30/563-01-30.
Salgó típusú kályha eladó. 30/85-81-911.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 8. KEDD 12 ÓRA.

Megnyílt és várja
a vásárlókat a Bé -
kési Ízek Boltja,
melyet a Bé -
kési Pálinka
Cent rumban,
az Ady u. 1.
szám alatt talál-
nak meg. 

A boltban helyi ter-
mékeket, folyamatosan bővü-
lő termékpalettát talál min-
den tisztelt vásárló. Ízelítőül:

– Békési Pálinkák nagy
választékban

– Békés Lekvár és Cibere
üvegben és cserépszilkében

– új termékként Békési
Szilvanektár, azaz rostos
szilvalé

– kolbászok, mé -
zek, száraztész-

ták helyi terme-
lőktől.

A Békési
Pálinkák kö -
zül itt megvá-

sárolható a Bé -
kési Pálinka Zrt.

két szenzációs újdon-
sá ga, a kétféle szőlőpálinka,
me lyek Csabagyöngye és
Char donnay szőlőkből, ha -
gyo mányos kisüsti eljárással
készültek. 

A boltban emellett megta-
lálhatók az ajándékozáshoz is
kiváló díszdobozos termékek,
hordók, poharak, a céghez
kötődő dísztárgyak. 

Kérésre ajándékcsomago-
kat és kosarakat is készítenek. 

A bolt akcióiról a Békési
Újságban megjelenő hirdeté-
sekből is tájékozódhatnak, a
karácsony előtti időszakban
számos ilyen akciót kínálnak a
békésieknek.

A Békési Ízek Boltja nyit-
va tartása: kedd től szomba-
tig 10-18 óra között.

A Békési Ízek Boltja kíná-
latán túl is érdemes ide elláto-
gatni és megtekinteni a
Békési Pálinka Centrumot,
pálinkát főzetni és kóstolótú-
rát szervezni. 

ÚJDONSÁG! December
3-án szervezi meg a Békési
Pálinka Zrt. a főzetők bálját
ugyanezen a helyszínen, ahová
elsősorban a főzetőket várják. 

Békési Ízek Boltja a Pálinka Centrumban!

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS:

Cím: Békési Pálinka Centrum, 
Békés, Ady u. 1.

Telefon: 66/741-550
Email: palinkacentrum@bekesipalinka.hu

Web: www.bekesipalinka.hu
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Az alvilági birodalomban a Gonosz, a
Kísértő és többi társa mögött feltehetően
utolsó helyre szorul a gyalogsátán. Talán
azért, mert nem is a pokol lakója, csak az oda
vezető utat kövezi ki… Félretéve a tréfát: a
gyalogsátán nem más, mint a házasságközve-
títő, más néven: cődörasszony, csoszogó,
gügyü, gyalogszarka, nanás, kommendáló-
asszony, köszköpű,  pemetasszony, pokolpe-
mét, susogó, szeméttipró, szörző, tudató
asszony. A csoszogó és a gögyü nyilván éret-
tebb (hajlott?) korára utal, a susogó az Arany
János Vörös Rébékjéből  ismert módszerre,
mely szerint „addig főzte Pörge Dani bocs-
korát, / míg elvette a Sinkóék cifra lányát, a
Terát, / de most bezzeg bánja már…” (A
bocskorfőzés persze azt jelentette, mintha
ma azt mondanánk: addig nyaggatta, rágta a
fülét.) De mi az a köszköpü? Erről az egyik
forrás szűkszavúan azt írja: vásott fiú, rossz
lány. Feltehetően nem a házasságközvetítő

előéletére történik itt utalás, hanem arra,
hogy finoman fogalmazzak: a vőlegény- és
menyasszonyjelölt között már korábban
bizalom ébredt egymás iránt. A szörzőasz-
szony feladata itt az volt, hogy a derék szü-
lők úgy vegyenek tudomást erről a remek
hírről, hogy ne kapjanak lábon szívrohamot,
ezt azonban a sikeres lebonyolítás után hono-
rálták is kedves közvetítőjüknek pénzben
avagy természetben. Hosszabb utánajárást
igényelt viszont kiderítenem, mi fán terem a
köszköpü és a pemet: ez, kérem, az a hosszú
nyelű cirokseprű, amivel a férfi (!) boszorká-
nyokat vallatás közben a fortyogó szurokba
nyomták. Az analógia kedvéért: a házasság
tehát a férfiakat ilyesmi helyzetbe juttatja, a
gyalogsátán mosolyog a kezébe nyomott
pénzre, mint pék kutyája a meleg kiflire, az
ifjú ara pedig… néhány évtized múlva maga
is beállhat pokolpemétnek. 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
GYALOGSÁTÁN

November 4. péntek 13 órától
Békési Nyugdíjasok Egyesülete zenés teadél-
utánja.
Nyugdíjasok Háza

November 7. hétfő 18 óra
Molnár V. József magyarságkukató, címzetes
egyetemi tanár előadása a Hazatalálás sorozat
részeként. Belépés díjtalan. Szervezők: Múltunk
A Jövőnkért Szövetség, Életfa Kulturális
Alapítvány.
Kulturális központ

November 9. szerda 
Véradások a Vöröskereszt szervezésében. 8-
10:30 között Bélmegyeren a művelődési házban,
12-14:30 között Tarhoson a művelődési köz-
pontban.

November 12. szombat 12 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete évzáró ebédje. 
Eötvös József Tagiskola ebélője

November 12. szombat 18 óra 
Békési FKC - Hajdúnánás bajnoki férfi kézi-
labda mérkőzés.
Sportcsarnok

November 12. szombat 18 óra
Békési Rockzenekarok Találkozója és retro
diszkó Pálfi Zolival (22 órától). Belépőjegy
egységesen: 500 Ft/fő. Fellépők: SnailGardN
(Gyula), Cassiopeia (Békéscsaba), DeviANT
(Füzesgyarmat), Worning (Gyula), Methexis
(Orosháza). Buli kifulladásig!
Kulturális központ

November 15. kedd 19 óra
Színházi előadás. Beaumarchais: Figaró házassá-
ga. Főszerepben: Bánfalvy Ági, Rékasi Károly,
Harmath Imre. Rendező: Bánfalvy Ági.
Belépőjegyek: 2000 Ft; 2500 Ft, 3.000 Ft-ért
kaphatók. 
Kulturális központ

November 17. csütörtök 14 óra
Frakk a macskák réme – zenés mesejáték kisis-
kolásoknak a Fogi Színház előadásában. Jegyár:
680 Ft/fő.
Kulturális központ

November 18. péntek 17 óra
A kulturális központ Fotós Klubja tagjainak
kiállítása. 
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 4-18. KÖZÖTT
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Az előző tanév végén a
Szegedi Kis István Református
Általános Iskola alsó tagozata
egy hazai biztosító alapítványa
által meghirdetett intézményi
pályázaton 100 ezer Ft-ot
nyert. Az összegből e hónap
közepén egy udvari fajáték,
egy mászóka került elhelyezés-
re a Petőfi S. utca 3-5. szám

alatti intézményegységben. A
régi játék a Petőfi S. utca 6.
szám alá kerül majd, némi fel-
újítást követően. A pályázattal
a munkaközösség azon célja
valósulhatott meg, hogy a gye-
rekek balesetmentes és esztéti-
kus környezetben tölthessék
„mozgalmas” szabadidejüket!

Arató Tamás

Új udvari játék 
a Szegediben

A Szegedi Kis István Re -
formátus Gimnázium Karacs
Teréz Székhelyintézménye ta -
nulmányi kirándulást szervezett
Budapestre nemrégiben. A ki -
ránduláson 94 ta nuló vett részt.
Megtekin tet tük a Szép mű -
vészeti Múzeum Múmiák c.
kiállítását tárlatvezetéssel. Sok
érdekes információt tudtunk

meg az ókori Egyiptom mumi-
fikálási eljárásairól. Ismeretein -
ket egy 3D-s film megtekinté-
sével is bővítettük. Délután
meglátogattuk a Fővárosi Nö -
vény- és Állatkertet, ahol az
állatok mellett gyönyörködhet-
tünk a nemrég nyílt Lepkeház
éppen akkor kikelő lepkéiben.
A kirándulást rajzverseny és

Múmia-totó zárta, melynek
helyezettjei ajándékokkal lettek
gazdagabbak. Köszönet min-
den kísérő kollégának, akik
segítették munkánkat. A kirán-
dulásról készült képek megte-
kinthetők a karacs.freeweb.hu
weboldalon.

Földesi Magdolna 
és Kindli János

Kirándulás a „Múmiák földjén”

A kerek évfordulók a visszaemlékezés idejét
is jelentik. Az öt év egy ilyen lehetőség, hiszen
még mi is csak keveset sejtettünk arról, milyen
utat jár be az Alapítvány ebben az időszakban.
Milyen érzéssel nézünk vissza? Azzal, hogy
érdemes volt.

Már 5 éve, hogy a Szent Lázár Alapítvány
megnyitotta első nappali ellátó intézményeit és
szociális foglalkoztatóit Békés város pszichiátriai
betegei részére. 2008-ban újabb intézménnyel
bővült a szolgáltatás, ezzel már 90 fő ellátottnak
tudott ellátást és munkát biztosítani (volt, hogy
összesen 105 fő dolgozott az intézményekben).
Az elmúlt öt évben sikerült olyan feladatokat be -
hozni a foglalkoztatásba, amelyekkel ma már a
megye és a város más intézményeinek is tudunk
munkákat biztosítani. Mi történt még? Szolgál -
tatá sunk bővült a Szociális Kutatá sok és
Fejlesztések részleggel, amely szociológiai kutatá-
sokat végez, illetőleg könyveket ad ki. Jelenleg
folyik a roma integrációs programunk kidolgozá-
sa, amely egyedülálló tevékenységével vélhetően
nagy segítséget jelent majd a helyi roma lakos-
ságnak, és felkelti más városok, kutatók érdeklő-

dését is. Ala pítványunk a CÉHálózat ér dek -
védelmi szervezet egyik alapító tagja lett időköz-
ben, amely a hátrányos helyzetűek jogai védel-
mére jött létre. Jelenleg is egy Békés megye szo ci-
ális foglalkoztatóit felölelő érdekvédelmi és fog-
lalkoztatás projekt vezetőjeként szervezzük a szo-
ciális foglalkoztatást. 

Köszönetet mondunk az elmúlt öt évért ellá-
tá si és foglalkoztatási partnereinknek, a vá ros ön -

kormányzatának és mindenkinek, aki akár csak
egy ki csivel is hozzájárult ahhoz, hogy jó ér zé sek -
kel tekinthessünk vissza a megtett útra.     Sz. A. 

Ha az ember visszanéz…

Hálókötés a Szent Lázár Alapítványnál.

Tanulmányi út
Debrecenbe

A Békési Múzeumbarátok
Köre nemrég kirándulást tett
Debrecenbe. A résztvevők a
nap során megismerkedtek a
város nevezetességeivel és a
Déry Múzeumbaráti Kör tag-
jaival. Bejárták a régi Kos suth
Lajos Tudományegyetem ek -
lektikus stílusban épült fő -
épületét és a hozzá tartozó
parkot. Látogatás tettek a Re -
formátus Nagytemplomba, az
Aranybika Szállóba, valamint
a Szent Anna Székesegyházba,
ahol megtekintették az
„Őseink hite” című kiállítást
és a Torinói lepel másolatát.



Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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Horgász
szemmel

Gyerekkorom óta kedvelem
ezt a halfajt. A pergető horgá-
szat alapjait a csuka pergetés
megismerésétől számítom. Ak -
koriban ezek a halak voltak
számomra a legszebbek, és ez
máig sem változott. Talán a
legrejtélyesebb hal is a csuka,
hiszen bár minden vízen meg-
található, mégsem olyan köny-
nyű horogra csalni. Ezért a per-

getése kihívás. Sokszor hínár-
foltok takarásaiban rejtőzve
figyeli a gyanútlanul keresgélő
bodorkákat vagy a fenéken rej-
tőzve a megfelelő alkalomra
vár, hogy a fehér halállomány-
ból elcsípjen. Tehát a csuka
nagy túlélő, mivel színezete a
rejtőzködéshez alakult ki. Ta -
lán a vándorló pergetéssel ta -
lálhatunk rá a leghamarabb.
Vannak szakaszok, ahol a csu-
kák sűrűsége az átlagosnál
nagyobb. Ez azért van, mert a
táplálékhal az adott szakaszon
tömörödik, de mivel a csuka
területfoglaló, ugyanarról a
területről ritkán fogható másik
példány. Folytatjuk…

Szekerczés Sándor

CSUKA PERGETÉSE I.
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Fogadjuk és továbbítjuk rászorult ügyfeleinknek 
a következőket:

jó állapotú használt ruha és cipő (bármely életkorú
gyermek, férfi, nő), megunt gyermekjáték: 

Konyhai kiegészítők: háztartási eszközök, edények,
evőeszközök, poharak stb. 

Zárható szekrények, mosógép, centrifuga, kályha.
Használt P4. számítógép 

intézményünkbe klienseink részére.
Köszönet az eddigi felajánlásokért.

A két éve hagyományte-
remtő szándékkal elindított
Békési Sportbál idén novem-
ber 5-én este folytatódik. Bár
október végén, maratoni vi -
lág bajnokságon vesz részt, de
ha ideje úgy engedi, akkor dí -
szvendégként örömmel elláto-
gat Békésre Vajda Attila olim-
piai- és világbajnok kenus. 

Tavaly 250 jegy kelt el és ez
több mint félmillió forintot
hozott a helyi sportszerveztek

konyhájára. A jegy vásárlása-
kor most is szavazni lehetett,
hogy mely szervezet részesül-
jön a jegy eladásából befolyt
bevételből. Idén is több sport-
relikviát bocsátanak kalapács
alá, a bevételt ezúttal is a
sport szervezetek között ará-
nyosan osztja szét a szervező,
Békés Város Önkormányzata.
A svédasztalos vacsorát övező
zenés hangulatot a Grund
Együttes biztosítja. 
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Jótékony célt szolgál
a Békési Sportbál

Magyarország egyik legna-
gyobb hagyományokkal és a
legtöbb résztvevővel rendelkező
szabadidősport eseménye, az
Öt próba program. A nemrég
kez dődött sorozat elnevezése
ezúttal EDF DÉMÁSZ Ötpró -
ba London 2012 program. Célja
a sport népszerűsítése, és az
egészséges életmódra nevelés.

Lényege, hogy 2011-2012-ben
az ország számos pontján tarta-
nak havonta szabadtéri sport-
rendezvényeket, a próbákat
egyénileg vagy iskoláknak lehet
teljesíteni. A teljesített próbá-
kért (melyek több nehézségi
szin ten vannak kiírva) az egyéni
versenyzők pontokat kapnak,
amelyek ajándéktárgyakra vált-
 hatók: kulcstartó, baseball sap -
ka, hátizsák, pulóver jár érte. Fő
ajándékként pedig a legalább
10 pontot összegyűjtött ver-
seny zők közül nyolc személy le -
hetőséget kap a Londoni Olim -
piai Játékok megtekintésére. 

Az iskolák külön csatát vív-
nak egymással. Vagy maguk
szerveznek iskolai próbákat:

gyalogtúra, futás, kerékpár,
úszás, triatlon/duatlon/aquat-
lon sportágak között szabadon
lehet választani, vagy be lehet
kapcsolódni a központilag
szervezett próbákba. Az isko-
lai sportszervezőket és az isko-
lákat megyénként jutalmaz-
zák. A nevezés folyamatos. 

A program védnöke a

MOB, szakmai támogatója a
NEFMI Sportügyekért és
Oktatásért  felelős szakállam-
titkársága. A versenybe fogya-
tékkal élők is bekapcsolód-
hatnak. A próbák nevezési díj
mellett teljesíthetők. 

Október 15-én már tartot-
tak egy triatlon versenyt
Békésen e sorozat részeként,
melynek során mini, sprint és
olimpiai távon lehetett úszni,
kerékpározni, futni. A sorozat
november 12-én, a futó ver-
senyszámmal folytatódik. 

Bővebb tájékoztatás kérhető
Nagy István helyi szervezőtől a
30/515-95-98-as számon, illetve
elolvasható a www.otproba.hu
internetes oldalon.

Akár Békésről is 
el lehet jutni 

a Londoni Olimpiára

Szalontai Mihály a 60 kg-os
kategóriában, míg Váradi Ta -
más a 75 kg-osok között lé -
pett szorítóba. Szalontai a leg-
jobb 16 között egy hódmező-
vásárhelyi öklözőt pontozással

győzött le, majd a négy közé
jutásért a budapesti Ring SC
versenyzőjével, Cseh Sándor -
ral küzdhetett. Pontozásos
vereségével végül a hetedik
helyen zárta a versenyt.

Váradi Tamás rögtön a leg-
jobb nyolc között lépett szorító-
ba, nagy csatát vívva a buda-
pesti Zuglói Box Klub verseny-
zőjével, Szendrei Péterrel. Dön -
tő fölénnyel nyert. A döntőbe
jutásért a budapesti Köz ponti
Sport Iskola versenyzőjével,
Csutak Dániellel találkozott, és
igen szoros csatában, pontozás-
sal maradt alul. Ezzel Váradi
Tamás a juniorok között orszá-
gos harmadik helyezett lett.

Bronzérem a junior ökölvívók OB-járól
A közelmúltban rendezték meg a junior korú
ökölvívók országos bajnokságát Kecskeméten,
ahol 49 egyesület 136 versenyzője szállt ringbe a
bajnoki cím megszerzésért. A békési Surman Box
Clubot két versenyző képviselte. 

BÉKÉSI 
ÚJSÁG 

10 ezer 
példányban

5 településen 
olvassák!

Diákkedvezmény az őszi szünetben
a Békési Uszodában

A nappali tagozatos diákok részére október 31. és november 6. között 
a Békési Uszoda kedvezményes belépőjegyet kínál. Ára: 300 Ft/fő. 

A legutóbbi fordulóban a
Békési FC NBII-es Kiemelt
Osztályú Országos U19-es baj-
noki labdarúgó-mérkőzésen a
Szolnoki MÁV FC csapatát
fogadta. Gólnélküli első félidőt
követően két óriási hazai vé -
delmi hibát használtak ki a
rutinos vendégek, amire csak
Reszelő Márk tudott felelni
találatával, és hiába szorította
be ezután ellenfelét a Békés,
több gólt nem sikerült lőni. 

– Kritikán aluli játékveze-
tés jellemezte az egész mérkő-
zést, a játékvezető képességét
meghaladja ez az osztály –
vélekedett a meccs után Bíró
Péter, a békési csapat edzője.

A csapat ebben az összeállí-
tásban játszott: Takács Máté –
Megyeri Zsolt, Farkas Mihály,
Reszelő Rómeó, Antóni Zol -
tán – Ollé Péter (Tóth Nor -
bert) – Római Jenő, László
Norbert, Reszelő József, Rác
Norbert – Reszelő Márk.

A bajnoki tabellát a Szol -
noki MÁV FC vezeti, 2. a Ti -
sza Volán, 3. a Makó, 4. a Gro -
sics Akadémia. A Békési FC a
11. helyen áll, megelőzve az
Orosházát, a hódmezővásárhe-
lyi és a szarvasi csapatot.  

Az eddigi mérkőzéseken
nagy különbségű vereséget
nem szenvedtek a fiúk, parti-
ban voltak például a Makó ellen

(4:3), döntetlen értek el a Gro -
siccsal szemben (3:3). Kevés
hiányzott a győzelemhez. 

Bíró Péter edző szerint a

pontvesztések inkább a rutin-
talanság számlájára írhatók,
emellett a csapatnak szoknia
kell még a jóval gyorsabb,

keményebb mérkőzéseket, rá -
adásul a meccsek egy részét
műfüvön játsszák, ami a bé -
késieknek idegen. 

Hazai pályán vereség a listavezető ellen

KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK: 
November 5. 15 óra Gyulai Termál FC – Békési FC.

November 12. 13 óra Békési FC – Restart-Cegléd VSE,
helyszín: Békés, Sportpálya.

November 20. 12 óra Hódmezővásárhelyi FC – Békési FC.
November 26. 12 óra Szeged 2011 – Békési FC.

A Békési FC NBII-es Kiemelt Osztályú Országos U19-es bajnokságban
szereplő csapata.
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