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

többi nap: 8-20 óra között.

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

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

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

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

2012. október 17.  � XX. évfolyam 21. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

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

OKTÓBER 20-27.
Levendula Patika (Csabai u.)

OKT. 27 – NOVEMBER 3.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

valamint 17-18 óra között. 

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

38%
Alkalmanként,
kb. havonta. 

Milyen gyakran jár 
a békési piacra?

31%
Hetente
vagy hetente
többször.

25%
Soha.

6%
Csak a műsorral
összekötött vásá-
rokra járok.

– A környéken is ritkaság-
számba mennek az ilyen vásá-

rok, melyeken a piaci nézelő-
dést és vásárlást helyi művé-

szeti csoportok fellépései vala-
mint kézművesek bemutatói
színesítik – emelte ki megnyi-
tójában Izsó Gábor. A polgár-
mester méltatta a táncosok,
énekesek és zenészek fellépé -

se it, lelkesedését.
Folytatás az 5. oldalon

Őszi vásár fellépőkkel a piacon
A helyi hagyományok fenntartása és gazdagítása a
célja a Piacfelügyelet által évek óta szervezett
vasárnapi vásároknak, melyeknek egy-egy ünnep
vagy évszakváltás ad aktualitást. 

A vásárlás, nézelődés mellett fellépések, kézműves-bemutatók, kóstolók is voltak.
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A szerbiai Magyarittabé
2007 óta Békés testvértelepü-
lése, ekkor írták alá az együtt-
működési szerződést a telepü-
lések akkori vezetői. Úgy
tudni, hogy egykor, a 18. szá-
zad végén Békésről és más
környékbeli településekről
ván doroltak ki földművesek,
és alapították meg vagy in -

kább alapították újra a falut.
Magyarittabéval nem pusztán
a városvezetés és egyes kultu-
rális szervezetek ápolnak jó
viszonyt, hanem a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymissziója is. 

E szervezet tagjai mintegy
kéthavonta járnak ki Ittabéra az
istentiszteletre szolgálni az

Krisztus Evangéliumi Gyüle ke -
zetéhez, egy maroknyi ke resz -
tyén közösséghez. Legu tób bi,
szeptember 30-i látogatásukkor
a békési igehirdetőkkel tartott e
sorok írója is. Közel 300 kilo-
méteres, majdnem ötórás uta-
zást követően jutottunk el a
szerbiai testvértelepülésre.

Folytatás a 3. oldalon

Gyülekezetépítés békési segítséggel
MAGYARITTABÉ Keresztyének hitébôl épül a kisegyház 

2012. október 1-től a Békés
Vá ros Önkormányzata tulaj-
donában álló Békési Kom mu -
nális és Szolgáltató Kft. vég zi
a hulladékgyűjtést és -szál -
lítást. A költségek optimali-
zálása érdekében áttekintet-
tük a szállítási útvonalakat.
Ennek eredményeként egyes
területeken változott a be -

gyűjtés napja. A tömbházas
övezeteknél az ürítés napja
nem változott.

Amennyiben a szállítás-
sal kapcsolatban kérdésük
illetve problémájuk lenne,
akkor a 66/411-174-es tele-
fonszámon jelezzék.

Megértésüket és türelmü-
ket előre is köszönjük!     

�

Október 1-től megváltozott 
a hulladékszállítás rendje

Október 23-i 
ünnepi megemlékezés

Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát az
1956-os Forradalom és Szabadságharc 56. évfor-
dulója  alkalmából rendezett megemlékezésre.

9 óra Ünnepi szentmise a hazáért a Szent há rom -
ság Plébániatemplomban  

9:15 ,,Emlékezés áldozatainkra” ünnepi is ten -
tisztelet a református templomban

A városi megemlékezés helyszíne a Széchenyi
téri Forradalmi Emlékmű.
9:45 óra Térzene a Városi Ifjúsági Fú vós ze nekar

előadásában. Vezényel: Ba goly László.
10 óra Himnusz. 

Ünnepi beszédet mond: Kis Eszter, a Békési
Kistérségi Iskola igazgatója. 
„Üzenet a Hősöknek” – megemlékező elő-
adás. Fellépnek a Békéscsabai Jókai
Színház művészei.
Koszorúzás
Szózat

Emlékezzünk együtt!

– Milyen állomásokon keresz-
tül jutottál el a hazai rádiózás
csúcsáig, a Magyar Rádióig?

– Gyermekkorom óta rá dió-
zom. Biztosan sok békési emlék-
szik még arra, hogy a Torony
Rádióban bontogattam a szár-
nyaim 1998-tól. Négy évet töl-
töttem ott, ed digi életem egyik

legszebb idő szaka volt. Imád -
tam, mert mindenbe belekóstol-
hattam: interjúkat készíthettem
olykor zenészekkel, máskor poli-
tikusokkal. Vezethettem köny-
nyed kívánságműsort és mé -
lyebb té májú, beszélgetős mű -
sort. Rek lámokat mondtam, és
apróhirdetéseket to vábbítottam

a hallgatók felé. Ez rengeteg ta -
pasztalatot je lentett, jó alapot
adott. On nan a békéscsabai, az
az óta megszűnt Start Rádióba
nyergeltem át műsorvezetőként.
Ott nem sok babér termett: az
embernek az volt a feladata,
hogy zenéket konferáljon, le he-
tőleg fél percben. Úgy hogy vi -
szonylag hamar váltottam:
2003-ban elköltöztem Bu da -
pestre tanulni, és közben felvet-
tek a gödöllői rádióhoz. Is mét
szép évek következtek. Éreztem,
hogy nem a felszínes, zene-kon-
ferálgatós mű sor vezetés áll hoz-
zám közel, hanem a közlés.

Nagy be tű vel: Közlés. Mon dani
valamit, nem csak beszélni.
Olyat tudatni a hallgatókkal,
amiről addig fogalmuk sem volt,

vagy amit korábban nem ér tet-
tek. Jelent keztem gyakornoknak
a Kossuth Rádióhoz, és párhuza-
mosan a gödöllői munkámmal
ott töltöttem néhány hónapot.
Akkor végleg megfertőztek a
hírek. 2006-ban államvizsgáz-
tam a Corvinus Egyetemen
államigazgatás szakon, és ekkor
ke rültem az Info Rádióhoz, így
Magyarország egyetlen hírrádió-
jának legfiatalabb szer kesztője
lehettem. Imádtam, még úgy is,
hogy egy évig heti 3-4 éjszakai
műszakot kaptam, hiszen kezdő
voltam, meg kellett tanulnom a
hír műfaját, a hírszerkesztést és

a klasszikus bemondást. Tanulni
pedig éj jel lehet egy rádióban,
mert akkor hallgatják a legkeve-
sebben. Az Info mértékadó az
én szakmámban. Ha valaki ott
dolgozik, megkérdőjelezhetetlen
a hozzáértése, legalábbis ez a
kívülállók véleménye. Úgyhogy
tárt karokkal fogadtak hírszer-
kesztőként a Magyar Rádióban
2008 végén. Először a Petőfi
Rádióhoz kerültem. Csodálatos
évek kezdődtek. Az MR2 úttörő
volt a magyar rádiózásban: az
addig alternatívnak számító
zenei vonalat teljesen elfogadot-
tá tette.       Folytatás a 2. oldalon

Ismerős békési hang egy országos rádióban
BÉKÉSRŐL INDULT Külpolitikai hírszerkesztôként dolgozik Gudovics Éva
E cikk szerzőjének személyes véleménye szerint
Gudovics Éva a legtehetségesebb személy, aki valaha
Békésen rádiózott. Nem is kell hát csodálkozni, hogy
néhány éve a Kossuth és a Petőfi Rádióban készít
műsorokat. Persze mindeddig hosszú és szövevényes
út vezetett. Interjú Gudovics Évával.
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A Rákóczi utca 26. szám alatti épület is azon
kevés házak közé tartozik, amely felépülése óta
ugyanannak a család leszármazottainak ad ott-
hont. A házat 1933-ban Szerencsi Imre jó hírű
gazdálkodó építette fe -
leségével, Nagy Gy.
Zsuzsannával együtt.
Szerencsi gazda lóhe ré-
léssel is foglalkozott,
ezért hívták Békésen
lóherülő (lú herülő) Sze-
rencsinek. Bélme gye -
ren kis ta nyája is volt a
családnak. 

Balog László és családja mindent megtesz az
építmény eredeti állapotának megőrzéséért.
Maga a ház utcasorban álló L alaprajzú, cse-
répfedésű épület. A négytengelyes utcai hom-

lokzatot klinkertégla-burkolattal látták el.
Lábazata terméskő, 80 cm magas párkányban
végződik. A falmezőben az ablakok fölött erő-
sen hangsúlyozott íves szemöldökpárkányok

hívják fel magukra a
figyelmet. A falsík felső
részén látható gazdag
díszítésű homlokzat az
igényes polgár ízlésvi-
lágát tükrözi. Figye -
lemreméltó a ház díszes
bejárati kapuja, mely
még eredeti állapotá-
ban maradt fenn az

oldalsó rész apácarácsos faszerkezetével együtt. 
Az építmény a helyileg védett lakóházak

közé tartozik.
Bíró György, városvédő

2 2012. október 17.

A SZERENCSI-HÁZ

EGY IGAZ EMBER BÉKÉSRŐL
Úgy gondolom, hogy a következő eset minden-

képpen megérdemli, hogy a nyilvánosság elé tár-
juk. Nemrégen Gyulára utaztam autóbusszal
Békésről. Békéscsabán a végállomáson szálltam le,
hogy átszálljak a Gyulára induló autóbuszra.
Amikor a jegyemet kívántam megvenni, igen meg-
ijedtem, mert akkor vettem észre, hogy a kézitás-
kám irataimmal, pénztárcámmal együtt a békési
buszon maradt. Rohantam vissza a buszhoz, de az
már visszaindult Békésre. Próbál koztam a forgal-
mi irodán, de nem adtak le talált tárgyat.
Mozgósítottam a családomat Békésen, hogy várják
a buszt, hogy esetleg a vezetőnek leadták a kézi-
táskámat. A kísérlet eredménytelen volt. Teljesen

el voltam keseredve. Néhány perc múlva megcsör-
rent a telefonom. A vonal túlsó végén egy számom-
ra ismeretlen hölgy mutatkozott be: FERHAT
IBRAHIMNÉ JULIKA vagyok. A buszon
találtam a kézitáskáját, átveheti Békésen a
lakásomon. Megadta a címét.  Egy órán belül
ismét Békésen voltam, és hiánytalanul minden
megvolt a táskámban. Soha nem felejtem el ezt az
örömteli pillanatot. Hálás köszönet a becsületért és
tisztességért!

Mindezt azért írtam meg a Békési Újságnak,
hogy nyilvánosan is köszönetet mondjak, és példa-
ként állítsam embertársaim elé Julikát.

Egy békési polgár

Kelemen János novemberben
megválasztott gondnok (gyüle-
kezetvezető, a gyülekezet pres-
bitériuma világi elnöke) tragi-
kus hirtelenséggel bekövetke-
zett halála miatt új gondnokot
választott a Békési Református
Egyházközség. A jelölteket a
presbitérium jelenlegi tagjai
közül lehetett kijelölni, így júli-
us végén két személy került fel
a jelöltlistára: dr. Petneházi
Zsigmond ügyvéd, valamint K.

Szabó Andrásné egyéni gazdál-
kodó. A választásra szeptember
16-án került sor. Ezen a gyüle-
kezet választójoggal rendelkező
tagjai vehettek részt.

60 százalékos eredménnyel
Petneházi Zsigmond lett a
reformátusok világi vezetője,
aki emellett egyházmegyei jog-
tanácsos és a Szegedi Tudo -
mány egyetem oktatója. Ko -
ráb ban bíróként is dolgozott,
valamint esélyegyenlőségi

területen szerzett tapasztalato-
kat. 2010-ben az Ipartestület
színeiben önkormányzati kép-
viselőjelölt is volt. A reformá-
tus egyház a kettős elnökség
intézményét ismeri: minden
szinten egy lelkész és egy nem
lelkész végzettségű „világi”
személy alkotja az elnökséget.

Dr. Petneházi Zsigmond
beiktatására október 7-én
került sor.

Mucsi András

Új gondnok a reformátusoknál

Folytatás a címoldalról
2008-ban még elképzelhetet-

len volt, hogy a nagy kereskedel-
mi rádiók lejátszanak egy Quim -
by-, Péterfy Bori- vagy Csík Ze -
nekar-számot. Ezek az előadók,
zenekarok csak kis klubokban
tudtak fellépni, fesztiválokra
még véletlenül sem kaptak meg-
hívást. De jött az MR2, és felfor-
gatott mindent. Ma már sport-
csarnokokat töltenek meg ezek a
zenészek, nélkülük nincs Sziget,
és természetes, hogy minden nap
játsszák a rádiók a dalaikat. E
mögött rengeteg munka volt, és
én ennek a része lehettem. Tavaly
ősszel kezdtem bedolgozni a
Kossuth Rádióba, ma pedig már
inkább oda tartozom, mint a
Petőfibe. Híreket és hírműsoro-
kat szerkesztek, konferálok. Úgy
érzem, megtaláltam a helyem.
Én közölni szeretnék, és itt meg-
tehetem. A Kossuthon a hír áll a
középpontban, hírek minden
mennyiségben. Lehetek távol-
ságtartó és rideg, amikor hírblok-
kot készítek például délután 5
órára: abban csak a legfontosabb
események vannak ben -
ne, minden kom-
ment nélkül.
De lehetek
s z í  n e s e b b,
még akár vé -
leményt is
for málhatok,
amikor egy
adott témát,
például a ha -
zai nyomorte-
lepek állapotát
kell kifejtenem, boncolgatnom,
minden oldalról körbejárnom. 

Ezek mellett segítem a vőlegé-
nyem vállalkozását, a Luxfunk-ot,
amely egy webrádió, ami 100 szá-
zalékban fekete zenét, elsősorban
funkyt játszik. Ilyen nincs még
egy Magyarországon. A hallga-
tottsága alapján ott van a Top 10-
ben. A műfaj szerelmeseinek ren-
dezvényeket, elsősorban táncos
bulikat szervezünk országszerte.
Rengeteg munka jár a Lux -
funkkal, de ez van: ez szerelem!

– Külpolitikai műsorban és
hírszerkesztőként hallani a
nevedet és a hangodat a Kossuth
Rádióban. Közel áll hozzád a
külpolitika?

– Sokkal inkább foglalkoztat a
külpolitika, mint a belpolitika.
Annyi mindent lehet tanulni kül-
földről: jó és rossz példát is látni
tőlünk keletre, nyugatra. Érde -
mes ezekre odafigyelni, ugyanis
sokat alakítanak az ember szem-
léletén, életfelfogásán, ki merem
jelenteni, hogy az élethelyzetén
is. Én is bosszankodom, amikor
arról kell beszélnem a hírekben,
hogy ismét drágul az üzemanyag,
és hogy élelmiszerár-robbanás
várható tavasszal. Aztán készítek
egy összeállítást arról, hogy a

Fülöp-szigeteken nőket és
gyerekeket kí -

noztak és
g y i l  ko l t a k
meg azért,
mert látták
őket egy ke -
r e s z t é n y
templomba
bemenni. És
egy másik

anyagot azok-
ról az af rikai

családokról, akiknek előre, hang-
súlyozom: előre kell fizetniük a
napi vízhasználatért. Ha csak 5
forintjuk van, akkor fél liter víz
jut nekik aznapra. Ugye, milyen
jó, hogy mi itt, a válsággal küzdő
Magyarországon ivóvízzel öblít-
jük még a vécét is?! Hát, én ezért
szeretem a külpolitikát. De sze-
retem a gazdaságot is. Időközben
elvégeztem a Füg getlen
Médiaközpontban a gazdasági
újságíró szakot. Imádom a szá-
mokat! Egyértelműek, tiszták,
biztosak. Én alapvetően rend sze-
rező ember vagyok. Na gyon sze-
retem például a Sta tisz tikai
Hivatal kimutatásait böngészni:

mennyivel csökkent a népesség
lélekszáma, mekkorára nőtt az
erdős területek nagysága, hogyan
alakul jövőre az infláció, stb.
Csupa-csupa adat, új információ.
Lehet persze vitázni például
arról, hogy mitől lesz akkora,
amekkora az infláció, de az már
nem az én dolgom. Nekem
maradnak a számok. 

– Van-e valamilyen emlékeze-
tes interjúalanyod, eseted, ami
rádiósként esett meg veled?

– Rengeteg van! Kit emeljek
ki? Nemrég készítettem egy
összeállítást arról, hogy az Unió
sürgeti a rovarevés bevezetését
Európában, mivel az állattartás
drága és környezetromboló. Hát,
érdekes volt arról beszélgetni a
szakértővel, hogy mennyire fe -
hérjedúsak a férgek, és milyen
sok kalcium van bennük, főleg a
kitinpéncélos állatokban. Jó volt
beszélgetni G-Rasszal. Ő egy
raszta énekes, és fantasztikus a
kisugárzása: nyugalmat, megbé-
kélést, optimizmust áraszt. A
hangja pedig gyönyörű! Vannak
azért határozottan kellemetlen
beszélgetések is, főleg, ha nem
vagyok elég felkészült.

– Elégedett vagy a munkád-
dal, életeddel? 

– Jó pár nagyon-nagyon nehéz
év után immáron kegyes velem
az élet, nagyon hálás vagyok
ezért. Sokakat elveszítettem ed -
digi életemben, így már meg
tudom becsülni azt, aki még itt
van, aki velem van. Küzdeni
minden nap kell, természetesen,
de optimistán tekintek magam
elé: sokkal nehezebb helyzeteket
is megéltem, túléltem, ez sem
fog ki rajtam.     Szegfű Katalin

Ismerős békési hang egy országos rádióban
BÉKÉSRŐL INDULT Külpolitikai hírszerkesztôként dolgozik Gudovics Éva
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A cím örök téma: min-
denható, egyetemleges
gyógy módot jelentene. Lé -
tezik vajon ilyen csodaszer?
Tessenek dönteni maguk!

Mondják, a kacagás gyor-
sabban terjed, mint a plety-
ka. Utóbbival ellentétben ez
nagy haszonnal jár, hisz
közelebb hozza egymáshoz
az embereket, fokozza a bol-
dogságérzetet, erősíti a szer-
vezet saját védekezőképessé-
gét, növeli az energiaszintjét,
csillapítja a fájdalmat, és véd
a negatív stresszel szemben.
No és ez a medicína ingye-
nes, sőt, mellékhatások nél-
kül ismételhető! Mondhat -
juk tehát, hogy a nevetés a
stressz, a fájdalom és a társa-
dalmi ütközések hatékony
ellenszere, a testi és lelki
egyensúly helyrebillentésé-
nek gyors eszköze, mert a
humor pihekönnyűvé teszi
vállunkon a terhet, reményt
ad, és állandó készenlétben
tartja a tiszta fejjel való gon-
dolkodást. Miért? Mert ella-
zítja az egész testünket (majd
egy óráig tarthat ez a hatá-
sa!), megszabadít a fizikai és
pszichés feszültségtől, javítja,
erősíti védekező rend szerünk
működését, csök kenti a
stresszhormonok szintjét,
növeli a fertőzésekkel szem-
ben fellépő sejtek és ellentes-
tek számát és aktivitását.
Elősegíti a híres boldogság-
hormon, az endorfin felsza-
badulását, amely a jó közér-
zetet biztosítása mellett a fáj-
dalmat is csillapíthatja. Az
erek működését és a vér
áramlását javítva még egy
szívinfarktust is képes meg-
előzni, kivédeni! 

De egy egészséges kacagás
oldja a szorongást és a félel-
met is, emeli a kedélyállapo-
tunkat, egyszerűen szellemi-
leg is ellenállóvá tesz, mint -
egy gumifalként visszaverve
a negatív szellemi hatásokat,
és így, az elme racionalitását
megőrizvén elősegíti az
ésszerű döntéseink meghoza-
talát, hatékonyabbá téve
problémamegoldó képessé-
günket. Jóté kony hatásainak
azonban még messze nincs
itt vége, mert a fentieken
kívül egyszerűen vonzóbbá,
szimpatikusabbá tesz min-
ket. Ezáltal javul a társadal-
mi elfogadottságunk, köny-
nyebben lé tesítünk új kap-
csolatokat, megerősítjük a

régieket, ed digi magányos
harcosból csapattagá nevel át
minket, s mert a csapatnak
óriási az előnye az egyéni
munkával, harccal szemben,
ezért gond jaink, ütközése-
ink, konfliktusaink fel- és
megoldásában is óriási segít-
séget nyújt. Egyszóval javítja
a társadalomban elfoglalt he -
lyün ket – mintegy „helyre
tesz” – ezáltal biztosítva az
optimális mőködési közeget
számunkra. És mert ezt a
jótékony hatást mindekivel
megteszi, ezáltal közösség
alakító, formáló erő is tulaj-
donképpen. De a humorér-
zék, a nevetni tudás lelki,
érzelmi egészségünknek is
igencsak jót tesz. A kacagás-
tól jól érezzük magunk már
annak „gyakorlása” közben
is, és az eufória még akkor is
fennáll, amikor már alább-
hagy a jókedv. A humor opti-
mistává tesz, pozitívabban
leszünk képesek gondolkod-
ni vele és általa, csökkenti,
majd feloldja esetleges em -
bert próbáló helyzetünk adta
csalódottságunkat, vesz te-
ségérzetünket. Azt mondják,
írják, hogy: „A nevetés több,
mit egy kis szünet a szomo-
rúság és fájdalom közepette,
bátorít és erőt ad, hogy új
reményt és célokat találjunk.
Még a legnehezebb élethely-
zetekben is jobban érezzük
magunkat egy apró mosoly-
tól, és mivel a nevetés való-
ban fertőző, már a nevetés
hallatán is önkéntelenül el -
mosolyodunk.”

Szép gondolat, és sokáig
lehetne ragozni még e té -
mát. De zárásként talán
még egy lényeges, a mai el -
idegenítő, magányossá ten ni
akaró világunkban nagyon
fontos dolog: A közösségben
gyakorolt jókedv, kacagás
mintegy szummációs, mond-
hatni feltuningolt energiával
bír, szemben az zal, mikor
egyedül nevetünk. A közö-
sen megélt élmények, érzel-
mek, tartós kapcsolatot,
mintegy szövetséget hoznak
létre, és hatványozzák az
abban részt vevők erejét
annak egyszerű összegződé-
se helyett. Nézetkülönbség,
düh, bántódottság, sérelmek
elfeledődnek, a pozitív erők
összekovácsolódnak, és vége
lesz az eddigi védekező ma -
gatartásnak, társadalmi ak -
tivitásra serkent, kezdő len-
dületet adva annak, amit sa -
ját közösségi sorunk ma -
gunk által való alakításának
neveznek. S ez bizony nem
semmi! Nevetésre fel hát,
kedves szomorú civil bohócai
századunknak!

Panacea universalis

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Bereczki Dániel és Arde -
leán Katalin.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Vagyon
Lász ló (37 évesen, Tarhos),
özv. Horváth Ferencné (79,
Tar hos), özv. Szűcs Sán dor -
né (75), özv. Szűcs Lászlóné
(86), özv. Veres Istvánné
(83), Balla Istvánné (59),

özv. Komoróczki Györgyné
(83), Gyarmati Imréné
(70), özv. Megyeri Istvánné
(72), Szelják Györgyné
(74), özv. Szilágyi Imréné
(74, Tar hos), Ágoston Sán -
dor (54).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Folytatás a címoldalról
A Krisztus Evangéliuma

Gyü  lekezetét másfél éve szerve-
zi és pásztorolja – mondhatjuk
ön kéntes munkában – Huszár
János. A fiatalember a falu szü-
lötte, és jelenleg teológiai tanul-
mányokat folytat az anyaor-
szágban. Emellett felesége csa-
ládjának mezőgazdasági vállal-
kozásában dolgozik, és mind-
eközben igyek szik építeni a
karizmatikus szemléletű közös-
séget, amely egyelőre 15 tagot
számlál. A település magyar aj -
kú lakói zömében reformátusok
vagy nem hívők. Utób biakat
megszólítva szeretnék az egy-
házközséget bővíteni, eljuttatva
hozzájuk az evangéliumot. Az
Isten Evangéliuma Egy házá hoz
a szomszédos Szerb itta béről is
járnak hívek, így az istentiszte-
let általában két nyelven folyik,
hirdetve ezzel, hogy amint a

mennyországban nem lesznek
majd nyelvi akadályok, ek kép-
pen a híveknek már e földi élet-
ben is ennek tudatában, békes-
ségben kell együtt élniük.

A békésiek látogatásakor
Sur man László és Sötét László
szavait is tolmácsolták a szerb
híveknek. A szintén vajdasági
születésű, de már régóta Bé -

ké sen élő evangélista, Sötét
László az imádság erejéről
beszélt. Arról, hogy a buzgó
ember imájában nagy erő rej-
lik, és hatására számtalanszor
tapasztaltak már jeleket és
csodákat, gyógyulásokat és
életmegújulásokat. Surman
László, az Országos Cigány -
misszió helyettes vezetője a

gyűlölet feletti győzelemről
hirdette az igét. 

– A gyűlölködő ember ma -
gát túlértékeli, a másik embert
lebecsüli. Nem tud örülni, min-
dig komor a tekintete. A bosz-
szúálláson töri a fejét és nem
látja be, hogy ehhez túl rövid e
földi élet. Ezért engedd, hogy
Isten vezessen, hogy meggyó-
gyítsa a szívedet, kivezessen a
kevélységből, gyűlöletből és
bosszúból. Ne legyen ébredé-
sednek, a közösséged ébredésé-
nek ez az akadálya! A gyűlöl-
ködés egyetlen megoldása a
megbocsátás – hangzott el. 

Később Huszár János lelki-
pásztor és családja látta vendé-
gül a békésieket saját otthoná-
ban, akik testi és lelki értelem-
ben egyaránt megelégedve és
felfrissülve vágtak neki a haza-
felé tartó hosszú utazásnak.    

Szegfű Katalin

Gyülekezetépítés békési segítséggel
MAGYARITTABÉ Keresztyének hitébôl épül a kisegyház 

Surman László és Huszár János a magyarittabéi imateremben.
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A könyvtári napok október
elsejétől ötödikéig tartottak
városunkban, a Püski Sándor
Könyvtárban, csatlakozva az
országos kezdeményezéshez.
A békési programok süti-par-
tival és receptcsereberével
kezdődtek. Nagy Lajos és Ju -
hász Zoltán cukrászmesterek
zsűrizték a finomabbnál fino-
mabb gyümölcsös sütemé-
nyeket, de a közönség is lead-

hatta szavazatát az általa leg-
finomabbnak vélt édességre.
Egy másik napon Haren csár
Miklós mesemondó mű sorát
hallgathatták az alsó tagoza-
tos kisiskolások a gyermek-
könyvtárban. Október 3-án
az „Irodalmi Svédasztal” cí -
mű klub első rendezvényére
került sor, amelyen a klub
háziasszonya, Szilágyiné Sza -
bó Ágnes tanárnő, a Békési

Újság munkatársa mutatta be
az amerikai Hamingway írót
és egyik novelláját a közön-
ségnek, majd beszélgetés ala-
kult ki a tanárnő és az iroda-
lomkedvelő békésiek között a
híres íróról, annak életéről,
munkásságáról. 

Hangulatos rendezvény
volt a Könyvtári Napok zárá-
saként „Emberi sorsok és a
történelem” címmel megren-

dezett író-olvasó találkozó is,
amikor a fővárosban élő
Fábián Janka írónő mutatko-
zott be az érdeklődőknek. Be -
szélgetőtársa Fe kete Gabriel -
la, a Békés Me gyei Tudásház
és Könyvtár munkatársa volt,
de a könyvtárlátogatók is
tehettek fel kérdéseket az író-
nőnek, valamint könyvvásár-
lásra és dedikálásra is adódott
lehetőség.                     Zs. I.

Őszi Könyvtári Napok Békésen is

Városunkban idén október
4-én emlékeztünk az aradi vér-
tanúkra a Forradalmi Emlék -
műnél. Ezúttal Csiby Miklós
főorvos mondta az emlékbeszé-
det. A szónok előzményként

szólt az 1848-49-es szabadság-
harc kibontakozásáról, a harci
eseményekről, sőt, a háború-
ban harcoló honvédek elleni
atrocitásokról, kegyetlenkedé-
sekről is. Kifejtette továbbá
azon álláspontját, hogy szerinte
Görgey tábornok nem volt
bűnös a világosi fegyverletétel-
ben, ez szükségszerű és elkerül-

hetetlen katonai esemény volt,
s a magyar szabadságharcot
nem a Habsburg Biro dalom,
hanem a jóval nagyobb orosz
cári haderő buktatta meg. 
– Görgey tábornok kiváló ka -
tonatiszt s példamutató hazafi
volt – hangzott el. 

A főorvos úr beszéde végén
Kölcsey Emléklapra című ver-
séből idézte a mának is szóló,
szállóigévé lett aranymondá-
sát: „A haza minden előtt.”

A megemlékezés végén Mes -
ter Péter, a Városvédő és -Szé -
pítő Egyesület elnöke emlékez-
tette az ünnepség résztvevőit,
hogy az aradi tizenhármak és
Batthyányi Lajos mellett emlé-
keznünk kell az 1944. október
6-án kezdődő orosz megszállás-
ra is, majd felolvasta azon béké-
si polgári lakosok valamint
katonák neveit, akiket az oro-
szok gyilkoltak meg Bé ké sen
1944. október 6-án. 

A megemlékezés végén a
jelenlévők mécseseket és gyer-
tyákat helyeztek ez az emlék-
műnél.         Zsombok Imre

„A haza minden előtt”
OKTÓBER 6. Kölcsey üzenete aktuális az aradi vártanúk 
gyászünnepén is

Francine Rivers amerikai írónő több
tucat regény szerzője, melyek közül szá-
mos amerikai és nemzetközi díjat nyert,
s némelyikük felkerült a New York
Times eladási listájának élére is.
Könyveit eddig 20 nyelvre fordították le.
A Kimon dat lanul című regénye Dávid és
Bet sabé története, az Isten törvényével
való szembeszegülő magatartás kö vet-
kezményeinek, az őszinte bűnbánat és
megbocsátás küzdelmének, valamint a kiengesztelődés és
helyreállítás útjának mesteri ábrázolása. A szerző ezúttal is
lebilincselően kelti életre az ókori beszámolót, s mutatja be a
jók és rosszak gyötrelmes vívódását, a hatalom korrumpáló
befolyását, ugyanakkor Isten szeretetét mindazok iránt, akik
hibákat, olykor súlyos bűnöket követtek el. (www.harmat.hu)

Könyvajánló

Dr. Csiby Miklós.



ELÉGEDETTSÉG ÉS HÁLÁS ÉLET
„Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedettséggel, mert sem-

mit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha
van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.”       1Tim.6:6-8

Az elégedettség és a hála igen ritka madár bukott társadal-
munkban. Kihalófélben van az istenfélelemmel együtt. Pedig
mindenki számára elérhető ez az életet boldogító jellemvonás.
Nem örökölhető, de az istenfélő ember jelleméből nem hiá-
nyozhat. Milyen is egy elégedetlen ember? Csak azt látja, amije
még nincs, panaszkodó, zsörtölődő, kapzsi, önző, magányos,
örömtelen… Senki nem szeretne ilyen lenni. De ha ezek közül
valamelyik jellemző ránk, akkor ideje megváltozni! Nem a
körülményeinkkel van a legnagyobb probléma, hanem az
Istennel való kapcsolatunkban. Az Úr Jézustól kell megtanul-
nunk, aki gazdag volt, szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegény-
sége által meggazdagodjunk.

Miért vállalta ezt nagy áldozatot? Hogy Őt befogadva gyer-
mekeiként megtanuljuk és elfogadjuk, hogy Isten naponként
meg nem érdemelt bánásmódban részesít bennünket, és szük-
ségeinkben gondviselését tapasztalhatjuk. Csak az elégedett
ember lehet Isten és embertársai iránt is hálás és boldog ember.

Péter István, lelkipásztor

4 2012. október 17.

A Fidesz megérti a pedagógusok csalódottságát amiatt,
hogy négy hónappal csúszhat a béremelésük, de az erről
szóló döntés még nem végleges – mondta Selmeczi Ga b -
riella. A párt reméli, hogy Európában nem következik be
egy második válsághullám, és így 2013 szeptemberében
elindulhat az életpályamodell, és emelkedhet a tanárok
bére. Éppen az MSZP tehet erről a helyzetről, mert ha
nem növelték volna meg brutálisan az államadósságot,
akkor lett volna esély már a ciklus elején béremelésekre. A
közszférában a jövőben azért nem töltik be azok státuszát,
akik nyugdíjba vonulnak, mert az adófizetőkhöz képest
túl sok ember dolgozik az államigazgatásban. 

– Nem tudom elképzelni azt az élethelyzetet, hogy az
államigazgatásban valaki úgy dolgozik, hogy mellette
nyugdíjas. Nincs annyi pénz jelen pillanatban, hogy mind-
két juttatást folyósítani tudjuk – fogalmazott a szóvivő.
Kitért arra az intézkedésre is, hogy a kiskereskedelemben
online kapcsolatot alakítanak ki a pénztárgépek és az adó-
hatóság között. Erre azért van szükség, mert nem lehet,
hogy a vállalkozók egy része tisztességesen adózik, egy
másik része viszont feltehetően nem fizeti be az áfát.

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

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.

„Esély” Állat- és Természetvédő 
Közhasznú Egyesület (Békés)

– Kérem, hogy beszéljen a
családjáról!

– Kalotaszeg peremvidékén,
Kolozsvártól 13 kilométerre,
Magyarlónán születtem négy-
gyermekes keresztyén család-
ban. 17 évesen volt az első is -
tentapasztalatom, felismervén
magamban a rossznak, a bűn-
nek a jelenlétét. Kér déseimre
és vívódásomra a Bibliában
találtam meg a választ, hogy a
rossz az ember bűnös termé-
szetéből fakad, és csak a meg-
térés ad megoldást. Huszon -
egy éven keresztül polgári fog-
lalkozást űztem, műszerészla-
katos voltam, köz ben két gyer-
mekem született, ők ma már
felnőttek. Egyházamban aktív
gyülekezeti életet éltünk, szol-
gáltam az ifjúságban, az ének-
zenekarban. Erős vágy volt
bennem, hogy Istent igehirde-
tőként is szolgáljam. 1988-ban
kaptam meghívást Kalota -
szent királyra, lelkipásztori
szol gálatra. 2000-ben elhunyt
az első feleségem. Később
Nagyváradra kerültem, az
ottani Betlehem Gyü leke -
zethez. Ebben az időben kap-
tam új feleséget Istentől, Eni -
kőt, aki jelenleg is mellettem
áll. Érdekes lehet, hogy úgy
kértem meg a kezét, hogy

korábban egyszer sem talál-
koztunk, őt sosem láttam.
Mindkettőnk szívét készítette
az Úr erre a találkozásra. Két

lányunk született, a kilencéves
Lilla most harmadik osztályos,
Eszter hatéves és óvodás.
Nagyváradról a Szilágy megyei
Sarmaságra költöztünk, ott
hét és fél éven át szolgáltam. 

– Hogyan kerültek Békésre?
– Korábban sosem gondol-

tuk, hogy Magyarországon
lesz a szolgálati helyünk.
Mindig az volt a vélemé-
nyünk, hogy ahol születtünk,
ott kell helytállnunk és Istent
szolgálnunk. De úgy éreztük,

hogy még egy szolgálatihely-
csere belefér az életünkbe, és
az első megkeresés Békésről
érkezett. A közösség 93 száza-
lékban támogatott, így Isten
akaratát ismertük fel az ide
érkezésünkben. 230 kilomé-
terről költöztünk, és alig egy
hónapja tartózkodunk Béké -

sen. Beiktatásom szeptember
legelején volt, sok barátom,
lelkésztársam eljött, és számo-
san a korábbi szolgálati helye-
im gyülekezeti tagjai közül.

– Milyenek az első benyo-
másaik Békésről? 

– Örülünk, hogy nem egy
nagyvárosba érkeztünk, de egy
városba, ahol minden megvan,
ráadásul a közelben. Gördülé -
kenyen ment az ügyek intézése
is. Már a békési meghívás előtt
megigényeltük a magyar ál -

lam polgárságot, amit mostanra
megkaptunk. A testvérek
kimondhatatlan nyitottsággal
fogadtak, szinte megható a
segítőkészségük és a ra gaszko-
dásuk. Kezdjük ki ismerni a
helyi viszonyokat, és felismerni
a szükségleteket a gyülekezet-
ben. Szükség van a fiatalok, a
családosok felé való szolgálatra,
az idősek felé fordulásra, lelki
pásztorlásra. Azért be szélek
többes számban, mert a felesé-
gem gyakran elkísér engem,
kiegészítjük egymást. 

– Milyen célokat fogalma-
zott meg a békési baptista gyü-
lekezetben eltöltendő évek elé?

– Gyakoriak a gyülekezeti
alkalmak, szinte minden hét-
köznapra esik ilyen. A koráb-
ban elmaradozottak is kezde-
nek visszatérni. A hívek élén-
ken figyelik a tanítást. Abban
a reményben vagyunk, hogy
érdeklődésük nem személye-
sen nekem vagy nekünk szól,
hanem tartós vágy ébred az
Isten igéjének a megismerésé-
re. Szeretnénk, hogy az egyéni
és családi életek biblikussá vál-
janak, lelki gyógyulások tör-
ténjenek, életek álljanak hely-
re. Családommal magam is
szeretnék példát mutatni eb -
ben, mert ez így hiteles. Egy -
másra kölcsönösen ha tunk: a
lelkész formálja a hí veket, de a
gyülekezet is a lelkészcsaládot.
Így válunk valódi közösséggé.

Szegfű Katalin

Erdélyi lelkipásztor 
a baptista gyülekezet élén
Szeptember eleje óta a békési baptista gyülekezet
lelkipásztora Péter István, aki Erdélyből érkezett
városunkba, és interjút adott lapunknak. 

Péter István a békési baptisták új lelkipásztora.
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A 2007-ben alakult, je len-
leg 54 tagot számláló egyesü-
let az elmúlt 4 évben több
mint 1000 gazdátlan állatot
juttatott új, szerető otthonba.
Nemrégiben kidolgoztak egy
oktatóprogramot, melynek
célja, hogy fejlesszék a gyere-
kek felelősségérzetét. Ennek
népszerűsítésére megfelelő al -
kalomnak kínálkozott az Ál -
latok Világnapja, és hogy a
gyerekek is aktív résztvevői le -
gyenek a rendezvénynek,
meg hirdették a „Nálatok lak-
nak-e állatok?” elnevezésű
rajz pályázatot, melynek té -
má ja az állatvédelem volt.
Kállai Julianna grafikusmű-
vész-rajztanár, Berényi Nagy
Péter, a sokak által Tücsök
Petiként ismert zenész, aki

grafikusként, meseíróként,
rajztanárként is tevékenyke-

dik, valamint a szervező egye-
sület ré széről Monostori Pi -
roska vállalta a nem kevesebb,
mint 416 rajz zsűrizését.

A rendezvényt Izsó Gábor
polgármester nyitotta meg,
majd a békési Meskete Me -

seszínház előadásában az Ara -
nyos tarajos kis kakas című
mesét láthatták a jelenlévők. 

Ezután következett a rajz-
pályázat eredményhirdetése.
Ti zenheten kaptak ajándékot:
a középiskolások közül Kis
Erika és Varga Anita (Tisza

Kálmán Közoktatási Intéz -
mény). A felsős általános isko-
lások közül Római Antal (Bé -
ké si Kistérségi Iskola – Sport -
iskola), Szántó Erika Vi vien
(Sze gedi Kis Is t ván Re for má -
tus Iskola Karacs Teréz Tagin -

tézménye), Dávid Mar cell, Ve -
res Fanni, Karsai Dóra, Szaszák
László (Békési Kistér ségi Is -
kola – Dr. Hepp Ferenc Ál -
talános Iskola). Az alsó ta goza-
tosok közül jutalmazottak:
Alexa Lili, Ko vács Eme se (Bé -
kési Kis tér ségi Is kola – Dr.
Hepp Ferenc Ál talános Isko -
la), Csillám Aman da (Sze gedi
Kis István Re formátus Iskola
Karacs Te réz Tagin téz ménye),
Szabó Sza bolcs (Szegedi Kis
István Re formátus Ál ta lános
Iskola), Varga Zita (Bé kési
Kis térségi Iskola – Tarhosi
Tagiskola), Po liák Henrietta
(Reményhír Álta lános Iskola).
A legkisebbek közül díjazás-
ban részesült a Teleky utcai
Tagóvodából Bon dár Petra, a
Központi Für kész Tag óvo dá -
ból Szabó Luca és Kürti Kristóf. 

A zsűrizett anyagból októ-
ber 31-ig díjmentesen te -
kinthető meg egy kiállítás a
kulturális központ kápolna-
termében.

Rajzpályázat az állatok világnapjára
ÁLLATVÉDELEM A gyerekek szemléletváltozását szeretné a békési egyesület
Október 4-én a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ ban az Állatok Világnapjáról emléke-
zett meg az „Esély” Állat- és Természetvédő
Egye sület. 
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– Utoljára 2002-ben be -
szélgettünk. Akkor 112 civil
szer vezetet koordináltál. Mi
változott? 

– A városban manapság
130 civil szervezetet tartanak
nyilván, ebből kb. 40 szerve-
zet székhelye a Hőzső utcai
épületünk. Támogatásuk
alap vetően nem változott. Az
adott gazdasági helyzettől
függ, hogy mennyire tud
támogatni bennünket a pol-
gármesteri hivatal, amit
nagyon köszönünk nekik. A
legtöbb település egyáltalán
nem tudja segíteni anyagiak-
kal a civil szervezetek mun-
káját. Az elmúlt tíz évben
változott a rendezvények so -
ra is, számos városi rendez-
vény köthető immár a békési
civil szervezetekhez, aktivi-
tásuk megnőtt.

– A legkülönbözőbb esemé-
nyeken találkoztam már ve -
led. Te mindig mosolyogsz, tü -
relmes vagy, és bárkivel tudsz
beszélgetni. Honnan a végte-
len derű?

– Városi, megyei és országos
rendezvényekre, konferenciák-
ra hívnak, és én minden felké-

résnek szívesen teszek eleget,
mert a partnerség na gyon fon-
tos mindenki számára. Egye -
dül nem megy. Ter mészetesen
szívesen beszélgetek ilyenkor
bárkivel, és nem esik nehezem-
re mosolyogni, türelmesnek
lenni, ha kell. Azt hiszem ilyen
az alaptermészetem. 

– Elárulnád, mi az eredeti
foglalkozásod, és hogy lettél
koordinátor?

– Eredetileg univerzális gé pi
varró voltam a békéscsabai
Kötöttárugyárban. Majd a
Festöde és Kelmekészítő veze-
tője lettem 1991-ben. Az

egészségi állapotom tovább
romlott, leszázalékoltak, de
nem tudtam elfogadni a sem-

mittevést, és bekapcsolódtam
a mozgáskorlátozottak békési
helyi csoportjának a munkájá-
ba 1994-ben. Látva az akkori
civil szervezetek áldatlan álla-
potát, lépéseket tettem egy
állandó otthon megszervezésé-
re számunkra. Az akkori pol-
gármester támogatta az elkép-
zeléseimet. Az igények figye-
lembe vételével kialakítottuk a
központunkat, amit azóta is,
immár 14 éve én igazgatok.
Na gyon szeretem a munká-
mat, ez éltet, ez a hobbim. 

– Ki is vagy te valójában?
Hogyan jellemeznéd önmagad?

– Egy közvetlen, társasági,
se gítőkész, családcentrikus
em ber vagyok. Nagyon szere-
tek kirándulni, zenét hallgat-
ni, ha van rá időm. Szívesen
foglalatoskodom a konyhában,
az új recepteket kipróbálom és
örülök, ha ízlik a főztöm.
Őszinte embernek tar tom
magam, mert ami a szí vemen,
az a számon, és nem számít, ki
áll velem szemben. Úgy gon-
dolom, akkor vagyok igaz
barát, ha megmondom az iga-
zat, és nem azt mondom, amit
ő szeretne hallani. Gugé

Következő interjúalanyunk
Gyebnár Jánosné nyugdíjas.

52012. október 17.

Civilben, a „Civilben”
A Civilben, azaz a Civil Szervezetek Házában
(egyben a Nyugdíjasok Házában) találkoztunk és
ültünk le egy rövid beszélgetésre régi ismerősöm-
mel, Szűcs Gáborné Magdikával. A mindig, min-
denhol és mindenkivel mosolygós Magdi most is
hű önmagához, hisz varázslatos mosolya ott
ragyog az arcán, pedig ezúttal civilben önmagáról
kell beszélnie. 

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ a szociális
segítségnyújtás mellett fontos-
nak tartja a városban élők lelki
gondozását is. A pszichológiai
tanácsadás/konzultáció a ser-
dülő és felnőtt korosztály szá-
mára nyújt lelki segítséget. Az
emberek leggyakrabban tanu-
lási problémákkal, párkapcso-
lati nehézségekkel, válás, ha lál -
eset okozta krízishelyzetekkel,
önismereti kérdésekkel, a múlt
történéseinek megértésé nek/
feldolgozásának szándékával
keresik fel a szakembert. A
beszélgetések mellett lehető-
ség van intelligenciateszt kitöl-
tésére, személyiségtesztek fel-
vételére, értelmezésére. A szol-
gáltató központ családterápi-
ára is lehetőséget ad, melynek
során a szakemberek párkap-
csolati, illetve családi problé-
mák esetén tudnak segítséget
nyújtani a hozzájuk fordulók-
nak. Hasznos lehet a párok
megismerkedésének (összecsi-
szolódásának) időszakában, a
házasságkötés előtti/utáni ne -
hezebb helyzetekben, a gyer-
mekáldást követő konfliktuso-
sabb időszakokban, bizalom-
vesztés, hűtlenség-megbocsá-
tás esetén. A képzett szakem-
berek a beszélgetésekkel, cél-
zott kérdésfeltevésekkel, oldani

tudják a konfliktus okozta fe -
szültségeket. A családterápián
és pszichológusi tanácsadáson
túl mediáció is biztosított az
intézményben. A mediátor
szakember főleg a konfliktus-
helyzetek tisztázásában, a kö -
zös megegyezés meghozásában
tud segíteni, például válófél-
ben, illetve válás után lévő pá -
roknál vagy perlekedő szom-
szédok, rokonok között is,
hogy közös megegyezésre tud-
janak jutni. A konfliktusban
részt vevő felek kommunikáci-
óját egy semleges harmadik fél
(mediátor) irányítja úgy, hogy
ő nem mond véleményt, nem
befolyásol, azonban segít a
probléma megfogalmazásában,
alternatív megoldások keresé-
sében, a közös cél kialakításá-
ban. Mindhárom szolgálta-
tás in gyenes, viszont az első
alkalom előtt időpont egyez-
tetésre van szükség, amely
megtörténhet személyesen,
illetve telefonon, a 66/414-
840-es számon.

Igény szerint, pszichológiai
tanácsadásra lehetőség van
magánúton is. Kocsor Andrea
pszichológus, pszichodráma
vezető a 30/56-74-475-ös tele-
fonszámon várja serdülők és
felnőttek jelentkezését, szol-
gáltatása térítésköteles. 

PSZICHOLÓGUSI TANÁCSADÁS
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Október elsején a Kecs -
keméti Gábor Kulturális Köz -
pontban Izsó Gábor polgár-
mester köszöntőjével kezdő-
dött az Idősek Világnapjának
tiszteletére szervezett ünnep-
ség, majd elismerő oklevelek
átadására került sor. Békés
Város Önkormányzata az idő-
sekkel foglalkozó egyesületek,
alapítványok javaslatára azok-
nak a személyeknek ítélt oda
elismerő oklevelet, akik társa-
dalmi munkájukkal, önzetlen
tenni akarásukkal segítik
nyugdíjas társaikat a minden-
napi élet kisebb-nagyobb ki hí-
vásaiban. Idén hét személy
részesült elismerésben: László

Béláné, a Nyugdíjas Kosár fonó
Klub tagja, Szabó Ist vánné, a
Békés Városi Nyug díjasok
Érdekvédelmi Egyesü letének,
valamint Békési Civil Szerve -

zetek Egyesületének tagja,
László Jánosné, a Békés Városi
Nyugdíjasok Érdekvé delmi
Egyesületének alelnöke, Szőlősi
Károlyné, a Nyugdíjas Kosár -

fonó Klub tagja, Ádám Eme -
rencia, a Nyugdíjasok Érdekvé -
delmi Egyesületének titkára,
Molnár Miklósné, a Békési
Idősekért Alapítvány elnöke és
Jó nás Sándor, a Bé kési Nyug -
díjasok Egyesüle tének tagja.

Az elismerések átadása után
a békési Meskete Mese színház
vidám, zenés műsorral szóra-
koztatta a szép számmal meg-
jelent közönséget. Műso ruk -
ban közreműködtek a Fre -
golina Társastánc Klub tagjai
is. A nagysikerű előadást kö ve-
tően szerény megvendégelésen
látták vendégül az időseket a
kulturális központ ká polnater-
mében és a klubszobájában. 

Ajándékműsor idősek napjára

Folytatás a címoldalról
A vásárra most a korábbi-

aknál több árus jött el, kö -
szönhetően talán annak, hogy
október 7-e, mint a hónap
első vasárnapja, egyben bol-
hapiaci és állatvásári nap is
volt. A portékák közül kieme-
lendően sok őszi virágot, pél-
dául krizantémot, továbbá
sütnivaló tököt, pirospapri-
kát, fűszer- és gyógynövényt,
mézet, lekvárt, ivóleveket és
befőtteket kínáltak, utóbbia-
kat bio kivitelben is. 

A programot fellépések szí-
nesítették, így a zeneiskolások,
a Hagyományőrző Dal kör, a
Belencéres Néptánc együttes,
óvodások, Farkas Károly és
Rácz Béla segítette a publikum
kikapcsolódását. A gyerekeket
kézműves foglalkozás várta. A
szervezők ki írására tíz „ringy-
rongy” ma dárijesztő bábu is
készült, melyeket kiállítottak,
a készítőiket jutalmazták. Meg
lehetett tekinteni a szervezők
az erdő-mező állatait bemutató
kiállítását.

Több környékbeli telepü-
lésről, például Vésztőtől is ér -
keztek árusok, például Bakos
Irén szalmafonó, aki évek óta
visszatérő vendég és árus a
vásárok mellett a Nefelejcs
Egyesület rendezvényein is. A
szalmafonással 9 éve foglalko-
zó, erdélyi származású asszony
elmondta, hogy baráti kap-
csolatokat ápol békési árusok-
kal és kézművesekkel, és min-
dig örömmel jön városunkba.
Az ilyen vásárokat pedig pél-
daértékűnek tartja más tele-
pülések számára. Idén szalma-
díszei mellett őszi koszorúkat
hozott, melyekre kövirózsát és
gesztenyét is tett. 

Sokan megkóstolták a Pa -
lotás László őstermelő későn
érő közel 100 kilogramm szil-
vájából, cukor nélkül mintegy
10 órán át rézüstben főzött
lekvárt. Jeneiné Lagzi Mária, a
piacfelügyelet vezetője el -
mondta, idén még egy ilyen
jellegű vásárt tartanak, a Lu -
ca-napjához legközelebb eső
vasárnap.                      Sz. K.

Őszi vásár 
fellépőkkel a piacon
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A Békési Nyugdíjas Ko -
sárfonók Klubja zenés teadél-
utánt rendezett október 6-án a
Nyugdíjasok Házában, mint -
egy nyolcvan személy részvéte-
lével. Tizen Bélmegyerről ér -
keztek, az ottaniakkal már 25
éve tart kapcsolatot a békési
kosárfonóklub. 

– Kaláccsal, teával és for-

ralt borral vendégeltük meg
a jelenlévőket, akik nagyon
jól érezték magukat ezen a
kellemes délutánon. A zenét
Petneházi Géza szolgáltatta,
aki egy kis vidámságot
hozott az életünkbe – tájé-
koztatott Kovács Sándor, a
Békési Nyugdíjas Kosár fo -
nók Klubja elnöke.

Zenés teadélután

BÉKÉSI ÚJSÁG – a város és környéke családi lapja



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Építési telek eladó Békésen Bocskai u. 16.
szám alatt. Érd.: 66/645-361. 
Régi típusú, komfortos ház eladó Bél me -
gyeren. Érd.: 30/22-41-236.
Ady u. 8/C-ben földszinti, 61 m2-s lakás
eladó. Tel.: 70/518-48-46.
Eladó Muronyban zárt, téliesített, fűthető
faház eladó két nagy fóliával, teljes beren-
dezéssel. Érd.: 20/212-44-11.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Ár mege-
gyezés szerint. Tel.: 20/213-09-95. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25. 
A Szegedi u. 6. alatt felújított téglaház fűt -
hető garázzsal eladó vagy földszintire
cse rélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 66/
417-560, 70/67-83-155.
Sürgősen eladó a Mezei u. 3. szám alatti
padlástér-beépítéses családi ház. Érd.:
70/227-12-70.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
ga rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Békésen 2,5 szobás, kandallófűtéses ház
eladó. Téliesített víkendházat beszámítok.
Érd.: 20/459-77-22.
Kétszobás összkomfortos családi ház
sürgősen eladó. Tetőtér beépíthető. Érd.:
Legelő sor 29/1. szám alatt egész nap
vagy 70/31-65-519.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Kossuth u. 1. szám alatt  I. emeleti, kétszo -
bás, 59 négyzetméteres lakás eladó. Tel.:
30/420-09-59. 
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút,
8 kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
Fürdő közelében kétszobás, összkomfor-
tos, kisebb családi ház eladó, vagy má so -
dik emeletig csere is érdekel. Érd.: 20/47-
39-541, vagy 17 óra után: 66/417-164.
Karacson III. emeleti lakás eladó vagy
me zőberényire csere is érdekel. Érd.:
20/470-23-44.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó vagy másfélszobás lakásra
elcserélhető. Békés, Árvíz u. 1. 70/406-26-48.
Lengyel Lajos utcában összkomfortos,
padlásszobás ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Kossuth u. 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
sürgősen eladó. Érd.: 70/214-41-44.
Fürdő közelében lévő összkomfortos kis
házamat eladnám vagy elcserélném Dán -
fokon téliesített nyaralóra, értékkülön-
bözettel. 30/402-26-37.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház sür gő -
sen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Teleky utca 20. szám alatt különbejáratú,
62 m2-es, komfort nélküli, kétszobás önál-
ló házrész melléképülettel eladó. Érd.: 30/
306-24-08.
Rákóczi u. 20. alatti ház eladó. Érd.:
30/48-10-449.
Bánhidai részen kertes családi ház áron
alul eladó. Érd.: 70/516-52-41.
Házamat eladnám vagy elcserélném. Érd.:
30/739-62-58.
Ház bontásra eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Csendes helyen két utcára nyíló 1200 m2-
es közművesített telek bontásra való ház-
zal eladó. Érd.: 30/395-27-63.
Összkomfortos kertes ház eladó Békésen
sok melléképülettel. Érd.: 30/38-73-448.
Békésen építési telek eladó. 20/974-19-55.
Kétszobás családi ház Békésen eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Muronyban kétszobás családi ház sürgő -
sen eladó. érd.: 20/440-17-22.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.

A Lengyel Lajos utcában padlásszobás
ház sürgősen eladó. Tel.: 30/506-31-85.
Fáy 6-ban földszinti 1 + 2 félszobás la -
kás eladó. 30/70-84-575.
Bélmegyeren 1688 m2-es portán 10x10-es
téglaház gazdálkodásra alkalmas nagy mel-
léképületekkel eladó vagy termőföldre, bu -
dapesti lakásra cserélhető. 30/537-87-35.
Egyszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Tárház u. 36. Üzenetét, kérem a
pos taládába dobja be.
18 m2-es garázs eladó a Karacs 1. mögött.
Érd.: 30/460-50-26.
Békésen kétszintes, háromszobás családi
ház garázzsal eladó. Érd.: 66/634-953,
66/413-655.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kölcsey utca 52. szám alatt háromszo -
bás, konvektoros, cserépkályhás, régi kertes
ház eladó. 70/362-38-88, 66/643-739.
Egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Pennyvel szemben kertes, egyszobás,
konyhás, fürdőszobás ház eladó. Fűtés
villannyal vagy fa-szén tüzeléssel. Irányár:
2,8 millió Ft. Érd.: 20/42-42-383.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Dankó utca 26. alatti ház eladó, azonnali
költözéssel, akár részletre is. Hitel nincs raj -
ta. Tel.: 30/433-97-90. Irányár: 3,1 millió Ft.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-8583 
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Má tyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen, a Táncsics Mihály utca 8. szám
alatt régi típusú családi ház eladó. Irányár:
4,3 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Ady utcában III. emeleti „nagy” garzon
eladó 5,5 millió Ft-ért, vagy kertes házra
cserélhető. 70/358-04-35.
Békésen kétszobás, összkomfortos, bel-
sőleg felújított kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés
szerint. Érd.: 70/215-45-77.
Csendes helyen, a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, össz -
kom fortos ház előadó nagy portán. Irány -
ár: 6 millió Ft. Tömblakáscsere érdekel.
Tel.: 66/412-070, délután. 
Csallóközi u. 80. alatt ház eladó. Ér dek -
lődni a helyszínen, délután 3-5 óra között.
Irányár: 6 millió Ft.
Háromszobás, kétkonyhás, két fürdőszo -
bás, dupla fűtéses családi ház sok mel-
léképülettel, beköltözhetően eladó 7,5 mil-
lió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady 12C-ben második emeleti, 64 m2-es,
1 + 2 félszobás, egyedi mérőórás, kábel -
tévés, tehermentes lakás sürgősen eladó
vagy tégla kertes házra cserélhető azonos
értékben. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
30/299-31-46.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
két szobás, nappalis, kertes családi ház
ga rázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Városközponthoz közel, jó állapotú ház
garázzsal, alsóépülettel áron alul 11,2 mil-
lió Ft-ért eladó. Tel.: 30/578-31-81.

KIADÓ INGATLAN

Békésen a Fáy u. 6. alatt 1+2 1/2 szobás
bútorozott lakás + garázs hosszabb távra

kiadó. Érdeklődni: 20/464-10-32 és 20/
800-69-61.
Kertes házban lakrész egyedülálló vagy
gyermektelen párnak kiadó. Deák Ferenc
u. 66. Érd.: 20/212-44-11.
1 + 2 félszobás, 62 m2-es lakás búto ro -
zatlanul kiadó az Ady 14-ben. Érd.: 30/
694-61-95.
Albérlet kiadó a Karacson. 20/470-23-44.

INGATLANT KERES

Kiadó albérletet keresek sürgősen. Tel.:
70/30-33-446.
Keresek olyan kiadó tanyát vagy kertes
házat, amelyet hosszabb távra karban-
tartásért + rezsiért kiadnának. Tel.: 70/
215-45-77.

KERT
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, víz, WC, tároló helyiség van.
Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Földet bérelnék Békésen és környékén.
30/531-88-77.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Skoda 120L megkímélt állapotban, olcsón
eladó. Érd.: 66/411-027.
4 db Mercedes gyári lemezfelni 15”ET31
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
8 LE kerti traktor tartozékaival eladó.
70/506-03-19.
IFA-hoz való feradorok, hajtó csapágyak
(15 db, új), hidraulika csövek eladók. Tel.:
66/412-862.

ÁLLAT
Négyhetes kan roti kiskutya eladó Bé ké -
sen. Érd.: 20/59-15-155.
Kilenchetes keverék kiskutya ingyen elvi-
hető. 30/359-76-90.
9 db mangalica süldő eladó. Békés, Len -
key u. 7.
Eladó 4 db süldő egyben. 30/537-87-35.
Nagysúlyú hízók eladók. Érd.: 30/437-03-61.

TÁRSKERESÉS
Szerelmet keresek egy életre. Csak egye -
dülálló férfiak hívjanak, a negyvenes
korosztályból. 70/22-19-435.
52 éves molett hölgy komoly kapcsolatra
társat keres. Tel.: 70/36-06-247.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Házimunkát keresek. 70/612-83-74.
Megbízhat nyugdíjas férfi napi 4-6 órában
kőműves, portás, segédmunkás, udvaros, ko -
sárfenék-fonói munkát keres. 20/326-79-26.

EGYÉB
Fotelok és dohányzóasztal eladó. Tel.: 30/
439-92-62.
Nagy betonkeverő eladó. 30/69-73-969.
Eladó: benzines kerti szivattyú, Textima
ipari varrógép, 2 db műanyag reluxa
(70x130 cm), érett marha istállótrágya
szállítással együtt. Tel.: 30/85-81-911.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval,
sor kihúzóval, sorközművelővel, vaskerék -
kel és gumikerékkel eladó. 30/981-5760 
Eladó egy gyermekheverő és egy jó álla -
potban lévő fuvola. Érd.: 20/886-2781 
Jó állapotban lévő gyermek autós ülés (18
kg-ig) és Graco babakocsi eladó. Érd.:
30/414-8795 
28-as férfi kerékpár, benzines szivattyúk
eladók. Tel.: 66/412-862.

Hajdú Energomat mosógép, két heverő
két fotellal és négy székkel, konyha szek -
rény eladó. Érd: 20-886-0650. 
40 l-es tágulási tartályok eladók. Érd.:
30/376-6916
Eladó: szekrénysor, heverők, régi tükör,
vállfás szekrény, asztal, székek. Érd.:
66/643-739, 70/362-38-88.
Keresek régi megmaradt játékokat pl.
lemezautókat, vonatokat, pedálos Moszk -
vicsot, távirányítós autókat, stb. Érd.: 70/
36-68-635.
3 mm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály eladó. 30/54-45-746, 66/414-928.
Káposztagyalu és fa káposztáshordó
eladó. Tel.: 66/411-930.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 6
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Kéményes gázkonvektor olcsón eladó.
30/462-17-04.
Magyar búvárszivattyú 550 W-os, colos
kivezetővel eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Eladó: Sprinter 170 cm síléc bakanccsal, 38-
as sorkorcsolya, Norton kiskút, 80x 40 cm-
es dohányzóasztal, diavetítő ajándék film-
mel, kisipari evezőlapátok, elektromos fes-
tékszóró, 174/56-os melles munkásnad rá -
gok felsőkabáttal, kerti kistraktor Hajtás ke -
re kek gumival + 2 db külső-belső gumi.
30/93-86-088. Segéd motort beszámítok.

Gyümölcsfák ifjító metszését válla -
lom. Érd.: 20/886-2781

Felújított elektromos rokkantkocsi új ak ku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Füstölni való fűrészpor kapható. 20/448-
57-60.
Íróasztal és gyerekkanapé eladó. Tel.:
70/235-97-29.
Kétszemélyre nyitható új ágy eladó. Tel.:
20/20-60-161.
Rossz akkumulátort, vashulladékot, hűtőt
vennék. Tel.: 30/230-58-53.
Terasznak dróthálós és sima üveglapok
eladók. Érd.: 20/770-02-33.
265x85 cm-res disznótoros asztal eladó.
Tel.: 66/635-528.
Eladó: előszobafal, háromrészes ülőgarni tú -
ra, 2 db rekamié, 6 db fotel. 30/ 739-62-58.
Franciaágy, mázsa, székek és asztal
eladó. 30/30-909-58.
Házi őrölt paprika 2600 Ft/kg-ért eladó.
70/281-09-41.
Mindenféle fa hulladékot, rossz bútort
elszállítok. 30/230-58-53.
Teatűzhelyt keresek Békés területén. Ela -
dó: elektromos fűnyíró 40 m hosszabbító-
val együtt, bútorok, cirkula. 70/645-23-41.
Keveset használt rokkantkocsi eladó.
30/402-26-37.
Sürgősen eladó: szecskavágó, fejőgép,
vas mázsa, 200 literes villanybojler, 4 m
be tonvályú, négyszemélyes rekamié.
Érd.: 66/643-164, 30/83-29-850. 
Keresek 1 m3-es műanyag tartályt, kerete-
set raklapon. Szilvapálinkát adnék cseré -
be. 30/537-87-35.
Labdarózsa, jázmin, hibiszkusz (mályva -
cserje), aranyeső, boglárkacserje eladó.
20/ 355-77-26.
Gobelin kép eladó. 70/612-83-74.
Eladó csővázas ülőgarnitúra, szekrénysor,
mikrohullámú sütő,perzsaszőnyeg. Ér -
dek  lődni: 20-886-0650 
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo ba -
fal, háromrészes garnitúra, gázpalack, be -
főttes üveg. Érd.: 30/739-62-58.
Eladó: villanymotoros tápkockagyártó, 2
kW-os aggregátor, 1,2 m-es disznótoros
asztal, 22-es villanymotoros húsdaráló.
Tel.: 70/508-08-95.
Eladó: fél évet használt gázkonvektor,
Csepel varrógép, üst, befőttes üvegek, vo -
nalas telefonkészülékek. 70/612-83-74.
Jó állapotban lévő citera eladó. Tel.:
20/326-79-26.
Utóérésű télikörte és birsalma fáról sze -
déssel eladó. 20/35-57-726.
2 literes új Zepter edény, fóliázó és leve gő -
tisztító féláron eladó. 30/69-46-195.
Eladó 1 db parapetes kéményes, kismé -
retű konvektor és 20 db kúpcserép. Bé -
kés, Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

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

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012 OKÓBER 24. SZERDA 9 ÓRA.

Ingyenes lombzsákok igényelhetők 
Békés Város Önkormányzata és a Békési Kommunális és Szolgáltató

Kft. ebben az évben ingyenesen biztosít lomb, falevél, 
fű elszállítására használható zsákokat.

Családi házanként 6 db zsák kérhető ingyenesen 
a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-től október 10-től 

október 30-ig hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra között 
a Verseny utca 4. szám alatt lévő Inkubátorházban.

Nem jogosult ingyenes zsákok igénybevételére az a háztartás, 
amely rendelkezik komposztálóládával. Amennyiben viszont 

a komposztálóláda mellett diófa is található az udvaron, 
4 zsák illeti meg a családi házat. 

Csak a háztulajdonosok vehetik át a zsákokat!
A Kft. vállalja, hogy ezeket a zsákokat, október 15-től kezdődően 

minden héten hétfőn rendszeresen elszállítja november 19-ig. 
Kérjük a lakosságot, hogy a lombzsákokat a szállítási napokon 

reggel 6:30-ig helyezzék ki ingatlanaik elé!

Amennyiben az ingatlanukon nagyobb mennyiségben 
keletkezik zöld hulladék, akkor többlet hulladék elszállításához 

a Kft-től vásárolhatnak további zsákokat.

MEGHÍVÓ
Irodalmi kávéházat rendez 

OKTÓBER 26-ÁN, PÉNTEKEN 17:30 ÓRÁTÓL 
a KÉSZ békési szervezete és a békési 

Püski Sándor Könyvtár, ez utóbbi emeleti termében. 

Közös vendégük Miskolczi József „civil előremozdító”
Szabadkáról, aki egyben a Keresztény Értelmiségi Kör 

(a KÉK a KÉSZ délvidéki testvérszervezete) alelnöke is, 
és aki élvezetes előadói stílusáról 
és szókimondásáról közismert. 

Előadásának címe is izgalmas: 
Értsük meg egymást magyarul 

(Kisebbségi magyar sors: amiről a sajtó nem ír)

Sütire, kávéra, baráti beszélgetésre, jó zenére várnak
szeretettel mindenkit a szervezők, 

és a Jazzelek együttes Horváth Elek vezetésével.
Vendéglátó a Juhász cukrászda.

A BELÉPÉS DÍJTALAN. 

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
POLGÁRMESTERI 
HIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYE

Változik a súlyos mozgáskorlátozottak 
gépjárműadó mentessége

2013. január 1-jétől gépjárműadó mentességben a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közül csak azok részesül-
hetnek a vonatkozó jogszabály értelmében, akik súlyos
mozgáskorlátozottságukat az Önkormányzati
Adóhatóságnál legkésőbb 2012. december 31-ig a meg-
adott módon igazolják. A súlyos mozgáskorlátozottság
igazolásának feltételeiről és módjáról Békés Város Pol -
gár mesteri Hivatalában Szabó Sándorné ad további
tájékoztatást ügyfélfogadási időben személyesen vagy
te lefonon a 66/411-011 125-ös melléken. A jogszabályi
változásokról szóló részletes tájékoztató megtalálható a
www.bekesvaros.hu oldalon a Hirdetőtábla/Dokumen -
tumtár/Közérdekű információk között. 

A hagyományokhoz híven
október elsején este a békési
alapfokú művészeti iskolában
ismét hangversenyt rendeztek a
Zene Világnapja alkalmából. A
koncerten az iskola tanárai ad -
tak műsort. Ma hovics Ta más
ud varszéki népdalokat énekelt.
Hangszeres fellépők voltak:
zon gorán An dódyné Né meth
Andrea, Be reczki Juli anna, Ko -
vács Ga briella, hegedűn Bohus
And rásné és Be reczkiné Lázár

Anita, továbbá Bagoly László
(kürt), Erdei István (harsona),
Szarka István (trombita, picolo
trombita), Ba kai László (trom -
bita), Tim kó Sára (fuvola), Dem -
jén Gá bor (klarinét), Sző nyi
Graciella (ütősök), Sán dor Ottó
(cselló), Hamza Lenke (nagybő-
gő), Czucz Viktória (brá csa). A
műsoron egyebek mellett J. S.
Bach, Vivaldi, Tele mann,
Schubert és Debussy mű vei sze-
repeltek.                         Zs. I.

Hangverseny a Zene Világnapja alkalmából

Urszinyi Mária nagyváradi festőművész 
Radikális eklektika és tengerből feltörő látomásvilág 

című kiállítását Hajdú László magángyűjteményéből október
20-én, szombaton 15 órakor a Békési Galériában (Széchenyi

tér 4.) P. Szabó Ernő művészettörténész nyitja meg. 
Megtekinthető: 2013. május 30-ig.
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Október 20. szombat 14:30
Békési FC – Kaszaper FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés.
Sportpálya

Október 20. szombat 15 óra
Radikális eklektika és tengerből feltörő láto-
másvilág címmel Urszinyi Mária festőművész
kiállításának megnyitója.
Békési Galéria (Széchenyi tér 4.)

Október 20. szombat 18 órától
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egye süle té -
nek Békési Helyi Csoportja vacsorája. Menü:
Újházi tyúkhúsleves, sajttal-sonkával töltött ser-
tésborda, párizsi szelet csirkemellből, savanyú-
ság, sütemény. A menü ára: 1600 Ft. Jelentkezni
október 19-ig lehet személyesen kedden és pén-
teken az ügyfélfogadáson a Polgármesteri Hiva -
talban 8-12 óráig, vagy telefonon, a 70/33-433-
97, 20/567-24-61, 30/618-56-56-os számon.
Nagyház Pince Borozó (Széchenyi tér 6.)

Október 23. kedd 10 órától
Városi ünnepség 1956-ra emlékezve. Bővebben
la punk címoldalán.

Október 24. szerda 8 óra – 11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Október 24. szerda 19 órától
Marc Camletti: Négy férfi gatyában című két
felvonásos vígjátéka. Főbb szerepekben: Fodor
Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett,
Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Straub Dezső.
Rendező: Straub Dezső. 
Kulturális Központ

A Tanügyi Nyugdíjasok Klubja megalakulásá-
nak 35. évfordulójára emlékezve estebédet szer-
vez október 26-án, pénteken 16 órai kezdettel a
Dübögő Étteremben. Jelentkezni Kállai Jenő né -
nél a 411-157 telefonon vagy személyesen októ-
ber 20-ig lehet.

Október 26. péntek 17:30
Irodalmi kávéház a KÉSZ szervezésében. Ven -
dég: Miskolczi József újságíró. Zenél a Jazzelek
együttes. A belépés díjtalan.
Püski Sándor Könyvtár

Október 27. szombat 18 óra
BFKC – Gödöllői KC bajnoki férfi kézilab-
da-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 27. szombat 18:30-tól
Hepp Bál. A rendezvény fővédnöke: Dr.
Hepp Ferenc. Belépőjegyek 5000 Ft-ért az
iskolában kaphatók. Zenél az Antovszki
Band. Vendég látás: Bagoly Vendéglő.
Dr. Hepp Tagiskola tornaterme

Október 28. vasárnap 10 óra
VIII. Fregolina Társastánc Verseny. Belépő:
900 Ft/fő.
Kulturális Központ

Október 28. vasárnap 17 óra
Békés-Kondoros bajnoki női kézilabda-mér-
kőzés.
Sportcsarnok

Október 30. kedd 8 óra – 10:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi művelődési ház

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 20-30. KÖZÖTT

Az előző lapszámban már említettük a
közhelyeket, olyasféle szókapcsolatokat,
amelyek a sok használat után elvesztették
valódi jelentésüket és értéküket – gondol-
junk csak arra, hogy aki ma még csak a
„szárnyait bontogatja”, pár évtized múlva
„betölthetetlen űrt hagy maga után”. Két
idegen neve is van, a már kevésbé használa-
tos latin locus communisnak (szó szerint:
közös helynek) nevezi őket, a francia, de
közismertebb kifejezés kliséként utal rájuk.
A klisé a francia nyomdászok nyelvében a
nyomódúcot jelentette. Hogyan is jön ide a
nyomódúc? Nem csak a szókapcsolatok
szintjén, hanem az irodalomban is léteznek
ezek a közhelyek, főképp a szokásos életese-
mények, mint a szerelem megvallása és a
halálról való beszéd esetében. A „filléres

füzeteket”, ponyvákat is ilyen klisék mentén
írják: biztonsággal meg lehet jósolni, hánya-
dik oldalnál milyen viszontagságok keserítik
meg majd a főszereplők életét, akik a végén
természetesen „elnyerik jutalmukat”.

Az irodalomban is van azonban olyan klisé,
amely valódi közhelyekből áll, mégsem unal-
mas és elkoptatott, olvassák csak Örkény
István (feleségének ajánlott) Csupa közhelyét!
„Két test, egy lélek / Nem tudok nélküled élni
/ Ha távol vagy, veled időznek gondolataim /
Pedig ki hitte volna / Mi rejtőzik az idő méhé-
ben / Nem lehet azt kiszámítani / Mert csak a
vak szerencse műve / Rég volt, talán igaz se
volt / Hogy egymást kézen fogva / Egymásnak
vállat vetve / Nekivágtunk a meredeknek /
Szembenézve az élet viharaival (…)”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
CSUPA KÖZHELY

Lovaskocsizással, meglepe-
tésműsorral, ugrálóvárral, de
mindenekelőtt tortaevéssel és
önfeledt játékkal ünnepelte
18. születésnapját a Korona
utcai Tagóvoda. Amint Izsó
Gábor polgármester a rendez-
vényen elmondta, a 18. szüle-
tésnap egy ember életében
rendszerint sorsfordító ese-
mény, a nagykorúságot jelenti,
és ehhez hasonlóan egy intéz-
ményben is jelentőségteljes.

A város legfiatalabb óvodáját
18 éve a Petőfi utcainak a kivál-

tására építették fel, és azóta is
szeretetteljes, bizalmas légkör-
rel, két osztott csoporttal, 48
óvo dással, négy óvónővel mű -
kö dik. Az óvónők szerephez is
jutottak a szülinapon, hiszen
nagy lelkesedéssel adták elő A
két bocs és a róka című mesét.
Produkciójukat figyelemmel,
hol lélegzetvisszafojtva, hol kitö-
rő nevetéssel fogadta a gyermek-
sereg, köztük a Koronások mel-
lett a Központi Fürkész Óvo da
vendégei, illetve az in nen „el -
ballagott” mostani elsősök.

A mesét követően szétosz-
tották a hatalmas születésna-
pi csokitortát, amely egy ko -
ronás várat ábrázolt, majd
kö vetkezhetett a játék.
Amint dr. Farkas Istvánné
Rozi vezető óvónő elmondta,
a Huncutka Alapítvány jó -
voltából tudták biztosítani a
gyerekeknek az ugrálóvárat,
arcfestést és a játék pónikon
„lovaglást”. Emellett kézmű-
veskedés és igazi lovaskocsi-
zás is várt még a gyerekekre. 

Szegfű Katalin

„Nagykorú” lett Korona ovi
SZÜLETÉSNAP Lovaskocsizás, ugrálóvár és tortaevés

A gyerekek nagy lelkesedéssel várták a torta elfogyasztását. A képen balról dr. Farkas Istvánné Rozi óvónő.
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A Baptista Szeretet szol gálat
jóvoltából idén is meghirdet-
ték a karácsonyi cipősdoboz
akciót. Ez az adományozási
lehetőség azokat cé lozza meg,
akiknek semmilyen más aján-
dék másként nem kerülne a

fájuk alá. Mindannyian ta -
pasztaljuk, hogy sok olyan csa-
lád él körülöttünk, akinek
örömet ad, sőt mi több öröm-
könnyeket okoz a kis meglepe-
tés cipősdoboz! Adományozó
bárki lehet: például iskolás

osztályok, de ugyanúgy egye-
temista diákok, családos szü-
lők, nagycsaládosok és termé-
szetesen nyugdíjasok,  egye -
dül állók. Az adományok ké -
szí tése is öröm. 

Kérem önöket, éljenek a kí -
nálkozó lehetőséggel, és ké -
szítsenek a lehetőségünkhöz
mérten cipősdoboz ajándékot!
A csomagokat mindig a moz-
galmat koordináló szervezet
tagjaiként mi magunk szemé-
lyesen adjuk át a rászorulók-
nak Békésen és környékén.
Fontosnak tartjuk a személyes
találkozást. Pár bátorító szó
karácsony előtt mindig jólesik
bárkinek, hát még a nélkülö-
zőknek. 

A gyűjtést novemberben
kezdjük. Ha szükséges, érte is
megyünk, vagy telefonos
egyez tetés után Békésen a
Teleky utca 39. szám alatt át -
vesszük. A dobozba, kérjük,
romlandó élelmiszert ne te -
gyenek, minden mást öröm-
mel fogadunk! Az elkészített
dobozokra egy cetli ráragasz-
tásával kérjük, tüntessék fel,
hogy milyen életkorú és nemű
gyermeknek készítették az
ajándékot! Köszönjük! 

Kun János,
kapcsolattartó önkéntes

Nemes gesztussal segíthetünk
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Horgász
szemmel

A BÉKÉSI ÚJSÁG 
kéthetente tízezer példányban jelenik meg. 

Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos településeken 
a postaládákba terjesztjük. 

Egyre többet hallunk a fluo-
ro zsinórokról. Miben is más ez,
mint a többi hagyományos
monofil zsinórok? Hiszen a flu-
oro ugyanúgy néz ki, mint a
másik. Ugyanakkor viszont
simulékony a vízhez, nem hagy
árnyékot, mert a fluorin ré -
szecskék elnyelik a napfény
által vetített fényt. Mindezek
miatt az óvatos halak sem ész-
lelik a zsinórt. A fluoro carbon
zsinórok talán nem a legerőseb-
bek, viszont alkalmazásuk si -
kerre van ítélve. A fluoro zsi-
nórt elsődlegesen pontyozásnál
használhatjuk, az előkén kiváló
csomótűrése és extrém kagyló-
állása. Feeder horgászok szin-
tén csak előkeként alkalmazzák
óvatos halak megfogásában,
nagy előnyt jelent tiszta vizek
esetén. A pergető horgászokra
is gondolva az érzékeny bali-
noknál és domolykóknál látha-
tatlan csalivezetést kínál: míg a
hagyományos fonott zsinórt
észlelik, addig a fluoro a csali
észrevétlenül mozog. A zsinó-
rok előkeként és fő zsinórként
is használhatók, kemény felüle-
te, kimagasló kopásállósága és
kevés nyúlása jellemzi. Kisze -
relésük: 30 m-től közel 300 m-
ig kapható, átmérője 0,06-tól
0,80-ig. A fluoro zsinórok kö -
zött is megvan a minőségi kü -
lönbség, ezt általában az ár mu -
tatja.           Szekerczés Sándor

FLUORO CARBON
ZSINÓR
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Szeptember utolsó hétvégé-
jén, szép őszi időjárás közepet-
te rendezték meg Tatabányán
a serdülő országos atlétikai
bajnokságot. Minden számban
az országos ranglista első 24
helyezettje vehetett részt a ver-
senyen. A Békési DAC kilenc
versenyzője szerezte meg a
lehetőséget az indulásra.

Közülük kiemelkedett Nyes te
Ágnes, aki az 1997-es születésű-
ek között, fantasztikus futással
400 méteren ezüstérmet, míg
300 méteres gátfutásban bron-
zérmet szerzett. 

Ezen kívül több pontszerző
helyet értek el a békésiek. A
13 évesek között Nagy Réka
magasugrásban nyolcadik
lett. A 14 évesek között Veres
Fanni magasugrásban tizedik,
és Gyöngyösi Terézia távolug-
rásban a tizenegyedik lett. A
15 évesek között Turbucz Ta -
más 400 méteren a tizedik,
míg 200 méteren a tizenket-
tedik helyen ért célba.

A verseny után az után-
pótlás szövetségi kapitány
örömhírt közölt Veres Zsolt
edzővel: azt, hogy Nyeste
Ág nes bekerült az U16-os
válogatottba. Ági pár nappal
később, Rijekában húzhatta
fel a cí meres mezt. Az öt
ország – Ma gyarország, Hor -
vátország, Szlovénia, Csehor -
szág és Szlo vákia – váloga-
tottjának küzdelmében Ági
a 300 méteres síkfutásban
vett részt. Az ő teljesítmé-
nyének is köszönhető, hogy
a magyar válogatott meg-
nyerte a viadalt.

A korosztályos 
magyar válogatottban 
Nyeste Ágnes

Nyeste Ágnes

Immár 42. alkalommal ren-
dezték meg a megye legrégeb-
bi hagyományőrző sportverse-
nyét, a Kállai Jenő Emlék -
versenyt, melyet Izsó Gábor
polgármester nyitott meg. A
megnyitó után Kállai Jenőné,
Marika néni köszöntötte a
résztvevőket, sikeres verseny-
zést kívánva. Vámos László
szintén köszöntötte a család
tagjait és a felkészítő tanáro-
kat. A versenyen négy iskola
csapatai vettek részt: a Re -
ményhír Intézmény, a Szegedi
Kis István Református Álta -
lános Iskola, a Mezőberényi
Kistérségi Iskola Muronyi
Tagiskola és a Békési Kis tér -
ségi Dr. Hepp Ferenc Álta -
lános Iskola. Az eddigi hagyo-

mányoknak megfelelően fiú –
leány atlétika, fiú labdarúgás
és leány kézilabdázás verseny-
számokban mérték össze tu -
dásukat a diákok.

A versenyszámokban az
alábbi eredmények születtek.

Leány atlétika pontverseny:
1. Dr. Hepp 45 p.
2. SZKIRG 35 p.
3. Reményhír 30 p.
4. Murony 25 p.

Fiú atlétika pontverseny:
1. Dr. Hepp 45 p.
2. Reményhír 35 p.
3. SZKIRG 30 p.
4. Murony 25 p.

Leány kézilabda:
1. Dr. Hepp 45 p.

2. SZKIRG 35 p.
3. Reményhír 30 p.

Fiú foci:
1. Reményhír 45 p.
2. SZKIRG 35 p.
3. Dr. Hepp 30 p.
4. Murony 25 p.

Az összetett pontversenyt
165 ponttal a Békési Kistér sé -
gi Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola nyerte, 25 ponttal meg-
előzve a Reményhír Intéz -
ményt. Harmadik a Szegedi
Kis István Református Álta -
lános Iskola, míg negyedikek
a muronyi sportoló diákok.
Így a vándorserleget újabb
egy évig a Dr. Hepp Ferenc
Ál talános Iskola őrzi.

Maradt a vándorserleg
a Dr. Hepp iskolánál 

A BÉKÉSI USZODA ÜNNEPI 
NYITVA TARTÁSA OKTÓBER 23-ÁN

Uszoda és a szauna: 8 – 20 óra
Külső termálmedence: 10 óra -19:45

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
keretén belül működő 

Pünkösdi Cigány Szeretetszolgálat 
keres és gyűjt a szegények és rászorultak részére

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

gáztűzhely, mosógép, centrifuga, 
és konyhafelszerelés adományokat. 

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

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

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

„ADNI ÖRÖM”
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