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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Folytatódik a hétvégi gyermekétkeztetési program
3244 ADAG MELEG ÉTELT OSZTANAK KI A HÉTKRAJCÁR PROGRAMBAN
Nincs is annál nemesebb
cselekedet, mint olyan gyerekeken segíteni, akikkel szűkmarkúan bánt a sors. Békés
városában még ez év januárjában indult útjára Izsó
Gábor polgármester kezdeményezésére a „Hétkrajcár”
elnevezésű hétvégi gyermekétkeztetési program, amely a
társadalmi
szolidaritásra
épít. Az akciót magánszemélyek, vállalkozások, civil
szer vezetek segítik. Közel
kétmillió forintos adománya-

mekük számára készülő meleg ételt egy hónapon át hol
és mikor vehetik át, és vihetik haza.
A Hétkrajcár Gyermek étkeztetési Programhoz még
most is bárki csatlakozhat,
vagy adományával hozzájárulhat.
Az adományokat a Családért Alapítvány számlaszáma gyűjti: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200077-11061164 (Közlemény: Hétkrajcár).

iknak köszönhetően a szűkös
körülmények között felnövő
gyerekeknek huszonnégy
szombati napon 3244 adag
meleg ételt osztalak ki. Az
oktatási és szociális intézmények konyhái mellett a
Dübögő és a Bagoly étterem
is csatlakozott az akcióhoz.
Szakembereik ingyen, társadalmi munkában segítik a
karitatív akciót.
Az érintett családok személyre szóló levélben értesülhettek arról, hogy a gyer-

OKTÓBER 8-15.
Turul Patika (Piac tér)

A SZERZŐ FELVÉTELE

OKTÓBER 15-22.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Kézműves bemutató is zajlott az Őszi gyümölcsnapon.

Szüreti mulatság helyett
idén Őszi gyümölcsnap névvel
rendezte meg az évszak legnagyobb vásárát a Békési Piacfelügyelet október elsején. A
gyerekeket kézműveskedés,
népi gyermekjátékok, arcfestés, körhinta, légvár várta. A
felnőttek a zenés-táncos „színpadi” produkciók mellett sajtkészítő-, ételszobrász-, fafaragó-, szalmafonó- és szőnyegszövő bemutatót láthattak.
Sikert aratott a szilvalekvárfőzés és az ingyen kínált, kemencében helyben sütött szilvás
lepény, melyért hosszú sor állt.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZEPTEMBERI ÜLÉSÉRŐL

Új vezető két városi intézmény élén
HELYI TERMELŐK IS SZÁLLÍTHATNAK ALAPANYAGOT A KISTÉRSÉGI ISKOLA KONYHÁJÁRA

Megválasztotta a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ és a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum új igazgatóját legutóbbi ülésén a képviselő-testület.
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ igazgatói
álláshelyét október 1-től Kádasné Öreg Julianna tölti be.
Az intézményvezetői álláspályázatra öten jelentkeztek, közülük már a döntést előkészítő
eseti bizottság is Kádasné
Öreg Julianna szakmai elképzelését támogatta. A szociális
munkás végzettségű szakember korábban hosszú időn át
már dolgozott az intézményben, majd a Mozgáskorláto-

A második félév első két ételosztásának a Nagyház Pince Borozó biztosított helyszínt.

Sokak piacoztak az Őszi gyümölcsnapon

OKTÓBER 1-8.
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

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

Melyik a kedvenc
ôszi gyümölcse?

zottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központ Nappali
Intézményének volt a vezetője.
A testületi ülésen elmondta:
elsődleges célja, hogy a szociális szolgáltató központot a
további szakmai fejlődés irányába terelje, és az eddig jól
működő szolgáltatások értékeit megőrizze.
A testület ugyancsak határozott – zárt ülésen – a Békés
Városi Jantyik Mátyás Mú-

zeum vezetői pozíciójáról. Az
álláshelyre három személy
adta be pályázatát. A döntés
értelmében október 1-től az
intézményigazgatói feladatok
ellátásával Sápiné Turcsányi
Ildikó régész-főmuzeológust
bízták meg.
A testületi ülésen elhangzott
továbbá, hogy a Békési Kistérségi Iskola a jövőben is csatlakozni kíván a Menza Minta –
Mintamenza programhoz. Ennek értelmében az iskola konyhája ezentúl is a program céljának megfelelően fogja összeállítani az iskolamenza menüjét.
Fontos szempont az egészségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújí-

tása, valamint az egészséges
táplálkozás tudatosítása a felnövő generációban. A program során lehetőség van helyi beszállítók, őstermelők, valamint a
bioélelmiszer-előállítók bevonására. Izsó Gábor polgármester
felhívta a figyelmet arra, hogy
csak úgy tudja a helyi őstermelők termékeit hasznosítani az
önkormányzat, ha a gazdák
összefogással megtermelik azt a
mennyiséget, amely elegendő a
mindennapi gyermekétkeztetés
biztosításához. Kiemelte továbbá, hogy a gyermekétkezetésnél
rendkívül fontos az elfogyasztott ételek mennyisége, minősége, összetétele és nem utolsósorban a változatossága.

Értékelték és jutalmazták a
„Szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack” című alkotópályázatra érkezett munkákat
is, melyeket meg is lehetett
tekinteni.
– A rendezvény célja, hogy
olyanok is kilátogassanak a
piacra, akik ezt máskor nem
teszik, továbbá, hogy megpróbáljuk felidézni az egykori
vásárok hangulatát, ízeit, illatait – mondta el lapunknak
Jeneiné Lagzi Mária, a piacfelügyelet vezetője, aki az Őszi
gyümölcsnapot várakozáson
felül sikeresnek ítélte. Sz. K.

Koncert a Zene
Világnapján
A hagyományokhoz híven az
alapfokú művészeti iskola hangversenyt rendezett az október elsejei
Zene Világnapja alkalmából. A
koncerten a zeneiskola tanárai és
végzős növendékei léptek fel, azaz
Andódyné Németh Andrea, Bagoly László, Bakai László, Bohus
Andrásné, Demjén Gábor, D. Nagy
Márton, Erdei István, Kovács
Gabriella, Mahovics Tamás, Sándor
Ottó, Szarka István, Szőnyi Graciella, Timkó Sára, Weigert Rebeka. A hangversenyen többek között
Vivaldi, Telemann, Liszt, J. S. Bach
és Chopin művei hangoztak el.

Koszorúzás Széchenyi
és Kossuth szobrainál
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megtartotta ünnepi
megemlékezését gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos
szobrainál a Békési Városvédő
és -Szépítő Egyesület. A szeptember 23-i megemlékezésen
Jenei Béla, nyugalmazott iskolaigazgató ismertette a 19. század két kiemelkedő államférfijának életútját, helyét történelmünkben, mindazokat a
tényezőket, amikkel gazdagították a magyar kultúrát,
tudományt,
hadviselést.
Mindkét államférfi mellszobránál – melyeket a városvédő
egyesület a nevüket viselő közterületen, a Széchenyi téren,
illetve a Kossuth utcán állított
fel az elmúlt évtizedben adományokból – koszorúzás is zaj-

lott. A város vezetése, a városvédők, és a helyi iskolák képviselői helyezték el tiszteletük
virágait.

A város nevében Izsó Gábor polgármester koszorúzott.
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A VOLT PINTÉR-HÁZ
A Széchenyi tér és a Szánthó Albert utca
sarkán álló földszintes, nyeregtetős saroképület a kisvárosi utcakép jellegzetes építménye.
Az 1970-es évek városrendezésekor le akarták
bontani az épületet a mellette lévő római
katolikus plébánia épületével együtt a
„modernizáció” jegyében, ám Pintér Márta, az
akkori tulajdonos felhívta a figyelmet a ház
építészeti értékeire, s
talán ennek is köszönhető, hogy ezen épületek még ma is állnak.
A Széchenyi térre
néző részben mindig
üzletek voltak. Az
1800-as évek második
felében épült házban
kezdetben a Lavatka család lakott, akik gazdálkodással foglalkoztak. A Pintér család 1916
októberében vásárolta meg a házat. A híres
kereskedőcsalád több tagjának volt az üzlete.
Pintér Zsigmondnak az épület plébánia felőli
részén volt rőfös üzlete. Pintér Bertalan az
épület középső részében árult, Pintér Pál az
épület jobb szárnyában cipőkereskedéssel foglalkozott. 1944. május 8-án az ingatlant feljegyezték mint zsidó vagyont. 1948-ban Pintér
Márta nevére íratták a boltot, illetve annak
egy részét. Az épületben népbolt, később a

Bélmegyer Áruház működött, majd Gyöngyösi Géza boltja, sokáig „Géza boltjaként”
ismerték a vásárlók. Gyöngyösi úr sokat áldozott az épület megmentése érdekében. Ő
jelenleg is itt él, a padlásszobás lakásban, a
bankhivatal fölött. A Szánthó utcai épületszárnyban élt a Pintér család. 1958-ban az Országos Műemlékvédelmi Hivatal a következő szakmai véleményt adta erről az
utcai homlokzatról:
„Az ablakok szegmentívesek, s füles
szegmensíves, erős
plasztikájú, tagozott
keretezésük van. A
könyöklőpárkányuk
végighalad a homlokzaton. Az épületet
háromtagú párkány koronázza, képszékében
keretezett tükörben romantikus jellegű vakolatdíszek vannak. Az ablakok tengelyében díszes padlásszellőző tárcsák helyezkednek el.”
Még megtalálható a nagy szárazkapubejáró mennyezetében lévő nyílás, mely a
termény csigával a padlásra való fel-, illetve
onnan leszállítására szolgált.
Az egykori Pintér-ház feltétlenül megóvandó, védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a természetes személyekről és a lakásokról nép-és lakásszámlálást kell tartani.
Az adatszolgáltatás- a törvényben meghatározott esetek kivételével - kötelező. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés.
A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2011. október 1., 0 óra, az adatszolgáltatónak a válaszokat mindig erre az időpontra gondolva kell megadni. Az összeírás 2011.
október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között történik. A pótösszeírásra önként kell jelentkezni az önkormányzat népszámlálási felelősénél. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről,
aki életvitelszerűen ott él. A kitöltött kérdőívek csak statisztikai célra használhatók.
A számlálóbiztosok 2011. szeptember 27-e és 30-a között minden címre eljuttatták az
adatszolgáltatói csomagot, amely tartalmazza a lakás-és a személyi kérdőív egy-egy példányát, egy tájékoztató levelet, valamint a lakáskérdőíven szerepelnek az internetes kitöltéshez szükséges azonosítók.
Az adatszolgáltatók 3 féle lehetőség közül választhatnak: interneten keresztül maguk
válaszolhatnak a kérdésekre, esetleg egy papír kérdőívet töltenek ki maguk, vagy a számlálóbiztos közreműködésével adják meg a válaszokat. Az internetes kapu október 16-ig lesz
nyitva, és ugyanezen időpontig lesz lehetőség a papír kérdőívek önálló kitöltésére is.
Október 1-jétől kezdve a számlálóbiztosok is felkeresik a háztartásokat, hogy megtudják,
kik szeretnék a kérdőíveket papíron kitölteni vagy a kérdésekre helyben, a kérdezőnek válaszolni. Október 16. után már csak a számlálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgáltatni.
A törvény szerint a valóságnak megfelelő adatokat kell közölni. Egy átlagos – 2-3 fős – családban az összeírás mintegy 25-30 percig tart.
Az adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban előre megkapja az őt felkereső számlálóbiztos nevét és népszámlálási igazolványának azonosítószámát, így a becsöngető számlálóbiztost azonosítani tudja, de kérheti tőle, hogy igazolja magát személyazonosító igazolvánnyal is. Az összeíró nevét, illetve az esetleges változást a népszámlálás időszakában
működő információs telefonvonalon (zöld számon) is ellenőrizni lehet.
A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.
A népszámlálással kapcsolatban további információk a www.nepszamlalas.hu internetes
oldalon találhatók.
Segítő együttműködésüket köszönjük.
Békés, 2011. szeptember 30.
Tárnok Lászlóné, jegyző
Települési népszámlálási felelős

BioRitmus
– az ÉLETre szóló fesztivál
Élettel telt meg a békéscsabai Széchenyi liget a közelmúltban, ahol Bioritmus Fesztivált tartottak. Két nap alatt
csaknem 3000 fő fordult meg
a rendezvényeken. Látványos
programok várták az ide látogatókat.
Péntek délelőtt a kecskeméti Zöld Ernyő Egyesület
segítségével óvodások és iskolások interaktív roadshow
keretében a környezetvédelem
különböző kérdéseivel ismerkedhettek játékos formában.
Délután örömzenélés mellett
kezdetét vette az 1. Országos
Lemanguria Találkozó, ahol
az érdeklődők betekintést
kaphattak a lélektáncba.
Szombaton igazi vásári
hangulat és program-kavalkád fogadta a kilátogatókat.
A családokat környezettudatos vetélkedő, a kicsiket
mesesátor és kézműves foglalkozás várta. A vásári forgatagban minősített biogazdák,

kézműves és helyi termelők
kínálták portékáikat. A Gyógyító Ösvényen praktizáló
masszőröktől, kineziológusoktól kérhettek segítséget,
továbbá érdekes, az egészséges táplálkozásról, természetes szülésről, élőházról szóló
előadásokat is meghallgathattak az érdeklődők. Egész nap
élőzene szólt a ligetben, a
Dobszerda, a Berbécs Zenekar és a Gitárklub jóvoltából.

Este a Vágtázó Csodaszarvas
adott két órás fergeteges lemezbemutató koncertet.
A rendezvény a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület
által indított Zöldülj! Fordulj!
– komplex szemléletformáló
programsorozat megvalósítása
a Körösök Völgyében című
projekt keretében az Európai
Unió támogatásával és az
ERFA társfinanszírozásával
valósult meg.


TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város lakossága részére
polgári védelmi riasztási gyakorlás végrehajtásáról
Annak érdekben, hogy az elérhetőségek biztosítottak legyenek, az
önkormányzatnak folyamatosan naprakész adatbázissal kell rendelkeznie.
Ennek érdekében 2011. október 10én a Polgármesteri Hivatal dolgozói,
illetve a települési polgári védelmi
szervezetbe beosztott és riasztási feladatokra kijelölt személyek a polgári
A sikeres védekezés egyik alapfeltéte- védelmi szolgálatról szóló általános
le, hogy a hivatásos védekezők mellett tájékoztatóval és ADATLAP kitöltékellő számú helyi lakos is részt vegyen a sével keresik fel otthonaikban az érintetteket.
védekezési munkálatokban.
Településünkön, ahogy az ország keleti felében szinte mindenhol, az elmúlt
évek katasztrófavédelmi eseményei kapcsán folyamatosan védekezési feladatok
ellátására volt és lesz szükség, mind a
téli, mind pedig a tavaszi vizek kártételei elleni védekezés idején, illetve a rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során.

Ennek érdekében a település lakosságából – a polgári védelemről szóló
1996. évi XXXVII. törvényben kapott
felhatalmazásom alapján – kijelöltem
egy esetleges védekezés esetére a polgári védelmi szolgálatba beosztásra
kerülők körét.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2011. október 10-én a településen
megalakított polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlására kerül sor.

A gyakorlás végrehajtása során
katasztrófavédelmi feladatok tényleges végrehajtására nem kerül sor,
a riasztás ellenőrzése és az adatok
egyeztetése történik.
A településünkön élők és azok értékeinek védelme közös érdekünk, ezért
kérem az Önök szíves együttműködését és egy esetleges veszélyes esemény
kezelése esetén a jövőben is!

Figyelem, a riasztási gyakorlás csak a
A gyakorlás célja a lakosságból meg- szolgálati védelembe előre beosztott
alakított és határozattal ellátott telepü- személyeket érinti.
lési polgári védelmi szervezet tájékoztatása, illetve a riasztásban érintettek
gyakoroltatása, valamint a beosztottak
Békés, 2011. szeptember 28.
személyes adatainak a pontosítása.
Izsó Gábor, polgármester s.k.
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Új elnök az öregdiákok egyesületénél
A Szegedi Kis István Református Gimnáziumban szeptember 10-én tisztújító közgyűlésre
gyűltek össze az egykori diákok, Dr. Balázs
István elnökletével.
Vámos László leköszönő
korelnök beszámolójában kis
múltidézésre invitálta a jelenlévőket. Beszélt arról,
hogy a Békési Öregdiákok
Egyesületének (BÖDE) megalapítása Dr. Vitéz Durkó
Antal és Dr. Banner János
nevéhez fűződik. Az egyesület legfontosabb feladata a
tanárok és a hajdani diákok
összefogása volt. Az 1950-es
években működésük megszakadt, és csak a kilencvenes években indították újra.
A célok hasonlóak maradtak,
mint egykor.

Az egyesület emlékfalat állított, hogy megismertesse a diákokkal az iskola meghatározó
alakjait, vezetőit, pedagógusait. Vámos László hangsúlyozta,
szükség lenne, hogy még szélesebb körben megismertessék
ezeket a személyiségeket, például egy kiadvány segítségével. Az ehhez szükséges anyagiak azonban nem állnak rendelkezésre, adományokat várnak. Vámos László leköszönő
elnök végül megköszönte
Szabó Endrénének, az iskola
volt igazgatónőjének és vezetőtársainak a szervezet munkájá-

Az öregdiákok által legutóbb, a főbejárat közelében állított emléktábla Dr. Haraszty Árpád biológus
előtt tiszteleg.

hoz nyújtott segítséget, és
reményét fejezte ki, hogy az új
vezetés is lelkesen támogatja
majd a BÖDE működését.
Az egyesület jövőjét illetően
megfogalmazódott, hogy tovább kívánják erősíteni a helyi
társadalmi szervezetekkel való

Je g y z e t

együttműködést, és élni kívánnak a pályázatok nyújtotta
lehetőségekkel. A kiemelkedő
pályát befutott diákoknak
emléktáblát szeretnének avatni, például Püski Sándor
könyvkiadónak.
A tisztújítás során új elnöknek a tagok az 1975-ben
érettségizett Gellén Jánost
választották, a korelnökök
Vámos László és Tamási Géza, a titkár Szabados Andrea
lett. Vezetőségi tagok: Farkas
György, Dávid László, Dr.
Nagy György, Dr. Balázs
István, Papné Somlyai Csilla
és Bagita Attila. Az új elnökség várja újabb tagok jelentkezését, és kérik támogatásukat a közösen kitűzött célok
eléréséhez.
Arató Tamás, BÖDE tag

Újság
Pálmai
Tamás

Fél évszázada kerültek ki az iskolapadból
EGYKORI OSZTÁLYFŐNÖKÜK IS JELEN VOLT AZ OSZTÁLYTALÁLKOZÓN

Lapunkat az osztály nevében Kósa Jánosné K. Szabó
Julianna tájékoztatta arról,
hogy az egykor 46 fős (!)
leányosztály tanulói négy évvel ezelőtt, a 46. éves találkozón jöttek össze először,
akkor 36-an érezték fontosnak, hogy visszatérjenek iskolájukba. Most valamivel kevesebben tudták szabaddá tenni
magukat ezen a szombat délutánon. Az asszonyok közül
sokan Békésen maradtak, itt
teremtettek egzisztenciát, és
vállaltak családot, míg mások
távolabbra kerültek. Szinte
mindannyian nagymamák
mostanra, akik büszkén
mutogatták egymásnak gyermekeik, unokáik fényképeit.
A 90. életéve felé közeledő

A SZERZŐ FELVÉTELE

Ötvenéves találkozóra Tasnádi Jolán osztályfőnöki és növendékeitől, hogy egymás goly vendéglőben vacsora
jöttek össze a 2. számú magyartanári minőségben, iránt és tanáraik iránt is sze- mellett folyt tovább a kötetáltalános iskola 1961- míg dr. Szúdy Gézáné egyko- retettel legyenek, ezt az em- len beszélgetés, ahol gyakran
ben végzett 8/B osztályosai egykori iskolájuk
épületében, a Rákóczi
utcán. A jó hangulatú
találkozón részt vett
valamikori osztályfőnökük, Tasnádi Jolán is.

Az 1961-ben végzett 8/B. osztály tagjai tanáraikkal. Több fotó a rendezvényről a www.bekesiujsag.hu oldalon

ri történelemtanárukként
volt jelen a találkozáson. Őt
külön is köszöntötték, hiszen
a napokban vehette át Egerben gyémántdiplomáját. Zsófi néni azt kérte egykori

beri tulajdonságot soha ne
feledjék. A fotózás után rendkívüli osztályfőnöki órára
került sor, ahol ki-ki elmesélhette, mi történt vele az előző
összejövetel óta, majd a Ba-

került szóba, hogy milyen stabil alapokat kaptak ebben az
iskolában, ebben az osztályban, melyre bizony egész életükben támaszkodhattak.
Szegfű Katalin

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Keller
Csaba (Békés) és Bereczki
Andrea (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Domokos
Sándorné (82 évesen), özv.
Szász Gáborné (85), Szekeres Sándorné (75), özv. Remeczki Istvánné (52, Murony), Révész Ferencné (66),
özv. Csávás Lajosné (82), id.

Püski Gábor (78), özv. Nagy
Gáborné (62), id. Kovács
Zoltán (73), Kiss Gábor
(50), Szatmári Ferenc (95),
Viczián Pál (57, Kamut),
Kürti Gábor László (77),
Pallag László (61).
Nyugodjanak békében!

Többször emlegettem már
sógornőmet, Marit, s vele
kapcsolatban a szókimondást, annak is azt a fajtáját,
mely – hisz csíki székely
menyecskéről van szó –
szembeköpi az igazságot magával az ördöggel is, lesz, ami
lesz. Nos, éppen ő mondta a
nyáron – miután átrágta
magát több kiló írott sajtóterméken, melyek mai otthonomból és szülővárosomból
származtak – hogy na!
Igen, így kezdte, ahogy
szokta, hogy: Na! Ismerve
„természetjét” vártam a letolást. De nem az következett, hanem két dicséret.
Ami tőle nagy szó. Az első
a mi kis békési lapocskánknak szólt, mely szerinte
úgy tud érdekes, színes és
helyi lenni, hogy nem válik
közben provinciálissá. A
Háromszék – mert hát erről is van szó – még nagyobb dicséretet kapott. És
ez itt nem reklám vagy belterjes talpnyalás akar lenni,
hanem egy őszinte ember
őszinte véleményének közlése. Szerinte ugyanis ez az
orgánum tartalmában és
veretes, elemző, tartalmas
és tartásos írásaiban lepipál
nem egy „anyaországos”
napilapot. Azóta ilyen
szemmel is olvasom napi
rendszerességgel a Megyei
Tükör gyerekkoromban
megismert mai utódját. És
mit tapasztalhatok ez ügyben az egyik legnehezebb
lapszámban, a hétfőiben
például, ahol az évek óta
így megszokott és elfogadott terjedelmes sportrovat
mellett alig marad hely a
hétvége aktuális társadalmi
történéseinek? Tapasztalhatom azt, hogy például
Lajos Bátyám nagyon is
érthetően és magyarul magyarázza el, mi is a teendő a
népszámláláskor székely –
magyar ügyben. Ennél már
csak az szívmelengetőbb,
ahogy a hozzászólók pontra
teszik az egyetlen ellendrukkert. Ez a cikk is országos, nemzeti mélységű.
Mint ahogy az a Szent Gellért szobor avatása is, hisz a
csupa nagybetűs ember,
Bíró püspök Atya jelenléte
nem csak az anyaország

üzenetét jelentette, hanem
össznemzetivé tette az avatóünnepséget, hiszen az első ilyen erdélyi remekműről
is van szó. Egyébként püspök Atya majd százdecibeles szevassz Tamásától,
melyhez méretes vállcsapás
is jár, hónapokra feltöltődöm, annyira közvetlenül
árad belőle szerető hit lelke.
De, csak ezen a hétvégen
vásári sokadalom is volt a
városban tiszta forrásból
merítő zenével. Ilyen itt
Békésen is egyre gyakrabban van. És kell. Jó együtt
lenni. Régi álmom, hogy
egy ilyen – például virágvasárnapi eseményre – Szentmise, Istentisztelet után
szentelt barkával a kezünkben vonulunk ki a templomból, és szétosztjuk azokat a sokadalom résztvevői
között, elmagyarázva közben, mit is jelentenek, amit
kezünkben tartunk, és azt,
hogy szeretjük őket, hisz
felebarátaink. De szó van
még a lapban a pápáról, aki
talán élete egyik legnehezebb útján van túl, hisz szülőföldjére látogatott haza…
Szó van álláskereső, életük
vezérlő csillaga után kutató
fiatalokról, honosításról. Az
állampolgárság
nagyon
fontos és lényeges, hiszen
magyar állampolgárként
lehet igazán megmutatni,
hogy a magyar mellett kiben mi lakozik még! Ugye
Lajos Bátyám?
De nem akarok teljes
laprecenzióval untatni senkit. Ezért hadd álljon itt zárásul az, ami a Felsőrákoson
hangzott el Kotecz József
unitárius lelkész szájából.
„Termésbetakarításkor
kötelességünk köszönetet
mondani mindazért a jóért,
amit az elmúlt esztendőben
kaptunk, meg kell köszönnünk, hogy mindennap ízes
kenyér került asztalunkra,
hogy földünk gazdagon termett, és azt is, hogy minden hibánk és gyarlóságunk ellenére Isten feltétel
nélkül szeret.”
Ezek után teljesen értem
Marit. Amit ő érzett, azt én
úgy fogalmaznám meg,
hogy a lap – mint ahogy a
mi kis újságocskánk is –
folyamatosan a valós helyzetet közli, de nem a szenzációkeltés kényszerével,
hanem emberien és optimistán, a jó híreknek is
helyet adva. Dixit. Azaz uff,
én beszéltem.
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Hithű református asszony
városunk legidősebb polgára

Meghalt Pallag László
volt kisgazda képviselő

olajszőkítési ügyek felderítése,
az alvilág és a politika közötti
összefonódások felszámolása
volt. Ellenszélben küzdött.
2002-ben kikerült az
Országgyűlésből és a városi
képviselő-testületből is. Azóta
a közélettől visszavonultan élt
Békésen. Az aktív politikusi
évei alatt funkciót vállalt a
Gazdakörben, pártoló tagja
volt a Politikai Foglyok Országos Szövetsége békési szervezetének, tiszteletbeli elnöke a
Békési Tornaegyletnek.
Becsületes magyart, városát
szerető békésit gyászolunk
személyében. Pallag László 61
évet élt.
(Forrás: beol.hu)

– Mit jelentett Zsófi néninek Isten jelenléte?
– Sokat jelentett, nagyon
sokat. Mindig is Istenben
bízó ember voltam. Hitben
járó ember. Kamut-pusztán,
ahol felnőttem, minden vasárnap az iskolában tartott
istentiszteleteire jártunk, a
hitem később is megmaradt.
Akkoriban az emberek nagyon vallásosak voltak. A lakodalmakban asztali áldást
mondtak, és még hálaénekeket is énekeltek köszönetképpen Istennek. Így volt ez
az én esküvőmön is.
– Meséljen még a gyermekkoráról!
– Hatan voltunk testvérek,
négy lány, két fiú. Sokat dolgoztam már gyerekkoromban
is. Nyolcévesen fejtem a tehenet, és tömtem a libát. De a
földeken is sok munka volt,
nyáron aratáskor kévekötés,

ősszel kukoricatörés és más
mezei munkák.
– Hol járt iskolába Zsófi
néni?

cai iskolában. Ő igen híres
tanítónő volt akkoriban.
– Beszéljen, kérem, a fiatalkoráról is!
– Férjem 1907-ben született,
1932-ben kötöttünk házasságot. Télen Kamuton laktunk,
nyáron Békésen. Két gyerekünk született: Zsófi lányunk
1933-ban, István fiúk 1941ben. Sokat dolgoztunk a

– Az elemi iskola első négy
osztályát Kamuton jártam.
Ladányi Károly volt a tanítóm.
Jó tanuló voltam, a hátsó padból hamarosan felkerültem az
első padba. Negyediktől hatodikig Séllei Vilma tanított
Békésen, a Csíkos-Jantyik ut-

tanyán, akkoriban még mindenki dolgozott. A fizikai munkát nem kerülték az emberek.
Sok jószág is volt, nekünk is.
Majd 1938-45 között a párom
sokat katonáskodott. Így én
lettem a gazda és a béres is egyben. Voltak lovaink, de még

FOTÓ: SZEGFŰ KATALIN

A békéscsabai születésű
(1950. szeptember 16.), eredetileg elektroműszerész végzettségű Pallag László élete
nagy részét Békésen élte le.
1989-től volt a Független Kisgazdapárt tagja, amelynek
helyi és megyei elnöke lett,
valamint nyolc évig országgyűlési képviselő volt.
1990-től 2002-ig tagja volt
Békés város képviselő-testületének, ahol az első ciklusban a
lakásügyi-, a másodikban a
sportbizottság elnöke volt.
1987-1994 között egyéni gazdálkodóként dolgozott. 1994ben került be megyei listáról a
parlamentbe, majd 1998-ban
a Békés megyei 3. választókerület lakossága választotta
meg képviselőjének. Országos
ismertségre az első Orbánkormány alatt az olajbizottságban végzett munkája révén tett szert. Célja a közélet
megtisztítása, a tisztázatlan

FOTÓ: INTERNET

Szeptember 24-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Pallag László, egykori békési kisgazda poli- Pocsai Istvánné Berczi Zsófia idén január 27-én
tikus, országgyűlési képviselő, aki az olajügyek töltötte be a 102. életévét, ő jelenleg Békés legidősebb lakója. Szobájában több szép festmény
kapcsán szerzett országos ismertséget.
mellett a Házi áldás is fogad, mutatva, hogy hite
milyen fontos szerepet töltött be életében.

milyenek! Szép és gyors lovak
voltak, feketék, Kamut-puszta
legszebb lovai! Én úgy értettem
a lóhoz, mint a férfiemberek.
– Jelenleg Zsófi néni Békés
legidősebb lakója. Nagyon
szép kort élt meg. Gondolom
nagy a családja is…
– Zsófi lányomtól, aki velem lakik, van négy unokám,
István oldaláról, aki Békéscsabán lakik, két unokám született. És van még hét dédunokám is. Tényleg nagy a család.
– Ilyen idős emberektől
meg szokták kérdezni, hogy
mi a hosszú élet titka. És is
ezt tudakolom Zsófi nénitől!
– Szeretet és békesség szükséges az életben, az, hogy szeressék egymást az emberek.
Régen segítették egymást,
nem csak a rokonok, a szomszédok is, nem úgy, mint ma,
sajnos. És a munka is fontos.
Én még 100 évesen is bevetettem az ágyam, 98-99 évesen
kertészkedtem, tavalyig keresztrejtvényt fejtettem.
– További jó egészséget kívánok Zsófi néninek a Békési
Újság nevében is!
Zsombok Imre

2011. OKTÓBER 8-9.
Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

Október 8. szombat

Október 9. vasárnap

10 óra
10:15
10:30
10:30

10 óra Horváth Hajnalka alkotómûvész meseillusztráció kiállításának megnyitója
10:15 Kakasszépségverseny és díszkukorica
szépségverseny. Nevezés 10 óráig díjtalanul a helyszínen.
10:45 Most kukoricázzunk! – játékos sorverseny
gyerekeknek
11:15 Kukoricázó – a Csepeli Hagyomány
Óvóhely fellépése
12 óra Jó ebédhez szól a nóta: Petneházi Géza
mûsora
12 óra Ebéd: vaddisznópörkölt Csaviga-módra
13 óra Eleink mesterségei: fafaragás és szalmafonás bemutató
13:30 Mesejáték bemutató
14 óra Nefelejcs Bábcsoport mûsora
14:30 Városi Ifjúsági Fúvószenekar fellépése
15 óra Alkotó- és irodalmi pályázat eredményhirdetése
15:15 Táncház Barócsi Attiláné vezetésével
16 óra VI. Tökmulatság zárása

VÁLTOZÓ VILÁGUNKBAN…
… Isten beszéde mindörökre megmarad! Aggodalommal
figyelem, ahogyan nő a félelem és a kétségbeesés társadalmunkban. „Kint harc, bent félelem” bujkál. Minden és mindenki változásért és megoldásért kiált.
Eszembe jutott a minap a tíz szűz példázata. A világítók,
akik a vőlegény jövetelét voltak elhívva bevilágítani és előkészíteni, egyszerűen nem végezték el a feladatukat, mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Jézus szerint öt balga szűz volt
köztük. Akik bár vallották Urukat, várták jövetelét, mégis
híjával találtattak, nem mehettek be „Atyjuk örökébe”.
Melyik ország, melyik ígéret a biztosabb? A látható vagy a
láthatatlan? Isten ígéretei, amelyek a Biblia szerint bizonyosak,
vagy saját valóságunk, amely szintén vaalmiféle valóságként él
bennünk? Melyik ország törvényei érvényesek? Melyek nem
változnak? Melyikben nincs félelem? Hol nincs zűrzavar?
Melyikben szeretnénk élni?
Jézus azt mondta: „ímé az Isten országa ti bennetek van.”
Rajtunk múlik, melyik országot, melyik akaratot, melyik törvényt választjuk.
Balog Tibor, lelkipásztor

11 óra
12 óra
12 óra
13 óra
13:30
14:30
15 óra
15 óra
15:30
16 óra
16:30
17 óra

Megnyitó
Belencéres Néptáncegyüttes bemutatója
Tökszobrászat bemutató
Tökmustra – tökszépségverseny. Nevezés 10 óráig díjtalanul a helyszínen.
Eleink mesterségei: halászhálókötés és kosárfonás bemutató
Jó ebédhez szól a nóta: Szegedi Imre
citerázik
Ebéd: halászlé és kemencében pirított túrós csusza
Tökmustra értékelése, eredményhirdetése
Tökös ügyességi játékok
Mesejáték bemutató.
Töklámpás faragása zenekísérettel
Tar Mihály és a Csepeli Hagyomány
Óvóhely népdal mûsora
Tököm Bököm zenekar fellépése
Tökkirályválasztás
Belencéres Néptáncegyüttes bemutatója
Felvonulás a városban a töklámpásokkal

Kísérõ rendezvények:
– látványfõzés: tejes és zsíros kukoricakása, mézes-mákos fõtt szemes kukorica, töklekvár
– hagyományos kézmûves vásár
– Kukurikú címû alkotópályázat kiállítása
– büfé: zsíros kenyér, óriásperec, minyon, meggy-, málna- és bodzaszörp, forralt bor, meleg tea
– fõtt kukorica, pattogatott kukorica, sült tök és tökmagolaj kapható
– arcfestés, hajfonás
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Minden program és a belépés ingyenes! A rendezvényt esõ esetén is megtartjuk.

Békéscsabán a Centerhez, óvodához, iskolához
közel,
pihenôövezetben
napkollektoros, hôszigetelt,
egyedi mérôs, vízórás, liftes
házban 5. emeleti másfél
szobás szép lakás eladó.
Irányár: 7,3 millió Ft

06 20/ 263-2193
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Jönnek a rímek

– Anci néni! Mióta, mi
okból és hogyan ír verseket?
– Aktívan azóta írok verseket, mióta az unokáim megvannak. Nemcsak verseket,
hanem meséket, történeteket
is. (Bármily hihetetlen, még jó
néhány, eddig kiadatlan szerelmes regény alkotója egyben
Anci néni – a szerző.) Mindig
nagyon szerettem a verseket,
ha könyvtárban jártam, az első
dolgom verseskötet keresése
volt. Mikor az unokáim kicsik
voltak, sokat meséltem nekik
csak úgy, magamtól, amit
másnap követeltek, de én már
elfelejtettem. Ők kérték, írjam
le őket. Így indult az írás számomra, természetesen rímekben. Sokszor két rántáskavarás
közben ugranak be a sorok,
amit az előre odakészített „felszerelésem” segítségével azonnal rögzítek. Később átmásolom a jegyzettömbömbe, amiben gyűjtöm a gondolataimat.
Körülbelül már öt kötetre való
vers gyűlt ilyen módon össze.
– Megrendelésre ír, vagy
csak ha jön az ihlet? Kínlódik? Átírja?
– A műveim maguktól jönnek, de ha valaki azt mondja,
írjál nekem verset pl. az

Meséit rajzaival illusztrálta – mutatja Hajnal Mihályné.

utcánkról, én azt is megírom
minden további nélkül, egy
óra alatt. Én nem rágom a
ceruza végét, hogy mit írjak,
az úgy jön. Rögzítés után
átolvasom, és amit nem talá-

Idősek világnapi
ünnepség

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A kulturális központ színháztermében szeptember 30án rendezte meg a város és a
kulturális központ az Idősek
Világnapjára szervezett ünnepséget. Izsó Gábor polgármester
köszöntőjében emlékeztetett
arra, hogy az ENSZ által éppen

Tóth Éva és Leblanc Győző fergeteges műsort adott.

húsz éve megnevezett október
elsejei Idősek Világnapján
különösen forduljunk tisztelettel és megkülönböztetett szeretettel az idősek felé. Később
ajándékok és oklevelek átadására került sor. Olyanok vehették
át, akik még nyugdíjas éveik
alatt is szorgalmas, áldozatos

lok megfelelőnek, azt megváltoztatom. Ezt egyszeri alkalommal csinálom, és később
már nem változtatok semmit.
– Mi határozza meg a
témaválasztást? S a pályázatokkal mi a helyzet?
– Bármiről képes vagyok

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

Jönnek a rímek, mennek a rímek Anci néninél.
Mit is értek ezen? Biztosan Önök is rájönnek, ha
elolvassák a 80 éves Hajnal Mihálynéval készült
interjút. A mosolygós, jókedvű, közvetlen Anci
néni fejti meg e „rejtvényt” kíváncsi kérdéseimre
adott válaszaival. Íme.

munkát végeznek a köz javára.
Az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat elismerését
Illyés Istvánné kapta. A Nyugdíjasok Érdekképviseleti Egyesülete Bartók Istvánné és Bartók István, míg a Nyugdíjasok
Egyesülete Horváth Lászlóné
munkáját ismerte el. A Nyugdíjas Kosárfonók Egyesülete
Győrffiné Fábján Zsuzsannát
ajándékozta meg, míg a Vasas
Szövetség Domokos Lászlónét.
A Német Kisebbségi Önkormányzat jutalmát Fehér Vilmosné vehette át.
Az ajándékozást követően
két nagyszerű énekes, Tóth
Éva és Leblanc Győző élő kívánságműsort adott. Gazdag
repertoárjukban az operettslágerek mellett sanzonok, táncdalok és hazafias dalok is
elhangzottak. A műsort követően szerény vendéglátás várt a
meghívott vendégekre. Zs. I.

verset írni. Ha valamilyen érzelmi hatás vagy látvány ér,
már jönnek is a rímek. Lehet,
hogy például látom a macskám
madárra vadászni, és már jön is
az ötlet a vershez. Sűrűn előfor-

dul, hogy ismerősök, barátok
valamely jeles eseményre (pl.
születésnap, névnap, ünnepségek intézményekben) felkérnek
köszöntő írására, és én sosem
mondok nemet, sőt örömmel
teszek eleget a kérésnek. A barátaim halálosan meg is lennének sértődve, ha nem vinnék
egy-egy köszöntőt nekik.
Örömmel töltött el, amikor
először láttam a pályázatkiírást
a Békési Újságban, és azóta
minden évben írok, s küldök
be verseket a Kalendáriumba.
– Szóval családi indíttatás
volt eredendően. Apropó a család! Mit szabad tudni róla?
– Most már nyugdíjas
vagyok. Az életem úgy alakult,
hogy a tanulás felsőbb fokon
többnyire nem játszhatott
benne főszerepet. Így diplomával nem dicsekedhetem, de
értelmi képességeim elérik az
iskolában szerzett tudást, mert
rengeteget olvastam és olvasok
ma is. A megélhetést a kertészkedés biztosította. A családom
mindig is mellettem állt mindenkor. Mivel özvegy vagyok, a
családom a lányomból és két
lányunokámból áll. Hajnalka
lányom óvónő, és két lányunokám tanítói diplomával rendelkezik. Nagyon szeretem őket, és
legalább annyira, ha ugyan nem
még jobban büszke vagyok
rájuk, mint az alkotásaimra.
Gugé
Következő lapszámunkban
interjút közlünk Surman Zoltán
volt profi ökölvívóval, edzővel.

A stressz-reakció fizikailag felkészít, hogy gyorsan tenni
tudjunk valamit, ez az ún. „harcolj vagy menekülj” reakció. Ez a reakció egy ősi reflex, ami a veszélyhelyzetekben
való túlélést szolgálta. Ilyenkor bizonyos hormonok szintje megemelkedik a vérben, melyek aktiválják a szívizomzatot, a vért az izmok felé irányítják, a belső szerveket
inaktív állapotba helyezik.
A ma embere ebben a szemléletben nő fel. Pedig a gondolkodásunk és életvitelünk megváltoztatásával a konfliktusok elkerülhetők, negatív hatásuk csökkenthető.
Tanácsok:
– Minél kevesebbet vagy egyáltalán ne nézzen tévét!
– Iktasson be az életébe pihentető időszakokat!
– Ellenőriztesse vércukorszintjét gyógyszertárunkban!
– Soha ne feküdjön le konfliktussal a fejében! Irányítsa gondolatait pihentető, kellemes emlékekre, képekre, és gondolja végig a napját visszafelé, a lefekvéstől a felkelésig!
– Igyon citromfűteát, vagy használja a következő
gyógyhatású készítményeket: Sedacur forte drazsé,
Nervenpflene tabletta, Sedogelat kapszula, Sedatif PC
homeopátiás szer. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A törvényeknek - a korábbiakkal ellentétben - a becsületes embereket kell védeniük, nem pedig a bűnözőket, és
senki nem állhat sem a törvények felett, sem azokon kívül.
Vége a visszaélések, a becstelenség, a stiklik és a kifosztás
korszakának, a kabinet lezárta a bűnözőket mentegető,
pártfogó liberális kormányok időszakát - jelentette ki
Orbán Viktor a tiszthelyettes rendőrök ünnepélyes eskütételén. A magyaroknak azzal kell szembenézniük, hogy
egész Európa komoly bajban van, mert az európai országok úsznak az adósságban, és egyre kevésbé urai saját sorsuknak. Ezek miatt ma nagyon sok magyar család veszélyben érzi otthonát, munkahelyét, megélhetését. A válság
súlyosbodni fog, ezért a magyaroknak arra kell kísérletet
tenniük, hogy felfelé rugaszkodjanak el az európai válságövezettől. Válsághelyzetekben mindig megnő a bűnözési
hajlam, elszaporodnak a szélsőségek, és jobban terjed az
erőszak, de Magyarország csak úgy újulhat meg, és csak
úgy szakadhat el végképp a válságzónától, ha képes rendet és biztonságot teremteni. Ehhez a magyar rendőrségnek is meg kell újulnia. A felelősségért, a teljes odaadásért
cserébe biztos, kiszámítható jövőt kínál a kormány azoknak, akik becsülettel szolgálnak.

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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BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE

Idősek világnapi ünnepi
műsorral kezdték meg a 21.
Őszülő Napok rendezvénysorozatot szeptember 30-án a
Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum békési idősek otthonában. A műsort maguk a gondozottak adták: az Őszi Szivárvány irodalmi csoport lépett fel táncokkal, énekekkel,
szavalatokkal. Emellett vetítéssel elevenítették fel az intézmény életének elmúlt évi
legemlékezetesebb pillanatait, továbbá köszöntötték azt
az öt személyt, akik idén töltik be 90. életévüket.
Maczik Éva Anna, a szociá lis szolgáltató centrum
igaz gatója köszöntőjében
kiemelte, hogy céljuk az idős
korhoz méltó nyugdíjas évek

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 3 szobás, 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, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²)
garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Karacs T. u. 7. 1/4. szám (60 m²) lakás. A
bérleti díj: 450 Ft/m2/hó.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os és
43-as iroda).
Benyújtási határidő: 2011. október 10. (hétfő) 16 óra.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
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 Tarhoson az Arany J. u. 56. szám
alatti családi ház. Érd.: 30/369-44-62.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
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 legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Ady 8/C-ben, a 4. emeleten, 76 m2-es, háromszobás, felújított egyedi órás lakás
eladó. Érd.: 30/46-20-746.
Eladó a Vásárszél 7/B-ben I. emeleti,
egyszobás lakás. Érd.: 70/208-14-58.
A Rákóczi u. 20. szám alatti ház eladó.
Érd.: 30/48-10-449.
Kertes ház nagy telekkel sürgősen eladó
Hegedűs u. 5. szám alatt. 30/423-58-79.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
A Drága utcán vegyes falazatú, összkomfortos parasztház eladó. 70/31-503-62.
Felújított, földszinti lakás eladó. Érd.: 30/
518-07-28.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás +
étkezős családi ház eladó nagy melléképülettel, kétállású garázzsal. 20/521-95-04.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/91-01-009.
Elcserélném teljesen összkomfortos, háromszobás + nappalis, kétkonyhás, két fürdőszobás, garázsos családi házamat háromszobás I. emeleti lakásra. 30/542-72-12.
126 m2-es, kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/273-84-16.
Bélmegyeren, felújítandó parasztház, külön fürdőszobával és WC-vel, konvektor
és beépített nagy csempekályha fűtéssel
eladó. Érd.: 66/420-100, 20/77-57-571.
Sürgősen eladó Vésztőn az Ősz u. 6.

szám alatti 600 négyszögölös porta, rajta
120 m2-es lakóépület. Tel.: 30/559-12-89.
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
Csendes, nyugodt környezetben, komfortos, régi típusú ház eladó Bélmegyeren.
Érd.: 30/224-12-36.
A Tárház utcában 1+2 félszobás, központi fűtésű családi ház eladó. Állattartásra alkalmas. 70/398-25-32.
Áron alul eladó Békésen, Bánhidán, az
Árpád u. 11. szám alatti négyszobás kertes
ház. Érd.: 70/516-52-41.
Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth
utca 9. szám alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehetőséggel (tetőtér, zárt terasz), termő gyümölcsössel eladó. Villany és fúrt kút van,
egész évben megközelíthető. 66/634-457.
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 Békésen, a Sas u. 7. szám alatti ház
és egy szőlőprés. Érd.: 66/414-919.
Eladó egy 110 m2-es 2+2 félszobás családi
ház a városközpontban. Tömblakás beszámítás lehetséges értékegyeztetéssel. Fizetéskönnyítés megoldható. 70/310-88-07.
Békésen négyszobás + ebédlős, két
fürdőszobás családi ház csendes környezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó. Tel.: 70/235-97-29.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
A Magyari Imre u. 30. számú ház eladó
összkomfortos, háromszobás, melléképületekkel. Érdeklődni a helyszínen.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó a Hajnal u. 57. szám alatti, felújításra szoruló parasztház. Telek árában, 3,2
millió Ft-ért. Érd.: 70/282-69-60, az esti
órákban.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó.
Békés, Kopasz u. 10. Irányár: 3,4 millió Ft.
Érd.: Békés, Mátyás u. 20. Tel.: 20/91248-06.
Összkomfortos kis téglaház eladó a Teleky
utca elején telekkel együtt 3,7 millió Ft-ért.
Tel.: 30/654-70-99.
Békésen a Táncsics u. 8. szám alatt családi ház melléképülettel eladó. Irányár: 4,6
millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Ár: 5 millió Ft.
Tel.: 70/204-28-28.

Apróhirdetések
Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Békésen a Kossuth utcában földszinti,
egyszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 20/912-32-43.
Fáy utcán első emeleti, egyszobás lakás
eladó. Irányár 5,8 millió. 30/696-78-98.
Kétszobás, összkomfortos, belül felújított
összkomfortos kertes ház sürgősen eladó
Békésen. Irányár: 6 millió Ft, vagy megegyezés szerint. 70/215-45-77.
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 fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok melléképülettel, beköltözhető állapotban
eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 66/415012, 30/440-49-03.
Békéscsabán a KIEG mögött tulajdonostól, tehermentes, egyedis, téglalakás, kétszobás, erkélyes, felújított eladó. Irányár:
7,6 millió Ft. Tel.: 20/377-04-00.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Téglablokkos, 64 m2-es, háromszobás,
egyedi víz-gázmérős, kábeltévés, második emeleti, erkélyes lakás csendes környezetben sürgősen eladó. Irányár: 8 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Második emeleti, 65 m2-es lakás eladó.
Ár: 9 millió Ft. Érd.: 20/323-79-22.
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.
Külön bejáratú kétlakásos kertes ház
eladó. 12 millió Ft. Érd.: 20/331-69-82.
Békésen az Árok u. 16. szám alatti téglaépítésű, összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 20/983-07-94,
csak hétvégén.
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

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 11. KEDD 12 ÓRA.

Eladó vagy békéscsabai házra cserélhető
értékegyeztetéssel Budapest vonzáskörzetében lévő tetőtér beépítéses, 25 éve
épült kertes ház. Irányár: 16 millió Ft. Érd.:
20/926-13-47.
Ház eladó a Kodály Z. u. 33. alatt. Tel.:
30/412-86-46. Irányár: 25 millió Ft.
KIADÓ INGATLAN

Fáy utcán egyszobás lakás kiadó. Érd.:
30/696-78-98.

Lakás kiadó. 30/214-75-81.
Hosszútávra kiadó a Fáy utca elején egy
20 m2-es garázs. Jó beállási lehetőség.
Tel.: 66/634-207.
Albérlet kertes házban kiadó. Tel.: 66/643164, 30/83-29-850.

KERT
Békésen 7000 m2-es zárkert eladó. Két
nagy fólia, villany, kút, szerszámos, 4
összefüggő telek. Érd: 0036 70/416-0258
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Nagykertben 2700 m2 bekerített kert,
háromszintes téglaépülettel, 3 fázisú villannyal, fúrt kutakkal, gyümölcsössel
eladó. Érd.: 20/59-28-504.
Malomasszonykertben szilváskert olcsón
eladó. 80 db szilvafa. Fúrt kút, villany, Tel.:
66/634-457.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Malomasszonykertben 1820 m2 gyümölcsöskert eladó. Víz, villany van. Tel.: 66/
413-956.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Skoda 120 eladó. 66/634-262.
8 lovas bricsrotakapa ekével, 250-es MZ
motor, és TS Pannonia motor váz nélkül
eladó. Tel.: 20/383-68-39.
Eladó Suzuki kétütemű, 4 LE csónakmotor, kis fogyasztású, szervizelt, megbízható, rövid csizmás, valamint Bécsi-féle
könnyű evezőlapátok. Érd.: 30/93-86-088.
Egy piros Babetta eladó. Békés, Deák F. u. 91.
Kínai kistraktor 3 év műszakival eladó.
Pótkocsi + eke. Érd.: 70/572-78-19.
Horgászcsónak motorral eladó. Tóra, folyóra egyaránt alkalmas, fém, stabil, négyméteres, Van hozzá kétütemű, 4 LE szervizelt, kis fogyasztási, üzembiztos Suzuki
csónakmotor. Érd.: 30/93-86-088.

ÁLLAT
Hathónapos gesztenyepej mura csődör
csikó Békéscsabán eladó. Tel.: 20/38458-21.
Fajtiszta beagle kiskutyák oltva, féregtelenítve eladók. Érd.: 70/392-61-70.
F-1 választási fekete bikaborjak eladók, 3
db. Tel.: 30/391-31-58.
Házicicák ingyen elvihetők. 30/981-76-54.
Fajtiszta fekete pulikölykök eladók. Tel.:
70/77-92-811.
Fehér házicica anya és két hathónapos
cicái ingyen elvihetők. Tel.: 20/427-28-95.

TÁRSKERESÉS
50 éves férfi, szenvedélyektől mentes, 4050 év közötti, házas, független asszonyt
keres. 30/75-20-876.
50-es, káros szenvedélyek nélküli értelmiségi férfi, saját lakással, egzisztenciával
keresi társát 50 körüli hölgy személyében

hasonló feltételek mellett végleges kapcsolat reményében. Tel.: 30/366-31-82,
70/ 60-355-99.
46 éves férfi megismerkedne káros szenvedélyektől mentes nővel komoly kapcsolat céljából. Kérem, telefonáljon. 30/59680-98.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Kerti munkát, segédmunkát keresek. Tel.:
20/332-07-68.
Eladói munkakörben sürgősen munkát
keresek. Piaci árusítás is érdekel. Érd.:
30/716-58-46.
Fűtővizsgával B és C kategóriás jogosítvánnyal koránkelős vagy bármilyen munkát keresek. Káros szenvedélyem nincs,
leinformálható vagyok. 30/48-40-135.
KERTÉSZETI MUNKÁK: Kertépítés és szaktanácsadás, díszkert rendberakás, sövénynyírás, fűnyírás, szakszerű gyümölcsfametszés, szőlőmetszés, rózsametszés. Tel.: 20/
886-27-81.
Kőműves-karbantartó, segédmunkát,
udvaros és alkalmi munkát keres megbízható férfi, akár 4-6 órában és minimálbérért is. Tel.: 20/326-79-26.
Szociális gondozó és ápolónő idősgondozási munkát keres. 70/588-04-67.
Hát körüli vagy kőműves munkát keresek.
Tel.: 70/659-10-861.
Nyugdíjas férfi kisteljesítményű kazánfűtő
vizsgával elhelyezkedne Békésen. Éjszakai munka is érdekel. Tel.: 20/551-01-28.
Négyórás bolti eladói vagy takarítói
munkát keresek. Tel.: 30/696-79-01.

EGYÉB
Eladó 100 db, szögesdrótkerítéshez való
bontott betonoszlop. Ár megegyezés szerint. Érd.: 66/412-070, délután.
Textima ipari varrógép eladó 20000 Ft-ért,
380 Voltos. Érd.: Mucsiné 30/525-05-99.
Eladó egy jó állapotú Thermotéka 25 (ÉTI25), 25Kw-os, álló gázkazán. Tel.: 20/34677-00.
EMLÉKMENTÉS! Régi hang és videó felvételeit CD-re, DVD-re írom. www.digistudio.hu.
Telefon: 30/69-73-969.
2 db hatéves tévé eladó. Ár: 15 ezer, illetve
25 ezer Ft. Érd.: 30/331-71-72.
Ágyneműtartós gyerekheverők (3 db)
eladó. 30/578-63-80.
Eladók: Hilfi 7,2 gyári bikázó, villanymotorok,
benzines szivattyú, férfi kerékpár, 1300-as
Lada. Békés, Mikes u. 18.
Príma állapotban lévő ÉTI-25-ös gázkazán
eladó. 30/273-78-07.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, és egy
takarítógép. Érd.: 30/905-49-14.
Újrarakott cserépkályha eladó. 30/53787-35.
Válogatás nélküli burgonya eladó. 1000 Ft/30
kg zsák. 30/853-01-70, 30/533-63-46.
Eladó: nagykerekű babakocsi, Angelicare
légzésfigyelő, bébifon, bébihinta, pelenkázó szekrény, 30 literes öntöttvas bogrács.
70/619-20-39, 70/367-47-50.
Eladó egy Tesla rádiós lemezjátszó 42 db
nagylemezzel együtt. Tel.: 30/49-99-926.
Több mázsa hagyományos sütőtök eladó.
30/626-14-31.

A SZERZŐ FELVÉTELE

Megkezdődött
az Őszülő Napok

Maczik Éva Anna igazgató köszöntötte a 90 éves szépkorúakat.

biztosítása. A mindennapokat a hagyományos Őszülő
Napok sorozat is színesíti.
Három héten át mások mellett közös kirándulás, sétahajókázás, előadások, iskolások
kulturális fellépései, szalonnasütés és 24-én, a zárónapon szüreti mulatság várja az
otthon lakóit.
Sz. K.
Eladó: hőszigetelt ajtó, gázkonvektor újszerű állapotban. Tel.: 70/512-83-51.
Gobelin képek eladók. Tel.: 70/612-83-74.
Olcsón eladó egy keveset használt közepes Bioptron lámpa. Érd.: 20/331-69-82.
Kivágásra váró 50 éves diófák eladók. 30/
578-63-80.
Eladó egy bokáig érő, csuklyás csincsillabunda, vagy elcserélhető építőanyagra,
tűzifára, takarmányra. Érd.: 70/588-04-67.
Besztercei szilvacefre eladó. 30/24-39-284.
Aranyeső cserje, jázmintő és labdarózsa
csemete eladó. 20/355-77-26.
Eladó egy Lehel hűtőgép (kétcsillagos) és
egy háromrészes ülőgarnitúra, különböző
asztalok, ágyak, székek, fotelek. Érd.:
70/588-04-67.
Eladó: melles munkásnadrág kabáttal, 42es acélbetétes bakancs, új elektromos
festékszóró, görényketrec elemek, nagy
tükrös parabolaantenna, kétszemélyes kis
sátor, háromszemélyes iglusátor, 630
Slavia légpuska, magyar alkaros légpuska. Érd.: 30/93-86-088.
Eladó fa bébi rácsos ágy kókuszmatraccal, GRACO hintaszék 13kg-ig, utazó kiságy. Érd: 06-30-696-7901
Burgonya eladó! 40-50 Ft/Kg. 66/413-327
Eladó: férfi kerékpár, sezlon, kétmedencés
fehér, zománcozott mosogató, fém virágállvány, félig üvegezett ajtólap, olajsütő,
műholdvevő beltéri egységgel, sztereó lemezjátszó két hangfallal. Érd.: 66/634-207.
Eladó: rekamié + 4 fotel + asztal 17 ezer
Ft-ért, 2 db fotel darabja 2 ezer Ft. Ruhásszekrény 10 ezer Ft-ért, üstház üsttel 8
ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Barna hintaszék újszerű állapotban 6 ezer
Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Használt, de megkímélt 80x40-es üvegasztal eladó. Érd.: 30/93-86-088.
2 db 50 literes, kosaras üveg, szobapáfrányok, leánderek eladók. Érd.: Békés, Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
2 db terménydaráló eladó. 20/355-77-26.
Jó állapotú elektromos kerékpár eladó.
Tel.: 70/20-98-392.
Öt mázsa veresszilvacefre eladó. 66/411-026.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, konyhaszekrény 15 ezer Ft-ért, 3x2 m-es középszőnyeg újszerű állapotban 8 ezer Ftért eladó. 20/416-91-17.
5 mázsa burgonya, takarmányozási célra
olcsón eladó. Tel.: 66/634-457.
Női, 42-44-es bőrkabát, és gyermekruhák
eladók. Tel.: 70/61-56-226.
Teflonos spirál hajsütő, 38-as barna bőrdzseki, és egy német mixer-turmix. eladó.
Tel.: 30/910-43-08.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
hálószoba tükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Eladó: vas kutyaketrec, szecskavágó, öt
mázsáig mérő vasmázsa, fa mázsa súlyokkal, 200 l villanybojler, járdalapok. 66/
634-164, 30/83-29-850.
Több mázsa hagyományos sütni való tök
indáról eladó. 30/626-14-31.
120 l-es Lehel hűtőszekrény 20/355-77-26.
Eladó: 300 literes fagyasztóláda, 2 db
műanyag fedeles 1000 literes konténer.
Érd.: 66/414-087.
Kukoricamorzsoló, szieszta kályha,
káposztagyalu eladó. Érd.: 70/21-31-119.
Szieszta gázkályha eladó. 20/98-30-794.
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Tárlat a békési várat is kutató
Banner Jánosról
BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 6-21. KÖZÖTT
Október 6. csütörtök 13:30
„Szervusz, Mufurc” – Lázár Ervin meséiről játékosan, meglepetéssel. A foglalkozást vezeti
Diósné Csontos Julianna.
Gyermekkönyvtár
FOTÓ: SZEGFŰ KATALIN

Október 6. csütörtök 17 órától
Emlékezés az aradi vértanúkra, majd gyertyagyújtás.
Forradalmi Emlékmű

Szegedi egyetemi tanárként is
publikált békési témájú néprajzi írásokat. A Durkó
Antal-féle 1939-es békési
monográfia két alapvető fejezetét ő írta. Szegeden és
Budapesten régésznemzedékeket tanított. Szenvedélyesen

kutatta a békési vár egykori
helyét, melyet a Kastélyzugban határozott meg. A Banner Jánosról elkészített és
munkaidőben 2012. február
28-ig meg tekinthető tárlatot
Sápiné Turcsányi Ildikó főmuzeológus rendezte. Sz. K.

Közlemény egyesületi tagoknak
Értesítjük az Ausztráliai és Békési Polgárok
Egyesületének tagságát, hogy az egyesület az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél megnyitotta a pénzforgalmi számláját. Tisztelettel
kérjük a tagjainkat, hogy a 2011. évi tagdíjat
(évi 2.000 Ft) az alábbi számlaszámra szíveskedjenek befizetni:53200077-11087319.

Tájékoztatjuk az egyesület tagjait és
mindazokat, akik Ausztrália iránt érdeklődést mutatnak, hogy október 21-én 17 órától a kulturális központban Cary Humphries, Ausztrália konzulja vetítéssel egybekötött előadást tart Ausztráliáról. A belépés ingyenes.


Október 6. csütörtök 17:30
Diavetítéssel egybekötött országbemutató „A
varázslatos Norvégia” címmel. Előadó:
Kecskeméti Nóra, tanár.
Püski Sándor Könyvtár
Október 7. péntek 15:30
Csernis Szende székely mesemondó, lábbábos
műsora nem csak gyerekeknek.
Gyermekkönyvtár
Október 7. péntek 16 óra
„Diadal Patika” emléktábla avatása a Petőfi u.
25. szám alatt.
HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Banner János életét és szerteágazó, Békéshez sok szállal
kötődő munkásságát bemutató tárlat nyílt a közelmúltban
a Városháza emeleti folyosóján. A tárlókon és tablókon
végigkísérhetjük az európai
hírű régészprofesszor és néprajzkutató, a Békésen nevelkedett Banner János életútját.
Ismert lehet, hogy bár nem
itt született, gyermekkorát
Békésen töltötte, és mindvégig szülőföldjeként szerette
ezt a tájat. Már gimnazistaként gyűjtést folytatott a
povádi lelőhelyen. A kolozsvári egyetem történelemföldrajz szakosaként Békés
népi építészetéről írt disszertációja a népi építészettel foglalkozó néprajzosoknak mai
napig nélkülözhetetlen forrás.

Október 17. hétfő 19 óra
Színházi előadás Meseautó címmel. Főbb szerepekben: Tahi-Tóth László, Vándor Éva, Kovalik
Ági látható. Jegyek 2000, 2500 és 3000 Ft-ért
kaphatók.
Kulturális központ színházterme
Október 18. kedd 18 órától
Bogár László közgazdász előadása a Hazatalálás
sorozat részeként „ A Jövő elkezdődött?” címmel. A belépés ingyenes.
Kulturális központ
Október 20. csütörtök 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza
Október 20. csütörtök
Egészségnap és véradás. Délelőtt orvosi témájú
és életmóddal kapcsolatos előadások, délután
(13-15 óra között) váradás a Vöröskereszt szervezésében. Várják a véradókat!
Dózsa utcai idősek klubja (Dózsa Gy. u. 36.)

Október 8-9. szombat-vasárnap 10-17 óra
VI. Békési Tökmulatság. Bővebben a 4. oldalon.
Békési Tájház (Durkó u. 8.)

Október 20. csütörtök 14 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete klubdélutánja, egészségvédő előadással egybekötve.
Nyugdíjasok Háza

Október 15. szombat 10 óra
Békés megyei jótékonységi gála Brunszvik
Teréz, az első hazai kisdedóvó megalapítója
halálának 150. évfordulóján.
Kulturális központ színházterme

Október 21. péntek 17 óra
Cary Humphries, Ausztrália konzulja vetítéssel
egybekötött előadása Ausztráliáról. A belépés
ingyenes!
Kulturális központ kápolnaterme

Egy nyelvet beszélünk
A FÜLÜNK BOTJA
Van egy mondás, mely szerint sosem kell
annak dolgozni, aki olyan pályát választ,
amit szívesen csinál, mert onnantól a hobbijának élhet, és még pénzt is kap érte.
Ilyen a „hivatásos olvasó” élete is, azzal a
különbséggel, hogy beleszalad mások
nyelvhelyességi hibáiba.
Olvashatunk olyasmit, mint például:
Egy jobb Magyarországot akarnak létrehozni. Kérdem én, minek létrehozni, amikor
Magyarország már van. Hasonló magyarsággal: „létre van hozva”. Másfelől: minek
az egy? A határozatlan névelő akkor kell,
ha egy ismeretlen tárgy vagy személy van
jelen a mondatban – hazánk pedig olyanynyira nem határozatlan, hogy mindjárt
tulajdonnév (ami mindig csak határozott
lehet). Az eggyel kapcsolatban csak egy

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:30; Szombat: 8:30-12 óráig

nyelvhelyességi tanácsot lehet adni: ha ki
lehet húzni a mondatból, és nem hiányzik,
akkor ki is kell húzni.
S végül egy szemléletes példa arra, hogy
nem kell valamit leírva látni ahhoz, hogy
fennakadjon a szemünk, ha szembekerülünk vele: nyilván nem csak az én délutáni
sziesztáimat keseríti meg annak az autónak
a harsogása, amely ezt üvölti: „… tessenek
szólni, vagy kézzel inteni, és helyben átvételre kerül a sor!” Ez utóbbi négy szó terpeszkedő kifejezés – egyszerűbben is meg
lehetne oldani. A tessenek szó majdhogynem bájos ügyefogyottsága nem ellensúlyozhatja, mennyire fölösleges a kézzel kifejezés. Mivel lehetne még inteni? Talán a
fülünk botját kellene mozdítani?
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Autózás helyett
kenu és bicikli
Békés idén is csatlakozott az
Európai Autómentes Nap akciójához, melyet kontinensszerte szeptember 22-én tartottak. A városi programoknak a
Rendezvénytér adott otthont.

5-6. és a 7-8. osztályban is
nyerni tudott, az utóbbi kategóriában holtversenyben a
Szegedi Kis István Gimnázium
Karacs Tagiskolájával.
Kísérő rendezvényként ha-

Sikeres szezont zárt a kajak-kenu klub
Szezonértékelés Kálmán Tibortól, a Békési úszóedzésen vesznek részt
helyben.
Kajak-Kenu Club titkárától.

Horgász
szemmel

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

METHODOS
VÉGSZERÉK

Óriási siker volt a kenuzás az Élővíz-csatornán.

Nyitányként Izsó Gábor polgármester startjelére kezdődött meg a „Közlekedj Ökosan” kerékpáros ügyességi verseny. A megmérettetésen a
város összes általános iskolájából 48 kerékpáros gyerkőc
suhanhatott végig időre a
FETA Alapítvány és a Kis
Autós-Motoros Iskola által felállított ügyességi pályán. A
versenyt megelőzően a kerékpárokat KRESZ-nek való
megfelelés érdekében Mészáros
Sándor önkormányzati képviselő, a Velo Shop Kerékpárszaküzlet tulajdonosa díjmentesen átvizsgálta. A versenypálya teljesítése után a küzdelem
tovább folytatódott teszt formájában, ahol a csapatoknak
KRESZ-tudásukról is számot
kellett adniuk. A Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Tagiskolájának csapata a 3-4., az

talmas sikert aratott a Békési
Kajak Kenu Club által vezetett ingyenes kenuzási lehetőség az Élővíz-csatornán. A
napsütéses délelőttön több
száz iskolás gyerek töltötte
meg a 12 darab csónakot,
amelyek félórás turnusokban
indultak. Továbbá a kilátogató
diákok közelről is megnézhették és beülhettek egy rendőrautóba és egy tűzoltóautóba.
Az Európai Autómentes
Napot, melynek célja a környezettudatos gondolkodás
erősítése, 1998 óta rendezik
meg. A rendezvénysorozat fel
kívánja hívni a városlakók és
a városvezetés figyelmét a
megnövekedett autóforgalom
okozta környezeti, baleseti és
városképi problémákra. Szorgalmazza a gyaloglást, a kerékpározást valamint a közösségi közlekedést.

BÉKÉSI
ÚJSÁG
kéthetente
minden hír Békésrôl!

A methodos végszerelék a
bojlis szerelékek alapjaiból vált
ki, hiszen a bojli horgászok is
remek ötleteket és kiváló fogós
módszerek alkalmaznak. Ezen
módszer a nagy pontyok és
egyéb nagyobb halak fogására
lett kifejlesztve, és hamarosan a
feeder botosok kedvenc szerelékévé válhat. A method szerelék lényege egy lapos vagy
hagyományos masszív kosárból
áll, amire a method mixet
keményen rágyúrjuk vagy a
method kosár formázójába erőteljesen belenyomjuk, ezzel
kagyló formájú etetőanyagot
kapunk. Szerelékünk összeállítása egyszerű: az előke nem
hosszabb, mint a method kosár,
általában az előke fixen rögzítve van a kosáron lévő forgóban.
Ezen szerelék lényege, hogy
mihelyt a hal felszippantja a
horgot, a etetőkosár tehetetlenségi súlya és a hal hirtelen
megugrása a hal szájába
akasztja a horgot. Ekkor az
akasztásunk csak mérsékelt
kell, hogy legyen, nehogy az
előkét letépje a megugró hal.
Csalinak használhatunk hajszálelőkén felkínált mini bojli
magvakat vagy pufikat, és a
csonti csokor sem maradhat el.
Szekerczés Sándor

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

– Mozgalmas szezon áll a
Békés Kajak-Kenu Club mögött. Milyen kiemelkedő eredmények születtek?
– Három korosztályos magyar bajnoki címet szerzett
egységünk volt. A kölyök 4.
évfolyam maratoni számában (10 km) Kiss Zoltán;
míg a 4. évfolyamosok
3x200 méteres versenyében
a Vaszkó Viktor – Kiss Zoltán - Farkas Áron összetételű kölyökváltónk, a K-4 ifi
4000 méteren a Mózes Imre
– Domján Kristóf – Görbe
Dániel – Kulich Péter egység nyert. A magyar bajnokságon a győzelmek mellett
más szép eredményeink is
születtek, és eredményesek
voltunk a diákolimpián is. A
szezonban 16-17 versenyen
jártunk, az összes eredmény
felsorolhatatlan.
– Könnyű vagy nehéz Békésen a gyerekeket kajakozásra bírni, a sportágnak megtartani?
– Nem könnyű és egyre
nehezebb, annak ellenére,
hogy a mi sportágunk vonzó.
Ismert, hogy a kajak-kenu az
egyik legsikeresebb versenysport Magyarországon,
olimpiai és világbajnoki
aranyérmek jelzik eredményességét, és ebből a gyerekek is érzik, hogy van értelme
elkezdeni. Nyárra olyan
elfoglaltságot adunk, ami természet közeli, és hasznos
programot ad. Folyamatosan
jönnek a gyerekek, direkt
toborzás nélkül is. De nagy
gondot jelent, hogy amikor
középiskolában tanulnak tovább a kajakosok, idő hiányában sokan abbahagyják a
sportolást. Jelenleg a tagdíjfizető, rendszeresen edzésre járók száma 100-105 körüli, és
további mintegy harmincan
hobbikajakosok, sokan közü-

Kedves Szülők, Pedagógusok!
Kedves Családi Gondnokok!
Amennyiben tanítványa, gyermeke, hozzátartozója
mentális problémákkal, szerfüggőséggel küzd,
akinek szüksége van a folyamatos problémamegoldó
egyéni, illetve közösségi segítségnyújtásra,
várjuk Önöket ismerkedő intézménylátogatásra.
Szenvedélybeteg fiatalok ellátását
16 éves kortól biztosítjuk.
Ellátásaink térítésmentesek.

– Milyen anyagi bázison
áll a klub?
– Legnagyobb támogatónk
az önkormányzat, az éves
támogatás összköltségvetésünknek közel a felét kiteszi.
A többit tagdíjakból, pályázatokból, szövetségi támogatásból, az adó egyszázalékos
felajánlásokból fedezzük. Hajót már régen nem vettünk, a
meglévőket foltozgatjuk, javítgatjuk. Óriási segítséget
adnak a szülők, a versenyekre
utazásban, étkezésben mindig számíthatunk rájuk. Nélkülük biztosan nem tudnánk
működni. Nagy szponzorunk
nincs, a vállalkozók is inkább
természetbeni támogatást
tudnak adni. Nagy segítséget
jelentett továbbá az uszoda
megnyitása, hiszen korábban
30 évig Csabára és Gyulára
hordtuk úszni a gyerekeket.
Most a téli időszakban a nagyobbak heti három, a kisebbek életkortól függően 1-2
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lük felnőttek. Azon dolgozunk, hogy a lányok is kedvet
kapjanak a kajakozáshoz, sőt
a kenuzáshoz is. Két kenus
lánnyal Seller László edző
foglalkozik egy ideje, jövőre
talán már versenyeztetjük is
őket. A kenus vonalat a fiúknál is szeretnénk erősíteni,
náluk már vannak versenyző
sportolóink. Öt edző dolgozik a gyerekekkel, fiatalokkal: Dobi István, Pankotai
Gábor, Nagy Károly, Seller
László és Szabó János.

– Sportiskola és a kajak
klub…
– Az ötödikes sportiskolai
osztályban négy, a hatodikos
osztályban egy kajakos fiú
van, köztük tarhosi és muronyi diákok. Szakmailag nagy
lehetőség a sportiskola, és a
szülőknek is könnyebbséget
jelent. Lehetőség van mindennapos testnevelésre, a gyerekek napköziben tanulhatnak,
edzésre pedagógiai asszisztens
kíséri el őket. Szoros menetrendben, egész nap felnőtt felügyelete alatt vannak a diákok. Szeretnénk benne maradni, és a legtehetségesebbekkel sportiskolai keretben
foglalkozni.
– Óriási siker volt a
Madzagfalvi Napokon a sárkányhajó verseny, az első
ilyen verseny Békésen. Sokan
érdeklődnek iránta, szeretnék
kipróbálni. Ez megoldható?
– A Közép-Békési Centrum (KBC) pályázattal szerzett két sárkányhajót, szállító
utánfutóval és még 12 db
műanyag túrakenut. Szerződés alapján mi vállaljuk a
hajók karbantartását, kezelését, cserébe a KBC programjain részt veszünk, szabadidőnkben bárkit szívesen
túráztatunk velük. Ami a sárkányhajó edzéseket illeti:
tavasszal szeretnénk beindítani egy foglalkozást, melyre
életkortól és edzettségtől függetlenül bárki jelentkezhet.
Ez egyszerre testmozgás, szórakozás, közösségi élmény.
Lesznek újabb versenyeink is,
és mivel a sárkányhajózás a
környező településeken is
népszerű, a versenylehetőség
adott. Tömegeket mozgat
meg, látványos és élvezetes a
nézőknek is. A sárkányhajó
egyébként igen stabil, 20-an
eveznek, egy dobos és egy
kormányos ül még hajóban,
össztömege 2 tonna körüli.
Szegfű Katalin
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A VÁLTÓMÛ ÉS OLAJKENÉSE

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30

Korábban írtunk már a motorolajokról, a fékfolyadékokról, de még
nem foglalkoztunk a váltóolajról. A gépkocsi fõ alkatrészei közé sorolandó a mechanikus- vagy automataváltó. A leggyakrabban használt meghajtás az elsõ tengelyre esik, és ebben az esetben a differenciálmû és a
váltó egy kompakt szerkezet, és ugyanazon olaj keni mindkettõt.
Ugyanúgy gyárilag meg van határozva ennek is az olajcsere periódusa,
mint a motorolajnak. Átlagosan 60-90 ezer kilométerenként esedékes.
Ennek betartását az autótulajdonosoknak csak nagyon kis százaléka tartja be, ami nagy hiba, mivel leginkább ez vezet a váltók meghibásodásához. Ezeknek az olajoknak is van a korábbiakban már taglalt API és SAE
besorolásuk, és ha költségoldalról közelítjük meg, sem egy jelentõs
összeg a beavatkozás elvégzése. A váltóban is lehet olajszintet ellenõrizni, és utántöltésre is van lehetõség. Ezt minden esetben meg kell tenni.
Domokos István

Hirdetésszervezõk:
Szelezsán Angéla 30/49-58-420
Kraszkó Ilona 20/32-34-247

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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