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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Ladányi Zoltán:
nem romlott a közbiztonság
A békési közbiztonság helyzetével kapcsolatban
kértünk interjút Ladányi Zoltán alezredestől, a
Békési Kapitányság vezetőjétől és Serb László alezredestől, a Közrendvédelmi Osztály vezetőjétől.

18%
Igen.

32%
Nem tudom/
nem érdekel.

– Önök jobbnak vagy rossznak ítélik meg a közbiztonságot Békésen most, mint korábban volt?

59%
Nem.

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

új jelenség az utazó bűnözés.
Amikor más településekről,
akár távoli megyékből jönnek

amelynek tettesét elfogtuk és
eljárás alá vontuk.
Folytatás a 3. oldalon

A SZERZŐ FELVÉTELE

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

szetesen a bűncselekmények
struktúrája időnként változik,
és ennek megfelelően a rendőri munka is módosul. Például

ide bűnelkövetők. Aztán viszszatérő probléma a kerékpárok
eltulajdonítása, amellyel minden város küzd a megyében.
Sorra elkapjuk a tetteseket, de
mások folytatják a lopásokat,
vagy szabadulásukat követően
a korábbi elkövetők. Nemrégiben egy besurranásos tolvajlás-sorozat történt Békésen,

Gyógyszertári
ügyeleti rend
SZEPTEMBER 17-24.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
SZEPT. 24-OKTÓBER 1.
Levendula Patika (Csabai u.)
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

„Főterünk másfélszáz éve” című kiállítás. Településünkön a
városközpont volt az első köz-

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyógypedagógiai Oktatási Egységében a
hónap közepén ünnepélyes keretek között adták át
a felújított óvodát, szövőműhelyt és projekt termet.
Egy tanévig nem működött
óvoda a gyógypedagógiai oktatási egységben, mivel azonban
nagy volt rá az igény a lakosság
részéről, így ettől a tanévtől az
intézmény nevének és arculatának megújulásával az óvoda is
újraindult, és teljesen átalakult.
Három helyiséget alakítottak
át, kettőt összenyitva, így létrejött egy nagy csoportszoba.
Emellett kialakítottak egy vizesblokkot, valamint étkezőt is
a gyerekeknek. Ezen kívül egy
fejlesztő szobát is létrehoztak,
ahol a komplex gyógypedagógiai foglalkozásokat tartják
meg. Így tehát egy korszerű,
minden szabványnak megfelelő
óvodát adtak át a hónap köze-

kihasználtsággal tudott beindulni. Idén ősztől tíz kisgyerek
jár az óvoda falai közé, ahol a
testi, értelmi, beszédbeli, halmozottan fogyatékos, autista, a
megismerő funkciók tartós,
illetve súlyos rendellenességével
küzdő picik harmonikus személyiség-fejlődését segítik.
Az óvoda mellett projektterem és szövőműhely is gazdagítja a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményt. Az ünnepségen Farkas Zoltán, Békés
Megye Képviselő-testületének
elnöke dicsérte a korábban
Farkas Gyula, szeptembertől
Tisza Kálmán nevét viselő
integrált intézményt egységes
és megújult arculatáért. Izsó

pén. Az átadóünnepségen
Zámbó András, az intézmény
igazgatója hangsúlyozta, hogy
külön öröm számára, hogy az
óvodai egység azonnal teljes

Gábor, Békés város polgármestere beszédében gratulált a fejlesztéshez, melyet a rendezvény
meghívottjai alaposan körbejárhattak.
Veres Nikoletta

Ladányi Zoltán és Serb László.

Ladányi Zoltán: – Összességében nem romlik a közbiztonság a városban. Termé-

Kiállítás Békés főteréről
Békés 300 évvel ezelőtti újratelepüléséhez kapcsolódóan
nyílt meg a Madzagfalvi Napok idején a Békési Galérián a

Átadták a felújított
óvodát, projekttermet
és szövőműhelyt

terület, melyet személyről neveztek el. Korabeli fotók és képeslapok segítségével a Széchenyi tér épületeinek utóbbi 150

éves története elevenedik meg a
látogatók előtt, igazolva, hogy
egykor milyen jelentős szerepet

töltött be a térség életében
Békés, a megye névadó települése. A tárlókban a tényleges
földrajzi elhelyezkedésüknek
megfelelően külön kapott
helyet a Kollégium, a református templom, a református
parókia, a Dübögő, a katolikus
plébánia, a katolikus templom,
a Lepkeház, a Bérház, a Nagyház, a Zsíri Szabó-ház és a
Postapalota patinás épületeiről
a múzeum archívumában őrzött számos fényképfelvétel és
képeslap. Izsó Gábor polgármester a kiállítás-megnyitón
arról szólt, a részben megmaradt történelmi városközpont
az egyik oka, hogy Békést szép,
élhető és szerethető kisvárosnak látják az ide látogatók. A
2011. december 31-ig látogatható tárlatot S. Turcsányi Ildikó
főmuzeológus rendezte. Sz. K.

Hamarosan
megjelenik
a Békési Újság
2012-es
Kalendáriuma.
Helytörténeti
írások,
kvízek, archív
és mai fotók
Békésrôl.

FOTÓ: TÖRTÖK ANTAL

Egyetért
a járási rendszer
tervezett ismételt
bevezetésével?

Kerékpáros akció a láthatóság jegyében
A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében idén is megrendezik a
„Megvilágosodás Napja” elnevezésű akciót. A rendezvényhez kapcsolódóan városunkban a Suhanó Kerékpárbolt és
Szerviz (a Lidl bolt bejáratához közel) vállalta, hogy
október 7-én egész nyitva tar-

tása idején kedvezményes
áron kínálja a kerékpár világító-berendezéseit, és a készlet
erejéig, aki első villogót vesz,
ajándékba kapja a hátsó villogót. Mindenki, aki részt vesz
az akcióban, sorsjegyet kap,
mellyel értékes ajándékokat
nyerhet.
Szintén a szokásoknak

meg felelően példaadó esti
kerékpározásra kerül sor a
megfelelően kivilágított bicik likkel. A túra este fél
nyolckor a Széche nyi téri
ElektroPont Áruház parkolójából indul, és a Piactérnél ér
véget, ahol a sorsjeggyel rendelkezők között ajándéksorsolásra kerül sor.
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Kirándulás a Gyergyói-medencébe
JUTALOMUTAZÁSON A CSALÁDSEGÍTŐVEL

A JANTYIK UTCA 6/1. SZÁMÚ HÁZ
A Jantyik utca védelem alatt álló épületei
közül építészetileg a legértékesebb a 6/1. számú építmény, a volt Benczur-ház. Sisa Béla
Békés megye műemlékei című könyvében, a
91. oldalon a következőeket írja a házról: „Az
épületet Benczur kékfestő építtette a XIX.
század második felében, romantikus stílusban. Később, az
1930-as években, belső udvari szárnyat
építettek a főépülethez, és így vált L
alaprajzúvá. Az utcai
homlokzat 4 + kapu
+ 5 tengelyes. Az
ablakok egyenes záródásúak, a köztük lévő
mezőket romantikus,
korinthoszi–fejezetes pilaszterek (falba épített, abból kiugró pillérek) osztják meg,
melyekből összefűzött, ívsoros díszítés indul.
Az egyenes záródású bejárati kapu késő
klasszicista motívumokkal és vasalásokkal
díszített, fölötte ívsoros díszítés. A főpárkány

frízében (párkány alatti, díszítményekkel
ellátott vízszintes sávban) tükrök, melynek
egy részben kör alakú szellőzőrács. A kapu
mögötti folyosóról nyílik a pincelejárat.
Az újonnan épült szárny mögött volt a
kékfestőműhely, amikor még működött,
lóvontatású mángorlóból, vizes műhelyből, kispannolóból és
tarkázóból állt. Ez az
épületrész közvetlenül a Körös-partra
néz. Az udvarban
volt még egy istálló
és egy külön helyiség
a formák (verődúcok)
tárolására. Az üzlet a
bejárat jobb oldalán
lévő alsó axisból (tengelyből) nyílt, ez az ajtó jelenleg befalazott.
A helyiség mennyezete romantikus, keleties
jellegű festéssel díszített.”
A volt Benczúr-házat a helyileg különösen
védett épületeink közé számíthatjuk.
Bíró György, városvédő

Hogy gyermekeink, diákjaink
hatékonyabban tanulhassanak!
Mi a legtöbb diák problémája?
Hogyan lehet a legkevesebb időráfordítással
a legtöbbet megtanulni
úgy, hogy hosszú távon
is emlékezzünk rá, s még
szórakoztató is legyen?
Többek között ehhez
szeretnénk
segítséget
nyújtani a Gyermekagykontroll tanfolyamra jelentkezőknek.
A hatékonyabb tanulás
technikái mellett a tanfolyam
legfontosabb célja, hogy
megtanuljanak a gyermekek
relaxálni, hiszen ez a
stressz egyetlen ellenszere.
A stressz, amely minden
iskolás gyermek életében
jelen van, rontja az iskolai
teljesítményt, ráadásul kü-

lönböző betegségek kialakulását okozhatja.
A tanfolyamon a diákok
különböző önsegítő technikákat tanulnak meg, melyek segítenek problémáik
megoldásában, egészségük megőrzésében.
Tizenkilenc éves tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy a tanfolyam elvégzése után a gyermekek kiegyensúlyozottabbak lesznek, nagyobb önbizalommal rendelkeznek, javítanak
iskolai
osztályzataikon.
Gondoltunk az idősebb diákokra, illetve tanulni vágyó

Székelyország, mert hiszen
a székelyek így nevezték földjüket, ahol éltek és haltak, a
Tündérkert-Erdély része volt.
Mégpedig
meghatározó
része. Regényeiben Jókai is
írt róla. Székelyföldön sok

Központ
jóvoltából.
A
Fenyőliget nevű kedves kis
panzióban laktunk, ahol igen
kellemes környezet és ellátás
fogadott minket. A csodásan
tiszta levegőről már nem is
beszélek. Innen tettünk ki-

Jurth György:

Székelyország
Székelyföldnek szép vidéke
Megláttalak valahára!
Régi idõk szép emléke,
Csaba vezér otthonába.
Hozott a busz és a szívünk!
Maradunk de hazamegyünk.
Elviszünk szép sok emléket,
Barátságot, néhány képet!
Köszönjük a kirándulást!
Meg a kedves gondoskodást.
Odahaza megháláljuk!
Ha Békést majd újra látjuk!
Gyergyóújfalu,
2011. augusztus 14.

A szociális szolgáltató erdélyi kirándulói.

kiváló művész, tudós, politikus született, élt és alkotott.
Sokuk világszerte ismert. A
táj, a történelmi emlékek,
építészeti csodák lenyűgözőek és gyönyörűek.
Ebbe a környezetbe, Gyergyóújfaluba tettünk ötnapos
kirándulást ingyen, a Békés
Városi Szociális Szolgáltató

rándulásokat a program szerint. Idegenvezetőnk alapos,
jól felkészült volt. Sokrétűen
mutatta be azokat a helyeket,
ahol jártunk. Panorámabuszunk sofőrje nyugodtan és
akrobatikus ügyességgel vezetett végig. A szolgálat munkatársai maximálisan gondoskodtak rólunk az út során.

A csodálatos élményeket
leírni nem tudom, de nagy hatással voltak rám. A szívemben, agyamban megőrzöm
őket. Néha – a hosszú napi
program után – fáradtak, nyűgösek voltunk, de az élmények, emlékek kárpótoltak. Az
időjárás is kegyes volt hozzánk.
Engem megfogott, amit láttam
és hallottam. Jól éreztem magam. Köszönöm!
J. Gy.

felnőttekre is, számukra a
Villámolvasás című kurzust
javasoljuk, melyen az elmondottakon túl a kifejezetten nagy, több száz, vagy
több ezer oldalas anyagok
megtanulásának leghatékonyabb módjának elsajátítását tanítjuk meg.
TANFOLYAMOK:
Gyermekagykontrolltanfolyam Békésen szeptember 24-25-én a Városi
Műv. Központban, Villámolvasás tanfolyam Gyulán
november 5-6-án.
Bővebb infó:
www.tanulaskontroll.hu

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

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.

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
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Jelesre vizsgáztak a díszvacsora készítői
A FELÚJÍTOTT KONYHÁN NAPONTA 2000 SZEMÉLYRE FŐZNEK AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN
Nem mindennapi vacsora
részesei lehettek a meghívottak
szeptember 16-án a Békés
Megyei Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum békési
idősek otthona telephelyén. Az
a 12 kiválasztott személy adott
számot tudásáról, akik részt
vettek a nyolc hónapon keresztül lezajlott szakács és cukrász
technológiai képzésben. Vizsgájuk gyanánt hétfogásos vacsorán mutatták be az elsajátítottakat hozzátartozóik, megyei
fenntartású iskolák, szociális
intézmények képviselői, megyei
és városi prominensek előtt.
– A képzést indokolta, hogy
az utóbbi időben jelentős,
összesen 130 millió forintos
beruházással felújítottuk az
intézmény konyháját, ebből
hetvenmillió forintot a beren-

A továbbképzés egyik résztvevője, Dominikné Sille Szilvia ajánlja tormás húsgombóccal és zöldségrőzsével kínált marhahúslevesét.
Mellette Ambrus György, olimpiai aranyérmes szakács.

dezés modernizálása fordítottunk. Ezzel a fejlesztéssel az
itt dolgozóknak is lépést kell
tartaniuk – mondta el Kónya
István, Békés Megye Képvi-

selő-testületének alelnöke. A
konyhában naponta 2000
adag ételt állítanak elő.
A Harruckern János Közoktatási Intézmény továbbkép-

zésén részvevő férfiak és nők,
akik szabadidejükben képezték
tovább magukat, fogásrólfogásra ismertették a hideg és
meleg előétel, a leves, a könnyítő fogás, a főétel, a sajttál és a
desszertek elkészítésének folyamatát. A vacsorát a Békési
Pálinka Zrt. szilvapálinkája és
az egri Barócsi Pincészet borai
tették teljessé.
– A vizsgavacsora során minden szakács bizonyította, hogy
prémium minőségű ételeket
képes előállítani, de a szürke
hétköznapokon is helyt kell állniuk a konyha dolgozóinak –
összegezte késő estébe nyúló, jó
hangulatú, néptáncosok és bűvész fellépésével színesített vacsorát Ambrus György olimpiai
bajnok szakácsmester, a képzés
szakmai irányítója.
Sz. K.

Ladányi Zoltán: nem romlott a közbiztonság
Folytatás a címoldalról
Mezőberényben, amely szintén a Békési Rendőrkapitánysághoz tartozik, lakásbetörések
történtek a közelmúltban, és
hasonlók Békéscsabán is előfordultak. Végül közösen sikerült elkapnunk a mezőberényi
kötődésű, de a megyeszékhelyen élő elkövetőt. Amennyiben a kérdéssel utalt a tavaly
ősszel történt gyilkosságra,
azzal kapcsolatban megállapítható, hogy az egy szeparált
eset volt, bármiféle előzmény
nélkül. A tettest sikerült példásan gyorsan elkapni, jelenleg
eljárás alatt áll.
– Van-e elég erejük eljárni
a kisebb súlyú eseteknél,
melyek a lakosságot irritálják? Utalnék az előző lapszámunkban közétett olvasói
levélre, amely bizonyos főtéri
anomáliákról számolt be.
Serb László: – Ez a konkrét
ügy részben megoldódott
azzal, hogy a problémás körzetbe irányítottuk erőinket, és
a fokozott rendőri jelenlét
meghozta eredményét, a helyzet sokat javult (ezt az olvasói

levelet író, ott lakó hölgy is
megerősítette – a szerző). A
rendet ezután is fenn akarjuk
tartani, de azt nem tartjuk
reálisnak, hogy oda állandó
járőrpárt helyezzünk, mert
rájuk máshol is szükség van.
Az ilyen lakosságot irritáló
esetek megoldása összefogást
igényel, melyre kérnék mindenkit. Például hétvégenként
a szórakozóhelyek környékén
tapasztalható állapotok javításához a hatékony rendőri szerepvállalás mellett a szülők
szigorúbb hozzáállása is kell,
vagy említhetném a szórakozóhelyek nyitva tartásának
esetleges korlátozását. Nem
azt várjuk el nyilván, hogy az
állampolgárok vegyék kézbe
az ilyen ügyek megoldását, de
jelzéssel nekik kell élniük a
rendőrség felé, és bizony vállalni kell a tanúskodást. Szó
volt a levélben sebességmérő
eszköz szükségességéről is.
Ezzel kapcsolatban tudni kell,
hogy ilyet nem lehet bárhova
telepíteni, mert bizonyos forgalmi körülményeknek meg
kell felelni. De elmondhatom,

Járási székhely lesz Békés
Régi-új államigazgatási
egységként 2013. januárjától ismét járások lesznek Magyarországon. Békés megyében kilenc járást alakítanak ki, az
egyiknek a központja Békés város lesz.
A további nyolc járási székhely a megyében: Békéscsaba, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas és
Szeghalom. Erdős Norbert
kormánymegbízott szerint
ez a változás minden egyes

embert érint, hiszen a hivatali ügyek intézése lerövidül,
az utazási távolság csökken,
ami a lakosság költségeit
kíméli. Optimista megközelítés szerint a járás, mint
területi államigazgatási egység visszahozatalával javulhat a fiatalok helyben maradásának mutatója, csökkenhet az elvándorlás, és munkahelyek teremtődnek.
Az elképzelések szerint
kormányablak minden járási
székhelyen, így Békésen is
nyílik majd.

hogy összességében hatékonyan lépünk fel a sebességet
túllépőkkel szemben. Fontos
kiemelni, hogy egy rendőr
csak abban az esetben járhat
el, ha jogszabályt sértő helyzetet érzékel, ez minden intézkedésnek az alapja.
– A kapitány úr legutóbbi
önkormányzati beszámolójában vállalásként szerepel,
hogy érezhetően több gyalogos
járőrt láthatunk majd az
utcákon. Sikerült ezt megvalósítani?
Ladányi Zoltán: – Számottevően növeltük a gyalogos
járőrözést, amely a szolgálattételnek a felét is kiteszi, természetesen a mobilizálhatóságot mindenkor figyelembe kell
venni, hiszen rendkívüli eset
bármikor előfordulhat. De a
lakosság sokkal gyakrabban
találkozhat gyalogos járőrrel.
– Droghelyzet Békésen…
Serb László: – Tudjuk, hogy
a kapitányság területén megjelent és jelen van a kábítószer.
Nem egy esetben indítottunk
eljárást fogyasztók és terjesztők ellen. Emellett fontosnak

tartjuk a fiatalok körében végzett megelőzést, felvilágosítást. Ebben igazán aktívnak
nevezhető a rendőrség.
– Külterületi lopások nehezítik az érintettek életét.
Gátat tud-e szabni az ilyen
lopások elburjánzásának a
rendőrség?
Ladányi Zoltán: – A kisebb
értékű lopások szabálysértések, amelyek ügyében újra a
rendőrség jár el. Gyorsított
eljárással hoz ítéletet a bíróság,
és ez bizony visszatartó erő. A
nagyobb értékben elkövetett
lopások bűncselekménynek
minősülnek, az ilyen ügyek
száma csökkent. Egyébként
sok elfogásunk van külterületi
lopásokkal kapcsolatban, az
eredményességi mutató jó. A
lakosság körében aktivitást
tapasztalunk, gyakoribbak a
bejelentések. Összességében
ezzel együtt is azt mondhatom, hogy városunk még mindig nyugodt kisváros, a statisztika ezt támasztja alá.
Bűnözéssel Békés az egyik legkevésbé fertőzött a hazai városok között. Szegfű Katalin

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Kajári
Gábor (Békéscsaba) és Kállai Viktória (Békés), Tőkés
Béla (Budapest) és dr.
Tasnádi Judit (Budapest),
Szűcs Zoltán Márk (Békés),
Nógrádi Ildikó (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Németh Mária
(56 évesen), Pogány Judit
(88, Bélmegyer), Fazekas
Gizella (72), Veres Pálné
(87), Szántó László (69),
özv. Dézsi Sándorné (88),

Szatmári Imre (62, Bélmegyer), Újvári Sándor
György (80), Veres Imréné
(84), özv. Miklovicz Gézáné
(79), özv. Békési Istvánné
(75), Zanócz Imre (65), Varga Sándor (62), özv. Kocsor
Mátyásné (87), Bellus
Balázsné (63), Balog Gábor
(66).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Szeptember
Pálmai
Tamás

Ha az ember nem lát át
teljesen egy helyzetet, hajlamos összeesküvés-elméleteket gyártani. Ugyanakkor
magam is bevallom, igencsak szeretnék hinni ezekben a modern regékben,
sőt, mi több, elég gyakran
hiszek is. Mert így, szeptember 11. tájékán tíz év távlatából nagyon úgy néz ki,
hogy hihető módon balfékek voltak anno az egymással is vetélkedő amerikai
biztonsági szervek, ugyanakkor tény és való, hogy az
ikerdurranás nagyon jól jött
azoknak, akik Uram bocsá’,
de lehet, hogy kitalálták az
egészet abbéli vágyuk felgyorsítandó, mely szerint
minél hamarabb volna jó
még inkább uralni és irányítani minket.
Hisz jószágaink – még
hűséges ebeink is – lassan
kötelezően el lesznek látva
azonosító mikrocsipekkel,
sőt, friss keletű személyi
okmányinkban már benne
is van a minket „determináló” kis lemezecske, így nem
igazán fantazmagória kategória már az a lehetőség
sem, mely szerint belénk is
hamarost beleszerkesztik
ezt a kütyüt. Mobiltelefonjaink már így is önkéntes gyónó- és vallatóeszközök lassan.
A világ vélt vagy valós
urai a Jóistent játsszák,
mint ahogy kicsiben annak
hiszik magukat a túl régen
a székükben ülő politikuskáink is. Hisz épp a minap
nyilatkozta egyikük, hogy
pártízű alakzatának nem
célja a nemzete érdekében
való megbékélés a hasonlóképpen magukat nemzeti
érdekeket
képviselőnek
mondó politikai szervezetekkel. Rossz esetben így
lesz parlamenti érdekvédelem nélkül például az erdélyi magyarság, vagy, kevésbé pesszimista forgatókönyv szerint így alakul
majd ki egy hármas összefogás kontra RMDSZ konfrontáció. De Gyéeff barátunk sem különb itt, az
anyaországban, most, hogy
szorul a nyaka körül a
hurok, tud ő is olyanokat
mondani, hogy még a legjámborabb „zímentáli” is
elbődül tőle.

Nemrég magas tisztségű
magyar vezetőkkel beszélgettem, szó esett az új választási törvényről, a határon túli magyarok (kik legyenek büszkék, hogy például székelyek is, de a népszámláláskor
legyenek
„csak” magyarok, hogy elegen legyünk) választási
jogáról. Azt javasoltam neki, hogy ha azt szeretnék,
hogy a határon túliak is
elmenjenek szavazni, tegyenek fel a listára minden
elszakított régióból legalább egy odavalósi nevet,
de ne pártpolitikust! Csak
anyaországi listára nem szívesen szavaznak az elszakítottak, de saját veszekedőikből is végképp elegük
van. Csak az összefogás segíthet. Egy-két olyan név,
amely mögött ember is
van. Köztiszteletnek örvendő pártonkívüli. Nehéz lesz,
nagyon nehéz, hisz már
most rettenetes a tülekedés.
De, most, coki, Béla,
László, Jenő, Ubul, Zénó és
a többiek. Most ez nem a ti
játszóteretek kellene, hogy
legyen, ami következik. Reméljük, ezt határon innen
is így látják. Bár vannak ez
ügyben kételyeim. Nagyok.
Szeptember van. Szeretek a temetőkbe járni. Nem
morbid dolog ez, hisz ez a
hely nem a szomorúság szigete, hanem az emlékezésé,
a szereteté, a nyugalomé, a
megbocsátásé. Szentgyörgyön más. Ott a szüleimmel beszélgetek, vitatkozom s békülök, ott nagyapám szelíd szeretetét érzem, és a meg nem ismerhetett nagyanyámét, kiről
csak jót mesél a családi
rege. És más Kézdivásárhelyen is, és más Alsócsernátonban is, hol a sok századdal ezelőtti ősök lelke szólít
meg. És teljesen más itt,
Békésen, hol sok temető
van. De mindegyikben
megvan az a hely, ahol – ha
a napi rohanásban pár percre megáll az ember – megtalálja a csendes megnyugvás kis helyét, hol magába
szállhat, hol rövidebb az út
a Jóistenhez, hol hamar
könnyebb lesz a lélek.
Lehet, blőd ötletnek
tűnik, de el tudnám képzelni azt a jobb világot,
amelyben elszállt főnökeinket érdemeik szerinti rövidebb, hosszabb, vagy életfogytos vizitre, megújulásra
ilyen nagyon megnyugtató
és megtisztító helyekre küldenénk továbbképzésre.
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Békés Vállalkozó Centrum Inkubátorházban
irodák kedvezményes áron, valamint műhelyek
kiadók:
- 1 db 23,3 m2 iroda
- 1 db 28,05 m2 iroda
- 6 db 96,95 m2 műhely
Az Inkubátorház által nyújtott szolgáltatások:
- Parkolóhelyiség használat
- Közös helyiségek használata
- Fénymásolás
- Nyomtatás, internet, elektronikus levelezés
- Telefon, fax
Érdeklődni: hétköznap 8-14 óráig a 66/411-174
és a 30/345-99-71 telefonszámon vagy személyesen
a Verseny u. 4. szám alatt lehet.

Munka a hosszú élet titka

Portugáliában járt a Belencéres
A Belencéres Néptáncegyüttes augusztus első
két hetében Észak-Portugáliában vendégszerepelt. Egyetlen magyar
fellépőként részt vettek
a Porto melletti Gulpilhares település 47. nemzetközi néptáncfesztiválján.
A 29 táncos mellett háromtagú zenekar is részese volt a
tekintélyes békési delegációnak,
amely tíz felejthetetlen napot
töltött Portóban és környékén.
Fellépéseikkel és menettáncok
szereplőjeként mindenhol nagy
sikert arattak. A fesztiválon
egyébként a Belencéres mellett
egy-egy spanyol, mexikói és
macedón, valamint három
hazai együttes lépett fel.
– Magas színvonalú műsoraink valamennyi helyszínen
osztatlan sikert arattak – tájékoztatott Barna Zoltán a

Belencéres Alapítványtól.
A fesztivál kötelezettségein
kívüli szabadidőt igyekeztek
hasznosan eltölteni, eljutottak
Bragába, Coimbrába és a
„portugál Velencének” nevezett Aveiroba is.
A fesztiválnak helyet adó

óceánparti Gulpilharesben
napfürdőztek, Portóban pincelátogatáson és borkóstoláson vettek részt.
Az odafelé tartó nagyon
hosszú úton Barcelonát fedezték fel (az programok lebonyolítását egy kint élő békési,

Molnár Sándor segítette), míg
visszafelé Marseille-jel ismerkedtek meg.
A békési együttes művészeti munkáját ezen a turnén is
Mahovics Tamás vezette. Az
utat a Belencéres Alapítvány
szervezte és bonyolította le.

Kétnapos kavalkád lesz a hatodik Tökmulatság
A Tököm Bököm nevű alkalmi családi zenekar fellépése
lesz az egyik különlegesség az
október 8-9-én sorra kerülő
VI. Békési Tökmulatságon. A
Rónai-fivérek két tökből ké-

A szép korú Lengyel Mihálynét köszöntötte a napokban Izsó Gábor polgármester.
Az idős asszony már gyerekként elkezdett dolgozni a föl-

deken az uraságnál, és egész
életén át kemény fizikai munkával kereste a kenyerét. A 90
éves néniről a hétköznapokban
a keresztlánya gondoskodik.

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak:
„Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a
ketten a gödörbe? (…) Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem
veszed észre? (…) Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad
szeméből.” (Lukács evangéliuma 6,39-42.) Milyen igaz szavak. Hisz még gyónás alatt is hajlamosak lennénk mások
hibáit sorolni, vagy a gyóntatószékből, a templomból jóformán kis sem lépve azonnal másokról pletykálni, ármánykodni, másokat hírbe hozni, rossz színbe feltüntetni. Igen, még
rendszeresen templomba járók is gyakran beleesünk ebbe a
bűnbe. Pedig nem más helyett kell gyónnunk, sokkal inkább
éppen a magunkéval, a magunk bűneivel, gyarlóságával kellene foglalkoznunk, hisz lelki megújulásunk, megtisztulásunk kiindulópontja csakis saját hibáink felismerése és bűneink bevallása lehet. Bűneinket bevallhatjuk egyenesen a
Jóistennek is, de sokkal nehezebb ezt egy földi embernek
megtenni, még ha az Urunk helytartója (lelki atyánk) is itt
e Földön. De csak így, ekként tudunk elindulni az új úton.
Ha lelkünk megtisztítása volt a legelső, amit indulásunk
előtt megtettünk. És indulás minden nap tulajdonképpen.
Ezért jó, ha a szentgyónást nemcsak az előírt alkalmakkor
gyakoroljuk, hanem bármikor, amikor úgy érezzük, eltévelyedtünk, lelki segítségre, támogatásra van szükségünk.
Dr. Pálmai Tamás

szült hangszert is meg fognak
szólaltatni műsorunkban. A
kétnapos mulatság programjai
között emellett hagyományosan lesz tökszépségverseny,
tökkirályválasztás, töklámpás

faragása, majd azokkal felvonulás és mindenféle ügyességi
játék a tökkel. Énekesek és
táncosok fellépése, látványfőzés és más gasztronómiai
ínyencségek is várnak a Táj-

házba látogatókra. A Nefelejcs
Egyesület önálló rendezvénye
a tök mellett a kukoricát és a
kakast állítja középpontba. A
belépés és minden rendezvényelem ingyenes.

Évzáró
vacsora
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A 2011. évi népszámlálási törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011.
október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a
lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.
Az adatszolgáltatás, a népszámlálásban való részvétel kötelező!
A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2011. október 1-je 0 óra, az adatszolgáltatónak erre az időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia a kérdőív kérdéseit. Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között történik. A népszámlálás
során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. A
kitöltött kérdőívek csak statisztikai célra használhatók.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:
• A kérdések megválaszolhatók az interneten keresztül. Ehhez az www.nepszamlalas.hu
honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik
a népszámlálási kérdőívcsomag on-line felületen való kitöltése. A kérdések internetes
megválaszolására 2011. október 1-16. között van lehetőség. Az elektronikus kérdőívet a
www.enepszamlalas.hu oldalon lehet elérni.
• Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdőíveket a kapott borítékba visszahelyezve
a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét felkeresi az adott címet. A papír
alapú önkitöltésre 2011. október 1-16. között van lehetőség.
• Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011. október 31. között keresi fel.
Felhívjuk a lakosság figyelmét a házszámok, ajtószámok kihelyezésének fontosságára, a
címek postaládákon való elhelyezésének szükségességére, hiszen a számlálóbiztosok csak így
tudják 2011. szeptember 27-e és 30-a között minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot. Az adatszolgáltatói csomag nem reklám vagy szóróanyag, hanem a
népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza.
A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.
Együttműködésüket köszönjük.
Békés, 2011. szeptember hó
Tárnok Lászlóné, jegyző
Települési népszámlálási felelős

A Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesületének Békési
Helyi Szervezete október 1-jén
este hattól tartja évzáró vacsoráját. Helyszín hagyományosan a
mezőberényi Tópart vendéglő,
ahová a fél hatkor a pályaudvarról induló autóbusz viszi el a
jelentkezőket. Menü: csigaleves,
sütlek körettel. Ára: 1600 Ft.
Jelentkezni szeptember 27-ig
lehet a Petőfi u. 4. szám alatti
irodában, a 66/411-011 181-es
mellékén vagy Bróda Istvánnénál a 66/634-080-as számon.
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Szerencse fia

get folytatok, ott a gépkocsimozgatás, műszakiztatás, az
anyagigénylés, a raktári teendők ellátása… mind az én feladatom. Az eredeti szakmám
gépszerelő, géplakatos, ez is
vasas szakma, és megpróbáltam összeházasítani a két dolgot. Eleinte saját szükségletünk kielégítésére készítettem

Sajnos bizonyossá vált mára,
hogy ez csak arra jó, hogy
szakmailag fejlődjek, de megélni belőle nem lehet.
– Szóval nem minden
kovácsból telik lakatos, de a
lakatosból lehet kiváló kovács.
A családja miként fogadta ezt
a nem hétköznapi, idő- és
pénzigényes hobbit?
– A családom nem egyszerűen elfogadja a „hobbimat”,
hanem aktívan közre is
működnek benne. A párom az
ötletgazda mindig, a napi igények hozzák az újabb és újabb
ötleteket; ő megtervezi, lerajzolja, én pedig megpróbálom

bútorokat és egyéb lakberendezési tárgyakat, majd két
évvel ezelőtt az ismerőseim,
barátaim javaslatára megpróbálkoztam a vállalkozással is.

elkészíteni. A nevelt fiam a
segédem egy-egy munkadarab
elkészítésénél, megmunkálásánál. (Egy kovács nem kovács,
két kovács egy kovács.)

– Igazából Ön nem született békési. Mikor és miért
lett városunk lakosa?
– Korábban Békéscsabán
laktunk. Már ott dolgoztam
kovácsként. Majd 2001 márciusában Békésre költöztünk,
mert itt adva volt a lehetőség,
hogy folytassam, amit elkezdtem, de már nagyobb formátumban.
– Úgy hallottam, igazából
mentős. Szóval mentős vagy
kovács?
– A mentősségből annyi
igaz, hogy az Országos Mentőszolgálat Békéscsabai Mentőállomásán dolgozom főállásban, mint karbantartó és raktáros. A kovácsolás pedig ’96
óta a hobbim és mellékállásom is. A kovácsolást kezdtem
hamarabb, és csak hat évvel
később kerültem a mentőszolgálathoz. Ez utóbbira azért
volt szükség, mert a kovácsolásból nem lehet megélni sajnos, így a főállásom a tulajdonképpeni kenyérkereseti
lehetőség. A munkahelyemen
egész más jellegű tevékenysé-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Az 50 éves Szabó István valóban a szerencse fia,
hisz meglehetősen különös „hobbijáról” árulkodik
magazinba illő otthona. S ha igaz, hogy mindenki
a maga szerencséjének a kovácsa, úgy a jóképű,
közvetlen beszélgetőtársam biz szó szerint kikovácsolta azt magának. Miről is van szó? Íme:

– A telefonban azt mondta, szabadságon van, mert
készül a Madzagfalvi Napokra. Mire ez az interjú megjelenik, már lezajlik ezen esemény, mégis kíváncsi lennék,
mi célból állít ott ki.
– Valóban készülök rá,
hogy a Madzagfalvi Napok
keretén belül felkeltsem az
emberek érdeklődését a kézműves termékek iránt. Szeretném megmutatni, mennyivel szebb, egyedibb és változatosabb a kézműves termék,
mint a szériagyártott. Bármilyen elképzeléssel keresnek
meg, én azt lehetőség szerint
megvalósítom. (Készített már
pl. Nagy-Magyarország térképet, címert kapura, de fantasztikus csillárt, gyertyatartót, sőt ágyat is. – a szerző) „A
lehetetlent azonnal megcsináljuk, a csodákra egy csöppet várni kell.” Előfordul,
hogy nem azonnal tudom
megvalósítani az elképzelésemet, de addig nem adom fel,
amíg el nem érem a számomra is tökéletes munkadarabot.
Remélem, fel tudom kelteni
az emberek érdeklődését e
méltánytalanul
elfeledett
mesterség iránt.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Hajnal Mihályné.

Ötvenéves találkozó
RÁCSODÁLKOZTAK EGYMÁSRA A RÉG NEM LÁTOTT ÉVFOLYAMTÁRSAK

Az ötven évvel ezelőtt, a 3. sz. általános iskolában végzett osztályok tanulói volt iskolájuk előtt.

Jó hangulatú évfolyam-találkozón vettek részt augusztus 27-én azok az idősödő
urak, akik 1961-ben végeztek
az akkori 3. sz. általános iskola (Kollégium) 8/A és B osztályaiban, és elfogadták a szervezők meghívását.

Nagyon rácsodálkoztunk
egymásra, akik azóta nem
találkoztunk, és mélyen kellett nyúlni az emlékezet kosarába, hogy az akkori tablóképről mosolygó gyermekarc
hogyan változott meg a fél
évszázad alatt.

Kegyelettel imában emlékeztünk meg eltávozott tanárainkról és társainkról. Elérzékenyülten hallgattuk Andrási Béláné Püski Erzsébet tanárnő intő szavait, aki idős kora ellenére
is megtisztelt jelenlétével, hogy
a felgyorsult, rohanó világban

legyünk tekintettel egymásra,
segítsük a rászorulót, mert a jó
szó is sokat jelenthet.
A kissé hosszúra nyúlt,
itt-ott paródiaszerű életpálya-ismertetések vissza-viszszatértek az iskolapad élményeihez, felidézve akkori
pozitív és negatív élményeket. Az est még oldottabban
folytatódott a Nagyház Pince Borozó vacsoraasztala
mellett, vendégek, családtagok társaságában.
Köszönjük az alapfokú művészeti iskola intézményvezetőjének, Bagoly László úrnak,
hogy lehetővé tette valamikori
iskolánkban az ünnepség
megrendezését. Köszönjük a
Torony Rádiónak és a Békési
Újságnak, hogy segített a szervezésben, valamint Nagy Lajos
aranykoszorús cukrászmesternek, társunknak, csodálatosan
finom süteményeit, tortáját.
Utópia: Találkoz(z)unk ötven év múlva! Szabó Sámuel

TÉVHITEK A VEGETÁRIÁNUS ÉTRENDRŐL
A vegetáriánus táplálkozás időrabló és bonyolult. – Nem igaz!
Egyre több, vegetáriánusoknak is jó félkész ennivalót,
vegyes zöldséget lehet kapni, így könnyű gyors és változatos ételeket főzni. Ha élvezik a főzőcskézést, rengeteg ízletes, húst nem tartalmazó receptet találhatnak.
A vegetáriánus étrend egészségtelen. – Nem igaz!
A kiegyensúlyozottan összeállított étrenddel nincsen
semmi gond. Sőt, kevesebb a kockázata annak, hogy ártson a
szívének, ízületeinek, bélrendszerének, immunrendszerének.
A vegetáriánusok nem jutnak elég fehérjéhez. – Nem igaz.
Ha zöldségekkel társítja a magokat, a szervezete könynyebben jut hozzá a fehérjékhez. A legfőbb vegetáriánus
titok: a nap folyamán ne egyhangúan táplálkozzanak.
A vegetáriánus étrend túlságosan zsírszegény. – Nem igaz.
Valóban lehet zsírszegény, de nem túlzottan. A diófélék,
magok, az avokadó, a szójatermékek épp megfelelő menynyiségű, és ráadásul növényi eredetű, nem ártalmas zsiradékot tartalmaznak. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A Fidesz-frakció azt javasolja, hogy legyen lehetséges az
egy összegű végtörlesztés rögzített árfolyamon (180 Ft/svájci
frank, 250 Ft/euro) a devizaalapú jelzáloghiteleseknek, akik
vagy megtakarításából fizetik ezt, vagy forint alapú hitelt
vehetnek igénybe. A tranzakció minden költsége a bankokat
terhelné. A következő választás egyfordulós lesz és vegyes. A
mandátumok kb. fele egyéni körzetekből, fele országos listáról származik majd. A határon túliak szavazati jogot kapnak,
a hazánkban élő nemzetiségeknek is lesz parlamenti képviselete. Az igazságszolgáltatást gyorsítani kell, cél, hogy a jogerős
ítéletek mielőbb megszülethessenek. A megyei, illetve városi
helyett törvényszéki és járási bíróságok lesznek. Az alapfokú
és a középfokú oktatás az állam feladta lesz, de az állami
fenntartású iskolák életébe bekapcsolódhatnak az önkormányzatok. A járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátás a jövőben az
állam feladata lesz. A legnehezebb az egészségügy finanszírozása, ezért egy koncentrált, jól fegyelmezett, az egyedi és
egyéni érdekeket kiszorító, egységes vezetői irányításra van
szükség. Az új önkormányzati törvény szerint egyesített hivatalok és kötelező járási társulások jönnek létre.
– Húsz éve ez az első kormánypárti frakció, amely
képes volt a személyi érdekeket háttérbe szorítani az ország érdekében – mondta Lázár János.

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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Közel hétmillió
forintból megújult
a buszállomás
Közel hétmillió forintos ráfordítással újították fel a városi autóbusz-pályaudvar mellett található járdafelületet és
az autóbuszok által használt
útburkolatot. A két ütemben
megvalósult munkálatokat
még nyáron kezdték el, és a
napokban fejezték be a kivitelezők. A felújítás régóta indokolt volt, mivel a városunk
buszpályaudvarát és a hozzá
tartozó épületegységet még
1974-ben építették. Az eltelt
közel negyven év alatt azon-

Szüreti vásár helyett
Őszi gyümölcsnap

ban a létesítmény körül az útburkolat jelentősen elhasználódott. A 470-es útvonalon –
korábban a 47-es főút – igen
komoly átmenő forgalom
tapasztalható. Számos távolsági járat, így a Debrecen
vagy Eger felé autóbuszok is
Békésen keresztül haladnak
el. Szinte félóránként indulnak Békéscsabára is járatok,
hiszen sok száz ember jár be
naponta a megyeszékhelyre
dolgozni és tanulni. Mindezek
indokolták a beruházást.

MÉGTÖBB HÍR, INTERJÚ, ÉS FOTÓ ONLINE

www.bekesiujsag.hu
Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Békés, Jókai u. 4. sz. családi ház sok melléképülettel, garázzsal eladó, vagy értékegyeztetéssel tömbházi lakásra cserélhető. Tel: 70/361-96-45.
Békés központjában, a Juhos Fotó 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.
Kamuton családi ház áron alul sürgősen
eladó. 70/539-09-40.
Békésen négyszobás + ebédlős, két fürdőszobás ház csendes környezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Vésztőn Újtelepen 50 m2-es ház 1000 m2-es
telken eladó. Érd.: 30/966-85-97.
Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth u. 9.
szám alatt. Érd.: 30/844-90-72.
A Karacson kétszobás, I. emeleti lakás
eladó. Érd.: 20/298-56-96. Fizetésmegosztás lehetséges.
Kertes ház nagy telekkel áron alul eladó a
Hegedűs u. 5. szám alatt. 30/423-58-79.
126 m2-es kétszobás lakás eladó a belvárosban. Érd.: 30/273-84-16.
Elcserélném két család részére is alkalmas háromszobás, kétkonyhás, kétfürdőszobás, teljesen összkomfortos családi
házam háromszobás lakásra, I. emeletig.
Érd.: 30/542-72-12.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. szám alatt.
Érd.: 30/48-10-449.
Másfélszobás lakás sürgősen eladó a
Kossuth u. 23. B fsz. 7-ben. 70/209-83-92.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. Tel.: 30/910-10-09.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
A Munkácsy utcában kétszobás, ebédlős
ház eladó. 30/324-60-58, 66/634-480.
Mezőberényben háromszobás, étkezős,
konvektoros összkomfortos családi ház eladó. Garázs, nagy terasz, háromfázis van.
66/352-836, 30/48-45-343, 30/ 68-20-834.
Békésen megosztható telken ház eladó.
30/95-27-364.
Cserélnénk családi házat lakásra vagy kisebb házra értékkülönbözettel. Érd.: 70/
603-56-87.

Karacson IV. emeleti lakás eladó. 30/4986-518.
Békésen Bánhidán négyszobás kertes
családi ház áron alul eladó. 70/516-52-41.
Adyn IV. emeleti, 59 m2-es, különszobás,
nagy erkélyes, egyedi lomkamrás lakás
jutányos áron eladó. 20/248-50-87.
Eladó az új bölcsőde szomszédságában
egy felújított családi ház. Bármilyen tömblakást beszámítok értékegyeztetéssel.
Tel.: 70/310-88-07.
Mátrában megélhetést biztosító ötszobás
ház két fürdőszobával horgásztó közelében eladó. Érd.: 36/371-006.
Egyszobás vegyes falazatú ház sürgősen
eladó a Szabadkai u. 37. alatt. 70/235-97-29.
Kétszobás téglaépítésű kockaház eladó
Békésen. Tel.: 20/20-60-161.
Kétszobás házamat elcserélném második
emeltig lakásra. 20/473-95-41.
Békésen kis ház kis portával eladó. Érd.:
66/643-880, 20/21-23-585.
Békésen négyszobás + ebédlős, két fürdőszobás családi ház csendes környezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
A Kereszt u. 27. alatt családi ház eladó, ár
megegyezés szerint. Érd.: 66/643-307.
Az Ady E. u. 8/C. 4/12-ben 76 m2-es, felújított,
háromszobás lakás eladó. 30/46-20-746.
Kamuton horgászrész és P10-es motorblokk eladó. Érd.: 70/271-05-32.
Fáyn, I. emeleti, háromszobás, 64 m2-es,
erkélyes, felújított lakás garázzsal és téliesített kamrával eladó vagy cserélhető kertes ház értékegyeztetéssel. 70/945-95-59.
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Ház nagy telekkel eladó 1,6 millió Ft-ért.
Érd.: 70/600-41-59.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Összkomfortos kis téglaház eladó a Teleky
utca elején lakásnak vagy üzletnek, telekkel együtt 3,7 millió Ft-ért. 30/654-70-99.
Eladó a Vásárszél u. 7/B. I. emeleti egyszobás lakás. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
70/208-14-58.
A Dankó u. 26. alatt ház sürgősen, áron
alul eladó 4,5 millió Ft-ért. Hitel nincs
rajta, bármit beszámítok. 30/433-97-90.
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.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky u. 99. alatt.

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: SZEPTEMBER 27. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
Irányár: 5 millió Ft. 30/262-43-57, 30/55173-78.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó Gát
u. 26. sz. Érdeklődni a Gát u. 33. szám
alatt. Irányár: 5,5 millió Ft. 20/599-91-02.
Első emeleti, egyszobás, felújított, egyedi
gáz- és vízórás, kombikazános lakás
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. 70/310-32-55.
Fáy utcán első emeleti egyszobás lakás
eladó. Irányár 5,8 millió Ft. 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.
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.
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.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, felújított, első emeleti lakás
eladó a Karacs T. utcában. 30/261-99-66.
Békéscsabán, a KIEG mögött kétszobás,
egyedis, téglaépítésű kis lakás, kis rezsivel
eladó. Irányár: 8 millió Ft. 20/377-04-00.
Téglablokkos, 64 m2-es, háromszobás,
második emeleti, erkélyes lakás csendes
környezetben, sürgősen eladó, vagy kertes házra csere érdekel. Irányár: 8,5 millió
Ft. Tel.: 20/326-79-26.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ftért. 20/416-91-17.
Ház eladó Békésen, a Tátra u. 23. alatt.
Irányár: 12 millió Ft. 20/286-51-60.
Eladó az Árok u. 16. számú téglaépítésű,
összkomfortos családi ház. Ár: 12 millió
Ft. Tel.: 20/98-30-794.
Teljesen felújított téglaház fűthető garázszsal a fürdő és Dánfok vonzáskörzetében
eladó vagy első emeleti tömblakásra cserélhető. Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.: 70/6783-155, csak hétvégén.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Eladó vagy békéscsabai házra cserélhető értékegyeztetéssel Budapest vonzáskörzetében lévő tetőtér beépítéses, 25 éve épült
kertes ház. Irányár: 16 millió Ft. 20/926-13-47.
KIADÓ INGATLAN

Fáy utcában földszintes lakás garázzsal igényesnek hosszútávra kiadó. Érd.: 30/54-45746, 66/414-928.
Lakás kiadó. 30/214-75-81.

Garázs kiadó a Karacs T. utcában, a 2. sz.
tömb mögött. 30/261-99-66.
A Fáy utca elején 20 m2-es garázs kiadó
hosszútávra. Jó beállási lehetőség. Érd.:
66/634-207.
Kétszobás lakás kiadó a Karacson. Tel.:
66/410-249.
KERT

Rosszerdőn kertek eladók. 30/413-73-13.
Malomasszonykertben 1820 m2 gyümölcsöskert eladó. Víz, villany van. 66/ 413-956.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaház,
ásott kút, villany és 25 m2-es téglaház van.
Érd.: 66/416-747.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Sebők kertben kert eladó. Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
3 mázsát szállító Lady utánfutó eladó.
30/66-88-978.
Daihatsu 1000 cm3-es, ötszemélyes diesel
szgk. 1992-es, három hónap műszakival,
útrakész állapotban eladó. 30/536-99-62.
Kínai kistraktor 3 év műszakival eladó.
Pótkocsi + eke. Érd.: 70/572-78-19.
Eladó egy 4 méteres, két légzsákos, stabil,
alig használt horgászcsónak. Van hozzá
Suzuki 4 LE kétütemű csónakmotor is.
Szervizelt, jó állapotú. Érd.: 30/938-60-88.
Kymco Agility 50 garázsban tartott,
nagytestű robogó, megkímélt állapotban,
szervizkönyvvel eladó. 30/93-86-088.
Dacia friss műszakival eladó. Érd.: Békés,
Gát u. 33.
TZ-4K-14-B kistraktor pótkocsijával együtt
eladó. Érd.: 66/410-204.
Nyolclovas rotakapa ekével, 250-es MZ
motor és T5 Pannonia motor váz nélkül
eladó. Tel.: 20/383-68-99.

ÁLLAT
Hagyományosan tömött, hízott kacsa megrendelhető. 30/382-67-96, 30/382-67-97.
Választási malacok eladók. 30/537-87-35.

TÁRSKERESÉS
46 éves férfi megismerkedne korban hozzáillő, káros szenvedélyektől mentes nővel
komoly kapcsolat céljából. 30/596-80-98.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Leinformálható, referenciával rendelkező
férfi házkörüli vagy alkalmi munkát keres.
06/70/610-42-46
Házi gondozói, ápolási munkát keres 35
éves, családos, szakképzett, több éves gyakorlattal rendelkező férfi. 06 70 396 87 74
Bolti eladó 4 órás kisegítő munkát vagy
takarítói munkát keres. Tel.: 30/696-79-01.
Leinformálható hölgy bejárónői vagy házkörüli munkát keres Békésen, Békéscsabán. 20/947-01-32.

Őszi gyümölcsnap elnevezéssel október elsején, szombaton nagyszabású vásárt és
szórakoztató napot szervez a
Piacfelügyelet. A rendezvé-

Az Őszi gyümölcsnaphoz
kapcsolódóan pályázatot is kiírtak, amelynek alapja Benedek
Elek: Szóló szőlő, mosolygó
alma, csengő barack című

nyen mások mellett fellép a
Belencéres néptáncegyüttes,
óvodások csoportjai, Kádár
Ferenc tárogató, a zeneiskola
növendékei. A rendezvényen
hagyományos gyerekjátékok
mellett légvár, pónilovaglás
várja a kicsiket. Hagyományos
lekvárfőzés és kézműves-foglalkozás szintén színesíti a
programot.

meséje, melyhez illusztráció tetszőleges technikával, de kizárólag természetes anyagok felhasználásával készíthető. A
pályamunkák leadási határideje: szeptember 27., helye a piacfelügyelet irodája, a Polgármesteri Hivatalban (Petőfi u.
4.). A pályamunkákat a helyszínen kiállítják, a pályázat nyerteseit megjutalmazzák.

Sérült gyerekek fejlesztésében, felügyeletében munkát keresek. 30/976-85-03.
Munkát keresek: idős ember felügyelete,
házkörüli munka, takarítás, bevásárlás
érdekel. 66/737-524.
Kőműves-karbantartó, segédmunkát, udvaros és alkalmi munkát keres megbízható férfi, akár 4-6 órában és minimálbérért is. Tel.: 20/326-79-26.
Biztonsági őr helyettesítési munkát keres
minden területen. 70/276-34-43.

Eladó: háromfázisú cirkulafűrész, 380 Vos hegesztőtrafó, 1,5 kW-os háromfázisú
villanymotor. 30/68-20-834.
Keresek cserére elektromos kerékpárt
vagy elektromos robogót. Adnék érte légpuskát, munkaruhát, bakancsot, horgászfelszerelést, női kerékpárokat, stb. Érd.:
30/93-86-088.
3 db csuklós kétméteres állítható mobil
vasbak áron alul eladó. 30/813-03-94.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 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.
Hordozható csempekályha eladó. 30/53787-35.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
hálószoba tükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Felültöltős automata mosógép eladó.
esetleg cserélhető Simsonra vagy Babettára. 30/578-63-80.
Eladó: dvd felvevő-lejátszó, régi mosógép,
Hajdu centrifuga, kereszt vágófűrész,
konyhai asztal, régi kályha. 70/554-93-93.
Jó állapotban lévő háromajtós ruhásszekrény eladó. Érd.: 30/838-16-46.
Cseh Slávia 630-as, magyar LG 14-es és
orosz IZS 38-as légpuskák eladók. Tel.:
20/228-58-66.
Új német légpuska eladó. Rosszat, régit
beszámítok 10 ezer Ft-ig. 20/629-28-38.
Eladók: 2 db 50 literes kosaras üveg, szobapáfrányok, leánderek. Békés, Deák F. u.
39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: férfi kerékpár, sezlon, kétmedencés
fehér zománcozott mosogató, fém virágállvány, félig üvegezett ajtólap, olajsütő, műholdvevő beltéri egységgel, sztereó lemezjátszó 2 hangfallal. Érd.: 66/634-207.
Eladó: középszőnyegek és faltól falig szőnyeg (4,5x4 m). Tel.: 30/438-99-32.
Száraz diófa tüzelőnek eladó. Árban megegyezünk. 30/578-63-80.
Négyelemes, szobába való szekrénysor eladó, irányár: 18 ezer Ft és egy cipős szekrény, irányára: 4000 Ft. Tel.: 70/77-37-106.
Eladó beltéri tömör ajtó, ajtóféllel. Tel.: 20/
983-07-94.
Hordozható (Kaminó) kandalló, 8 kW-os,
alig használt állapotban eladó. Tel.: 30/
366-06-27.
Eladó: kicsi öntött vaskályha, kéményes
konvektor. Érd.: 66/416-580.
Szieszta kályha, káposztagyalu, lendkerekes kukoricamorzsoló eladó. 70/21-31-119.
Tíz mázsa szilvacefre eladó. 66/414-010.
Eladó: tok nélküli ajtólapok, teleajtók, bejárati ajtólapok, zsalugáteres, kétszárnyas.
30/578-63-80.
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.
Eladó 2 db 50 literes kosaras üveg, szobapáfrányok, leánderek. Békés, Deák F. u.
39. Tel.: 66/416-144.
Keresem azt a két fiút, olyan 10 év körüliek
lehetnek, akiknek a fekete spánielje augusztus 30-án Békésen a Kossuth utcán, a Derűs
Ház utáni háznál megharapott. Szükség
lenne a kutya oltási könyvére, mert e nélkül
veszettség elleni oltásokra kell járnom és a
munkámat alig tudom elvégezni. Csak a
könyv kellene, semmilyen más kártérítésre
nem tartok igényt. Kérem, keressenek meg
ezen a számon: 20/359-41-76.

EGYÉB
Lampart parapetes konvektorok és kéményes falifűtők jó állapotban eladók. Érd.:
20/316-26-43.
KERTÉSZETI MUNKÁK: Kertépítés és szaktanácsadás, díszkert rendberakás, sövénynyírás, fűnyírás, szakszerű gyümölcsfametszés, szőlőmetszés, rózsametszés. Tel.: 20/
886-27-81.
Eladó fa bébi rácsos ágy kókuszmatraccal, Graco hintaszék 13 kg-ig. Érd.: 30/
696-79-01.
Mézédes, különleges, 120 éves fáról körtecefre eladó. 66/634-224, 30/34-14-420.
Hűtőláda eladó. Érd.: 66/413-690.
Eladó vagy jószágra cserélhető terménydaráló. Tel.: 30/320-60-71.
Nagy oxigén- és dissous palack eladó.
Tel.: 30/472-90-28
Bontásból ajtó, ablak eladó. 30/66-88-978.
Hétvégi házba, szerszámoskamrába emeletes ágy 2000 Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Olcsón eladó Muronyban: gáz vízmelegítő
120 l-es, Color II-es falifütő és egy Toyota
Hiace gallytörő. 30/39-49-555.
EMLÉKMENTÉS! Régi hang és videó felvételeit CD-re, DVD-re írom. www.digistudio.hu.
Telefon: 30/69-73-969.
Plitvicai kiránduláshoz útitársakat keresek
2-3 személyt. 30/94-55-433.
Nem szemetes, könnyen elszállítható építési törmelék (beton, tégla, cserépdarabok) ingyen elvihető. 70/236-35-37.
Galériás gyermek fenyőágy matraccal
eladó. 30/97-81-331.
Eladó: 2db 25 l-es üvegballon kosárral
együtt. 3 db 10 l-es vastag műanyag pálinkás ballon, 1 db 10 literes befont üveg. Tel.:
30/97-551-62.
Sürgősen eladó 1 db3x24x8-as áthidaló,
1 db 275x12x8-as. Érd.: 70/204-67-55.
Eladó egy jó állapotban lévő tárcsás mosógép Tarhoson. Tel.: 30/406-13-38.
Jószágállományt betegség miatt felszámoltuk. Békés, Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Trágya ingyen elvihető. Murony. 30/3949-555.
Eladó: 20 m2 új csempe, 6 m2 padlólap, gázpalackok, kisméretű szőlőprés, esztergált fa
oszlopok. Érd.: 66/416-747.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, 1 db takarítógép, és háromrészes sarokülő. Érd.:
30/905-49-14.
FS 220-as Stihl fűkasza eladó. Érd.: 70/
509-73-38.
2 db 80x190 cm-es, ágymenűtartós heverő, összecsukva gyermekheverőnek vagy
fotelnak is használható. 30/578-63-80.
Ceragem masszázságy eladó. 30/32460-58, 66/634-480.
Olcsón eladó egy szieszta gázkályha. Tel.:
20/98-30-794.
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Tábor a templomkertben
HITET FORMÁLT A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PROGRAMJA

Szeptember 23. péntek 11 óra
Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos mellszobrai előtti ünnepi tisztelgés a Békési Városvédő és –Szépítő Egyesület szervezésében. Megemlékezik: Jenei Béla, ny. iskolaigazgató.

megvolt a maga szépsége,
gyönyöre, és egyben esélyt
kaptak a hallgatók a személyes tapasztalatszerzésre. A
tábor szervezőinek és segítőinek lelkesedése feltöltette a
gyermekeket, hiszen bennük
lelki támaszra, jó barátra és
segítőtársra találtak.
A kellemes légkör, a meghitt beszélgetések megerősí-

tették a gyermekekbe vetett
hitünket a szép jövő reményében, mely egy olyan szeretetben gazdag tükröt tart elénk,
ami eddig talán csak álmainkban élt. Köszönjük a szülőknek a megtisztelő bizalmat,
amit ez alatt az egy hét alatt
élvezhettünk, és amit reményeink szerint jövőre is élvezhetünk.
Bíró Anikó

Tisztújítás a békési Fideszben
A párt közelmúltban tartott tisztújításán megerősítették a helyi Fidesz alapszervezet élén az elnök Rácz Attilát.
Munkáját a korábbiakban is
alelnökként dolgozó Barnáné
Varga Emília és Koppné dr.
Hajdu Anikó segíti, továbbá
harmadik alelnöknek a tagság
Csurka Pétert választotta
meg. A részben megújult elnökség nemrég tartott sajtótájékoztatóján Csurka Péter
elmondta, hogy tavaly ősszel,
a helyben elvesztett önkormányzati választásokat követően lépett be a pártba, me-

lyet tanácsaival azóta a háttérből segített. Csurka Péter a
Torony Rádió társtulajdonosa,
a helyi rádióadónál 1995 óta
dolgozik.
A sajtótájékoztatón bírálták a jelenlegi városvezetést,
mondván: gyenge a vezetés
érdekérvényesítő képessége.
Rácz Attila a kötvénykibocsátásról is szólt. Elismételte
korábbi álláspontját, melynek
lényege, hogy a városvezetésnek már most kellene tervet
készítenie arra, hogy a svájci
frankban felvett milliárdos
nagyságrendű, fejlesztési célú

kötvényt miből fogja a város
2017-ben visszafizetni.
Újságírói kérdésre a helyi
pártelnök dicsérte a kormánypártok eddigi tevékenységét.
Mint mondta, a nehéz gazdasági helyzetnek a korábbi
nyolcéves baloldali kormányzás az okozója, míg a Fidesz
eddigi minden erőfeszítése
arra irányul, hogy ne omoljon
össze a gazdaság, ne jussunk
Görögország sorsára.
– A Fidesz a nemzet érdekében politizál, ezt az elmúlt
egy évben bizonyította –
mondta Rácz Attila. Sz. K.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– családi magazin

Sejtelmes őszi tájak tárlata
„Magyar táj, magyar ecsettel” címmel dr. Grin Igor fotográfiáiból nyílt kiállítás a
Békési Galéria nagytermében
szeptember 16-án. Megnyitójában Kállai Júlia békési grafikus a korábban a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeumot
igazgató alkotó valóban festőecsetre kívánkozó természetközeli témáit méltatta, melye-

ket ő a fényképezőgépével
örökít meg a jövőnek. A nyugalmazott néprajzkutató kiállításán említést érdemelnek
ködős, őszies, sejtelmes hangulatú tájábrázolásai, és a
békési szemnek különösen
kedves itt készült fotói (Pillantás a hídról, Békési hangulat). A tárlat október 15-ig
várja a látogatókat.
Sz. K.

Szeptember 24. szombat 18 óra
Békési FKC – Nyíregyházi KSK férfi bajnoki
kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Szeptember 27. kedd 18 órától
Obrusánszki Borbála Kelet-kutató ingyenes előadása „Hitvilágunk hun kapcsolata” címmel a
Hazatalálás előadás-sorozat részeként.
Kulturális központ
Szeptember 30. péntek 15 órától
Ünnepi program az Idősek Világnapján. A rendezvényt megnyitja: Izsó Gábor polgármester.
Élő kívánságműsor Tóth Évával és Leblanc
Győzővel, majd megvendégelés.
Kulturális központ

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPT. 23. - OKTÓBER 7. KÖZÖTT

HÉTVÉGE

A gyönyörű gyermekkort
mi tehetne még szebbé egy
nyár alatt? Talán egy tábor,
ami nem csak hitet és támogatást ad egy életen át, hanem
örök élményt telis-tele testmozgással, kézműves tevékenységekkel és énekkel. A
tábor egésze a hitről, az egymáshoz való empatikus viszonyulásról, a mókáról, kacagásról és egyben a testi- lelki
fejlődésről szólt. A gyermekek
nagyon élvezték a különböző
játékokat, igehirdetéseket,
zengő énekeket. Ahogy átélték a játékot, élvezettel figyeltek a missziós történetekre is.
Esélyt kaptak a differenciálásra képességeiknek, életkoruknak megfelelően.
A templomkert lehetőséget adott a természet megfigyelésére, mint a fenyőről való távlati, az avar mélyreható
és a a víz közelebbi megismerésére. Minden programnak

Október 1. szombat 8 órától
Őszi gyümölcsnap a Piacon. Bővebben a 6.
oldalon.
Október 1. szombat 18 órától
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Békési Helyi Szervezete évzáró vacsorája.
Mezőberényi Tópart Vendéglő

Október 5. szerda 18 óra
Bróda Dalma és Szőnyi Graciella képzőművészeti kiállításának megnyitója.
Kulturális központ kápolnaterme
Október 6. csütörtök 17 órától
Emlékezés az aradi vértanúkra, majd gyertyagyújtás.
56-as Forradalmi Emlékmű
Október 7. péntek 16 óra
„Diadal Patika” emléktábla avatása a Petőfi u.
25. szám alatt. Szervezi az Ónodi (Kovács) és a
Guti család, valamint a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Megemlékezik: dr. Molnár
Zsuzsa gyógyszerész.

Két nagyszerű színházi darab ősszel
Remek színházi előadásokkal
várja a színházbarátokat ősszel
a kulturális központ. Előbb
október 17-én, hétfőn este héttől kerül színre Dr. Vitéz Miklós
- Vadnai László: Meseautó című
darabja, melyben mások mellett Tahi-Tóth László, Vándor
Éva és Kovalik Ági látható. A

darabot Galambos Zoltán rendezte. Jegyek 2000, 2500 és
3000 Ft-ért kaphatók.
A sorrendben második előadáson, november 15-én, kedden 19 órától a Figaró házassága kerül színre Bánfalvy
Ágival és Rékasi Károllyal a
főszerepekben. Rajtuk kívül

olyan országosan ismert és
elismert művészek is színre
lépnek, mint Harmath Imre,
Iván Ildikó, Uri István, Incze
József és Bácskai János.
Bővebb információ kérhető
telefonon: 66/411-142, 20/45948-08, vagy a bekesikultura
@bekesikultura.hu email címen.

Egy nyelvet beszélünk
KÖTELEZŐ – KÖTELEZ – KÖTÉL
Kötelező – kötelez – kötél: így csupaszítom le a szó gyökeréig a kötelező olvasmány
szerkezet jelzőjét. Mára már az olvasmány
szó elillant a szerkezetből, maradt csak a
kötelező, ami igazán ritkán kelt jó benyomást. Tetszenek ismerni a mondást: a jó
bornak nem kell cégér. Ha annyira jók lennének a könyvek – gondolhatják a gyerekek
– akkor úgyis elolvasná mindenki, nem kellene rákényszeríteni az embereket. Pláne
olvasmánynapló írására: minek újra megírni? Nem jó ez úgy, ahogy van?
Mintha mindig ott akadnánk el, hogy olyasmit akarunk a gyerekkel megetetni, amit még
nem bír megemészteni. Ott van például az
Antigoné: egy tizenöt évest tökéletesen hidegen hagy, hogy több mint kétezer éve mikor
temettek el valakit, és mikor hagytak a mada-

rak prédájául. Az Anyegin kapcsán nem értik,
a végén Tatjána miért nem hagyja el a férjét…
hiszen mindenki le- és kicserélhető. A gyerekeknek is átlagosan három apja és két anyja
van (persze akadnak olyanok is, akiknek egy
sincs). A művek megírásának idején érvényben
lévő erkölcsi szabályok a mi XXI. századunkban réges-rég értelmüket vesztették. Szomorú
magány az irodalomtanár osztályrésze, amikor
a Bánk bánt vagy a Bűn és bűnhődést tanítja,
hiszen az is csodaszámba megy, ha legalább a
rövidített változatot elolvassák. Bezzeg Az öreg
halász és a tenger a tizenkilenc éveseknek egy
mondatban is összefoglalható, azt is mondhatnám, hogy szinte félek megsérteni vele őket:
még ha nem is érünk célt, dicséretes a szándék
maga… a magyartanárok is így érezhetik.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Először teljesítette
a vasember távot Varga Pál

Bérletjátékunk nyertesei
Az elmúlt hetekben mutatkozott be az NBIB õszi szezonjában
a Békési FKC. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is két szerencsés olvasónk az általunk játékra felkínált bérlettel szurkolhatja végig a csapat hazai meccseit a Sportcsarnokban.
A klub és a Békési Újság közös játéka során elõzõ lapunkban
azt kérdeztük Önöktõl, hogy egyszerre legfeljebb hány játékos
lehet a pályán egy csapatból kézilabdázásban. A legtöbben jól
tudták a választ, hogy heten (betûjele: C).
A helyes megfejtés betûjelét SMS-ben beküldõk között sorsoltunk. A szerencse ezúttal Ökrös Zoltánné Tündér utcai és
Török Sándor Fáy utcai olvasónknak kedvezett. Õk nyerték a
szezonra szóló (darabonként 4800 Ft-ot érõ) bérletet, melyet
már eljuttattunk hozzájuk. A nyerteseknek gratulálunk, és többi
pályázónak is köszönjük a játékot!
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

Sporttánc kiválóság
Hagymási Réka, az Energy
Dance Cool Hip-hop Táncszínház békési csoportjának
táncosa sikert sikerre halmoz. A Magyar Divat- és
Sporttánc Szövetség országos
bajnokságán idén a szóló „A”
kategóriában a lányok gyermek korcsoportjában négy
aranyérmet szerzett, és
összetettben is országos bajnok lett. Schuster Viviennel
a junior duó „A” kategóriában első versenyükön rögtön
2. helyezést szereztek.

Horgász
szemmel
FEEDER METHOD
A feeder horgászok szinte
folyamatosan számíthatnak valamilyen újdonságra, ezek közül mostanában a method mix
nevű etetőanyaggal aratnak
nagy sikereket a ponty horgászatában. A method angol szó,
magyarul módszert vagy szerelést jelent, esetünkben mind a
kettő helytálló. A mix mesterséges tavakon igen jó teszteredményeket hozott. Az aktívan
telepített vizekben sem mindig
lehet pontyokat fogni, ezekre a
kapástalan időszakokra fejlesztették ki a method mix típusú
etetőanyagot. Lényege, hogy jól
tapad, általában apróbb szemcseméretű, lassú oldódású, és
magas illatfelhőt képez. Mindez hamar a method etetőkosár
közelébe csalja az óvatlan pontyokat. A felmelegedett vizekben kevés etetőanyagra van
szükség, tehát elegendő csak a
method kosárba nyomni a
mixet, előetetés nem szükséges. A method etetőanyag legtöbb típusa halliszt alapú,
ezért a nagyobb méretű pontyok is kedvelik, ami hozzájárul
a népszerűségéhez.
Szekerczés Sándor

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Egy győzelem,
egy vereség Egerben
A közelmúltban Egerben
megtartott Északi Régiós
Boksz Bajnokság 6. fordulójában a békési Surman Box
Clubot három ökölvívó képviselte. Ifj. Surman Zoltán a serdülő korcsoport 41,5 kg-os
csoportjában mérkőzött a mezőkövesdi Nagy Ferenccel. A
fiatal sportoló betegen is döntetlent tudott elérni – tájékoztatott az edző-édesapa, Surman Zoltán. A serdülő korcso-

port +72 kg-os korcsoportjában lépett szorítóba Csordás
Balázs, akinek egy rutinos
szolnoki fiú, Herczeg Zsolt
volt az ellenfele. Balázs pontozásos vereséget szenvedett. A
harmadik békési fiú, aki Egerben ringbe szállt, a junior korú Szalontai Mihály volt, aki
most először indult a 60 kgosok mezőnyében. A szolnoki
Vaszi Roland ellen magabiztos
győzelmet aratott.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– 10 ezer példányban
5 település olvassa!

3800 méter úszás, 180 kilométer
kerékpározás és 42 kilométer futás.
Ezt a távot kell teljesíteniük azoknak, akik elindulnak a nagyatádi
Vasember Versenyen. A felettébb
fiatal, 23 éves békési Varga Pál kiválóan teljesítette a távot a megadott
időn belül.
Ágyúszóra startolt a több száz ember
Nagyatádon, akik a 21. Ironman Versenyen
indultak. Köztük volt első alkalommal Varga
Pál is. Először a 3,8 kilométeres úszást kellett
legyűrni, ezt a versenyszámot a békési atléta
könnyedén teljesítette. Ezt követően a 180
kilométer kerékpározás következett.
– Volt olyan rész, ahol 650 méteres szintkülönbséget kellett legyőzni. A végére, mivel
sima sportcipőben tekertem, elkezdett görcsölni a talpam. Mikor végre teljesítettem a távot,
és leszálltam a bicikliről, alig tudtam menni,
úgy remegett a lábam – mesélte.
A futás az utolsó megpróbáltatás a versenyzők számára. Itt egy maratoni távot, azaz valamivel több mint 42 kilométert kell lefutni.
– Az első pár kör könnyedén ment, de a
harmadiknál éreztem, hogy baj van. Nagyon
fájt a combom és a vádlim. A 30. kilométertől már csak a lélek vitt tovább. De végigfutottam, és végül 12 óra 45 perc alatt sikerült
teljesítenem a versenyt – számolt be élményeiről a Békési Újságnak Varga Pál, aki

2000 óta folyamatosan atletizál. Emellett a
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény testnevelő tanára.
A versenyre közel fél éven át készült fel, de a
legjobb tapasztalat egy ilyen nem mindennapi
próbatétel. A helyezés az efféle versenynél nem
olyan lényeges, de tudható, hogy Pali a közel 500
sportoló között a 236. helyen ért célba. Jövőre
szeretne egy teljes órát javítani az idején. A
közeljövőben azonban még egy maratoni táv vár
rá, hiszen ott lesz az október 2-i Budapest
Maratonon is a békési vasember. Rucska Beáta

A férfiak itthon tartották
a kosárkupát
A Madzagfalvi Napok idején rendezték meg az 55.
Viharsarok Kupa Kosárlabda Tornát a Békési ÁFÉSZ
SE, valamint a Békési SZSK
közreműködésével.
A mérkőzéseket a Dr. Hepp
Ferenc Kistérségi Tagiskolában, a Szegedi Kis István Református Gimnázium és
Általános Iskola tornatermében, valamint a Városi Sportcsarnokban rendezték, a nőknél és a férfiaknál egyaránt
négy-négy csapat vett részt
rajta. A rövidesen kezdődő baj-

nokságra felkészülésül szolgáló
torna nemzetközi jellegűvé
vált, mivel a Kupán részt vett
Arad férfi kosárlabdacsapata is.
Női együttesünk, a Békési
ÁFÉSZ SE mindegyik mérkőzését elveszítette, így az utolsó
helyen zárt. A tornát a Nyíregyháza nyerte a Mezőberény
és a Kiskunfélegyháza előtt. A
legeredményesebb hazai játékos Földesi Boglárka volt.
A férfiaknál a Balog Vilmos
edzette Békési SZSK valamennyi mérkőzésen jobbnak
bizonyult ellenfelénél, így

magabiztosan tartotta itthon a
Viharsarok Kupát. Második a
Mezőberény, harmadik a
Gyula, míg utolsó az Arad
csapata lett. A legeredményesebb hazai játékos Csorba
Szabolcs volt.
A díjakat Dr. Hepp Ferenc,
az iskolanévadó sportdiplomata orvosprofesszor fia adta át.
A versenyt Békés Város
Önkormányzata, a Megyei
Sportszövetség, a Békés és
Vidéke Szövetkezet, továbbá
vállalkozások és magánszemélyek támogatták.
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Õsszel-télen minden autósnak és autójának alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez. Mik módosulnak? Változnak az aszfalt tulajdonságai a hõmérséklet és csapadék függvényében, csökken a gumiabroncs tapadása, ezzel megnõ a fékút, romlanak a fényviszonyok és ezzel
csökken a látótávolság. Ezek miatt ajánlatos gépkocsinkat ilyenkor átvizsgáltatni. A látási viszonyok javíthatóak például az ablaktörlõ lapát cseréjével, megfelelõ teljesítményû és fényhullámhosszú izzók kiválasztásával. Manapság a gyártók kedvezõtlen idõjárási körülményekre is jó
fényerõsségû izzókat kínálnak. Töltsük szélvédõmosó tartályunkat téli
ablakmosó folyadékkal, ugyanis az elsõ fagy beálltával a rendszerben
jégdugó keletkezhet, ha még nyári folyadékot használunk. Méressük be
hûtõfolyadékunkat, a motor szétfagyásának kiküszöbölése érdekében.
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