
– Számtalanszor jártam
már Torockón, mondhatni
egész kiskorom óta járunk
oda ki rándulni, ezért amikor
elhatároztam, hogy a nyár
egy részében nehéz sorsú
gyerekekkel fogok foglalkoz-
ni, rögtön le csaptam erre a

lehetőségre – mesélte la -
punk nak a 23 éves lány, aki
egyébként a szegedi egyetem
nemzetközi tanulmányok
szakos hallgatója. 

A Békéstől mintegy 300
kilométerre fekvő Kis Szent
Teréz Gyermekotthon a
Böjte Csaba által életre hí -
vott Szent Ferenc Ala pítvány
égisze alatt működik hat
éve, és célja a nehéz sorsú
gyermekeknek esélyt adni,
hogy iskolába járjanak, ma -
gyar nyelven tanuljanak, és
majdan elérjék céljaikat az
életben. 

– Mivel nyáron mentem,
nem volt teltház az otthon-
ban, hiszen sokakat hazavisz-
nek a szünetekben. 

Folytatás a 2. oldalon

USZODA NYITVA TARTÁSA 
K, Cs: 6-10 óra között,

többi nap: 8-20 óra között.

Szauna nyitva tartása:
H, Sze, P : 14-20 óra között

K, Cs: 6-20 óra között
Szo, V: 8-20 óra között

Külső termálmedence 
nyitva tartása: 
H: 14 óra-19:45

K, Sze, Cs, P: 12 óra-19:45, 
Szo-V: 10 óra-19:45 között

2012. november 28.  � XX. évfolyam 24. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

NOV. 24-DECEMBER 1.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

DECEMBER 1-8.
Turul Patika (Piac tér)

DECEMBER 8-15. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

valamint 17-18 óra között. 

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Aki másokat felüdít, maga is felüdül
TOROCKÓ Számos békési segíti a Kis Szent Teréz Gyermekotthon lakóit

Ön tudott a Békésen
állítólag dolgozó 

illegális fogászokról?

67%
Sosem 
hallottam 
ilyenről. 

21%
Ez csak 
felhajtás, sok
hűhó semmiért.

8%
Tudtam róla, de 
nem mennék 
el oda. 

4%
Tudtam róla, és 
már jártam is 
ilyennél. 

Ezen nyáron több mint
két hetet töltött el ön -
kéntesként a torockói
Kis Szent Teréz Gyer -
mekotthonban a békési
Horváth Éva. Az ott
szerzett élmények
olyan hatással voltak
rá, hogy azóta már két-
szer visszalátogatott a
gyerekekhez.

Horváth Éva (balról) két torockói gyermekotthonos lánnyal, Timivel és
Helgával az otthon bejáratánál.
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A magyar húsipar válságát
Budai Gyula a sertéstartás
visszaesésével magyarázta,
vagyis hogy egész egyszerűen
nincs elég olyan magas minő-
ségű sertés az országban,
amely kellene a gyulai termé-
kek előállításához. Ezért a
vidékfejlesztés célja a sertés-
tartás ösztönzése.

Budai Gyula a sajtótájékoz-

tatón más aktuális kérdések-
ről is beszélt, így az új földtör-
vényről, valamint a zsebszer-
ződések elleni küzdelemről,
vagyis a magyar föld védelmé-
ről. Számtalanszor merült fel
ugyanis, elsősorban a Dunán -
túlon, hogy úgy került külföl-
diek kezébe magyar termő-
föld, hogy megfelelő tőkével
nem rendelkező személyek,

úgy nevezett strómanok ját-
szották át nekik. Az ilyen
zsebszerződés-gyanús földela-
dási szerződéseknél vagyono-
sodási vizsgálat is szükséges,
ebben az adóhatóság jár el. Az
új földtörvény kétharmados
lesz, és valamikor 2013-ban
lép életbe – nyilatkozta az ál -
lamtitkár. Folytatás a 3. oldalon

Ne maradjanak parlagon a kiskertek!
ÁLLAMTITKÁR Budai Gyula: A Gyulai Húskombinát megmenthetô
A Gyulai Húskombinát megmenthető – ezt az
országos médiát is bejárt hírt Budai Gyula, a vidék-
fejlesztési tárca politikai államtitkára Békésen
jelentette be a november 15-én tartott fórumát
meg előző sajtótájékoztatón. 

– Elkezdődhetnek a mun-
kák az Ótemető utcai Bóbita
Integrált Tagóvodában, me -
lyet pályázati pénzből újíta-
nak fel. Milyen friss hírei
vannak erről?

– Az óvodát átköltöztettük
a volt Jantyik utcai bölcsőde
épületébe, így az időjárástól
függően elkezdődhet a bontás
az Ótemető utcai épületnél.

Az a célunk, hogy a korszerű-
sítést és bővítést követően, a
következő szeptembertől már
birtokukba vegyék az intéz-
ményt a gyerekek és az óvó-
nők. Ez a fejlesztés, amellyel
megduplázódhat a létesít-
mény kapacitása, mintegy
200 millió forintból valósul
meg, de a városnak csak 10,5
millió forint önerőt kellett

hozzátennie. Szintén az óvo-
dákkal kapcsolatos hír, hogy
mintegy 46 millió forintos
uniós támogatást nyertünk,
amelyből bútorokat, korszerű
játékokat és más eszközöket
fogunk vásárolni nyolc tagó-
vodába. Sor kerül továbbá az
óvodaudvarok fejlesztésére is,
valamint az óvodapedagógu-
sok újszerű nevelési eljárások-

kal, modern pedagógiai mód-
szerekkel ismerkednek meg
továbbképzés formájában.

– A hírekből tudjuk, hogy a
kormány átvállalja az önkor-
mányzatok adósságát. Mikép -
pen érinti ez Békést?

– Nagy megkönnyebbülés
az önkormányzatoknak ez a
kormánydöntés. Azt tudjuk,
hogy 5000 lakosig száz száza-

lékban még idén rendezi a
kormány az adósságot, az en -
nél nagyobb lélekszámú tele-
püléseknél adósság-átvállalás-
ról lehet szó, valamikor jövőre.
Olyan híreim vannak, hogy a
szeptember 30-i állapotot fog-
ják figyelembe venni, és min-
den településsel külön szerző-
dést kötnek majd.

Folytatás a 3. oldalon

Óvodakorszerűsítéstől a karácsonyvárásig
INTERJÚ Az év vége felé közeledve aktualitásokról kérdeztük Izsó Gábor polgármestert. 

Játékos Luca-
napi Vásár

December 9-én, vasárnap
8-12 óra között a békési
piactéren Luca-napi vásár
lesz. Programok: Izsó Gá -
bor polgármester ünnepé-
lyes adventi gyertyagyújtása
9 órakor, Teleky utcai óvo da
műsora, népi játékok, Luca-
járás, jóságpróba, Luca búza-
ültetés, hagymakalendári-
um készítése, férj-feleség
jósló pogácsa (egy szeren-
csés gyűrűt kap ajándékba),
kívánságfa, fenyőfadíszítő
verseny 10-11 óráig. A vásá-
ron megjelenteket a piacfel-
ügyelet forró teával, forralt
borral és lilahagymás zsíros
kenyérrel vendégeli meg. 

A fenyőfadíszítő verseny-
re előzetes jelentkezés szük-
séges a piacfelügyeletnél. 

�

FO
T

Ó
: I

N
T

ER
N

ET
.



A Kossuth utca 3. számú sarki középületünk
városképileg jelentős házaink közé tartozik. A
múlt századfordulón épült eredetileg szecesszi-
ós stílusban. Kezdetben étterem, kávéház és
szálloda működött
benne. A régi fotókon
még jól olvasható a
Korona Szálloda felirat
az utcai homlokzaton.
Itt nyílt meg a város
első mozija is. A mozi
bejárata a két háború
között a Korona utca
felől volt. 

1938-ban az egész épületet a Kisgazdakör
vette meg. Korábban részvényeket bocsátot-
tak ki, hogy a házat megvehessék. Új felirat
került az utcai homlokzatra: Kisgazdák
Otthona, de a Korona Mozgószínház is olvas-
ható volt a bejárat fölött, a Kossuth utca felől.

A mozigépész lakása a Korona utca felőli
épületszárnyban volt. Az államosítás után pár
évtizedig a mozi a Bástya nevet viselte. Az itt
működött cukrászdára sokan emlékezhetünk.

Az épület annyira
megrongálódott, hogy
elbontották, s régi
fotók alapján építették
eredeti formájában
újjá. Így került vissza a
két tornyocska.

Jelenleg a Kereske -
delmi és Hitelbank,
valamint a DM drogé-

ria és illatszerbolt működik itt. Hátul a gaz-
dákat segítő hivatal található meg, és a
nagyteremben tartja istentiszteleteit a Tágas
Tér keresztyén gyülekezet. 

Az építmény védelme indokolt.
Bíró György, városvédő
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A VOLT KORONA SZÁLLODA

A Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde igazgatója, Be -
reczki Lászlóné a sok éve vagy
éppen csak pár hónapja nyu-

galomba vonult óvónőknek
elmondta, hogy szerencsére
van elég gyerek a városban,
így nem kellett óvodákat be -
zárni, igaz, az elmúlt egy-két
évben több is egyházi fenntar-
tásba került. Ugyan akkor
átvették a bölcsődéket, és ez
újabb feladatokat ró az admi-
nisztrációra. Nagy feladat, de
ugyanakkor nagy öröm is az
Ótemető utcai Bóbita Óvoda
teljes felújítása, a munkák
már megkezdődtek. Izsó Gá -
bor polgármester ehhez hoz-
zátette, hogy a város vala-
mennyi tag óvodájában igen
magas színvonalú szakmai
munka folyik, amely azért is
fontos, mert az emberek élet-
ében a 3-6 éves koruk közötti

élmények alapvetőek. Hozzá -
tette: a most folyó intézmény-
fenntartói-igazgatási átalakí-
tás az ovikat nem fogja érinte-

ni, azok ör vendetesen marad-
nak a települési önkormány-
za tok fenntartásában. A to -
vábbi tervekről a polgármes-
ter elmondta, pályázati pénz-
ből még né hány óvodában
terveznek felújítást, például a
nyílászárók cseréjét. Izsó Gá -
bor végül buzdította a megje-
lent nyugdíjas óvónőket, hogy
a város értelmiségéhez tartoz-
va látogassák minél gyakrab-
ban a kulturális központ és a
civil szervezetek által életre
hívott rendezvényeket. 

Mindezek után következett
a helyet adó óvoda iskolába
készülő gyermekeinek kedves
és színvonalas műsora énekkel,
verssel, tánccal és tornabemu-
tatóval. A nyugdíjas óvó nők

még hosszasan beszélgettek
egymással, valamint még
aktív kolleganőikkel, vé gül a
közösen elfogyasztott ebé det
követően a javarészt óvó nők-
ből álló Meskete Szín ház vi -
dám jelenetekből összeállított
fellépését tekintették meg. 

Szegfű Katalin

Találkoztak a nyugdíjas óvónők
Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a nyug-
díjas óvónők éves találkozóját Békésen. A hely-
szín ezúttal a Csabai úti Újvárosi Tagóvoda volt. 

A Csabai úti óvodások műsorral kedveskedtek a nyugdíjas óvónőknek.

A novemberi Márton-napi
Batyus Táncház kirobbanó
si kerét követően december
derekán hasonló rendezvény-
re ke rül sor Békésen. Novem -

ber ben színültig megtelt az
óriási tölgy faasztal, amelyre
a legalább 100 érdeklődő a
há zi ké szítésű fi nomságokat
he lyez te, és miközben fala-
tozgattak, tánc tanulásra,

mondhatni öröm táncolásra
került sor. A nagy létszám
ellenére családias volt a lég-
kör, legfőképpen a kisgyer-
mekes családokat vonzotta a

lehetőség a Petőfi utca 21.
szám alá, ahol a Belencéres
Néptáncegyüttes próbater-
me található. 

Ugyanezen a helyszínen
ke rül sorra a Luca-napi Ba -

tyus Táncház is, december
15-én, szombaton 18 órai
kezdettel. A táncházat ezút-
tal is Ma hovics Tamás nép-
táncpedagógus ve zeti. A kul-

turális központ által szerve-
zett és a Nem zeti Kul turális
Alap által támogatott prog-
ramra a belépés díjtalan. Az
élőzenét a Suttyomba Ze -
nekar szolgáltatja. 

Újabb batyus táncház decemberben

Folytatás a címoldalról
Jellem zően olyan gyerme kek

kerülnek a gyermekotthonba,
akiknek édesanyja kül földön
dolgozik, apjuk már nem él,
vagy szenvedélybeteg, vagy
más miatt nem tudja ellátni
gyermekeit. Nyárra mindössze
8-10 gyermek maradt, akikkel
persze ugyanolyan szeretettel
bánnak ilyenkor is. A gyerekek
na gyon vágynak a szeretetre,
és sokra értékelik a rájuk szánt
időt, ölelést, játékot – folytatta
Horváth Éva.

Ha nem lenne ez a gyermek-
otthon, a legtöbben elkallódná-
nak, nem járnának iskolába,
koldulnának. Ezt ők is tudják,
ezért nagyon hálásak minde-
nért. Az otthont javarészt
Magyarországról érkező ado-
mányokból tartják fenn, és ren-
geteget jelent az Évához hason-

ló fiatalok önkéntes munkája. 
– Jó érzés másokon segíteni.

Jó érzés nem önmagammal, a
magam – valójában nem is
olyan jelentős – gondjaival
fog lalkozni. Magam is kikap-
csolódtam, élményeket szerez-
tem, és barátságokat kötöt-
tem, miközben másokat is
gaz dagítottam – ecsetelte él -
ményeit és motivációit a béké-
si lány, aki a tervei szerint a
jövőben is fog önkéntes mun-
kát végezni szegény sorsú gyer-
 mekek között. Ez nála belső
késztetés, nem véletlenül írja
szakdolgozatát is hasonló té -
mában: a nemzetközi jog és a
gyermekmunka kapcsolatáról.

Éva persze nem üres kézzel
ment a festői szépségű, a turis-
ták által mostanában igencsak
felkapott Torockóra. Tartós
élelmiszerekből, édességekből,

tanszerekből és játékokból
összeállított ajándékcsomagjá-
hoz békési adományozók is
hozzájárultak. Név szerint a
Tágas Tér Gyü le kezet, a Csa -
pó Pékség, a Drucker Pék ség,
a Fakuckó já tékbolt, a Ko rona
utcai óvoda, Gutiné Beinsch -
roth Erzsébet, Hégely né
Győr fi Ilona, Bátori Ti borné,
Martin Mónika, Bak Jánosné,
Dr. Far kas Istvánné, Kovács
Má ria és Gál László. 

Horváth Évának és család-
jának a célja, hogy karácsony-
ra ismét juttassanak el ajándé-
kot a torockói gyermekotthon
lakóinak, ezért kérik olvasóin-
kat, akinek módjában áll, se -
gítse őket. Keresse meg Hor -
váth Mihályné Vajas Ka talint
(Éva édesanyját), és ő szívesen
ad felvilágosítást.

Szegfű Katalin

Aki másokat felüdít, maga is felüdül

Köszönőlevél
A város lakossága és a közvélemény számára már ismert,

hiszen több fórumon is bejelentették, hogy a Békési
Önkormányzat, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde fenn-
tartója egy nagyszabású DAOP Nevelési intézmények fejlesz-
tése című pályázat nyertese lett. Az intézmény Bóbita-
Integrált tagóvodája hamarosan megújul, több csoporttal
bővül. Azonban, hogy a munkálatok elkezdődjenek, a gyer-
mekeket megfelelő környezetbe kellett áthelyezni, hogy a neve-
lőmunka addig is zavartalan körülmények között folytatód-
hasson. Az egész óvodát átköltöztettük a Jantyik utcára, a
volt 1. Sz. Bölcsőde épületébe.

Ebben nagyon sok segítséget kaptunk szakemberektől,
vállalkozásoktól és szülőktől, melyet az intézmény vezetősé-
ge és minden dolgozója nevében köszönök meg. 

Bereczki Lászlóné, igazgató
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Szokatlanul csendes szom-
 batom volt. Egy telefonos és
egy önkéntes postaláda-se -
gély kivételével orvosi teen-
dőm sem akadt. A gyerme -
kek nagyjából kirepültek,
he lyesebben szárnyaikat pró-
bálgatják egyre érleltebb
pro fizmussal, és csodálatra
méltóan lankadatlan energi-
ájú nejem is odavolt egymás
után második, teljes hétvé-
gét betöltő továbbképzésén.
Így a hétköznapok megszo-
kott, percre beosztott tempó-
ja helyett lassabb ütemben
tettem-vettem itthon. Most,
így kicsit utánagondol va
tulajdonképpen az egész nap
egy nagy csend-pil lanat volt,
olyan Hamvas Béla-i. Olyan,
amilyet na gyon sokszor kel-
lene tartani ah hoz, hogy
éljük is életünket, ne csak
átrohanjunk rajta.

Egész nap tettem-vet-
tem az előre eltervezettek
szerint. Ébredéskor benső-
séges pillanatok saját lel-
kemmel, hisz nem csak a
testet kell karban tartani.
Majd rövid, épp csak a leg-
szükségesebbekre szorítko-
zó bevásárlás, aztán fő zőcs-
ke. Közben szól a Kos suth
Rádió (egész jó műsorokkal
időnként), majd háttérzaj-
ként a televízió. In nen jön
a nap első ajándéka, a min-
dennapi kenyér na pi –
mint kiderült ké sőbb: csak
első – falatja. Csíki székely
operaénekes, huszonéves,
két évre előre leszerződött
elő adásokkal Bécstől To -
kió ig, de ki ízes anyanyel-
vén beszél eltéphetetlen
gyökereiről és ar ról az
álmáról, hogy bázisoperája
a budapesti legyen egyko-
ron. Pedig kapva kapna
utána a világ bármely tár-
sulata. Elszorul a torkom a
gyönyörűségtől, lenyelek
egy adagot abból, ami nor-
mális esetben a szemekből
csordul ki. És boldog va -
gyok. És optimista.

Délután újság. Nem
olvasom, írom a penzumot.
Sze retem csinálni. Közben,
szokott háttérzajként zene
szól, ifjúkorom slágerei.
Majd, amire egész nap vár-
tam, a Duna Tévé: Fel szál -
lott a pá va. Ismét a fiatalsá-
gom kö szön vissza, hisz a
zsűri tagjainak zenéjén nőt-
tem fel. Aztán jönnek a
versenyzők, s velük az egész

Kárpát-me dence. A meg-
ha tározás szerint ez utóbbi
„az Alpok és a Dinári-hegy-
ség vonulatai által körbe-
vett nagy kiterjedésű föld-
rajzi egység Kö zép-Euró pá -
ban. Nagyjából a Duna kö -
zépső folyásának vízgyűjtő-
területét foglalja magába.
Területén ma számos or -
szág osztozik.” Így szól a
száraz tudomány. Ám ami a
műsorból átjön, amit érzek,
amit mond, sugall, har sog,
suttog, az a jövőnk gyökere
és záloga is egyben. Fiatalok
váltják egymást a színpa-
don. Egyik szebb, mint a
másik. Lelkesek, üdék, ked-
vesek, vidámak és komo-
lyak is egyben. Amit mu -
tat nak örök értékünk.
Ezért komolyan veszik,
amit csinálnak. De ahogy
csinálják, az a fergeteges,
mindent elsöprő energia és
lendület, ez az előadási
mód a hétpróbás zsűri leg-
higgadtabb tagjait is kihoz-
za bölcsé szelídült, megfon-
tolt mindennapjaiból, hig-
gadtságából. 

A versenyzők mindenhon-
nan vannak, hol ma gyar él a
fenti határokon be lül. És ha -
tároktól függetlenül. Csán -
góföldtől Bara nyáig, Fel vi -
déktől Dél vidé kig, Er délytől
a Rábaközig. És itt vannak a
velünk lakó nemzetiségek is.
Így kerek az egész. Egye -
temisták, iskolából alig kinö-
vők, fiúk és lányok, szeré-
nyek és harsányak, egyedül,
párban vagy csapatban.
Mindegy. Ugyan azt mond-
ják: van re mény, van jövő!
Meg is jegyzi az egyik zsűri-
tag: „Ha nem vol na a
Kárpát-medence, ki kellene
találni!” Már nem tu dom,
me lyikük volt, de nagyot,
igazat és találót be szélt. Mert
ez a terület, ez az élettér, ez a
föld életet adó gyökereink
talaja, majd má sokkal kö zös-
sé lett múltunk otthona és
lévendő életünk, megma -
radásunk záloghelye egyben. 

A mezőségit éneklő ko -
lozsvári lány hangjának el -
ső felcsendülésétől észve-
szejtő katarzis szakad reám.
A Corvinus csapatának
szat mári táncától zokniban
bokázok a nappali kövén, s
a szentendreiek rábaközi
tombolása a halottat is fel-
keltené, érzem.

Nem tudom, mivel érde-
meltem ki ezt a kegyelmet.
A mindennapi kenyérből
ezen a szombaton nem mor-
zsa, de hatalmas karéj jutott
nekem. Köszönöm, kedves
fiatalok, s köszönöm neked,
Istenem.

Kárpát-medence

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem kap-
tunk jelentést.

Elhunytak: Hodoroga Pé -
ter (80 évesen), özv. Ko csor
Istvánné (81), Sajgó Mi -
hályné (71), id. Kocsis József
(79), Kozák Andrásné (78),
Szűcs Terézia (86), özv. Ke -
resztesi Gergelyné (85), Seres
Mihály (77, Bélmegyer), özv.

Hajdú Mihályné (80), Bróda
Lászlóné (78), Szabados Já -
nos (69), Fejér Jánosné (69),
özv. Kővágó Istváné (85),
özv. Nemes Károlyné (90),
Takács Lászlóné (66).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Folytatás a címodalról
Újságírói kérdésre Budai

Gyula beszélt még az öntözési
rendszer fejlesztéséről, amely
lényegében államosítást jelent.
Létrejön a Vidékfejlesztési Mi -
nisztérium alá kerülő Ön tözési
Hivatal. A cél, hogy a folyók
áradásakor a vizet megtartsák,
és azzal locsoljanak aszályos
időszakokban. Budai szerint a

korábbi vízgazdálkodási társulá-
sok nem megfelelően működ-
tek, feladataikat nem látták el,
ezért kell változtatni. Az új
rendszer leghamarabb jövő
tavaszra lehet működőképes.

Végül szó esett még a ház-
táji gazdálkodásról, amelyet
szintén ösztönöz a kormány. 

– Újból el kell érni, hogy a
ház körüli kiskerteket újra

meg műveljék, ne hagyják par-
lagon a vidéken élők. Ahogyan
arra is szükség van, hogy az ud -
varokba visszakerüljenek a ba -
romfik és sertések, vagyis ki-ki
tegyen a saját maga élelmezésé-
ért – hangzott el. Ennek ösz-
tönzésére munkacsoportot hív-
tak életre a minisztériumnál.

Budai Gyula a politikusok
országjárása részeként jött el

Békésre – ismertette a házi -
gazda szerepkörét ellátó Dan -
kó Béla országgyűlési képvi-
selő (Fidesz). A fórum során a
két kormányzó párt aktivistá-
ival találkoznak a politikusok,
ismertetik a legfontosabb
politikai folyamatokat, egy-
ben meghallgatják a vidéki
emberek javaslatait, gondjait.

Szegfű Katalin

Ne maradjanak parlagon a kiskertek!
ÁLLAMTITKÁR Budai Gyula: A Gyulai Húskombinát megmenthetô

Folytatás a címoldalról
Megvizsgálják majd az

adott település adósság-állo-
mányát, annak összetételét,
saját bevételt képző képessé-
gét. Békésnek euróban van
hitelállománya, valamint a
kötvényünk, amelyet majd
2017-ben kell visszafizetni.
Ennek kamataiból eddig min-
tegy 300-400 millió forintos
fejlesztés valósult meg a
városban, és nagyon figyel-
tünk rá, hogy a törzstőkéhez
ne nyúljunk. Jelenleg még
nem tudjuk, mekkora össze-
get fog átvállalni a kormány.

– Milyen pályázatok bea-
dását tervezi a város mosta-
nában?

– Az a célunk, hogy az ön -
kormányzat kiadását csök-
ken tő pályázatokat nyújtsunk
be, ez elsősorban az energiata-
karékosságot jelenti. 14 közé-
pületünk van, amelynél a
fűtéskorszerűsítéssel, kazán-

cserével, napkollektorral csök-
kenteni tudnánk az energia
költségeit. Várjuk, hogy az
ezzel kapcsolat pályázatokat
kiírják, és közben már folynak
a hivatalban az előkészületek,
hogy sikerrel tudjunk majd
pályázni. Már beadtuk egy
mintegy 300 milliós pályáza-
tot, kerékpáros turisztikai
attrakciók és szolgáltatások

fejlesztésre, melyből – ameny-
nyiben nyerünk – össze tud-
nánk kötni egymással a meg-
lévő kerékpárutakat, a meglé-
vőket korszerűsítenénk, és
néhány látványos projektelem
Dánfok fejlesztését szolgálná. 

– Néhány hét van már
csak karácsonyig. Milyen
programokkal búcsúztatja az
évet a város?

– Természetesen ebben az
évben is kihelyezik szakembe-
rink a belváros adventi díszeit.
Terveink szerint pályázati for-
rásból a Petőfi utca irányába
né hány sorral kibővítjük a dísz-
kivilágítást. December első va -
sárnapján pedig már a „Város
Karácsonyfájaként” emlege-
tett, ízlésesen feldíszített, im -
pozáns fenyőfa is állni fog váro-
sunk főterén. Han golódva az
ünnepekre, intézményeink és a
vá rosban tevékenykedő civil
szervezetek is kiveszik a részü-
ket a készülődésből. De cember
9-én a Bé kési Piac fel ügyelet
játékos Lu ca-napi vá sár ra és
fenyőfadí szítő versenyre invitál
kicsiket és nagyokat egyaránt.
A karácsony várás fon tos állo-
mása a hagyományos Kará -
csonyi Hang verseny, amely
idén december 17-én lesz a
református templomban. Ide is
várjuk és hívjuk a békésieket.       

Szegfű Katalin

Óvodakorszerűsítéstől a karácsonyvárásig
INTERJÚ Az év vége felé közeledve aktualitásokról kérdeztük Izsó Gábor polgármestert. 

A leendő Bóbita Óvoda látványterve.

Több mint tízezer adag
meleg ételt osztottak ki eddig
Békésen szombatonként a
Hét krajcár Hétvégi Gyer -
mekélelmezési Program kere-
tében. Mint ismeretes, a kezde-
ményezés célja, hogy ma gán-
személyek, civil szervezetek, és
vállalkozások összefogására

támaszkodva a program segít-
sen azokon a gyerekeken, akik-
nek hétvégén nem biztosított a
meleg étkezés. A tenni akarás-
nak köszönhetően tavaly janu-
árjától ez év no vemberéig
10.305 adag meleg étel jutott el
a rászoruló gyermekhez.

A kezdeményezés jó példája

annak, hogy a közös cél érdeké-
ben létezik és működik va lódi
összefogás Békésen. No vember
hó utolsó szombatján a főzés-
hez szükséges alapanyagot az
Ausztráliai és Békési Polgárok
Egyesülete biztosította.

A „HÉTKRAJCÁR” Hét vé -
gi Gyermekélelmezési Prog -

ramhoz még most is bárki
csatlakozhat vagy adományá-
val hozzájárulhat a Családért
Alapítvány bankszámlaszá-
mán, amely a következő:

Endrőd és Vidéke Taka -
rék szövetkezet 53200077-
11061164 (Közlemény: Hét -
krajcár)

Több mint tízezer adag a Hétkrajcáron



ÚTON VAGYUNK
Néhány hete emlékeztünk a Békési Református Gimnázium

alapításának 460., illetve újraindításának 20. évfordulójára. A
felemelő ünnepségsorozat alkalmain jó volt együtt lenni a visz-
szatekintés és a jövőbe nézés feszültségében. Látni egyrészt az
előttünk járó nemzedékek erőfeszítései nyomán létrejött mara-
dandó értékeket, s megfogalmazni a jelen nemzedék számára
azokat a célokat, amelyek egykor szintén értékké nemesülhet-
nek egy következő nemzedék számára.

Valamennyien egy ilyen úton járunk. Valahonnan elindul-
tunk, s valahová tartunk. Nem mindegy azonban, hogy eköz-
ben hogyan éljük az életünket, milyen értékek mentén tesszük
a dolgunkat, építkezünk a tegnap eredményeiből, s építjük a
holnapot, a jövőt önmagunk és mások számára. Egy értékvesz-
tő világban élve fontos, hogy megtaláljuk az igazi, a maradan-
dó értékeket. Hogy ne csak végigrohanjuk az utat, hanem
vegyük észre azt, amiért érdemes megállni, lehajolni, amit jó
meghallgatni és továbbadni.

Valaki egyszer szintén elindult egy úton azzal az eltökélt
szándékkal, hogy megkeresse azokat, akik elvesztek. Ő ma is
azon munkálkodik, hogy szembejöjjön velünk az úton, hogy
miután találkoztunk Vele, csatlakozzunk Hozzá, és kövessük
Őt, aki maga az út, az igazság és az élet. Advent küszöbén,
Karácsonyra készülve ne kerüljük ki Őt, hanem keressük a Vele
való találkozás alkalmait, hogy együtt járhassunk tovább Vele.
Vele, azaz Jézus Krisztussal!            Katona Gyula, lelkipásztor

4 2012. november 28.

A 3200-ból 1956 települési önkormányzat adósságát
kell rendezni, mondta Giró-Szász András kormányszóvi-
vő. Van azonban 27 olyan városi önkormányzat, amely a
jó gazdálkodásának köszönheti, hogy nincs adóssága. Az
állam értékelni fogja ezeknek a helyhatóságoknak a mun-
káját. A kormány először az önkormányzatokkal akar
megállapodni az adósságrendezés részleteiről, ezután tár-
gyalna a bankokkal. Az 5 ezer fő alatti települések adós-
ságát átvállalja a magyar állam, lényegében kifizeti a
mintegy 95-97 milliárdot. Az adósságrendezés 8,8 millió
embert érint, ennyien élnek olyan önkormányzat berkein
belül, amelynek az adósságállománya nagy mértékben
növekedett. Lényegében így 8,8 millió ember válláról
veszi le ezeket a terheket a kormány. Ezek a lépések nem
érintik az államháztartási hiányt és az államadósságot.
Orbán Viktor erről szólva közölte: az ötezres lélekszám-
nál kisebb települések adósságának idei teljes mértékű
rendezését az teszi lehetővé, hogy a magyar gazdaság
remekül teljesített 2012-ben, és előállította az ehhez
szükséges százmilliárd forintot. Hozzáfűzte, hogy az öte-
zer lakosúnál nagyobb települések esetében 2013 közepé-
ig minden érintettel egyenként megállapodnak.

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)

Idén is megtöltötték a
Galéria nagytermét a bálo-
zók, az immár negyedik alka-
lommal megrendezett békési
református bálon.

– Hagyományőrző szándék-
kal rendezzük meg ezt a bálat
– hangsúlyozták kö szön tő -
jében a házigazdák, Ara tó Ta -
más és Petneházi Eszter. A
díszvendégek közül kiemelen-
dő Farkas Zoltán, a megyei
közgyűlés elnöke, Mucsi And -
rás alelnök, Erdős Norbert,
megyei kormánymegbízott és
dr. Pálmai Ta más alpolgármes-
ter. Megtisz tel te az eseményt
jelenlétével Marjovszki Tibor
teológiai pro fesszor, valamint
Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai
Re for mátus Egyházkerület
nyu galmazott püspöke is. A
bált Izsó Gábor polgármester
nyitotta meg, aki a bál védnö-
ke is volt egyben. 

A rendezvény első részé-
ben ünnepi műsort láthattak
a vendégek. Az elsőbálozók
nyitótáncát – és a záró tán-
cot is – Kenyeres Csaba tánc-
pedagógus tanította meg a
táncosoknak. Majd a békés-

csabai GM Tánciskola stan-
dard és latin táncbemutatója
következett. Különösen
nagy sikert arattak műso-
rukkal a Szegedi Kis István
Re for mátus Gim ná zium, Ál -
talános Iskola és Óvo da óvo-
dásai. Fellépett még az iskola
két tanulója, Pász tor Mátyás,
aki Krúdy Gyula egyik no -

velláját olvasta fel, és az éne-
kes Varga Viktória.

Katona Gyula esperes po -
hárköszöntőjét követően a
Nagyház Pince Borozó által
készített és szervírozott vacso-
ra fogyasztása kezdődött meg.
A színvonalas talpalávalót
Sebestyén Sándor és Tibor
szolgáltatták. Nem sokkal

éjfél után került sor az elma-
radhatatlan tombolasorsolás-
ra. A tombola fődíjait, egy-
egy festményt Csuta György
festőművész és Püski Sándor
grafikusművész ajánlotta fel,
míg a kétéjszakás berekfürdői
wellnesshétvégét a szervező
református egyházközség biz-
tosította.       Zsombok Imre 

Bál zárta a reformátusok jubileumi hetét

A műsorban bűvészmutatványt is élvezhettek a református bál résztvevői.
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A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
keretén belül működő 

Pünkösdi Cigány Szeretetszolgálat 
keres és gyűjt a szegények és rászorultak részére

szekrény, ágy, fekhely, asztal, szék, bútorok, 
valamint fűtőberendezés, kályha, tűzhely, csempekályha,

gáztűzhely, mosógép, centrifuga, 
és konyhafelszerelés adományokat. 

Elfogadunk hagyatékból származó felhasználható dolgokat.
Minden adományt köszönettel veszünk és adunk tovább.

Gyûjtés: 5630 Békés, Verseny u. 7. (volt ZENZERO).
Munkanapon: 8-16 óra között

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

„ADNI ÖRÖM”

MEGHÍVÓ
A KÉSZ békési szervezete és a Kecskeméti Gábor

Kulturális Központ sok szeretettel meghívja Önt és ked-
ves hozzátartozóját, ismerősét a december 1-jén, szom-

baton délután 17 órakor kezdődő rendezvényére.

A PROGRAM:
• a kápolnateremben a válaszúti Kallós Zoltán

Corvin-lánccal és Kossuth-díjjal kitüntetett 
néprajzkutató tart izgalmas, vetítéssel is egybekötött 
előadást élete munkájáról egyedi és eredeti néprajzi 

gyűjteményi darabokat bemutatva,
• ezt követően Eszenyei Farkas Gábor doktorandus 

a Mezőség szép, szomorú, mégis felemelő 
történetével ismerteti meg a hallgatóságot,

• az előadásokat ének- és táncbemutató követi, 
igény szerint a dalok közös éneklésére és a táncok 

megtanulására is lehetőség lesz,
• mindeközben a klubteremben játékos 

kézműves foglalkozás zajlik 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

A belépés díjtalan, de a mezőségi szórványmagyarság
anyanyelvi oktatását felvállaló Kallós Alapítvány 

támogatására lehetőség lesz.
A rendezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

A 90 esztendős Tarkovács
Lászlónét köszöntötte otthoná-
ban, városunk nevében, meg-
tisztelő kötelezettségének ele-
get téve Izsó Gábor polgármes-
ter. A kilenc évtized, amely már

Eszter néni mögött van, nagyon
sok tapasztalatot, örömöt és
bánatot rejt. Szerető, gondosko-
dó családja körében éli minden-
napjait és memóriáját még egy
húsz éves is megirigyelné.

Kilencven
megélt esztendő

2013. január 1. után kizáró-
lag chipezett ebet lehet gyógy-
kezelni, veszettség ellen oltani.
A kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II.26.) Korm.
rendelet megváltozott. 2010.
július 1. óta ebet forgalmazni,
illetve tulajdonjogát átruházni
kizárólag az állatot azonosító
elektronikus transzponderrel
(mikrochip) történő megjelölé-

se után lehet. Így 2012. decem-
ber 31-ig minden eb regisztrá-
lása az ebtulajdonosok köteles-
sége. Az ebek chippel való ellá-
tását az állatorvosok végzik.
Négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel megjelöl-
ve tartható. Ennek betartását a
jegyző és a kerületi Ál lat -
egészségügyi Hivatal ellenőrzi.
/Békés Város Polgármesteri Hiva -
talának felhívása/

Kötelező minden ebet 
mikrochippel regisztrálni

BÉKÉSI ÚJSÁG 
– a békési és környékbeli

családok lapja!



– Temetkezési vállalkozó-
nál dolgozol. Számomra ez
elképzelhetetlen lenne. Mióta
nézel szembe naponta az
emberi fájdalommal, és mi a
feladatköröd?

– A Temetkezési Vállalat -
nál 1996 októberétől dolgo-
zom mint irodai alkalmazott,
mert itt volt munkalehetőség.
Tulajdonosváltás volt 2008.
január 1-jével, de az alkalma-
zottak továbbra is maradtak,
így én is. Irodavezetőként az
én feladatom a temetéssel járó
szolgáltatói munkák koordi-
nálása (kórház, temető, egy-
ház, anyakönyv, szónok, kel-
lékválasztás, stb.), igény sze-
rint özvegyi nyugdíj, árvaellá-
tás igénylése. Ehhez egy érett-
ségin alapuló temetkezési
szolgáltatói végzettséget kel-
lett megszereznem. 

– Hogy lehet elviselni nap
mint nap mások fájdalmát? 

– Nehéz feladat, hiszen

minden nap a fájdalommal,
mások gyászával szembesü-
lök. Megszokni nem lehet,
csak hozzáedződni. Az emberi
természet válogatja, hogy ki
hogyan gyászol. Az emberek

többsége a jelenlétünkben
uralkodik fájdalmán, de a
könnyek utat találnak.

– Ismerős, rokon tragédiája
másként érint-e?

– Az ismerős, rokon, hozzá-
tartozó temetését még nehe-

zebb átélni, de ugyanúgy el
kell intézni mindent. Nem
lehet, nem tudok elvonatkoz-
tatni a személyes érintettség-
től. Tapasztaltam. Már két-
szer álltam hozzátartozóként
a ravatal mellett. 

– A családod hogyan viszo-
nyul a munkádhoz?

– A családom hál’ istennek
tisztelettel viszonyul a mun-
kámhoz. Ezt a munkát érzel-
mileg nem szabad hazavinni,
de sokszor látják rajtam,
hogy egy-egy haláleset, főleg

fiatal, gyermek halála nagyon
megvisel. Olyankor beszélge-
tést kezdeményeznek, hogy
kibeszéljem a fájdalmat
magamból.

– Ki lehet kapcsolódni? 
– Fokozott stresszben élek,

hiszen egy-egy elhunyt hozzá-
tartozója nekem ügyfél, de a
családnak szülő, gyermek, há -
zastárs, az életének része volt.
A munkámban nagy se gítséget
jelentenek az összeszokott,
megbízható munkatársak és a
toleráns, nyugodt főnököm.
Figyelünk egymásra, egy más
munkájára, amit ezúttal is
köszönök. A kikapcsolódást a
családom jelenti. Három fel-
nőtt, önálló családos fiam van
és két gyönyörű unokám: Réka
7 éves, Tomika pedig 3 éves.
Ők jelentik a mindennapok
örömét, életerőt adnak.

– Hamarosam nyugdíjas
leszel. Mit tervezel a nyugdí-
jas évekre?

– Több időt szentelek a kis-
kertemnek, és még annál is
több időt szeretnék eltölteni a
gyerekeimmel és a tündéri
unokáimmal. Nekem a család
a mindenem, és boldoggá tesz
minden velük töltött pillanat.
Persze, ha visszahívnak dol-
gozni, azt is szívesen folyta-
tom még egy pár évig.   Gugé

Következő interjúalanyunk a
Fölszállott a .páva vetélkedő nép-
táncos elődöntőse, Okányi Mi hály,
és felkészítője, Mahovics Tamás
néptáncpedagógus. 

52012. november 28.

Nehéz feladat…
Egyik kíváncsi kérdésemre személyesen csak
ennyit mondott interjúalanyom, Fazekas Györgyné
Gyöngyi. Ami neki csak nehéz, számomra megold-
hatatlan lenne. Mire is gondoltunk? Kiderül a vele
készült interjúból, mely hűen visszaadja a szemé-
lyéből áradó megnyugtató nyugalmat, megértést,
maximális empátiás készséget.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ több
mint 5 éve nyújt megélhetést
szociális foglalkoztatás kereté-
ben a fogyatékosságban szen-
vedőknek, illetve munkát biz-
tosít a hajléktalan-ellátásban
részesülőknek. 

Ezen emberek részére a segí-
tők – a foglalkoztatáson túl –
biztosítják a testi-lelki harmó-
nia megteremtéséhez, illetve
fenntartásához szükséges támo-
gató szociális munkát is. A szo-
ciális foglalkoztatás keretében
az intézmény kertjében zöldsé-
get termelnek az ellátottak, cir-
kot termesztenek, amiből saját
maguk készítenek seprűt, tet-
szetős járdalapokat állítanak
elő. A Szociális Szolgáltató
Központ udvarosi feladatait is a
szociális foglalkoztatottak látják
el, ami nem kevés munkát
jelent, hiszen 10 telephelyen
vannak jelen. A varrodai rész-
legben születnek meg a ruha-
szatyrok, horoszkópos és dísz-
párnák, az évszaknak megfelelő
bábuk, hímzett malomjátékok,

jó minőségű ágyneműhuzatok.
A ballagótarisznyák, iskolai
padzsákok is a foglalkoztatottak
keze munkájának eredményei.
Minden ellátottnak tudunk
képességének megfelelő mun-
kát adni, mely alapot ad ahhoz,
hogy érezhesse a dolgozó, érté-
kes, produktív munkával ő is
hozzájárul a társadalom előre
haladásához. 

Az ünnepek közeledtével
szé les választékban készülnek
karácsonyi terítők, kötények,
termokesztyűk, edényalátétek,
patchwork takarók, falvédők.
Mindezek megvásárolhatók a
Derűs Házban a Kos suth u.
11. szám alatt hétfőtől csütör-
tökig 8-16 óráig, valamint
pénteken 8-12-ig az Adventi
Vásárban. Termékein ket meg-
tekintheti és megvásárolhatja
a főtéri híd lábánál megtalál-
ható elárusító asztalnál min-
den piac alkalmával. 

Érdeklődni lehet Balog
Gábornénál a 66/411-850 te -
lefonszámon vagy a Kos suth
u. 11. szám alatt.

AJÁNDÉK LEHET 
A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATOTTAK TERMÉKE
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A HERPESZRŐL

A legtöbben először csecsemő- vagy kisgyermekkoruk-
ban kerülnek kapcsolatba a herpeszvírussal, ami sok eset-
ben még tünetekkel sem jár. Az első fertőzést követően a
vírus az idegek közt, az idegpályákon bújik meg, ahol a
szervezet immunrendszere nem érheti el. Betegség rend-
szerint akkor alakul ki, amikor legyengül az immunrend-
szer, vagy egyéb külső behatások (antibiotikus kezelés,
stressz, fáradtság-kimerülés, fertőzések, fogászati kezelés,
menstruáció, stb.) érik az embert. Amikor a vírus aktivi-
zálódik, általában egyazon idegpályán kerül a felszínre,
ezért a herpesz általában ugyanazon (száj, orr, genitáliák)
vagy egymáshoz közeli bőrterületen jelenik meg. A világon
tízből nyolc ember herpesz vírussal fertőzött. A herpesz
általában kellemetlenül érinti az embereket. Akiknek nem
volt herpeszük, sokszor helytelenül reagálnak a látványra.
Ezért fontos tudni, hogy a herpesz nem nemi úton terjedő
betegség, és nincs kapcsolatban az illető tisztálkodási szo-
kásaival. A vírustól, ha egyszer bekerült a szervezetbe,
nem lehet megszabadulni, csak a megjelenését lehet csök-
kenteni. A kialakult herpesz kezelésére különböző kenő-
csök vannak forgalomba, melyek elsősorban a seb nyom
nélküli gyógyulását segítik elő. 

Érdemes erősíteni az immunrendszerünket, és ehhez
segítséget kaphat a Levendula Patika weboldalain,
www.gondoskodo.hu vagy a www.immunspecialista.hu
oldalakon.                Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Új hagyomány megalapozá-
sát szolgálta a Nefelejcs Egye sü -
let november 24-én tartott An -
gyali hétvége című programja.

A Galériában zeneiskolások fel-
lépéseivel és a Belencéres Nép -
táncegyüttes kisebb növendé-
keinek a téli ünnepkör népszo-
kásait megelevenítő színvonalas
műsorával emlékeztették a
nagy számban megjelent publi-
kumot, hogy bizony közeleg az
év egyik leginkább várt, egyben
a kereszténység egyik legfonto-
sabb ünnepe, a karácsony. Ka -
tona Gyula református esperes
megnyitójában is erről be szélt.

A rendezvény során jutalmaz-
ták az angyalkészítő alkotópá-
lyázat valamennyi al ko tóját, és
megnyitották a szervező kultu-

rális és hagyományőrző egyesü-
let tagjainak, szintén angyalfi-
gurás kiállítását. A kettő együtt
a Galéria kistermében ka pott
helyett és ebben az évben folya-
matosan megtekinthető. 

– Szívmelengetően kedves
angyalkákat láthatunk, amelye-
ket hallatlan ötletességgel és
változatos technikákkal készí-
tettek el – emelte ki a kiállítást
megnyitó Sápiné Turcsányi Il -
dikó múzeumigazgató.   Sz. K.

Angyali hétvége

„Igazi” élő angyalkák és angyalfigura a kiállítótérben.
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NYUGDÍJASOK ÓÉVBÚCSÚZTATÁSA
A Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete vezetősége

felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy december 31-én 

18 órai kezdettel a Nyugdíjasházban szilveszteri bulit szervez.

A részvételi díj 3000 Ft/fő, amely magában foglal 

egy bőséges vacsorát, éjfél után egy pár debrecenit, 

2 db rétest, ásványvizet, kávét, pezsgőt.

Aki szeretné velünk búcsúztatni az óévet,

mielőbb jelentkezzen László Mihálynénál a piacon, 

mert csak 90-95 főt tudunk fogadni.

Balázs Imre,

Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete elnöke



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Felújított, 2. emeleti, 70 m2-es lakásomat
tégla kockaházra cserélném. Érd.: 30/35-
97-196.
Építési telek eladó a Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/645-361. 
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázs -
zsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó. Fi -
zetési könnyítés lehetséges. 30/ 320-60-71.
Kossuth u. 1. szám alatt I. emeleti, kétszo -
bás, 59 m2 lakás eladó. Tel.: 30/420-09-59
Négyszobás családi ház, két generáció
ré szére vagy vállalkozásnak, nagy helyi -
ségekkel és mellékhelyiségekkel (raktár-
nak is kialakíthatók) városközponti részen
sürgősen eladó, vagy cserélhető kisebbre.
30/377-53-10.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25. 
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szo bás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Kertes házamat elcserélném. Érd.: 30/
739-62-58.
Eladó a Rákóczi u. 20. alatti ház. Érd.:
70/545-96-08.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Összközműves telken háromszobás ház
azonnali beköltözéssel sürgősen eladó.
Közel a Fürdőhöz. Érd.: 30/95-27-364.
Összkomfortos családi házamat eladom
az Árok utcában, közel a Fürdőhöz. Nyu -
godt környezet, kedves szomszédok. Tel.:
70/630-67-62.
Felújított, kétszobás, nagy konyhás, 57
m2-es lakás eladó. Érd.: 20/938-92-60,
66/414-180.
Bélmegyeren 10x10-es kockaház, nagy
gaz dasági épületekkel eladó. Budapesti
lakásra, termőföldre cserélhető. Érd.: 30/
537-87-35.
Békésen igényes, különálló, összkomfortos,
kétszobás társasház a főút mellett ol csón
és sürgősen eladó. Érd.: 70/206-12-46.
Kertes ház eladó vagy első emeletig cse -
rélhető. Érd.: 66/415-439.
Lorántffy u. 12. alatti kétszobás ház eladó.
Érd.: 20/437-57-72.
Békés központjában sorházi lakás eladó
vagy tömblakásra cserélhető. 30/908-56-92.
Régi építésű kétlakásos ház eladó. Más -
félszobás lakást beszámítok. Békés,
Arany J. u. 9. Tel.: 66/634-112.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeletig elcserélhető. 30/553-86-70.
Kétszobás, nappalis, belül felújított tég -
laház eladó. Ár megegyezés szerint. 70/
36-55-789.
Építési telek eladó. 70/36-55-789.
Békésen családi ház eladó. Érd.: 66/634-
103, 30/55-19-108.
Karacson, ÁBC mögött III. emeleti, 1 + 2
félszobás, függőfolyosós, nagy erkélyes,
felújított lakás áron alul igényesnek eladó.
Érd.: 20/41-32-887.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra
cserélném. Érd.: 70/36-11-973.
Kertes családi ház eladó a bánhidai
részen. Érd.: 70/516-52-41.
Kamuton ház sürgősen eladó. 70/539-09-40.
Téliesített nyaraló (30m2) bővítési lehe tő -
séggel, termő gyümölcsössel eladó. Vil -
lany és fúrt kút van. Egész évben gépko -
csival megközelíthető. Tel.: 66/634-457.
Ház bontásra eladó. Érd.: 30/844-90-72.
18 m2-es garázs eladó a Karacs u. 1. alatt.
Tel.: 30/460-50-26.
Egyszobás, téglablokkos, egyedis, felújí-
tott, nagy erkélyes, azonnal költözhető la -
kás eladó. Ház, lakáscsere ráfizetéssel.
Tel.: 30/96-71-577, 66/634-457.

Síp utcában kétszobás ház eladó. Tel.: 20/
438-60-00.
Ház eladó sürgősen a Csallóközi u. 80.
alatt. Érdeklő a helyszínen.
Sürgősen eladó a Kossuth 1-ben, a Juhos
Fotó fölött III. emeleti lakás. Érd.: 70/214-
41-44.
Régi építésű összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: 30/590-69-38.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Kétszobás + nappalis, teljesen felújított,
vegyes- és gázfűtéses ház eladó vagy el -
ső emeletig cserélhető frekventált helyen.
Tel.: 66/423-030,66/417-560.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
ga rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Egyszobás, vegyesfalazatú ház eladó Bé -
késen. Irányár: 2,2 millió Ft. 70/235-97-29.
Két nagyszobás, nagy konyhás kertes ház
eladó, egyedi gázfűtéssel, nagy kerttel.
Állat tartásra is megfelel. Kecskeméti u. 51.
Irányár: 2,5 millió Ft.
Eladó a Dankó u. 26. alatti ház. Azonnal be -
költözhető, hitel nincs rajta. Csere is érde -
kel, bármit beszámítok. Irányár: 2,8 millió
Ft. Akár részletre is. Tel.: 30/433-97-90.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Má tyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Összkomfortos ház eladó a Tárház u. 36.
alatt 3,7 millió Ft-ért. Levelét, kérem, he -
lyezze a postaládába!
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-8583
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egye di gázkazános lakás eladó vagy kertes
házra (árkülönbözettel is) cserélhető. Ár:
4,5 millió Ft. Tel: 20/296-66-06.
Békés belvárosában földszinti, egyszo bás,
erkélyes, egyedi mérőórás, teher men tes
lakás eladó, azonnali beköltözéssel. Irány -
ár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/912-32-43.
Sürgősen eladó a Tavasz utca 47. szám
alatti ház. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/
598-34-91.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen kétszobás, összkomfortos, bel-
sőleg felújított kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés
sze rint. Érd.: 70/215-45-77.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 66/634-238, 70/77-68-833.
Csendes helyen, a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, össz kom-
fortos ház eladó 3 kvadrát kerttel. Irányár: 6
millió Ft. Tel.: 66/412-070, délután.
Fáy utcában III. emeleti 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt állapotú, parkettás, zu -
hanykabinos, gázkonvektoros, lomkamrás
lakás eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/30-65-304.
Budapesten a XIII. kerületben, a Süllő ut -
cában egyszobás, földszinti garzonlakás
eladó. Irányár: 6,4 millió Ft. Érd.: 30/205-
31-63.
Ady 8/C-ben, IV. emeleten, 76 m2-es, há -
romszobás, felújított, egyedi órás, erké-
lyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/46-20-746.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
A Piac tér 1. szám alatt 3. emeleti, kétszo -
bás lakás eladó. Ár: 8 millió Ft. Érd.: 30/
205-31-63.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady 12/C-ben második emeleti, 64 m2-es,
1+2 félszobás, egyedi mérőórás, teher -
mentes lakás sürgősen eladó vagy tégla

kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió
Ft. Érd.: 30/299-31-46.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
garázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Háromszobás, nappalis ház eladó. Lakást
beszámítok. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.:
20/58-40-450.

KIADÓ INGATLAN

Kiadó egyszobás 1. emeleti bútorozatlan
lakás a Fáy utcában. Érd.: 30/444-39-84. 
Az Ady 14-ben 62 m2-es bútorozatlan la -
kás kiadó. Érd.: 30/69-461-95.
Földszinti lakás januártól hosszú távra
igé nyesnek kiadó. Tel.: 30/518-07-28.

KERT
Eladó vagy kiadó Tarhos-Féltő dűlőben a
0336/24. hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-
39-79, 30/978-65-91.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Víz, villany, tároló helyiség, WC.
Tel.: 66/414-928, 30/54-45-746.
Malomasszonykertben a járda mellett kert
eladó, faház, villany, fúrt kút van. Békés,
Petőfi u. 39.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaház,
villany, ásott kút, külön szerszámos van.
Érd.: 66/416-747.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Új, alig használt STEMA 5q-ás, ponyvás
utánfutó eladó. Érd.: 20/886-27-81
Yamaha 50 cm3-s, nagytestű robogó,
Toyota Corola friss műszakival, 125 MZ
műszakival eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Eladó 1 db ráfutófékes utánfutó (210x145
cm) magasítóval, 500 kg hasznos te her rel.
Tel.: 30/460-50-26.
Négytáblás 5 méteres fogas kedvező áron
eladó. Murony, Kossuth u. 6. Tel.: 70/322-
85-48.
Jó állapotban lévő Skoda 120L eladó. 66/
411-027.

ÁLLAT
5 db nagysúlyú hízó eladó. Érd.: 66/428-
168, 20/770-03-87.
Tacskó lánykutya ingyen elvihető. Békés,
Hőzső u. 29.
Nagysúlyú hízó eladó. Tel.: 30/243-09-80.
Bolognese kiskutyák eladók. 20/77-00-233.
Gyöngyös eladó. Tel.: 70/622-81-86.
Vágni való némakacsa eladó. Karácsony -
ra bébipulyka rendelhető. Békés, Raktár
sor 24. 70/881-93-00.
Malacok, hízók eladók. 70/284-56-62.
Kb. 250 kg-os hízó eladó. Tel.: 30/534-11-16.
180-220 kg-os hízók eladók. Tel.: 66/415-
395, 30/856-25-20.
Nagysúlyú hízók eladók. 70/539-09-40.
Selejtkoca, hízók hasítva eladók. 30/537-
87-35.

TÁRSKERESÉS
Megismerkednék egy józan életű 65-70
éves úrral. Én 60 éves hölgy vagyok. Tölt -
sük együtt a karácsonyt! 20/36-00-470.
52 éves egyedülálló molett hölgy komoly
kapcsolatra társat keres. Tel.: 70/36-06-247.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Nyugdíjas férfi 8 órában vagy részmun -
kaidőben kőműves, udvaros, segéd-
munkás, kosárfenékfonó, fűzvessző válo-
gató munkát keres. 20/326-79-26.
Szakképzett dajka gyermekfelügyeleti
munkát keres. Tel.: 30/921-13-18.
Napi 1-2 órában takarítói, idősgondozói
munkát keresek. 70/630-52-15.
Házimunkát, vasalói munkát keresek.
70/612-83-74.
Takarítói, vasalói munkát keresek. Tel.:
66/410-688, este.

EGYÉB
Felújított elektromos rokkantkocsi új ak ku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Eladó csővázas ülőgarnitúra, szekrénysor,
mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg.
Érdek lődni: 20-886-0650 
40 l-es tágulási tartályok eladók. Érd.: 30/
376-6916
10-20 literes zsírosbödönök, valamint
műhelyre, garázsra teleajtólap eladó. 70/
236-35-37.

Sürgősen eladó: szecskavágó, fejőgép,
vas mázsa, 200 literes villanybojler, 4 m
be tonvályú, négyszemélyes rekamié.
Érd.: 66/643-164, 30/83-29-850. 
Eladó: 1000 l műanyag tartály (10 ezer Ft),
Indesit mosógépmotor (8 ezer Ft), 2 db
185/70 R14 gumi+felni (60 %-os, 6 ezer
Ft), segédmotor (kb. 5 éve áll, 12 ezer Ft-
ért). Érd.: 20/43-41-480.
Eladó egy szép, sok fiókos íróasztal ráál-
lítható 170 cm magas polccal és székkel.
250 cm magas és 120 cm széles. Irányár:
25 ezer Ft. Tel.: 30/47-69-380.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-2781 
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
kihúzóval, sorközművelővel, vaskerék kel
és gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-5760
Eladó 1db keveset használt, jó ál lapotú ve -
gyes tüzelésű kazán. 70/595 -30-86.
Biciklire szerelhető, két gyermek szállítá sá -
ra alkalmas utánfutó eladó. 70/365-57-89.
Eladó: 2 db hármas ablak beüvegezve,
hideg-meleg vizes kézmosókagyló, 32 lite -
res akvárium, Greco márkájú babakocsi,
keverőtárcsás mosógép, vezetékes gáz -
tűzhely, telefontöltők és headsettek, Stihl
damilos szegélynyíró. 30/377-53-10.
Minden kidobásra szánt bútort, fát, fé met,
papírt, hűtőt, mosógépet, mikrót és egyéb
műszaki cikkeket ingyen elszállítok. Érd.:
30/260-54-21, 30/377-53-10.
Eladó egy keverőtárcsás mosógép, veze -
tékes gáztűzhely, fotel, üveges szekrény,
íróasztal lámpával, kis konyhai asztal,
dohányzóasztal, fagyasztószekrény.  Érd.:
30/260-54-21.
Jó érett trágya ingyen elvihető. Tel.: 70/
240-58-71.
Szép formás szobafenyők, 72 cm-es szí -
nes tévé, 206-os Peugeot szgk. eladó.
Tel.: 66/742-733, 18 óra után.
Eladó: Tornádó elektromos kerékpár, disz -
nótoros fateknők, elektromos festékszó ró,
síléc + bakancs, sorkorcsolya, strapabíró
munkásruha, evezőlapátok. 30/93-86-088.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, háromré -
szes ülőgarnitúra, előszobafal, gázpalack.
Érd.: 30/739-62-52.
Megvételre keresek hűtővíz-előmelegítő
készüléket autóba, szőlőprést kedvező
áron. 20/472-96-58.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/22-85-866.
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény eladó. Érd: 20-886-0650.
Jó állapotú gázkonvektor eladó 9000 Ft-
ért. Tel.: 70/354-89-40.
Jó minőségű őrölt fűszerpaprika és sütő -
tök eladó. Tel.: 30/513-19-56.
Napraforgó, esetleg búza vagy kukorica
ocsút vennék. Tel.: 30/931-90-85.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, fém hulladékát. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó: Hilti 72-es szerszámokkal együtt,
IFA új feradonok, hajtókar-csapágyak, hid -
raulika csövek, háromfázisú villanymo-
torok, benzines szivattyú. Tel.: 66/412-862.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, kon-
vektorok, faanyag, mozaiklap, átereszcső,
ablakok, válaszfaltégla. 20/472-96-58.
Disznótoros asztal, kolbászgyúró teknő,
villanymorzsoló, 5 mázsáig mérő mázsa
eladó. Érd.: 66/427-049.
Eladó: Csepel varrógép, Textima ipari var-
rógép, monitor. 30/297-93-25.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 7
ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó: 20 db kúpcserép, parapetes kis -
méretű kéményes konvektor. Érd.: Durkó
u. 4. Tel.: 66/416-580.
Eladó 1 db alig használt, faliszellőzős, önt -
vény FÉG konvektor. Tel.: 70/215-45-77.
Érett marha istállótrágya eladó. Szállítást
megoldom. 30/85-81-911.
Kézi hajtású kukoricamorzsoló eladó.
30/85-81-911.
Vágott és töves fenyőfa eladó (70-130 cm).
20/92-04-704.
Eladó: 5 mázsa zab, használt Szarvasi ve -
gyestüzelésű kazán. 30/740-97-24.
Háromméteres, nyolcfokú, kétágú, két -
éves, stabil fa létra betegség miatt eladó
13 ezer Ft-ért. Érd.: 30/26-90-417.
3 mm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály lábazattal eladó. Tel.: 30/54-45-746,
66/414-928.
„Szürke kockás” babakocsi eladó. Érd.:
20/36-00-378, 19 óta után.
Fagyasztóláda, nagy 22-es húsdaráló és
nagy mázsa eladó. Békés, Petőfi u. 39.
Frissen vágott, épületfának való fenyő ela -
dó. Szánthó A. u. 24.
Kihúzható nagy ágyat veszek. Nem baj, ha
régi, csak olcsó legyen. 20/36-00-470.
30 mázsa csöves kukorica eladó, 4000
Ft/mázsa. Tel.: 30/328-62-69, 66/634-349.
5 cm x 4 fm száraz palló eladó. 70/32-48-816.
Sertésszállító ketrec 10 ezer Ft-ért eladó.
66/634-528.
Eladó: 2 db mágneses lepedő, 1 db szem-
javító szemüveg. Tel.: 70/236-83-25.
Nagyméretű Jantyik-féle bontott tégla
eladó. 30/272-09-49.
Gobelin kép eladó. 70/612-83-74.

Terménydaráló, 120 cm cementvályú, sez lon,
10-es húsdaráló, asztalsparhert, filo dendron
és kukoricalevél eladó. 20/ 355-77-26.
Eladó: fél évet használt gázkonvektor, Cse -
pel varrógép, vonalas telefonkészülék, üst,
befőttes üvegek. 70/612-83-74.
Paraléces kecskerágó, aranyeső, labda -
rózsa, mályva és boglárkacserje, pirosló
hunyor, szellőrózsa eladó. 20/355-77-26.

Samott tégla (600 Ft/db), hordozható
csempekályha eladó vagy takarmányra,
baromfira cserélhető. 30/537-87-35.
Rossz akkumulátort, vashulladékot, rossz
háztartási gépeket veszek. 30/230-58-53.
Egyfázisú, 140 l-es betonkeverőgép eladó.
Tel.: 30/460-50-26.
Elektromos rokkantkerékpár eladó. 30/
590-69-38.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI 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: 2012 DECEMBER 4. KEDD 12 ÓRA.

Kodolányi János egyik legjobb tör-
ténelmi regénye az ormánsági pa -
rasztfiú, Bene kalandos életén keresz-
tül vezeti el a mai olvasót a tatárjárás
korának Magyarorszá gába, IV. Béla
király országlásába. Bene fiatalos vir-
tusosságán, szerelmén, házasságán,
harcain és szolgaságán példázza a
XIII. századi magyarság életét. A
lovat futtató, jószágot őrző, kölest
vető, pogány isteneit feledő, de a keresztény hitet apránként
befogadó, ha kell, dolgozó, ha kell, harcoló népét, amely
karddal vagy bujdokolva, szörnyű veszteségek után is túlélte
a tatár hordák dúlását, s amely megőrizte magyarságát kin-
csért-rangért tülekedő, az ország érdekét nem tekintő urai
ellenében is. Az író hitető erővel eleveníti meg az elmúlt szá-
zadok nemes magyar nyelvét. (www.stephanus.hu)

Könyvajánló

Lapunk online is olvasható: 
www.bekesiujsag.hu
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December 1. szombat 17 óra
Kallós Zoltán előadása, majd ének- és tánc-
bemutató. Bővebben a 4. oldalon.
Kulturális központ

December 5. szerda 17 óra
Skultéti Imre fényképész kiállításának megnyi-
tója. A tárlat január 15-ig látogatható.
Kulturális központ

December 8. szombat 14 órától
Adventi koszorúkészítő foglalkozás. Költsége:
500 Ft/koszorú. 
Kulturális központ

December 9. vasárnap 8-12 óra
Luca-napi játékos vásár a piacon. Bővebben
a címoldalon.

December 10. hétfő 16:30
Irodalmi svédasztal. Házigazda: Szilágyiné
Szabó Ágnes. Téma: Weöres Sándor.
Könyvtár

December 11. kedd 16:30
2013-as Békési Kalendárium és a Beszélő házak,
Egy nyelvet beszélünk könyv bemutatója. Bőveb -
ben a címoldalon.
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 1-12. KÖZÖTT

A Márton napi táncházban léptem (talán
sokadjára) az ördög útjára. Egy moldvai kör-
táncról van szó ugyanis, amelyet gyorsuló
tempóban ropnak, de hogy miért az ördögé,
majd csak a cikk végén írom le.

De mit is tartsunk a sátánról? Ördögük
van, ismerünk egypár ördöngös közmondást:
például „az ördög Bibliája”, „az ördög nem
alszik”, „sok ördög sem ér fel egy angyallal”.
Ha valaki „eladta a lelkét az ördögnek”, bíz-
vást mondhatjuk neki, hogy „Vigyen ördög,
tartson pokol!”, azaz pusztuljon innen, vissza
se jöjjön. Az is tudható a gonoszról, hogy
kevéssé családbarát: időnként (főleg nyáron)
„veri a feleségét”. Sokan állítják, hogy „nem
olyan fekete az ördög, mint amilyennek fes-
tik”, de ezek az emberek valószínűleg „az
ördögöt is be tudják meszelni” (mindent
meg tudnak magyarázni). Azt is mondják,
hogy csúnya (mint az ördög), és rest a jóra.

Ha már mindenképpen találkozni kell vele, a
szatmári mondás szerint „az ördögnek is
lámpást kell tartani”, mert sötétben nagyobb
bajt csinál - bár talán jobb kerülni, „mint
ördög a tömjénfüstöt”. Szűkös időkben jól
jöhet a tanítás: „Ördög bújjék a más macs-
kájába, csak a mienk tartsa fel a farkát!” –
azaz ne foglalkozzunk a más bajával, becsül-
jük meg, ha nekünk jó!

No de táncoljunk vissza az ördög útjához!
A romániai Klézsén drumul draculuinak, az
ördög útjának hívják a táncot, amit a közeli
Külsőrekecsinben drumul draguluinak, a
kedves útjának mondanak. Mindössze egy
betű a különbség, de mindkettőre igaz a
magyarázat: ebben a táncban nem egyene-
sen lépnek, hanem cikkcakkban – azaz nem
az egyenes utat követik sem az ördög, sem a
szerelem hívei.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
AZ ÖRDÖG ÚTJA

A szervezőbizottság elnöké-
nek különdíját kapta idén
Békés a „Virágos Magyaror -
szágért” virágosítási, parkosí-
tási és környezetszépítő verse-
nyen. A díjat elsősorban az
impozáns főtér és a közterek
rendezettsége miatt érdemelte
ki városunk. Az elmúlt hóna-
pokban a Békés Város Ön kor -
mányzata által működtetett
LISZ Kft. égisze alatt Turák
Helga főkertész irányításával
18 ezer egynyári virágpalántát

ültettek ki a város számos
pontján, a belvárostól távo-
labb eső helyeken is – ismer-
tette Izsó Gábor polgármes-
ter. Idén is főleg a hazai neme-
sítésű virágokat telepítették,
így díszbazsalikomot, kúpvi-
rá got, kokárdavirágot. Ugyan -
ebben a rangos megmérette-
tésben 2010-ben szakmai dí -
jat kapott Békés, míg tavaly
az Arany Rózsa-díjat vehette
át a vezetés, amely azt jelen-
tette, hogy egy éven át a dél-

alföldi régióban Békés volt a
legvirágosabb város. Az idei
különdíjat, egy Zsolnay por-
celán vázát és az elismerő
oklevelet Izsó Gábor polgár-
mester képviseletében Tu rák
Helga, a város főkertésze,
valamint Mester Péter, a Bé -
kési Városvédő és -Szépítő
Egye sület elnöke vette át
Hévízen magától Prutkay
Jánostól, a Virágos Magyaror -
szágért Szervezőbizottságának
különdíjat felajánló elnökétől. 

Megint díjat kapott 
a köztéri virágokért Békés

A Püski Sándor Könyvtár
által indított Irodalmi své-
dasztal rendezvénysorozat
má sodik előadásán a kortárs

írók egyike, Esterházy Péter
művészete volt a téma. A
bonyolultabban, elvontabban
fogalmazó Esterházy Harmo -
nia caelestis című családregé-
nyének egyik fejezetét a klub
háziasszonya, Szilágyiné Sza -
bó Ágnes latin-magyar tanár-
nő olvasta fel, majd erről folyt
a beszélgetés. Az irodalom-
kedvelőkből álló publikum
kérdések és játékok segítségé-

vel megismerhette a nemesi
származású író életét, és végül
fény derült arra is, hogy az
egyébként számos elismerést

begyűjtött Harmonia caelestis
felolvasott fejezete, melyet
Szilágyi Szabó Ágnes a XX.
századi magyar próza egyik
legjobb novellájaként mélta-
tott, valójában egy másik író,
Danilo Kis munkája, amely
Mily dicső a hazáért meghalni
címmel meg is jelentett. Az
egyik – meg nem nevezett –
Esterházy főúr kivégzéséről
szóló novellát Kis elolvasásra

még a nyolcvanas években
küldte el Esterházy Péternek,
aki szinte változtatás nélkül
átvette (ellopta, plagizálta) és

a saját neve alatt publikálta.
Mindez a házigazda tanárnő
magyarázata szerint a poszt-
modern irodalomra jellemző,
amikor már minden szöveg
egységet képvisel, és nem
különül el élesen egymástól.

Az Irodalmi svédasztal
sorozata december 10-én foly-
tatódik, akkor majd Weöres
Sándor lesz a téma. 

Zs. I.

Esterházy művészete
került terítékre
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Horgász
szemmel

Kedves késő őszi halunk a
menyhal. A tőlünk északabb-
ra fekvő tőkehalak közvetlen
rokona ragadozó életmódot él:
tápláléka kisebb rákok, csi-
gák, kagylók és halak. Ku -
riózumnak is nevezhető, hi -
szen a Körösökben november-
től december végéig fogható,
de van rá példa, amikor ez
elhúzódik. Ezek a halak nyá-
ron egyáltalán nem aktívak,
akkor vermelnek. Amikor
hűlni kell a víz, akkor kezde-
nek el élni. Ebben az időszak-
ban ívnak. Sajnos fajlagos ti -
lalma nincs, viszont méretkor-
látozás alá esik, és ezzel is
védve van a szaporodásuk.
Horgászata ennek a remek
húsú halnak igen fifikás, hi -
szen nem fogható bármely
napszakban. Tapasztalatok
sze rint az esti órákban inkább
fogható. Nem igényel speciális
eszközöket a horgászata, meg-
teszi a fenekező pontyozó vagy
féderes szerelékünk is etető
kosár nélkül. Lehet csúszós

vagy végólmos, a horog in -
kább hosszabb szárú legyen,
mert sokszor elég mohón táp-
lálkoznak, és mélyre nyelik a
horgot. Csalink legyen kisebb
hal vagy érdemes a csalihalból
szeleteket vágni, de nem veti
meg a harmat- vagy trágyagi-
lisztát sem. Aki kedveli a hor-
gászat megpróbáltatásait, an -
nak bátran ajánlom a meny-
hal horgászatát. Egy kis for-
ralt bor társaságában.

Szekerczés Sándor

MENYHALAS ESTÉK
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A Magyar Galamb- és
Kisállattenyésztők Országos
Szövetsége tagjaként az egye-
sület szervezett kiállítási rend
szerint, teljes ketrecparkkal,

rendezett anyagi háttérrel
teszi a dolgát, és szolgálja a
galambászat szervezett fenn-
maradását – írta a kiállítás
katalógusában az elnök, Kiss
János egyesület elnök. 

A Szánthó Albert utca 3.
szám alatti iskolai tornaterem-

ben megtartott kiállításon
640 állatot lehetett megtekin-
teni az állatbarát érdeklődők-
nek. Persze egy-egy ilyen ren-
dezvény legalább ennyire szol-

gálja a galambtenyésztők sze-
mélyes kapcsolatfelvételét és
szakmai és emberi barátságuk
elmélyítését, valamint persze
a versenyt is. A szebbnél szebb
jószágokat, illetve gazdáikat
fajták és szín szerint értékel-
ték, továbbá tiszteletdíjak,

különdíjak és vándordíjak is
gazdára találtak. 

– Az idei, jubileumi kiállítá-
sunk igazi csapatmunka volt,
ezért marad emlékezetes. Az
egyesület ősét ötven esztendeje
53 békési galambász alapította,
ma 20 közüli a létszám, és ők
mindannyian szerepet vállaltak
a szervezésben. Cé lunk közös: a
galambászat életben tartása a
városban, és hogy újabb gene-
rációkkal is mertessük meg

ennek a hobbinak a szépségeit.
Ezért is biztosítottuk a belépést
díjtalanul a gyerekeknek –
mondta el lapunknak Kiss
János egyesületi elnök. 

A V 102-es egyesület követ-
kező kiállítását 2014-ben fog -
ja megrendezni.           Sz. K.

Jubileumi galambkiállítás
Ötvenéves a V 102-es Galambtenyésztô Egyesület
Jubileumi galambkiállítást rendezett a napokban
Békésen az éppen ötven esztendeje alapított V
102-es Galambtenyésztő Egyesület. A kiállításra a
Tiszántúlról kilencven galambtenyésztő 640
állatot hozott el, ami igen magas szám, és a béké-
si galambászok jó hírét jelzi vissza.

Szakértő szemmel bírálták a galambokat.
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A békési sportoló a legjobb
16 között a Kecskeméti Sport
Iskola versenyzőjével, Bartha
Viktorral csapott össze. Mind -
két versenyző azonnal nagy
iramot diktált, de Szalontai ra -
gadta magához a kezdeménye-
zést, több és pontosabb ütést
sikerült bevinnie ellenfelének.
A kecskeméti versenyző edzője
már az első menetben bedobta
a törülközőt. A kö vetkező
meccsen már az érem volt a
tét. Surman Zoltán edző tanít-
ványának a jobb fizikai adott-
ságokkal bíró miskolci Lapis
Péter jutott ellenfélül. A sokat
mozgó, technikásabb Sza -
lontai Mihály jól küzdött az
esélyesebb fiú el len, és szoros
mérkőzésen 3:2 arányban az ő
győzelmét hirdették ki a leg-
végén. A  bronz érem tudatá-
ban a döntőbe jutásért a ké -
sőbbi győztes Da rányi Zsolttal
küzdött a békési fiú, de az

Edőcs SE versenyzője döntőfö-
lényes győzelmet aratott. Ez -
zel Szalontai Mi hály bronzér-
met szerzett az ifjúsági sporto-
lók országos bajnokságán.
Edzője, Surman Zoltán a fiatal
versenyző tehetsége mellett
szorgalmát és kitartását is
méltatta, így még szép sport-
karrier állhat előtte. 

Szalontai Mihály 
bronzérmes 
az ifjúsági OB-n 
A közelmúltban rendezték Hajdúszoboszlón az
ifjúsági ökölvívók országos bajnokságát, ahol 43
egyesület 101 ökölvívója lépett szorítóba. A
Surman Box Clubot Szalontai Mihály képviselte a
rendkívül népes 64kg-os súlycsoportban. 

DECEMBER 15-ÉN 
ZÁRVA LESZ 
AZ USZODA
December 15-én, 

szombaton 
a Békési Uszoda 

technikai okok miatt 
ZÁRVA LESZ. 

Nyitás december 16-án, 
vasárnap reggel 8 órakor.

Szalontai Mihály

Utolsó őszi hazai mérkőzé-
sén nem tudta itthon tartani
a pontokat az NBIB-ben
szereplő Békési Kézilabda
Club, amely az utóbbi he -
tekben az Eger ellen döntet-
lent harcolt ki, míg Ózdról
elhozta a két bajnoki pontot.
November 24-én, a Sport -
csarnokban rendezett mecs-
csen aBalmazújváros volt az
ellenfél. Félidőben a mieink
16:14 arányban vezettek, és
a folytatásban is fej-fej mel-
lett haladt két csapat. A
vendégek az 50. percben vet-
ték át a vezetést, melyet
végül sikerült megtartaniuk,

és 26:25 arányban jobbnak
bizonyultak. 

November elején Magyar
Kupa mérkőzésen is pályára
léptek a felnőtt békési kézisek, a
tét a legjobb 16-ba jutás volt. A
mérkőzésre rányomta bélyegét,
hogy sok játékosuk nem tudott
játszani sérülések miatt. Akkor
is a Balmazújváros volt az ellen-
fél, amely 28:25-re nyert. 

Fiatalabb játékosaink sem
unatkoznak a szezonban. Ju -
nior jaink sorra nyerik a mecs-
cseket, az Országos Serdülő
Baj nokságon pedig fantaszti-
kus tel jesítménnyel menete-
lünk előre.       Rucska Beáta

Kétszer is vereség 
a Balmazújváros ellen


