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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Nem tudom.
/Nem vagyok
érintett.
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ÉVTIZEDEK UTÁN TÉRT VISSZA SZÜLŐVÁROSÁBA A HÍRNEVES VEGYÉSZPROFESSZOR

Emléktábla jelzi mostantól városunk egyik ősi
utcájában, a jelenlegi nevén Petőfi Sándor utca
25. szám alatti háznak utcafrontra néző falán,
hogy abban 1936-ban, éppen 75 éve nyílt meg a
Diadal Patika. Az emléktábla állítását a Városvédő és -Szépítő Egyesület és az házat az utóbbi 10
évben szinte a romjaiból újjáépítő, felújító Guti
család szervezte meg.

Nem.

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend
OKTÓBER 15-22.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
OKTÓBER 22-29.
Levendula Patika (Csabai u.)
OKT. 29-NOVEMBER 5.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak!
Orvosi ügyelet: 416-637

Az avatáson dr. Molnár
Zsuzsa gyógyszerész elmondta, hogy az 1930-as évek a magyar patikatörténet egyik kao-

tikus korszaka volt, elég csak a
gazdasági világválság hatásaira utalnunk. Kovács Istvánnak
is hosszú éveken át tartó vitát

Fürkész szoba és lepkekert is van a békési Zöld Óvodában
Zöld óvoda címet kapott a Baky utcai Központi Tagóvoda. Az elismerést a gyermekek
környezettudatosságra
való neveléséért vehették át a közelmúltban.
Az óvoda folyosójának falait
eredeti fából készült képek díszítik, törhetetlen plexi lap mögött
tojás- és tollkiállítás várja az
intézménybe belépőt. Óriás akvárium és ékszerteknőc pihen
meg a folyosó falai mellett. Egy
zöld óvodában járunk.

Nagyítón át vizsgálgatják a bogarakat a Zöld Oviban.

– Mi abban különbözünk
egy általános óvodától, hogy

Kilencéves az idei Tökkirály
NAGYSIKERŰ SZÓRAKOZATÓ ŐSZI FESZTIVÁL VOLT A TÖKMULATSÁG

A töklámpásfaragás és
azzal felvonulás, a tökkirályválasztás, a játékok,
a fellépések és a gasztronómiai elemek egyaránt
nagy sikert arattak a
hatodik
alkalommal
megtartott Békési Tökmulatságon. A kedvező
őszi időjárás közepette
megtartott rendezvény
sokakat érdekelt.
Farkas Zoltán, Békés Megye Közgyűlésének elnöke
megnyitó szavaiban a szervező
Nefelejcs Egyesület hagyományokat őrző és továbbadó szerepét méltatta, majd maga is
a bogrács mögé állt, és elké-

A felvételen balról jobbra: dr. Ovádi Judit, dr. Molnár Zsuzsa és Mester
Péter. Több fotó a rendezvényről: www.bekesiujsag.hu.

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

követően sikerült megnyitnia
gyógyszertárát, melynek neve
is e komoly nehézségek leküzdésére utal. A Diadal Patika és
ennek vezetője, a munkája
iránt elkötelezett, segítőkész
és mindenkivel könnyen szót
értő Kovács István gyógyszerész 1936-tól szolgálta a békésieket. A negyvenes évek még
nehezebb időket hoztak.
Kovács patikus a háborúból
hazatérve tudhatta meg, hogy
árukészletét elhurcolták.
Folytatás a 2. oldalon

FOTÓ: SZEGFŰ KATALIN

16%

Emléktábla az egykori patika helyén

szítette a már sok helyen szá- kapták, aki már többször
megcsodált díszítő tökfaragó
mos díjat bezsebelt halászképességét ismét bemutatta.
levét, amit ebédre keA tökkel kapcsolatos progmencében pirított túramok közül kiemelendő
rós csuszával kínáltak.
még a Tökmustra, amelyMásnap Csaviga-féle
nek során többek között
vaddisznópörkölt volt
a legkisebb, legtakaroa menü, ez is az
sabb, legmulatságoutolsó cseppig elfosabb, legmagyarogyott. A jó ebédhez
sabb, leghosszabb és
a nótát Szegedi Imre
leglaposabb tököket
citerás és Petneházi
ismerték el ajánGéza zenész szoldékkal. Valódi
gáltatta.
kuriózum volt a
A töklámpásRónai fivérek,
faragás során
László és Gábor,
szinte eltűnt a
valamint SzaTájház udvarán
bó László által
felhalmozott nagy- Fiatal látogató
számú tök, az ihletet a mulatságon. alkotott Tököm Bököm
nem kevesen talán Hódos zenekar fellépése.
Folytatás a 4. oldalon
Krisztián szakácsmestertől

megünnepeljük a zöld ünnepeket. Ilyen például a Föld

napja, vagy a takarítás világnapja. Ezen kívül olyan foglalkozásokat tartunk, amelyek a
környezettudatosságot célozzák. Van egy zöld folyosónk,
ahol az aktuális környezetvédelmi híreket, cikkeket teszszük ki. Itt kőzetgyűjteményt
és egy terráriumot is elhelyeztünk – meséli Béres Istvánné,
az óvoda vezetője.
A fürkész szoba igazi
különlegesség az intézményben. A gyerekek itt a közlekedéssel, matematikával, a világ
tájaival ismerkedhetnek. Egy
igazi kis labor, ahol a nagyob-

bak rengeteget tanulhatnak
környezetünkről. A termekben külön természetsarkokat
alakítottak ki, ahol gyümölcsöket, terméseket, rovar- és
bogárgyűjteményeket is berendeztek. Ezen kívül barkácsfalak, ahol a gyerekek természetes anyagokból, számukra megfelelő eszközökkel
barkácsolhatnak.
– Az óvodában szelektív
hulladékgyűjtést folytatunk:
külön gyűjtjük az alumíniumot, a veszélyes hulladékot, és
komposztálunk.
Folytatás a 2. oldalon

Jótékonysági gálán léptek fel
az óvodások
Az első hazai kisdedóvó, az
Angyalkert
alapítójának,
Brunszvik Teréznek halála 150
évfordulóján, reá emlékező
jótékonysági gálát tartottak
október 15-én a zsúfolásig
megtelt kulturális központban.
Izsó Gábor polgármester és a
Békési Kistérségi Óvoda mellett társszervező Ipszilon Pedagógiai Intézet igazgatója köszöntőjében az óvodában eltöltött évek és az ott kapott élmények jelentőségét méltatta.
– Az óvodai nevelés a remény pedagógiája, hiszen egy
óvodásból még bármi lehet,
nincs korlátok közé szorítva.
Ezért is nagy az óvodapedagógusok felelőssége – hangzott el.
A programban békési, gyu-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Ön bízik a kormány
devizahiteleseket
megsegítô terveiben?

Békési hagyományokra épülő játékokkal léptek fel a Központi Tagóvoda óvodásai. Még több kép: www.bekesiujsag.hu.

lai és mezőberényi óvodások
és óvónők léptek színpadra
különféle stílusú táncokkal,
kórusművekkel, mesejátékkal,

bábozással. Belépőjegy nem
volt a gálára, de a befolyt adományokat az óvodai alapítványok kapják meg.
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A ZENEISKOLA ÉPÜLETE
A Petőfi utca 1. szám alatti sarki építmény
nemcsak építészeti, hanem iskolatörténeti
szempontból is figyelmet érdemel. 1552-ben
Szegedi Kis István református tudós pap, prédikátor, tanító itt alapított deákiskolát, amint a
falon lévő emléktáblán is olvasható. A debreceni Református Kollégium partikulája volt. Sok
idősebb békési személy ma is csak „kollégiumnak” hívja ezt
az épületet. Dr. Vitéz
Durkó Antal erről ezt
írja a Békés nagyközség története című
művében: „1844-ben
Békés akkori földesurának, gróf Wenckheim József Antalnak
a támogatásával felépült a ma is meglévő központi iskola, amelyben a földszinten elemi osztályokat, az emeleten pedig a gimnazista osztályokat helyezték el. Ezért nevezi ezt az épületet ma is a lakosság kollégiumnak.”
Előtte földszintes épület állt itt. Az államosítás után (1948) a 3. sz. Állami Általános Iskola nevet viselte. Az 1978-as földrengés során
súlyosan megrongálódott az épület. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal nem engedte,
hogy lebontsák az ősi iskolát, hogy helyette

„modernet” építsenek, hiszen védelem alatt áll.
Ezután lett zeneiskola. Belül az emeleten szép
hangversenytermet alakítottak ki.
A klasszicista stílusban épült iskoláról Sisa
Béla: Békés megye műemlékei című művében
a következőket írja: „A földszinten lévő falmezők vonalazottak, az egyenes záródású ablakok
fölött vállpárkányról
induló ívsoros díszítés.
A földszintet övpárkány zárja. Az emeleten lévő ablakok szintén egyenes záródásúak, szemöldökpárkánnyal és övszerű
könyöklőpárkánnyal.
(…) A koronázó párkány fölött palafedésű, kontyolt nyeregtető. Bejárata a főhomlokzat középtengelyében lévő egyenes záródású
kőkeretes ajtó. Az udvari homlokzaton lévő
ácsolt bejárati ajtón és a portásfülke ajtaján
szép klasszicista vasalások. A földszinti helyiségek boltozottak. Az emeletre kétkarú lépcső
vezet, a lépcsőház a karok fölött boltozott.”
A régi református iskola városunk különlegesen értékes épülete, bízunk fennmaradásában, és így még unokáink is láthatják.
Bíró György, városvédő

Emléktábla
az egykori patika helyén
Folytatás a címoldalról
Munkája ellehetetlenült, míg
1950. július 28-án, hasonlóan az
összes többi gyógyszertárhoz az
egész országban, ezt is államosították. Még működött egy
ideig, majd felszámolták, a köznyelv ezekben az időkben is
Kovács Patikaként emlegette.
Kovács István és felesége, aki
magyartanárnő volt, 1978-ban
Orosházán halt meg.
Az emléktábla-avató ünnepségen jelen volt a Kovács
család egyetlen élő leszármazottja, dr. Ovádi Judit is, aki
a hetvenes évek közepe óta
nem járt a házban. A Békési
Újságnak elmondta, hogy
egész gyermekkorát és diák-

korát a Petőfi utca 25. szám
alatt élte le, szép emlékek
kötik ide. Sohasem gondolta,
hogy a korábban csúnyán
lelakott épületet ilyen szépen
helyre fogják hozni. Judit
asszony okleveles vegyészként a mai napig aktívan dolgozik, a biokémia a szakterülete, évtizedek óta a Parkinson-kórt kutatja. Az ELTE
professzoraként a jövendő

vegyészgenerációt tanította
és tanítja. Békésre a férje,
valamint gyermekei és unokái is elkísérték.
A hatalmas, 800 m2 hasznos alapterületű, részben
többszintes és többször átépített épületkomplexumot a
Hot Drink Kft. tulajdonosa,
Guti Imre újíttatta fel. A ház
az italautomatákat és azok
töltőanyagait forgalmazó, délalföldi hatókörű, 18 állandó
alkalmazottat foglalkoztató
sikeres vállalkozás raktáraként és járműparkolójaként
üzemel, de mint a tulajdonostól megtudtuk, a jövőben ez
lesz a cég irodai és logisztikai
központja is. Szegfű Katalin

November 12-én lesz
a III. Református Bál
Idén november 12-én, szombaton este tartják a Református Bált. A helyszín
ezúttal a Karacs Teréz Általános Iskola a Szánthó Albert
utca 3. szám alatt. A bál védnöke Erdős Norbert, Békés és
térsége országgyűlési képviselője, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.
Az est házigazdája Izsó Gábor
polgármester és Pocsaji Ildikó,
a református iskola igazgató-

helyettese. A műsorban elsőbálozók adnak elő táncot, és fellépnek a Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanulói
is. A bál során a zenét Szabó
Péter szolgáltatja. Tombola,
értékes nyereményekkel. Jegyek elővételben vásárolhatók
meg november 10-ig a Békési
Református Lelkészi Hivatalban (Széchenyi tér 21.)
A belépőjegy ára: 4500 Ft.

Előadás a kenguruk földjéről
Az Ausztrál Nagykövetségről Uhrin Tamás politikai-gazdasági elemző és Demeter Judit konzuli menedzser tartanak vetítéssel egybekötött előadást Ausztráliáról október 21-én 17 órától. A látogatás célja az áprilisban megalakult Ausztráliai és Békési Polgárok
Egyesületének további kap-

csolatépítése és a tagok
együttműködésének erősítése. A szervezők a meglévő
tagok mellett várják mindazon személyeket a kulturális központ Kápolnatermébe, akik érdeklődnek
Ausztrália iránt, és szeretnének a közösséghez tartozni.
Az idén tavasszal óriási
érdeklődés övezte az egyesü-

let alakuló ülését. A közösség célja a kölcsönös partnerség biztosítása a két
ország között a hagyományok ápolása, a két nép kultúrájának megismerése és
megismertetése révén. A
kezdeményezés megálmodója Juhász Zoltán helyi vállalkozó, aki egyben az egyesület elnöke.


Fürkész szoba és lepkekert is van
a békési Zöld Óvodában
Folytatás a címoldalról
– A komposztáló mellett helyezkedik el a
veteményes és a gyógynövénykert. Ezeket a
gyerekekkel együtt műveljük. A lepkekert és a
lepkeitató is itt került kialakításra – mutatja
meg Béres Istvánné.
A gyermekek óvodai életét teljesen átszövi a
környezettudatosság. Már a szülők is észreveszik ezt.
– Otthon szólt a kislányom, hogy a rossz elemet hozzuk be az oviba a szelektív hulladékgyűjtőbe. Nagyon élvezte a legutóbbi élményszerzős sétát is. Most egy farmra látogattak el,
ahol kecskesajtot is ehettek – mesélte lapunknak Bécsi Lászlóné.
Rengeteg munka és természetesen anyagi
hozzájárulás is szükséges ahhoz, hogy ilyen
színvonalon tudják tanítani a gyerekeket.
– Adományokból, szülői és pedagógusi összefogással, hosszú évek munkájával értük el, hogy
zöld óvoda legyünk. Szeretnénk a későbbiekben
bázisóvoda lenni. Szívesen segítünk a tapasztalatainkkal más intézményeknek vagy épp szülőknek is – sorolja a terveket a vezető óvónő.
A zöld óvoda logót három évig birtokolhatja az intézmény. Ez idő lejártával felülvizsgál-

A hulladék nem szemét – tudatosítja a gyerekekben
és szüleikben a kiállítás, melynek tárgyait közösen
készítették.

ják majd. A Központi Óvoda teljesen a környezettudatosság szellemében neveli a békési
kisgyermekeket, és ezt most már nemcsak a
Madárbarát óvoda cím, hanem a Zöld óvoda
elismerés is bizonyítja.
Rucska Beáta

Évet zártak a mozgáskorlátozottak
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete és a
Békési Helyi Szervezete évzáró vacsorát tartott október 1jén Mezőberényben, a Tópart
Vendéglőben.
A vacsora során Czeglédiné
Kovács Ágnes elnök a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete fennállásának

30. évfordulója alkalmából
beszámolt az elmúlt három
évtized munkájáról, és levetítettek egy filmet is a mozgáskorlátozottak
napjairól,
gondjairól. Az elnök asszony
oklevéllel köszönte meg Izsó
Gábor polgármesternek a
többéves támogatást, míg
Laukó András, helyi elnök

több évtizede tartó kitartó
munkáját emlékplakettel ismerték el. Az eseményen jelen volt továbbá Vámos László tanácsnok is.
Az este közös vacsorával,
kötetlen beszélgetéssel és tánccal folytatódott – tájékoztatott
Szűcs Gáborné, a békési helyi
szervezet vezetőségi tagja.
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Olimpikonok nevét viselő iskolák igazgatói
tanácskoztak Békésen
Október 4-én országos
vendégek érkeztek a Békési Kistréségi Általános
Iskola Dr. Hepp Ferenc
Tagiskolájába. Itt rendezte meg tanácskozását
a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA). A tagiskola ugyanis, mint olimpián járt sportdiplomata
nevét viselő iskola, tagja
a MOA-nak.

Pálmai
Tamás

A felvételen balról jobbra: Deákné Domonkos Julianna, a Dr. Hepp Tagiskola vezetője, Kis Eszter, a Békési
Kistérségi Iskola igazgatója, Izsó Gábor polgármester, Dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára,
Szlatényi György, a Magyar Diáksport Szövetség főtitkára, Harkáné Hepp Judit, Dr. Hepp Ferenc lánya,
Harka Zsófia, Dr. Hepp Ferenc unokája.

A kora délutáni órákban
vette kezdetét a tulajdonképpeni tanácskozás, melyen
Dr. Jakabháziné Mező Mária, a MOA főtitkára számolt
be az idei olimpiai tábor tapasztalatairól. Ezután Szlatényi György, a Magyar
Diáksport Szövetség főtitká-

ra előadásában az olimpiai
iskolák részvételéről szólt a
Dr. Mező Ferenc szellemi
diákolimpián. A hivatalos
program Dr. Hepp Ferenc
emléktáblájának megkoszorúzásával ért véget, ahol Hégely Balázs, a modernkori
olim piák atyja, Coubertin

báró Óda a sporthoz című
versét szavalta. A vendégek
hazaindulás előtt végigjárták a megújult iskolát, meglátogatták a termeket, kifejezték tetszésüket az épületet övező terület természeti
szépségeivel kapcsolatban.
(Forrás: www.heppiskola.atw.hu)

Helytörténetet és rovásírást taníthatnak
a békési iskolákban
Békés város újratelepülésének 300. évfordulóján a régi magyar őshaza irányába azzal a kezdeményezéssel is,
városi közoktatási intézményekben számos érté- mutató jelrendszer, a székely- hogy a helységnévtáblák alatt
magyar rovásírás történetének – külön táblán – a székelykes helytörténeti tárgyú projekt zajlott le.
Ezek keretében diákok százai ismerkedtek meg városunk
értékeivel, történelmének szemelvényeivel. A Képviselőtestület Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága ezért javaslatot tett, miszerint Kistérségi
Általános Iskola két tagiskolájának 6-8. évfolyamán a történelemtanárok
fordítsanak
évente egy-két órát a város
múltjának
bemutatására.
Kívánatosnak tartanák, ha a

Értelmiségi

FOTÓ: KIRÁLY GYULA

A vendégeket mindenekelőtt Deákné Domonkos Júlia
tagiskola-vezető köszöntötte,
és mazsorettek bemutatója
kedveskedett az egybegyűlteknek. Izsó Gábor polgármester
röviden bemutatta városunkat,
és tájékozatót adott Békés
sportfejlesztéséről, elképzeléseiről. Kis Eszter igazgatónő a
Békési Kistérségi Iskolát hozta
közelebb a vendégekhez, kiemelve elsősorban a sportot és
az elmúlt években történt
megújulási folyamatokat.

Je g y z e t

városban tanuló, Békésen
érettségit szerző helyi és nem
helyi középiskolás diákok is
rendelkeznének
bizonyos
ismeretekkel Békés történelméről, ezért a két középiskola
felé is ajánlással éltek a helytörténet tanításának megoldására a történelem tantárgyba
integrálva.
Az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság javasolja továbbá, hogy a több ezer éves, a

MPE Országos Cigány Misszió
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.
„ADNI ÖRÖM”
Gyûjtés: 5630 Békés, Petôfi u. 56.
Munkanapon: 8-16 óra között
Info telefon: 06/20-886-4484, 06/70-315-9427

és írásjeleinek megismertetése
is kerüljön be az általános és
középiskolák tanmenetébe, a
magyar nyelvtörténet témakörének oktatása során.
A bizottság egyetértett

magyar rovásírás betűivel is
megjelenjen a Békés szó. Az
ötlet Vámos László tanácsnok,
valamint a KDNP több önkormányzati képviselője nevéhez köthető.

Mucsi András a megye új alelnöke
Október 14-i ülésén Békés Megye Képviselô-testülete a korábban lemondott H. Kovács Judit társadalmi megbízatású alelnök
helyett Farkas Zoltán elnök indítványára Mucsi Andrást választotta meg. A fiatal KDNP-s
politikus városunk képviselô-testületének
több ciklus óta tagja, az oktatási, kulturális és
sport bizottság elnöke. Német-történelem
szakos tanárként a Szegedi Kis István Református Gimnázium nevelôtestületében dolgozik, valamint a helyi egyházközség presbitere.
Mucsi András megválasztását a megyei képviselôk közül 10-en támogatták, heten ellene szavaztak. Mucsi András letette a hivatali esküt.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Kabai
Zoltán (Békés) és Vágási
Marianna (Békés), Bodoczki
Emánuel (Békés) és Darócz
Klaudia Noémi (Kétegyháza), Egeresi Attila (Békés)
és Csuvár Anett (Békés),
Lakatos Lajos János (Békés)
és Varga Kinga (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Sike András
(89 évesen), özv. Barát Ferencné (55), Reszelő Dánielné (55), Kovács Istvánné

(63), özv. Bodor Lászlóné
(72), Balog Sándor (75),
Molnár Gyula (72), özv. Fábián Istvánné (86), Darvasi
Lajos (48), özv. Juhász Lajosné (67), Kiss Julianna
(89), özv. Sebestyén Istvánné (81), Seres András (50),
Ürmössy Attila (58).
Nyugodjanak békében!

Egy meghatározás szerint
az értelmiségiek szellemi
pályán dolgozó embereket
jelentenek. Ők kezdetben a
társadalom igen kis szeletkéjét jelentették, de gazdasági, társadalmi és politikai
megfontolásból számuk többé-kevésbé egybe is esett a
politikai akaratot megtestesítőkével. Ám a demokrácia
„finomulásával” párhuzamosan ez az állapot megváltozott. A közgondolkodás
mégis hajlamos az értelmiség véleményének nagyobb
jelentőséget tulajdonítani a
valóságosnál.
Nos, ezen már el lehetne
kezdeni a vitatkozást. Hát,
még ha a következőket is
elolvassuk! „Az értelmiségiek ritkán veszik komolyan
társadalmi felelősségüket.
Legtöbbjüket az anyagi
haszon mellett a hatalommal való – tudatos vagy
akár tudattalan – visszaélés
motiválja.”
Valóban igazak a fenti állítások? Vagy fogalmazzunk másképpen: van bennük magva az igazságnak?
Hisz annyit hallunk az
értelmiség árulásáról! A
sokszor szőrszálhasogató
aggályoskodástól meg kiakadunk olykor, és szívesebben haladnánk már a célunk felé józan paraszti ész
által vezérelve. Meg láttunk
bizony rengeteg önjelöltet
és önfelkent prófétát is, és
látunk ma is igen sok okostojást olyan pozícióban,
hogy agyon is röhöghetnénk magunk világgá kürtölt baromságaikon, ha az
ezekből fakadó okozatok
miatt nem a mi bőrünkre
menne a vásár.
Szerintem inkább kezdjük elölről a meghatározást.
Amikor a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége
(KÉSZ) megalakult Békésen, mi is elgondolkodtunk
azon, hogy nem gőgös-e
kicsit, kizáró-e ez az értelmiségi jelző? Aztán épp
helyi lelki vezetőnk és országos elnökünk világosították meg elménket, amikor elmagyarázták, hogy az
értelmiségi lét nem diplomához kötött, bárki, bármilyen végzettséggel tagja

lehet a szövetségnek, ha
értelmes, gondolkodó emberként éli az életét, szemléli a világot, felvállal egy
bizonyos értékrendet, és
felelősen tenni is hajlandó a
társadalmáért, nemzetéért.
És valóban, iskolai pénztáros és szobafestő-mázoló is
tagunk lett már a kezdetektől, s épp ez utóbbi volt
az, aki mély átéléssel és pátosszal adott elő szép magyar verseket. E gondolat
mentén tovább bandukolva, a végletekig feszítve a
kereteket akár azt is mondhatjuk, hogy mindenki értelmiséginek számít, aki
értelmes emberi életet él.
Nekem tetszik ez a kiszélesítés. Mint ahogy tetszik az
is, amit a minap mondott
egy „hagyomány óvóhelyet” működtető csepeli barátunk, aki azt tárta elénk,
hogy az igazi értelmiségi az,
aki nemcsak értelmes, hanem égi is („értelmi s égi”),
azaz nem feledkezett meg
hitérő és Istenéről sem. És
ez a gondolat összecseng a
Kövér László és Orbán Viktor által a minap épp a parlamenti KÉSZ kongresszuson elmondottakkal, akik
szerint minden bajok oka
Európában és a világon a
hittől való elfordulás, és,
hogy nem is lesz rend és béke, amíg a kereszténységhez vissza nem térnünk.
Miért emlegetem mindezt? Mert bizony egyre inkább olyan időket élünk,
amikor minden értelmes
emberre szükség van. Hisz
dönteni kell arról nemsoká,
hogy magyarok vagyunk-e,
vagy palócok, netán székelyek? Persze tudjuk a választ mi, kik elsősorban és
közösen mind magyarok
vagyunk s mellette szép
szavú palócok vagy nyakas,
büszke székelyek. De dönteni kell arról is, hogy magyar állampolgárok (is) legyünk-e, és szavazzunk-e
majd? A válasz igen, igen!
Felelős embert nem tántoríthat el senki a történelmi
lehetőségtől. Böjte Csaba
igazát valljuk, mely szerint
most nem fanyalogni kell,
hanem hinni és dolgozni, és
hagyni, hogy akiket élre
helyeztünk, tegyék a dolgukat. Betyár nehéz idők
járnak minden magyarra,
és ez határtalanul igaz.
Legyen hát bennünk most
éber az őrködő értelem és
élő a betyárbecsület.

www.bekesiujsag.hu
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Kilencéves az idei Tökkirály

Meghívó

Folytatás a címoldalról
Az együttes tagjai mások
mellett tökből készül hangszereken: tökakontingon és
tökkalimbán adtak elő jazzimprovizációkat és népzenét.
A tökről énekelt, mesélt történeteket a Csepeli Hagyomány Óvóhely is. Tökkirálynak idén a kilencéves Szilágyi
Tamást választották meg. A
Dr. Hepp Tagiskola 3. osztályos tanulója nagymamája
kertjében termett 21 kg-os
sütőtökkel érdemelte ki a
megtisztelő címet.
Vasárnap a rendezvények
inkább már a kakas és kukorica jegyében zajlottak. Kakasszépségverseny mellett a díszkukoricák is versengtek egymással, a gyerekek ügyességi
sorversenyen kukoricát morzsoltak, csutkakutat építet-

Tisztelettel meghívjuk
Békés város lakosságát az

1956-os Forradalom és
Szabadságharc 55. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésre
2011. OKTÓBER 23-I PROGRAM:
9 óra Ünnepi Szentmise a Hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban
9:15 „Emlékezés áldozatainkra” Ünnepi
Istentisztelet a Református
Templomban
10 óra Forradalmi Emlékmű előtt, a
Széchenyi téren
VÁROSI ÜNNEPSÉG
9:45 Térzene a Városi Ifjúsági
Fúvószenekar előadásában
Vezényel: Bagoly László
10 óra Himnusz
Ünnepi beszédet mond: Izsó Gábor
Békés város polgármestere
„Egy mondat a zsarnokságról”
– zenés, irodalmi összeállítás
Közreműködik: Theatrum
Hungaricum /Budapest/
Koszorúzás
Szózat

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

NAGYSIKERŰ SZÓRAKOZATÓ ŐSZI FESZTIVÁL VOLT A TÖKMULATSÁG

Felvonulás a Tökmulatság első napján a Tökfilkó és a Tökkirály vezetésével. Fotók: www.bekesiujsag.hu.

tek, és még kukorékoltak is.
Kakasos meséket báboztak a
Nefelejcs Egyesület tagjai,
míg a Dr. Hepp Tagiskola

Az aradi vértanúkra
emlékeztek

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!

Gyergyószentmiklóson
környezetszépítő versenyt
indítanak békési mintára.
Testvértelepülésünk delegációja a Madzagfalvi Na pokon ismerte meg a „Virágos Békés” pályázatot, és
ennek lakossági sikerén fel-

buzdulva döntött a vezetés a
maguk versenyének megrendezéséről.
Békésen a verseny jóvoltából jelentősen javult a lakosok
által gondozott közterületek
és rendezett zöld területek
esztétikai képe.

ÁRFOLYAMKOCKÁZAT NÉLKÜLI BIZTONSÁG
Sok ember életére hatással van a különböző valuták árfolyammozgásai. Mennyivel inkább így van ez a hitellel bírók életében, hiszen ez a törlesztőrészletre is kihat. Sok elkeseredettség,
kiszolgáltatottság és elveszettség érzése kerül felszínre az
emberek szavaiban. Szeretnének megszabadulni a tartozásoktól
a lehetőségek között épp megjelenő végtörlesztéssel is. A Biblia
az 1. Mózes 3. részében beszél arról, hogy az ember elvesztette
az Istennel való kapcsolatát a bűnbeeséskor. A bűnnek van büntetése, mégpedig a halál, és ez minden ember életére kihatott.
Ezt a büntetést, „tartozást” senki sem tudta kifizetni. Isten,
mivel látta az ember elveszett életét, ezért megoldást hozott. A
megoldás: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” (János 3:16) „A Fiú által kaptuk a megváltásunkat is, az Ő vére (halála) által Őrajta keresztül kaptuk meg
bűneinkre is a bocsánatot, Isten kegyelmének gazdagsága szerint.” (Efézus 1:7) Isten mindent megtett az Ő fia által, hogy a
bűn miatti tartozásunk ki legyen fizetve. Ha ezt elfogadom az
életemre nézve, Istennel helyreáll a kapcsolatom, és ez olyan
biztonságot ad, amiben nincs kockázat, amit soha senki és
semmi sem tud megváltoztatni! A lehetőség még mindenki számára adva van, éljünk vele!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Virágos verseny
testvérvárosunkban is
A Városvédő és -Szépítő Egyesület idén is megtartott aradi
megemlékezésén a római katolikus egyház képviseletében Nagy
József esperes, a református egyház képviseletében Katona
Gyula lelkipásztor emlékezett a
kivégzett mártírokra, és mondott imát a magyar nemzetért.
– Magyarnak lenni annyit

jelent, mint példát adni önfeláldozásból – hangzott el.
Az ünnepség gyertyagyújtással és mécsesek elhelyezésével ért véget a Forradalmi
Emlékműnél.
A városvédők jóvoltából
idén is több általános és középiskolás diák emlékezett a vértanúk hősiességére Aradon. 

harmadikos kisdiákjai A kiskakas gyémánt félkrajcárjával
léptek fel. Értékelték a Kukurikú címmel kiírt irodalmi-

és alkotópályázat nagyszámú
pályamunkáit, majd a rendezvényt Kukoricabál, azaz táncház zárta.
Sz. K.

Hazatér-e végleg
a Jantyik hagyaték?
A Jantyik Mátyás Múzeumnak
lehetősége adódott arra, hogy gazdagítsa városunk Jantyik gyűjteményét azáltal, hogy megvásárolja
a festő egyik férfiportrét ábrázoló
olajfestményét és egy bőrkötéses
imádságos könyvet, melyek jelenleg egy magánszemély tulajdonában vannak.
A Békési Múzeumbarátok Köre segíteni kívánja a múzeum
gyűjteményének gyarapítását, a műtárgyak „hazaérkezését”,
ezért adománygyűjtést szervez a tárgyak árának összegére.
A festményt és az imádságos könyvet ingyenesen
megtekinthetik nyitvatartási
időben, a Békési Galériában
(Széchenyi tér 4. szám).
Minden adományt köszönettel veszünk.
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Felvette a kesztyűt…

– Zoli! Téged sokan ismernek innen-onnan, de milyen
Surman Zoltán, a magánember?
– Békésen születtem 1976.
augusztus 20-án, cigányságom mellett békésinek és magyar embernek tartom magam. Nős vagyok, három gyönyörű gyermek édesapja.
Nagyfiam, Zoli 13 éves, kitűnő tanuló, most végzi a 8. osztályt, és elképzelése szerint
jogász lesz. Viki jelenleg negyedikes, ő is nagyon jó tanuló. Áron, a legkisebb most
kezdte az elsző osztályt. A
feleségem, Szabó Andrea gyönyörű, kitűnő háziasszony,
nagyon jó anya és feleség egyben. Szabadidőmben zenével
foglalkozom: van egy kis zenekarom, „Surman Zoli és a
békési fiúk” néven járjuk az
országot. Főleg hétvégeken,
vendéglátó-ipari helyeken játszunk, bármit, ami szórakoztatja a nagyérdeműt, latinostól a bárzenéig mindent. A
még megmaradt időm pedig
az egyesületemé.
– Felelős tisztségeket töltesz
be a cigányság szervezeteiben…
– Kisebbségi képviselőként
nem indulhat jelöltként (füg-

munkahelykeresésben, képzésben, beiskolázásban, pályázatírásban és annak elnyerésében,
az ösztöndíjas rendszerekben,
szóval az egészséges életvitelben. Ez nagy felelősség. Amit
teszek, azt jóindulatból, segítő
szándékkal és azért teszem,

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

„Felvettem a kesztyűt”– mondta beszélgetésünk
során a mindössze 35 éves Surman Zoltán. A vékony, minden gondja ellenére őszintén mosolyogni tudó, szívós fiatalember ezzel az ökölvívásra
gondolt, de… a folytatása ennek a mondatnak az
interjúban rejlik.

getlenként) az ember a törvény előírása szerint, ezért
négyfős csoportokba szoktak
szerveződni a jelöltek, egymást erősítik a választás során.
A legutóbbi kisebbségi helyi
választást, meglepetésemre, én
nyertem meg, így lettem a
helyi cigány kisebbségi önkormányzat tagja, majd később
elnöke. Ez utóbbiról, sporttal
kapcsolatos elfoglaltságom
miatt már lemondtam. Mindemellett a Megyei Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnak
is tagja vagyok. Azért indultam a választáson, hogy a
cigányok helyzetét próbáljam
javítani és a város előrehaladását szolgálni a legjobb tudásom szerint. Ennek szellemében tevékenykedem: segítek a

Vállalkozásindítás kockázat nélkül!
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
a vállalkozás-fejlesztésben élen járó Békés megyei szervezetekkel Európai Uniós forrásból „Vállalkozás-keltető” innováció transzfer projektet valósít meg.
A „Vállalkozás-keltető” keretében lehetőségük nyílik a
jelentkezőknek, hogy kipróbálják önmagukat és vállalkozásuk működőképességét anélkül, hogy viselnék a vállalkozóvá válás kockázatait.
A PROGRAM 12 HÓNAPIG TART,
ÉS A KÖVETKEZŐKET NYÚJTJA:
Gyakorlatorientált képzés
Hat hónapos időtartam alatt a vállalkozói létre történő
felkészítés, és lehetőség nyílik a saját vállalkozás kipróbálásának lehetőségére védett keretek között. A résztvevők
álláskeresők maradnak, és a képzés ideje alatt keresetpótló
juttatásban részesülnek.
Vállalkozóvá válási támogatás
A következő hat hónapban támogatásban részesülnek a
résztvevők, ahol a sikeresen kipróbált vállalkozói tevékenység folytatására nyílik lehetőség.
Folyamatos mentorálás
A program kezdetétől személyre szabott segítség mentorok részvételével, akik gazdasági, jogi, marketing, vállalkozási, pénzügyi témák mellett, stratégiai iránymutatást is
nyújtanak, valamint segítenek eligazodni a bürokrácia
útvesztőiben.


mert szeretem azt, amit csinálok és az embereket. Az
emberek már korábban is tiszteltek a magánéletemért, a
sportmúltamért, de talán nem
hangzik szerénytelenségnek,
hogy mint képviselőt még
inkább tisztelnek.
– Zoli, az ökölvívó. Mit kell
tudni róla?
– Hat-hét évesen vittek le
először a barátaim az edzőterembe. Kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is ott maradtam. Amatőr versenyzői
pályafutásom 1989. március
19-én kezdődött, akkor volt az
utolsó Békés megyei bajnokság, amit meg is nyertem. Ezt
követően egyik siker a másikat követte, amelyik versenyen elindultam, ott szinte

mindig dobogós helyet értem
el vagy megnyertem. A magyar ökölvívó válogatott tagja
is voltam a 90-es években,
melyet az akkori edzőmnek,
Szabó Sándornak köszönhettem. Többször voltam felnőtt
országos bajnoki helyezett és
több nemzetközi torna helyezettje, győztese. 2001-ben
adódott egy lehetőség, így az
év decemberében már a profi
ökölvívók táborát erősítettem
a lengyel Polish Box Promotion csapatában. Mérkőzéseim
nagy részét külföldön (Anglia, Írország, Wales, Portugália) vívtam, majd 2007-ben a
magyar Profi Box Promotionhöz igazoltam át, ahol jelenleg
is tag vagyok. Már öt éve szervezek itt Békésen küzdősport
gálát a Madzagfalvi Napok
keretében, és 2009-ben megmérkőztem a profi nemzetközi bajnoki címért, amelyet
sikeresen el is nyertem. Emlékezetes, hogy 2. menetben
több csont eltört a kezemben,
de nem adtam fel, és a tízmenetes meccs 6. menetében
döntő fölénnyel legyőztem
ellenfelemet. Egy ideig egészségügyi okokból abba kellett
hagynom az ökölvívást, de a
szükség úgy hozta, hogy a
családom anyagi biztonsága
érdekében újra felvettem a
kesztyűt idén augusztusban.
Emellett saját klubomban
edzősködöm, és nevelem a
sportág utánpótlását. Gugé
Következő interjúalanyunk
Szegedi Imre citerás.

SZELÍD GYÓGYMÓDOK,
CSENDES GYÓGYULÁS
1. Homeopátia: a „hasonlót a hasonlóval” elv alapján
működő homeopátia lényege az információval való gyógyítás. Információval, a szervezet finom áthangolásával,
öngyógyító képességének beindításával vagy serkentésével
éri el a javulást, segíti elő a gyógyulást. Nem juttat be a
szervezetbe semmilyen testidegen anyagot, nem terheli
meg a kiválasztószerveket, és nincsenek mellékhatásai.
2. Bach-virágterápia: Dr. Edward Bach homeopata, kutatóorvos az 1930-as években dolgozta ki a virágesszenciák
gyógyító módszerét, amikor olyan természetes gyógymódot keresett, amely a harmóniából kizökkent lélek megsegítésével a testi egészségét tudja helyrehozni.
3. Schüssler sók: Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler fedezte fel az ásványi anyagokat, amelyek a sejtek fiziológiaibiokémiai folyamataira hatnak és sokkal többre képesek,
mint a táplálékainkban előforduló ásványanyagok: képesek a szervezet hibás működéseit korrigálni, normalizálni,
bizonyos testfunkciókat élénkíteni vagy szabályozni.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Elengedhetetlen a munka becsületének visszaállítása –
jelentette ki Orbán Viktor a KÉSZ VIII. Országos
Kongresszusán az Országházban. Ezért alapvető fordulatra van szükség, hisz nemcsak gazdasági világválság van,
hanem szellemi is, és ez a többi válság alapja is. A
Teremtőjétől elszakadt embernek bomlik a hite, erkölcse,
családja és a társadalma. Önző lesz, pillanatnyi érdekeit
többre tartja az igazságnál. Az ország legnagyobb valutatartaléka a szellemi tőke. Arra kérte a KÉSZ-kongresszus
hallgatóságát, hogy segítsenek megértetni a magyar
emberekkel, hogy csak összefogással kerülhetünk ki a bajból. A magyar kormány sem képes csodákra. Mi, keresztény magyar emberek nem akarjuk tétlenül nézni, hogy az
egész civilizációnk hanyatlik. Aki európai, az keresztény,
mert keresztény kultúrában nevelkedett. Ez a kultúra a
cselekvés kultúrája. A mi célunk, hogy jól gazdálkodjunk
a ránk bízott értékekkel, az emberek tudásával, szorgalmával, a természet kincseivel, vagyis a Teremtő ajándékaival – hangsúlyozta a miniszterelnök. Európa keresztény
gyökerei világos útmutatást adnak: vissza kell térni a cselekvés útjára, helyre kell állítani a munka státuszát, és
helyre kell állítani a munkát végző emberek becsületét.

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)
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Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ 2010.
március 22-2011. november
21. között valósítja meg a
TÁMOP
5.3.3-08/2-20090002 pályázati programját. A
program célkitűzése 16 fő hajléktalan személy társadalmi és
munkaerő-piaci integrációja,
foglalkoztathatóságának növelése, képzése és a munkavégzéshez szükséges megfelelő
háttér, biztonság, azaz a lakhatás biztosítása. A célcsoport
tagjainak kiválasztását követően megkezdődött a foglalkoztatási, képzési lehetőségek
feltérképezése, a lakhatás feltételeinek megteremtése.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen az Iskola utcában 120 m2-es
félkész ház, 800 m2 telekkel eladó. Érd.:
30/658-75-05.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Fáyn, I. emeleti, háromszobás, 64 m2-es,
erkélyes, felújított lakás garázzsal és
téliesített kamrával eladó vagy cserélhető
kertes ház értékegyeztetéssel. Érd.:
70/945-95-59.
Eladó a Fürdőhöz közel 1+2 fél szobás
összkomfortos családi ház. Kisebb házat
vagy lakást beszámítok. Érd.: Dózsa u. 41.
vagy 20/474-40-93. Ár megegyezés szerint.
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Békés központjában, a Juhos Foto fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Mezőberényben 306 m2-es teleken bontásra ítélt ház eladó. Érd.: 70/337-11-85.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás, vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Építési telek eladó Békésen Bocskai u. 16
szám alatt. Érd.: 66/416-642.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Malomasszonykertben összközművesített
zártkert, rajta téglaépítésű kis házzal eladó a
Szekeres tanya mögött. Érd.: 30/314-58-02.
Háromszobás családi ház 700 m2 telekkel
eladó Békésen. Érd.: 66/410-323.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Tel.: 70/235-97-29.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Kertes ház sürgősen eladó a Hegedűs u.
5. szám alatt. Érd.: 30/423-58-79.
Parasztház eladó Békésen. 30/95-22-466.
Békésen kis ház kis udvarral, jó állapotban
eladó. Érd.: 20/21-23-585.
Eladó a Csallóközi u. 80. számú ház. Érdeklődni ott lehet.

Az egyéni fejlesztési és
szolgáltatási tervek elkészítése során kezdetét vette a
közös munka a mentorok és
az ellátottak között. A mentorok a folyamatos szociális
munkával olyan életforma
kialakítását segítik, amely a
támogatások
megszűnése
Békéscsabán kellemes környezetben ház
(téliesített hétvégi ház, tanya beszámítással) eladó. 20/97-25-902.
126 m2-es, kétszintes lakás a városközpontban eladó. Érd.: 30/273-84-16.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehetőséggel (tetőtér, zárt terasz), termő gyümölcsössel eladó. Villany és fúrt kút van,
egész évben megközelíthető. 66/634-457.
Ház eladó Békésen. Érd.: 30/844-90-72.
Lakás eladó Békésen, az Ady utcában. 39
m2-es, II. emeleti, egyszobás, felújított,
egyedis, beköltözhető, nagy erkélyes. Tel.:
30/967-15-77 (17 óra után).
Eladó a Fáy u. 11. I. em. 7. számú lakás,
felújított, másfélszobás, erkélyes, teraszos. Érd.: 30/29-97-907.
Elcserélném kétszobás kertes házamat
lakásra második emeletig. 20/47-39-541.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Elcserélném háromszobás, nappalis,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfortos családi házamat (nagy mellékhelyiségek, garázs) első emeleti háromszobás
lakásra. Érd.: 30/542-72-12.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Ház eladó Békésen, vízpartra nyúló gyümölcsös kerttel. Érd.: 70/94-55-102.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás
+ étkezős családi ház eladó nagy melléképülettel, kétállású garázzsal. Tel.: 20/
521-95-04.
Borosgyán 3. tavon tórész kiépített hellyel
eladó. 30/383-68-65.
Teljesen felújított, tégla családi ház eladó
Vashalomban, csak igényesnek. Fizetési
könnyítéssel. Tel.: 66/416-560, 70/67-83155, egész nap.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Borosgyáni II-es bányatavon horgásztelek
eladó. 14, millió Ft. 70/558-34-34.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó. Békés, Kopasz u. 10. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
Békés, Mátyás u. 20. Tel.: 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.
Eladó a Dankó u. 26. számú ház. Irányár:
4,35 millió Ft. Kisebb lakást beszámítok.
Nincsen rajta hitel. Tel.: 30/433-87-90.
Érd.: egész nap.
A Táncsics utca 8. sz. alatt családi ház
melléképülettel eladó. Irányár: 4,6 millió
Ft. Tel.: 30/439-92-62.
A Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Ár: 5 millió Ft. Tel.:
70/204-28-28.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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: OKTÓBER 25. KEDD 12 ÓRA.

után is fenntartható. A résztvevők egy önismereti csoportfoglalkozáson vehettek részt a
projekt indulásakor, amely
összekovácsolta a közösséget.
A lakhatási programelem
kapcsán 8 fő részesült albérleti támogatásban, melynek
során megkezdhették önálló,

független életüket. A kötelező önálló fenntartás után
többségüknek a továbbiakban is sikerült megtartania
lakhatását. Itt köszönjük meg
a város azon polgárainak a
segítségét, akik bizalmat szavaztak az ellátottaknak, és
nem féltek lakásaikat albérletbe kiadni. Minden előítéletüket félretéve kapaszkodót
nyújtottak a lecsúszott embereknek. A munkaerőpiacon
elhelyezkedett ellátottak folyamatosan fenntartják munkaviszonyukat, sikeresen beilleszkedtek a munkahelyi közösségbe, jól érzik magukat,
munkájukat legjobb képessé-

Apróhirdetések
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

KERT

Első emeleti, egyszobás lakás, felújított,
egyedi gáz-vízórás, kombi kazános eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 70/310-32-55.
Eladó Békésen a Veres P. téren egy 2,5 szobássá átalakított erkélyes, egyedi gázkazános lakás. Házra is cserélhető hasonló
értékben. Irányár 6 millió Ft. 30/476-93-80.
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.

Kert eladó a Malomasszonykert részen.
Járdás dűlőtől nem messze. 1486 m2
alapterületű, bekerített gyümölcsös fúrt
kúttal. Rajta fűthető téglaépület szigetelt
tetőtérrel, pincével, árammal. Érd.: 30/8241-570 vagy pppandras@citromail.hu.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Békés mellett termőföld eladó. Tel.: 20/
97-25-902.
Délóban 5700 m2 szántóföld eladó. 30/
381-37-27.
Malomasszonykertben 1660 m2-es föld
eladó vagy elcserélhető. Minden megoldás érdekel. 20/47-42-609.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Elad a Karacson, 3. emeleti, 59 m2-es lakás, egyedi víz-gázórás, parkettás szobák.
8,2 millió Ft. Tel.: 20/48-75-470.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ftért. 20/416-91-17.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó. Irányár: 12 millió Ft. Békés, Árvíz u. 1. Tel.: 70/406-26-48.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra
cserélhető egy teljesen felújított téglaház
fűthető garázzsal a fürdő és Dánfok vonzáskörzetében. Irányár:12,8 millió Ft. Érd.:
70/67-83-155, csak hétvégén.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Rendezett ház eladó a Bethlen u. 10. szám
alatt. 120 m2-es, gáz központi fűtéses, ipari áram. 15,8 millió Ft. Tel.: 20/48-75-470.
Eladó vagy békéscsabai házra cserélhető értékegyeztetéssel Budapest vonzáskörzetében lévő tetőtér beépítéses, 25 éve épült kertes ház. Irányár: 16 millió Ft. 20/926-13-47.
Békés jó környékén 1999-ben épített, hőszigetelt, 250 m2-es ház eladó 1111 m2-es
telken. 23,5 millió Ft. Tel.: 70/558-34-34.
Ház eladó a Kodály Z. u. 33. alatt. Tel.:
30/412-86-46. Ár: 25 millió Ft vagy megegyezés szerint.
KIADÓ INGATLAN

Békési, másfélszobás, összkomfortos
családi kertes ház hosszútávra kiadó. Tel.:
70/538-56-30.
Fáy utcán egyszobás, első emeleti, bútorozatlan lakás kiadó. Érd.: 30/444-39-84.
Kertes házban albérlet kiadó. 66/643-164,
30/83-29-850.
Lakás kiadó. 30/214-75-81.
Kiadó a Fáy u. 11. I. emeleti másfélszobás,
felújított lakás. Kéthavi kaució szükséges.
Érd.: 30/29-97-907.
Fáy utcában földszinten albérlet garázzsal,
hosszútávra kiadó. Érd.: 66/414-928,
30/54-45-746.
INGATLANT KERES

36 éves roma férfi albérletet keres Békésen. Egyszobás + konyhás, földszinti lakást. Tel.: 70/881-93-36.

Eladó Honda Dio AF27 robogó. Megkímélt
állapotban, metálkék fényezés. A motor
felújítva. Irányár: 60000 Ft. 20/338-28-03.
Kétütemű Trabant eladó. Tel: 30/6552515
Eladó 2db kis Polskira való gumi felnivel
jó állapotban, és 1 db 55 Ah akkumulátor.
Érd.: 20/43-41-480.
Simson S-53 Basic (1995-ös évjáratú), 3
db Simson Robogó és Simson S50N kismotorok kitűnő állapotban eladók. Tel.:
70/538-56-30.

ÁLLAT
Nagysúlyú mangalica eladó. 70/343-73-36.
Hízó hasítva eladó. 30/537-87-35.
Nagysúlyú hízók eladók. 30/38-969-81.
220 kg-os fiatal ártány hízó eladó most,
vagy novemberi vágással. Tel.: 66/411882, 20/268-92-94.
Féléves fiatal kutyus jó gazdira vár. Érd.:
30/256-47-94.

EGYÉB
170/50-es munkaruha öltöny eladó. Tel.:
30/65-52-515.
41-es munkabakancs eladó. 30/655-25-15.
Közúti baleset károsultjainak kártalanítási ügyintézése. Előzetes költségek nélkül. Telefon: 70/319-77-31
Eladó vagy jószágra cserélhető terménydaráló. Tel.: 30/320-60-71.
Eladó ajtók: 100/210cm-es teleüveges és
155/220cm-es kétfele nyíló félig üvegezett. Érd.: 70/279-62-26.
Alig használt, 5,8 kW-os FÉG parapetes
konvektor és egy fali átfolyós kémény nélküli vízmelegítő eladó. 70/27-96-226.
Megvételre keresek kifogástalan állapotú,
még garanciás felültöltős automata mosógépet. Szerelő által vállalt garanciával
felújított nem érdekel! Tel.: 30/476-93-80.
Eladó a Sporthorgász című újság 193 db
száma. Tel.: 30/65-52-515.
Zanussi fagyasztószekrény, Zanussi hűtőszekrény, szövőszék, üveges ablakkeretek, keverőtárcsás mosógép, centrifuga
és heverők nagyon jó állapotban, olcsón
eladók. Tel.: 30/246-96-79.

gük szerint látják el. A pályázatban támogatott személyek
között akad olyan, aki az elhelyezkedést követően 1 éven
belül logisztikai referenssé
vált az egyik nagyvállalatnál.
A képzések során a résztvevők olyan tanfolyamokat végeztek el, amelyekkel el tudtak, illetve a közeljövőben lehetőségük lesz elhelyezkedni
a nyílt munkaerő-piacon. A
pályázat ideje alatt a bevont
csoporttagok kirándulásokon
szabadidős
programokon
(filmklub, közös főzés) vehettek részt, olyan élményekkel
gazdagodtak, amelyben évek
óta nem volt részük.

Rotációs kapa (Einhell BMH 33/36 típusú,
négyütemű 3,3 kW (4,5 LE) teljesítményű)
új állapotban eladó. Tel.:70/538-56-30.
Héjas diót és dióbelet vásárolok. Érd.:
30/382-67-96.
KERTÉSZETI MUNKÁK: Kertépítés és szaktanácsadás, díszkert rendberakás, sövénynyírás, fűnyírás, szakszerű gyümölcsfametszés, szőlőmetszés, rózsametszés. Tel.: 20/
886-27-81.
Megvételre keresek 1990-ben a békéscsabai cserépgyár által gyártott, bontott
vagy új, natúr hófogós cserepet. Tel.: 30/
433-79-89.
Üstben főzött besztercei szilvalekvár eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó fa bébi rácsos ágy kókuszmatraccal, GRACO hintaszék 13 kg-ig, utazó kiságy. Érd.: 30/696-79-01.
Lehel kombinált hűtőgép eladó. Tel.:
30/65-52-515.
Trágya ingyen elvihető. 66/413-039.
Húsdarálóhoz hajtóműves villanymotort
keresek. 30/30/537-87-35.
Eladó: 300 literes fagyasztóláda, Whirpool
mosógép, Karancs gáztűzhely, ETA takarítógép. Ár megegyezés szerint. 70/51161-24.
Eladó: kétkarikás gáztűzhely, vitrines, ruhás polcos és fiókos szekrény, kétajtós
szekrény, előszobafal tükörrel és cipőtartóval, kihúzhatós heverő, háromszemélyes ágymenütartós rekamié. Tel.: 66/413969, 20/335-61-40.
Kályhacsempét keresek, Platnit, kályhaajtót, rostélyt. 30/537-87-35.
Eladó egy Omron1 típusú vérnyomásmérő, üzemképes jó állapotban. Érd.: 20/
622-81-10. Ára: 5 ezer Ft.
Eladó 2 db 50 literes kosaras üveg, szobapáfrányok, leánderek. Érd.: Békés, Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
17 q őszibúza vetőmag Martonvásári Béres II. fokozat eladó. Vetőmagüzemben
előállítva, zsákos. 30/232-29-89.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért, konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, 3x2 m-es szőnyeg újszerű állapotban nyolcezerért. Barna
hintaszék 7000 Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó újszerű állapotban lévő konyhabútor, szagelszívó, beépíthető Zanussi villanysütő és kerámialapos főzőlap. Tel.:
20/360-20-71
Sürgősen szükségem lenne 100 ezer Ftra. Nem ajándékba kérem, visszaadom!
70/30-33-446.
Eladó: fehér íróasztal üveglappal (5000
Ft), barna íróasztal (2500 Ft), háromszemélyes rekamié (3000 Ft), hármas tükrös
szekrény (2000 Ft), gáztűzhely (10 ezer
Ft), hősugárzó (5000 Ft), 2 db ajtólap.
Tel.: 30/95-22-466.
Eladó: rekamié + 4 fotel + asztal 17 ezer
Ft-ért, 2 db fotel 2-2 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 10 ezer Ft-ért, üstház üsttel 8
ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
hálószoba tükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Hároméves lányra nadrágok 500 Ft/db,
blúzok 300 Ft/db, melegítők 600 Ft/db
eladó. Fém számítógépasztal eladó 5000
Ft-ért. Érd.: 70/452-63-89.
2 db 200 literes vashordó védőkarikával
eladó. Kovács Mátyás, Békés, Farkas u. 1.
Eladó 1 db kifogástalan állapotú írógép.
30/85-81-911.
Békésen trágya ingyen elvihető. 66/643-447.
Újrarakott hordozható csempekályha
eladó. Tel.: 66/413-437.

A békési

Lidl áruház
parkolójába
decemberi

fenyôárusításra
alvállalkozót keresünk.
Érdeklôdni:

06-30/279-4872
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60 literes, egy évig használt savanyúságos műanyag hordó eladó. 70/236-35-37.
Eladó kukoricamorzsoló, nagy mázsa,
lábbal hajtós varrógép régi, 8 db ablakszárny (150 cm), villanymotorok és terménydaráló. Tel.: 20/49-41-688.
Ingyen elvihető nem szemetes, könnyen
felrakható sitt (cement, tégla, cserépdarabok). 70/236-35-37.
Kb. 5 mázsa sütnivaló sonkatök eladó.
66/421-493.
Szecskavágó, vas kutyaketrec, vasmázsa, fa
mázsa, 40 x 40-es járdalapok, 200 l villanybojler, 16 kalapácsos daráló, kukoricamorzsoló eladó. 66/643-164, 30/83-29-850.
Kézi tolókapa kereke és szára 1000 Ft-ért
eladó. 70/236-35-37.
Újrarakott hordozható csempekályha
eladó. 30/537-87-35.
Burgonya olcsón eladó. Tel.: 66/634-457.
Marhatrágya eladó. A szállítást megoldom. 30/85-81-911.
Textima varrógép üzemképesen eladó 35
ezer Ft-ért. 30/443-52-69.
Bontásból 160x170 cm-es műanyag ablak,
90x260 cm-es erkélyajtó, 100x210 cm-es
bejárati ajtó eladó. Érd.: 30/307-00-73.
Használt 2x3 m-es perzsaszőnyeg 3000
Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Sziesztakályha és olajradiátor eladó.
30/940-32-44.
Teljesen új forgótárcsás mosógép 25000
Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Eladó: teleajtó (185x65), 4 db 100-as vasbak, malterrosta, kézi kukoricamorzsoló,
220 W-os terménydaráló, piaci mérleg,
egykarikás villanyrezsó, Zsuzsi kötőgép.
30/381-37-27.
Rossz állapotú csempekályhát, kályhacsempét keresek. 30/537-87-35.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, 1 db takarítógép, 1 db háromrészes sarokülő.
Érd.: 30/905-49-14.
Jó állapotban lévő gumiskocsi eladó 50
ezer Ft-ért. 30/85-81-911.
Színes tévé, nagy mikró eladó. Tel.:
66/634-553.
Új német légpuska eladó. Rosszat, régit
beszámítok 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/629-28-38.
Eladó: Mora négykarikás gáztűzhely jó
állapotban,
Lehel
kétcsillagos
hűtőszekrény, tárcsás mosógép, centrifuga, kétrészes sárga konyhaszekrény, billentyűs harmonika bőrönddel, hármas
szekrény, háromszemélyes, ágyneműtartós rekamié, fotelok. Tel.: 66/413-969.
Eladó: női velúr bunda, férfi velúr bunda,
férfi béléses bőrdzseki, diffenbachia,
hatlevelű pálma. Érd.: 66/413-771.
Elektrovosvit 60 l orosz hűtőszekrény
1200 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Rossz akkumulátort, vashulladékot, villanymotorokat vásárolok. 30/230-58-53.
500 literes fagyasztóláda, háromszemélyes belgaplüss ülő helyhiány miatt eladó.
30/730-13-88.
Kutyaházak, kutyakennelek jó állapotban
eladók. 70/236-35-37.
Eladó: négyszemélyes rekamié két fotellal
újszerű állapotban 45 ezer Ft-ért. Tel.:
20/416-91-17.
Háromfázisú terménydaráló eladó. Érd.:
66/414-928, 30/54-45-746.
Hétvégi házba, szerszámoskamrába való
nem csúnya emeletes ágy eladó. 70/23635-37.
Eladó 2 db 25 literes üvegballon kosárral
együtt, 3 db vastag műanyag pálinkás ballon és 1 db 10 literes befont üveg. Tel.:
30/97-51-162.
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Kiállítástól és süteménypartitól
a lábbáb színházig
SOKFÉLE PROGRAM A KÖNYVTÁRI NAPOKON

Október 20. csütörtök 8 órától
Nyílt nap és fórum a Sportiskolában. Bővebben
lapunk 8. oldalán.

Kecskeméti Nóra nyelvtanárnő mutatta be Norvégiát.

Nóra, a református gimnázium tanára. Lázár Ervin meséit játékosan, sok meglepetéssel ismertette meg a gyerekekkel Diósné Csontos Julianna. Nagyon érdekes, igazán
nem mindennapi előadáson
vehettek részt a gyermekek
és szüleik, tanítóik Csernik

Szende székely mesemondó,
lábbábos műsorán, a Lábita
Színházban. A gyermekkönyvtár pedig minden hétköznap délután fogadta a kisiskolás gyermekeket, akik
különböző figurás könyvjelzőket készíthettek a játékos
foglalkozáson.
Zs. I.

Népdaltanulás és hangszerbemutató
a tarhosi általános iskolában
Szeptember 30-án a Békési
Kistérségi Iskola Tarhosi
Tagintézményében is megemlékeztek a Zene Világnapjáról. Tartalmas, vidám, a
mai kor követelményeinek

megfelelő rendezvény részesei lehettek az alsó tagozatos
kisdiákok. A program az 50
éve megszűnt Tarhosi Zeneiskolának emléket állító kiállítás megtekintésével kezdődött, melynek a tarhosi művelődési ház ad otthont. Kovács-Szabó Eszter kalauzolta
végig a gyerekeket a tárlaton,

melyet a tanulók korának
megfelelő elbeszélésekkel tett
érdekessé. Ezt követően az
iskolában sokféle hangszerrel
találkozhattak a kisdiákokat,
melyeket a háromfős tanári

kar gyűjtött össze. Volt itt
citera, hegedű, tangóharmonika, kutyaderék, nádsíp,
xilofon, dob és még lopótökből készült zeneszerszám is.
Ezeket mind kézbe lehetett
venni, és ki lehetett próbálni.
Egy másik teremben interaktív tábla segítségével szólalt
meg a hegedű, a duda, a nye-

nyere és a citera. Majd egy
nagyon szép népdal, a „Megyen már a hajnalcsillag lefelé” közös tanulása következett, melyhez a gyerekek illusztrációt készítettek. Ké-

sőbb Csukás István, volt tarhosi zeneiskolás meséihez írt
zenéket ismertek fel a nebulók. Befejezésül Kodály Zoltán Háry János daljátékából
készült rajzfilmet tekintették
meg. Az iskola lapunkon keresztül mond köszönetet Kovács-Szabó Eszternek, a rendezvény főszervezőjének.

Református iskolák kórusai
találkoztak városunkban
Békés református temploma adott otthon a közelmúltban megtartott Református
Iskolák Regionális Egyházzenei Kórustalálkozójának. A
kórusok mellett előadóművészek is bemutatkoztak.
A zenei eseményen részt vett
a vésztői Kiss Bálint, a gyulai

Magvető, a hódmezővásárhelyi
Bethlen Gábor református
általános iskola, továbbá a
Debreceni Kántus énekkara
Berkesi Sándor zeneszerző-karnagy vezetésével. A kórustalálkozón természetesen fellépett
református gimnáziumunk vegyeskara is Gelléné Körözsi

Eszter tanárnő vezényletével.
A hangversenyen az énekkarok
mellett bemutatkozási lehetőséghez jutottak az alapfokú
művészeti iskola azon növendékei, hangszeres szólistái is,
akik a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola tanulói.
Zs. I.

HÉTVÉGE

Október 21. péntek 17 óra
Vetítéses előadás Ausztráliáról.
Kulturális központ
Október 23. vasárnap 10 órától
Nemzeti ünnep. Részletek a 4. oldalon.

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 19-31. KÖZÖTT

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Október elsején, a Liszt
Ferenc életét és zeneszerzői
munkásságát bemutató kiállítással vette kezdetét az idei
Őszi Könyvtári Napok. A
zeneszerző születésének 200.
évfordulója alkalmából rendezett tárlat október 22-ig
tekinthető meg.
A hagyományosan október
első hetében megrendezett
könyvtári napokon változatos
programok várták az érdeklődőket. A sütögetni szerető
békésiek bemutathatták egymásnak süteménykészítő tudásukat, recepteket és ízeket
cserélhettek. A Díszítőművészeti Egyesület tagjai szintén
a nagyközönség elé léptek
békési hímzéseikkel. Diavetítéssel egybekötött országbemutatót tartott a varázslatos
Norvégiáról
Kecskeméti

Október 22. szombat 18 óra
Békési FKC - Ózdi KC bajnoki férfi kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok
Október 22. szombat 10 óra
Fregolina
Kupa
társastáncverseny.
Belépőjegy a nézők számára: 850 Ft/fő.
Kulturális központ

Október 31. hétfő 8 óra -10:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi művelődési ház

Október 26. szerda 16 óra
Békési Kertbarát Kör klubfoglalkozása.
Nyugdíjasok Háza

Meseillusztrációk tárlata
kor saját meséihez. Varázslatos
színvilága, emberi és állati
alakjai, az egyszerű formákkal
is mély mondanivalója mással
össze nem téveszthető, egyedi
stílust hoztak létre.
Horváth Hajnalka legutóbb
egy komplett meseillusztrációsorozatot a Dr. Hepp Ferenc
Tagiskolának adományozott.
A képek az egyik folyosót
díszítik ezután.
Sz. K.

Horváth Hajnalka békési
alkotóművész párját ritkító
gondossággal kidolgozott, csodás szépségű, olykor humoros
és minden esetben bájos, a
gyermeki lélekhez közel álló
meseillusztrációból nyílt tárlat
a Tökmulatság idején a
Tájházban, melyet sokan meg
is csodáltak. Az alkotó évek óta
készít illusztrációkat a többékevésbé ismert mesékhez, oly-

Egy nyelvet beszélünk
HA EZ VALÓ…
Realitás és valóság – azt hihetnénk, a kettő
egy és ugyanaz. Node… ha az lenne, nem is
írnék róla. A valóságról könnyebb beszélni,
ugyanis magyar szó, az egyébként szinte minden nyelvben rendhagyó, nálunk több tővel is
rendelkező létige va- tövéből képezzük, először melléknévi igenevet csinálunk belőle
(való, azaz létező), utána pedig elvont főnévvé tesszük. Talán úgy magyarázhatnánk meg
a szót, hogy azon dolgok összessége, amik
léteznek. Nem így van ez a realitással. A szó
a res-ből ered, ami többek között (kézzel
megfogható) dolgot jelent, ennek képzett változatát, a reálist a magyar nyelvben is üdvözölhetjük, a jelentése valóságos, gyakorlati –
sőt: teljesíthető. Ha ebből is elvont főnevet
csinálunk, megkapjuk a realitást. Sarkítva: az
a valóság, ami itt és most van, szemben a rea-

litással, ami voltaképpen sokkal inkább jelent
lehetőséget, mint valóságot.
Mivel okfejtésem annyira szakmai jellegű
lett, hogy nekem is kétszer kellett elolvasnom, az alábbi mulatságos történettel szeretnék bocsánatot kérni olvasóimtól: Három
angol úriember utazik egy vasúti kocsiban
Walesben, míg egyszer az ablakon kibámulva egy fekete birkát pillantanak meg.
„Walesben minden juh fekete” – mondja a
filozófus. Erre a fizikus megcsóválja a fejét:
„Nem, ez csupán azt jelenti, hogy Walesben
van egy fekete birka.” Mire a matematikus
összevonja a szemöldökét, és azt mondja:
„Igazából Walesben van legalább egy olyan
birka, aminek legalább az egyik oldala fekete.” Nos, ez valóság, nem pedig realitás.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Új lovas klub alakult
Horgász
szemmel
FEEDER HOROG

Országos bajnoki ezüstérem
a serdülő atlétáknál
Tatabányán rendezték meg
az atléták serdülő országos bajnokságát, ahol minden versenyszámban az országos ranglista első 24 versenyzője indulhatott. A Békési DAC atlétája,
Nyeste Ágnes megszerezte idei
második érmét. Ágnes a júliusi hétpróba második helye
után, most az 1997-es születésűek között, 300 méteres síkfutásban, egyéni csúccsal
(42.35) állhatott a dobogó má-

sodik fokára. A verseny előtt
egy hétig beteg volt fiatal
tehetségünk, így nagy bravúr
tőle ez az eredmény, és csak fél
méterrel csúszott le az első
helyről. 800 méteren (2:24.86)
az 5. lett. Az 1998-as születésűek között Gyöngyösi Terézia
távolugrásban 464 centiméterrel a remek 7. helyet érte el.
Veres Fanni magasugrásban a
kitűnő 138 centiméterrel a 9.
helyre ugrotta magát.

A feeder horog miben is
különbözik egy hagyományos
pontyos horogtól? Igen sok
eltérést találunk: elsősorban a
klasszikus formától eltérő az
anyag átmérője, a színe, a profilja. A feeder horog formáját
az adott halhoz, illetve a csali
típusához gyártják. Ezen horgokat mindig az adott feederes
szerelékünk összeállításához
válasszuk meg. A fenekező szerelékünket a kiszemelt halfajhoz állítsuk össze úgy, hogy a
hal akasztásakor a horog biztosan akadjon, és a megugrásakor ne görbüljön ki. Kimagasló
minőségű feeder horgok:
gamakatsu f22, 2260b, drenann feeder, kamasan feeder,
maver mt11. Ezek a horgok a
finom szerelékes erős horgászatot támogatják.
Szekerczés Sándor

BÉKÉSI ÚJSÁG

ban, kézilabdázásban és kispályás labdarúgásban mérték
össze erejüket. A Kállai Jenő
Emlékverseny kupáját idén is
a Békési Kistérségi Iskola Dr.
Hepp Tagiskola vihette haza
az összesített pontverseny
alapján.

A Körös-menti Lovas Szabadidős Lovassport Egyesület
ez év márciusában jött létre.
Ezen a napon két ember gyermekkori álma vált valóra.
Laukó Andrásé és unokahúgáé, Laukó Andreáé, akik
még gyermekként álmodták
meg az egyesületet.
– 13 évesen találtuk ki
Andreával, hogy lesz egyszer
egy lovardánk. Én évek múltán lótenyésztőnek tanultam,
majd elvégeztem a sportoktatói iskolát is. Most tehát régi
álmunk vált valóra. Szeretnénk, ha minél több ember
ismerkedne meg a lovaglással
a mi segítségünkkel.
A felettébb fiatal lovardában
egyre többen hódolnak e
sportnak. Óvodás csoportok,
fiatalok, és felnőttek kapcso-

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Fogadjuk és továbbítjuk rászorult ügyfeleinknek
a következőket:
jó állapotú használt ruha és cipő (bármely életkorú
gyermek, férfi, nő), megunt gyermekjáték:
plüssfigura, labda, baba, autó, társasjáték.
Konyhai kiegészítők: háztartási eszközök, edények,
evőeszközök, poharak stb.
Zárható szekrények, használt P4. számítógép.
Köszönet az eddigi felajánlásokért.

is tartani, de jövő nyárra lovastábort is tervezünk – mondta
el Laukó András, aki olyan
gyerekekre és felnőttekre is
gondol, akik speciális élethelyzetben vannak, hátrányokkal
küzdenek. Már jövőre szeretnének gyógylovagoltatást indítani mozgáskorlátozottaknak és más fogyatékkal élőknek, szakember segítségével.
A Körös-menti Lovas Szabadidős Lovassport Egyesület
e hónapban tartja lovas bálját.
Rucska Beáta

Akkreditálták a Sportiskolát
Sikerrel akkreditálta sportiskoláját a Békési
Kistérségi Általános Iskola, mellyel megkapta a
hivatalos regisztrációt a képzésre. A kezdeményezés iránt folyamatosan jelentős az érdeklődés,
idén már túljelentkezés volt a sportosztályokba.
A kezdeményezés legfőbb
célja, hogy a helyi sportklubok
számára biztosítsák az utánpótlásnevelést és a gyerekeket
sportra, mozgásra ösztönözzék.
Az országban sikeresen működő sportiskolák tapasztalataiból kiindulva indult el városunkban a sportiskolai képzés a
2010/2011-es tanévben. Az
iskola szerződést kötött az
országos szakszövetségekkel és
a helyi sportszervezetekkel, így
biztosítva a partneri együttműködést a gyerekek képzése
során. Az oktatással párhuzamosan elindult a Nemzeti
Sport Intézetnél az iskola ak-

kreditációja, a folyamat most
szeptemberben ért véget.
– A sportiskola tulajdonképpen egy jól megtervezett tematika mentén halad, és a helyi feltételekhez igazítva az országos
sportiskolai kerettanterv alapján
zajlik az oktatás – nyilatkozta
Izsó Gábor polgármester, aki
szívügyének tekinti a sport népszerűsítését a gyerekek körében.
A kezdeményezés különlegessé-

ge, hogy már első évfolyamtól
kötelező úszótanfolyamra járniuk a gyerekeknek, ötödik évfolyamtól pedig kötelező valamilyen sportágat választaniuk és
rendszeresen edzésre járniuk.
Továbbá ez utóbbi korosztály
heti öt testnevelés órája plusz
egy úszó foglalkozással is kiegészül. A sportiskola gerincét a
Békési Férfi Kézilabda Club
tanítványai adják, de sok más
helyi klub utánpótláskorú tehetségei is beiratkoztak már.
Jelenleg a következő sportágakban bontakozhatják ki tehetségüket: férfi kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, atlétika, kajak –
kenu, aerobic és az úszás.

Nyílt nap a Sportiskolában
Október 20-án, csütörtökön 8 órától nyílt napot tartanak.
Közismereti órák a Kossuth u. 4. alatt, testnevelésórák a sportcsarnokban látogathatók, majd 10 órától fórum lesz a sportiskolai képzésrôl a Janytik u. 21-25. szám alatt.

BÉKÉSI ÚJSÁG

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

lódnak ki így hétről hétre.
Egyelőre két póni és két hátasló áll az érdeklődők rendelkezésére. De sokan saját lovaikkal gyakorolnak a lovasoktató
figyelme mellett. Három gyermeket idén már versenyeztettek is, a gyermekügyességi
kategóriában. A lovarda még
nincs a végleges állapotában, a
boxokat most alakítják ki. Az
egyesületnek rengeteg terve
van a jövőre nézve.
– Szeretnénk túralovaglást
és gyermekügyességi versenyt

– családi magazin

Kállai Jenő
Emlékverseny
A napokban rendezték meg
a 41. Kállai Jenő Emlékversenyt, melyen hagyományosan a városi általános iskolák
vesznek részt, emlékezve a
névadóra, a békési sportmozgalmak néhai kiemelkedő
alakjára. A tanulók atlétiká-

Újonnan alakult egyesület és lovarda tűzte ki
céljául, hogy közelebb
hozza a lovassport világát a helyi lakosokhoz.

helyi információs,
közéleti és hirdetési újság
Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS, GYORSHAJTÁS!
Autóstársadalmunk egyik legjelentõsebb problémája a KRESZ által
meghatározott legnagyobb megengedett sebesség. Nagyon sok vita
van a korlátozások helyességérõl és betartatásáról, azonban mindenkinek el kell ismernie, ez minden közlekedõ biztonságát és épségét szolgálja. Nézõpontok ide vagy oda: A SZABÁLYOKAT BE KELL TARTANI!
Azonban vannak véletlen, szándékon kívüli gyorshajtások, amelyek a jelenleg piacon lévõ nagyteljesítményû gépkocsik rugalmasságából, a vezetõk kellõ rutinjának hiányából származnak. Sokan
kívánják ezek kiküszöbölését, mivel a bírságon lévõ összegeket igen
vastagon fogó tollal írják, jelentõs összegeket szab ki a hatóság.
Vannak a sebességmérõket érzékelõ és blokkoló berendezések,
amelyeket a 175/2003. Kormányrendelet hatályba lépése óta legálisan lehet birtokolni és használni.
Domokos István
Errõl a témáról bõvebben olvashat a www.botondauto.hu/cikkek oldalon.
Olvasói leveleket várunk az info@botondauto.hu e-mail címre.
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