
A turisták érdeklődésének
felkeltését várja a városvezetés
attól, hogy a Csabai Kolbász -
fesztiválon Békés lesz a ven-
dégváros. A korábbinál többen
léphetnek színpadra, és a mu -
tat kozhatnak be a békésiek
közül, míg a város standján
településünk sokszínű kulturá-
lis életét szeretnék bemutatni.
Persze a rendezvény nemcsak a
Békés iránt érdeklődőknek,
hanem az odalátogató békési-
eknek is számos látni, hallani
valamint kóstolni valót rejt
október 24-27. között. A témá-
ról bővebben az 1. és a 4. olda-
lon olvashatnak.

Egy tervezett szervezeti áta -
lakítás miatt veszélybe került a
Tisza Kálmán Közoktatási Intéz -
mény, ahogy még sokan emle-
getik, a Mezgé jövője. Az iskola
megmentéséért térségi polgár-
mesterek fogtak össze. Bőveb -
ben itt a címoldalon.
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Figyeli a tévés
tehetségkutatókat? 

15%
Mindig. 

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát az

1956-os Forradalom és Szabadságharc
57. évfordulója

alkalmából rendezett megemlékezésre.

9 óra Ünnepi szentmise a hazáért a Szenthá rom ság
Plébániatemplomban  

9:15 óra „Emlékezés áldozatainkra” ünnepi istentisztelet
a református templomban

A városi ünnepség helyszíne a 
Forradalmi Emlékmű

9:45 óra Térzene a Városi Ifjúsági Fúvószenekar elő-
adásában. Vezényel: Bagoly László

10 óra Himnusz

Ünnepi beszédet mond: Izsó Gábor, 
Békés város polgármestere        

Ünnepi műsor: összeállítás Váci Mihály
Népünk legtisztább áldozása című művéből
és Faludy György verseiből. Fellépnek a
Békéscsabai Jókai Színház színművészei.

Koszorúzás

Szózat

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

33%
Alkalomszerűen. 

41%
Most 
Csordás Ákos
miatt fogom. 

11%
Sosem.

Lapunk elé…
Békés standja a nagy ren-

dezvénysátorban, a Mokry
Sámuel sátorban lesz, közel a
színpadhoz. A stand jellegzetes
békési paraszti házat formál
majd, és célja, hogy a látogatók
figyelmét már messziről fel-
keltse. A standon tájékoztatást
adnak mások mellett a madza-
gosságról, és mindenki magá-
val vihet egy darabka békési
madzagot. Minden nap 10-18
óra között a város életének
más-más területe kerül közép-
pontba. Csütörtökön mű vésze-
ti napra kerül sor, és Horváth
Hajnalka alkotóművész vezeté-
sével kreatív foglalkozások lesz-
nek, pénteken, az úgynevezett
ökonapon a Békés és Környéke
Biokultúra Egyesület biotermé-
keivel is merkedhet meg a
közönség. Kocsor Imréné ko -
sárfonó népi iparművész is
ekkor tart be mutatót. Szom ba -

ton, a gasztronapon a Békési
Húsfeldol gozó Kft., a Békési
Pálinka Zrt. és a Csapó Pékség
ad ízelítőt termékeiből, míg a
zárónapon múzeumpedagógiai
fog lalkozások lesznek, miköz-
ben megelevenedik Békés kul-
túrája, népművészeti és más
értékei. A színpadokon békési

művészeket, előadókat is lát-
hatnak, hallhatnak a fesztivál-
látogatók. 

A békési érdekeltségű ren-
dezvények közül a legérdeke-
sebbnek és leglátványosabbnak
a disznótor bemutató ígérkezik,
melyet szabadtéren mutat be a
város.        Folytatás a 4. oldalon

Békés a kolbászfesztivál
fókuszában

Eddig magabiztosan mene-
tel az X-Faktor című tehet-

ségkutató műsorban Csordás
Ákos. A fiatal békési előadó
korábban már megnyerte a
helyi „Az én hangom” énekes
tehetségkutatót, és tévés
megmérettetésen is próbálko-
zott már, de a mostani mind-
eddig a legnagyobb sikere. 

A 21 éves békési énekest

szurkolói, barátai, ismerősei
minden szombaton és vasár-

nap este 8 órától óriáskivetítő
előtt buzdíthatják a kulturális
központ aulájában, ahová
további rajongókat is várnak.
Belépés a korábbi Eötvös isko-
la bejáratánál.

Békés büszkeségével la punk 5.
oldalán hosszabb in terjút olvas-
hatnak.

Szurkoljunk együtt
Csordás Ákosnak!
Az egész ország a békési énekest figyeli

A megye nagy múltú mező-
gazdasági szakképző bázisá-
nak tekinthető Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény békési
tagintézmény szakmai kínála-
ta veszélybe kerülhet a jelenleg
hatályos törvények értelmé-
ben. Az agrárgazdasági szak-
képzés tervezett átalakításával
a megyében két iskolát, a két-
egyházit és a gyomaendrődit
jelölték az oktatás helyéül,
amivel nagymúltú mezőgaz-
dasági képzések szűnnének
meg számos településen, így
Békésen is. A megye szívében
lévő iskola egyéb kínálata mel-

lől a mezőgazdasági jellegű
szakképzésének megszűnése
igazi érvágás lenne a közép-
békési településeknek. 

Békés polgármesterének,
Izsó Gábornak a kezdeménye-
zésére tizenkét polgármester
írta alá az a levelet, amelyben
a településvezetők kérik Fa -
zekas Sándor vidékfejlesztési
minisztert, hogy a közoktatási
intézmény békési tagintézmé-
nyében maradjon meg az
agrárgazdasági képzés. 

– Közös célunk a vidék fel-
zárkóztatása. A helyi értékek
ésszerű kihasználása nem való-

sítható meg olyan szakember-
gárda nélkül, akik a gyakorlati
munkát végzik. Tanulmányok
igazolják, hogy a békési intéz-
mény mindig is fenntartotta a
tanulói érdeklődést a mezőgaz-
dasági képzései iránt, és beisko-
lázását ezen a területen szinten
tartotta, illetve fokozta. Bízom
benne, hogy a minisztérium
olyan konszenzusos megoldást
fog ajánlani, amely lehetővé te -
szi, hogy az agrárképzés a jelen-
legi keretek között folytatódjon
Békésen – nyilatkozta Izsó
Gábor polgármester. A szaktár-
cánál még vizsgálják a kérdést.

Mi lesz veled Mezgé?!
Kompromisszumos megoldást szeretne a polgármester 

Közmeghallgatás
Békés Város Önkor -

mány za ta Képviselő-testü-
lete október 30-án, szerdán
15 órától a Békési Pol gár -
mesteri Hivatal Nagy ter -
mében általános közmeg-
hallgatást tart a városi veze-
tők és az önkormányzati
képviselők részvételével. A
közmeghallgatás első részé-
ben a város 2014. évi költ-
ségvetési koncepciója kerül
terítékre, majd közérdekű
javaslatokat te het tenni,
kérdéseket megfogalmazni.
A közmeghallgatásra ezú -
ton hívják meg Békés azon
polgárait, akik véleményü-
ket, javaslataikat e fórumon
el szeretnék mondani. 

�

Október 24-27. között
tartják a térség legjelen-
tősebb és legismertebb
gasztronómiai fesztivál-
ját, a Békéscsabai Kol -
bászfesztivált. Az idei
rendezvény érdekessé-
gét az jelenti, hogy a
fesztivál kiemelt vendé-
ge Békés lesz. 

Az első hétvégén ők szurkoltak együtt Csordás Ákosnak a kultgurális
központban. Hajrá Ákos!
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Békésről Mezőberény felé haladva a
Táncsics utca és a Lengyel Lajos utca sarkán
álló épület városképi és ipartörténeti szem-
pontból is jelentős építmény: a múlt század
fordulóján épült ház ugyanis egykor malom-
ként üzemelt. 

A két világháború között leghíresebb tulaj-
donosa Kormos
Béla volt. /Egyéb -
ként a Jámbor
utcai kis hidat az
Ó-Fehér Körösön
róla nevezték el
Kormos-hídnak./
A Békés Vár me -
gye című történe-
ti monográfia a
következőket írja
Kormos Béláról a
624. oldalon: „Szül. Bélfenyér 1903. Bu -
dapesten 1920-ban kereskedelmi isk. érettségit
tett, majd a Magyar Ált. Hitelbank Kö te -
lékében kezdte pályáját. Később a Lipótvárosi
Takarékpénztárhoz került. Időközben letette a
malomkezelői szakvizsgát és 1929-ben a béké-

si „Emilia” malom vezetője lett. 1935-ben a
malom saját tulajdonába ment át.  A tulajdo-
nában levő malom (…) gőzgéphajtással, „Sik”
szitákkal, saját villanydinamóval, teljesen
modern felszereléssel van ellátva. Vegyes típu-
sú, félmagas őrlést végez, napi 120 mázsa telje-
sitő képességgel. Vám- és kereskedelmi őrlést

vállal.”
Zsidó szárma-

zása miatt 1944-
ben deportálták,
a haláltáborban
pusztult el. 

Az államosítá-
sok után nem sok-
 kal megszűnt itt a
malom. So káig a
téesz darálója volt
itt, majd tápbolt-

ként használták. A belső átalakítások ellenére
a külső homlokzat még őrzi az eredeti állapo-
tot. Igaz, hogy különösebb építészeti értéke
nincs a volt malomnak, viszont ipartörténeti
okok miatt a helyi védettséget megérdemli.

Bíró György, városvédő

2 2013. október 22.

A KORMOS-MALOM A ZSÍRRÓL
Bár napjaink „trendi” irányelve a szénhidrátoktól

való rettegés, a zsír még mindig a nemkívánatos élel-
miszerek közé tartozik: a testedzés után a zsír elkerü-
lését tarják a fogyás második leghatékonyabb mód-
szerének. Pedig a zsír energiát biztosít a testnek, tar-
tósítja az ételeket, azok jobb ízűek tőle (gondoljunk a
régi lesütött, zsírban eltett
hús zamatára). Az étkezé-
si zsír vagy az egészsége-
sebbnek tartott mangali-
cazsír elengedhetetlen az
emberi szervezet számá-
ra. Szükséges a hormo-
nok (pl. szexualitás) és az
érzület-továbbító anyagok
termelődéséhez. A külö-
nösen sovány nőknek gyakran marad ki a menstruá-
ciós ciklusuk, nehezen esnek teherbe. A testzsír biz-
tosít szigetelést a testnek, védőpárnaként óvja a belső
szerveket, koncentrált energiaforrás, ha a szénhidrát
elfogy. Segít fenntartani az immunrendszer egyensú-
lyát, lassítja az öregedés folyamatát. Néhányuk E-
vitamin-forrás és fontos antioxidáns. Véd a csontrit-
kulással szemben a D-vitamin raktározásával, ami
szükséges a kalcium felszívódásához. Egészségesen
tarja a szemet. Segíti a rák megelőzésében fontos
karotinok felszívódását (sárgarépa). Erősíti a körmö-
ket, fényesebbé teszi a hajat és tisztábbá a bőrt. A zsír
kövérít, ha a kalóriafogyasztás magasabb, mint amit
testmozgással elégetünk. Az energiafelvétel legfel-
jebb 30 %-át, de legalább 15 %-át kell, hogy adja a
zsírbevitel. A normál, napi 2000 kalóriát fogyasztók

esetében ez 70 g-ot jelent. A magas zsírtartalmú
étrend révén jóval több kalóriát fogyasztunk, mivel 1
g tiszta zsír több mint kétszer annyi kalóriát tartalmaz,
mint 1 g fehérje és szénhidrát. A magas zsírtartalmú
táplálkozás hozzájárulhat számos betegség kialakulá-
sához, de csak akkor, ha túlságosan sokat fogyasz-

tunk belőle. A hasüreg zsi-
geri (belső) zsírmennyisé-
ge a szakemberek által
„néma gyilkosként” emle-
getett felesleg: minél na -
gyobb mennyiségben van
jelen a testben, annál na -
gyobb az esély a szív- és a
cukorbetegségre, a magas
vérnyomásra. Egyes daga-

natos megbetegedések (mell, vastagbél) összefüg-
gésben lehetnek a mértéktelen zsírfogyasztással. Ne -
héz megszabadulni a lerakódott zsírtól, mert a szer-
vezet nagyon hatékonyan raktározza. Ha 100 plusz
kalóriányi zsírt fogyasztunk, ennek a 98 %-át a szer-
vezet rögtön elraktározza. A szénhidrátok esetében ez
75 %, a fehérjéknél pedig csak 65. A telített zsírsavak
(kommersz zsír, zsíros bolti tej, étel) bevitelének
növelésével gyakoribbá válnak a szív-, és érrendszeri
betegségek. A többszörösen telítetlen zsírsavak
(pl.olivaolaj, repceolaj, halak) táplálkozás-élettani
jelentősége alapvető, belőlük fontos hormonszerű
vegyületek képződnek.

Végül egy régi józan parasztbölcsesség: Edd a
saját nevelésű, termelésű ételedet, hogy meghossza-
bíts életedet!

FOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ

A közelmúltban országjáró
koncertkörútjának egyik állo-
mására, Békésre látogatott, és
itt adott önálló estet Matuz
Ger gely fuvolaművész. A Kecs -
keméti Gábor Kulturális

Központban tartott koncerten
kortárs szerzők – Szunyogh
Balázs, Szigeti István, Mada -
rász Iván – műveiből játszott a
művész, továbbá édesapja, Ma -
tuz István fuvolaművész, zene-

szerző egyik darabját. Elhang -
zott Matuz Gergely két saját
elektro-akusztikus stílusú ze -
neműve is, amelyet a szerző
számítógépes zenei program
segítségével adott elő.      Zs. I.

Matuz Gergely fuvolaművész hangversenye

A Békési Újságban 2013
júliusában megjelent felhívás
nyomán és a korábban a Bé -
kési Polgármesteri Hivatalba
érkezett kérelmek eredmé-
nyeként a Széchenyi téren
található I. és II. Világhá bo -
rús Ál dozatok Emlékműve 10
személy nevével egészült ki.

A következő személyek neve
ke rül fel az emlékműre: ifj.
Ba lázs Mihály, Balázs Sándor,
Bal la János, Fodor Mihály,
Kendrella János István, Ko -
vács Imre, Krizbai László,
Kul csár Gábor, Nagy Dénes,
V. Balog László. 

A II. világháború áldoza-

tairól, köztük az emlékműre
felkerült személyekről no -
vem ber 1-jén, pénteken 10
órától emlékezik meg a város
és az egyházak a Hősök és
Áldozatok Napján. 

Kérjük, mindenki hozzon
magával mécsest, virágot.
Emlékezzünk együtt!
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Csendes főhajtással 
emlékezzünk az áldozatokra

A felnőtt könyvtárban sós-
sütemény-sütő verseny bemu-
tatóján és kóstolóján vehettek
részt a sütés kedvelői és a
kíváncsi közönség, ahol recep-
teket is lehetett cserélni.

Itt járt nálunk gróf Nádasdy
Borbála írónő, aki az író-olvasó
találkozón mesélt életéről,
munkásságáról, és bemutatta a
békésieknek négy eddig meg-
jelent nagy sikerű könyvét. Az
írónővel Szilágyiné Szabó Ág -

nes tanár beszélgetett.
Könyvtárunk vendége volt

Kádár Annamária pszicholó-
gus is, aki Mesepszichológia
című könyve kapcsán tartott
előadást arról, hogyan kell fej-
leszteni az érzelmi intelligen-
ciát a gyermekkorban.

Ekkor zajlott az Olvasó
Dél-Alföld pályázat ered-
ményhirdetése is.

A gyermekkönyvtárban
könyvtári totót tölthettek ki a

gyerekek nyereményekért, s
elindult a Két hét egy mese és
a Két hét egy novella vetélke-
dő-sorozat. 

A „Könyvgyógyítás” foga-
lom pedig azt jelentette, hogy
a gyerekek a könyvtárosok
segítségével megjavították
elszakadt mesekönyveiket.
Ezen események mellett még
kézműves foglalkozáson is
részt vehettek a gyerekek.

A Könyvtári Napok ideje
alatt ingyenesen íratkozhattak
be a könyvtárba, ingyenesen
használhatták a számítógépet
az érdeklődők, és a késedelmi
díjakat elengedték az olvasók-
nak a könyvtárosok.      Zs. I.

Országos Könyvtári
Napok Békésen is
Október 7-12. között városunkban, a Püski
Sándor Könyvtárban is könyvtári napok zajlot-
tak, amelyeken gazdag programok várták az
érdeklődő felnőtteket és gyermekeket.

November 30-án a Nefelejcs
Egyesület a Békési Önkéntes
Ponttal és a KÉSZ-szel közösen
szervez karácsonyváró ünnep-
séget „Angyali üzenet: advent
érkezik” címmel. A rendez-
vényhez köthetően magánsze-
mélyek (gyerekek és felnőttek),
valamint csoportok számára
alkotópályázatot írnak ki. 

Pályázni az adventhez, a
karácsonyhoz kötődő, kizáró-
lag természetes anyagokból
készülő alkotásokkal lehet (pl.
ajtódíszek, asztali díszek, ad -
venti koszorúk, angyalfigurák). 

A pályamunkákat november
18-22. között lehet leadni a
Fakuckó játékboltban, annak
nyitvatartási idejében. A pályá-
zat jeligés, a készítő nevét,
címét, telefonszámát lezárt
borítékban kell mellékelni.

�

Adventi 
alkotópályázat
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Máris fordítom a címet a
magyar miniszterelnök se -
gítségével. A munka és az
imádság megtagadása Eu -
rópa gyengeségének oka,
mondta ugyanis minap egy
budapesti konferencián.
„Eu rópában ma nem az a
haladó, aki a keresztény
kul túráról és a munkáról
le beszélő, válságba vezető
úton akar továbbmenni,
mert az a szakadékba visz.”
Ezzel szemben, aki ma
meg fordul, és megkeresi az
elhagyott jó utat, aki az
alapvető keresztény érté-
kekre (az emberi méltóság-
ra, a szabadságra, a köte-
lességre) épít, ahol az érde-
mesül, ki munkából veszi
erejét, és ahol megbecsülik
a természetes emberi kö -
zösségeket (a családot és a
nemzetet), az cselekszik
he lyesen. Ma az az ország
ér vényesül, halad, amely
saját kulturális hagyomá-
nyaira és saját polgárai
munkájára épít. Orbán
Vik tor megemlíti azt is,
hogy az Európai Unióban
„ma vadászat fo lyik azok
el len a politikusok ellen,
akik a keresztény Eu rópa
értékeiről mernek be szélni”.
És „szimpla, kö zön sé ges
tör ténelemhamisítás”, hogy
az unió alkotmányából ki -
hagyták az utalást a ke resz-
tény hagyományokra.

A mai Európában figyel-
ni kell a személytelenség
tér nyerésére is, hisz intéz-
ményeink olyanok, mint a
számítógépek: végrehajt-
ják, amire beprogramozták
őket, ami működik is bé -
keidőben, de amikor vál-
ság van, „nem a számító-
gépektől, hanem a progra-
mozó matematikusoktól”
várhatjuk a megoldást.
Ezért ka rakteres vezető
személyek, új, bátor gon-
dolatok, dönté sek és elkö-
telezettség szük séges ah -
hoz, hogy ki lehessen sza-
badítani Euró pát „a liberá-
lis bizalmatlanság és a sza-
badjára engedett kapzsiság
szorításából”.  

Közben Rómában Ferenc
pápa a római főrabbit fo -
gadta, és kijelentette: egy
ke resztény nem lehet anti-
szemita. „Már többször
mondtam, de szeretem
meg ismételni: kereszté-

nyeknek és zsidóknak kö zö-
sek a gyökereik. Az antisze-
mita keresztény ellentmon-
dás”. Ami kor a múltra
emlékezünk, meg kell érte-
ni a történtek jelentését
„jelenünkért és egy olyan
jövő építése érdekében”,
melyben a borzalmak nem
ismétlődhetnek meg.

Budapesten, a „Hit és
egység Közép-Európában”
címmel ökumenikus kon-
ferenciát rendeztek a vi -
segrádi négyek országaiból
érkező fiataloknak. Hor -
váth János fideszes ország-
gyűlési képviselő keresz-
tény és a zsidó örökség
fontosságáról beszélt, azt
tanácsolta a vallási feleke-
zetek képviselőinek, hogy
hallgassák meg egymást.
Arszeniosz Kardamákisz
metropolita arról beszélt,
hogy nagyon fontos a fia-
talok közötti őszinte pár-
beszéd: aki a vallás ellen
harcol, tulajdonképpen az
emberiség ellen folytat
háborút. A vallás nevében
csak olyan küzdelem foly-
tatható, aminek a célja a
megbékélés, a barátság.
Jelenits István piarista
szer zetes a fiatalok öku-
menikus alapon való talál-
kozásának fontosságáról
beszélt. Szemerey János,
evangélikus püspök sze-
rint maga a találkozás is
óriási érték, és létkérdés-
nek nevezte, hogy megta-
lálják egymás felé a han-
got, egymás kezét. „Egy
olyan Európában, ahol a
határokat lebontják, na -
gyon fontos, hogy meg-
szűnjenek azok a határok
is, amelyek előítéleteket
keltenek.” Zoltai Gusztáv,
a Mazsihisz ügyvezető
igazgatója azt mondta, a
konferencia nagyon fontos
társadalmi célja, hogy a
vallások és felekezetek kö -
zött folytassa és erősítse a
párbeszédet, hirdesse a
toleranciát, egymás elfoga-
dását. Sokkal több köt
össze, mint ami elválaszt -
hangoztatta, hozzátéve: a
különböző hitek és vallá-
sok színesítik egy ország
vallási térképét, erősítik a
demokratikus értékeket.

Ora et labora. A hagyo-
mány, a szabadság, a hitbe-
li elkötelezettség és az ezek
alapján végzett munka és
ima, ez mindenek alapja.
„Magyar, legyen hited és
lészen országod, / Minden
nemzetek közt az első, az
áldott, / Isten, amit néked
címeredbe vágott.”

Ora et labora

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem
érkezett jelentés. 

Elhunytak: Makra Gá -
bor (85 évesen), Dankow -
szky Ákosné Takács Ilona
(78), özv. Jakucs Mihályné
Kertész Julianna (87), özv.
Molnár Mátyásné Szabó
Eszer (82), Tar Lajos (83),
Varga János (57), özv. Var -
ga Sándorné Gyarmati
Erzsébet (63), Vad András
(92), Vári János (57), özv.
Asztalos Jánosné Kovács
Julianna (84), Török
Nagy Imréné Szűcs Esz ter
(92, Kamut).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

OKTÓBER 19-26. 
Levendula Patika (Csabai u.)

OKT. 26 – NOVEMBER 2.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

NOVEMBER 2-9.
Turul Patika (Piac tér)

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

valamint 17-18 óra között. 

Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor. 

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend A Baky utcai tagóvodában

Bagolyné Szűcs Andrea óvónő
kiscsoportjában kísérleti jel-
leggel kezdték el azt az új

típusú tehetséggondozást,
ami a békési óvodai pedagógi-
ában mindeddig páratlan. 

– Ebben a korban még
tehetségígéreteknek tekint-
jük az összes gyermeket, és
az a célunk, hogy az óvodai
évek alatt olyan lehetőséget
biztosítsunk, amellyel fel-
színre ke rülhetnek a gyere-
kek képességei, jó adottságai
például a ze nében, rajzban,
mozgásban, lo gikában –
mond ta el la punknak Ba -
goly né Andrea.

Megtudtuk: az óvoda első
két évében mindezek kiderül-
hetnek, hogy aztán nagycso-
portos korukban tehetségmű-

helyekben folytatódjon a
„munka”. Iskolába úgy kerül
a gyermek, hogy azonosítot-
ták erősségeit, és a tanító
erről értesülve fejlesztheti
tovább azokat.

– A Dr. Hepp Iskola már
harmadik tanéve Regisztrált
Tehetségpont, vagyis hason-
ló tehetséggondozó munkát
foly tatunk a tanórák mellett
elsősorban szakkörökben,
délutáni elfoglaltságokon.
Nép szerű a matematika, a
kreatív, a magyar, az öko

szakkör, az angol mellett
második idegen nyelvként
tanulható német, a kataszt-
rófavédelem, a csecsemőgon-
dozás és persze a kü lönféle
sportfoglalkozások – árulta
el Dávidné Gyarmati Zsu zsa
tanárnő, az iskola tehetség-
gondozó munkaközösségé-
nek vezetője. 

A két intézmény közeledé-
se ettől a tanévtől havonta
közös rendezvények megszer-
vezését, a pedagógusok ta -
pasz talatainak cseréjét is je -
lenti, ezekről együttműködési
megállapodás aláírását is ter-
vezik. Erről már Béres Ist ván -
né, a Fürkész Központi Óvo -
da vezetője beszélt. Deák né
Domonkos Julianna iskola-
igazgató pedig hozzátette: a
Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola hagyományaira építve,
de az új utakat is keresve, a
változó igényeket szem előtt
tartva szeretnék a nevelő-
oktató munkát megújítani. 

Mindkét intézményben új
szemléletű pedagógiai hozzáál-
lást sürgetnek. A szemléletvál-
tást jelzi az is, hogy a korábbi-
aktól eltérően immár nem csu-
pán a hiányosságok felzárkóz-
tatása hangsúlyos, hanem a
tehetség felismerése és a tehet-
ségek gondozásának erősítése,
amely sikerélményt és ösztön-
zést ad a gyermeknek.

A tehetséggondozás követ-
kező lépcsőfoka a középiskola
lehet.            Szegfű Katalin

A minden gyermekben meglévő tehetséget
keresik óvodában, iskolában 

A szilvalekvárfőzés, a szil-
vás lepény kóstolója és a tök-
faragás is érdekelte a jelenlé-
vőket az őszi piaci vásáron
október 6-án. A rendezvényt
fellépések színesítették.
„Színpadra léptek” a zeneisko-
la növendékei, a kamuti nép-
táncosok, a Hagyományőrző
Népdalkör, óvodás gyermekek
és az ezúttal tangóharmoni-
kán játszó Petneházi Géza. A
gyerekeket népi játékok, kéz-
műves foglalkozások és arcfes-
tés várta.

Az egyik piaci helyiségben
berendeztek egy XX. század
eleji kamrát, ahol sok más mel-
lett máktörő, teknő, bödön,

csajka és vajformázó idézte
meg a letűnt korok paraszti
kamráinak berendezését. 

A rendezvényre ősszel
kapcsolatos dísztárgyakra és

őszi gyümölcsökből készült
süteményekre pályázatot is
kiírtak. A legjobb pályázók
jutalmazása természetesen
nem maradt el.          Sz. K.

Őszi vásár a piacon

Jól esett a helyben főtt szilvalekvárral megkent kenyér.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, 
akik drága szerettünket

FÜSTI-MOLNÁR
BÉLÁT

utolsó útjára elkísérték.
a gyászoló család

Az együttműködés jegyében vettek részt a Hepp iskola tanárai, ve ze -
tői is a Baky utcai óvoda meteorológiai állomásának nemrég történt
átadóján.
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Új típusú együttműködést határozott el a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola, az Alapfokú
Művészeti Iskola és a Békési Kistérségi Óvoda
Központi Fürkész Tagóvodája. Az együttműkö-
dés a tehetséggondozásra épül.

Angolszász mintára ado-
mányboltot nyit a Baptista
Szeretetszolgálat Alapít vány
Békésen.

Az adománybolt október
15-től várja azokat a vásárló-
kat, akik háztartási eszközö-
ket, ru ha neműt, könyvet

vagy gyermekjátékokat sze-
retnének elérhető áron vásá-
rolni, és az összeg gel egyben
jó célt szolgálni, rászoruló
családokat támogatni.

Várják azokat az adományo-
zókat is, akik rendelkeznek
megunt, esetleg hagyatékból

megmaradt, de még jó minő-
ségben lévő férfi, női vagy gyer-
mekruházattal, játékokkal,
háztartási vagy műszaki eszkö-
zökkel, bútorokkal, esetleg tisz-
títószerekkel, tartós élelmiszer-
rel. Eze ket a Nyíri u. 1/1. alatt
található Baptista.Pont-ban

lehet leadni a nyitva tartás
alatt. Nyitva: kedden és pénte-
ken 10-16 óráig. A helyszínen
folyamatosan „turkálós” jellegű
adomány-gyűjtő vásár is lesz.

A Baptista Szeretetszolgá -
lat pénzt adományozók jelent-
 kezését is várja.

Adománybolt nyílik Békésen



…ÉN UGYANAZ VAGYOK!
Az ember – ha tetszik, ha nem – folyamatos küzdelmekben

éli az életét. Hullámhegyek és hullámvölgyek váltják egymást,
különösen akkor, ha valami igazán fontos döntést hozunk.
Elhatározásaink, ha a kimondott szó mögött tartalom is volt,
rövid időn belül meghozzák gyümölcseiket. Ezek a gyümölcsök
pedig éppúgy lehetnek édesek, mint amennyire keserűek is.
Nemrég szembe találkoztam saját magammal, amint Ádám -
ként próbáltam elrejtőzni Isten elől, mondván: Nem tudok
neked mit mondani, üres vagyok! Az Atya, mint mindig, most
is úriember volt. Lehajolt, s csak annyit mondott: „Ez nem szá-
mít, én mindig ugyanaz vagyok. Csak annyit mondj, amennyit
már ismersz belőlem, s ez épp elég!” A körülményeink változ-
hatnak, mi magunk változhatunk, igazi öröm viszont megérte-
ni azt, hogy Őbenne a változásnak árnyéka sincs. Ez csak annyit
tesz, hogy mindig odamehetek elé, nem számít, mi van mögöt-
tem. A Jakab 1:17-ben leírtak tehát nem csupán Istenről szóló
igaz állítások, de egyúttal hozzánk szóló bátorítások is. Amikor
minden inog, amikor keserű gyümölcsöket ízlelünk, Hozzá bát-
ran futhatunk, mert Ő a biztos szikla!             D. Nagy Bence

4 2013. október 22.

MIT TENNE AZ MSZP?
A 2010 óta tartó gazdaságpolitikai irány, amely a ban-

kokat és a multikat is bevonta a közteherviselésbe, össze-
sen 532 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésünk-
nek. A Mesterházy-Bajnai program ugyanennyi terhet
jelentene a magyar háztartásoknak, mert csökkentenék a
bankok és a multik adóterheit. Az őket támogató pénzvi-
lágnak üzennek így: ők jó fiúk lesznek. A rezsicsökkentést
eltörölnék. Ez kb. 300 milliárd Ft-os teher lenne magyar
családok számára. A családi adókedvezmény eltűnne vagy
minimális lenne. Ezzel 230 milliárd Ft-ot vennének ki
több mint 1 millió gyermeket nevelő ember zsebéből. Ez
havi több 10 ezer Ft elvesztését jelenti a gyermekeseknek.
A közfoglalkoztatást nem tartják semmire. Így 300 ezer
álláskereső munka helyett újra segélyt kapna: a mai 80-
100 ezer Ft-os jövedelem helyett 28 ezer Ft-ot. Eltörölnék
Európa egyik legalacsonyabb, 16%-os adókulcsát, és több
adókulcsot vezetnének be, amelyek mind magasabbak
lennének a mostaninál. A legtöbb munkavállalót egy kb.
40%-os  adókulcs sújtaná. A fizetések visszaállnának a
2010 előtti szintre. A nyugdíjasokra is ugyanaz a sors
várna, mint 2010 előtt: elvett egy havi nyugdíj, az infláci-
ót követő nyugdíjemelés elmulasztása. 

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu

Köszöntőjében Mucsi And -
rás, a Békés Megyei Köz gyű lés
társadalmi megbízatású alel-
nöke, helyi önkormányzati
képviselő a megye sokszínű
kulturális életéről beszélt, me -
lyet – szavai szerint – ép pen a
FAMME-hez hasonló körök
testesítenek meg. A tárlatot
Mészáros Zsuzsanna, a békés-
csabai Munkácsy Em lék ház
művészeti vezetője nyitotta
meg. Kiemelte, hogy a 25 éves
jubileumra sikerült egy szép
kivitelű albumot meg jelentet-
ni, melyben a FAMME Bé -
késen is kiállított 15 tagja

mutatkozik be alkotásaival. 
– Nagyon szép a kiállítás, az

összképe rendkívül színvonalas,
a festmények és szobrok egyen-
ként is izgalmasak, ér dekesek –
fogalmazott még a szakértő.
Hozzátette, hogy a megyében

élő, zömében itt is született
művészek alkotásaikon számos
esetben az itteni tájakat, em -
bereket jelenítik meg, ezért a
galérialátogató kultúrabarátok
otthonosan érezhetik magukat
közöttük, így a tárlat biztosan

sikert fog aratni.
A kiállításon a békési „szí-

neket” Görgényi Tamás, He -
ve si Ferenc, Petrovszki Pál és
Szőnyi Graciella képviseli. Al -
kotásaik ezúttal is különösen
figyelemre méltóak.       Sz. K.

Nagyszabású kiállítás nyílt a Galériában
Fennállásának negyed -
évszázados jubileumát
ünnepelte Békésen ok -
tóber 5-én a Független
Alkotók Művészeti és
Művelődési Egyesülete,
a FAMME. Kiállításuk
2014. január 20-ig te -
kinthető meg a Békési
Galériában.

A tárlat a jövő év elejéig látogatható.

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

További tájékoztatásért, kérjük, keresse fel kirendeltségünket!
5630 Békés, Múzeum köz 3. Telefon: 66/411-747, fax: 66/411-977.

E-mail: bekesmmkbekes@lab.hu. Web: http://bekes.munka.hu

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI 
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- baromfigondozó
- édesipari termékgyártó

• Szakképzettséget igénylő munkakörök:
- pultos
- szobafestő
- traktoros
- pék
- lakatos
- mezőgazdasági technikus
- adminisztrátor
- bolti eladó
- benzinkúti eladó
- géplakatos
- víz-, gáz- és központifűtés-szerelő
- hűtő- és klímaberendezés-szerelő
- villanyszerelő
- tehergépkocsi vezető
- textilipari gépbeállító

Folytatás a címoldalról
A disznót Varga István

(Csa viga) vágja le és dolgozza
fel, a folyamatot Öreg Gábor
kommentálja majd, a Körös
Citarazenekar kísérete mellett.
A jószágot szalmával fogják
megperzselni, mint egykor. 

Két békési csapatot látha-
tunk a szombati főnapon
sorra kerülő látványos kol-
bászkészítő versenyen, melyre
összesen 500 csapat nevezett
be. A sportcsarnokban Izsó
Gá bor polgármester és Wich -
mann Tamás egykori kenu
világbajnok vezetésével készít
kolbászt a város, míg a Mokry
sátorban az ausztrálbarát
egyesület tagjai gyúrnak.

Békési érdekeltségű ren-
dezvények:

Október 24. csütörtök
● 9-13 óra Torony Band

(Mokry sátor)
● 10-12 óra Ifjúsági gyúrás

(Mokry sátor)
● 13-14 óra „Az Én han-

gom” énekverseny fellé-
pői (Mokry sátor)

● 14-15 óra Fregolina
Társastánc Klub bemuta-
tója (Mokry sátor)

● 17 óra A fesztivál ünne-
pélyes megnyitója (Mok -
ry sátor)

● 17:30-19 óra Palmetta

koncert (Csabagyöngye
Borsátor)

Október 25. péntek
● 17:00 - 18:00 Energy

Dance Cool (Szabadtéri
színpad)

Október 26. szombat
● 9:30-tól Békés Városi If -

júsági Fúvószenekar (Sza -
badtéri színpad)

● 10 órától Disznóvágás
be mutató, közreműködik
a Körös Citerazenekar
(Szabadtér)

● 10 órától Kolbászkészítő
verseny, melyen békési
csapat is részt vesz (Mokry
sátor, Sportcsarnok)

● 11:30-12 óra Milák
Mendy énekes műsora
(Szabadtéri színpad)

● 12-13 óra „Az Én han-
gom” énekverseny fellé-
pői (Szabadtéri színpad)

Október 27. vasárnap
● 9-12 óra Horváth Rudi és

zenekara (Szabadtér)
● 11-12 óra Körös Cite -

razenekar (Szabadtéri
színpad)

● 10-14 óra Horváth Elek
és zenekara (Mokry sátor)

● 14:30-16 óra Belencéres
Táncegyüttes műsora
(Mokry sátor)

Békés a 
kolbászfesztivál
fókuszában
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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, konyhafelszerelés,
cipő és ruha 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: 06/70-315-9427

„ADNI ÖRÖM”

A Békési Önkéntes Pont
tájékoztatása szerint október
25-én, pénteken 15-17 óra, vala-
mint október 26-án, szombaton
10- 12 óra között a békési kato-
likus és a református temetők-
ben közös takarítás lesz, melyre
önkéntes diákokat és felnőtte-
ket várnak. Eső esetén a teme-
tőtakarítást október 28-29-én
10-12 óra között tartják meg. 

Munkaeszközöket és mun-
kavédelmi felszerelést a szer-
vezők biztosítanak.

Fontos tudnivaló: A diákok
hozzák magukkal az iskolájuk
által biztosított névre szóló
jelenléti naplót, hogy a szevre-
zők igazolni tudják az önkén-
tes közösségi munkát.

Szertettel várnak minden
önkéntest!

Temetőtakarítás



– A mosolyodban még ott
bujkál a régi, bájos kisfiú, de
immár egy felnőtt férfi néz
rám. Mi történt veled az
elmúlt 3 évben?

– Sikeresen leérettségiztem,
és felvételt nyertem a Nem zeti
Közszolgálati Egyetem rendé-
szettudományi karára, bizton-
ságszervező szakirányon. Az
első éven vagyok túl, és megelé-
gedésemre szolgál az eredmé-
nyessége. Az itt eltöltött három
év alatt el fogok sajátítani min-
den olyan tu dást, ami bizton-
sággal, a biztonsági technikával
kapcsolatos. Vagyonvédelmi
cégeknél vezetői pozícióban
helyezkedhetek el majd, ha
befejezetem az egyetemet.

– Sikerült a fővárosnak
elcsábítania?

– Nem szeretnék fenn ma -
radni, mert igaz, hogy szép
fekvésű meg nagyváros, de
mindig jobb a békési flasztert
taposni. Épp ezért itthon, de
legalábbis a megyében szeret-
nék elhelyezkedni. 

– Mi a helyzet az énekesi
karriereddel?

– Egyelőre még nem
beszélhetünk semmiféle karri-
erről, csupán hobbi. Ha isme-

rős kér fel, vagy valamely
városi szervezet megkeres és
ráérek, szívesen elvállalom,
minden ellenszolgáltatás nél-
kül. Az egyetem karain is
rendszeresen vállalok fellépé -
seket sport és kulturális ren-
dezvényeken. 

– Mi újság a magánélet
frontján?

– A barátnőm változatlanul
Kata, több kint 4 éve kitar-
tunk egymás mellett. Hosszú
távra tervezzük a kapcsola-
tunkat, nem csak a megszo-
kás tart össze minket. A töb-
bit meg az időre bízzuk. Ő is
Pesten tanul, így a távolság
sem lehet zavaró tényező.

– Három éve említetted,
hogy esetleg újra próbálkozol a
tévés tehetségkutatókkal. Nos?

– Elindult az X-Faktor újabb
szériája egy vadonatúj men-

torcsapattal. Jelentkez tem, bár
nem voltak komoly szándéka-
im. Az első két meghallgatásra
nem is készültem különöseb-
ben. Továbbjutot tam a tábor-
ba, ahová mindössze 150 pro-
dukció jutott el a több ezres
létszámú jelentkezőből. A tá -
bor embert próbáló volt, mert
sokszor feszegették a jelentke-

zők tűréshatárait minden érte-
lemben, de ez azért volt jó,
mert kiderült, hogy ki az, aki
valóban alkalmas a további
megmérettetésre. Túléltem a
tábor megpróbáltatásait, felke-
rültem a legjobb 50-be, előad-
tam az általam választott dalt,
ami annyira meggyőző volt a
zsűri számára, hogy nagy meg-
lepetésemre és örömömre beju-
tottam a Mentorházba, Tóth
Gabi pártfogoltjaként.

Azóta történt: Ákos beju-
tott az élő adásba, a „kiválasz-
tottak” közé, és már bizonyí-
tott is. A nemes cél érdekében
tanulmányait egy évre felfüg-
gesztette, hogy nagyobb „erő-
bedobással” tudjon az ének-
lésre összpontosítani. Párja,
Kata megértő, és mindenben
segíti, akárcsak a családja.
Ákos szerényen úgy nyilatko-
zott a megyei napilapnak,
hogy szeretne az első hatban
benne lenni. Az első forduló-
ban elsőként jutott tovább, és
reméljük, a győzelemig meg
sem áll!

Ebben mi, békésiek is
segíthetjük. Tehát nézzük az
adásokat, és küldjük a támo-
gató szavazatokat! Gugé

Következő lapszámunkban ifj.
Lakatos Gyula ökölvívóról olvas-
hatnak.

52013. október 22.

Szívből énekelni…
…oly nehéz. Valóban nehéz, de nem a 21 éves
Csordás Ákosnak. Őt hallgatva valami megmozdul
az ember lelkében. Ha kell, „mennydörög”, vagy
épp lágyan simogat a hangja. Egyszer már beszél-
gettünk vele az X-Faktor apropóján, és most nyá-
ron újfent megkerestem, mi újság vele. Az akkori
titok ma már HÍR, amiről az egész város beszél. 

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Október 3-án a Gyermek -
védelmi Jelzőrendszer oktatá-
si-nevelési feladatokkal foglal-
kozó szakemberei vettek részt
a „Találkozások” című konfe-
rencián, amit a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
kezdeményezett. A szakmai
megbeszélésen Kis Eszter, a
Békési Tankerület vezetője
tartott magas színvonalú tájé-
koztatást az oktatási rendszert
érintő változásokról. Az okta-
tási-nevelési intézményeket
képviselő pedagógusok és a
gyermekvédelemben dolgo-
zók rá látást kaphattak a ma -
gántanulóság, az igazolatlan
hiányzások, a vendégtanulói
státusz változásairól. Ké sőbb
Szőke Magdus, a Tisza Kál -
mán Köz oktatási Intéz mény

pedagógusa ismertette az Is -
kolai Közösségi Szolgálat
követelményeit, annak gya-
korlati vo natkozásait, ugyanis
a 2016-ban érettségizni szán-
dékozó tanulóknak 50 órás
önkéntes közösségi tevékeny-
séget kell teljesíteniük, ami
letölthető a Békés Városi
Szociális Szol gálatnál is. 

A „Találkozások” program-
mal az volt a célunk, hogy a
szakemberek találkozzanak,
személyesen vitassák meg a
problémákat. A gyermekvéde-
lemben munkálkodó szakembe-
rek elsődleges feladata a gyer-
 mekek jóléte, melyet az önkor-
mányzati intézményekkel, civil
és egyházi szervezetek kel
együtt működésben érhetünk
el. Ebben városunk élen jár.

TALÁLKOZÁSOK

AZ ÚSZÁSRÓL 1. RÉSZ
Az úszás nagyszerű módja fizikumunk általános megdolgoztatá-

sának és a teljes lelki kikapcsolódásnak. Pozitív élettani hatásai
miatt szinte minden korosztály számára ajánlott. Az úszás kellemes
időtöltés, kikapcsolódás, lazító és pihentető mozgásforma. Akik
rendszeresen járnak úszni, tudják, milyen jótékonyan hat szerveze-
tükre a vízben lebegés, tempózás. Élmény ebben a természetes
közegben megszabadulni testi és lelki terheinktől.

Technikája ráadásul viszonylag könnyen, bármelyik életkorban
elsajátítható. Jótékony hatását mind a fiatalok mind az idősebbek is
élvezhetik, nemcsak a túlsúlyosak számára ad lehetőséget a kímélő
edzésre, hanem akár a várandósoknak, pár hónapos kisbabáknak is.
Megmozgatja a test összes izmát, és javítja az általános teherbíró
képességet. Az egyetlen sportág, amely légzésszabályozásra kény-
szerít, így a légzőszerv igen nagy tréningnek van kitéve. Kedvezően
befolyásolja a szív- és keringési rendszer működését is, ennek
köszönhetően javul a szervezet oxigénellátása. Ismétlődő mozdula-
tai növelik az izmok rugalmasságát. A súlytalan izommunka rend-
ben tartja a gerinc stabil állását is. Nem véletlen, hogy a gyógytor-
na és gyógytestnevelés kiemelt eszköze.

Használják ki, hogy Békésen az ország egyik legjobb gyógyvize
található!

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

ÁLLÁSKERESŐK, PÁLYAKEZDŐK FIGYELEM!
A Béthel Alapítvány OKJ-s takarító képzést indít Békésen. 
A tanfolyamra azon, a Békési Kistérségben élő hátrányos
helyzetű munkanélküli személyek jelentkezését várjuk,
akik szeretnének állást találni és új szakmát tanulni.
A KÉPZÉSI PROGRAM MINDENKI SZÁMÁRA INGYENES!
A résztvevők számára az oktatási napok alatt képzési támo-
gatást és útiköltség-térítést biztosítunk.
A képzést sikeresen elvégzők közül, minimum 15 fő szá-
mára 6 hónapos munkát biztosítunk.
Jöjjön el tájékoztató napjaink egyikére, Békésre a Piac tér
3. szám alá!
2013. október 24.      11 óra
2013. október 31.      11 óra
2013. november 07.  11 óra
Vagy érdeklődjön a +36-70-392-9153-as vagy 
a +36-66-410-444-es telefonszámokon!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Tel: +36-70-392-9153
Tel: +36-66-410-444
Béthel Alapítvány
5630 Békés, Piac tér 3.
Munkanapokon: 8-16 óra

„Munka-Lét: közösségi feladatokhoz kapcsolódó 
munkaerő-piaci program megvalósítása a Békési kistérségben”

A pályázat azonosítója: TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0041
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A BÉKÉSI ÚJSÁG a térség legolvasottabb lapja!
Kéthetente 10 ezer példányban jelenik meg Békés,

Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos településeken.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó. 30/
32-85-777.
Karacson földszinti, háromszobás, erké-
lyes, sarokkádas, szalagparkettás lakás
eladó vagy kertes házra cserélhető. 30/
275-43-73.
Háromszobás kertes ház eladó vagy al -
bérletbe kiadó november 1-től. Érd.: 70/
36-11-973.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Kamuton 2,5 szobás kockaház eladó. 70/
539-09-40.
Mélyen áron alul, megegyezés szerint
eladó másfélszobás, központi és gázfű -
téses, 27 éve épült téglaház kerttel, gyü -
mölcsfákkal. Érd.: 30/542-17-80.
Bercsényi u. 5. alatti 1081 m2 építési telek,
rajta lebontandó házzal eladó. Érd.: 20/
347-23-95.
Munkácsy utcában ház eladó. 66/634-
480, 30/324-60-58.
Egyszobás kertes ház Békésen a Tárház
u. 36. alatt eladó. Üzenetet a postaládába
kérem.
Karacson, az ÁBC háta mögött 1+2 fél-
szobás lakás áron alul eladó. Érd.: 20/41-
32-887.
Karacson, az ÁBC háta mögött, III. eme -
leten, 1+2 félszobás igényesnek  eladó.
Érd.: 20/41-32-887.
Két családnak is alkalmas családi ház
eladó. Tel.: 66/643-392, 70/222-10-48.
A Borosgyáni Homokbánya IV-es taván
hor gásztó tulajdoni rész eladó. Tel.:
70/330-20-40.
Ház Kamuton eladó. Érd.: 70/284-57-34.
Mélyen áron alul sürgősen eladó 25 éves
családi ház Tarhoson. Érd.: 30/955-12-12.
Háromszobás ház eladó vagy érték-
egyeztetéssel lakásra cserélhető. 30/626-
14-31.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Békésen a Széchenyi téren eladó 1+2
félszobás második emeleti tehermentes
lakás reális áron. Érd.: 30-345-8912.
Békés központjában I. emeleti ,háromszo -
bás, 72 m2-es lakás eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/587-41-91.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
1000 m2-es telekkel sürgősen eladó. Érd.:
30/95-27-364.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
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.
Rendőrség melletti utcában jó állapotú 2,5
szobás ház eladó. Gáz- és vegyestüzelés,
ipari áram. 30/221-53-49.
Négyszobás kertes ház eladó. Békés,
Temesvári u. 9. Tel.: 30/528-82-68.
Békéscsabán ház eladó, kertes házat be -
számítok. 20/972-59-02.
Háromszobás családi ház eladó, cserép-
kályha és konvektoros fűtéssel, központ -
hoz közel 1130 m2 telken. Tel.: 66/410-323.
Ház eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Érd.: 30/739-62-58.
Sürgősen eladó a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, össz -
komfortos ház nagy portán, azonnal köl -
tözhető. Tel.: 66/412-070, délután.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/933-
70-36. 
Négyszobás kertes ház 1090 m2 telken
sok melléképülettel eladó. Ipari áram, 40
db gyümölcsfa. Érd.: 30/225-78-24.
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, mű -
velhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este. 

Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1.
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Tele -
fon: 70/554-94-24. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Áron alul eladó egy igényesen, teljes -
körűen felújított, második emeleti, 69 m2-
es, háromszobás lakás csendes kör nye -
zetben, az Ady 12-ben. Ingatlancse ré vel,
ké rem, ne keressenek. 30/606-8818. 
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
Rosszerdőn téliesített hétvégi ház eladó.
70/597-60-61.
Nagykertben téliesített nyaraló havi száz -
ezer részletfizetéssel eladó. Jószágokat,
szobabútort beszámítok. 20/800-86-71.
Ház eladó bontásra. Érd.: 66/415-380, 17-
20 óra között.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 
Murony központjában ötszobás, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belvárosi egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagyerkélyes, te -
raszos földszinti lakás eladó vagy lakásra
cserélhető frekventált helyen. Értékkülön -
bözettel. Tel.: 20/383-41-45. 
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált he -
lyen másfélszobás, kis rezsijű lakás el adó.
Egyedi víz és gázóra. Ár megegyezés sze -
rint. Érd.: 70/63-89-231. 
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál
eladó, vagy békési lakásra cserélhető.
30/514-04-68. 
Horgásztó tulajdonrész eladó. Tel.: 70/27-
10-532.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Kertes ház eladó, vagy tömblakásra cse rél -
hető. Két nagyszoba, nagy kert, gáz fűtés.
Ár: 1 millió Ft. Békés, Kecskeméti u. 51.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dánfokon hétvégi ház sürgősen eladó.
Gáz, villany, víz van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 20/217-82-84.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
Békésen kétszobás, garázsos, kertes ház
a Szendrey utcában eladó 4,6 millió Ft-
ért. Tel.: 70/60-60-347.
Azonnal beköltözhető ház eladó. 3 + fél
szo ba, 1028 m2 portával, fűthető csempe -
kályhával és konvektorral. Ár: 4,9 millió Ft.
Tel.: 20/258-44-60.
Kőporozott kétszobás, összkomfortos, régi
építésű, konvektoros, cserépkályhás ház
eladó a Hargita utcában. 4,95 millió Ft.
70/324-20-47.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Szélső utca 49. számú ház 5,5 millióért
eladó. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi D. utca 51. alatt.
Ára: 5,5 millió Ft vagy megegyezés sze -
rint. Érd.: 66/634-238, 70/776-88-33.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em. 28.
lakás. Irányár: 5,9 millió Ft. Össz kom fortos,
két szoba, nagy konyha, nagy erkély,  rá -
csos lezárt rész. Érd.: 30/851-52-15.
Bánhidai részen, az Árpád u. 11. alatti ker -
tes családi ház eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 70/516-52-41.
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szom szédságában háromszobás össz -
kom fortos családi ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/580-86-44.

Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
fél szobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59. 
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
für dőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Móricz Zs. utcában 105 m2-es, 2,5 szobás
téglaház melléképülettel eladó. Irányár: 8,2
millió Ft. Érd.: 66/414-193, 30/74-47-345.
Karacs 1/B-ben 2. emeleti, nagyon szép
állapotú, háromszobás lakás eladó. Irány -
ár: 8,9 millió Ft. Tel.: 30/299-06-21. 
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt 45 m2-es
tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 10
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/
414-685.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Eladó 160 m2-es galériás ház. Hőszigetelt,
padlófűtéses, klimatizált, gáz- és vegyes
tüzelésű. Irányár: 26 millió Ft. Posta u. 3/1.
30/27-94-760.

KIADÓ INGATLAN

Telephelynek, műhelynek való önálló in gat-
lan főútvonal mellett kiadó. 30/322-18-37.
Teleky utca 7. szám alatt kedvező áron ga -
rázs kiadó. Tel.: 30/327-21-39.

INGATLANT KERES

Bútorozott, egyedi fűtésű egy- vagy más-
félszobás kiadó lakást keresek Békésen.
20/359-83-23. 
Kiadó kertet keresek, téliesített házzal Bé -
késen hosszú távra. Tel.: 20/43-41-480.
Fiatal pár olcsón, kis rezsijű albérletet ke -
res. 30/438-97-41, 70/503-47-77.
Téglaépítésű, előkertes, 2-3 szobás ker -
tes házat keresek megvételre 7-8 millióig
óvoda, iskola közelében. Tavaszi költözés-
sel. 30/367-75-00.

KERT
Eladó 12,7 ha 338 AK szántóföld Békés kül-
területén, kövesút mellett. Tel.: 66/412-058.
200-300 AK földet vásárolnék Békés vagy
Szolnok megyében. Öntözhetőség előny.
Tel.: 66/410-424.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel el -
adó. WC, víz, áram, tárolóhelyiség. Tel.:
66/643-045, 20/56-09-175.
Békésen, horgásztónál 1000 m2 zártkert
sok gyümölcsfával eladü. Víz, villany van.
Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó 4 db jó állapotú, használt Fiat Punto
(1.2.-es) fém felni. Érd.: 30/324-98-87.
Oldalkocsis Jawa Kamuton eladó. Tel.:
70/27-10-532.
195x75x14 cm kistehergépkocsira való
összeszerelt gumiabroncsok eladó. Érd.:
30/94-55-433.
Megkímélt, 1100 cm3-es Peugeot metál-
szür ke ötajtós, V-horgos, 13 éves szgk.
Békésen eladó. Karacs 2/B. garázsoknál.

ÁLLAT
Birka kettéhasítva vagy konyhakészen
eladó. Érd.: 70/218-29-68.
Különféle súlyú hízók eladók. 70/539-09-40.
100-110 kg-os hízó eladó. Érd.: 70/236-
73-57.
Csirke továbbtartásra, pecsenyeliba el -
adó. Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Hathónapos máltai selyemszőrű fehér kan
kiskutya és héthónapos siffterrier barnás
kan kiskutya eladó oltással, chippel. 30/
868-15-65.
Fekete patkányfogó tacskó kutyus ingyen
elvihető. Tel.: 66/417-891.
Fias tehén eladó. Tel.: 70/659-19-24.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet
keresünk békési sörözőbe. Tel.: 20/391-
30-69.

EGYÉB
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81. 
Mikrohullámú sütő eladó. Érdeklődni:
20/886-06-50. 
Eladó: 220 V-os, kisteljesítményű papri ka -
daráló, kb. 50 literes zöldszínű üvegballon.
Érd.: 70/776-40-61.  

40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
14-es gyermekkerékpár oldalkerekekkel prí -
ma állapotban eladó. Érd.: 30/463-44-60.
Nagyméretű csempekályha eladó. 30/
325-10-32.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel
10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Vásárolok rossz tévét, hűtőt, hűtőládát,
mosógépet, centrifugát, akkumulátort,
vashulladékot. 30/837-01-25.
Háromrészes szekrénysor, gáztűzhely
gáz palackkal, kétágú falétra eladó. Érd.:
66/413-655.
Eladó: villanymotorok, szivattyúk, mester ge -
renda, betongerenda, ajtólapok, üveges ab -
lak szárnyak, férfi kerékpár. Tel.: 66/412-862.
Eladó: kisbálás búzaszalma, 50 l-es üveg-
ballon, 1 mázsás káposztáshordó, MZ
kerék. Tel.: 66/417-228, 70/561-87-43.
Sütőtök eladó. 70/379-03-32.
Vásárolok régi bútorokat, mindenféle tollat,
hagyatékot. Minden kidobásra váró tárgyat.
30/837-01-35.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, függönykarnisok 3
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/416-91-17.
Nagyméretű matracot vagy összecsuk ha -
tó ágyat veszek olcsón. Piros vagy bordó
érdekel. 20/36-00-470.
Fényterápiás készlet, forró gőzzel porszí vó
va salóval eladó Békéscsabán. 70/296-49-14.
Összecsukható gyerekágy és egy rokkant -
kocsi eladó. Érd.: 70/236-73-57, bármikor.
1,5-2 méteres örökzöldek eladó. 800
Ft/db. 30/626-14-31.
Rossz akkumulátort vásárolok. 20/463-
65-89.
Eladó: női hajlítottvázú magyar bicikli jó ál -
la potban, férfi mountain bike kerékpár, 50
literes üveg kosárral. Tel.: 30/321-35-52.
Jonatán almacefre kb. 80-100 kg eladó.
Tel.: 30/321-35-52.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
7x3-as csempekályha bontva eladó. 30/
365-94-41.
Szeneskannák, gyári vaskas, csősatu,
vasaló, újszerű porszívó, újszerű elemes
óra eladó. 70/236-35-37.
10 mázsa almacefre eladó. 66/415-282,
20/243-98-31.
Eladó: szekrénysor, rekamié, heverő, 2 fo -
tel jó állapotban. Tel.: 66/643-392, 70/
222-10-48.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 06 - 30 - 433 79 89
Megvételre keresek 200 literes alumínium-
vagy teflonbevonatú hordót. 2 db cam ping
kerékpár eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Bontásból 55x87x170cm-es beépített
csem pekályha eladó. Érd.: 70/367-08-14.
Eladó egy megkímélt szekrénysor reális
áron. Érd.: 30/335-99-23.
Baby és gyermekruhák, bodyk eladók
300-500 Ft/db áron. Érd.: 30/645-52-66.
170/52-es új munkaruha öltöny eladó. Tel.:
30/655-25-15.
Husquarna elektromos 1,6 kW-os lánc fű -
rész 35-ös karddal, új Stihl lánccal  alkal -
mi áron 20 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 20/46-
325-33.
Vanilia 24-es női kerékpár eladó. 30/34-
14-420.
Nagy cserepes virágok: piros és sárga
virágú klívia, filodendron, kukoricalevél,
stb. eladó. 20/355-77-26.
Othello szőlő és búza eladó. 66/410-204.
Eladó: 400 mm átmérőjű, 160 W-os szel-
lőztető ventilátor, Energomat mosógép.
Érd.: 30/988-25-50.
Ágyneműtartós 150x70 cm-es megkímélt
heverő 10 ezer Ft-ért eladó. Kitűnő álla potú
6kW-os olajkályha, 0,8 l/óra fogyasz tással
10 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 20/46-325-33.
Dióbelet keresek megvételre. 70/218-29-68.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo ba -
fal, gázpalack, régi ágy, ágybetét, három-
ré szes ülőgarnitúra, hűtőláda, szennyes -
láda, sublót. Érd.: 30/739-62-58.
Sütnivaló narancstök eladó. Érd.: 66/634-
708.
Az Omega együttes bakelit lemezeit kere-
sem megvételre. 70/256-53-09.
Észak-erdélyi, máramarosi kiránduláshoz
keresek útitársat, 2-3 főt. 30/94-55-433.
Aranyeső, labdarózsa, hibiszkusz, pirosló
hunyor és birsalma eladó. 20/355-77-26.
Négykerekű rokkantkocsi új akkumulátor-
ral eladó. 30/300-05-19.
Háromégős használt, barna színű Ka -
rancs gáztűzhely olcsón eladó. Tel.: 30/
229-09-74.
Eladók: számítógépasztalok újszerű álla -
potban, bontott ajtólapok olcsón, régi vilá-
gos 3 db-os szekrénysor. 30/342-98-07.
Eladó: kétszemélyes kihúzható rekamié,
zuhanytálca olcsón, 3 db használt, jó álla -
potú konvektor. Érd.: 30/342-98-07, 66/
411-443.

Eladó egy kisebb és egy nagyobb újszerű
fateknő és egy vastag falú műanyag só -
zókád. Érd.: 66/412-070, délután.
Különböző méretű futószőnyegek, közép-
szőnyegek, asztallap, ülőke, üvegajtó tok -
kal eladó. 66/739-890.

Kukoricamorzsoló Kamuton eladó. Tel.:
70/27-10-532.
Nagykertben 80 db bontott hófogós cse -
rép eladó. 20/800-86-71.
Mézédes körtecefre, keverőtárcsás mos ó -
gép, kis vaskályha eladó. 30/34-14-420.
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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: OKTÓBER 29. KEDD 12 ÓRA.

90 évesen is 
jó egészségben

A kiváló egészségnek örven-
dő, 90 éves Hegedűs Lászlónét
nemrég köszöntötte Izsó Gá -
bor, Békés város polgármeste-
re. Virágcsokorral és a jubileu-
mi kort megélt személyeknek
járó miniszteri oklevéllel tett
személyes látogatást a polgár-

mester a hölgy otthonában.
Julika néni nagyon ritkán szed
gyógyszert, és abban hisz,
hogy a mozgás tartja karban a
testet. Nagycsaládja körében
gyermekei, öt unokája és hat
dédunokája ünnepelte a jeles
dátumot.  

A Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. munkatár-
sat keres főkönyvelői mun-
kakörbe. 

A munkához elvárt gyakor-
lati idő: 2 év felett 5 évig ter-
jedően, a szükséges iskolai
végzettség gimnázium, szak-
középiskola. A munka betöl-
téséhez elvárt szakképzettség:
regisztrált mérlegképes köny-
velő. A munka elvégzéséhez
felhasználói szintű számítógé-

pes tudás szükséges. Foglal -
koztatás heti időtartama: 40
óra. Bérezés megegyezés sze-
rint. A munkavégzés helye:
5630 Békés, Verseny u. 4.,
valamint a munka kezdete
2013. november 1.

Az állással kapcsolatban a
66/411-174-es telefonszámon
lehet érdeklődni. A fényké-
pes önéletrajzokat a bksz@
bekesvaros.hu e-mailcímre
várják.

Álláshirdetés

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az önkéntes tevékenységet vállalók és önkéntesek segít-
ségét igénylők közötti kapcsolatteremtést célozza az
„Önként Békésen” című pályázat, amely a napokban
indult. A TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0023-as azonosító
számú pályázat az Új Széchenyi Terv keretén belül, az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. A Családért Alapítvány
és a KÉSZ békési csoportja által megnyert pályázat 2013
szeptemberétől 12 hónapon át tart.

A PROJEKT FŐBB ADATAI:
A projekt megvalósítási időszaka: 2013. szeptember 1. – 2014. augusztus 31.
A projekt összköltsége: 13.484.336 Ft
Kedvezményezett: Családért Alapítvány
Konzorciumi partner: KÉSZ békési csoportja

Bővebb tájékoztatás:
Web: www.bekesionkentespont.hu
E-mail: bekesionkentespont@gmail.com
Telefon: +36-20/44-60-312

Békési Önkéntes Pont – „Híd ami összeköt minket”
5630 Békés, Petőfi u. 4. 13. iroda
Fogadó órák: H, K, Cs, P: 8:30 -13:30 Sze: 9:30 -15:30
Telefon: +36-20/446-03-12
E-mail: bekesionkentespont@gmail.com
Honlap: www.bekesionkentespont.hu
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Október 23. szerda 10 óra
Városi ünnepség az 1956-os Forradalom és Sza -
badságharc 57. évfordulója  alkalmából. Bőveb -
ben a címoldalon.

Október 25. péntek 16 óra
Író-olvasó találkozó Bányai Tamás íróval, a
Békési Könyvtárért Alapítvány 2009-es novella-
pályázatának, az Egyesült Államokban élő győz-
tesével. A belépés díjtalan.
Könyvtár

Október 26. szombat 14:30
Békési FC – Elek bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya

Október 26. szombat 18 óra
Békési FK Kft. – Ózd bajnoki férfi kézilabda-
mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 29. kedd
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Hajnal István Idősek Otthona

Október 29. kedd 17:30
Dr. Gaál Emmánuel szakorvos előadása az egész-
séges életmódról, a flavonoidokról és jótékony
hatásukról. 
Gyermekkönyvtár

Október 29. kedd 17:30
Kulcsár-Székely Attila színművész előadása Mus -
tármag címmel. Az előadást az előadó Wass Albert
műveiből szerkesztette. Szervező a békési KÉSZ.
Bővebben lapunk 8. oldalán.
Könyvtár

Október 30. szerda 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi művelődési ház

Október 30. szerda 18 órától 
Molnár V. József magyarságkutató előadása A
magyarság halott tisztelete címmel.
Kulturális központ

November 1. péntek 10 óra
Megemlékezés a Hősök és Áldozatok Napja
alkalmából. Bővebben lapunk 2. oldalán.
I. és II. Világháborús Emlékmű

November 2. szombat 10 óra
X. Fregolina Kupa táncverseny. Belépőjegy:
900 Ft/fő.
Kulturális központ

November 3. vasárnap 16 óra
Békési NKTE – Füzesgyarmat bajnoki női
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 23. – NOVEMBER 5. KÖZÖTT

Hogyan keletkezett a humbug szó? Állí -
tólag egyszer a gyerekek meg akarták tréfál-
ni Darwint, és bevittek neki egy ilyen-olyan
rovartestrészekből összeállított bogár-prototí-
pust, s megkérdezték tőle, hogy milyen állat.
Darwin visszakérdezett: zümmögött-e (hum)
ez a bogár (bug)? A gyerekek persze azt állí-
tották, hogy igen. Mire Darwin kijelentette,
hogy akkor ez egy humbug.

Hogy valóban ez-e a szó eredete, azt nem
tudom, a történet mindenesetre nevetésre
fakaszt. Van azonban egy tanulsága, amit
levonhatunk a régebben átvett angol szavak-
kal kapcsolatban: nevezetesen hogy a magyar
kiejtés a leírt formát követi, nem a kiejtettet.
Mivel a magyar nyelv alapvetően a kiejtést
követő helyesírást részesíti előnyben, bizonyos
ideig ingadozik az írásmód a kiejtett és az ere-
deti nyelven leírt alak között, majd a kiejtés

fényében megszilárdul a leírás is – például a
kempinget és a diszkót sem campingnek és
discónak írjuk. A humbug viszont így
maradt, holott eredetileg ’hambag’-nak ejtik.

Talán régebben vettük át ezt a szót, mint
gondoljuk? Valószínű. Már Szabó Lőrinc
költészetében is előfordul: „s a vén kalap
nekem esik, / s gúnyolni kezd és kiabálni,
/pénztárcám azt rikoltja, hogy / humbug az
egész urizálás, /mert proli, az hát, az
vagyok!” József Attila pedig így ír 1934-ben:
„Nem, nem igaz, nem, nem igaz, /hogy nincs
elég tyúk, humbug az.” A humbug viszony-
lag új keletű a nyelvünkben, ott volt helyet-
te eddig is a hűhó, ámítás, szemfényvesztés,
csalás, handabandázás, szélhámosság, szé-
delgés, áltatás, nagyítás, túlzás, lódítás – ne
vonakodjunk ezeket használni helyette. 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
SOK HUMBUG SEMMIÉRT

Hagyományosan Benedek
Elek születésnapjára időzítet-
ték a Magyar Népmese Nap -
ját a Bóbita Integrált Óvo dá -
ban. Az ideiglenesen a Jantyik
utcán elhelyezett intézmény
óvónői és gyermekei ezúttal is
fogadtak vendégeket más óvo-
dákból, valamint visszavárták
az iskolába került elsősösöket,
hogy együtt játsszanak a me -
sék alapján. A Pillangó cso-
portosok előadták Benedek
Elek A csillagszemű juhász cí -
mű meséjét, majd ez alapján
játékos csoportverseny folyt. 

Urbancsekné Sebestyén
Ma rianna, a Bóbita Integrált
Óvoda vezető óvónője lapunk-
 nak elmondta, nagyon várják,

hogy beköltözhessenek a telje-
sen átépített Ótemető utcai
óvodájukba, ahol jövőre szep-

tember 30-án Benedek Elek
155. születésnapját ünnepelhe-
tik majd.                     Sz. K.

Ovis találkozó a
Magyar Mese Napján

Óvodások játékával életre kelt A csillagszemű juhász című Benedek
Elek mese.
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2012 legjobb magyar termé-
szetfotóit láthatja az ér deklődő
publikum a Kecs keméti Gábor
Kulturális Köz pont ban. A tár-
lat az Állatok Világ napja kap-
csán nyílt meg október 4-én. A
Magyar Termé szetfotósok Szö -
vetsége vándorkiállítása no -
vember 4-ig várja a látogatókat
vadállatokról, rovarokról, ter-
mészeti jelenségekről ellesett,
meg nem ismételhető szebbnél
szebb pillanatfelvételekkel. Az
Év Ter mé szetfotósa díjat
egyéb ként tavaly Daróczi Csa -
ba érdemelte ki „Szeánsz” című
fotójával, amely egy Akasztó
mellett megpillantott haty-
tyúcsapatot örökít meg a szinte
teljesen befagyott tavon.

Szintén az Állatok Világ -
nap ján tartott óvodás csopor-

toknak előadást a felelős állat-
tartásról Monostori Piroska,
az „Esély” Állat- és Termé -
szet védő Egyesület önkéntese.
Elmondta, hogy már 1931 óta
október 4-én emlékeznek
meg az állatokról a világban.
Ez Assisi Szent Ferenc napja,
aki a legendák szerint nem
csak szerette az állatokat, ha -
nem értette a beszédüket is. 

Az előadást a Felelős Állat -

barátok Egyesülésének kis-
filmje egészítette ki, melyben
hasznos és a legkisebbek szá-
mára is közérthető tanácsok
hangzottak el arról, hogyan
legyünk jó gazdik. Az előadá-
sok a hónap további napjain is
folynak, és a szervező egyesü-
let tervei szerint legalább 500
békési óvodás és általános
iskolás gyermek hallhatja ezen
a helyszínen.                 Sz. K.

Állatvédők előadásai
a kultúrházban
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www.rutinati.hu

www.bekesiujsag.hu

Horgász
szemmel

Mint köztudott, a hideg vi -
zekben a halak élete lassul, ezért
kevesebb táplálékra van szüksé-
gük. A vizek jó része letisztul, és
félénkebben keresgélnek benne
a halak. Ezért olyan csalikat,
csalianyagokat kell használ-
nunk, ami a halakat megtévesz-
ti, és az etetésre csalja, sőt ott is
tartja. Ezeken a vizeken kimon-
dottan hideg vízi etetőanyago-
kat használjunk. A hidegvízi
etetőkeverékek a nyári etetők-
höz képest színben és aromában
eltérnek, vagyis a színe a fenék-
hez hasonlatos, sötétbarna, feke-
te és bordóvöröses. Nagyon fon-
tosnak tartom még az íz- és
illatanyagok használatát. A hi -
deg vízi etetőanyagok erősebb
aromával vannak ellátva, mint a
nyáriak, de mindenképpen
ajánlatos további aromásításuk
folyékony vagy por formulával.
Egyre többen használják a CSl
KUKORICA CSIRA LIKÖR
aromát, mert ezeknek kiváló
csalogatóhatásuk van. A hideg
vizekben már nem a mennyiség,
hanem a minőség a döntő, ami-
kor etetőkeveréket keresünk és
alkalmazunk.

Szekerczés Sándor

HIDEG VÍZI 
ETETŐKEVERÉK 
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Hosszú bajnoki szezonjának
a felén is túl van már a Békési
FC, amely első bajnokiját a
Megye II-ben augusztus 10-én
játszotta, az utolsó forduló
pedig december 1-jén lesz. A

Bíró Péter edző által irányított
felnőtt csapat az első 10 fordu-
lóban négy győzelmet aratott,
négyszer döntetlent ért el és
kétszer kikapott, amivel a 7.
helyen állnak a tabellán. 

– A két vereséget illetően
nincs bennünk csalódottság,
mivel a két bajnokesélyes csa-
pattól kaptunk ki, a Mező -
kovácsházától és a Déva vá -
nyától, melyek magasan kie-
melkednek a mezőnyből. Ed -
dig a várakozásoknak megfe-
lelően teljesít a csapat –
mondta el lapunknak Bíró
Péter. Hozzátette, együttese
nagyon fiatal, 1-2 kivétellel

ifjúsági korú játékosok alkot-
ják, sokszor ez a rutintalanság
az oka a pontvesztésnek.
Ugyanakkor, ha sikerült össze-
csiszolódnia a zömében helyi
lakosú és saját nevelésű csa-

patnak, akkor szép jövő állhat
előttük, máris sokan emlege-
tik a Békési FC-t a megye üde
színfoltjaként. 

A szurkolók nem pártoltak
el a csapattól, sokat érdeklőd-
nek a hazai meccseken, amiért
Bíró Péter lapunkon keresztül
mond köszönetet.

A Békési FC ifjúsági csapa-
ta jelenleg a 2. helyet foglalja
el a tabellán, 23 megszerzett
ponttal. Az ifiből az elmúlt
mérkőzések során egy újabb
saját nevelésű játékos, a 17
éves Szabó Dávid nagyszerű
játékkal mutatkozott be a fel-
nőttek között.             Sz. K.

Középmezőnyben
a Békési FC

Hetedik jelenleg a Békési FC a bajnokságban.
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A napokban ját-
szotta a Ma gyar
Kupa II. forduló-
jának mér kőzé-
sét a békési férfi
kézilabda együt-
tes. A csapat a
Ba ranya megyei I.
osztályban szereplő
Bácsbokodon lépett pá -
lyára. A meccsen rekord szá -
mú találat szü letett, a vég-
eredmény: Bács ka SZSE –
Békési FK 20:57.

Közben az utánpótlás csa-
patoknál is folyik a nagy-
üzem. U14-es (1999. január 1.

után születettekből
álló) csapatunk

például részt
vett Kecske mé -
ten az Erima
bajnokság kva-

lifikációs torná-
ján. A békésiek

kiemelkedtek a me -
zőnyből, eredményeik:

Bé kés – Da bas 45-10, Békés
– Paks 67-8. A döntőben a
Pick Szeged B csapata sem
jelentett akadályt, me lyet a
Kádas László edző által irá-
nyított együttes 37-14-re
győzött le. 

Békési győzelem 
a Magyar Kupában

A Szegedi Kis István Re -
formátus Gimnázium, Ál ta lá -
nos Iskola, Óvoda és Kol légium
végzős, 13.B osztályos tanulója,
Pankotai Kin ga eredményesen
szerepel a sportversenyeken. Az
elmúlt hetekben ismét szép

sikereket ért el. Október 5-én a
Református Középis kolák Atlé -
tikai Találkozóján 100 méteres
síkfutásban 12,7 másodperc
alatt teljesítette a távot, ezzel
első helyezést ért el a hatodik
kor csoportban. Egyéni csúcsot

állított fel távolugrásban, 511
cm-es eredményével szintén el -
ső lett a korcsoportjában. Szep -
temberben a női junior hétpró-
ba csapatbajnokságban harma-
dik helyezett lett. Felkészítője
és edzője: Rácz András.   M. A.

A refis Pankotai Kinga sportsikerei

Telefon: 66/411-023

Békés, Teleky u. 17.

MegérkezettMegérkezett

téli árukészletünk!téli árukészletünk!

Kabátok, dzsekik,Kabátok, dzsekik,

csizmák, nadrágok,csizmák, nadrágok,

pulóverek.pulóverek.

Vöröshagyma akció!

1500 Ft/14 kg

Vöröshagyma akció!

1500 Ft/14 kg

MEGHÍVÓ
A KÉSZ BÉKÉSI SZERVEZETE 

sok szeretettel meghív 
minden kedves érdeklődőt a

„MUSTÁRMAG” című előadásra, melyet

WASS ALBERT műveiből szerkesztett és előad:

KULCSÁR-SZÉKELY ATTILA,
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház

színművésze

Zene: Kormorán
Rendezte: Csurulya Csongor

Helyszín: Püski Sándor Könyvtár Békés
Időpont: október 29. kedd, 17:30

A műsor célja, hogy erősítse az erdélyi- és össz-
magyar nemzeti öntudatot, és hogy eloszlassa azt
a tévhitet, hogy Wass Albert múltba forduló,
búsongó, jövőkép és optimizmus nélküli, nacio-
nalista és antiszemita. Az előadásban a megbo-
csátáson, az együttélésen, a pozitív jövőképen van
a hangsúly. A csodát nem várni kell, hanem a cso-
dát meg kell cselekedni – összegzi a Mustármag
mondanivalóját az előadó. 

Autómosó és autókozmetika

5630 Békés, Táncsics u. 29/1.

20/33-44-088
Elérhetőség bejelentkezéssel:

66/414-544,

Teljes belső
autókozmetika:
- vaxos mosás

- belső takarítás
- műszerfalápolás

Október 12-én országos
bajnoki címet nyert Pataky
Ádám, a Szegedi Kis István
Református Gimnázium
diákja. A Vegyes Korong
Országos Bajnokságon Ádám
a juniorok között verseny-
zett. Mivel ő találta el a leg-

többször a korongokat, az
egyéni versenyben országos
magyar bajnok lett. Fel -
készítője: Schup kégel Ádám.
Érdekesség, hogy a 11. osztá-
lyos gimnazista a lövészet
mellett kosárlabdával is fog-
lalkozik.                     M. A.

Pataky Ádám országos
lövész bajnok


