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Lapunk elé…
Mostani lapszámunk cikkeik
olvasva az önkéntesség fogalma köszön vissza újra meg
újra. Megkezdte ugyanis munkáját a Békési Önkéntes Pont,
amely pályázati forrásból igyekszik népszerűsíteni az önkéntes
munkát, egymáshoz közelíteni
a rászorulókat és az önkénteseket. A projekt részleteit itt a
címoldalon olvashatják.
Önkéntesek szépítették meg
a bélmegyeri óvoda épületét,
és szintén önkéntesek szedték
a szemetet szakadó esőben a
„Te szedd” akcióban is, melynek eredménye 50 zsák hanyagul eldobott szemét összegyűjtése volt. Erről a két témáról
lapunk 6. oldalán találnak
tudósítást.
A békésiek készek önkéntes
munkát végezni, ez derült ki az
internetes oldalunkon közzétett
kérdésünk válaszaiból is.

Az egész országban egyedülálló, gyermekléptékű
meteorológiai állomást és kísérletező helyet
adtak át szeptember 9-én Békésen, a Baky utcai
Fürkész Központi Tagóvodában. A rendezvény
díszvendége Reisz András meteorológus volt.
Az ünnepi alkalmon Béres
Istvánné vezető óvónő elmondta, hogy az óvoda a
környezet- és egészségtudatos szemlélet kialakítására
törekszik. Ehhez a törekvéshez kapcsolódik a Bagolyné
Szűcs Andrea óvónő ötletére
megvalósult meteorológiai
állomás, ahol a gyerekek
megfigyelhetik és rögzíthetik az időjáráshoz köthető
jelenségeket: a szelet, a napot és a csapadékokat, a hó-

napok változását és a Hold
járását, továbbá kísérletezhetnek vízzel és homokkal.
– Meteorológiai állomásunk
és kísérletező helyünk egyedülálló az országban, gyermekméretű, környezetbarát
anyagok felhasználásával készült. Hasonló építmény létezéséről nem tudunk – fogalmazott Béres Istvánné. Bereczki Lászlóné, a Békés Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
igazgatója kiemelte: a gyere-

A Fürkész ovi meteorológiai állomását Reisz András meteorológus adta át.

kek itt tapasztalati úton szerezhetnek ismereteket.
Az állomást Reisz András
meteorológus adta át. A televízió időjárás-jelentéseiből ismert fiatalember fontosnak
tartotta, hogy a gyerekek e

helyen játékos formában ismerhetik meg a világot, kémlelhetik az égboltot, kereshetik a jelenségek okát. Biztatta
az ovisokat, hogy minél többet tartózkodjanak a természetben, és minél kevesebbet

Híd önkéntesek és rászorulók között
Nagy érdeklődés övezte az „Önként Békésen” elnevezésű (TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0023) projekt
nyitórendezvényét szeptember 13-án, melyen
oktatási és kulturális intézmények, egyházi szervezetek, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatói és magánszemélyek jelentek meg, mint a
Békési Önkéntes Pont jövőbeni partnerei.
A rendezvény kezdetén Izsó
Gábor polgármester méltatta a
pályázatot megnyert Családért
Alapítvány és a békési KÉSZ
szervezet eddigi tevékenységét,
elsősorban a rászorulók között
végzett munkáját.

– Az önkéntesség lényege,
hogy visszaadjunk valamit a
köznek. Talán kötelessége is
ez azoknak, akik többet kaptak lehetőségekben, anyagiakban. Adni jó, az önkéntesség
tehát nemes értelemben vett

Bereczki Mónika.

Sándor-Kerestély Ferenc.

önzés – fogalmazott a város
első embere. Hozzátette, hogy
a most induló, közel 13,5 millió forintos, egy évet felölelő

projektnek az a célja, hogy
összehozza az önkéntes munkát vállalókat azokkal, akik
valamiféle segítségnyújtásra

Békés is benevezett a „Magyarország,
szeretlek” mozgalomba
A közmédia országos kezdeményezése az „Itthon vagy Magyarország,
szeretlek!”
elnevezésű hétvége, amely
szeptember 28-29-én lesz. A
két nap során megvalósuló
rendezvények kiemelt helyet
kapnak a Magyar Rádió és a
Magyar Televízió csatornáinak
műsorkínálatában. Az egyedülálló eseményhez mintegy
1300 magyarországi település
csatlakozott.
Békésen is mind a két napon lesznek programok. Szep-

nyomogassanak „kütyüket”,
ismereteiket saját megfigyeléseikkel szerezzék.
Később a Katica csoport
gyermekei Fazekas Klára óvónő vezetésével bemutatták,
hogyan működik a meteorológiai megfigyelő állomás és
a napóra.
A létesítmény megvalósulását támogatták: Békés Város
Önkormányzata, Kovács János és Kovács Jánosné, Újhelyi
Szabolcs, Dohányos János, Kis
János, Herbert János, Lukács
Zsolt, Kis Anikó, Balog István, Ilyés Péter, a közmunkaprogramban dolgozók, valamint a Fürkész Központi
Óvoda munkatársai.
Szegfű Katalin
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Az eget is gyakrabban fürkészhetik a Fürkész ovisok
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Szívesen lenne
önkéntes?

tember 28-án, szombaton a
Durkó utca 8. szám alatti
Tájházban a VIII. Békési
Tökmulatságra kerül sor,
melynek szervezője a Nefelejcs Egyesület. A rendezvény
sztárvendége Szőke András
filmrendező, médiaszemélyiség lesz. A programok: tök-

szépségverseny, tökös és szilvás ügyességi játékok, tökszobrászat- és fafaragás-bemutató, töklekvár és szilvalekvár főzési bemutató, a
zenés fellépések 10 órától 17
óráig tartanak. Zárásként
pedig táncos felvonulás lesz az
elkészített töklámpásokkal a

Belencéres Néptáncegyüttes
vezetésével a városban.
Szeptember 29-én, vasárnap 14 órától Szent Mihálynapi Forgatagra kerül sor a
Kecskeméti Gábor Kultu rális Központ aulájában.
Helyi termékek bemutatója
és kóstolója, mesterségbemutató lesz. Zenés és táncos
rendezvényekkel a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt
várják. A Mihály-napi Forgatag vasárnap este közös tűzgyújtással zárul.

szorulnak, vagyis általa a
város mindenképpen gazdagodni fog.
A pályázat részleteiről
Bereczki Mónika projektmenedzser beszélt. Elmondta,
hogy a Békési Önkéntes Pont
munkaterülete Békés mellett
Kamut, Murony, Tarhos és
Doboz település, ahol különféle kezdeményezések valósulnak majd meg. Ehhez várják a
hatékonyságot növelő ötleteket, a kreatív hozzászólásokat,
az önkéntesek jelentkezését,
és persze a rászorulókét.
Folytatás a 3. oldalon

Döntsünk a jövőnkről!
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
győri szervezete „Döntsünk a jövőnkről: Mégse engedj,
Uram, félúton megállni!” című
országjáró kerekasztal-beszélgetését Békésen tartja.
Időpont: szeptember 25. szerda 18 óra
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
Meghívott vendégek:
Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke
Hoffmann Rózsa, oktatási államtitkár
Mráz Ágoston politológus, a Nézőpont Intézet igazgatója
A kerekasztal-beszélgetést Lanczendorfer Erzsébet, a
győri KÉSZ tiszteletbeli elnöke, a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője vezeti.
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Jelmondat Hóman Bálint kulturszminisztertől: „A néptanítót fontosabbnak kell
tartanunk az egyetemi tanárnál is, mert az
egész nemzeti kultúra alapszínezetét a néptanító adja meg.”
Békés várost elhagyva Mezőberény felé,
jobbra nem messze a várostól a főútvonal mellett álló épületre
érdemes felfigyelni az erre utazóknak. Ez a tanyasi
épület ugyanis
iskolának épült
1929-ben.
K leb e l s b e rg
Kuno
egykori
kultuszminiszter
elképzelésének
megfelelően főleg
tanyán, kisebb településeken épültek ezek az
iskolák, így Békés külterületén is. Ezekhez az
iskolaépítésekhez Békés nagyközség államsegélyt és államkölcsönt kapott. A Klebersberg
iskolákat a tanyavilág megszűnésével sok
helyen elbontották. Mára alig egy-kettő
maradt fenn. Pedig építészetileg értéket képviselnek, állapotuk jó, masszívak, élettartamuk jóval hosszabb lesz, mint a modern
paneliskoláknak.
A volt törökszigeti iskola is ezek közé az
értékes épületek közé tartozik. Itt is, mint a
legtöbb külterületi iskolában, az összevont
osztályokat egy tanító tanította. Itt tanított a
30-as években Mucsi Sándor néptanító. Ő a

nagyobb gyerekeket gyümölcsfametszésre, oltásra is megtanította. Az államosítások után
Tóth János tanított itt. Ő később városunk jó
hírű testnevelője lett. A 60-as évek elejére
megszűnt a tanítás. Mikor legutóbb itt jártam, a MALÉV légi irányításának kihelyezett
központja volt itt.
A
téglalap
alapú épület a
főútvonallal párhuzamosan húzódik, nyeregtetős.
Falai vakolt lábazati párkányban
végződnek. A déli
homlokzat 4 ablakkal néz Békés
városa felé. Az
egykor iskolaudvarra néző körkeresztmetszetű oszlopos tornác adja az épület sajátságos hangulatát s
értékét. Ezt az oszlopos tornácot mára beüvegezték. E folyosó mögött volt a tanító szolgálati lakása. Az építmény állaga jó. Bár a fennmaradt Klebelsberg-iskolák nem állnak védelem alatt, ennek ellenére kultúrtörténeti és
építészeti értékei miatt védelmük indokolt.
Így természetesen a volt törökszigeti iskola is
városunk megóvandó középületei közé kell,
hogy tartozzon.
Cikkemmel emléket szerettem volna állítani a tanyasi tanítóknak is, akik lámpásként
világítottak a nép között.
Bíró György, városvédő

Olvasóink emlékezhetnek
még Szabó Rékára, a mindöszsze 10 éves beteg kislányra,
akivel a közeli hetekben készítettünk interjút. Akkor még
bizakodva tekintett a család a
jövőbe, hiszen úgy tűnt, hoszszas kálvária után megvan
végre a gyógymód. Összeszorult szívvel hallottuk a hírt,
hogy romlott az állapota. Felvettük a kapcsolatot az édesanyjával, aki sírással küszködve
mesélte, újabb csapást kellett
elviselniük. Réka valamilyen

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

Kellene még egy esély

fertőzést kapott, és ezért műtéti úton el kellett távolítani
szinte teljesen a hasfalát. Alig

maradt némi izom és bőr az
amúgy sem túl nagy „pocakból”. Az anyuka tudja, senki
sem áll túl jól a mai világban,
de ha bárki bármilyen formában szeretne segíteni vagy csak
egyszerűen érdeklődne Rékáról, hívja ezt a telefonszámot: 0036-30/714-0728. Hívő
és nem hívő embereket egyaránt arra kér(ünk), imádkozzanak Réka felépülésért! Segítsünk, hogy egy picinyke,
sokat szenvedett kislány kaphasson még egy esélyt! Gugé

Iparterület-fejlesztés Békésen
A Békési Mobil Kft. 60%-os intenzitás
mellett 196.211.872 Ft támogatást nyert el az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi
Operatív Program által meghirdetett „Az
üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, ipari területek
és inkubátorházak támogatása” című felhívásra benyújtott pályázatával, Iparterületfejlesztés a Békési Mobil Kft-nél címmel.
Projekt eredményeként, egy olyan iparterület létrehozása a cél, mely elérhető és megfelelő megoldást jelent a KKV-k számára,
áthidaló vagy akár végleges megoldást

jelentve a régiós kiemelt iparágak (informatika, gumigyártás, fémfeldolgozás) vállalkozások számára.
A projekt hatására egy háromszintes épület, pince, műhely és irodaszint valósul meg.
A kiépítésre kerülő Iparterületen bérbe
adható műhelyek, irodák, tárgyalóterem,
raktár, parkolás biztosítása, valamint irodai
szolgáltatások, fénymásolás, telefon, fax,
internet, terület karbantartás, vagyonvédelem, étkező, postakezelés, takarítás vehető
majd igénybe.
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0039

MEGFÁZÁS ELLENI TIPPEK A KAMRÁBÓL 2. RÉSZ
Az őszi meghűléssel nem kell azonnal orvoshoz,
gyógyszerekhez fordulnunk, a konyhákban-kamrákban
remek gyógyító szereket találhatunk.
Húsleves: a húsleves, akárcsak a többi forró,
gőzölgő ital, melyeket meghűlésre ajánlanak, segít
felszakítani a váladékot, pótolja az elvesztett folyadékot, és a kaparó toroknak is enyhülést
hoz. A házi húsleves
még jobban enyhíti a
tüneteket, ha fokhagymával, Cayenne-borssal vagy curryvel ízesítjük.
Fokhagyma: helyi
antibakteriális hatást
fejt ki, segítségével
elmúlik az orrdugulás, javul az étvágy.
Náthás időszakban
hetente legalább egyFOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ
szer együnk nyers
fokhagymát, vagy igyunk naponta alkoholos fokhagymacseppeket. A fokhagyma egyszerre csökkenti a
dugulást a hörgőkben, kitisztítja az orrot, és enyhíti a
torokfájást. Ezeket a hatásait a benne lévő kénnek
köszönheti, mely jellegzetes szagát és ízét is adja. Aki a
fokhagyma intenzív ízét nem kedveli, az süsse meg a
gerezdeket kevés olívaolajjal fóliában, majd passzírozza
szét, és kenje kenyérre. Másik recept: két gerezd fokhagymát nyomjunk át fokhagymanyomón, majd keverjük el 1 teáskanál mézzel. Ez a legjobb természetes antibiotikum, 2-3 nap alatt kitakaríthatja a kórokozókat a
szervezetből. Népi gyógymód érelmeszedés ellen és az
immunrendszer erősítésére: 33 dkg megtisztított fokhagymát fokhagymaprésben szétnyomunk, majd 10
napig áztatjuk 3 dl 96%-os alkoholban, lezárt üvegben.
Közben naponta egyszer fellötyköljük, hogy a fokhagy-

ma hatóanyagainak kioldódását ezzel is serkentsük. Ezt
követően a pépet tiszta ruhán átszűrjük üvegbe. A nyert
folyadék tömény, ragacsos fokhagymakivonat.
Adagolása: naponta háromszor evés előtt kell meginni,
kevés tejben, gyümölcslében vagy vízben elkeverve. Az
első 10 napban fokozatosan növeljük a fogyasztott
cseppek mennyiségét, a 11. naptól
3X25 cseppet fogyasszunk, míg a
folyadék el nem fogy.
A kúra idején érdemes a szokásosnál
több
folyadékot
fogyasztani.
Cékla: a céklából
készült ital segít
leküzdeni a náthát és
az
influenzát.
Gyógyhatását, mely
nyersen a legnagyobb, a benne található vitaminoknak, ásványi anyagoknak, valamint fitovegyületeknek köszönheti. Rendkívül gazdag folsavban,
C- és B-vitaminokban. Gyümölcscentrifugában kipréselt levét répa- és almalével fogyaszthatjuk. Salátákat
nyersen is gazdagíthatunk vele.
Citrusfélék: a citrusgyümölcsök amellett, hogy Cvitamin-bombák, tele vannak gyulladáscsökkentő antioxidánsokkal. A lázas állapottal vagy hányással járó influenzában is segítenek pótolni az elvesztett folyadékot,
és csökkentik a tünetek intenzitását. Ha télen mindennap egy pohár narancs- vagy grépfrútlevet elfogyasztunk, felerősíthetjük immunrendszerünket a megfázás
ellen. A grépfrútban található egyes vegyületek megváltoztathatják gyógyszerek hatását, ezért ha gyógyszeres
kezelésre szorulunk, vagy krónikus betegek vagyunk,
kérjük ki orvosunk tanácsát.

Nyitott polc a könyvtárban
terében elhelyezett polcról
bárki elvehet könyvet. Hazaviheti, hogy elolvassa, majd
visszaviheti a helyére. Aki
megtartja a könyvet, tegyen
másikat a polcra. A különle-

A napokban elindította
„Tégy egy könyvet – végy
egy könyvet” akcióját a
Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár. A kezdeményezés
lényege, hogy a könyvtár elő-

ges nyilvános könyvtár használatához nem szükséges érvényes könyvtárlátogatói jegygyel rendelkezni. A polcra
bárki rakhat le könyvet,
ajánlva olvasótársainak.

Széchenyi és Kossuth üzenete
Ahogyan minden évben,
idén is emlékezést szervezett a
Békési Városvédő és -Szépítő
Egyesület gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos mellszobrainál, tisztelgésül a két
államférfi előtt. Ezúttal Mucsi
András történelemtanár, a
Békés Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke
tartott rövid ismertetést a
főleg középiskolás diákokból
álló hallgatóság előtt. Felidézte a nemzet és az ipar
védelméért tett máig példa-

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

A TÖRÖKSZIGETI ISKOLA

Mucsi András tanár mondott
beszédet.

adó erőfeszítéseiket, továbbá a
két politikus sajnálatosan egy-

mással ellentétes nézeteit is.
Beszélt arról, hogy gróf
Széchenyi Istvánról és Kossuth Lajosról egyaránt haláluk
után kevéssel neveztek el
utcát a hálás békésiek, őseink.
Szobraik felállítását a városvédők kezdeményezték, és Nagy
Sándor borász valamint felesége támogatta. A szobrokat
Máté István és Lantos Györgyi szobrászházaspár készítette el a 2000-es évek első felében. Az ünnepség koszorúzással zárult.
Sz. K.

3

2013. szeptember 24.

Gyógyszertári
ügyeleti rend
SZEPTEMBER 21-28.
Levendula Patika (Csabai u.)
SZEPT. 28. - OKT. 5.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
OKTÓBER 5-12.
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

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Tóth Máté András (Békés) és Tóth Nóra (Békés), Borbély István (Békés) és Krizsán Anita (Békés), Dobi Mihály (Békés)
és Szakál Gyöngy (Bükkszentkereszt), Korcsok
Mihály (Békés) és Nyeste
Olga Katalin (Békés),
Osvald Milán (Nagylengyel) és Szudár Ágnes
(Nagylengyel), Vigh Tamás (Békéscsaba) és
Petneházi Eszter (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Sánta Jánosné Gurmai Mária (67,
Murony), Benkő András
(50, Kamut), Szerencsi
Sándor (81), id. Békési
Zoltán (77), Környei
Márton Lajos (63), Víg
János (57), özv. Burai
Sándorné Szabó Etelka
(80), Kocsor György (57),
Zsoldos László (47), Gulyás András (79).
Nyugodjanak békében!

Lapunk online:
www.bekesiujsag.hu

Autómosó és autókozmetika
Vaxos mosás,
belső takarítás,
kárpittisztítás
(ülés-, ajtó-,
csomagtartóés aljakárpit)
5630 Békés, Táncsics u. 29/1.
Elérhetőség bejelentkezéssel:
66/414-544, 20/33-44-088

Híd önténtesek
és rászorulók között
Folytatás a címoldalról
A program három területet
céloz meg: oktatás, egészségügy és szociális szféra.
– Pályázatunk azt vállalja,
hogy egymáshoz közelítse az
önkénteseket és a rászorulókat – fogalmazott a hétköznapokban szociális területen
dolgozó szakember. Reményét fejezte ki, hogy minél
többen csatlakoznak, mert
magukénak érzik a társadalom javításáért folytatott
önkéntes munkát.
Sándor-Kerestény Ferenc
projektasszisztens a pályázat

kezdeteiről elmondta, hogy a
helyi KÉSZ szervezet tagjaiban buzgott fel a tenni akarás,
a rászorulókon való segítés
vágya, ezért vágtak bele.
Partnerként a Családért Alapítványt választották, mellyel
már évek óta folytatnak szociA Békési Önkéntes
Pont Békésen a Petőfi
utca 4. szám alatt a 13.
számú irodában tart
fogadóórát hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8:30-13:30, szerdán
9:30- 15:30 között.

ális segítő tevékenységet, például szegény békési gyerekeknek Mikulás-ünnepséget szerveznek, családoknak tűzifát
adományoznak, és rendszeresen támogatják a bélfenyéri
árvaházban élőket.
– Nem csak beszélni kell a
segítésről, hanem tenni.
Odafordulni az elesettek, az
öregek, a szegények, a rászorulók felé – fogalmazott.
A rendezvényen fellépett
Karsai Dóra középiskolás versmondó, valamint a zeneiskola
tanári kara és növendékei.
Szegfű Katalin

Mik Békés értékei? Várják az ötleteket!
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról jogszabály rendelkezik. Ezekben
a hetekben a magyar településeken megkezdték azt a munkát, amely feltárja, hogy mely
helyi különlegességeket érdemes megőrizni az utókor számára. Ez a munka kezdődött
meg azzal, hogy Békés Város
Képviselő-testülete létrehozta
a Békési Helyi Értéktárat, a
szeptemberi ülésén pedig

megválasztotta a szervezetet
irányító, öt főből álló bizottság tagjait.
A Békési Helyi Értéktár a
város területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjtemény
lesz. Ezekre javaslatot minden
békési állampolgár tehet. A
szakmai testület minden ötletet, véleményt, elképzelést
örömmel vár, és köszönettel
fogadja a lakosság együttműködését.

A Békés város közigazgatási területén fellelhető, illetve
az itt létrehozott helyi érték
felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti. A javaslatot postai
úton vagy személyesen is be
lehet nyújtani a Békési Polgármesteri Hivatal Titkárságára (5630 Békés, Petőfi u.
2.) október 11-ig a bekesvaros.hu honlapról letölthető
nyomtatványon.


A megyei útügyi biztos
megkezdte az egyeztetést
Miniszteri biztosok kinevezésével teszi még hatékonyabbá a közúthálózat fejlesztését
a kormány, mely arra törekszik, hogy a szükséges források előteremtésével elvégezze
a hálózat rendbetételét. Ezen
belül az útfelújítási program
elsősorban a mellékúthálózatok legkritikusabb szakaszait
érintő útfelújításokkal foglalkozik 33 milliárd Ft-os keretösszeg erejéig. Így a következő
hónapokban az országos úthálózat legkritikusabb szakaszain, több száz kilométeren
végeznek el beavatkozásokat.
Békés megyében Dankó
Béla országgyűlési képviselő,
választókerületi elnök viseli e
felelős tisztséget: „Az útügyi
biztosok legfontosabb feladata
az igények és problémák felmérése, az előkészítés megkezdése, hisz kulcsfontosságú
a megyei úthálózat mielőbbi
fejlesztése, és az útfelújítások
felgyorsítása, az EU-s források
hatékony lehívásának elősegítése.” Ezt a kormány is így
látja, így az M44-es gyorsforgalmi út megépítése hamarosan megindul.
Dankó Béla egyeztetéseket
folytat annak érdekében, hogy

Dankó Béla megyei útügyi biztos és Rohony Miklós, a Szarvasi Mozzarella Kft. ügyvezető igazgatója az utak rossz állapotát szemléli.

a megyében a legfontosabb
útjavítások valósuljanak meg.
Kinevezése óta zajlanak a közutak javítási munkálatai, kátyúzásai. Ezek a jövőben is
folytatódnak:
- Az a célom, hogy folyamatosan tájékoztassam a megyében élőket a javítási munkálatokról. Természetesen a teljes
és végleges megoldást nem
ezek, hanem a teljes felújítás,
új útszakaszok építése jelentenék, de a források megérkezéséig is járhatóak kell, hogy
maradjanak a Békés megyei
utak. Közben párbeszéd zajlik
a közép- és hosszú távú fejújításokról a helyi döntéshozók
bevonásával. Az így elkészült

útlista kerül a kormány elé.
Békés Város Képviselő-testülete a város közigazgatási
területét érintő állami tulajdonú közutak felújítási sorrendjére a következő javaslatot
tette: 1. 4644 (Muronyi út), 2.
4238 (Tarhosi út), 3. 470 (Csabai út), 4. 470 (Mezőberényi
út), 5. 4238 (Gerlai út), 6.
42443 (Rosszerdei út). Az
útfelújításokhoz szükséges
források elsősorban a 20142020-as uniós költségvetési
időszak részeként várhatók.
Friss hír, hogy a napokban
elkezdődhet (az időjárás függvényében) a 4238-as, Tarhosi
út javítása hideg aszfalt technológiával a 0 – 6. km között.

Je g y z e t

A politika és mi
Pálmai
Tamás

Nos, lássuk előbb a politikai nyilatkozatokat: „Az év
első öt hónapjában 35%-kal
többen igényeltek magyar
állampolgárságot, mint az
előző év hasonló időszakában. Ez azt jelenti: elementáris az igény a külhoni
magyarokban, hogy közjogilag is megélhessék a magyar
nemzethez tartozást. Kulcskérdés, hogy a többségi
nemzet mikor fogadja el,
hogy az autonómiatörekvések nem ellene irányulnak.
Az autonómia ugyanis nemcsak a kisebbség számára
jelent megoldást, hanem a
többség számára is. Sokat
kell még azért dolgozni,
türelemmel, az érvek erejével, hogy ezt a román fél is
belássa” – mondta Répás
Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki a választási regisztrációnál is hasonló érdeklődésre számít.
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője kiemelte: az intézet
küldetése, hogy olyan gondolatokat, üzeneteket fogalmazzon meg, amelyek a
nemzetegyesítés irányába
visznek, hiszen a határon
túl élő magyar közösség, a
nyugati magyar diaszpóra
többletlehetőség az egész
nemzet számára. És minden gazdasági erőforrásnál
van egy nagyobb érték, a
magyar ember. „Eljött az
idő, hogy az erdélyi magyarság nyilatkozzon a
saját sorsáról, és ehhez meg
kell kapnia azokat a közjogi
eszközöket, amelyekkel ezt
meg is tudja valósítani.
Ennek egyik európai formája az lenne, ha a román
közigazgatási reform Székelyföldet mint természetes
régiót önálló fejlesztési régióként, közigazgatási hatáskörrel felruházott területként jelölné meg.”
Ezekre a kérdésfelvetésekre érkezik mintegy visszhangként a Surján László
rövid elemzése: „Mind Obama, mind Ponta valamiféle
politikai
fügefalevélnek
használta a parlamentet.
Obama, amikor kínos helyzetbe hozta magát a Szíriát
fenyegető kijelentéseivel, a
kongresszus mögé bújt,
majd fürgén megegyezett az
oroszokkal. Ponta, aki ellen-

zékben azért támadta a
verespataki
beruházást,
mert Basescu támogatta azt,
szintén a képviselőkre hárította a döntést. Kezdetben
mintha ellenezte volna,
majd fordított a köpönyegen, és az elutasítás okozta
károkról kezdett beszélni.
Romániában a játszmának
nincs vége azonban. Mindkét elnök demokratának
mutatta tehát magát, de
egyik sem valódi demokrataként lépett. Nem mehetünk el viszont amellett a
tény mellett, hogy szeptember elsején emberileg reménytelennek látszott a szíriai bombázás elkerülése,
majd jött Ferenc pápa imafelhívása, s most elhárult a
bombázás veszélye.

Emlékezzünk: Sztálin megkérdezte,
hány hadosztálya
van a pápának? Úgy
látszik, épp annyi,
amennyi elég. Ha
vannak imádkozó
emberek. Márpedig
vannak.”
A fenti idézetekben benne
vagyunk mi, magyar emberek, hiszen úgy sejlik, a mi
bőrünkről van szó. Pozitív
előjellel, hisz végre összmagyarságban gondolkodó miniszterelnök kormánytagjai,
vagy hozzá közelállók nyilatkoztak. Aztán, hogy mit
bírnak produkálni más előjelű politikusaink (maradjon
e rájuk illő germanizmus), az
más kérdés. Erről értekezett
Surján László.
S hogy mi a mi dolgunk?
Hát, ami mindig: dolgozni,
imádkozni (ki-ki, hogy szokott, vagy sem), résen lenni,
magyarnak maradni, s gyermeket is erre nevelni. Aztán:
kaszát rozsdamentesen tartani, puskaport szárítani,
mert mondja szép szóval egy
darabig az ember, de ha a
medve vagy a marha nem
ért a jó szóból, s belül jönne
a birtokon, hát majd ért az
orrakoppintásból, főleg, ha
csíp az ostor vége. Nem
vagyok verekedhetnék, csak
úgy értem, hogy a nagy keresztény jámborságban vigyázzunk azért, hogy mamlasznak ne nézessünk, s ha
aranyszájú parlamentereink
nem minket képviselnek –
mondjuk például Bukarestben –, akkor tudjuk, hogy a
mondandónkat
szépen
rendben az utcán masírozva
is el lehet mondani. Jó nagy
kórust alkotva. Mindenhol,
ahol előfordulunk még.
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Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerint érdemes
lenne hosszú távon megfontolni, nem lenne-e jó nagyobb
mozgásteret adni a kormánynak arra, hogy a mindennapi
kihívásokra reagáljon, és lazítsanak azon, hogy mindent, a
legrészletesebb szabályokat is törvénybe akarják iktatni.
Azt tartaná normálisnak, ha a parlament csak a legalapvetőbb, garanciális szabályok megalkotására tartana
igényt. Ez a kormányzati módszer számos európai országban már működik, és hatékonyabbá tehetné az ország
vezetését. Úgynevezett ernyő- vagy kerettörvényeket hoznak, az ezeken belül történő szabályozásokat a kormányok
rendeleti szinten végzik.
Giró-Szász András kormányszóvivő szerint a 2012 decemberében megkezdett és idén folytatódó rezsicsökkentéssel a gáz, a villany és a távhő a magyar állampolgároknak 20 %-kal kevesebbe kerül. A kormányszóvivő
elmondta még: a devizahitelek ügyében a bankokat terheli a legnagyobb felelősség a válság kialakulása miatt.
Természetesen az ügyfél felelőssége fennáll, éppen ezért
mondta ki a kormány, hogy olyan megoldás kell, mellyel a
devizahitelesek nem járnak jobban, mint a forinthitelesek,
vagy megfordítva, a forinthitelesek nem járnak rosszabbul,
mint a devizahitelesek.
A Békési Kajak-Kenu Club ezúton köszönetét fejezi ki
a személyi jövedelemadók 1%-ának felajánlásáért.
Az egyesület javára ebből befolyt összeg 222.861 Ft
Adószám: 18374003-1-04
Számlaszám: 11733072-20016784 OTP

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

Ügyességi csapatverseny folyt a dánfoki KRESZ-pályán.

mentesítéséhez is, hiszen a
levegő minősége világszerte

romlik a túlzott gépjárműforgalom miatt.

– Kiáltás a mai nap, arra
figyelmeztet, hogy mindanynyiunknak jobban kell figyelnünk környeztünk állapotára
– fogalmazott a polgármester.
Büszkén mondta el azt is,
hogy városunk a kerékpározás
fellegvárának tekinthető, a
békésiek több mint fele naponta használja biciklijét.
A verseny során az általánosés középiskolások KRESZtesztet töltöttek ki, majd korcsoportonként ügyességi elemekkel nehezített pályán versenyeztek egymással, jutalmak
reményében.
Sz. K.

NYITVA TARTÁS
USZODA

TANMEDENCE

14–20

Hétfő

KÜLTÉRI
MEDENCE

BELTÉRI
MEDENCE

14–19.30

SZAUNA

GŐZKABIN

14–20
10–20

Kedd

14–20

Szerda
Csütörtök

10–20

12–19.30

10–20

Péntek

14–19

14–20

14–19

Szombat

10–19

10–20

8–19

8–20

10–12
14–19
8 –12
14–19

Vasárnap

8–20

10–20

8–19.30

Kétszáz új biciklitárolót Kerékpáros akció
helyeznek ki
a láthatóság jegyében
Száz, egyenként két kerékpár elhelyezésére alkalmas új
biciklitárolót raknak ki Békés központjában a következő hetekben a BékésBinga
projekt keretében – tudtuk
meg Izsó Gábor polgármestertől. A mutatós, egyedi
utcabútorok gyártását még
tavaly ősszel kezdte meg az
önkormányzat. Kezdetben

csak a nemrégiben felújított
Múzeum köznél cserélték le
a régi tárolókat. Az esztétikusabb megjelenés mellett ez
az új megoldás a kerékpárokat is kíméli. A támasz
ugyanis a váznál, és nem a
keréknél van, így minimális
az esélye annak, hogy a küllőkön vagy a kerekeken
deformálódás történjen.

ÁLLÁSBÖRZE
BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI
• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- faipari segédmunkás
- építőipari segédmunkás
- segédmunkás (magasban végzendő, vidéki munka)
• Szakképzettséget igénylő munkakörök:
- pultos
- gumijavító-centírozó
- kőműves
- szobafestő
- traktoros
- ács-állványozó
- műszaki előkészítő
- szociális munkás
- takarmánykeverő
- pék
- lakatos
• Felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök:
- néptáncoktató
- építésvezető
- magasépítési vezető
- mérlegképes könyvelő
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

Október 4-én lesz a Megvilágosodás Napja, az a nap,
amikor országszerte akciókkal
hívják fel a kerékpárral közlekedők figyelmét a láthatóság
fontosságára. Ennek részeként
a Vásárszél utcai Suhanó

ság munkatársa arról is tájékoztatott, hogy a szokásoknak
megfelelően idén is lesz példamutató és figyelemfelkeltő célzatú esti kerékpározás. Gyülekezni 19 órától lehet a Széchenyi téri Elektro-Pont Áruház

Kerékpárbolt és Szervizben,
továbbá a Rákóczi utcai
Mészáros és Társa Bt-nél az
első világítás megvásárlásakor
ajándékba adják a hátsó villogó lámpát (a készlet erejéig).
A Békési Rendőrkapitány-

parkolójában, ahonnan fél
nyolckor indul a bringázás.
Aki az akció bármely programján részt vesz, sorsjegyet
kap, és ajándéksorsoláson vesz
részt, melyre Békésen a piactéren kerül sor 20:15-kor. 

Előzzük meg a kerékpáros
baleseteket!
Békés illetékességi területén ez év augusztusában négy
olyan sérüléses közlekedési
baleset történt, ahol kerékpárral közlekedők ütköztek a
kijelölt kerékpárúton. A balesetek közül egy lakott területen kívül, három eset belterületen történt.
A Békés Városi Balesetmegelőzési Bizottság kéri a kerékpárosokat, hogy nagyobb
odafigyeléssel közlekedjenek,
tartsák be a KRESZ előírásait!
Az ütközések elkerülése érdekében különösen fontos az
elsőbbségadási
szabályok
ismerete és alkalmazása, az
irányváltoztatási és kanyarodási szándék mások számára
látható módon való jelzése,
illetve a követési távolság

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.

LÉGY BÁTOR: AZ ÚR VELED VAN!
Van egy mese egy emberről, aki együtt utazott Istennel. Bár
fizikailag nem látta Istent, de miközben együtt mentek, látta
Isten lábnyomait a homokban. Így ahányszor egy új lábnyom
tűnt fel, tudta, hogy Isten vele volt. Az utazás egyre keményebb
és zordabb lett, és elkezdett megtapasztalni kellemetlen helyzeteket. - Úgy gondoltam, Istennel együtt teszem meg az utat,
akkor meg miért van az, hogy a dolgok ennyire durvák és kemények – kérdezte kíváncsian. Így aztán maga mellé nézett a
homokba, hogy meglássa Istent, de csak egy lábnyomot vett
észre, aztán felkiáltott: „Uram, hol vagy? Hogy hagyhattál el
engem az utazás legnehezebb részében?”
– Sohasem hagytalak el téged – válaszolt az Úr. Minden
lépésedben veled vagyok.
– Nem, nem voltál velem – kiáltott az ember. Mindezidáig
két lábnyomot láttam a homokban magam mellett, mostanra
csak egy maradt!
Aztán az Úr finoman azt válaszolta neki: „Azok a lábnyomok, amiket látsz a homokban, nem a tieid, hanem az enyémek. Azóta hordozlak téged, mióta az utazás keményebbé és
zordabbá vált.”
Az utazás legnehezebb részében is, mikor mi úgy gondoljuk,
egyedül vagyunk, Ő akkor is velünk van azért, hogy győztesen
vezessen ki minket abból.
A Biblia azt mondja a Zsidók könyvében: „Mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem nem félek; ember mit
árthat nékem!”
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Békés idén is csatlakozott az
Európai Mobilitás Hetének részeként megtartott Autómentes Naphoz, melynek mottója
ez volt: „Tiszta Levegő-Mozdulj
érte!” Ebben az évben először a
Dánfoki Üdülőközpont területén nemrégiben átadott KRESZpálya volt a helyszín. A szervezők szeptember 20-án kerékpáros ügyességi vetélkedőt szerveztek iskolások számára.
Izsó Gábor polgármester
köszöntőjében kiemelte: a kerékpározás nem pusztán egészségmegőrző hatású, hanem
hozzájárul a környezet teher-

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

Kerékpárverseny az Autómentes Napon

megtartása. Abban az esetben
pedig, ha kerékpárral a csomagtartóra szerelt ülésben
gyermeket szállítanak, vegyék
figyelembe, hogy megváltozik
a kerékpár leterheltsége, így a
jármű irányítása még nagyobb
odafigyelést igényel.
Ne feledjék: a szabályos
közlekedéssel magunk és
mások testi épségének megóvását segítjük elő!
Békés Városi Balesetmegelőzési Bizottság
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Haza csak egy van
– Miért pont Békést válaszInterjúalanyom, a 76 éves Lipcsei László a címben
totta?
megfogalmazott állítás élő bizonyítéka. Kalandos
– Azért, mert itt születtem,
ifjúságát és hazatérésének történetét megismerve
és itt szeretnék majd nyugodönök is egyet fognak érteni velem.
ni is.
karbantartanom. Igaz, csak
„jelbeszéddel” tudtam kommunikálni, mégis jól éreztem
magam, mert barátságos, segítőkész közeg vett körül. Svájc
teljesen más volt, mint az

akkori Magyarország. Mindezek ellenére állandóan gyötört a honvágy. 1982-ben lehetőségem volt rá, hogy hazalátogassak. Családostul végül
1998-ban telepedtünk haza,
nyugdíjasként már semmi
sem kötött Svájchoz.

út közelében egy tanyát azzal
a gondolattal, hogy a családommal majd ott fogunk letelepedni. A lányom kedvéért,
aki kiváló westernlovas, vásároltam öt lovat. Alig két évvel
később a lányom úgy döntött,
hogy önálló életet szeretne

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

– Miért ment ki Svájcba
Laci bácsi, és hogy élt ott?
– Tatabányán dolgoztam
1952-ben, bányásztanuló voltam. Aztán 1956-ban felgyorsultak az események, úgy
éreztem, a család mellett a
helyem, Békésen. Már javában
tartott a forradalom, amikor
visszaindultam a tanonchelyemre, így Pesten ragadtam
egy időre. Az utazást csak
novemberben tudtam folytatni Tatabányára, ahol felvettem
a keresményemet, és mivel féltem, hogy politikai nézeteim
miatt előbb-utóbb bajba kerülök, elhagytam az országot
Ausztria felé. Gyűjtőtáborba
kerültem, és bár Kanadába
szerettem volna kijutni, várnom kellett volna hat hónapot. Így Svájcba utaztam tovább. Így keveredtem Baselba,
ahol minden menekültet várt
egy-egy befogadó család. Egy
édesipari üzemben helyezkedtem el, ahol gépeket kellett

– A Rosemary Farmot is
önhöz kapcsolják a békésiek.
Mesélje el a történetét!
– A farmot 1998-ban alapítottam a feleségem és a
lányom kérésére. Egy évvel
korábban vásároltam a gerlai

élni, így valamit kezdeni kellett a lovakkal. Kerestem egy
olyan embert, aki tudott
bánni velük, és egy lehetőséget is, hogy hasznosítsam a
meglétüket. Felvettem a kapcsolatot egy idegenforgalmi
irodával, és a falusi turizmus
jegyében megnyitottam a
Rosemary Farmot a pihenni
vágyók előtt. Egyre jobban
virágzott az üzlet, a turisták
kedvéért még úszómedencét
is építettem. Kilenc évig minden jól ment, pedig jóformán
egyedül intéztem mindent.
Sajnos megromlott az egészségem, csökkent a teherbírásom, és bár szerettem volna,
ha gyermekeim viszik tovább,
nekik más elképzelésük volt,
nemet mondtak. Tíz év után
úgy döntöttem, eladom a farmot. Közben a házasságom is
megromlott, és mivel honvágya volt a feleségemnek, ő
visszatért Svájcba, én pedig
egyedül maradtam itt.
– Mit tanácsol a külföldet
célba vevő ifjúságnak?
– Jól meg kell gondolni,
mert nem egyszerű dolog.
Először is ismerni, beszélni
kell a befogadó ország nyelvét, mert másként esélye sincs
a boldogulásra. Ha van tudás,
van boldogulás is, jobban,
mint itthon, de ott is dolgozni
kell keményen. Családosoknak szintén nem ajánlom a
külföldi munkavállalást, mert
a családi élet rovására megy az
anyagi boldogulás. Végül is
még annyit, hogy ideiglenesen kint dolgozni könnyebb,
mint letelepedni, mert a hazáját elhagyót örökre kínozni
fogja a honvágy.
Gugé

VISSZERESSÉG ESETÉN AJÁNLOTT
AZ ÉLETMÓDVÁLTÁS
Minden visszerességgel küzdő beteg tudja, hogy kénytelen változtatni életvitelén, hogy elkerülhesse az állandó fájdalmakat és az
állapot romlását.
Miből áll az életmódváltás? Ha az embernél visszértágulatok
alakulnak ki, akkor vannak olyan mozgásformák, amelyeket ajánlott végezni, és vannak olyanok, amiket kerülni érdemes. Ennek oka
a lábra, a visszerekre és az azokat körülvevő izmokra gyakorolt hatásukban rejlik. Míg egyes mozgásformák segítenek abban, hogy
javuljon a keringésünk, és megfelelően tornáztatják az érintett végtagot, addig mások akár ronthatnak is a helyzeten.
Milyen mozgásformákat érdemes végezni visszértágulatok esetén? Azok a mozgásformák ajánlottak, amelyek elősegítik a vér
visszaáramlását a lábakból a szív felé. Ajánlott a séta (ez a leginkább
javasolt mozgásforma), a kerékpározás, az úszás. Ezek a mozgásformák fejlesztik a vádli izomzatát anélkül, hogy komolyan megterhelnék a visszereket.
Nem ajánlott sportok: súlyemelés, tenisz, squash, sí, foci, kézilabda, boksz, karate, dzsúdó, lovaglás. Ezek a sportok a visszérbillentyűk károsodásához vagy az erek traumájához vezethetnek.
Étkezési szokásainkat is át kell alakítani. Erről a következő lapban írunk.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Közfoglalkoztatási kiállítás
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közfoglalkoztatási kiállítást szervez, ahol látványos keretek között megtekinthetők a Békés megyei települések által megvalósított közfoglalkoztatási programok eredményei.
A rendezvényen további lehetőségek is várják a kedves
érdeklődőket:
- Állatsimogató
- Zöldség-, gyümölcskóstoló
- Traktorbemutató
- Közfoglalkoztatási tevékenységek interaktív bemutatója
- Egész napos zenés műsorok
- Sétakocsikázás
A rendezvény időpontja: szeptember 26. 10-17 óráig, helyszíne:
Békéscsaba, Szent István tér.

Következő interjúalanyunk
Balázs Gábor zenész, a Torony
Band egykori tagja.



Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Békés, Teleky u. 17.
Telefon: 66/411-023

Őszi áruk
érkeztek!
Cipő, pulóver,
gyerekruha,
dzsekik, nadrág,
esőkabát.

NYÍLT NAP A SZARVASI ÚTI IDŐSEK KLUBJÁBAN
Hozzátartozóját nem szíve- kiállítás, kézműves foglalkosen hagyja egyedül egész nap? zás, illetve megvendégelés
lesz, melyre szeretettel
Társaságra vágyik?
Hosszúnak érzi a borús őszi várunk minden érdeklődőt.
Várjuk az időseket és hozzánapokat?
Amennyiben a kérdések tartozóit is, akik ismerkedni
bármelyikére igennel felel, a szeretnének az idősek klubjában zajló programokkal és
felhívásunk önhöz is szól!
Ismerje meg a Békésen az odalátogató közösséggel,
valamint munkatársainkkal!
működő idősek klubjait!
A rendezvényen való részvéOktóber 3-án 9:30-kor
az Idősek világnapja alkal- tel ingyenes, a látogatókat a
mából nyílt napot rendez a klub nyitvatartási ideje alatt
Békés Városi Szociális folyamatosan várjuk.
Bízunk benne, hogy minden
Szolgáltató Központ Szarvasi úti Idősek Klubja. A kedves látogató jó élménnyel és
Szarvasi út 40/1. szám alatt új ismeretségekkel tér haza.
Szeretettel hívjuk és várjuk
megrendezésre kerülő alkalmon harisnyababa és -virág az érdeklődőket!
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Eladó a Dózsa György utca 15. szám alatti
régi típusú, kétszobás, összkomfortos ház
nagy portán. Azonnal költözhető, szocpol
igényelhető. 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.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, művelhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este.
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1.
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó.
Telefon: 70/ 554-94-24.
Áron alul eladó egy igényesen, teljes körűen
felújított, második emeleti, 69 m2-es, háromszobás lakás csendes környezetben, az
Ady 12-ben. Ingatlancserével kérem, ne keressenek. Érd.: 30/606-8818.
Tavasz utca 47. alatti ház sürgősen eladó.
Érd.: 30/46-38-684.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érd.: 20/886-27-81.
Házamat eladnám vagy emeleti lakásra
cserélném. Érd.: 30/739-62-58.
Békésen központi helyen kétszintes, háromszobás, kétgarázsos családi ház eladó.
Érd.: 66/413-655, 66/634-953.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeletig cserélhető. 30/553-86-70.
Háromszobás összkomfortos családi ház
beköltözhetően eladó. Garázs, háromfázis
van. Tel.: 66/352-836, 30/48-45-343.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Két család részére is alkalmas hosszú
parasztház eladó. Gáz központi és vegyes
fűtéssel. Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Háromszobás összkomfortos ház eladó
vagy értékegyeztetéssel lakásra cserélhető 1. emeletig. 30/626-14-31.
Kétlakásos, különbejáratú kertes ház
eladó. Érd.: 20/33-16-982.
Jószágtartásra alkalmas, betonudvaros
háromszobás ház a Legelő utcában
eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Kamuton 2,5 szobás ház sürgősen eladó.
Ár megegyezés szerint. 70/539-09-40.
Bercsényi u. 5. alatti 1081 m2 építési telek,
rajta lebontandó házzal eladó. Érd.: 20/
347-23-95.
Eladó háromszobás, nagy nappalis családi ház a városközponthoz közel. Rendezett
kis udvar, két garázs és több melléképület.
30/279-47-60.
Építési telek eladó Békésen a Bocskai u.
16. szám alatt. Érd.: 66/645-361.
Széchenyi tér 11-ben 1+2 fél szobás, második emeleti tehermentes lakás eladó.
Érd.: 30/345-89-12.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázszsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
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-es kétszobás, amerikai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos 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, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827.
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagyerkélyes, teraszos földszinti lakás eladó. Tel.: 20/38341-45.

Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz és gázóra. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231.
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál eladó vagy békési lakásra cserélhető.
30/514-04-68.
Békésen 120 m2-es rendezett családi ház
1100 m2 telken eladó vagy kisebbre cserélhető. Gyümölcsfák, fúrt kút, sok melléképület, szerelőaknás dupla garázs. Tel.:
20/331-30-09.
Téglaépítésű, lakható, vegyestüzelésű
kertes házat keresek, Karacson lévő
lakást adnék cserébe. 30/367-75-00.
Békésen régi építésű összkomfortos
családi ház eladó. 30/56-06-938.
Nagy telek eladó. Víz, villany, csatorna a
kerítésen belül. Kút, dupla disznóól és
fűthető felvonulási épület a telken. Tel.:
70/569-65-10.
Kétszobás, redőnyős, gázcirkó fűtésű
lakás az Adyn eladó. Érd.: 70/569-65-10.
Békésen családi ház eladó. Érdeklődni
hétvégenként. Tel.: 30/33-99-366.
Fáyn felújított, földszinti lakás áron alul
sürgősen eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Tátra utcai családi házam békési tömblakásra cserélném. 70/60-40-638.
Négyszobás kertes ház eladó 1094 m2
telken. 40 db gyümölcsfa, ásott kút, ipari
áram. Kétszobásra csere is érdekel értékkülönbözettel. Érd.: 30/225-78-24.
Összkomfortos, háromszobás ház megegyezés szerint eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Kamuton 1400 m2-es telken háromszobás
ház eladó. Érd.: 30/557-31-99.
Csallóközi u. 80. alatt ház eladó. Érdeklődni ott délután 2 és 5 óra között.
Eladó egy téglaépítésű, háromszobás, összkomfortos családi ház. Tel.: 20/98-307-94.
Háromszobás ház sok melléképülettel,
garázzsal eladó. Tel.: 30/648-49-09.
Kecskeméten II. emeleten 65 m2-es, egyedi fűtésű és vízórás lakás garázzsal eladó.
Tel.: 30/648-49-09.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.
Ház eladó. 70/361-19-73.
Nagykertben téliesített nyaraló eladó
fizetéskönnyítéssel. Jószágot, szobabútort
beszámítok. 20/800-86-71.
Karacson földszinti háromszobás, erkélyes, sarokkádas, szalagparkettás lakás
eladó vagy kertes házra cserélhető.
30/275-43-73.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken,
központhoz közel eladó. Tel.: 66/410-323.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn téliesített hétvégi ház sürgősen eladó. Irányár: 600 ezer Ft. 70/59760-61.
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: 2,2 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Lengyel Lajos utca 42. szám alatt kétszobás családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 2,5 millió Ft. 70/597-60-61.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
Táncsics u. 8. alatt régi típusú családi ház
eladó. Irányár: 4,3 millió Ft. Tel.: 30/43992-62.
Békésen a belvárosban kétszobás, garázsos kertes ház eladó: Ár: 4,6 millió Ft.
Tel.: 70/60-60-347, bármikor.
Azonnal beköltözhető 3,5 szobás ház
1028 m2 portával, csempekályha és konvektoros fűtéssel 4,9 millióért eladó. Tel.:
20/258-44-60.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső utca 49. alatt 5,5 millió Ft-ért. 30/239-22-95.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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 1. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Sürgősen eladó a Szarvasi u 16. IV. em.
28. lakás. Irányár: 5,9 millió Ft.
Összkonfortos, két szoba, nagy konyha,
nagy erkély, rácsos lezárt rész.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304.
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.
Bánhidai részen, az Árpád u. 11. alatti
kertes családi ház eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 70/516-52-41.
Ady 8C-ben IV. emeleti 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás, erkélyes,
rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 30/46-20-746.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Békésen családi ház eladó. Két szoba, nappali, fürdőszoba, vegyestüzelésű és gázkazán is van, melléképülettel és garázzsal.
Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.: 20/943-09-36.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Móricz Zsigmond utcában 105 m2-es 2,5
szobás téglaház sok melléképülettel 8,2
millió Ft-ért eladó. Érd.: 66/414-193,
30/74-47-345.
Téglaépítésű, 2. emeleti, erkélyes, jó állapotú, háromszobás, egyedi mérős, 64 m2-es,
tehermentes lakás sürgősen eladó vagy
azonos árban kertes házra cserélhető.
Irányár: 8,6 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Karacs 1B-ben 2. emeleti, nagyon szép
állapotú, háromszobás lakás eladó. Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 30/299-06-21.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatti, 45 m2-es,
tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 10
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/
414-685.
KIADÓ INGATLAN

Fáy 6-ban garázs kiadó. Jó beállási lehetőség. 66/412-642.
Téliesített hétvégi ház zárt garázzsal,
vízzel, villannyal, csempekályhával felszerelve, kövesút mellett, Békéshez közel
kiadó. Érd.: 20/463-25-33.
INGATLANT KERES

Bútorozott, egyedi fűtésű egy- vagy másfélszobás kiadó lakást keresek Békésen.
20/359-83-23.
Minimum kétszobás, karbantartott albérletet keresek hosszú távra. 70/349-43-41.

KERT
Rizsföldet veszek, 21000 Ft/AK. 30/67054-57.
1384 m2 kert eladó a Malomasszonykertben. Ásott kút, villany, kis kőépület. Érd.:
30/563-77-27.
200-300 aranykorona földet vásárolnék,
öntözhetőség előny. Tel.: 66/410-424.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. Fúrt kút, áram, tárolóhelyiség. Tel.:
20/560-91-75, 66/643-046.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó 4 db jó állapotú, használt Fiat Punto
(1.2.-es) fém felni. Érd.: 30/324-98-87.
Toyota Corolla 1,3-as eladó. Zöldfa u. 1.
Tel.: 30/452-39-38.
Terra kerti kistraktor gyári utánfutóval
eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Eladó 1963-as gyártású Simson Suhl
motorbicikli. Érd.: 20/36-950-80.
MZ, kerék eladó. Érd.: 66/417-228, 70/
561-87-43.
Rotakapához gyári körmös vaskerék
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Kamuton oldalkocsis 350-es Jawa eladó.
Tel.: 70/27-10-532.
Yamaha Jog Next típusú 50 cm3-s robogó
eladó vagy takarmányra, tűzifára cserélhető. Tel.: 66/411-259.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.:
20/228-58-66.

ÁLLAT
Kb. 250-260 kg körüli hagyományosan
tartott hízó eladó. Békés, Zöldfa u. 1. Tel.:
30/452-39-38.

Négyhónapos fehér máltai selyemszőrű
kan kiskutya oltásokkal eladó nem viszonteladóknak. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 30/325-10-32, 30/868-15-65.
Vágni való kisgalamb eladó. Tel.: 30/43379-89.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Békésen bernáthegyi kan fedez. Érd.:
30/559-55-58.
Japán kasok eladók. Békés, Bocskai u. 55.
260-290 kg-os nagy hízó eladó. Békés,
Munkácsy u. 5.
Továbbtartásra csirke, pecsenyekacsa, liba
eladó. Békés, Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Magnak való kakasok: búbos, kopasznyakú és japán eladók. Tel.: 30/931-90-85.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Segédmunkát, kisebb kőműves munkát
keresek. 20/33-20-768.
Megbízható nő napi 2-3 órában munkát
keres, takarítást, bevásárlást. 66/636-213.
Ápolónő, akár összeköltözéssel is idősgondozói munkát keres. Érd.: 70/389-54-15.

EGYÉB
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81
Mikrohullámú sütő eladó. Érdeklődni:
20/886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Megkímélt szekrénysor, rekamié, fotel, heverő eladó. Érd.: 66/43-3442, 70/222-10-48.
Eladó: kiságy 5000 Ft-ért, babakocsi 12
ezer Ft-ért, bébikomp 3500 Ft-ét, baba
pihenőszékek, fiú és lány gyermekruhák 2
éves korig, cipők 19-21-ig. 20/250-84-06.
Dvd lejátszó hangfallal olcsón eladó.
20/50-890-92.
Eladó: 6 db fotel, 2 db rekamié, előszobafal, hűtőláda, gázpalack, háromrészes
ülőgarnitúra, szobafenyő, ágy, ágybetét,
szennyesláda. Érd.: 30/739-62-58.
Kisbálás búzaszalma eladó. Érd.: 66/417228, 70/561-87-43.
Eladó: 3 db üzemképes porszívó olcsón,
kemping gázfőző, kétkarikás gázrezsó.
30/57-440-88.
Egymázsás és kétmázsás káposztáshordó eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Rossz akkumulátort vásárolok. 20/46365-89.
Vásárolok rossz tévéket, hűtőt, hűtőládát,
gáztűzhelyet, mindenféle vashulladékot,
akkumulátort, tollat, megunt és kidobásra
való dolgokat. Tel.: 30/837-01-25.
Tojatásból kimaradt tojótáp eladó. 20/
322-90-50.
Eladó: műhelyből sok apróság, fúrók, lépcsős szivattyú motorral, 2 db heverő. Tel.:
66/427-158.
Elöltöltős Zanussi automata mosógép
800-as centrifuga fordulattal, új csapágygyal, szimeringgel, felújítva eladó 20 ezer
Ft-ért. Érd.: 20/463-25-33.
Fényterápia készlet és forró gőzös porszívó vasalóval sürgősen eladó Békéscsabán. Érd.: 70/296-49-14.
Elsőkézből megkímélt ágyneműtartós
gyerekágy 3-10 éves korig eladó 10 ezer
Ft-ért. Érd.: 20/463-25-33.
Bejárati ajtó eladó. Tel.: 30/376-46-15.
Bontásból eladó cserép, kúpcserép,
tégla, faanyag, ajtók, ablakok, konvektorok, szőlőzúzó, cefrés hordó. Tóth u. 22.
20/472-96-58.
Örökzöld vásár termelőtől eladó, 800
Ft/db. 30/626-14-31.
Bosch típusú hűtő-fagyasztó, és egy jó
állapotú villanyradiátor eladó. Érd.: 70/22188-16.
Alig használt Otto Bosch négykerekű rokkantkocsi kedvező áron és egy betegemelő állvány eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Eladó: 1-1 db villanyos és kézzel hajtós
kukoricamorzsoló, és egy háromfázisú
cirkula. Érd.: 70/527-90-82.
50 l-es és kisebb ballonok eladó. 66/634-557.
Eladó: 2 db bordó plüssfotel, csónakos
antik asztali varrógép, hintaszék, ötpontos
Besafe gyermekülés autóba, 120 literes
hűtőszekrény, háromfiókos fagyasztó. Tel.:
20/375-06-89.
Jó minőségű szilvacefre eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/43379-89.
Megbízható, stabil család lakásért eltartási szerződést kötne személlyel. Érd.:
70/415 -53-09.
160 l-es használt fagyasztószekrény 15000
Ft-ért és 160 literes használt hűtőszekrény
ugyanennyiért eladó. 30/85-81-911.
Zanussi elöltöltős használt üzemképes
mosógép 25000 Ft-ért eladó. 30/85-81-911.
Saját készítésű kerti hintaágy fenyőfából,
akácfa talpakkal alkalmi áron eladó. Tel.:
20/495-45-34.

55x87x170 cm-res bontott csempekályha
eladó. 70/367-08-19
Rózsaszín és piros leánderek eladók.
Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Ipari 500-as szalagfűrész 2,2 kW-os
háromfázisú motorral tökéletes állapotban
eladó. Tel.: 20/495-45-34.
Horgásztó tulajdonrész és kukoricamorzsoló eladó Kamuton. Tel.: 70/27-10-532.
Négy ablak redőnnyel, tokkal eladó. 30/
514-04-68.
Svájci masszázsfotel eladó, 30/514-04-68.
Vásárolnék 2 db 190x220 cm-es üvegverandát. Eladó egy Mora gáztűzhely jó
állapotban. Tel.: 30/592-64-65.
Nagyon korai nagyvirágú piros tulipán
eladó őszi ültetésre, és bordó, fehér, sárga nárciszok. Tel.: 30/592-64-65.
3 db 10 l-es vastag műanyag pálinkás kanna eladó. Tel.: 30/97-511-62.
Szétnyitható fehér konyhaasztal jó
állapotban eladó. Tel.: 66/643-046, 20/
441-70-96.
BMX férfi kerékpár, elektromos rokkantkocsi, kétcsillagos Lehel hűtőszekrény
eladó. 30/590-69-38.
Háromfiókos fagyasztószekrény és egy
falra szerelhető 10 literes villany vízmelegítő eladó. Tel.: 30/504-07-11.

Új középszőnyeg 2 db összekötővel olcsón
eladó. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Nagykertben 80 db bontott hófogós
cserép eladó. 20/800-86-71.
Szépséghibás hordozható csempekályha
eladó. 30/448-30-29.
Kisméretű bontott téglát vennék. Tel.:
20/972-36-00, 15 óra után.
Kályhacsempe, platni, samott-tégla, ajtó,
keretek, agyag eladó. 30/448-30-29.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Nagy teljesítésű konvektort veszek jó állapotban, olcsón. 20/36-00-470.
Energomat automata mosógép eladó.
30/988-25-50.
Téli körte, szedéssel eladó. 20/355-77-26.
Kb. másfél mázsa körtecefre eladó. Farkas Gyula u. 1. Kovács Mátyás.
Négykerekű rokkantkocsi eladó új akkumulátorral. Érd.: 30/300-05-19.
Otello szőlő, kisebb szőlőprés, és búza
eladó. 66/410-204.
1 db 25 literes és 1 db 50 literes üvegballon kosárral eladó. 66/412-070, délután.
Hajlított vázú magyar női kerékpár jó állapotban eladó. Tel.: 30/321-35-52.

50 zsák szemét
a végeredmény
A kedvezőtlen időjárás ellenére Békés is csatlakozott az
országos „Te Szedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mozgalomhoz. Közel
száz személy vette ki a részét a
munkából városunkban, és
szorgoskodott Dánfokon, a
kishajó-kikötőnél, valamint a
Dr. Hepp Iskola melletti kiserdőben. A szemétgyűjtést a
Békési
Kommunális
és

Szolgáltató Kft. fogta össze a
Békési Polgárőrséggel karöltve. Az önkéntesek összesen 50
zsák hulladékot gyűjtöttek
össze.


Önkéntesek festették ki
az óvodát Bélmegyeren
Szeptember 2-án a Bélmegyeri Óvodában is elkezdődött az új nevelési év. A beírt
20 kisgyermek – közöttük
négy újonccal – megérkezett a
nyári szünet után. A gyerekek

melyet követően a társaság
együtt szórakozott a falunapon a helyi barátokkal. Az
ország számos vidékéről érkezett fiatalok elszállásolásában,
vendéglátásában oroszlánrészt

azonnal felfedezték a változásokat, melyeket a dolgozók, a
közmunkások és az önkéntesek a nyár folyamán környezetük szépítése érdekében tettek. Kecskeméti-Szabó Szilvia
munkatársai és barátai, Niedermüller Ervin csoportja a
Wrigley Hungária Kft-től
(Orbit-forgalmazók) az óvoda
10 helyiségében festették le a
falakat, olajlábazatokat, cserélték újra a tapétacsíkokat, és
ehhez hozták az anyagokat,
eszközöket is. A munkára
augusztus 9-10-én került sor,

vállalt Kecskeméti Istvánné és
családja, de köszönjük az
önkormányzat, a helyi konyha
és a szülők segítségét is. Az
önkéntesek a gyerekekről sem
feledkeztek meg, a tőlük kapott játékokat ovisaink boldogan vették birtokba az első
napokban. Köszönjük önzetlen segítségüket, és várjuk
őket november 9-én „A Bélmegyeri Óvodásokért Alapítvány” jótékonysági báljára,
ezúttal mulatni.
Baracskainé Szekeres Éva,
óvodavezető
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Evangélizációs hét
a reformátusoknál

Jól indult a bajnokság
Győzelemmel kezdte meg
a bajnoki szezont az NBIB-s
Békési FKC. Hazai meccsen
az FTC második csapata volt az ellenfél.
Küzdelmes, szoros
mérkőzésen a békésiek 18-17-es félidőt
követően 34-31-es
győzelmet arattak. Gá-

vai Ferenc edző nem volt elégedett a mutatott játékkal, de
dicsérte csapata sikeréhségét.
Az utánpótlás-csapatok meccsén is
sikerült itthon tartani a három pontot, a végeredmény
34-29. Edző: Kádas
László, Papp Bálint.

Forró pillanatok
a kosártornán
Hagyományosan a Madzagfalvi Napok idején ad otthont
Békés a Viharsarok Kupa kosárlabdatornának, melyet idén 57.
alkalommal szerveztek meg. A
torna nemzetköziségét az Arad
férfi csapatának szereplése jelentette. A mérkőzéseket a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
tornatermében és a Sportcsarnokban játszották. A tornát a
nőknél a Nyíregyházi Kosársuli
nyerte meg, megelőzve a Szolnoki Sportcentrumot és a Békési
Mihály edző által irányított Békési ÁFÉSZ-t, a sort a Mezőberény zárta. A legeredményesebb békési Balog Emese volt.
A férfiaknál győztes a Hódmezővásárhelyi KK, második
a Balog Vilmos vezette Békési
SZSK, harmadik a Nagykő-

rös, utolsó az Arad. A legtöbb
pontot a hazaiaktól Nagy
Csaba szerezte. A közönség jó
meccseket, harcias megmozdulásokat is láthatott.

Az 57. Viharsarok Kupa
megrendezését a Békés Városi
Önkormányzat, a Békés Megyei Sportszövetség, a Békés
és Vidéke Szövetkezet, valamint vállalkozók és magánszemélyek támogatták – tájékoztatta lapunkat Bíró Imre,
a szervező ÁFÉSZ SE elnöke.

Horgász
szemmel
ŐSZI NAGYHALAZÁS
Amint köztudott, az ősszel
visszahűlő vizekben a nagytestű halak erősebben kezdenek
táplálkozni. Sokszor nyáron a
nagyobb testű halak nagyon
nehezen foghatók meg, mivel a
vizek bővelkednek táplálékban, de az ősz beálltával kevesebb táplálékot találnak. Mégis
folyton táplálkozniuk kell,
hiszen télre kellő mennyiségű
energiát kell felhalmozniuk (a
hidegvérű halak télen is táplálkoznak, de lényegesen kevesebbet). A nagyhalakat ősszel is
etetéssel tudjuk a horog köré
csalni. Szokványos táplálkozásukat hamar ki lehet billenteni
egy jó aromájú etetőanyaggal,
hiszen ez számukra olyan, mint
az embereknek ebéd után a
desszert. Az aromák a lehűlő
vizeken nagyon meghatározóak, ezért az aromák használatát az eredményes horgászathoz mindenképpen javaslom.
Egy jól összeállított etetőanyag-keverék és élőanyagkombinációval sikeres bevetésünk lehet akár álló-, akár
folyóvízen. Mindkét víztípusnál a helyismeret nagyon fontos. A halak szokásainak ismerete mellett a sok vízen töltött
nap hozza meg a sikert.
Szekerczés Sándor
www.rutinati.hu

Kecskeméten versenyeztek
a fiatal békési súlyemelők
Az elmúlt hetekben két
jelentősebb, Kecskeméten
tartott versenyen indultak a
Békési TE Súlyemelő Szakosztályának versenyzői.
A Központi Regionális
Területi Minősítő Versenyen a
13 év alatti fiúk versenyében
Fekécs Ervin az 50 kg-osok
súlycsoportjában szakításban
22 kg-on, lökésben 35 kg-on
mutatta be gyakorlatait. A
versenybírók a maximális, 90
ponttal jutalmazták gyakorlatát, így az első helyen zárt.
Szintén győzött a serdülők
(13-15 évesek) versenyében
Fekécs Sámuel. Az 50 kg-os
súlycsoportban 38 kg-ot szakított, 51 kg-ot lökött. A 69
kg-os súlycsoportban indult
Balog Adrián, szakításban 46
kg-ot, lökésben 55 kg-ot telje-

sített. Az összesített eredménye a második helyet jelentette számára.
Nem sokkal később a
Messzi István Emlékversenyen
újból dobogóra állhatott Fekécs Sámuel és Balog Adrián.
Ezúttal Adrián volt az eredményesebb, miután szakításban 48 kg-ot, lökésben 62
kg-ot teljesített, így 110 kg-os
összetettjével megnyerte a
versenyt. Sámuel a második
helyet tudta megszerezni.
A Messzi István Emlékversennyel egy időben rendezték meg az Országos Junior
Bajnokságot. A Szegeden
egyetemi tanulmányokat folytató, így szegedi színekben
induló, de békési Csató István
egyéni csúcsát megjavítva lett
junior magyar bajnok. L. Gy.
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„A pap kihirdette, a kisbíró meg kidobolta,
hogy krumpliszedés után senki se tartsa otthon a gyerekét, hanem küldje az iskolába” –
írja Gárdonyi a Gyerekek című édesbús és
álnaiv novellája elején. Szerintem sokan
vagyunk úgy, hogy ismerjük ugyan a burgonya szót, ám kimondani csak az étteremben
szoktuk, kedvesebb számunkra a jóízű
krumpli szó. A burgonya neve, mindannyian
tudjuk, a francia tartomány, Burgundia nevéből származik – méghozzá az olasz alakból, a
Borgognából. Érdekes, hogy ismerünk burgundi nevű zöldséget is, ez azonban a takarmányrépa. Hogy miért épp erről a területről
nyerte a hivatalos nevét a krumpli, azt már
aligha tudjuk meg, viszont feltűnő, hogy más
nyelvekben is szerettek népnevet adni ennek a
zöldségnek. Azt azonban magam is csak nemrégiben tudtam meg, honnan ered a krumpli

szó: a bajor Grudbirne (földi körte) kifejezésből torzult, és Németországban, Ausztriában
és Svájcban sem ismeretlen. Érdekes, bár nem
egyedülálló jelenség, hogy a népnyelvben az r
l-lé vált, és kolompér, kolompár alakban is
használatos. Nem kevésbé érdekes a többi
nyelvjárási alak sem a krumpli „körül”: a
macok, a lapcsánka, a tócsni, a lapcsánkatócsni és a tócsnyi ugyanaz az étel, ami a racsa:
krumpli és liszt felhasználásával készült, olcsó
étel, a macsánka, a meszo és a smúr pedig a
paprikáskrumpli (vagy krumplipaprikás?).
Krumplinak a buta embert is nevezik,
nemkülönben a régi (analóg) órát.
Krumplivirág: a rendfokozatot jelző csontcsillagot hívták az egyszerű bakák krumplivirágnak – a tisztesek vállán hivalkodó jelzést pedig, hm… galambpotyadéknak.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK SZEPT. 24. – OKTÓBER 6. KÖZÖTT
Szeptember 25. szerda18 óra
„Döntsünk a jövőről...” országjáró kerekasztal-beszélgetés a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) szervezésében. Bővebben a címoldalon.
Kulturális központ

Október 4. péntek 17 óra
Bio Konyha szakkör. Téma: savanyított káposzta, sóban eltett zöldségek készítése. A részvétel
ingyenes.
Kulturális központ

Szeptember 26. csütörtök 14:45
„Tudsz-e Tarhosért lelkesedéssel dolgozni?” című
kiállítás megnyitója.
Városháza emelete

Október 4. péntek egész nap
Megvilágosodás Napja – Kerékpáros akció a láthatóság jegyében. Bővebben olvashatnak róla a
4. oldalon.

Szeptember 27. péntek 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

nyek országa? Az alkalmak a
Gyülekezeti házban szerdától
szombatig este 6 órakor kezdődnek. A záróistentisztelet
vasárnap de. ¼ 10-kor a
templomban lesz megtartva.
Minden lelkileg épülni vágyót
szeretetettel várunk!


KRUMPLIVIRÁG

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

A Békési Református Gyülekezet evangélizációs alkalmakra várja az érdeklődőket
október 2-6 között. Igét hirdet Százvai László, a Kisvárdai
Református Gimnázium vallástanára. Az evangélizáció
témája: (M)ilyeneké a meny-

Egy nyelvet beszélünk

Szeptember 28. szombat 10-17 óra
VIII. Békési Tökmulatság.
Békési Tájház (Durkó u. 8.)
Szeptember 28. szombat 16 óra
Békési FC-Mezőkovácsháza megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya
Szeptember 28. szombat 18 óra
Békési FKC-Balmazújváros bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 1. kedd 15:30
Idősek Világnapi ünnepi rendezvény. Megnyitja:
Izsó Gábor polgármester, majd örökzöld dallamok és magyar nótacsokor a Horváth Zenekar
előadásában, végül állófogadás.
Kulturális központ
Október 3. csütörtök 17 óra
Vekerdy Tamás pszichológus, író ingyenes előadása Érzelmi biztonság. Mit kell(ene) tudnunk a
gyerekekről és magunkról? címmel.
Kulturális központ
Október 3. csütörtök 17 óra
Emlékezés az Aradi Vértanúkra koszorúzással.
Forradalmi emlékmű
Október 4. péntek 14 óra
Az Állatok Világnapja alkalmából megnyílik
„Az Év Természetfotósa – 2012” című kiállítás.
Ingyen látogatható november 4-ig.
Kulturális központ

Október 6. vasárnap 9 órától
Őszi vásár a piacon. Hagyományőrző fellépések, bemutatók, lekvár-főzés és -kóstolás, szilvás lepény-kóstolás, kézműves foglalkozások és népi gyermekjátékok, jó idő
esetén légvár és pónilovaglás. Kiállítás:
Ősz a kamrában.
„Itt van az ősz, itt van újra” alkotópályázat
és őszi gyümölcsökből készült sütemények
versenye. Mindkét pályázat jeligés.
Október 6. vasárnap 16 óra
Matuz Gergely fuvolaművész önálló estje. A
belépés ingyenes.
Kulturális központ
Október 6. vasárnap 18 óra
Békési NKTE-Békésszentandrás bajnoki
női kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

ELŐZETES AJÁNLAT:
Október 7-12. között
lesz a Könyvtári Napok.
Idén sós süteményekre
írtak ki versenyt. Nevezni a könyvtár olvasótermében, október 4-ig
a recept és jelige leadásával lehet. Kóstolóval
egybekötött sütibemutató október 8-án lesz 16
órától. A legjobbak jutalmat kapnak.
Október 9-én 15 órától Zagolni zabad? író-olvasó
találkozó lesz gróf Nádasdy Borbála írónővel.
Beszélgetőtárs: Szilágyiné Szabó Ágnes tanár.
Október 12-én 18 órától Kádár Annamária pszichológus, a Mesepszichológia című könyv szerzője
lesz a könyvtár vendége.
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