
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. október 3.  � XX. évfolyam 20. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

SZEPT. 29. – OKT. 6.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

OKTÓBER 6-13. 
Turul Patika (Piac tér)

OKTÓBER 13-20. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

valamint 17-18 óra között. 

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

77%
Internet.

Melyik 
a kedvenc média 

az életében?

5%
Rádió.

10%
Tévé. 

8%
Újság.

Több mint száznegyvennyolc
milliós uniós forrásra pályázik a
Békési Kistérségi Iskola. Az
innovatív iskolák fejlesztése cí met
viselő projekt elképzelés hat
területet érint.
Többek között
k i eme l t en
foglalkozik
egészség-
fejlesztő
p rogr a -
mok szer-
vezésével,
ami egyrészt
elő segítheti a
t a n u l ó k
egész ségének védelmét, más-
részt az egészséges életmód és
testmozgás iránti igény kiala-

kulását. Amennyiben nyer a
pályázat, különböző tan- és
segédeszközöket is beszerezné-
nek, utóbbiak a mindennapos
testnevelés megvalósítását segí-

tenék elő az intéz-
m é n y b e n .

Lehetőség nyíl-
na to vábbá
a pe dagó-
g u s o k
továbbkép-
zésére is. A

pályázat száz-
s z á z a l é k o s

támogatottságú,
vagyis önkormány-

zati ön erőt nem igényel.
Megva lósítási ideje mintegy
másfél év lenne.

Egészségfejlesztés pályázatból

Az utóbbi idők legátfo-
góbb útfelújítási és karban-
tartási munkálatai kezdődtek
el az elmúlt hetekben Bé -
késen – mások mellett erről
is tájékoztatták a békési kép-
viselő-testület tagjait a szep-
temberi ülésen. A megsüly-
lyedt szennyvíznyom vonalak
helyreállítására nettó nyolc-
millió forintot fordít a város,
ehhez a víz- és csatornadíjak-
ban képződött rekonstrukci-
ós keret ad anyagi hátteret.
A Start közmunkaprogram
keretében bruttó négymillió

forintot költ hasonló célra az
önkormányzat. Így összesen
71 ut cában 326 tonna meleg
aszfaltot használtak fel a
munkálatokhoz. Emellett
száz tonna hidegaszfalt is be -
dolgozásra kerül a Start köz-
munkaprogramban, melynek
köszönhetően újabb 71 utcá-
ban történt és történik meg
rekonstrukció. Mindez azt
jeleni, hogy összesen csak-
nem 150 utcát érint a nagy-
szabású felújítás – eme lte ki
Izsó Gábor polgármester,
hozzátéve, hogy ezekkel egy

visszatérő problémát orvosol
a vezetés. 

Arról is döntött a grémi-
um, hogy Békés Város idén
is csatlakozik a Bursa Hun -
garica Felsőoktatási Önkor -
mányzati Ösztöndíj pá lyá -
zathoz. Ta pasz talatok azt
mutatják, hogy helyi szinten
a program sikeres, elérte cél-
ját. Az ülésen elhangzott,
hogy a pályázatkezelő ugyan
még nem tette közzé az új
kiírást, de ez napokon belül
megtörténhet. Az érintettek
a részletekről ebben az

évben is a Városházi Kró -
nika különkiadásában infor-
málódhatnak.

Fontos témaként került
napirendre a Békési Kis -
térségi Társulás jövőjével
kapcsolatos kérdés is. A tes-
tület kifejezte azon szándé-
kát, hogy továbbra is tagja
kíván maradni az új törvényi
szabályok szerint átalakított
Békési Kistérségi Társu -
lásnak. Cél, hogy a tagtele-
pülések között már jól kiala-
kult partneri kapcsolatot
tovább erősítsék.

142 utca aszfaltozása történik meg
TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZEPTEMBERI ÜLÉSÉRŐL

Megalakulásának 10. év for -
dulóját ünnepelte szeptem -

ber 29-én a Békési Né met
Nemzetiségi Önkor mány zat.

A megemlékezést és kulturá-
lis műsort sváb bál követte.

A Dübögőben rendezett
ünnepségen a német önkor-

mányzat megalapításának
egyik ötletgazdája és elindító-
ja, Schimpl Miksa, továbbá a
szervezet elnöki posztját hat
éve betöltő Bárdiné Békési
Mária ismertette az elmúlt
évtized eseménydús történetét.
Az első német nemzetiségi
önkormányzat 2002. novem-
ber 13-án alakult meg, elnöke
az azóta már tragikusan fiata-
lon elhunyt Veres Erika volt.

Elhangzott: a német kö zös-
ség városunkban jelenleg min-
tegy 75 személyt számlál, akik
többségében házasság révén
kerültek Békésre eltérő kultu-
rális háttérrel, nyelvismerettel
és őrzött német hagyományok-

kal. Ezért közösségük célja első-
sorban az identitásuk erősítése.

Az elmúlt évtized eredmé-
nyeinek felsorolásakor mások
mellett felsorolták a taglétszám
állandó bővülését, a német
óvodai csoport elindítását és
működésének támogatását, a
sikerrel megtartott megyei kul-
turális rendezvényeket, a
közösség építését szolgáló
kirándulásokat és óévbúcsúzta-
tókat, az iskolásoknak rende-
zett nyelvi vetélkedőket. 

A Békési Német Nemze -
tiségi Önkormányzat társa-
dalmi aktivitását emelte ki
ünnepi pohárköszöntőjében
Izsó Gábor is. A polgármester

a városban működő civil szer-
vezetek, közük a német kö -
zösség kulturális életet pezs-
dítő szerepéről is szót ejtett.

Később a Békési Óvónők
Kórusa magyar és német nyel-
vű dalokat adott elő, míg a báli
hangulatot a Belencéres Nép -
táncegyüttes alapozta meg sváb
táncaival. A vacsorát követően
már a Véméndről érkezett
Baranya Sramli zenekar tagjai
húzták a talpalávalót. A nagy
érdeklődéssel kísért első békési
sváb bál, melyre a megye szá-
mos településéről érkeztek az
ottani németség képviselői,
kiváló hangulatban még sokáig
eltartott.                         Sz. K.

Tízéves a békési német önkormányzat

Hajnalig tartott a sváb bál.
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Elmondható, hogy a béké-
siek körében egyre bővülő
törzsközönsége alakult ki, és
más településekről is mind
többeket vonz a rendezvény. A
Durkó utcai Tájház udvara
ideális helyszínt ad a prog-
ramnak, a helyszínt már kezdi
is kinőni a mulatság. 

- A Békési Tökmulatság

sikerre van ítélve – mások
mellett ezt mondta nyitóbe-
szédében Mester Péter. A
városvédő egyesület elnöke
kifejtette, hogy a hagyomá-
nyőrzés és továbbadás, a szó-
rakoztatás és nevelés nemes
szolgálatát végzi a szervező
Nefelejcs Egyesület.

Folytatás a 2. oldalon

Tömegek a hetedik Tökmulatságon
NEFELEJCS Verôfényes napsütés, vidám hangulat, finomságok a Tájház udvarán
Általános közönségsikert aratott a hetedik alkalom-
mal megtartott Békési Tökmulatság. A szeptember
29-i rendezvényt végig nagy érdeklődés kísérte. 

Tökkirálykoronázási szertartás. A győztes 35 kg-os tökkel Kovács Lajos volt (a képen balról).
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Az ibrányi kerület (várostized) népi építé-
szeti jegyeket viselő házai közül a Nyíri utca
18. számú építmény a leginkább figyelemre
méltóak közé tartozik. A
Békés város néprajza című
könyv 584. oldalán többek
között a következőeket
olvashatjuk a házról: „Az
épület fala vályogból
készült. Födém szerkezete
gerendás, mestergerendás
födémszerkezet. A tető-
szerkezet torokgerendás,
jelenleg cseréppel fedett, az eredeti fedés va ló-
színűleg nád volt. A nyílászárók egy része még
eredeti, egy részét már az újabb korban készí-
tették. A konyha szabadkéményes volt. Az
első búbos kemencéjét 1950 körül elbontották.

A jelentősen átalakított épületnek különleges
értéket biztosít az utcai homlokzat deszka -
oromfalának napsugaras díszítése. Ezen túl a

ferde utcavonalú teleknél
az épület és az előkert
közötti bejárati résznél a
tornácot meghosszabbítot-
ták, és így a nyújtott tornác
alakult ki, melyen keresz-
tül az utcáról közvetlenül a
tornácra lehetett bejutni.
Ez ma is megvan.

Az építmény természe-
tesen védelem alatt áll. Örvendetes, hogy a
ház jelenlegi tulajdonosa mindent megtesz az
építmény értékeinek megőrzéséért. Érdemes
egy séta alkalmával ezt is megtekintenünk.        

Bíró György, városvédő

2 2012. október 3.

A NYÍRI UTCA 18. SZÁMÚ HÁZ

Tisztelt Szerkesztőség!

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.

Szomorú vagyok. Mondhatja erre bárki, ez
magánügy. Amiért szomorkodom, talán
mégis közügy, és úgy érzem, szót kell emel-
nem miatta. Ez évben háromszor ültettem
be szeretteim sírját, de nem azért, mert a
virágok tönkrementek. Nagyon is szépek
voltak, és sokan megdicsérték. Csakhogy
valaki kilopta. 

Furcsa érzések kavarognak bennem. Hová
vitte? Haza? Tud vajon gyönyörködni benne?
Szerettei sírjára? Gondolja, örülnek neki? 

Tavasszal az árvácskával kezdődött. Sebaj,
gondoltam, szezonvirág, jöhet egynyári, a
verbéna. Egy hetet sem bírt ki, egy az egy-
ben elvitték. Nagy bátorság vagy badarság
gumós begóniát ültetni. És láss csodát,
hónapokig senki sem kívánta meg. Már-már
reménykedtem, hogy a fagyokig kibírja.

Tévedtem, most ezt is megdézsmálták. (Bár
ez „rendes” tolvaj volt, mert hagyott is belő-
le). Az öntözés is körülményes lett, mert
temetőnk kútjáról valakinek kellett a vödör
láncostól. Lelopta.

Generációk nőttek fel, hogy nem tanulták
Isten Tízparancsolatát, az Ne lopj parancsát.
Ideje lenne pótolni!

Jön az október. Egyre több ember fordul
meg a temetőkben. Istenem, de szép is lenne,
ha a sírokról letakarított szemét a lerakóhe-
lyekre kerülne, és a nem szomszéd sírja mögé!
Az meg maga a csoda lenne, ha a kiültetett
növények ott is maradhatnának, ahová tették! 

Mindannyiunknak van halottja. Tiszteljük
őket! És tiszteljük jobban a temetőinket!
Ebben kérem és köszönöm segítségüket.

Lőrinczné Kis Ilona

Mindketten a debreceni
Déry Múzeum Baráti Köre
Líra Művészeti csoportjának
tagjai. A rendezvényt köszön-
tő szavaival Andics Árpád
tanár, Holló László-díjas fotó-

művész nyitotta meg. 
Erdélyi Márta – akinek a

nagyapja jól ismerte Sinka
Istvánt, amikor Vésztőn élt, a
művész verseiből adott elő,
emellett felolvasott egy részletet

a Fekete Bojtár vallomásai című
önéletrajzi prózájából, továbbá
szintén egy részletet Sinka Veres
Péterhez írt egyik leveléből.
Elhangzott még Bényei József
Sinka István emlékére írt, A
fekete bojtár című verse is. 

Az előadáson kiemelték,
hogy Sinkát Püski Sándor emel-
te fel az irodalmi életbe, és hogy
a költő hite és hazaszeretete
példát mutat számunkra. Sinka
Istvántól megtanulhatjuk, ho -
gyan lehet megalkuvás nélküli
életet élni.       Zsombok Imre

Műsor Sinka István emlékére

A már deresedő hajú férfi-
ak és nők a negyvenedik
érettségi évforduló óta évente
találkoznak, addig ötévente

jöttek össze, köszönhetően
Ollári Al bertné Bereczki Ilo -
nának, aki kezdettől a főszer-
vező. Bár mennyire is megle-
pő, a gyakori találkozás elle-
nére is van még mit monda-
niuk egymásnak, újra és újra

előkerülnek a még fel nem
emlegetett emlékek és diák-
csínyek.

Az osztályból sokan tanul-

tak tovább egyetemeken, és
értelmiségi pályára léptek.
Többen messziről látogattak
haza erre az összejövetelre. 

Mindannyian sokat köszön-
hetnek a békési gimnázium-
nak, ahol igen jó alapokat

kaptak, legyen az humán-
vagy reáltantárgy, latin vagy
éppen francia nyelvismeret.
Pályavá lasztásukat jelentősen
meghatározta egy-egy itteni
pedagógus. Szigorú, de nagy
tudású, nagy tiszteletnek
örvendő tanáraik voltak, pél-
dául Nagy János, Szűcs
Gyula, Mlado viczky Béla,
Bíró Lajos, Ko váts József, Be -
csei József vagy Túsz Ferenc.

Tanár egyéni sé gek, akik hez
hasonlókból ma már alig
találni az iskolákban. Rájuk is
emlékeztek a nagymamákká
és nagypapákká lett egykori
gimnazisták patinás alma
materükben.                Sz. K.

Ötvenedik 
érettségi találkozó
GIMNÁZIUM Igazi tanáregyéniségtôl kaptak útravalót
Idén ismét összejöttek egy találkozásra a Szegedi
Kis István Gimnáziumban 1962-ben érettségizett
4/A osztályosok. Vetési Sándor tanár úr osztályában
egykor 31-en tettek érettségi vizsgát, közülük a
„törzsmag” vette a fáradságot, hogy ezen a szeptem -
beri szombaton egykori diáktársaival találkozzon.

Évente találkoznak egymással az 1962-ben érettségizett 4/A osztályosok.
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Folytatás a címoldalról.
A mulatság célja az is, hogy

a korábbi évtizedekben hát-
térbe szorított tök visszanyer-
je méltó helyét a békési kony-
hákban, a háziasszonyok is -
merjenek meg és próbáljanak
ki új recepteket. 

A gasztronómiát idén első-
sorban Ambrus Zoltán, a
Ma gyar Nemzeti
Ga s z t ronó  m ia i
Szö vetség alelnö-
ke, a Békés Me gyei
Culinary Team
tagja vad-
d i s z n ó -
pörköltje jelen tet-
te. Érdekesség,
hogy az állatot alig
egy nappal korábban lőt-
ték Zalában, tehát igazán fris-
sen dolgozták és szolgálták fel.
Kóstolni lehetett még töklek-
várt és birsalmasajtot, valamint
közönségsikert arattak a
Nefelejcs Egyesület tagjai által

készített diós sütemények.
Juhász Zoltán cukrászmester
felajánlásából rumos diófagy-
lalttal lehetett hűsölni a szinte
nyarat időző kellemes időben
tartott, jó hangulatú rendezvé-
nyen, mely idén a tök mellett a
dió és a pulyka jegyében zajlott.
Újdonságot jelentett az egyesü-

let egyik tagja, a hob bifo-
tós Guti Imre

fény képkiállí-
tása, amely-
nek fotói
t a  v a l y
ősszel Eu -
rópa egyik

legjelentő-
sebb tökfesz-

tiválján, a né -
m e t o r s z á g i

Ludwinsburgban ké szültek.
Ott dinoszauruszok, és más vic-
ces állatok „épültek fel” meg-
annyi színű és méretű tökből, és
705 kilogrammot nyo mott a
legnehezebb tök. Bé késen –

főleg az aszály miatt – be kellett
érni egy 35 kilóssal. Termesz -
tőjét, Kovács Lajost, aki gigan-
tikus termését külön erre az
alkalommal locsolgatta, humo-
ros szertartással koronázták
Tökkirállyá, és őt érte a meg-
tiszteltetés, hogy vezethette a
töklámpás felvonulást. Kovács
Lajos a Békési Újságon keresz-
tül ajánlotta fel a díjnyertes
sütni való tököt valamely isko-
lának vagy óvodának, amely
igényét jelzi felé. 

A nap további rendezvényei
közül kiemelendő Hódos
Krisztián szakácsmester tök-
szobrászat bemutatója, a Cse -
peli Hagyomány Óvóhely
Szent Mihály-napi műsora.
Fel lépett a Tököm Bököm
zenekar és a Nefelejcs Báb -
csoport, továbbá a Belencéres
Táncegyüttes, amely felvezet-
te a rendezvénynek méltó
befejezést adó töklámpás fel-
vonulást.       Szegfű Katalin

Tömegek a hetedik Tökmulatságon

Városunk Püski Sándor Könyvtára, valmint a Vá -
ros védő és -Szépítő Egye sület kö zös rendezvénye
volt szeptember 24-én a Sinka István költő, író
születésének 115. évfordulója alkalmából megtar-
tott em lék műsor, melyen Erdélyi Márta versmon-
dó és Ke lemen Ágota Aranypálma-díjas népdal-
énekes működött közre. 



32012. október 3.

Darázsfészek! Ma erről
beszélni szentségtörés! Ilye -
neket mondtak, gondoltak,
mikor tervemről (e kis írá-
socska címéről) hallottak.
Pedig annak idején a mi
békési összefogásunk épp a
moralitás mentén, az etikára
támaszkodva alakult. Hitt
abban, hogy erkölcsnek és
politikának van közös alap-
ja, platformja. Talán nem
voltunk túl naivak anno.

„Erkölcsi példamutatásra
szólította fel XVI. Be nedek
pápa Castelgan dol fóban a
Demokrata Cent rum pár tok
Internacionáléja politikusait.
A globális gazdasági válság a
gazdasági élet stabil erkölcsi
megalapozottságának hiá-
nyából ered, a válság megol-
dására a politikának nem a
sürgető piaci logikát kell
követnie, ha nem a közös jót
és az emberi élet védelmét és
mél tóságát a fogantatás pil-
lanatától kezdve a házassá-
gon alapuló családig –
mondta beszédében XVI.
Benedek. Megújult politikai
elkötelezettséget szorgalma-
zott a katolikus politikusok
részéről. A Keresz tényde -
mok rata Internacio nálé ve -
ze tőségének tagjait annak
el nöke, az olasz Pier ferdi -
nan do Casini vezette. Az
audiencián jelen volt Maria -
no Rajoy spanyol, An tonisz
Szama rasz görög, Enda
Kenny ír, Sali Berisha albán
kormányfő és Orbán Viktor
magyar miniszterelnök is.”

Ez volna tehát a hír. Szá -
mos honlapon, híradásban,
újságban olvasható, hallha-
tó, de nem a fő hírek kö -
zött. Pedig az egész Euró -
pai Unió sorsa, sőt, az egész
világ sorsa ezen múlhat.
Hogy mennyire tartják és
tartatják be politikusaink
ezt a kívánalmat, óhajt. 

Tartják és tartatják. Nem
kis feladat egyik sem, hisz
mindannyiunk számára vi lá-
gos az a tagadhatatlan tény,
hogy bizony néha sa ját „rop-
pant” természetünk kel van a
legtöbb bajunk, gondunk.
Annak kordában tartásával,
megzabolázásával, a Jóisten
ka rámában való megőrzésé-
vel. S ha ez sikerült, még
mindig hátra vannak, akik
úgymond „alattunk” dol-
goznak. Mert bár egy a csa-

pat és egy a zászló, mondják,
de a csapat tagjai bi zony
maguk is emberek az összes
gyarlóságukkal együtt. Így a
puritán kálvinista vezérről
bármikor el tudom hinni,
hogy betartja a bölcs javasla-
tot akkor is, ha az mondjuk
éppen Vatikánból jött. Ám
alantasainak egyik-másika
oppor tunista, ezáltal mikor
milyen „ista” is, és így bi -
zony könnyebben volna
Belzebúb seregébe sorolha-
tó, mintsem egy Keresz -
tény demokrata Internacio -
ná léhoz tartozó politikai for-
mációhoz. S a vezér szeme
ugyan mindent lát, de ő sem
káptalan, s a mai világban
Mátyás királynak is nehéz
lenni, hála a néha lesipuskás
színvonalú médiának. Tisz -
te let a kivételnek.

Nos, van tehát baj elég
lefelé is, de – mondjuk – ez
is megvolna valahogy,
csöpp nyi testi-lelki agyusz-
tálás, meg- és kirugdosódás
után, de akkor még mindig
hátra van a felfelé tekintés,
és a rendcsinálás ott is. A
nem sokkal a választások
után megkezdett magyar
szabadságharc ennek volt
jele talán. A válasz, a ke -
mény orrbavágás nem vá ra-
tott soká ma gára, emlék-
szünk még. Az átmeneti
sorban állás – sorba való
beállás(?) – után a csata
folyik tovább. Talán csende-
sebben, talán kevésbé látha-
tóan. De folynia kell, ha
még magyarként létezni
akarunk, bár maroknyian.
Mert bizony itt a lét a tét. A
nagy, sejtelmes homályban
ülő „világhatalom” olykor
lát tatni enged ma gából
valamit. Ilyenkor felsejlik
bi zony az igazság ké pe:
nem hogy keresztények Iste -
néhez nincs köze neki, de a
beste kurafi ősátánságához
annál inkább. S bi zony ez
nem mese, nem agyament
„vadkeresztény” lázálom,
ha nem maga a huszonegye-
dik századi való, s benne a
manipulált médiák bemu-
tatta modern trójai faló, a
nekünk szánt maszlag, az ál
„való világ”.

Ilyen hát köröttünk az
élet ma, s ezért rettenetesen
fontos, amit a pápa üzent
minden politikacsinálónak
nemzetiségtől és vallástól
függetlenül. S ők, szegé-
nyek még csak le- és felfelé
néztek rendet alkotandó,
de körül még nem… De ez
a téma megér egy külön
merengést valamikor.

Moralitás és politika

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Kál mán Tibor (Békés) és
Kolarovszki Zsuzsanna (Bé -
kés), Dr. Pásztor Gyula (Bé -
kés) és Péter Tímea Karo -
lina (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Góg László
(76 évesen), Medve Mátyás -

né (64), özv. Tóth Gáborné
(72), Szabó Gábor (100),
Nagy László (65), Biaton
Antal (56), Hévízi And -
rásné (75).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

– Rendezvényünk célja, hogy
hálát adjunk az elmúlt évszáza-
dért, közösségünk megtartásá-
ért, a hit tüzének ápolásáért,
egyéni életekért – összegzett
Bicskei Róbert, a gyülekezet je -
lenlegi lelkipásztora, akit éppen
ezekben a napokban vált a szol-
gálatban Palotás Kristóf. 

Az ünnepélyre sereglők nem
csupán a legalább 80 éve hasz-
nált, persze többször át alakított
és kibővített Kert utcai imahá-
zat töltötték meg, hanem még
az udvaron felállított sátrakban
kihangosítva is számosan hall-
gatták az istentiszteletet. 

A helyi lelkészek közül Ka -
tona Gyula református esperes
és Péter István baptista gyüle-
kezeti lelkész személyesen mon-

dott kö szöntőt, ahogyan szót
kért Mu csi András, Békés Me -
gye Köz gyű lésének társadalmi
megbízatású alelnöke és Izsó
Gá bor polgármester is. A város
első embere mások mellett a
békési adventisták szociális ér zé-
kenységét emelte ki, amely ka -
ritatív segítőszolgálat aktív mű -
ködtetésében, továbbá az egész-

séges életmódra nevelést szolgá-
ló előadásokban is testet ölt. 

Nagy számban jöttek el az
alkalomra a békési Keresztény
Advent Közösség tagjai is,
akik 1975-ben váltak ki a
hetednapiak közül. 

Kiss Vince gyülekezeti gond-
nok elmondása szerint 1912.
november 28-ról vannak fel-

jegyzések az első adventista
keresztelésekről, akkor érte el
vidékünket az Amerikából ér -
kező adventista szemléletű ke -
reszténység mozgalma. Tehát
pon tosan száz éves múltra te -
kint vissza a Hetednapi Adven -
tista Egyház helyi gyülekezete,
amely jelenleg 92 felnőtt ke -
resztelt tagot számlál. Sz. K.

Százéves a békési adventi mozgalom
Nagyszabású ünnepély-
lyel emlékeztek meg a
Hetednapi Adventista
Egyház békési gyüleke-
zete alapításának 100.
évfordulójáról szeptem-
ber 29-én. A múlt évszá-
zadban számos üldözte-
tést is megélt kisegyház
rendezvényére egykori
lelkészek, mai és egyko-
ri hívek jöttek el.

Egykori és mai hívek, korábban itt szolgált lelkészek jöttek el a centenáriumi ünnepségre. 

BÉKÉSI ÚJSÁG 
– a város közéleti, egyházi, kulturális és sportéletének krónikása!



Időnként annyira kell szorítani a Jóisten kezét! S olyan jó
arra ocsúdni, hogy nem én fogom Őt, hanem valójában Ő tart
engem, írtam valakinek, aki – mert lélekben nagyon közel áll
hozzám – azonnal válaszolt is rá. Nem annyira a felvetett gon-
dolat okozta örömét, hisz a felismerésem olyan köztes állapota
belső fejlődésünknek, amelyen mindenkinek előbb vagy utóbb
át kell mennie útban Isten felé, hanem az volt számára a meg-
ható, hogy vele közöltem ezt. Mert bár sok-sok éve ügyködünk
általunk jónak vélt dolgok megvalósításán, ez a közlés lelkeink
olyan közelségére engedett következtetni, amelyre kicsit mind-
ketten rácsodálkoztunk. „Annyira megérintett, hogy ezt meg-
írtad nekem! Igen. Néha, gyakran annyira elapátlanodunk,
hogy azt veszem csak észre, hogy jaj, hol is vagyok? De akkor!
Akkor is ott áll, kézen fog, megtart, odajön velem a mélység-
be, hogy kiemeljen, hogy velem együtt sírjon, csak, hogy átölel-
hessen! Szárnyaival betakar, megvéd, megóv! Nem történik
semmi a tudta nélkül!” Ezt a szép választ kaptam. Egy atya
pedig minap mesélte épp, sokáig azt hitte, hogy
Úrfelmutatáskor ő emeli fel az ostyát, aztán rájött, hogy ő csak
belekapaszkodik, hogy a Jóisten felemelhesse az ostyával
együtt őt, és így híveit is általa. Ámen.         Dr. Pálmai Tamás

4 2012. október 3.

A jobboldali pártszövetséget illetően nincs indok a vál-
toztatásra, az „egy a tábor, egy a zászló” stratégiája bevált
– mondta Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója egy
interjúban. Elmondta: az, hogy a Fidesznek milyen kam-
pányt kell folytatnia 2014-ben, több tényezőtől is függ,
így más és más stratégia szükséges egy esetleges ellenzéki
együttműködés, illetve a külön indulások esetén. Arra a
kérdésre, hogy minden együttműködést kizárnak-e a
Jobbikkal, a pártigazgató kifejtette: a Jobbik az elmúlt két
évben egyáltalán nem segítette a kormányt, sőt nagyobb
és hevesebb támadásokat kapott tőlük a kabinet, mint a
baloldaltól. „Nincs konstruktív javaslatuk, csak kiabálás,
hőzöngés és botrány”– fogalmazott. Az előzetes választási
regisztrációról Kubatov elmondta, hogy az több, döntően
angolszász országban létezik, használják is, nem jelent
nehézséget, nem antidemokratikus és nem részrehajló.
Kiemelte, hogy a kopogtatócédulák helyébe lépő új rend-
szerhez több ellenzéki javaslatot is figyelembe vesznek
majd, és megjegyezte, hogy a jelöltté váláshoz szükséges
ajánlások 200-ra csökkentése előnyös a parlamenti ellen-
zéki pártoknak is, amelyeknek „kínszenvedés” összeszedni
1500 vagy 750 ajánlást.

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)

Mivel ötven éve most szer-
veztek először ilyen találkozót,
az első percek az újraismerke-
déssel teltek. Megállapították,
hogy bizony mindenkin nyo-
mot hagytak az évtizedek.
Talán ezért is merültek bele
annyira a régi fotók, leginkább
a ballagáskori csoportkép né ze -
getésébe, melyből egyébként a
szervező Baji Gáborné Mi halik
Eszter, vagy ahogyan so kan
ismerik, Csöpi jóvoltából min-
denki kapott egy másolt pél-
dányt. Rögtön felszínre is tör-
tek a korábban talán már elfe-
ledettnek vélt emlékek a Rá -
kóczi utcai iskola falai kö zött
átélt évekből. Megál la pították,
hogy bármerre is kerültek el
innen, itt jó alapokat kaptak a
továbbtanuláshoz, az egész élet-
hez. Tanáraik nem csak ta nítot-
ták, hanem nevelték is őket,
noha nagy létszámú és igen
élénk osztályról volt szó, nagy
tekintélynek örvendtek. Pél -
dául a színjátszás területén
értek el remek sikereket.

Gyertyagyújtással emlékez-
tek meg időközben elhunyt

tanáraikról és osztálytársaikról.
Sajnos nem lehetett már jelen
szeretett osztályfőnökük, Végh
Lászlóné Ella néni sem, akinek

a sírjára koszorút vittek. Hogy
a találkozót megfelelő keretek
között tartsák, dr. Szúdy Gé -
záné Zsófi néni mint tisztelet-
beli osztályfőnök vezette a
bemutatkozást. Egykori törté-
nelemtanáruk volt az egyetlen
pedagógus, aki el tudott jönni
erre a találkozóra. Zsófi néni

meleg szavakkal méltatta a
„lányokat”, akik ennyi év múl-
tán is fontosnak tartották a
kapcsolatfelvételt, kíváncsiak

voltak egymásra, még ebben az
elmagányosodó és a közössége-
ket felszakító közhangulatban
is. A beszélgetés és nosztalgiá-
zás egykori osztálytermükben,
majd az egyik vendéglő terített
asztala mellett ebédelés közben,
kora estig folytatódott. Az egy-
kori 8/A osztály tagjai elhatá-

rozták, hogy a jövőben rendsze-
resek lesznek összejöveteleik,
szabadidejüket együtt igyekez-
nek eltölteni.   Szegfű Katalin

Osztálytalálkozó ötven év múltán 
Ötven év elteltével tartottak osztálytalálkozót az
akkori nevén 2. Számú Állami Leányiskola 1962-
ben végzett 8/A osztályosai. Az egykor 42 tanulót
számláló lányosztályból huszonnégyen jöttek el a
szeptember 22-i összejövetelre.

Az ötven évvel ezelőtt végzett lányosztály tagjai és Szúdyné Zsófi néni találkozójuk helyszínén. Még több
kép a www.bekesiujsag.hu internetes oldalon.
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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”

Hamarosan személyesen is talál-
kozhatunk Philip Yancey-vel Ma -
gyar országon, hiszen ő fogja közve-
títeni az igei üzenetet az október
20-án a Budapest Sportarénában
megrendezendő „Ez az a nap!”-on.
A szerző ekkor fogja bemutatni és
dedikálni az eseményre megjelenő
(Mire megyünk Istennel?) legújabb
könyvét.  Vajon mit nyer a hitéből
az üldözött kínai paraszt, az egyetemista, aki túlélte egy
ámokfutó vérontását, az egykori szexrabszolga és az aparthe-
id áldozata, akit megfosztottak szeretteitől? 

Philip Yancey legújabb könyvében tíz embert próbáló
helyzetről tudósít, ahol nemcsak újságíróként, hanem a
kegyelem üzenetének közvetítőjeként is jelen volt.
Benyomásai, amelyeket a helyszínen elhangzott előadásai
szövegével egészít ki, bemutatják, mihez kezdenek hitükkel
a keresztények ebben a sokszínű világban, a legképtelenebb
élethelyzetekben ma, a XXI. században. (www.harmat.hu)

Könyvajánló

FELHÍVÁS
TISZTELT BÉKÉSI LAKOSOK!

Az őszi nagytakarítás idején a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ Békés Város lakosságának a segítségét
kéri. Kérjük, ha tehetik, az otthonukban már nem haszná-
latos kályhákat, bútorokat (ágy, szék, asztal, stb…), háztar-
tási gépeket (mosógép, centrifuga, hűtőszekrény, gáztűz-
hely, stb…), ruhaneműket és játékokat a városban élő szo-
ciálisan hátrányos helyzetű családok, személyek számára
adományként ajánlják fel a téli időszak előtt. 

Amennyiben problémája van az elszállítással, abban is
segít a „Családsegítő Szolgálat”. Az adományokat intézmé-
nyünkön keresztül juttatjuk el az arra rászorulóknak.
Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 

Elérhetőségeink:
Kádasné Öreg Julianna igazgató

5630 Békés, Jantyik utca 1.
Tel.: 66/414-840,70/337-1186, 70/379-4709



– A könyvtáros szakma
mára elnőiesedett, te miért
ezt választottad?

– Még óvodás lehettem,
mikor először jártam könyv-
tárban. Az édesanyám is
könyvtárosként dolgozott. Itt
voltam nap mint nap. Együtt
nőttem a könyvtárral, és bele
is nőttem. Lassan a második
otthonommá vált. 

– Férfiúi mivoltod előny
vagy hátrány?

– Előny, mert így a hölgy-
vendégek is kapnak egy kis
pluszt. Hátrányt nem érzek.

– Egy könyvtárosnak tud-
nia kell olvasnivalót ajánla-
ni. Mit veszel ilyenkor figye-
lembe?

– Természetesen először is
azt, hogy mit szeretne a kedves
olvasó, ha van elképzelése.
Amennyiben nincs, egy kis
beszélgetéssel hamar kiderül,
hogy mit is szeretne valójában.
Mindig lehet találni valami
fogódzót, figyelembe véve a
korábbi olvasmányokat, az
érdeklődési kört vagy akár az

olvasó személyiségét. Min den -
kinek csak ajánlani tudom az
olvasást! Azt mondják, aki tud
járni, az tud táncolni, aki tud
beszélni, az tud énekelni; én

meg azt mondom, hogy aki
tud olvasni, annak lehetősége
van jobb és teljesebb életre.

– Mit olvas a könyvtáros?
– Mindig a suszternek lyu-

kas a cipője. Olvasok természe-
tesen, de most saját szórakoz-
tatásomra csak lopva és nem a
könyvtárban, mivel iskolába
járok, és elsősorban nem azt
olvasom, amit szeretnék,

hanem amit kell. Néha azért a
kettő egybeesik. A könyvtár-
ban is kell olvasni, de itt az
ember azért olvas, hogy tudja,
mivel foglalkozik, le gyen isme-
rete a gyűjteményről.

– Van-e kedvenc íród, ol -
vas mányod?

– Határozottan van kedven-
cem, de nem egy, hanem több.
Néhány a kedvenceim közül:

Szerb Antal, Jorge Sem prun,
Ken Follett, a ma gyar kortár-
sak közül Gerlóczy Márton, s
még számos író rajtuk kívül.
Természetesen azért ők a ked-
venceim, mert tőlük olvastam
a legjobb könyveket: Utas és
holdvilág, A nagy utazás, A
ka tedrális, A csemegepultos
naplója, satöbbi.

– Honnan a téged jellemző

vitalitás, végtelen türelem és
el nem fogyó mosoly?

– Rendkívül egyszerű a vá -
lasz: mert ez az alaptermésze-
tem. Az egyéb munkahelyi ta -
pasztalataim alapján is rendkí-
vül megbecsülöm ezt a munka-
helyet, és ezért is tudom a fel-
merülő problémákat könnyen
kezelni. Semmi okom nincs az
idegeskedésre. Én hiszek abban,
bár ez közhely, hogy elég rámo-
solyogni a világra, és a világ
visszamosolyog.

– Gondolom, a magánéle-
ted is „mesés”. Mégis milyen?

– Van egy gyönyörű felesé-
gem, akit nagyon szeretek. A
gyermekáldás egyelőre sajnos
elkerült bennünket, de töret-
lenül „dolgozunk” az ügyön.
A szüleim támogatásának kö -
szönhetem, hogy egyáltalán
itt maradhattam Békésen, de
még mindig az egzisztenciám
kialakításán kell dolgoznom.
Egy barátommal van egy kö -
zös együttesünk, Cseh Tamás-
dalokat adunk elő gitáron.
Szenvedélyes horgász vagyok.
Ezen kívül két kutyám, egy
macskám van és főleg renge-
teg jóbarátom. Így kerek az
életem.                       Gugé

Következő interjúalanyunk
Szűcs Gáborné civil koordinátor.

52012. október 3.

Rámosolyog a nagyvilág
Aki ismeri a 33 éves Pikó Imrét, az tudja, miért e
cím. Akinek ismeretlen ez a jóképű, megnyerő
sze mélyiségű fiatalember, az olvassa el a vele ké -
szült interjút, és hiszem, egyet fog érteni velem.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Szeptember 12-én, Gyulán
került megrendezésre az im -
már hagyományos V. Megyei
Hajléktalan Sportnapra. Az
ötletgazda Orosháza 2007-ben
adott otthont ennek a rendez-
vénynek, azóta minden évben
a megye más-más szállóján tar-
tották. Ebben az évben hat
sportágban mérkőztek meg a
békési, az orosházi és a gyulai
hajléktalanszálló lakói. Né -
hány lakó több versenyszám-
ban is részt vett. Az egész nap
jó hangulatban telt, a verse-
nyek végig sportszerűen zajlot-
tak. A nap befejezéseként fi -
nom ebéd elfogyasztására ke -
rült sor, majd az eredményhir-
detés következett. Az egyéni
versenyek győzteseit éremmel
és oklevéllel jutalmazták a ház-
igazdák. A csapatversenyt
Gyu la város nyerte, a második
Orosháza, míg a harmadik
helyen Békés csapata végzett.
A szórakozás mellett a közös-
ségépítés is a célja volt a sport-
napnak. Ilyenkor lehetőség
nyílik intézménylátogatásra, és

bepillantást nyerhetnek a gon-
dozottak más szállók életébe is.

Ugyancsak több éves
hagyományra tekint vissza a
békési Hajléktalan Szállón,
hogy a kerti mezőgazdasági
munkák befejezését közös
főzéssel zárják a lakók, illetve
a szociális foglalkoztatottak.
Ebben az évben szeptember
19-én került sor erre a rendez-
vényre. Ahogy az elmúlt év -
ben, idén is paprikáskrumpli
főtt az üstben. A lakók most
is aktívan kivették részüket az
előkészületekből, a főzésből.
A női szálló lakói a krumpli
hámozásban, tarhonyapirítás-
ban jeleskedtek, míg a férfiak
inkább az asztalok megteríté-
sére vállalkoztak. Az egyik
férfi gondozott volt a fősza-
kács, és a közel 60 adag étel
elkészítésének irányítását vé -
gezte. Elmondhatjuk, hogy az
időjárás a kegyeibe fogadta a
résztvevőket, így a női szálló
ud varán fogyasztották el kö -
zösen az ebédet ezen a szép
őszi napon. 

PROGRAMOK HAJLÉKTALANOKNAK

Nagysikerű fellépéssel mu -
tatkozott be Békésen a Re gélő
Fehér Táltos Dobcsapat, amely
a Hazatalálás előadás-sorozat
őszi szemeszterének nyitónap-
ján lépett fel a kulturális köz-
pontban szeptember 25-én. A

sorozatot a Múltunk a Jö -
vőnkért Szö vetség és az Életfa
Kulturális Alapítvány évek óta
azzal a céllal szervezi, hogy
minél többen megismerjék a
magyar nemzet dicső múltját,
és ezzel ápolják a jövendőt. 
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A város diákjainak jelenlé-
tében emlékezett a Békési
Vá rosvédő és -Szépítő Egye -
sület a nemzet két nagy ál -
lamférfijára, Kossuth Lajos és
gróf Széchenyi István mell-
szobrainál. Életművüket idén
Valentényiné Hidvégi Erika,
a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény tanára elevenítet-
te fel. A városban a két

államférfi nevét viselő közte-
reken elhelyezett szobrokat a
városvédők közreműködésé-
vel Nagy Sándor, Békésről
elszármazott borász adomá-
nyozta – emlékeztetett Mes -
ter Péter, a Békési Városvédő
és -Szépítő Egyesület elnöke.
A születésnapi megemlékezés
mindkét helyszínen koszorú-
zással ért véget.           Sz. K.

Kossuth és Széchenyi
emlékezete

Az iskolai és a baráti kör-
nyezet is nagy szerepet játszik
egy-egy életpálya alakulásá-
ban. A gyerekek a kamaszkor-
ban mindent ki akarnak pró-
bálni, amennyiben nincs meg-
felelő szabadidős elfoglaltság,
szerető, következetes családi
légkör, a mindennapi üresség
érzése vezethet a szerek kipró-
bálásához. A fiatalok nagy
részének nincs megfelelő ve -
szély- és felelősségérzete. 

Sok tizenéves fiatal a szüksé-
gesnél több zsebpénzzel ren del-
kezik, és amennyiben a pénz-
felhasználás le nem kötött sza-
badidővel párosul, akkor lehe-
tőség adódik kábítószer kipró-
bálására – az illegális drogok és
a legális szerek egyre inkább
elérhetőek a fiatalok számára.

Az iskolai elvárások rendsze-
re inkább teljesítmény-orien-
tált, ezzel együtt nő a kimerült-
ség és a feszültség, megfelelni
vágyás, ami elvezethet a kábító-
szer fogyasztásának kezdetéhez.

A fiatalokra jellemző, hogy
érzelmeik újrafelfedezéséhez-

megfelelő, építő közösség hiá-
nyában – választanak különbö-
ző kábítószereket. Miszti -
kusnak és megfejthetőnek vélik
ezáltal a világ dolgait és az őket
ért hatásokat. A téves miszti-
kum keresése kapcsolódik az
egyre inkább elidegenedő társa-
dalmunk beteljesüléséhez.

A család és barátok he lyett
az illúzióba való menekülés
hozzájárulhat egy kezdődő
pszichés zavar kialakulásához.
Több esetben hiszik azt a fia-
talok, hogy a szerfogyasztás
segíti a kamaszkori labilis sze-
mélyiségük harmonizálását,
ez a részükről azonban téves
elgondolás, hi szen a legális és
illegális kábítószer használata
következtében csupán átme-
neti felhangoltság érezhető. 

Amennyiben úgy érzi,
hogy nem boldogul gyerme -
kével, keresse fel a helyileg
illetékes nevelési tanácsadó
szolgálatot, vagy Mentál hi -
giénés Egyesület szakmai se -
gítőszervezetet a Boros gyán
u. 1/1. szám alatt.

A FÜGGŐSÉG kialakulásának
rizikófaktorai II.
Részlet a Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztetô
Fórum KEF kiadványából

Az előző lapszámban bemutattuk, hogy milyen
típusú családi, szülői viselkedésminták vezethet-
nek függőséghez, most láthatjuk, hogy a kortársak-
kal való kapcsolat hogyan befolyásolja a fiatalokat.

Hagyományőrző
dobosok léptek fel
KÖZÖNSÉGSIKER Megkezdôdött a Hazatalálás

ôszi sorozata
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A Városvédő és -Szépítő Egyesület következő nyilvános
rendezvénye emlékezés lesz az aradi vértanúkra, melyet
október 4-én, csütörtökön 17 órától tartanak a Forradalmi
Emlékműnél. Az emlékbeszédet dr. Csiby Miklós főorvos
mondja, majd gyertyagyújtásra kerül sor. 

Lapunk online is olvasható: 
www.bekesiujsag.hu
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított tég -
laház fűthető garázzsal eladó vagy  föld -
szin tire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
Ház eladó sürgősen 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.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Kossuth u. 1. szám alatti I. emeleti, kétszo -
bás, 59 négyzetméteres lakás eladó. Tel.:
30/420-09-59.
A Vicza sor 1. sz. alatt felújítandó ház nagy
telekkel olcsón eladó. 70/77-00-802 .
Békésen háromszobás, kandalló beépí té -
sű ház eladó. Kisebb téliesített házat be -
számítok. Ugyanitt kiadó házat keresek.
20/59-15-155.
Négyszobás családi ház két generáció ré -
szére, vagy vállalkozásnak, nagy helyisé -
gekkel és mellékhelyiségekkel, raktárnak
is kialakíthatók, városközponti részen sür -
gősen eladó, vagy cserélhető kisebbre.
30/377-53-10. 
Kamuton háromszobás, összkomfortos,
vál lalkozásra, állattartásra alkalmas, jó
állapotban lévő kertes családi ház eladó
sok mellékhelyiséggel. Tel.: 20/933-15-13.
Gerlánál tanya szántóval eladó. Érd.:
70/31-66-002.
Karacson lakás sürgősen áron alul eladó.
20/206-87-97.
Vastagfalú, vályogból készült, de felújított
összkomfortos kertes ház gázfűtéssel +
cserépkályhával eladó. 70/236-35-37.
Csendes helyen, két utcára nyíló 1200 m2-
es körművesített telek bontásra való házzal
eladó. 30/395-27-63. Békés, Pacsirta u. 11.
Malomasszonykert 49. számú javításra
szoruló tanya, 6042 m2 kerttel eladó. Vil -
lany, ásott kút van. Tel.: 66/412-599.
Kétszobás, nappalis, belül felújított kocka -
ház eladó. 70/36-55-789.
Építési telek eladó. 70/36-55-789.
Széchenyi tér 11-ben, 3. emelet 27. számú
felújított lakás, valamint az Erkel u. 6. alat-
ti kertes ház eladó. 30/395-96-92.
Eladó egy jó állapotú, összkomfortos, tég -
laépítésű családi ház Békésen, az Árok
utcában. Érd.: 70/630-67-62-es számon,
hétvégén.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett két-
szobás, III. emeleti klímás lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.

Építési telek eladó Békésen a Bocskai u.
16 szám alatt. Érd.: 66/645-361. 
Békésen négyszobás családi ház, két ge -
neráció részére vagy vállalkozásnak, nagy
helyiségekkel és mellékhelyiségek kel, rak-
tárnak is kialakíthatók, városköz ponti
részen nagyon közel mindenhez, sür gő -
sen eladó vagy cserélhető kisebbre. 30/
377-53-10.
Békés központjában Szív u. 7. alatti családi
ház eladó. Tömblakás beszámítása lehet-
séges értékegyeztetéssel. 30/23-93-695.
Komfortos udvari házrész olcsón eladó.
30/32-22-912.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
össz komfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Békéscsabán a Körösi Csoma S. utcában
kertes ház eladó. Kisebb házat nagy kert-
tel vagy tanyát földdel beszámítok. 20/
972-59-02.
Békésen családi ház eladó. Érd.: 66/634-
103, 30/55-19-108.
Földszinti, 57 m2-es kétszobás lakás fel újít-
va eladó. Tel.: 66/414-180, 20/93-89-261.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
el ső emeletig elcserélhető. Érd.: 30/553-
86-70.
Ház bontásra eladó. Érd.: 30/844-90-72.
A Karacson, jó helyen, III. emeleti, függő-
folyosós, szélső, klímás, nagy erkélyes, 2 +
félszobás lakás elfogadható áron eladó.
20/41-32-887.
Elcserélném háromszobás, kétkonyhás,
két fürdőszobás, nappalis, sok mellék épü -
letes, összkomfortos családi házamat első
emeleti háromszobás lakásra érték-
egyeztetéssel. Érd.: 30/542-72-12.
Mezőberényben háromszobás, összkom-
fortos, konvektoros ház eladó. Nagy te -
rasz, háromfázis, garázs van. Tel.: 66/352-
836, 30/48-45-343.
Ház eladó Békésen, a Szőlő u. 32. alatt.
30/442-18-95.
Lakás sürgősen eladó a Kossuth u. 1-ben,
a Juhos Fotó fölötti tömbben. Érd.: 70/
214-41-44.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház sürgő -
sen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
A Fáyn felújított földszinti lakás eladó vagy
kocka téglaházra cserélhető. 30/518-07-28.
Medgyesegyházán eladó háromszobás,
összkomfortos családi ház melléképüle -
tekkel, mellette 1 hold földdel. 30/349-90-
62, 30/290-19-64.
Medgyesegyházán négyszobás ház sok
melléképülettel, talajfűtéses palánta ne -
velővel, 2x50 m2 fűthető fóliával eladó.
30/ 349-90-62, 30/290-19-64.
Békésen a Fürdő közelében külön be já ra -
tú, kétlakásos, tetőteres családi ház ela dó,
akár vállalkozásnak is alkalmas. Buda pesti
csere lehetséges. 70/31-81-471.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Építési telek komfort nélküli házzal olcsón
eladó. Irányár: 2,4 millió Ft. Érd.: 70/94-
99-365, este. 
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Dobozon kétszobás családi ház aszfalt út
mellett, sok melléképülettel, nagy kerttel
eladó. Villany, gáz bevezetve, víz az udvar-
ban. Irányár: 3,8 millió Ft. 20/775-8583
Dankó u. 26. alatti 120 m2-es, beépíthető

tetőteres ház 3,8 millió Ft-ért eladó. Ki -
sebb házat beszámítok. Akár részletre is.
Tel.: 30/433-97-90.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen a bánhidai részen kétszobás,
össz komfortos kertes ház eladó. Irányár:
4,5 millió Ft. Tel.: 70/281-08-77.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Békésen kétszobás, összkomfortos kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 5,5 millió Ft
vagy megegyezés szerint. 70/215-45-77.
Veres Péter tér 6-ban eladó, cserélhető
egy egyedi átalakítású 2,5 szobás, erké-
lyes, egyedi gázkazános lakás. Irányár: 5,8
millió Ft. Tel.: 30/476-93-80. 
Csendes helyen, a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, össz -
kom fortos ház eladó nagy portán. Irány ár:
6 millió Ft. Tömblakáscsere érdekel. Tel.:
66/412-070, délután.
Ady 8/C-ben, a 4. emeleten 76 m2-es, há -
romszobás, felújított, egyedi órás lakás
sür gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 30/462-07-46.
Budapesten a XIII. kerületben a Süllő ut -
cában egyszobás garzonlakás eladó. Ár:
6,7 millió Ft. Érd.: 30/205-31-63.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. 66/410-323.
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.
Keserű sor 20. alatt négyszobás kertes
ház eladó. Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.: 30/
225-78-24.
Békés központjában 300 m2-es portán 80
m2-es ház 7,9 millió Ft-ért eladó vagy
érték különbözettel Békésen, Gyulán és
Budapesten nagyobbra cserélhető. Érd.:
20/357-05-52.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Piac tér 1. szám alatt 3. emeleti kétszo -
bás lakás eladó. Ár: 8,2 millió Ft. Érd.: 30/
205-31-63.
Az Ady 12-ben második emeleti, 64 m2-es
1 + 2 félszobás, egyedi mérőórás, ká bel -
tévés, tehermentes lakás sürgősen eladó
vagy tégla kertes házra cserélhető azonos
értékben. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/
299-31-46.
Békésen négyszobás ház, két generáció-
nak vagy vállalkozásnak, nagy  mellék helyi -
ségekkel, városközponti részen sürgősen
eladó vagy cserélhető kisebbre. Ár: 9 mil-
lió Ft. Érd.: 30/260-54-21. 

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház ga -
rázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9 mil-
lió Ft-ért. 20/416-91-17.
A Táncsics Mihály utcában ötszobás,
három fürdőszobás, galériás családi ház
sürgősen eladó. Irányár: 11,8 millió Ft.
Érd.: 20/951-53-38.

KIADÓ INGATLAN

Békésen, a Karacson 58 m2-es, kétszobás
IV. emeleti, konvektoros, jó állapotú lakás
hosszútávra kiadó. Érd.: 30/49-75-688.
Albérlet kiadó a központban. Első emeleti,
másfél szobás. 70/946-83-35.
Kiadó a Petőfi u. 79. szám alatti üres épü -
let: 3 helyiség, víz, villany, gáz. Üzletnek,
lakásnak. Érdeklődni ott.
Kertes háznál albérlet kiadó 1-2 személy

részére. Víz, gáz, villany különálló épület-
ben. Tel.: 70/408-50-14.

INGATLANT KERES

Keresek olyan kiadó tanyát vagy kertes
há zat, amelyet hosszabb távra karbantar -
tásért kiadnának. Tel.: 70/593-63-56.

KERT
5044 m2 szántóföld a Szécsénykertben
100 Ft/m2-ért eladó. Szerszámos kamra,
villany, víz van. 70/236-35-37.
Borosgyánban 2 hektár termőföld eladó.
30/913-84-35.
Szántóföldet bérelnék Békés környékén.
30/288-95-17.
14 kvadrát szántóföld a Szécsénykertben
eladó, akár megosztva is, 7,5-6,5 kvadrá-
tos terültre. 70/236-35-37.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaépület,
villany, ásott kút, külön szerszámos van.
Érd.: 66/416-747.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, víz, WC, tároló helyiség van.
Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Malomasszonykertben a harmadik dűlő -
ben 3 kvadrát kert bekerítve eladó. Faház,
víz, villany, gyümölcsfák. 20/331-30-09.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Vil -
lany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
ela dó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Kinlon chopper, ETZ 125, Simson S51B,
Babetta 207 eladó. 70/215-93-56.
250 cm2-es, csepptankos Jawa forgalmi-
val eladó vagy cserélhető. Minden érdekel.
Érd.: 30/457-23-02.
Lada Samara 1500-as, ötajtós, 1994-es
évj., 2013 szeptemberig érvényes műsza-
kival 99 ezer Ft-ért eladó.  20/21-23-917.
4 LE Tomos csónakmotor megkímélt
állapotban eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Üzemképtelen, törött autóját megvásárolom
bontási nyilatkozat kiadásával. 20/553-03-09
Üzemképes Mercedes kisbusz eladó. 30/
94-55-433.
4 db Mercedes gyári lemezfelni 15”ET31
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Simson 51-es eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Karbantartott Wartburg 1.3 LIM szürke,
76000 km-rel, 1 év műszakival, vonó ho -
roggal és tetőcsomagtartóval eladó. Érd.:
30/406-60-00.

ÁLLAT
Eladó két nyolchetes, fekete puli kiskutya.
Érd.: 70/779-28-11.
Előnevelt pulykák, némakacsa eladó.
Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Csüngő hasú malacok (fehérek) eladók.
Tárház u. 77. Tel.: 20/31-61-920.
Fajtiszta spániel kutya, aranybarna, 1
éves ingyen elvihető. 706711345
Süldő malac eladó. Tel.: 30/433-79-89
Pecsenyekacsa eladó, kb. 3,5 kg-osak.
Tel.: 70/408-50-14.
Házi kiscicák ingyen elvihetők. 70/54-78-116.
1 db Piros Friz 7 hónapos hasas tehén
ela dó. Hegedűs u. 28. Kovács János.

TÁRSKERESÉS
Negyvenes, józan életű férfi komoly kapcso -
latra élettársat keres. 70/626-48-87.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Megbízható nyugdíjas férfi napi 4-6 órá -

ban kőműves, portás, segédmunkás, udva -
ros, kosárfenék-fonói munkát keres. Tel.:
20/326-79-26.
Háztartási munkát keresek. 70/612-83-74.

EGYÉB
Hajdú Energomat mosógép, két heverő
két fotellal és négy székkel, konyhaszek -
rény eladó. Érd: 20/886-06-50.
Eladó 2 db nagyméretű pékkosár. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 30/476-93-80.
170/50 és 170/52 méretű munkaruhák
eladók. Tel: 30/655-25-15.
Eladó: benzines kerti szivattyú (22 ezer
Ft), Textima ipari varrógép (35 ezer Ft), 2
db műanyag reluxa mérete (70x130 cm, 5
ezer Ft a kettő). Továbbá érett marha istál-
lótrágya szállítással együtt, megegyezés
szerint. Hajnal u. 19. Tel.: 30/85-81-911.
Hőterm álló gázkazán jó állapotban, 11 kg-
os gázpalack eladó. Érd.: 70/31-66-002.
Jó állapotban lévő gyermek autós ülés (18
kg-ig) és Graco babakocsi eladó. Érd.:
30/414-8795
Gyümölcscentrifuga, Zepter edények,
Zepter óra, dohányzóasztal fotelekkel
elad ó. 70/236-35-37.
Olcsón eladó használt ülőgarnitúra,  háló -
szo babútor, asztal, székek, komódok, új
össze csukható tolókocsi. 20/53-66-900.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
kihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-5760
Eladó egy gyermekheverő és egy jó álla pot-
ban lévő fuvola. Érd.: 20/886-2781
Újszerű állapotú kikészített birkabőrök,
szúnyogháló és teleajtók eladók. 70/236-
35-37.
Futó- és középszőnyegek, heverő, 50 l ká -
posztáshordó, 2 db üveges ajtó eladó.
66/413-174.
Bontásból eladó többfajta cserép,  kúp -
cse rép, ablakok, faanyagok, konvektorok,
bontott kályhacsempék, ajtók, száraz
nyárfapallók, mozaiklapok, cefrés kádak,
kiskocsik. 20/472-96-58.
10-20 literes zsírosbödönök, valamint
ötliteres öblösüvegek eladók. 70/236-35-37.
Fekete-fehér Duna tévékészülék, Singer
var rógép eladó. 70/25-05-762.
Új Zepter víztisztító garanciával családi
okok miatt sürgősen eladó. 70/236-35-37.
15 db ablakszárny, 10 db ajtólap, 287-as
férfi kerékpár, 6 m mestergerenda, 4 m
betongerenda eladó. Tel.: 66/412-862.
Eladó: 20 m2 új csempe, 6 m2 új pad lólap,
bontott kályhacsempe, kis szőlő prés,
paprikadaráló, tányéros piaci mérleg,
szódásüvegek. Érd.: 66/416-747.
3 mm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály eladó. 30/54-45-746, 66/414-928.
Biciklire szerelhető kétszemélyes gyerek-
szállító utánfutó eladó. 70/36-55-789.
Pizza- és szendvicssütő, gőzölős tisztító,
funkciós sütő, elektromos lepedő, Ultra
masszírozó, 2 db takaró eladó. Érd.:
70/20-983-92.
Négyégős fehér Electrolux gáztűzhely ha -
gyatékból eladó. 20/386-51-53.
Szőrmebunda kedvező áron, újszerű álla -
potban eladó (36, 42, 44-es méretben).
Tel.: 20/375-06-89.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/ 412-
070, délután.
Állítható elektromos ágyrács eladó. 70/
36-55-789.
Féláron eladó új mágneses lepedő, párna,
derékalj, Contour Pro tízdarabos késkész -
let, RoboChef aprító, üvegcsillárok. Tel.:
20/375-06-89.
Különböző típusú jó állapotú HP multis és
sima nyomtató teli patronokkal, szép nyom -
tatási képpel eladó. Érd: 70/242-42-19 
Kiváló minőségű esztergagépek és egyéb
kisipari gépek eladók. Tel.: 20/553-03-09.
500 m2-es új tűzihorganyzott szín tarto -
zékokkal eladó. Tel.: 20/553-03-09.
Piros színű „Csárdás” Csabai új cserép ked-
 vező áron eladó. 1400 db egész, 66db fél és
51db szegőcserép. Tel.: 20/553-03-09.
Eladó egy keverőtárcsás mosógép felújított
állapotban, vezetékes gáztűzhely jó állapot-
ban, Daewoo 5.1-es házimozi vagy cserél-
hető P4-es számítógépre. 30/260-54-21.

Minden kidobásra szánt, bútort, fát, fé -
met, papírt, hűtőt. mosógépet és egyéb
műszaki cikkeket ingyen elszállítok. Érd.:
30/260-54-21, 30/377-53-10.
Eladó: fotel, kis faragott üveges szekrény,
íróasztal lámpával, kis konyhai asztal,
dohányzóasztal, két áramkörös állólámpa,
fonott gyermekszék, Philips fagyasztó -
szek rény. 30/377-53-10.
Eladó: 2 db hármas ablak beüvegezve, hi -
deg-meleg vizes kézmosókagyló, 32 lite -
res akvárium, Greco márkájú babakocsi,
keverőtárcsás mosógép, vezetékes gáz -
tűzhely, telefontöltők és headset-ek, Stihl
damilos fűnyíró, 30/377-53-10.
Inox, grilles, kiválóan működő, nyolcfunk -
ciós mikró eladó. Irányár: 10500 Ft. 70/
671-13-45.
Eladó csővázas ülőgarnitúra, szekrénysor,
mikrohullámú sütő,perzsaszőnyeg. Érdek -
lődni: 20/886-06-50
Használt, ingyen elvihető kályhát keresek
sürgősen. Tel.: 66/643-588.
24-es összteleszkópos MTB kerékpár 10
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/433-79- 89.
Gobelin kép eladó. 70/612-83-74.
Rózsatövek eladók. 30/32-42-111.
Eladó: 30 db befőttesüveg, 2 db régi ágy,
1 db ágybetét, 4 db szék, 400 literes fa -
gyasz tóláda. Tel.: 70/408-50-14.
Magas-Tátrai kiránduláshoz 2-3 útitársat
keresek, októberben. 30/94-55-433.
Alföldi hátsó kifolyású, mély öblítésű WC-
kagyló eladó kerámia fedővel. Érd.: 70/
375-44-43.
Eladó: babaágy (ketrec), négyszögletes
já róka, hasizom-erősítő pad (nem kínai),
felújított nyomtató. Tel.: 70/235-04-82.
Eladó: benzinmotoros permetező, Csepel
varrógép, üst, propán-bután gázpalack, fél
évet használt gázkonvektor, vonalas tele-
fonkészülék. 70/612-83-74.
Eladó: 2 db 50-es kék kétrészes mun ka -
ruha, 54-es bélelt munkás félkabát,
hosszú bélelt őrbunda, bukósisak. Tel.:
66/643-046, 20/441-70-96.
Jó állapotban lévő citera eladó. Tel.:
30/299-31-46.
Kihúzható ágyat veszek olcsón és sür -
gősen. Lehet régi is, csak nagy legyen. 20/
36-00-470.
Fehér és rózsaszín leánderek, szobapáf -
rányok eladók. Érd.: 66/416-144. Békés,
Deák F. u. 39.
Kétszemélyesre nyitható új ágy eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
Íróasztal és gyerekkanapé eladó. Tel.:
70/235-97-29.
72 cm képátlójú Samsung hagyományos
tévé jutányos áron eladó. 30/345-89-12.
Utóérésű téli körte fáról szedéssel eladó.
Tel.: 20/355-77-26.
Üveges ajtók eladók. Tel.: 66/413-174.
Jázmin, labdarózsa, hibiszkusz (szabad-
földi mályva), aranyeső cserje eladó. 20/
35-57-726.
Magyar búvárszivattyú 550 W-os, colos
kivezetővel eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzemképtelen dolgait, fémhulladékot. Tel.:
20/228-58-66.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben, max-
imum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Kéttalicskás betonkeverő eladó vagy
lemezcsónakra cserélném. Tel.: 66/414-
180, 20/938-92-61.
2 db régi típusú ruhásszekrény, 1 db vit-
rines szekrény, 1 db ágyneműtartó eladó.
30/32-22-912.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Ágyazható rekamié eladó. 66/413-174.
2 db 50 literes ballonüveg eladó. 70/240-
58-71.
Hordozható csempekályha eladó. Érd.:
30/216-21-25.
Bontásból különféle méretű üvegezett aj -
tók, ablakok eladók. 66/739-890.
Káposztasavanyításra alkalmas hordó
eladó. Tel.: 66/413-174.
24-es női mountain bike kerékpár kitűnő
állapotban eladó. Érd.: 66/634-622.
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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 OKÓBER 9. KEDD 12 ÓRA.

2012. október 1-től Békés Város Önkormányzata 
tulajdonában álló Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

végzi a hulladékgyűjtést és szállítást.

Cégünktől különböző méretű hulladékgyűjtő edények vásárolhatóak
vagy bérelhetőek akciós áron, 120-tól 1100 literes edényig bezárólag.

Érdeklődni személyesen az Inkubátorházban (Békés Verseny u. 4. sz.)
munkanapokon Kelemen Annánál 8-tól 16 óráig, vagy telefonon 

a 66/411-174-es és a 66/416-494-es számon.

A közelmúltban ünnepelte
90. születésnapját Fábián Mi -
hályné. Zsófi néni két unokája
mellett már három dédunoká-
val is büszkélkedhet. 90 éves
korában a háztartását saját ma -
ga vezeti, bár gyermekei szük-
ség esetén örömmel segítenek. 

Legszívesebben ol vasással
tölti idejét, és szívesen gyö-
nyörködik kalocsai hím zésű
kézimunkáiban. Izsó Gábor

polgármester a város önkor-
mányzata nevében vi rág gal
köszöntötte őt. 

Továb bá átadta az állam
elnökének emléklapját, me -
lyet a szépkorúak kapnak 90.
életévük betöltésekor.

Fábián Mihályné Zsófi
néninek a Békési Újság olva-
sói és mun katársai nevében is
gratulá lunk és jó egészséget
kívánunk!

Egykor rengeteget hímzett Zsófi néni BÉKÉSI ÚJSÁG
– családi magazin
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Október 4. csütörtök 16:30
Állatok Világnapi rendezvény. Fellép a Meskete
Meseszínház, továbbá sor kerül a „Nálatok lak-
nak-e állatok?” című rajzpályázat eredményhir-
detésére és a kiállítás megnyitójára. 
Kulturális központ

Október 4. csütörtök 17 óra
Emlékezés az aradi vértanúkra. Emlékbeszédet
mond: dr. Csiby Miklós főorvos.
Forradalmi emlékmű

Október 5. péntek 15 óra
„Emberi sorsok és a történelem” – író-olvasó
találkozó Fábián Janka írónővel az Őszi
Könyvtári Napok részeként. 
Püski Sándor Könyvtár

Október 6. szombat 13 órától
Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja teadél-
utánja. 
Nyugdíjasok Háza

Október 6. szombat 15 óra
Békési FC-Békéssámsoni SK bajnoki labda-
rúgó-mérkőzés.
Sportpálya

Október 7. vasárnap 9-13 óra
Őszi piaci vásár bemutatókkal és fellépések-
kel a Pictéren. Bővebben lapunk 3. oldalán.

Október 13. szombat 12 órától
Békési Nyugdíjasok Egyesülete zenés ebédje.
Dübögő Étterem

Október 13. szombat 18 óra
BFKC – Hajdúböszörmény TE bajnoki férfi
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 14. vasárnap 17 óra
Békési NKT - Kétsoprony bajnoki női kézi-
labda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 16. kedd 18 óra
Molnár V. József magyarságkutató, címzetes
egyetemi tanár előadása a Hazatalálás sorozat-
ban. A belépés díjtalan. 
Kulturális központ

ELŐZETES AJÁNLAT

Október 24. szerda 19 órától
Marc Camletti: Négy férfi gatyában című két
felvonásos vígjátéka. Főbb szerepekben: Fodor
Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett,
Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Straub Dezső.
Rendező: Straub Dezső. 
Jegyek ülőhelytől függően 2500, 3000 és 3500
Ft-ért válthatók az előadás helyszínén, a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 4- 17. KÖZÖTT

A frazéma csúnya névvel a nyelvészek az
állandósult szókapcsolatokat illetik. Több
fajtájuk van, a szó szerinti idézettől kezdve a
szóláshasonlatig, a közhelyig. (Közhely az,
amit annyit használnak, hogy szép lassan
elkopik, sőt, talán kissé érthetetlen is lesz:
például „a távozás hímes mezejére lépett”,
vagy „a támadó letette a névjegyét”.) Attól,
hogy néha milyen nehéz is ezeket a frazémá-
kat megérteni (és esetleg lefordítani, teszem
hozzá kicsit szomorúan), álljon itt egy rövid-
ke történet! Az egyszeri kisfiú megkérdezte
az anyukáját: „Mondd csak, mi az, hogy
buzgó?” Az anyuka elgondolkodott. Elsőre
az ernyedetlen szó ugrott be neki, ezt írták
be hajdanában-danában a bizonyítványokba
a példás helyett. Aztán tovább pörgette a
szótárt a fejében. „Szorgalmas”- mondta. –
„Az a buzgó, aki folyton csinál valamit,

tevékenykedik. Ma úgy mondanánk, hogy
pörög” – magyarázta. „Értem” – bólogatott
a gyerek. – „És azt is megmondanád” –
nézett fel megint a könyvéből -, „mit jelent
az, hogy elnyom?” Az anyuka felkapta a
fejét. Mi történhetett az iskolában?  „Nos” –
kezdte lassan – ha valaki elnyom másvalakit,
az annyit tesz, hogy nem engedi érvényesül-
ni. Minden erejével gátolja, sőt, esetleg
tönkre is teszi.” Erre a kisfiú egy apró fél-
mosollyal így szólt a könyve fölött: „Jó,
akkor azt is elmagyarázod, mit jelent az,
hogy elnyomta a buzgóság?!”

(Ha szeretnének érdekes szövegekről
beszélgetni - vagy azokat csak meghallgatni
-, jöjjenek el a könyvtár olvasótermébe
október 3-án 16.30-kor az Irodalmi
Svédasztal klub első eseményére, szeretettel
várom Önöket!)     Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
BAGATELL

A rendezvényen Izsó Gábor
polgármester meglepetéssel
szolgált, amikor felolvasta a
gyerekeknek a Bene dek Elek
gyűjtéséből ismert népmesét,
A kis gömböcöt. Választása
ezért is indokolt, hiszen a
Magyar Népmese Napját
éppen a honi gyermekiroda-
lom kiemelkedő alakja, a 153
éve született „nagy mesemon-
dó” Benedek Elek író születé-

sének napján, szeptember 30-
án tartják országszerte. 

Később a Mesesátorban,
ahol egész héten át egyik
mesét a másik követte, a Bó -
bita Óvoda Katica csoportosai
előadták A farkas és a hét kecske-
gida című népmesét. A vas-
tapssal jutalmazott fellépést
követően következhetett a
játék. A Teleky utcai, a Vég -
vári, a Hunyadi téri, a Korona
és a Fürkész oviból érkezők, a
Bóbita ovisok, va lamint egyko-

ri ovijukba visszatérő elsősök
csoportjai állomásról állomásra
haladva elevenítették fel a
kecskegidás mesét, miközben
kiskecske figurákat kerestek a
fűben, kirakóztak, kötelet húz-
tak, diót törtek, és ügyességi
sorversenyen vettek részt. A
játék végén mindenki hazavi-

hető apró ajándékot és harap-
nivalót kapott, valamint egy
kellemes délelőtt élményével
gazdagodott. 

A Bóbita Integrált Óvoda
vezető óvónője, Urbancsekné
Sebestyén Marianna lapunkon
keresztül mondott köszönetet
munkatársai mellett a nagy
sikert aratott rendezvény
lebonyolítását önkéntesként
segítő szülőknek.         Sz. K.

Gyerekek ünnepe 
a Magyar Népmese Napján
Negyedik alkalommal rendezte meg a Bóbita
Integrált Óvoda a Magyar Népmese Napját. Az
ünnepségre mintegy 170 óvodás és elsős kisiskolás
érkezett az Ótemető utcai óvodába. A rendezvény
szinte nyárias napsütésben az udvaron zajlott. 

Izsó Gábor polgármester egy mese felolvasásával lepte meg a gyerekeket.
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A több száz fősre tervezett
vendégseregből végül sokkal
kevesebben jöttek el, és még
így is szorongani kellett az
előadás alatt. Mégis megérte
kivárni a Katica csoportosok
műsorát, amelyben felelevení-
tették az egykori népi vásárok
hangulatát és forgatagát. Pro -
dukciójukat versekkel, éne-
kekkel, hangszeres fellépéssel
és néptáncelemekkel gazdagí-
tották. Az őszköszöntő mű -
sorban közös éneklésre is sor
került, természetesen nem
maradhatott ki az Érik a szőlő
kezdetű népdal sem, melybe a
publikum is bekapcsolódott.
Liptákné Zsóka néni, a vezető
óvónő felidézte a Szent Mi -
hály-napjához, a kisfarsang
nyi tónapjához kapcsolódó
nép hagyományokat, egykori
népszokásokat. A műsorban
továbbá fellépett a Belencéres
Néptáncegyüttes párosa és
Hégely Laci bácsi, aki pásztor-

dalokat adott elő. Mások mel-
lett – kissé ironikusan – a
„várva várt, szépen hulló

szep temberi esőről” énekelt. 
Ezután került sor a vásárra.

Az óvónők, dajkák és más segí-
tők hónapok óta készítették a
játékokat és apróbb használati
tárgyakat, melyeket a több
helyi óvodából érkező gyere-
kek, kiegészülve innen elballa-

gott kisiskolásokkal, játékpénz-
zel vásárolhattak meg, és kis
kosaraikba tehették. 

A rossz idő miatt elmaradt
a nemezelés-bemutató és a
mustkészítés, ezeket október
első hetében pótolják. 

– A Mihály-napi vásár az
ősz csúcspontja az mi óvo-
dánkban, amit nagyon sokan

várnak városszerte. Egész hó -
napban készülünk rá, a gyere-
keket is ráhangoljuk, az ekkor
termő zöldségek és gyümöl-
csök megismertetésével, kós-
toltatásával – mondta el la -
punknak Liptákné Szabó Zsó -
fia vezető óvónő.           Sz. K.

A vásárt élvezték a legjobban 
TELEKY OVI Szent Mihály-napi mókázás szomorú idôben
Az esős idő miatt a tervezettől eltérően zárt térben,
az egyik csoportszobában tartották meg a Teleky
utcai tagóvoda hagyományos Szent Mihály-napi
vásárát. A több mint két évtizedes múltra visszate-
kintő rendezvény ezzel együtt is jól sikerült.

A műsorral az egykori vásárokat elevenítették fel. 
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Az egyik állomáson kötélhúzás
folyt. Még több fotó a rendez -
vényről a www.bekeisujsag.hu
oldalon.

H
É

T
V

É
G

E
 H

É
T

V
É

G
E

 H
É

T
V

É
G

E

H
É

T
V

É
G

E
 H

É
T

V
É

G
E

 H
É

T
V

É
G

E



Az NBIB-s férfi felnőtt
kézilabda-bajnokság első
meccse szeptember 22-én zaj-
lott, melyen a Nyíregyháza-
Nyír-Komplettel játszottunk,
és egy góllal kikaptunk
(22:23). A mérkőzés
előtt Polgár Zol -
tán, a BFKC
ügy vezető igaz-
gatója megkö-
szönte C. Veres
Jánosnak, a csa-
pat eddigi techni-
kai vezetőjének
mun kásságát. 

A 2011-2012. évi bajnoksá-
gon az NBIB-s junior csapa-
tunk a második helyezést érte
el. A mérkőzés szünetében a
csapat és edzőik – Kádas
László, Szabóné Vass Gab -
riella és Papp Bálint – ezüs-
térmet kaptak, melyet Izsó

Gábor polgármester, és Ká -
lmán Ti bor városi sportrefe-
rens adott át. NBIB-s férfi
juniorjaink szezonnyitó első
meccsüket a Nyíregyháza el -

len négy góllal megnyerték
(35-31). Ezt követően

a Mezőkö vesdi KC
csapataival fog-
nak játszani. 

Az Országos
Serdülő Baj nok -

ságon elsőként a
Pick Szeged II-vel

hozott össze minket a
sorsolás és 30-26-ra meg-

nyertük a meccset. Majdnem
ugyanilyen eredmény született
az Orosháza elleni csapata
végén is (30:25). Ebben a soro-
zatban éppen lapunk megjele-
nésekor, október 3-án a Bé -
késcsabai DKSE lesz az ellenfél. 

Rucska Beáta

8 2012. október 3.

Horgász
szemmel

A cím nem egy étel neve,
hanem a legnagyobbra növő
ragadozó halunk táplálkozási
szokása. Mint köztudott, a har-
csák kapitális méretekre nőnek
hazánkban, kö szönhetően a
kedvező időjárásnak és bő táp-
lálékforrásnak, amely szinte
minden folyót és tavat jellemez.
Az utóbbi években egyre töb-
bet hallani fő ként a pontyhor-
gászoktól a harcsák megválto-
zott táplálkozásáról. Azt mesé-
lik, hogy hagyományos kukori-
cás etetésnél a kukoricacsalival
harcsát fognak. Úgy vélik,
hogy ilyenkor az etetésre gyűlő
kishalak csipegetik a kukorica-
szemeket, amikor hirtelen a
harcsa rávág a kishalra, és be -
szippantja a horgot. Az az igaz-
ság, hogy mi, horgászok szok-
tatjuk rá a harcsákat a kukori-
cára és más egyéb csalikra.
Persze ez nem azt jelenti, hogy
a harcsa csak ezeket a pontycsa-
likat eszi. Általában a harcsa
még zárt vizekben is ragadozó:
el sődlegesen fehér halakkal
táplálkozik. De mihelyt keve-
sebb hal áll a rendelkezésére,
megkeresi a számára leghaszno-
sabb táplálékot, amit a horgá-
szok a legtöbbet beszórnak a
vizekbe. Ez különösen a zárt
tavakban fordulhat elő, ahol a
természeti egyensúly nincs
meg. Folyó vi zekben a kukoricás
harcsafogás ritkább.

Szekerczés Sándor

KUKORICÁS HARCSA
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A kiváló sportember vallo-
mását hitéről, hazaszeretetéről
és a sportról a református gyü-
lekezeti termet teljesen meg-
töltő érdeklődők hallgatták.

Kósa Ferenc filmrendező 1976-
ban készített filmet Balczó
And rásról, melyet akkoriban
nagy sikerrel játszottak a
mozik, de a korabeli aczéli
kultúrpolitikai vezetés a benne
megszólaló „rendszerellenes
kritika” miatt három hét eltel-

tével levetette a filmet a mozik
mű soráról. Mivel továbbra
sem lé pett be az MSZMP-be,
sport vezetői karrierje elé is
akadályokat gördítettek, noha
1966-ban, 1969-ben és 1970-
ben is az év magyar sportolójá-
nak választották, egyik vi lág-
versenyt a másik után nyer te
meg. A végtelenül szerény és
mélyen hívő sportember ma
már úgy tartja, örülnie kell,
hogy sorsa végül nem úgy ala-
kult, ahogyan akkoriban sze-
rette volna vagy eltervezte.
Mindenért sok kal jobban meg
kellett küzdenie. Mint elme-
sélte, 1972-ben a müncheni
olimpián jött rá, hogy egyedül
Istené a dicsőség (Soli Deo
Gloria). Ekkor hagy ta abba az
élsportot is, amely megítélése
szerint hiúsággal, büszkeség-
gel és sokszor gőggel jár
együtt.

– Engem ne azért szeresse-
nek, mert olimpiai vagy világ-
bajnok vagyok, hanem csak
azért, mert egy egyszerű em -
ber vagyok, mint bárki más is
– hangzott el.

Balczó András előadása
során beszélt még a hazug,
embereket félrevezető médiá-
ról, továbbá családi életéről is.
Első házassága nem sikerült,
de a másodikban 12 gyermek,
hat fiú és hat leány született.
Hatvan éves volt, amikor utol-
só gyermekének a felesége
életet adott. Balczó András
ma egy boldog, megelégedett
ember, akinek szavaiból is ez
sugárzik.     Zsombok Imre 

Aki sohasem volt
megalkuvó
ÖNVALLOMÁS Balczó András járt Békésen
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Megkezdődött
a kézilabdaszezon

Az Európai Mobilitási Hét
Autómentes Napja keretében a
Városi Sportcsarnok adott ott-
hont a „Mozdulj a jó irányba!”
kerékpáros vetélkedőnek, ame-
lyen Békés város általános- és
középiskolás tanulói vettek
részt. Az általános iskolások al -
só tagozataiból a 3-4. osztályo-
sok mérhették össze KRESZ-
tudásukat és kerékpáros ügyes-
ségüket a vetélkedőn. A győzte-
sek serleggel gazdagítják iskolá-
juk gyűjteményét, a résztvevők
kerékpáros kellékeket kaptak. 

A Békés Város Önkor mány -
zata által szervezett au tómentes
délelőtt lebonyolítását a Kis
Autós és Motoros Iskola, a

Fenntartható Tér ségért Alapít -
vány, a Velo Shop Kerékpár -
szak üzlet, a Békés Városi Ön -
kormányzati Tűz oltóság vala-

mint a gyulai székhelyű Schlett
Bike & Trike Metal Work, a
háromkerekű és egyedi kerék-

párokat gyártó cég támogatta.
A vetélkedő ide jén a gyerekek
vidám, há romkerekű és külön-
leges bi cikliket próbálhattak ki.

A 3-4. osztályosok verse-
nyének végeredménye: 1.
Békési Kistérségi Iskola Dr.
Hepp Ferenc Tagiskola, 2.
Szegedi Kis István Reformá tus
Általános Iskola 1. csapata, 3.
Reményhír In téz mény Eötvös
József Álta lános Is ko la.

Az 5-6. osztályosok verse-
nyének végeredménye: 1.
Szegedi Kis István Reformá -
tus Általános Iskola Karacs
Teréz Tagiskola, 2. Szegedi
Kis István Református Ál -
talá nos Iskola, 3. Békési
Sportis kola.

A 7-8. osztályosok verse-
nyének végeredménye: 1.
Sze gedi Kis István Refor mátus
Általános Iskola Karacs Teréz
Tagiskola, 2. Szegedi Kis István
Református Álta lános Iskola, 3.
Reményhír Intéz mény Eötvös
József Általános Iskola.

Kerékpárral vetélkedtek az iskolások 
az Autómentes Napon 

A felvételen a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulói, akik a közép -
iskolások versenyét minden korosztályban megnyerték.

Vicces kerékpárokat is kipróbálhattak a gyerekek az Autómentes Napon.
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A kilencvenes évek má -
sodik felében elindított
„Protestáns esték” című
előadássorozatot keltet-
te újra életre városunk
református gyülekezete
idén ősszel. A szeptem-
ber derekán megtartott
első előadás vendége a
sokak által ismert
Balczó András, három-
szoros olimpiai és tíz-
szeres világbajnok öttu-
sázó sportoló volt.

Lassan egy éve, hogy útjának indították a Hétkrajcár
Hétvégi Gyermekélelmezési Programot Békésen. A kez-
deményezés célja, hogy magánszemélyek, civil szerve-
zetek és vállalkozások összefogására támaszkodva
segítsen azokon a gyerekeken, akikkel szűkmarkúan
bánt a sors. A tenni akarásnak köszönhetően tavaly
januárjától ez év júniusáig 9090 adag meleg étel került
kiosztásra szombatonként Békésen. A program ez év
második felében is továbbfolytatódik, hiszen a rászoru-
ló gyermekek hálával köszönik meg a feléjük nyújtott
segítséget. A Hétkrajcár nem csak a rászoruló gyer-

mekek hétvégi étkezését segíti, hanem egyúttal hozzá-
járul egy új társadalmi szemléletmód kialakításához. 

A programban érintett családokat továbbra is sze-
mélyre szóló levélben értesítik arról, hogy a gyermek-
ük számára készülő meleg ételt egy hónapon át hol és
mikor vehetik át és vihetik haza. Szeptemberben pél-
dául a helyi éttermek biztosítottak helyszínt az étel-
osztásra, mellettük a programhoz a város valamennyi
nagyobb konyhája is csatlakozott. Minden esetben az
intézmények és a szakemberek ingyen, társadalmi
munkában segítik a karitatív akciót.

Folytatódik a gyermekélelmezési program

A „HÉTKRAJCÁR” Hétvégi Gyermekélelmezési Programhoz még most is bárki csatlakozhat 
vagy adományával hozzájárulhat az alábbi bankszámlaszámon. 

A Családért Alapítvány számlaszáma: 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200077-11061164 (Közlemény: Hétkrajcár)

USZODA NYITVA TARTÁSA
SZEPTEMBER 15-TŐL

Uszoda
Kedden, csütörtökön: 6-20 óra

Más napokon: 8-20 óra

Szauna
Hétfő, szerda, péntek: 14-20 óra

Kedd, csütörtök: 6-20 óra
Szombat, vasárnap: 8-20 óra

Külső termálmedence
Hétfő: 14 óra-19:45

Kedd, szerda, csütörtök, 
péntek: 12 óra -19:45

Szombat, vasárnap: 10 óra -19:45


