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

SZEPTEMBER 3-10.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

SZEPTEMBER 10-17.
Turul Patika (Piac tér)

SZEPTEMBER 17-24.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak!

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

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

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Milyen stílusú zenét
kedvel? 

7%
Folk és
világzene. 30%

Rock.

5%
Jazz.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET AUGUSZTUSI ÜLÉSÉRŐL

18%
Dance, 
pop.

10%
Klasszikus.

30%
Zenei 
mindenevô
vagyok.

A beszámolóból kitűnik,
hogy mind az intézmények,
mind az önkormányzat időará-
nyosan teljesítette a pénzügyi
terveket az év első hat hónap-
jában. Izsó Gábor polgármes-
ter az ülésen el mondta, hogy a
dologi kiadásoknál adódtak
problémák, ugyanakkor a
város számláját vezető pénzin-
tézetnél jelentős kedvezménye-
ket értek el, illetve a gázbeszer-
zés is kedvezően alakult, hiszen
a vártnál ol csóbban jutnak az
energiahordozókhoz. 

Útfelújítás megvalósítására
pályázik Békés Város Önkor -

mányzata a Rákóczi u. 61.
számtól a Hőzső utca Szőlő
utcai csomópontjáig terjedő
útszakaszon. A mintegy 80
millió forint bekerülési költség-
gel bíró pályázatot szeptember-
ben nyújtja be a város a Nem -
zeti Fejlesztési Ügy nök séghez.
Nyertes elbírálás esetén keve-
sebb mint 8 millió forintjába
kerülne Békésnek a forgalmas
út fejlesztése. Az említett út -
szakasz a Hőzső utca egyirá-
nyúvá tétele miatt megnöveke-
dett forgalommal bír, így jelen-
tősen megrongálódott. A pá -
lyázat részeként az út felújítá-

sával egyidejűleg új járdát épí-
tenek, tizenöt fát ültetnek, és
nyolc padot tesznek ki az érin-
tett belterületi útszakaszon. 

Az ülésen a Békés-tarhosi
Zenei Napok beszámolója
kapcsán napirendre került a
város nagyrendezvényeinek
sorsa. A rossz gazdasági hely-
zetre való tekintettel ezeket
át kell tekinteni és ésszerűsí-
tések szükségesek – hangoz-
tatta több képviselő is. A köz-
kedvelt fesztiváljellegű, több-
napos rendezvényeket azon-
ban nem fenyegeti veszély –
szögezte le a polgármester.

Az önkormányzat emellett
pályázatot nyújt be a Békés
Városi Kulturális Központ a
Dánfoki Üdülőközpont vizes -
blokkjának felújítására is.

Útfelújításra pályáznak

Ebben a hónapban az or -
szágban elsőként Békés összes
általános iskolájában beindul a
BringaSuli program. Ezt az
akkreditált képzést a Túra ke -
rékpár Szövetség dolgozta ki,
és a helyi pedagógusok segítsé-
gével épül be az oktatási rend-
szerbe. Például testnevelésórán
a kerékpározás gyakorlati,
egészségügyi és erőállapot-
fenntartási részleteire hívják fel
a tanárok a fi gyelmet, technika
órákon a kerékpár szerelése,
karbantartása lesz napirenden.
Más közismereti tárgyaknál,
például matematikában és fizi-

kában is előjön a kerékpározás.
A KRESZ megismertetése az
osztályfőnöki órák feladata
lesz. Mindezeket délutánon-
ként gyakorlati kerékpáros
foglalkozások egészítik ki, vé -
gül pedig a megszerzett tudás-
ból a tanulók vizsgáznak, ami-
ről igazolványt kapnak – is -
mertette a részleteket Izsó Gá -
bor, a négyszeres Ke rékpá ros -
barát Település címmel kitün-
tetett városunk polgármestere.
A BringaSuli prog ramot a
rendőrség is támogatja.

A példanélküli kezdemé-
nyezés kezdeteként a napok-

ban elindult a programba
bevont, összesen tíz pedagó-
gus felkészítése, akik majd
továbbadják az elméleti és
gyakorlati ismereteket a ta -
nulóknak. A képzést Kondor
Attila, a Magyar Kerékpáros
Túrázók Szövetség elnöke
tartotta. 

Békésen igen népszerű a
kerékpározás, a lakosság csak-
nem kétharmada rendszeresen
biciklizik. Az elmúlt években
több mint 16 kilométer kerék-
párutat építettek elsősorban
állami és uniós pályázati pénz-
ügyi források segítségével.

Minden diák vizsgázni fog kerékpározásból
PÉLDANÉLKÜLI KEZDEMÉNYEZÉS A BRINGASULI

Első feladat a pedagógusok fel -
készítése volt. A felvételen Kon -
dor Attila, a Magyar Kerékpáros
Túrázók Szövetség elnöke tart
előadást.
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Elfogadta az önkormányzat idei költségvetésének
első félévi teljesítéséről szóló be számolót legutób-
bi ülésén a Békés városi képviselő-testület.

Fokozott rendőri jelenlét-
tel találkozhatunk Békésen
is az új tanév megkezdésé-
től egy hónapon át. A rend-
őrök mellett polgárőrök és
zebra zsaruk is segítik a bal-
esetmentes közlekedést, első-
sorban az iskolákhoz közeli
kijelölt gyalogos átkelőhelyek-
nél – tájékoztatott Szamos
Péter rendőr törzszászlós, a
Békési Rendőrkapitányság
megelőzési előadója. 

Elmondta, hogy az iskola-
kezdést megelőzően forga-
lomtechnikai bejárásra is sor
került, közösen a Magyar
Köz útkezelő Nzrt. és az
önkormányzat műszaki osz-
tálya képviselőjével. Ellen -
őrizték a közlekedési táblák
és a gyalogos átkelők festésé-

nek meglétét, épségét. A hi -
 ányosságokat szeptember 15-
ig pótolják. 

Igényként merült fel a
református iskola mögött, a
Tekeky utcai szakaszon egy
kisebb buszmegálló kiépítése
az iskolabusznak. 

Ami már konkrétum: a
zeb ra zsaruk egyenruhás
közterületi szolgálatot ellátó
rendőr, és polgárőr segítsé-
gével és felügyelete mellett a
Teleky utca református
temp lom felöli szakaszánál
segítik a gyalogosok, kiemel-
ten az iskolatársaik közleke-
dését szeptember hónapban,
iskolai napokon reggel 7:15
és 7:55 között.

A rendőrség a közlekedés
szereplőinek fokozott figyel-

mét és óvatosságát kéri az
iskolák környékén. Igyekez -
zenek időben elindulni ott-
honról, mert a sietség gyak-
ran figyelmetlenséghez, az
pedig balesethez vezet.

Óvják a gyerekeket
FOKOZOTT FIGYELEM KELL A ZEBRÁKNÁL

Békés Megye Képviselő-
testülete társadalmi megbí-
zatású alelnöke, H. Kovács
Judit szeptember 4-ei ha -
tállyal be jelente lemondá-
sát, melyet Farkas Zoltán,
Békés Megye Képviselő-
testületének elnöke elfoga-
dott. A közgazdasági szak-
ember döntését azzal indo-
kolta, hogy szeptember 5-
től olyan új munkakör
betöltését vállalta, amellyel
párhuzamosan a tavaly ok -
tóber 15-től be töltött me -
gyei alelnöki feladatok ellá-
tása össze férhetetlen. 

H. Kovács Judit
lemondott

Bár idén csak kétnapos volt
a Madzagfalvi Napok, ráadá-
sul sorrendben a babonások-
nak balszerencsés tizenharma-
dikat tartották, a város legna-
gyobb kulturális fesztiválja jól
sikerült. Tömegeket érdekelt
például az Ízek utcája főzőver-
seny, amely látványával és íze-
ivel csábította az Élővíz-csa-
torna partjára a nézelődőket.
Közben a jó hangulatról a
Körös-körül Kistérségi Fesz -
tivál fellépői gondoskodtak.
Ellátogatott Békésre két test-

vértelepülésünk, Gyergyó -
szentmiklós és Magyarittabé
küldöttsége is, melynek tagjai
a baráti és munkahelyi társa-
ságok, sportklubok és nagy-
családok csapatai mellett szin-
tén fakanalat ragadtak.

A Madzagfalvi Hétpróba
ezúttal városunk 300 éves újra-
településének állított em léket.
A hétfős csapatok játékos vetél-
kedőjén, melyet 13. alkalommal
is Izsó Gábor ve zetett, olyan
feladatokat kellett megoldani,
melyek valamilyen módon elő-

deink életével kapcsolatosak.
Például mocsárjárás, papucské-

szítés, svédszekrényből temp-
lomépítés és csalamádékészítés

szerepelt a feladatok között. 
Folytatás a 3. oldalon

Nem volt balszerencsés a fesztivál
JÓ IDŐBEN, SOK EMBERT VONZOTT A MADZAGFALVI NAPOK

Újdonságként most először rendeztek a városban sárkányhajó versenyt, a kishajó-kikötőnél.
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Meg kell tanulniuk a gyerekeknek
biztonságosan biciklizni. Ezt
szolgálja a tanévben szintén foly-
tatódó Zebra Akadémia oktató
program.



„Az iskola dolga, hogy megtanítassa
velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a
tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson
minket a jól végzett munka örömére és az
alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeret-
ni, amit csinálunk, és hogy segítsen megta-
lálni azt, amit szeretünk csinálni. /Szent-
Györgyi Albert/

A Petőfi utcán a figyelemre legméltóbb
építmény kétségtelenül a kétemeletes, Alpár
Ignác által tervezett református gimnázium.
Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség
története című mű -
vében az épületről a
következőket írja:
„Az alapkövet 1902.
október 28-án tették
le. 1903 szeptemberé-
ben pedig készen
állott az épület,
melynek homlokzata
kétemeletes, 47 mé -
ter hosszú és 16 mé -
ter magas, az udvari
szárny csak egyeme-
letes, és 10,7 méter magas. A felavató ünne-
pet 1903. október 21-én tartották meg.
Osváth Ferenc igazgató beszédében hangsú-
lyozta, hogy nem fejedelmi kegy, nem bőke-
zű patrónusok áldozatkészsége hozta létre az
intézetet, hanem az egyszerű jobbágyok
művelődés utáni vágya és a bennük munkál-
kodó hazaszeretettel párosult hit.”

Az iskolaépület utcai homlokzatán a  fél -
kör ív záródású bejárati ajtó felett lépcsős
vakolt díszítéseket figyelhetünk meg. Az első
emeleti ablakok között az építési évszámot a
figyelmes szemlélő könnyen észreveheti. A
bejárat mellett az iskolaalapító Szegedi Kis
István prédikátor, tudós pap, tanító (rektor)
domborműve néz ránk. Ő 1552-ben alapított
itt deákiskolát, a mai református gimnázium
idáig vezeti vissza múltját. Az első emelet

ablakai alatt kis, lelógó köténydíszeket látha-
tunk. A homlokzat felső részén két íves záró-
dású szellőzőnyílás hívja fel magára a figyel-
met. Felettük íves, mozgalmas vonalvezetésű
szemöldökpárkány húzódik. Az épületnek
ezen a két oldalsó szárnyán a jellegzetes man-
zárd padlásszárnyát hódfarkú cserép fedte,
mint az egész iskolát. Sajnos az 1970-es évek
elején a hódfarkú cserepeket bádogfedéssel
cserélték ki. Ezt ma már nem lehetne meg-
tenni, hiszen a gimnázium műemlékvédelmi
környezetben helyezkedik el, vé dett. Ha

belépünk a pa tinás
épületbe, az előcsar-
nok mennyezetén az
ódon, művészien
megmunkált lám pa, a
lépcsőház vaskorlátjá-
val, a régi csengővel
az egész is kolabelső
ünnepélyes méltósá-
got sugároz. Kevesen
tudják már, hogy az
emeleti természetrajzi
előadóban (később

fizika terem) az államosítás előtt stadionsze-
rű, amfiteátrumszerű emelke dőn ültek a diá-
kok, ahogy az egyetemi előadókban szokás.
Így hátul is jól láthatták a kísérleteket. Ha
valaki belép a tornaterembe, olyan eszközö-
ket láthat, amelyek ma már ritkaságszámba
mennek, pl. a falra erősített létrák. 

A református gimnázium városképi szem-
pontból is jelentős középületünk, védelme
indokolt. Végül így a tanév elején érdemes
elgondolkodni a következő Eötvös József-
idézeten: „Félig sem oly fontos az, amit
tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogyan
tanítjuk. Amit az iskolában tanítunk, annak
a legnagyobb részét elfelejthetjük, de a
hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szelle-
mi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

Bíró György, városvédő
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A REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉPÜLETE

Továbbra sincs nyugalom a belvárosban

A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. 
A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61. Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Elsősorban a tisztelt illetékesekhez szó-
lunk, mi, belvárosi lakosok, több Széchenyi
téri lakótömb lakói, de városunk minden
polgárának a figyelmét is fel szeretnénk
hívni arra, hogy míg városunk legtöbb
utcája, kerülete békés, nyugalmas, addig a
belvárosban, a Széchenyi tér környékén
éjjelente huligánok garázdálkodnak, bont-
ják a rendet.

A Békési Újság július 27-i száma is tett
említést e jelenségről, arról, hogy rendszere-
sen randalíroznak békési fiatalok a nyári szü-
netben a belvárosban, és ezzel kapcsolatban
sok bejelentés érkezik a városházára.

Nem csak a városházára érkezik sok beje-
lentés, hanem a rendőrségre is. De a rend-
őrök sajnos nem állnak a helyzet magaslatán,
és nem intézkednek. Mit kellene tenniük?
Meg kellene bírságolni a sok „gyorsulási ver-
senyző”, ámokfutó motorost és autóst, akik
még éjjel kettőkor és háromkor is versenyez-
nek, s csikorgatják járműveik kerekét az úton
minden nap, s ezzel nem hagyják pihenni,
aludni az ott lakókat. A rendőrök nem tesz-

nek semmit, azzal a kifogással, hogy nincs
traffipaxuk bemérni a száguldó őrülteket. 

Őrülteknek nevezzük őket, minthogy
olyat megtesznek egyesek, hogy padokat
rongálnak, a szökőkút vizébe földet, szeme-
tet, kö veket, csikket, virágokat szórnak.
Nagydol gu kat végzik a környéken, hánya-
dékkal „díszítik” a drága utcakövet – ame-
lyet hajnalban a közmunkások takarítanak
fel -, vagy felcsöngetnek a kaputelefonokon,
mikor a lakók legjobb álmukat aludnák, ha
tudnák. És még lehetne sorolni a sok galád-
ságot, amelyeket ezek a huligánok tesznek,
elnézést a kifejezésért, de biztos, hogy ezek
a fiatalok nem az aznapi munkában megfá-
radt, szorgalmas, dolgos emberek.

Ismét mondjuk, hangoztatjuk, elsősorban
a rendőrségnek a panaszainkat, sérelmeinket,
de a városvezetőknek is szükséges ez ellen
tenniük, hiszen a  rendőri szervek ezen rend-
bontó, duhaj fiatalok viselkedése ellen hosszú
évek óta nem lépnek fel hatékonyan. Mert ez
a helyzet már régóta tart ebben a békés kis-
városban, sajnos.                Széchenyi téri lakók

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

A ráhangolódás fergeteges
utcai örömzenéléssel indul
péntek délután a sétálóutcán,
majd estefelé a Széchenyi liget-
ben kezdetét veszi az I. Le -
man guria országos találkozó,
egy izgalmas lehetőség a lélek-
tánc kipróbálására. A nap
végén hangfürdőn töltekez-
hetsz a gongok, hangtálak és
egyéb varázslatos hangszerek
gyógyító erejével.

Szombaton megtelik élettel
a liget, megannyi élmény és
zeneszó vár egész nap az év -
százados fák között. Itt ki pró-

bálhatsz természetes gyógy-
 módokat, és megízlelheted
azokat a vegyszermentes helyi
ételeket, amit ez a táj termett
neked. Szalmabálá kon körben
ülve vagy függőágyban meg-
pihenve beszélgethetünk szak-
értőkkel az egészséges, termé-
szetes élethez tartozó izgalmas
té mák ról. Többek közt élő-
kertről, élőházról, természetes
születésről és életmódról. A
gyerekeket mesesátor, kézmű-

ves játszóház, szalmabála-vár
és szám talan kreatív és moz-
gásos játék várja. Este pedig
szín padra lép a Vágtázó
Csoda szarvas egy elemi erejű
kétórás lemezbemutató kon-
certtel. A nap végén a tán-
cházban mu lathat, ki meddig
bírja! 

Lassíts most le egy kicsit,
tarts velünk és legyél részese a
ter mészetes EGÉSZség ünnepé-
nek! http://bioritmus.blog.hu/

BioRitmus ÉLETtel újratöltve
FERGETEGES FESZTIVÁL MOST SZOMBATON BÉKÉSCSABÁN

Archív felvétel egy 100 évvel ezelőtti képeslapról.

A Körösök Völgye Na -
túr park Egyesület által
indított Zöl dülj! For -
dulj! komplex szem lé-
letformáló programso-
rozat keretében szep-
tember 9-10-én kerül
sorra az 5. Bio Ritmus
Fesztivál a békéscsabai
Széchenyi ligetben.
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Folytatás a címoldalról
Az 1711-es újratelepítési dá -

tum előjött emellett a Fő -
terünk másfélszáz éve című ki -
állításon is, amely a Széchenyi
tér érintett szakaszának válto-
zásait, patinás épületeit mutat-
ja be archív fotók, képeslapok
segítségével. A tárlat az év
utolsó napjáig látogatható a
Galéria kistermében. 

Sok kisgyermekes család ke -
resett kikapcsolódást a rendez-
vény idején, őket számos lehető-
ség várta a központi helyszín
környékén. Gazdag volt a sport-
 kínálat is, az utcai futástól a sak-
kon és horgászaton át a kosár-
labdáig és a Békés Bikája verse-
nyig, bár ezeknek nem kedve-
zett a nyarat idéző for róság. 

A kánikulai meleg ellenére a
szabadtéri rendezvényeken is
óriási tömeg jelent meg, a
csúcspont mindkét napon az
esti élő koncert volt. A koncert-
je második felére belelendülő
Tabáni István énekhangja is so -

kakat érdekelt és elvarázsolt, de
az igazi tömeg az X-Faktorosok
vasárnap esti koncertjére höm-
pölygött a Rendezvénytérre.

Vastag Csa ba, Vastag Tamás és
Király L. Norbert fergeteges
produkciójának utolsó dala az
Azért vannak a jó barátok című

sláger volt, melyet közösen ad -
tak elő. Ezt követően a látvá-
nyos zenés tűzijáték zárta le a
13. Madzagfalvi Napokat.

32011. szeptember 7.
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Tudós emberek szerint a
bányarémet – kit némely
helyen még bányaszellem
vagy bányapásztor néven is
emlegetnek – kontinensünk
szerte ismerik a különféle
népek mint mondáikban
előforduló természetfölötti
lényt, aki a bányákat őrzi
azok mélyén élvén. S bár
leginkább törpéhez hason-
lítják, mégis sokféleképpen
fest az ábrázolata az őt fel-
találó népek fantáziája sze-
rint.  Azt állítják, ők is csa-
ládos életet élnek. (No
hiszen! Maga a bányarém
sem kutyagumi, hogy néz-
het ki az anyósa!) 

Azt mondják, egyenesen
Németországból érkezett
őkegyelme Magyarországra a
hiedelemvilágával együtt, s
csak ott vert sziklatanyát a
tárnák mélyén, ahol - termé-
szetszerűleg - bánya is volt,
és persze bányászok is, akik
bármikor megesküdtek arra,
hogy ők már legalább egy-
szer találkoztak vele. A mi
mondáinkban a kis teremt-
mény leggyakrabban vörös
nadrágot, fe hér kabátot és
zöld bányászsipkát visel (a
kis irredenta, nacionalista).
Különleges a máramarosi
bányarém. Ne ki hosszú baju-
sza van, kis, bő gatyája, fején
bányászsipkával. És itt áll-
junk is meg, hisz végelátha-
tatlan a viseletek sora, és ez a
tájék amúgy is időszerű ma.
Bár a bucsumi bányarém is
izgalmas mert az tán nem
mindig a saját alakjában,
hanem néha asszony, em ber,
állat képében mu tatkozik
meg. De lehet, hogy ma már
politikus alakját és pofázatját
is képes magára ölteni.

Az emberek iránt több-
nyire jóindulattal van (ak kor
mégsem politikus), de nem
szereti, ha a bányákban
káromkodnak vagy fütyül-
nek (tán inkább régi peda-
gógus veszett el ben ne). Azt
is mondják, a jókat jutal-
mazza, a gonoszokat pedig
bünteti. Ha nem bosszant-
ják, persze. Jó szívvel segít a
bányászoknak, figyelmezteti
a veszélyekre őket. Egyes
állítások szerint szereti az
igazságos és méltányos
embert. Az ilyeneket gazdag

lelőhelyekhez vezeti. De
bosszút áll az őt ingerelőkön,
s leginkább az önző, bekép-
zelt, kapzsi, gonosz és elbiza-
kodott, felfuvalkodott em be -
reken. Akkor is megharag-
szik, ha jótéteményeit kife-
csegik, dicsekszenek vele.

Nos, miért e pár „rémsé-
ges sor”? Mert ismét hírt
kaptunk a Veresbányán
lakozó kis emberek által –
kik ismételten üzennek
(egyre kétségbeesettebben) a
jó ügyet szolgáló médiák
révén – az ott készülő ször-
nyűségekről. A sanda gya-
núnk, hogy a mélyben (no,
nem a bányáéban, hanem a
politikáéban) ott lappang az
új kitermelő egység alapítá-
sának, megnyitásának lehe-
tősége, most lassan be igazo-
lódik. Mérgezett víz, elpusz-
tult halállomány, tönkretett
település, idő előtt meghalt
emberek, le rombolt Isten
háza mit sem számítanak,
ha színre lép a jobb sorsra
szánt politikusaink által
ismét előtérbe tolt, aranyba
öntött Mammon-szobor ké -
pe. Ismét a pénz, az arany a
legfontosabb. Emberség, be -
csület, szeretet mit sem szá-
mít. Pedig csak lapozni kel-
lene, csak egyet, és csak „egy
vidéki” lapban, ahol pár sor-
ral odébb már azt is láthat-
juk, mi az igazi érték. Kato -
likus vagyok, de lélekemelő
volt azt olvasni minap, hogy
kőből rakják, de lélekből
épül az igazi épület, az új
református templom Sep -
siszentgyörgyön. Az igazi
alapot nem emberkéz alkot-
ja, az maga az Isten, amire
életünket, hitünket építjük
– mondta többek között
Kató Béla, az Erdélyi Refor -
mátus Egyházkerület főjegy-
zője, s bizony igazat szólt.
Mondjuk, valljuk és csele-
kedjük hát vele mindannyi-
an, felekezettől függetlenül!
Mert ebben a mai eszement
világban lassan csak a mi,
összefogást valló, piros-
fehér-zöld ruhát viselő, egy-
szerű köznapiakból összeálló
bányásztörpe csapatunk
alkothat olyan rémségesen
szép és egyre nagyobb mére-
tű sereget, mely - ha az utol-
só pillanatban is, de - vissza-
rettentheti az ismét előlopa-
kodó hatalmi rettenet baljós
árnyait.

És ez a csapat nem áll
bosszút, nem büntet, de
határozottan kiáll az igazá-
ért. A közös igazért.

Bányarémek ideje

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Ba lá -
zsi Alpár Lehel (Füzesgyar -
mat) és Szabó Marianna
(Békés).
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: özv. Erdélyi Mi -
hályné (88 évesen), Kis
Lajos (69), Pocsaji Károlyné

(65), özv. Szalkai Istvánné
(85), Varga Mihályné (82),
Kürti Sándor (74, Tarhos).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

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

Fogadjuk és továbbítjuk 
rászorult ügyfeleinknek a következőket:

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

labda, baba, autó, társasjáték.
Szívesen fogadjuk használt 

Hajdú centrifuga felajánlását is.

A találkozó kezdetén Izsó
Gá bor polgármester az anya-
könyvvezetők sok empátiát
igénylő és felelősségteljes mun-
 káját méltatta, szavai szerint
egy város- vagy községházán

az ő tevékenységük kiemelke-
dően fontos. Erdős Nor bert
kormánymegbízott az egysze-
rűsített honosítási eljárás idén
január elsejével történő beveze-
tésének jelentőségét emelte ki,

mellyel – mint mondta – a
Fidesz-KDNP kormány 90
éves adósságot törlesztett a
határon túli ma gyarok felé. A
szakmai előadások során
mások mellett dr. Wetzel Ta -
más miniszteri biz tos beszélt az
egyszerűsített honosítási eljá-
rás eddigi tapasztalatairól, míg
az anyakönyvi igazgatási fel-
adatok aktualitásairól dr. Var -
ga Tí mea minisztériumi mun-
katárs tartott előadást. 

Anyakönyvvezetők találkoztak
A dél-alföldi régió megyéiből érkeztek Békésre a
napokban itt megrendezett regionális szakmai
találkozó résztvevői. Az anyakönyvvezetők ta -
nács kozásának fő témája az egyszerűsített hono-
sítási eljárás ügyintézésének tapasztalata volt.

Hegedűs Béláné, a békési város -
háza anyakönyvvezetője, a ren-
dezvény főszervezője.

Nem volt balszerencsés a fesztivál
JÓ IDŐBEN, SOK EMBERT VONZOTT A MADZAGFALVI NAPOK

A záró est sztárfellépői: a Vastag fivérek és Király L. Norbi. Még több fotót talál a rendezvényről a
www.bekesiujsag.hu oldalon.



BOLDOG TANULÓK LEHETÜNK
Vége a nyári szünetnek az iskolákban. Kevesebb idő jut

ezután nyaralásra, strandolásra, kirándulásra, táborozásra. Né -
melyek boldogan mesélik sikerélményeiket; mások – talán
anya giak híján! – kissé irigykedve hallgatják a beszámolókat.
Csendben azon gondolkodnak: kár volt nem takarékosabban
bánni időnkkel, pénzünkkel. Jövőre majd idejében és bölcseb-
ben tervezgetünk, hogy élménydús lehessen a mi nyarunk is. 

Vannak diákok, akik örömmel várják az iskolai becsengetést.
Végre hasznosabban telnek napjaink, gyarapíthatjuk tudásun-
kat. Viszont akadnak, lehetnek, akik unják a nyarat is, utálják
a tanulást, magát az iskolát. Otthon sem, az iskolában sem
érzik jól magukat. Zenegépük állandóan bömböl. Félnek a
csendtől. Így tett a tékozló fiú is, akiről a Lukács evangéliumá-
ban olvashatunk /15,11-24/. Elvágyott otthonról. Apja kérése
ellenére elment, és eltékozolta minden vagyonát. Nagy nyo-
morúságba jutott, éhezett, nélkülözött. Hajléktalansága miatt,
végre magába szállt, s elhatározta, hogy hazamegy. Gondolta:
otthon, apám béresei is bővölködnek, én pedig itt éhen halok
meg! Megvallom, hogy tékozló életet éltem. Talán megbocsát
Apám? És megbocsátott. Szeretettel fogadta. Örömlakomát
rendeztek a hazatért fiúnak.

Tartsunk mi is csendességet! Nem vagyunk-e mi is tékozló
emberek? Zúgolódunk, elégedetlenkedünk. E csendességben
be látjuk hibáinkat, bűneinket, és megtaláljuk a jóra vezető utat! 

Amikor a tanár az osztályterembe lép, egyből csend lesz. Így
lépjen be mindnyájunk életébe a mi Megváltó Jézus
Krisztusunk! Ebben a gyógyító csendben megtaláljuk a min-
dennapi életben az örökéletbe vezető utat. Boldog tanulók,
tanítók, és munkások leszünk. 

Papp József ny. lelkipásztor

4 2011. szeptember 7.

A zsúfolásig megtelt refor-
mátus templomban augusztus
28-án tartott ünnepi tanévnyi-
tó istentiszteleten Ka tona
Gyula, az iskolát fenntartó
református egyházközség veze-
tő lelkipásztora az egymás iráni
felelősségről, a külső és a fejek-
ben lévő rendről, valamint az
istenhitben való növekedésről
beszélt. Külön kiemelte, hogy
a 459 éve Szegedi Kis István
prédikátor által alapított gim-
náziumot megingathatatlanul
erős gyökerek táplálják, erre
lehet alapozni a jövőben is.

Az istentiszteleten fogadal-
mat tett a hű vezetésre, a re for-
 mátus oktatási-nevelési hagyo-
mányok továbbvitelére az isko-

la nemrég megválasztott új
igazgatója, Kovács Dániel, ál -
talános helyettese, Po csaji Ildi -
kó, az integrált in tézmény egy-

ségvezetői: Balog Lajos, Békési
Mihály, Pala ti nus Pál és Ök -
rösné Baji Kata lin, továbbá a
gazdasági vezető Pálné Kis
Eszter. Szintén fogadalmat tet-
tek az integrációval érkező
tanárok, tanítók, óvónők, és a
hagyományoknak megfelelően
az elsőbe, he tedikbe és kilence-

dikbe lé pő diákok is.
Székfoglaló beszédében Ko -

vács Dániel igazgató a válto-
zás szükségességét sürgette. 

– Meg kell újulni hitben,
szemléletben és az oktatás gya-
korlatában is. Radikálisan új
módon kell megszólítani a diá-
kokat – mondta, és a gyerekek
felé megnyilvánuló alázatra
szólította fel tanártársait. A
diákoktól és szüleiktől együtt-
működést kért az eredetileg

lelkipásztor végzettségű okta-
tási szakember, aki ko rábban a
patinás pápai református gim-
náziumot igazgatta.        Sz. K.

Diákok özönlötték el a templomot
Korábban soha nem látott nagyszabású tanévnyi-
tóval kezdte meg a tanévet a Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium. Az intézményhez a mostani tanév-
től a korábban városi fenntartású Karacs Teréz
iskola és a Jantyik utcai óvoda csatlakozott. A diá-
kok száma ezzel eléri a 1100-at. 

Az elsősök is ünnepélyes fogadalmat tettek.
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Új típusú közfoglalkoztatá-
si programok indulhatnak el
Békésen, ha a Belügymi nisz -
tériumba benyújtott minta-
projektek támogatásra talál-
nak. A beadott közfoglalkoz-
tatási pályázati ötletek egy-
másra épülő szinteket tartal-
maznak, és egymást erősítve
érvényesülhetnek a megvaló-
sítás során. Békés Város Ön -
kor mányzata összesen nyolc
kategóriára nyújtotta be javas-
latait. Így tervek készültek
me zőgazdasági programra,
illegális hulladéklerakások

megszüntetésére, belvízprog-
ramra, járdalapok gyártására,
komplex szelektív begyűjtő
rendszer programra, téli köz-
foglalkoztatásra, közútprog-
ramra, vízelvezetési program-
ra. Ha ezeket elfogadják, ak -
kor Békésen több mint 500
sze mély rövidebb-hosszabb
távú közfoglalkoztatása való-
sulhatna meg 14 hónap alatt.
A programra azon személyek
kerülhetnek bevonásra, akik a
munkerőpiacon hátrányos
helyzetűek, így például a nők
és az alacsony képzettségűek.

Félezer ember 
kaphatna munkát

KÖZFOGLALKOZÁS PÁLYÁZATBÓL

A Magyarországi Román Or -
todox Püspökség és a Békési
Ro mán Kisebbségi Önkor -
mány zat szeptember 8-án ün -
nepli a békési román ortodox

templom védőszentjének ünne-
pét. A Szűzanya születésnapján,
Kisboldogasszony ünnepén a
reggel fél tízkor kezdődő ünne-
pen őméltósága Siluan püspök

úr közösen celebrálja a misét
Tudor Budeanu lelkésszel, az
Arad megyei Macea-ról érke-
zett vendégpappal, valamint
más hazai román lelkészekkel. 

Szentmise a román templomban



– Mióta is vagytok ti peda-
gógusok?

Barna: – Már 1980. novem-
ber 19-e óta nevelem a jövő
nemzedékeket. Az általános
iskola diákotthonában kezd-
tem pályafutásomat, mely
hamarosan a 2. sz. Általános
Iskola része lett. Majd tettem
egy kis kitérőt, mert három
évig Zsuzsa nővéremmel fotó-
zással foglalkoztam. Aztán
Gyöngyösiné Kis Irén vissza-
hívott, így újból a 2. számú
iskola lett második „ottho-
nom”. Húsz éve tanítok a mai
nevén Eötvös József iskolá-
ban, igyekszem megmutatni s
megtanítani a magyar nyelv
és irodalom, valamint a törté-
nelem tantárgyak szépségeit
„rejtelmeit” a nebulóknak.

Vali: – Én 1982 óta vagyok
a 2. sz. Általános Iskola peda-
gógusa folyamatosan. Csak a
gyes idejére függesztettem fel
a hivatásomat. Mint tanító
kezdtem, és jelenleg is (már jó
néhány éve) felső tagozaton
tanítom a lánytechnikát,
emellett gyermek- és ifjúság-
védelmi feladatokat látok el.

– Két tagintézmény, más-
más gyermekanyag, más-más
kollégák. Ki hogy éli meg a
hétköznapokat? 

Barna: – Arányaiban ná -
lunk talán több a halmozot-
tan hátrányos helyzetű gye-
rek, mint máshol, és ez merő-
ben más pedagógiai felfogást
követel meg tőlem, mint a
korábbi munkahelyemen. Is -
ko lánk minden lehetőséget
megragadott, és él ma is vele,
mely a diákjaink maximális
fejlesztését elősegítse. Inter -
aktív táblákkal dolgozunk, és

beindult a tanulói laptop-
program. Számomra sikerél-
mény ezen technikák elsajátí-
tása és alkalmazása, mert ez a
tanulók javát szolgálja. Nagy
örömömre szolgál, hogy folya-
matosam színpadra állítunk
darabokat. Ünnepi műsoro-
kat állítunk össze, és jó látni a
gyerekek örömét a közös fel-
készülés során. A pedagógus
pálya nehézségeiről, problé-
máiról pedig nincs értelme
beszélni, mert annyira a köze-
pén vagyunk a változásoknak,
és panaszkodni sem szeretnék.

Vali: – Én megtaláltam a
számításomat, szeretem az
ifjúsági munkát, az osztályfő-
nökséget, a pályázatírást, a
kirándulások szervezését,
lebonyolítását. Szóval összes-
ségében elégedett vagyok.

– Közös pont a család.
Lehet-e ütközőpont a munká-
tokból kifolyólag?

– A család a legfontosabb.
Napi feladat számunkra, hogy

lehetőleg ne hozzuk haza a
munkahelyi gondokat, bár
néha meg kell beszélnünk a
napi eseményeket. Örülünk a
gyerekeinknek és az ő sikere-
iknek. Büszkék vagyunk rá,
hogy legnagyobb fiunk, Bar -
nabás a Presidedance Új Ma -
gyar Táncszínházban táncol.
Balázs, a középső gyermek-
ünk a versmondás és színját-
szás terén ér el szép sikereket.
Kicsi leányunk, Beáta pedig
szorgalmas közgésként és lel-
kes kosarasként szerez boldog
pillanatokat nekünk.

– Apropó, büszkeség! Ki
mire büszke?

Barna: – Nekem nagyon
fontos iskolán kívüli feladat,
ha verset mondok. Szívesen
emlékszem vissza a tavaly
nyári előadásunkra, ahol Hor -
váth Elek és zenekara muzsi-
kált, én pedig Sinka-balladá-
kat mondtam. 

Vali: – Mint anyának és
feleségnek, nekem a gyerme-
keim és a férjem sikerei a leg-
fontosabbak. Rájuk vagyok
büszke.

– Az idei tanév jókora vál-
tozást jelent mindkettőtöknek.
Mit reméltek, milyen lesz?

– Megtanultunk már ennyi
év alatt alkalmazkodni a vál-
tozásokhoz, és reménykedünk
abban, hogy az elkövetkezen-
dő éveket végig tudjuk dol-
gozni egészségben és talán az
eddigieknél kiszámíthatóbb
körülmények között.     Gugé

Következő interjúalanyunk
Szabó István kovácsmester.
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Békési sorsok, békési arcok
A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNIA

A tűznek nem szabad kialudnia - írta Móricz
Zsigmond egykoron, és a Szeverényi házaspárra is
illik e gondolat. A tűznek, mely Barna tanár úr
szemében ott lobog, mint valaha Petőfiében, a tűz-
nek, mit sok-sok türelemmel és kitartással igye-
keznek feleségével, Valériával egyetemben fellob-
bantani diákjaik lelkében is, nem szabad kialud-
nia. Lassan becsöngetnek, s rájuk újabb kihívások
várnak. Erről faggatom őket.

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)

Orbán Viktor nemrégiben értékelte mai helyzetünket.
Mint mondta, a kormány folytatja a bürokrácia átalakí-
tását, a devizahitelesek megsegítését és a pénzügyi vál-
ság kezelését. Ez utóbbi a következő időszak meghatáro-
zója lesz, hogy 8-10 évig az euró nem kerül ki a támadá-
sok alól. Ez a magyar belpolitikára nézve is súlyos követ-
kezményekkel fog járni. Egy ország pozícióját nemzetkö-
zileg három tényező jelöli ki: a költségvetési hiány, az
államadósság mértéke és a növekedés lehetőségei. A
kelet-közép-európai térség szerepe a jövőben nőni fog.
Csehország, Szlovákia és Lengyelország az államadósság
és növekedés tekintetében remek állapotban vannak,
sokkal jobban, mint Magyarország. Ezért a cél az állam-
háztartási hiány 3 százalék alá szorítása, az államadósság
csökkentése, valamint a növekedés beindítása. A követ-
kező évtizedben a politikai stabilitás lesz az egyik legna-
gyobb érték. Kiemelte, rég volt ilyen nehéz a politikai
helyzet, mint amilyen az elkövetkezőkben lesz, az euró-
válság közvetlen veszély, hiszen a magyar szuverenitás
kérdése forog kockán. 2012 januárjától a megújult
Magyarország küzd tovább szuverenitásáért. A külpoliti-
kában első számú cél a nemzetegyesítés, és hogy nyis-
sunk Oroszország, Kína és az arab világ irányába. 

SAV-BÁZIS EGYENSÚLY

Mi történik, amikor túl sok, vagy nem megfelelő fajta
ételt viszünk be a szervezetbe? Ekkor az ételt testünk nem
tudja optimálisan feldolgozni és megemészteni, az elkezd
bomlani és rothadni! Ez főként az esti lefekvés előtti étkezé-
sekre igaz. Alvás közben lelassul a bélperisztaltika, a belek-
ben lévő félig megemésztett táplálék pangani kezd, mérge-
ző, savas hulladék- és vegyi anyagok keletkeznek, és ez a
folyamat még több savas mellékterméket hoz létre, melyek
megváltoztatják az optimálisan lúgos kémhatást.

Tanácsaim:
– Kerülje a tejtermékek, a fehér búzaliszt, a cukor és az

állati fehérje túlzott fogyasztását! 
– Ellenőrizze szervezete Ph értékét a Levendula

Patikában! 
– Ne vegyen magához táplálékot 18 óra után! 
– Iktasson be életébe hidratáló napokat, amikor csak

folyadékot vesz magához (legalább 2-3 liter zöld teát,
friss levest, rostos italokat, alacsony ásványianyag-tar-
talmú vizet)!

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

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.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
lakásokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. II. 18. szám alatti 1 szobás, kom-

fortos (31 m²) lakás. A vételár: 3.900.000 Ft.
– Békés, Fáy A. u. 11. IV. 34. szám alatti 3 szobás, kom-

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

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bér beadásra 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. t. 7. szám alatti 1. sorszámú (18 m²)

garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os
és 43-as iroda).

Benyújtási határidő: 2011. szeptember 14. (szerda)
16 óra.

HÍREK, INTERJÚK, FOTÓK BÉKÉSRÔL 

www.bekesiujsag.hu



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen a Kossuth utcában földszinti, egy -
szobás, erkélyes lakás eladó. Érd.: 20/912-
32-43.
A Karacson kétszobás, felújított, redő -
nyös lakás eladó. Érd.: 30/498-65-18, 70/
25-24-963.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
épí tési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Ház sürgősen 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.
Békéscsabán kétszobás, vegyes falazatú
társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Békéscsabán a városközpontban (Justh
u.) igényes 2006-ban épült, másfél szo -
bás lakás sürgősen eladó. Érd.: 30/49-
58-420.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szo bás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
Ház eladó. Érd.: 30/48-10-449.
Az Árpád u. 11. szám alatti négyszobás
kertes családi ház eladó áron alul. Tel.: 70/
516-52-41.
Háromszobás, kertes házamat háromszo -
bás tömblakásra cserélném. Érd.: 70/41-
46-511, 17 óra után.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/631-103, 30/55-19-108.
Elcserélném kétszobás kertes házamat
lakásra második emeltig. 20/47-39-541.
Békésen négyszobás + ebédlős, két für -
dőszobás családi ház csendes környe -
zetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Békéscsabán (Jaminában) háromszobás
+ étkezős családi ház eladó nagy mel-
léképülettel, kétállásos garázzsal. Tel.: 20/
521-95-04.
Kertes ház sürgősen eladó vagy 3. eme -
letig lakásra cserélhető értékegyeztetés-
sel. 30/587-18-06.
Kertes ház eladó nagy udvarral a Tóth u. 9.
szám alatt. Érd.: 30/844-90-72.
Kétszobás családi ház eladó Békésen.
Érd.: 66/634-103, 30/551-91-08.

126 m2 -es kétszobás lakás eladó a bel -
városban. Érd.: 30/273-84-16.
Kertes ház nagy telekkel áron alul eladó a
Hegedűs u. 5. szám alatt. Érd.: 30/423-
58-79.
A Karacson kétszobás, I. emeleti lakás
eladó. Érd.: 20/298-56-96.
Mezőberényben 12 éves, négy éve felújí-
tott kétszobás + amerikai konyhás ház
eladó., érd.: 30/355-24-38.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. Tel.: 30/910-10-09.
Ház eladó a Csallóközi u. 80. alatt. Ér dek -
lődni ugyanott.
Csendes környezetben kétszobás + nap-
palis téglaház áron alul eladó. Érd.:
70/360-50-36.
Malomasszonykertben 40 m2-es ház ga -
rázzsal, padlástérrel, 800 m2-es körbe ke -
rített telekkel eladó. Érd.: 30/258-04-69.
Igényesen felújított kertes ház a belváros-
ban eladó. Értékkülönbözettel tömbla kás -
csere is érdekel. Az ár megegyezés alap -
ján. Tel.: 70/310-88-07.
Eladó Békésen, az Árok u. 16. szám alatti
komfortos, téglaépítésű családi ház. Ár
meg egyezés szerint. Tel.: 20/983-07-94.
A Teleky u. 20. szám alatti külön bejáratú,
62 m2-es komfort nélküli kétszobás önálló
házrész melléképülettel eladó. Érd.: 30/
306-24-08.
Háromszobás ház eladó Vésztőn. Konyha,
fürdőszoba, nagy kamra, 17 m2-es alsó
épület. Érd.: 70/588-04-67, 30/55-91-259.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren parasztház eladó víz, villany,
nagy udvarral. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
20/541-90-11
Eladó Békésen a Hőzső utcában egy
935m2-es beépítetlen terület, akár kertnek,
akár építési területnek is használható. Ár:
kétmillió Ft. Érd.: 30/414-42-32.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó.
Irányár: 3,4 millió Ft. Kopasz u. 10. Érd.:
Má tyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Összkomfortos kis téglaház eladó a Teleky
utca elején lakásnak vagy üzletnek, te lek -
kel együtt 3,7 millió Ft-ért. Tel.: 30/ 654-
70-99.
Ház eladó a Váradi utca 36. alatt. Irányár:
4,3 millió Ft. 30/30-11-097.
Eladó a Vásárszél u. 7/B. I. emeleti  egy -
szo bás lakás. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
70/208-14-58.
A Táncsics utca 8. sz. alatt családi ház
mel léképülettel eladó. Irányár: 4,6 millió
Ft. Tel.: 30/439-92-62.
A Kossuth 23-ban egyszobás lakás eladó.
Irányár: 4,7 millió Ft. Érd.: 20/485-37-62,
este 8 óra után.

A Fáy 10-ben kétszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/485-37-62,
este 8 óra után.
A Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy ker tes
házra cserélhető. Ár: 5 millió Ft. Tel.: 70/
204-28-28.
A Tompa u. 22. szám alatti ház eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 20/921-68-71.

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.
Sürgősen eladó Békésen egy kétszobás,
összkomfortos kertes ház. Nagy udvarral,
csendes helyen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
70/679-59-14.
Békésen a belvárosban, központi fűtéses,
régi típusú ház sürgősen eladó. Irányár:
5,8 millió Ft. Érd.: 30/910-29-53.
Áron alul, 6 millióért eladó a Veres P. té -
ren egy 2,5 szobássá átalakított erké-
lyes, egyedi gázkazános lakás. Házra is
cserélhető hasonló értékben. Tel.: 30/
476-93-80.
Kétszobás, összkomfortos, belül felújított
összkomfortos kertes ház sürgősen eladó
Békésen. Irányár: 6 millió Ft, vagy mege-
gyezés szerint. 70/215-45-77.
Kétszobás, összkomfortos ház bútorozot-
tan, berendezéssel együtt eladó. Irányár:
6,8 millió Ft. Tel.: 20/912-48-06. Mátyás
király u. 20.
Békésen, a Széchenyi tér 2-ben 2,5 szo -
bás, II. emeleti, 65 m2-es, azonnal költöz -
hető, világos lakás eladó 6,9 millió Ft-ért.
70/234-64-19.
Háromszobás, két konyhás, két fürdőszo -
bás, duplafűtéses családi ház sok mel-
léképülettel, beköltözhető állapotban el -
adó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 66/415-012,
30/440-49-03.
Két utcára nyíló telken belül felújított
össz komfortos parasztház háromfázissal,
gyümölcsössel eladó. Irányár: 7,9 millió
Ft. Tel.: 66/634-570, 30/55-66-020.
Felújított kis családi ház (1+3 félszo bás)
Dánfokon áron alul eladó. Irányár: 8 millió
Ft. Érd.: 30/623-99-97, 20/385-30-75.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Hargita utca 28. számú, két utcára nyíló
ház, garázzsal, melléképületekkel eladó.
Érd.: 30/382-67-97, 70/572-46-49.
Békéscsabán, a KIEG mögött kétszobás,
egyedis, téglaépítésű kis lakás, kis rezsi -
vel eladó. Irányár: 8,3 millió Ft. Tel.: 20/
377-04-00.
Téglablokkos, 64 m2-es, háromszobás,
má sodik emeleti, erkélyes lakás csendes
környezetben, sürgősen eladó, vagy ker tes
házra csere érdekel. Irányár: 8,5 millió Ft.
Tel.: 20/326-79-26.
Békésen téglaépítésű, második emeleti,
erkélyes, 64 m2-es lakás a központban el -
adó vagy hosszútávra kiadó. Irányár: 8,9
millió Ft. Tel.: 20/33-86-400.
Békésen a Kossuth L. u. 23. alatt 1. eme -
leti, 2,5 szobás lakás eladó vagy kisebb, 2.

ill. 3. emeleti, radiátoros lakásra cserél-
hető. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 70/ 330-
20-40.
A Lengyel Lajos utca 9. szám alatti há -
romszobás, tetőtérbeépítéses családi ház
sürgősen eladó. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
30/506-31-85.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ft-
ért. 20/416-91-17. 
Ház eladó a Tátra u. 23. alatt. Irányár: 12
millió Ft. Érd.: 20/268-51-60.
Kétlakásos, külön bejáratú kertes ház eladó
12,5 millió Ft-ért. Érd.: 20/33-16-982.
Teljesen felújított téglaház fűthető garázzsal
eladó vagy első emeleti tömblakásra cse -
rélhető a fürdő és Dánfok vonzás kör ze -
tében. Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.: 70/ 67-
83-155, csak hétvégén.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Ház eladó a Kodály Z. u. 33. alatt. Tel.: 30/
412-86-46. Irányár: 28 millió Ft.

KIADÓ INGATLAN

Lakás kiadó. 30/214-75-81.
Kétszobás lakás kiadó a Karacson. Tel.:
66/410-249.

INGATLANT KERES

Hatvanéves férfi albérletet keres házi -
munkáért vagy pénzért. 30/812-59-02.
Békés belvárosában min. 1,5 szobás
lakást bérelnék hosszú távra. Tel: 30/274-
50-58

KERT

Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített  zárt -
kert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Malomasszonykertben 1200 m3-es köz -
mű vesített zártkert téglaépítésű házzal
bekerítve eladó a Szekeres-tanya mögött.
Érd.: 30/314-58-02.
Délóban 5700 m2 szántóföld eladó. Tel.:
30/381-37-27.
Malomasszonykertben 9000 m2-s, beépít -
hető kert fizetési könnyítéssel eladó.
30/313-36-46.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Kétütemű Trabant eladó. Műszaki decem-
berig érvényes. Ára: 70 ezer Ft. Tel.: 30/
655-25-15.
Suzuki Swift 1.0 GA automata sebes ség -
váltós fehér szgk. 5 db téli gumival 500
ezer Ft-ért eladó. Műszaki 2012.07-ig
érvényes. 11 éves, garázsban tartott, 74
ezer km-t futott, kitűnő állapotban. Érd.:
30/270-99-16.
Eladó: Skodára 15-ös gyári alufelni gumi-
val. Rovere 15-ös gyári alufelnire csere is
érdekel. 20/319-62-82.

Négyütemű Trabant Kombit keresek meg -
vételre érvényes műszakival. 30/578-63-80.
Hárommázsát bíró utánfutó magasítóval,
13 hónap műszakival eladó. 66/643-426.
Terra 5,5 LE-s gyári pótkocsival és tar-
tozékokkal eladó. 30/313-36-46.
3 mázsás utánfutó eladó. 70/562-75-68.

ÁLLAT
Kacagógerle eladó vagy más apró madár-
ra cserélek Békésen. Érd.: 20/541-90-11.
Ingyen elvihető egy keverék szuka kutya.
Egyéves, éber, jó házőrző. Érd.: 20/449-
42-89.
Házi cicák ingyen elvihetők. 30/981-76-54.
Háromhónapos keverék kutya ingyen elvi-
hető. Békés, Iglói u. 16. szám alatt érdek-
lődni lehet egész nap.
Német juhász rajzos kiskutyák olcsón
ela dók,oltva féregtelenítve. 20/316-26-43.

TÁRSKERESÉS
Társamat keresem 55 év körüli, józan éle -
tű férfi személyében. Érd.: 20/449-42-89.
60 éves, fiatalos, egyedül élő, dolgos, ma -
gányos férfi keres 50 év körüli asszonyt
komoly kapcsolatra. Tel.: 20/39-31-817.
46 éves férfi megismerkedne korban hoz-
záillő, káros szenvedélyektől mentes nő vel
komoly kapcsolat céljából. 30/596-80-98.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Kereskedelmi (főként élelmiszer) végzett -
séggel, több éves webáruház-vezetői gya -
korlattal munkát keresek. 30/30-57-955.
Rehabilitációs járadékon lévő középkorú
nő kereskedelmi végzettséggel 4-6 órás
munkát keres. Minden megoldás érdekel.
30/929-99-26.
Kőműves-karbantartó, segédmunkát, ud -
varos és alkalmi munkát keres megbíz -
ható férfi. Tel.: 20/326-79-26.
C kategóriás jogosítvánnyal, PÁV 2-vel,
belföldi árufuvarozó jogsival, EU-s állat-
szállító vizsgával, többéves állatgondozói
múlttal állást keresek. 20/319-62-82.

EGYÉB
6 éves 51cm-es tévé eladó. 30/323-79-22.
Eladó a Sporthorgász című újság 193 db
száma. Tel.: 30/655-25-15.
Model Home gőztisztító újszerű állapot-
ban féláron eladó. Tel.: 66/634-214.
Hosszú csincsillabunda eladó vagy elcse -
rélhető hízóra, takarmányra, tüzelőre, épí -
tőanyagra. Tel.: 70/588-04-67.
41-es méretű új munkabakancs eladó.
Ára: 3000 Ft. Tel.: 30/65-52-515.
Kétéves Zanussi hűtőszekrény eladó. Érd.:
20/541-90-11.
Keverőtárcsás mosógép, nagyméretű disz -
nótoros asztal, paprikadaráló eladó. 66/
643-426.
Tornádó elektromos kerékpár eladó. 20/
355-77-26.
170/50-es vastaganyagú új munkaruha öl -
töny eladó. Ára: 4000 Ft. Tel.: 30/65-52-515.
Középszőnyeg, és egy 4,5x4 méteres
szőnyeg eladó. 30/438-99-32.
Eladó egy új szieszta gázkályha reális
áron. Tel.: 20/98-30-794.
Kétszemélyes jó állapotú franciaágy 15
ezerért, kétszemélyes kanapéágy ötezer -

ért, és ágymenűtartós gyerekágy 4 ezer
Ft-ért eladó. Tel.: 30/421-24-97.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, három-
részes sarokülő, takarítógép, mosogató.
Érd.: 20/47-79-440.
Trágya ingyen elvihető. 66/427-105, 30/
39-49-555.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek, há -
ló szobatükör, elektromos kvarckályha el -
adó. Tel.: 30/439-92-62.
Hastáncos ruha 5000 Ft-ért eladó. Érd.:
30/910-43-08.
Üst üstházzal eladó. Érd.: 20/449-42-89.
Fotelnak használható ágyneműtartós gye -
rekheverők eladók. 30/578-63-80.
Egy utánfutónyi építési törmelék ingyen el -
vihető (beton, tégla, cserépdarabok). 70/
236-35-37.
Rossz akkumulátor eladó. 70/562-75-68.
Lehel hűtőszekrény eladó. 70/588-04-67.
Eladó egy új beltéri fürdőszobaajtó ajtófél-
lel. Tel.: 20/983-07-94.
Új elektromos lombszívó és 2x3 m-es kö -
zépszőnyeg olcsón eladó. 30/57-44-088. 
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért, kony-
haszekrény 17 ezer Ft-ért, konyha szekrény
17 ezer Ft-ért, 3x2 m-es szőnyeg újszerű
állapotban nyolcezerért. Tel.: 20/416-91-17.
Jó állapotban lévő babakocsi, kiságy pe -
lenkázós szerkénnyel, babahordozó eladó.
Érd.: 20/337-01-00.
Új német légpuska eladó. Rosszat, régit be -
számítok 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: teleajtó (185x65), 4 db 100-as vas-
bak, malterrosta, 2 db Robi járókerék, ké -
zi hajtású daráló, kézi kukoricamorzsoló,
csempevágó, 220 W-os terménydaráló,
piaci méreg, egykarikás villanyrezsó, Zsu -
zsi kötőgép. 30/381-37-27.
2 db terménydaráló eladó. 20/355-77-26.
Paprikadaráló és szeletelő eladó. 30/313-
36-46.
Eladó: 50 literes üvegballon kosárban, 5,
10, 15, 20 l-es fonott demizsonok, 20 l-es
mű  anyag ballonok. 30/313-36-46.
Eladó: 3 db 25 literes befont üveg és 2 db
50 literes kosaras üveg, szobapáfrányok,
leánderek. Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/
416-144.
Eladó vegyeskazán 35 ezer Ft-ért és még 3
db kos. Érd.: 30/337-81-99, fél négy után.
Körtecefre eladó. 66/634-224, 30/34-14-
420.
Eladó: 6 db gipszkarton féláron, szieszta
kályha, káposztagyalu, fa káposztás kád.
Érd.: 70/21-31-119.
Szilvacefre eladó. Érd.: 30/258-04-69.
Eladó: rekamié + 4 fotel + asztal 17 ezer
Ft-ért. 2 db fotel 2-2 ezer Ft-ért. Ruhás -
szekrény 10 ezer Ft-ért. Üstház üsttel 8
ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
300 l-es fagyasztó, 120 l-es hűtőszekrény
eladó. 20/355-77-26.
Barna hintaszék újszerű állapotban 6 ezer
Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Keveset használt közepes Bioptron lámpa
olcsón eladó. Érd.: 20/331-69-82.
Háromfázisú villanymotorok, Hilti 72-es
üt vefúrógép, elektromos bikázó, 28-as
fér fi kerékpár eladó. Tel.: 66/412-862.

6 2011. szeptember 7.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

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

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

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 13. KEDD 12 ÓRA.

A Madzagfalvi Napok ide-
jén jutalmazták a negyedik
alkalommal meghirdetett „Vi -
rágos Békés” környezetszépítő
versenyre nevezőket. Idén 44
nevezés érkezett olyanoktól,
akik igényesek lakókörnyeze-
tükre, és ezt hajlandók meg-
mutatni másoknak is. A díja-
zottakat a Turák Hel ga városi
főkertész által vezetett zsűri
választotta ki, a díjakat Izsó
Gábor polgármester adta át. 

Kategória győztesek: a Bo -
kor szobrászat kategóriában
Me  gyeri Sándor, az Ingatlan
előtti közterület, továbbá a Vi -
rágos udvar-ház kategóriában
Gutiné Beinschrodt Er zsébet, a
Rendezett zöldterület kategóri-
ában Szabó János né, a Virágos
balkon-veranda kategóriában
Dudás Istvánné, a Virágos kerí-

tés kategóriában Szabó János -
né, a Virágos ta nya kategóriá-
ban Aleksza Lászlóné. A közin-
tézmények kö zül ezúttal a Köz -
ponti Tag óvoda és a Korona ut -
cai Tag óvoda kapott elismerést.
A Nefelejcs Békési Kultu rális és
Hagyományőrző Köz hasznú
Egyesület különdíját Bein sch -
rodt Mihályné vehette át. 

A beküldött fotókból rende-
zett kiállítás a következő he -
tekben a Városháza földszinti
folyosóján tekinthető meg.

A „Virágos Békés” verseny
győztesei

A városban két új gyalogát-
kelőhely kialakítása valósul meg
pályázati forrásból a Táncsics
Mihály utcában és a Csabai
úton. Mindkét kijelölt szakasz
forgalmas és számottevő balese-
ti kockázatot rejt az átkelni
kívánó gyalogosoknak, ez indo-
kolta az egyébként 90 százalé-
kos támogatottságú pá lyázat
benyújtását. A kivitelezés, így
az út felfestése, a táblázások, a
burkolatépítés és a köz világítás
bővítése a jövő évben kezdőd-
het meg. A beruházás összérté-
ke hatmillió forint.

Zebrák
épülnek 

Várjuk véleményeiket, észrevételeiket!
Postacím: Békési Újság 5630 Békés Pf.: 61.

Email: bekesiujsag@globonet.hu
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Tudják-e a kedves olvasók, mióta sorsol-
ják a lottószámokat géppel? A városi legen-
da szerint egy derűs szombat estén, valami-
kor a ködbe vesző múltban / az átkosban a
kézzel forgatható sorsolókerék és a királyi
tévé egyeduralma idején történt, hogy
Bányászjózsibácsi / az egyik szakmunkás-
képző tanulója / egy őszes csávó széttekerte
azt a bizonyos számot tartalmazó gömböt,
és azt mondta: „Hatos. (…) kilences.”   A
pontocskák helyére tessék valami nyomda-
festéket nem tűrő szót odaképzelni. A hely-
szín Ózd-Farkaslyuk / Győr / Komló volt, az
eseményeket pedig közvetítette a tévé /
rádió. Sokan esküvel állítják, hogy saját sze-
mükkel látták (esetleg a rádiót?), mások
pedig ismernek olyanokat, akik szemlélői
voltak az eseménynek – ezek rendszerint
egyenes ági felmenők szoktak lenni, például

„szegény édesapám”. Több gyermekkorú
nézőt megpofoztak, amikor elismételték a
fentebb kipontozott szót. Akadnak, akik
szerint nem is a hatos, hanem a hatvanhatos
szám szerepelt – bár olyan lottót nem isme-
rek, ahol a 99-es szóba jöhet. Az ugyancsak
gyanúba keveredett 69-es számot pedig, ha
megfordítjuk, ugyancsak 69-et láthatunk.

De ne adjunk hitelt a szóbeszédnek, nyo-
mozzunk! Az ötvenes évektől a kilencvenes
évek végéig alig több mint százszor húzták
ki a hatos vagy a kilences számot. Az idő-
pontok visszakereshetők a Szerencsejáték Zrt
statisztikáiban, nincs más teendő, mint meg-
keresni a felvételt… ami nincs meg, akkor
törölték le, amikor Farkas Bertalan űrutazá-
sát, mert új felvételhez kellettek a kazetták.
(Vagy… ez is csak egy városi legenda?)

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
HATOS, KILENCES

Szeptember 8. csütörtök 9:30 óra
Ünnepi püspöki szentmise a román ortodox
templomban.

Szeptember 10. szombat 9-22 óra
Körös Körül Kistérségi Fesztivál Muronyban.
A programból: foci, családi rendezvény, vurst-
li, kungfu-, mazsorett-, aerobik és néptánc
bemutatók. 19 órától sztárvendég Varga
Miklós, 20 órától Anita a színpadon. A tom-
bola fődíja egy LG automata mosógép. 

Szeptember 10. szombat 12 óra
A Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági
ebédje.
Eötvös József iskola ebédlője

ELŐZETES AJÁNLAT

Október 8-9-én tartja a Nefelejcs Egyesület VI.
Tökmulatságát a Békési Tájházban. A progra-
mokról részletesen a következő lapszámban
olvashatnak.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPTEMBER 8-21. KÖZÖTT
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Hosszú előkészületek és
többszöri egyeztetés után au -
gusztus 22-én indult el Bé -
késről egy busznyi magyar
Erdélyországba. Idősebbek és
fiatalok vegyesen vágtak neki
a nagy kalandnak a szervező
Múltunk a Jövőnkért Szö vet -
ség három tagjával. A társa-
ság idegenvezetője a „Tisz te -
let beli Székely” Vidó Laci bá -
csi volt. A bőséges és látvá-
nyos program teljes felsorolása
több oldalt venne igénybe,
ezért csak szemezgetünk: Er -
dély kapuja, a Királyhágó
meg kapó szépsége lélegzete-
lállító látvány volt. Nem
kevésbé kincses Kolozsváron
Mátyás királyunk hatalmas
impozáns lovasszobra. Ma -
rosvécs és a Báró ke mény csa-
lád történetét Fábián Feri
bácsi ismertette, aki szolgált
még Horthy pa rancsnoksága
alatt. Holt maroson Bartha
József református lelkész és
kedves háza népe fogadta a
békésieket fi nom ételekkel,
kényelmes szobákkal, székely

vendégszeretettel. Is tenszéke
szakrális hely a székelyek és a
magyarok szemében. Wass
Albert hamvainak egy részét
is innen szórták le Erdély gon-
doktól ráncos orcájára. A csa-
pat úticélja volt a továbbiak-
ban a Békás-szoros, a Gyil kos-
tó, Farkaslakán Tamási Áron
sírja, Homoród fürdő és a
mádéfalvai emlékhelynél. Ki -
e melendő még Antalné Tankó
Marika néni csángó múzeu-
ma, amely dacol az idő múlá-

sával. Maroknyian küzdenek a
csángók megmaradásáért. A
csíksomlyói Kegy temp lom -
ban a távolról érke zők is fejet
hajtottak és imádkoztak nem-
zetünk felemelkedéséért a
mindenkit „átölelő” Babba
Mária előtt. Székelyudvarhely,
Kézdivásár hely és Segesvár
mellett megtekintették a Tor -
dai hasadék bejáratát is. 

Élményekkel mosolygósan
és büszkeséggel tértek haza
Békésre.          Polgár Zoltán

Bejárták Erdélyt a békési turisták 

Az erdélyi körutazás békési résztvevői Nyergestetőnél.

A 2011. évi népszámlálási
törvény értelmében a Magyar
Köztársaság területén 2011.
október 1-jén 0 órakor fennál-
ló állapot alapulvételével a
természetes személyekről és a
lakásokról nép- és lakásszám-
lálást kell tartani.

Az adatszolgáltatás, a nép-
számlálásban való részvétel
kötelező. A kötelező adat-
szolgáltatás megtagadása a
törvény szerint szabálysértés.
Az összeírás 2011. október 1.
és 2011. október 31. között
történik. A számlálóbiztosok

már szeptember 27-30. kö -
zött minden háztartásba el -
juttatják az adatfelvételi cso-
magot. Az adatszolgáltatói
cso mag nem reklám- vagy
szóróanyag, ha  nem a nép-
számlálás nélkülözhetetlen
nyomtatványait tartalmazza.
Felhívjuk a la kosság figyel-

mét a házszámok, ajtószá-
mok kihelyezésének fontossá-
gára, a címek postaládákon
való elhelyezésének szüksé-
gességére.

A népszámlálással kapcso-
latos további információk a
www.nepszamlalas.hu inter-
netes oldalon találhatók.

�

Tájékoztatás a népszámlálásról

Szilágyi Erzsébet, a Békés Városi Kulturális
Központ igazgató-helyettese a közművelődés-
ben végzett kimagasló tevékenységéért Bes -
senyei György-díjat vehetett át. A díjat, me -
lyet évente csupán hat személy kaphat, a Dél-
alföldi Regionális Közművelődési Egyesület
felterjesztésére, augusztus 19-én a Szépmű -
vészeti Múzeumban dr. Réthelyi Miklós
miniszter adta át Szilágyi Erzsébetnek. A szak-
ember 35 éve dolgozik művelődési házakban,
közel három évtizede a békési kulturális köz-
pont a munkahelye. 

Elismerés Szilágyi
Erzsébetnek

A Fidelitas békési szervezete a közelmúlt-
ban tisztújítást tartott, melynek során ismét
Kárp Imre lett a helyi szervezet elnöke, Szabó
László és Mekis András pedig a két alelnök.
Mindhárman tagjaivá váltak a szervezet Bé -
kés Megyei Választmányának. A régi-új el -
nök a valamivel több mint ötven fővel mű kö-
dő szervezet további bővítését szeretné. Mint
nyilatkozta, a célja, hogy minél több fiatal
csatlakozzon a jobboldali értékek mentén
köz életi szerepet vállaló Fidelitashoz, és le -
gyen annak aktív tagja.

Tisztújítás 
a Fidelitasban

Közel száz békési gyökerű,
de máshol élő személy részvé-
telével tartották meg a hagyo-
mányos elszármazottak talál-
kozóját a Madzagfalvi Napok
idején. A találkozás igazán
impozáns helyszíne a pár hó -
napja átadott Békési Pálinka
Centrum volt, így a közös
koc cintás a következő sikeres
évre senkit sem lepett meg.
De még ezt megelőzően a szo-
kásoknak megfelelően Izsó
Gábor polgármester adott
tájékoztatást az előző év ered-
ményeiről, kiemelve a Körösi
Csoma Sándor utcai, kistérsé-
gi jelentőségű, modern gyó-
gyászati központ átadását. A
részben az elszármazottak
ado mányaiból felújított külté-
ri termálmedencét ki is pró-
bálhatták a vendégek, hiszen

az ajándékozást követően für-
dőzéssel ott folytatódott a
program. Az ajándékot ezúttal
a Nefelejcs Békési Kulturális

és Hagyományőrző Közhasz -
nú Egyesület biztosította: a
tagok házilag készítettek bé -
kési szilvalekvárt.         Sz. K.

Szilvalekvár volt 
az elszármazottak ajándéka

FÜRDŐZTEK AZ ÚJ TERMÁLMEDENCÉBEN IS

Az elszármazottak között ott volt, és egy költemény elmondásával
örvendeztette meg társait Békés Díszpolgára, a színművész Csurka
László (jobbról), mellette Deákné Domonkos Julianna a Nefelejcs
Egye sület képviseletében, valamint Dr. Hepp Ferenc és neje.
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Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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BÉKÉSI ÚJSÁG
– a családok magazinja

Horgász
szemmel

Méltán nagy népszerűségre
tettek szert a pelletek. Mivel
rengetegen horgásznak vele,
speciális etetési módokat eszel-
tek ki, amikkel a halakat ho -
rogra tudjuk csalni. Kimon dot -
tan erre vannak a különféle íze-
sített pelletek. Ezeknek a
horog- vagy csalipelleteknek
nevezett csaliknak az a szere-
pük az etető pellettel szemben,
hogy a hagyományos hal vagy
kukoricaalapú etetéstől eltérő
hatás váltsanak ki. A pelleteket
az íz, az illat és az méret külön-
bözteti meg egymástól. Tipp:
én kétféle etetési módot hasz-
nálok, az egyiknél az etetésem-
re kimondottan gyorsan oldó-
dó pelletet szórok, és kemény
lassú oldódású, de erős illatú
pellettel horgászom. A másik
ezzel ellentétes, azaz lassú
oldódású etetőpellet és gyors
oldódású horgos pellet, amely
szintén magas aromahatású.
Az ilyen etetések során lehet
tapasztalni, melyik csalival
érdemes aznap próbálkozni.

Szekerczés Sándor

ÍZESÍTETT PELLETEK  

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30

Hirdetésszervezõk:
Szelezsán Angéla 30/49-58-420

Kraszkó Ilona 20/32-34-247

Postacím: 5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 
bekesiujsag@globonet.hu  

info@bekesiujsag.hu

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: Családért Alapítvány

Nyomda:
Bentos-Print Kft. (Békéscsaba)

HU ISSN 1218-4241

FÉKFOLYADÉKOK JELLEMZÔI
Ezúttal foglalkozzunk a gépkocsik talán legfontosabb biztonsági be -

ren dezésének egyik kényes alkatrészével: a fékolaj, fékfolyadék elvárt tu -
laj donságaival!

Elõször is: mi a fékezés? A fékezés, a mozgási energia a súrlódási
erõn keresztül súrlódási hõvé alakítása. A fékolaj egy higroszkopikus
„nedvszívó” olaj, amely magába szívja a vizet, és ez okozza az elhaszná-
lódását, mivel a víznek alacsonyabb a forráspontja, és a fékezéskor fel-
hevülõ olaj víztartalma felforr, és gõzzé fejlõdik, amely összenyomható és
megszûnik a fékhatás. A probléma fennáll alacsony hõmérsékletnél is,
mert ott a víztartalom megfagy, és jégdugót alkot. A fékolajokat DOT szá-
mozással jelölik: minél magasabb a számozás, annál magasabb a for-
ráspontja, és alacsony hõmérsékleten is magas a viszkozitása. A magas
viszkozitás is nagyon fontos, mivel a fékpedál lenyomásával a fékhatás-
nak minél hamarabb érvényesülnie kell, így a folyadéknak a rendszerben
minél hamarabb át kell áramlania.                                Domokos István

Errõl a témáról bõvebben olvashat a www.botondauto.hu/cikkek oldalon.
Olvasói leveleket várunk az info@botondauto.hu e-mail címre.

Nyerjen 
kézilabda bérletet!

Hazai pályán elõször szeptember 10-én lép pályára az NBIB
õszi szezonjában a Békési FKC. A korábbiakhoz hasonlóan

a klub és a Békési Újság közös SMS játékával 
megnyerhetik bérletüket a hazai mérkõzésekre. 

Kérdésünk:
Egyszerre legfeljebb hány játékos lehet a pályán 

egy csapatból?

Válaszok:
A: Öt B: Hat C: Hét

A helyesnek vélt válasz betûjelét, és a pályázó nevét 
SMS-ben kell elküldeni szeptember 16-án délig a következõ
számra: 30/432-20-30. A jól válaszolók között sorsolunk. 
Két szerencsés nyertesünk jutalma egy-egy (darabonként

4800 Ft-ot érõ) bérlet a tavaszi bajnoki idény 
hazai mérkõzéseire, melyeket a nyertesekkel egyeztetett

módon juttatunk el hozzájuk. A nyertesek nevét 
szeptember 21-i lapunkban megjelentetjük, 
õket telefonon szeptember 17-én értesítjük. 

Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak! 
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

Szeptember 10. szombat 18 óra Békési FKC - Csömör KSK
Szeptember 17. szombat 18 óra Hajdúböszörményi TE -
Békési FKC
Szeptember 24. szombat 18 óra Békési FKC - Nyíregyházi KSK
Szeptember 30. péntek 19 óra Ceglédi KKSE - Békési FKC
Október 8. szombat 18 óra Békési FKC - Törökszentmiklósi KE
Október 15. szombat 18 óra Balassagyarmati KSE - Békési FKC
Október 22. szombat 18 óra Békési FKC - Ózdi KC
Október 30. vasárnap 17 óra Balmazújváros Kőnig Tr. - Békési FKC
November 12. szombat 18 óra Békési FKC - Hajdúnánás
Robzol
November 20. vasárnap 17 óra Eger - Békési FKC
November 26. szombat 16 óra Békési FKC - Dabas-Diego KC
December 3. szombat 18 óra Békési FKC - Mizse KC
December 11. szombat 18 óra Gyöngyös KK II - Békési FKC 

A hazai mérkőzések helyszíne a városi Sportcsarnok
(Jantyik u. 21-25.) 
A felnőtt mérkőzések előtt, 16 órától az ifi csapatok játszanak. 
Telefon/fax: 66/413-935. E-mail: bfkc@Internet-x.hu.
A Békési Újság a BFKC médiapartnere.

A Békési FKC
2011/2012. évi őszi

sorsolása 

Szeptember 1-jétől változ-
tak a Békési Uszoda belépő-
jegy- és bérletárai.

Az érvényes díjszabás: kísé-
rőjegy 150 Ft, gyermek belépő
(3-6 éves korig) 300 Ft, diák
és nyugdíjas belépőjegy 600
Ft, felnőtt belépőjegy 750 Ft. 

Bérlet díjak: klub bérlet (20
alkalom) 4000 Ft, diák és nyug-
 díjas bérlet (20 alkalom) 7000

Ft, felnőtt bérlet (20 alkalom)
9800 Ft, reggeli úszóbérlet
(hétfő-péntek 6-8 óráig, 20 al -

kalom) 6000 Ft. Oktatói bérlet:
7000 Ft/év. Minden hónap utol-
só vasárnapján kedvezményes
belépő mindenkinek: 300 Ft/fő. 

Az uszoda szolgáltatásairól
és egyéb információiról érdek-
lődjön a 20/400-2330-as te le -
fonszámon.

Drágult az uszoda

A Békési Szabadidős Lo -
vasklub Egyesület évekkel ez -
előtt olyan lovasverseny létre-
hozását tűzte ki célul, amely
tartalmas, értékes és szórakoz-
tató programokat kínál, mi -
közben versenyteret biztosít a
megyében élő ifjú lovasok szá-
mára. A már hagyományosnak
mondható, egész napos, Bé -
kési Gyermek Lovas Feszti vá -
lon a közelmúltban nyolc lo -
vasklub és lovas egyesület kép-
viseltette magát. A közel 70
gyermekre lépő és ügető
ügyes ségi feladatok vártak pó -
nin, illetve nagylovon. A ver-
senybírók a lovasok stílusát is
pontozták. A békési klub szí-
neiben állt rajthoz Sas Anikó,
aki a Póni haladó kategóriájá-
ban az I. helyezést érte el. A
Nagyló lépő kategória III.
helyezettjének járó serleget
pedig Szabó Petra vehette át. 

A verseny másnapján sorra
kerülő Békés Megyei Díjug -
rató Bajnoki Fordulóra 16
egyesületből érkeztek verseny-
zők, még az országhatáron
túlról is. A legeredményesebb
helyi lovas Molnár Lucia volt,
aki a B1a kezdő lovas kategó-
riában I. helyezést ért el. Fel -

készülését Urkom Szilvia és
Csaba Mihály segítette. A
klub a Békési Újságon keresz-
tül mond köszönetet támoga-
tóinak és a verseny lebonyolí-
tásában résztvevő szülőknek,
barátoknak.

A békési önkormányzat
„Sportnyár” elnevezésű prog-
ramjához már nem először
csatlakozott a Békési Sza -
badidős Lovasklub Egyesület.
A kiérkező gyerekek és felnőt-

tek megismerkedtek a lovak-
kal, a lóápolás alapjaival, és
kipróbálhatták a lovaglást is
pónin, illetve nagylovon. Egy
héten át ingyen lovaglást biz-
tosított az egyesület, napi 2-3
órában. Nemcsak Békésről,
hanem a környező települé-
sekről, tanyákról is érkeztek
családok. A lovaglás mellett
különféle versenyek gazdagí-
tották a programot. 

Kósa Mónika Erzsébet

Egyik nyeregből a másikba
A nyár sűrű időszak a
Békési Szabadidős Lo -
vasklub Egyesület élet-
ében. Ilyenkor egyik
program a másikat éri,
nincs megállás.

A Sportnyár során meg lehet ismerkedni a lovakkal. Mint a kép is
tanúsítja, ezt az ismerkedést nem lehet elég korán elkezdeni.

Ahogyan a korábbi években,
idén is Ifjúsági díjjal jutalmaz-
ták a kiemelkedő tanulmányi,
közösségi, mű vészeti vagy
sport eredményeket felmutató
általános- és középiskolásokat.
A Karacs Teréz Tagiskolából a
kitűnő tanulmányi előmenetelű
Berczi Réka, a Békési Kis tér -
ségi Iskola Hepp Ferenc Tagis -
kolájából a matematikában
tehetséges Bohus Lídia, továbbá
a hétpróbázó atléta Nyeste Ág -

nes kapott elismerést. A közép-
iskolások között Ifjúsági díjat
vehetett át a Madzagfalvi Na -
pok nagyszínpadán tartott áta -
dó ünnepségen Csordás Ákos
énekes, az Én hangom énekver-
seny korábbi győztese, a kaja-
kos tehetség Juhász Bence és a
szóló néptáncos Okányi Mihály.
Végül elismerték a református
gimnázium volt növendékét, az
immár egyetemista nyelvtehet-
séget, Szabó Lászlót. 

Hét kiemelkedő fiatalt díjaztak

Az elmúlt évben nyolc sze-
mély vagy egység, csapat nyert
országos bajnoki címet valami-
lyen sport ágban. A hip-hop tán-
cos Nagy Réka Zsófia; Szabó
Anita, Sza lontai Marianna, Pin -
tér Sza bi na, Dávid Boglárka, Sa -
mu Fan ni aerobikosok, Horto -
bágyi Anikó at léta, Csató István
súlyemelõ. Kie mel kedõ a kaja-
kosok sikersorozata, közülük
Kiss Zoltán egyes hajóban, a

Far kas Áron – Kiss Zoltán –
Vaszkó Viktor egység, és a Mó -
zes Imre – Kulich Péter – Dom -
ján Kris tóf – Görbe Dániel egy-
ség lett korosztályos magyar
baj nok. Az or szág legjobbja to -
vábbá a Békési Férfi Kézilabda
Club U8-as korosztályú csapata:
Papp Róbert, Te mes vári Gábor,
Varga István, Kiss Attila, Minya
Márton, Borbély Ist ván, Szuróka
Róbert, Mészáros Zoltán.

HUSZONHÁRMAN MAGYAR BAJNOKOK


