
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 31.  � XX. évfolyam 22. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

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

NOVEMBER 3-10.
Turul Patika (Piac tér)

NOVEMBER 10-17. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

valamint 17-18 óra között. 

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

25%
Kb. 
havonta 
egyet. 

Évente mennyi
könyvet olvas el?

25%
5-10-et. 22%

20-nál többet.

14%
Egy-négyet. 

14%
Egyet sem.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBERI ÜLÉSÉRŐL

A szónok felidézte az 56 évvel ezelőtti október 23
történéseit, a diákok megmozdulását, amely csakha-
mar ötvenezres tüntetéssé és előbb békés, aztán
véres forradalommá bővült Budapesten, a belpoliti-
kai okokat, melyek az országos elégedetlenséghez
elvezettek, és szovjet hadsereg bevonulásának ese-
ményeit, a szabadságharcosok hősies küzdelmeit,
önfeláldozó hazaszeretetét. Beszélt arról is, hogy az

Amerikai Egyesült Államoknak és a nyugati demok-
ráciáknak nem volt érdekük, hogy a szocialista
blokk belügyének tekintett magyar szabadságharc

eseményeibe beleszóljanak, segítség ezért nem érke-
zett, az országos méreteket öltött küzdelmek sorsa
ezzel eldőlt.                             Folytatás a 3. oldalon

Együtt ünnepelt a város október 23-án
1956 Magyarországának világot megrenge-
tő eseményeiről, a forradalom és a lélek-
emelő, bár elbukott szabadságharc esemé-
nyeiről emlékeztek meg a Forradalmi Em -
lékműnél október 23-án. Az ünnepi beszé-
det Kis Eszter iskolaigazgató mondta.

Az ünnepi beszédet idén Kis Eszter, a kistérségi általános
iskola igazgatüója mondta.

A város nevében Mucsi András, Tárnok Lászlóné és Izsó
Gábor koszorúzott.

Izsó Gábor elmondta, hogy
az Ausztráliai és Békési Pol -

gárok Egyesülete már két éve
igyekszik tovább mélyíteni a
két ország, a két nemzet ba -
rát ságát, amelynek újabb fon-
tos állomása lesz a jövő évi vi -
lágtalálkozó. 

Az egész napos kulturális és
gasztronómiai rendezvényre
nemcsak az ausztráliai magya-
rokat, ha nem a hazánkkal
szimpatizáló ausztrál vendége-
ket is várják. John Griffin
hangsúlyozta: minden erkölcsi
segítséget megadnak a kezde-
ményezésnek, hiszen az ember
és ember közötti jó kapcsolatok
erősítik a népek barátságát is. 

Folytatás a 3. oldalon

Békésen tartják a világtalálkozót
DÁNFOKI ÜDÜLŐKÖZPONT Jövôre itt lesz az Ausztráliai Magyarok Világtalálkozója
2013. július végén Bé -
kés-Dánfokon rende-
zik meg az Ausztráliai
Magyarok Világtalál -
kozóját – jelentette be a
minap megtartott saj-
tótájékoztatóján Izsó
Gábor, Békés polgár-
mestere és John Grif -
fin, Ausztrália magyar-
országi nagykövete a
Csa bai Kolbász feszti -
válon.

Együtt gyúrt békési kolbászt és kengurukolbászt a Csabai Kolbászfesztiválon John Griffin nagykövet,
Wichmann Tamás, Izsó Gábor és Kónya István. 
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A város vezetése az idei
karácsonyra is szeretné
ünnepi ruhába öltöztet-
ni Békés utcáit és
főterét. Ha gyo mány -
nyá vált, hogy váro-
sunk főterét kö zö-
sen felállított ka -
rácsonyfa ékesíti
az év egyik leg-
szebb ünnepén,
így idén is vár-
 juk mindazon
lakosok jelentkezését, akik
szívesen felajánlanák óriá-

sira nőtt, fe les legessé vált
fenyőfájukat. 

A polgármesteri
hivatal vállalja a kivá-
lasztott fa kivágását

és ingyenes elszállí-
tását. Felajánlá -

sai kat telefonon
je lez hetik no -

vem ber 10-ig
a Pol gár mes -
teri Hivatal
Tit kárságán,

a 66/411-011-es te lefon-
számon. 

�

Keressük a város
karácsonyfáját!
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Az októberi képviselő-testü-
leti ülésen beszámolt elmúlt évi
munkájáról a Békési Kistérségi
Iskola, valamint a Békési
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde.
Mucsi András, az oktatási, kul-
turális és sportbizottság elnöke
kiemelte, hogy rendkívül jó,
hogy az iskola vezetése mened-
zser-szemléletű. Az intézmény
folyamatosan pályázik, hogy
plusz források bevonásával elő-
relépést tegyen a korszerű
oktatási módszerek területén. 

Az óvodákban és bölcsődék-
ben szintén színvonalas munka
folyik, a gyerekek az iskolai élet-

re felkészülten hagyják el az
óvodát. Külön dicséretes, hogy
az óvoda is bekapcsolódott a vá -
ros úszásoktatás-programjába.
Rendszeresen szervezik a gyer-
mekek vízhez szoktatását, a szü-
lők és a gyermekek nagy örö-
mére. Izsó Gábor polgármester
elismeréssel szólt a két oktatási
intézmény igazgatója által elké-
szített tartalmas beszámolókról.

A XIV. Madzagfalvi Napok
sikereire és nehézségeire világí-
tott rá az a tájékozató, melyet
szintén tárgyalt a testület. A
kép viselők javasolták, hogy a
jövő évben érdemesebb lenne

két naposra tervezni a városi ren-
 dezvényt, mivel vasárnap este a
gyermekeknek már nem az esti
koncerten lenne a helyük. 

– Megfontolandó, hogy a
következő Madzagfalvi Napok
struktúráját újragondoljuk.
Nem szabad azonban megfe-
ledkeznünk arról, hogy ez a
fesztivál egyedülálló a megyé-
ben. Példaértékű társadalmi és
civil összefogással valósul meg
minden évben. Ennek fényé-
ben kell majd a jövő év elején
átvilágítani, és javaslatot tenni
a változtatásokra - hangsúlyoz-
ta Izsó Gábor polgármester.  

A képviselő-testület szep-
temberi ülésén szándékát
fejezte ki arról, hogy a rendel-
kezésére álló saját és átenge-
dett bevételek terhére a követ-
kező naptári évben kezdődő
tanévtől működteti a közneve-
lési ingatlanokat. A legutóbbi
ülésen pedig ennek végleges
állásfoglalásáról döntöttek a
grémium tagjai. Ennek értel-
mében az önkormányzat vál-
lalja a tulajdonában lévő és az
állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köz-
nevelési feladatot ellátó intéz-
ményi ingatlanok működését.

Jövőre kétnapos lesz a Madzagfalvi?



A Teleky utca 33. számú polgárház előtt
érdemes megállni s megcsodálni díszes, sze-
cessziós homlokzatát. A házat 1905-ben
Tímár Miklós tisztvi-
selő építtette. Az ács-
munkálatokat idős
Fak ker István híres
ácsmester végezte. Ő
volt az, aki 1905-ben,
amikor a református
templom tornyát ma -
gasították, a to rony -
sisakot elkészítette.

Sokáig élt ebben a házban Hévízi László né
Tímár Izabella (Baba néni) tanítónő. 2004-ben
Veszelka Ferenc és családja tulajdonába került
az építmény. A Veszelka család a felújítás során
megőrizte az ódon hajlék díszes homlokzatát.
Minden elismerés ezért és köszönet érte. A fel-

újítás igényes munkáját D. Nagy Gábor vállal-
kozó és munkásai végezték. 

Érdekessége a háznak az egyedi technikával
készült falazása. A fala-
zás során az öntött falat
úgy készítették, hogy
zsaluzáskor ke mény re
döngölték a tég lákat,
más szilárd építőanya-
gokat. (Nem vertfal!)
Az így épített vastag
falak állni fogják az
évszázadok viharait. 

A kerítés és a kapu az igényes polgár ízlésvi-
lágát tükrözik. 

Az egykori Tímár-ház mindenképpen
városképi jelentőségű polgárház, helyi védel-
me indokolt.

Bíró György, városvédő
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A VOLT TÍMÁR-HÁZ

Durkó Albert misszióvezető
kellő időben biztosította a tan-
testület tagjait, hogy senkit
semmilyen hátrány nem érhet,
valamint az iskola több évtize-
den át végzett magas színvo-
nalú pedagógiai munkája -
melynek lényeges eleme az
IKT eszközök használata és a
pályázatok - nem szenvedhet
törést. Az új fenntartó ezekre
az értékekre alapozva kívánja
megvalósítani elképzeléseit.  

Néhány újdonságot, me -
lyek már szeptemberben meg-
valósultak, máris föl tudunk
sorolni. Már az évnyitó más
volt, mint eddig, ugyanis a
diákok és a pedagógusok fo -
gadalmat tettek. A gyerekek
ajándékot is kaptak az új
fenntartótól: füzetcsomagot,
valamint egy kitűzőt az iskola
új logójával. 

Minden felsős osztály önál-
ló napközis csoportban ké -
szülhet másnapra délutánon-
ként. Hétfő reggelente a gye-
rekek háromnegyed nyolc és
nyolc óra között áhítaton ve -
hetnek részt. Itt mindig fősze-

replő a zene. A péntek dél-
után ezentúl a kultúráé és a
sporté. El is neveztük öröm-
délutánnak. Mindenki megta-

lálhatja kedvenc tevékenysé-
gét, a gyerekek jelentkezhet-
tek gitározni, billentyűs hang-
szeren játszani, színjátszó
körbe, társas- és modern tánc-
ra és természetesen sportolni.

Minden hónap utolsó pén-
tekjén a szülők akadémiájára
várjuk szeretettel az érdeklő-
dőket. Az első alkalmon,
ahova meglepően nagy szám-
ban érkeztek vendégek, Fá -
bián Tamás misszióvezető-he -

lyettes tartott előadást. Az
előadás idejére a tanító nénik
az alsósok és óvódások részére
játszóházat rendeztek, majd
egy kis játék következett: a
focipályán csaptak össze taná-
rok, szülők és diákok.  

Szeptember 14-15-én Béké -
sen rendezték meg a Pün -
kösdi Világtalálkozót. A meg-
nyitón nagyon szépen szere-

pelt iskolánk énekkara és egy
versmondó kislány. 

Kevéssel ezelőtt pedig a
Magyar Televízió kamerái
kuk kantottak be iskolánkba.
Az Országos Cigánymisszió -
ról készítettek filmet a Sok -
színű vallás című műsorba,
ennek kapcsán látogattak el
hozzánk, s készítettek felvé-
teleket a 3/b. és 5/b. osztá-
lyokban.  
Szeverényi Barnabás, tanár

Változások az Eötvösben
Bizonyára sokan tudják már a városban, hogy a
korábbi Eötvös József Általános Iskola fenntartó-
ja szeptember elsejétől a Magyar Pünkösdi
Egyház Országos Cigánymissziója által alapított
Reményhír Intézményfenntartó Központ lett. 

Nem egészen egymillió-
hét százezer forint pályázati
támogatásból folytatódik a
Békés Város Polgármesteri
Hi vatal épületének rekonst-
rukciója. A Nemzeti Kultu -
rális Alap Műemléki és Régé -
szeti Szak mai Kollégium
dön tése alapján „Unokáink is
látni fogják?! avagy a Város -

háza épületének felújítása” cí -
met viselő projekt így a má -
sodik üteméhez érkezett.
Szak emberek utólagos falszi-
getelésre, lábazati légpórusos
vakolat készítésére fordítják
az elnyert összeget. A tervek
szerint a napokban elkezdett
beruházás körülbelül másfél
hétig fog tartani. A kivitele-

zés összköltsége mintegy 3,4
millió forint, és mindössze öt -
venszázalékos önerőt igényel. 

Mint ismert, Városházánk
1902-ben épült eklektikus
stílusban. Ma már műemlék,
és im  pozáns tömegével, ne -
mes ará nyaival és díszes hom-
lokzatával hívja fel magára a
figyelmet.

�

Felújítják a Városháza épületét
Megszépül a több mint 100 éves eklektikus épület

A rendezvényt Szabóné dr.
Kállai Klára klinikai szakpszi-

chológus nyitotta meg, kiemel-
ve, hogy milyen fontos a „lelki-
leg másként élőknek” a színját-
szás mint közösségi el foglaltság,
a megmérettetés és az elismerés. 

A találkozóra Békés, Bács-
Kiskun és Csongrád megyé-
ből összesen 22 csoport jött el,
és vetélkedett két kategóriá-
ban, neves zsűri előtt. A zsűri-
zést Komáromi Anett, a Bé -

késcsabai Jókai Színház szín-
művésznője, Szicsek Mar git

tanácsadó szakpszichológus és
Szák Kocsis Péter mentálhigi-
énés szakember vállalta. 

A megmérettetésen váro-
sunkat a Szociális Szolgáltató
Központ Derűs Házának cso-
portja, a Békés-Rehab Integ -
rált Szociális Intézmény „Har -
mónia” Fogyatékosok Nappali
Intézménye, továbbá a szerve-
ző Mentálhigiénés Egyesület
Békési Mentálhigiénés Szol -
gálat Borostyán Színjátszó

Csoport képviselte, utóbbi
csoport a versenykategóriában
indult.                       Sz. K.

Amatőr örömszínházi fellépések
Ötödik alkalommal rendezték meg a Dél-Alföldi
Regionális Amatőr Színjátszó Találkozót, melyet a
Mentálhigiénés Egyesület Pszichiátriai- és Szenve -
délybeteg-ellátás Dél-Alföldi Szociális Módszertana
hívott életre. Tavaly után idén ismét Békés, a kultu-
rális központ színházterme volt a helyszín.

A békési Borostyán Színjátszó Csoport DJ Matyi és az igazmondó manager címmel lépett fel.

F
O

T
Ó

: 
G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S.

Az ünnepi megemlékezést
műsorával színesítette a Be -
len  céres Néptáncegyüttes és
a Meskete Színház, utóbbi
vic ces jelenetekkel, sláger -
dallamokkal oldotta a részt-
vevők kezdetben kissé ko -
mor hangulatát. Szem láto -
mást szükség van az ilyen
összejövetelekre, hogy a
szür ke és olykor szomorú
mindennapokból a klub
mintegy 45 fős tagságába
tartozó, egyre idősödő sze-
mélyek kilépjenek. 

A jubiláló klubot 25 éve
Kállai Jenőné Marika néni
vezeti, aki a szervező munka
motorja. Havonta tartanak

összejöveteleket közérdekű
előadásokkal, és igencsak em -

lékezetesek a közös kirándulá-
sok. Az elmúlt évtizedek alatt
mondhatni, hogy az egész
országot bejárta a klub tagsá-
ga, akik közül mintegy har-
mincan jöttek el a Dübögő
étterembe emlékezni, ünne-
pelni. Az estebéd elfogyasztá-
sát követően a finom szülinapi

torta jelentette a rendezvény
csúcspontját.                Sz. K.

Jubilált a tanügyi
nyugdíjasok klubja
Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a
Tanügyi Nyugdíjasok Klubja október 26-án. A
civil szervezet tanárok, tanítók, óvónők mellett
konyhai és más kisegítő munkavállalókat is
tömörít, elsődleges célja, hogy nyugállományba
lépve a tanügyet szolgálók közösségben maradja-
nak, ki tudjanak mozdulni otthonukból.

A nagysikerű Játék-Szín Dél-Alföldi Regionális Amatőr Szín játszó
Találkozót támogatta: Békési Pá lin kafőzde, Békési Pálinka Cent rum, Burek
Pékség, Csaba Center, Cakaj Pékség, Családért Alapítvány, Csapó Pékség,
Dübögő Szálloda és Étte rem, Gazsó János fotográfus, Kima Pál és Társa
Kft., Kecskeméti Gábor Kul tu rális Központ, Kolor print Nyom da ipari és
Szolgáltató Kft., Lagzi Cuk rászat, Lipóti Pék ség, Ta tárné Papp Anikó.
Média támogatók: Békés Mát rix, Békési Újság.

A vidám jelenetekkel fellépő Meskete Színház megszépítette az idős
tanügyisek ünneplését.
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Ismét békemenet Buda -
pesten, a kormány mellett.
Miért? Hisz nehezen élünk.

Bukarestben a liberálisok
tüntetése közröhejbe fulladt.
Annyira szeretik a Basescu
államfőt? Kétlem. Mi lehet
az oka hát ennek az első
látásra ellentmondásos do -
lognak mely látszólag egy-
mástól függetlenül történt a
két fővárosban?

Talán legrövidebben így
fogalmazhatnék: az egysze-
rű, úgymond paraszti józan
esze az embereknek. Azokra
gondolok, akik mindig is
voltak és lesznek is egy tár-
sadalomban, és akik nélkül
sohasem létezne haza és
haladás egyetlen nemzet
életében sem. Akik, bár
tényleg nehezen, sőt –
legyünk teljesen őszinték –
rosszabbul élnek, mint pár
évvel ezelőtt, mégis kimen-
nek az utcára az ország veze-
tői mellett tüntetve. És nem
pénzen, sörön, virslin meg-
vásárolható lumpen polgik
ők, hanem meglett, felnőtt,
tanult emberek. Mi vezérli
őket, mi a mozgatórugó?
Annyi csupán, hogy gondol-
kodó emberek. Tudják, hogy
bár messze nem hibátlan a
mai országvezetés – főként
annak „perifériája” – az
anyaországban, de a magyar
nemzet javát akarja, és ezért
szembe megy, ha kell a fél
világgal. No meg a lehetsé-
ges váltóerő, az úgynevezett
alternatíva… Hát arról jobb
nem beszélni. Romániában
pedig a ma regnálókról jobb
nem beszélni, náluk bizony
még a „fő navigátor” is
messze jobb volt, főként az
erdélyi magyaroknak. Na
persze nem éden, mi alatta
volt, de legalább olyan „kis-
pokol”, amiből talán veze-
tett, vezet még út a purgató-
riumba bár, a tisztítótűzbe
legalább.

Aztán, hogy fennköltebb
dolgokról is szó essék – de
olyan szó, mely az előbbiek-
hez kapcsolható – ide citál-
nám a következő pár sorocs-
kát. Azt mondják, az önzés
boldoggá teszi az embert.
Na, ezt hallva a hatalomhoz
görcsösen ra gaszkodókra
vagy az a körül nagy körben
ólálkodókra gondolok legel-
sőbbre, főként itt, e kishatá-

ron belül, vagy az abba való
visszakerülésen ádázul mun-
kálkodókra, mondjuk
Bukarestben, hol közeleg a
választás izgalmas, kinek az
élet illatát, kinek a pénz sza-
gát hozó szele. Igen ám, de
azt is írják, hogy csak addig
boldog az önös érdekű, amíg
bűntudatot nem érez. A
Pennsylvaniai Egye tem pszi-
chológusai 216 egye temistát
teszteltek, min degyiküknek
adtak 3 dollárt. Az első cso-
portnak azt mondták, hogy
adja a pénzt az UNICEF-
nek, a másodiknak, hogy
megtarthatja, a harmadik-
nak pedig, hogy eldöntheti,
mihez kezd vele. A pénzosz-
tás utáni interjúkból kide-
rült, hogy azok a hallgatók,
akik megtarthatták dollárja-
ikat, jóval boldogabbnak
érezték ma gukat, mint a
másik két csoport tagjai. Ám
ez rövid, ti szavirág-idejű
örömnek bi zonyult, mert
nemsokára jött a lelkifurda-
lás. Jonathan Ber man pszi-
chológus szerint, amit az
ember igazán akar, az gyak-
ran önző cselekedet, ám nem
teszi meg, mert tudja, hogy
le lk i i smere t - fu rda lá sa
támadna miatta. 

Szép, magasztos gondola-
tok. De vajon minden em -
berre igazak? Hiszem, hogy
igen. Mert legkésőbb a vég
kezdetekor - igaz sokszor
csak a halál közvetlen köze-
lében – mindenkiből, vagy
legalábbis a legtöbb ember-
ből előbukkan bár egy kö -
römfeketényi lélek. Sőt, leg-
többször – olykor szinte a
kimondó akarata ellenére –
mindenkiből kibukik a „Jaj,
Istenem!” mondat. Kevesen
hiszik azt, amit egy amerikai
idegsebész vall, aki egy hétig
feküdt kómában. Azt állítja,
hogy ez alatt az univerzum-
nak egy másik, mélyebb
dimenziója tárult fel előtte.
Meg van győződve róla,
hogy a halál nem a tudatos-
ság vége, sokkal inkább egy
nagy, kiszámíthatatlan, po -
zitív utazás újabb fejezete.

Elgondolkodtató és szép,
amit állít. Vallásos embernek
sem idegen. A jó ügyért dol-
gozóknak is – lásd a békeme-
netet például – kellemes hal-
lani. De bizony megkérdője-
lez és nevetségessé tesz min-
den mai, hiábavaló dologért
– például hatalomért – való
küszködést. Az élet rövid,
szól a közhely, tényleg jó
lenne csupa tartalmas dolog-
gal fel- és eltölteni. Rajtunk
áll jórészt.

Kínálat

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem érke-
 zett jelentés.

Elhunytak: özv. Keszei
Frigyesné (90 évesen, Ka -
mut), Bimbó László (45),
Fettik József (73), özv. Ra -
vasz Lajosné (96), özv.
Szűcs Lász lóné (81), özv.
Váczi Sándor né (76,

Bélme gyer), özv. Pusz tai
Gáborné (88), Krám At -
tila (42), özv. Nagy Lajos -
né (92), Baji László (78,
Tarhos).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Folytatás a címoldalról
Kis Eszter szót ejtett továb-

bá a véres megtorlásról, amely
a kommunista vezetők által
behívott szovjet katonák által
levert magyar szabadságharc
után következett, és amely
elől mintegy kétszázezren
„tántorogtak ki” nyugatra. 

– Mégis maga a csoda volt
ez a forradalom, melynek
eredményeként megingott a
keleti blokk, és több mint
húsz éve újra demokráciában
élhetünk – hangzott el. 

Később a Békés Megyei
Jókai Színház három művésze,
Kara Tünde, Czitor Attila és

Vadász Gábor Üzenet a hősök-
nek címmel lépett fel ünnepi
műsorral, majd koszorúzásra
került sor. A városvezetés
nevében Izsó Gábor polgár-
mester, Tárnok Lászlóné jegy-
ző és Mucsi András képviselő
koszorúzott. Emellett iskolák,
egészségügyi és kulturális

intézmények, rendvédelmi és
civil szervezetek, nemzetiségi
önkormányzatok képviselői
helyezték el a megemlékezés
virágait a Forra dalmi
Emlékműnél. A pártok közül
csak a Fidesz és a KDNP
koszorúzott. 

Szegfű Katalin

Együtt ünnepelt a város október 23-án

Folytatás a címoldalról
Juhász Zoltán egyesületi el -

nök hangsúlyozta: szeretnék,
ha minél többen megismer-
hetnék a helyi kultúrát, és egy
hagyományteremtő rendez-
vény alapjait tennék le Dán -
fokon jövő júliusban. 

A sajtótájékoztatót meg-

előzően a madzagos Békés is
kép viseltette magát a Csabai
Kol bász fesztiválon. Izsó Gá -
bor polgármester vezetésével
az Auszt ráliai és Békési
Polgárok Egye sülete és John
Griffin ausztrál nagykövet
hat fős csapatban ké szített
hagyományos „békési íze síté-

sű”, valamint igazi kurió-
zum nak számító kenguru-
húsból kolbászt október 20-
án. Erő sítette a békési gyú-
rócsapatot Kónya István, a
Békés Me gyei Közgyűlés
alelnöke, il letve Wichmann
Tamás olimpikon, kilencsze-
res kenuvilágbajnok is. 

Békésen tartják a világtalálkozót
Jövôre itt lesz az Ausztráliai Magyarok Világtalálkozója

A „Protestáns esték” sorozat második
rendezvényét tartották a minap. A nagy
érdeklődés miatt a református templom-
ban kellett megrendezni, ugyanis az egy-
kori politikus dr. Molnár Róbert előadá-
sára nemcsak Békésről, hanem a környe-
ző településekről is érkeztek érdeklődők.

Az előadót elsősorban az elmúlt másfél
évben megjelent két könyve által ismeri a
közvélemény. 2011 májusában jelent meg
az „Egy politikus, akit rabul ejtett Isten”
című könyve, amely megdöbbentő vallo-
más az író lelki szenvedéseiről, a kilátásta-
lanságban felragyogó reményről, a hitről, a
formáltatásról, a szolgáló vezetésről és a
politikáról. Idén nyáron „Ébresztő, Ma -
gyar ország” címmel adta ki a folytatást.
Ebben így ír: „Ah hoz, hogy egy társada-
lomban markáns és mélyváltozások menje-
nek végbe, nem maradhatnak emberek a

bűnnel megalkuvók. Kellenek olyan veze-
tők, akik gyökeresen más ként gondolkod-
nak, és valóban kell egy igazi, őszinte, tisz-
ta forradalom! Hiszem azonban, hogy a
győztes forradalmat nem a szavazófülkék-
ben és nem gyilkos indulatokkal, egyik
vagy másik oldalon hadra fogható pártka-
tonákkal, politikai fegyvertárakban fellel-
hető eszközökkel és lövedékekkel vívják,
hanem hittel, imával, szeretettel, lelki
fegyverzetekkel és keresztviseléssel.”

Dr. Molnár Róbert 1998 és 2002
között tagja és három évig jegyzője volt a
Magyar Országgyűlésnek, majd Isten
kiemelte a világi politika elvakító reflek-
torfényéből, és visszaküldte szülőfalujá-
ba, Kü bek házára, ahol három alkalom-
mal választották meg polgármesternek.

Most is Isten erejével a jövőért mun-
kálkodik. Előadá sában éppen ezt emelte
ki, kérve a hallgatóságot, hogy ők is ezt
tegyék. Ne ücsörögjenek kényelmes
foteljeikben, ha nem dolgozzanak, aktí-
van cselekedjenek a köz javáért. Mint
megfogalmazta, mindezt hittel, a hit
erejével te gyük, mert a hitélet harc, min-
dennapi harc. Ennek misszióját végzi
Molnár Ró bert szerte az országban, hir-
detve az Istenbe vetett hit erejét, mely
életeket képes megváltoztatni.    

Zsombok Imre

A politikus, akinek az élete gyökeres fordulatot vett

Október 16-án tragikus
hirtelenséggel, 45 évesen
elhunyt Bimbó László, aki
hosszú évek óta lapterjesz-
tőként segítette a Békési
Újság eljuttatását a tisztelt
olvasókhoz. 

Családja tagjainak mély
gyászukban vigasztalást
kívánunk! 

A Békési Újság minden
munkatársa kegyelettel em -
lékezik Bimbó Lászlóra. Em -
lé két megőrizzük.
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A VESZÉLY TUDATÁBAN
Naponta sok és sokféle veszély fenyeget bennünket.

Igyekszünk mindent megtenni a veszélyek elhárítása érdeké-
ben, sok időt, pénzt és energiát fektetünk abba, hogy magunk
körül biztonságot teremtsünk. Mégis időről-időre különböző
veszélyekbe kerülünk (testi, anyagi, erkölcsi, stb.). A Szentírás
egy olyan veszélyre figyelmeztet bennünket, amire talán keve-
set gondolunk: „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellen-
ségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit
elnyeljen” (1Péter 5:8). Péter apostol egyfajta lelki veszélyről
beszél, amit egy éhes, megvadult oroszlán képével illusztrál.
Lelki téren is naponta fenyeget bennünket veszély. Sátán ott
van az utcákon, a munkahelyünkön, az iskolában, az utakon, s
prédát keres magának. Időnként sikerül „elnyelnie” bennün-
ket. Ilyenkor szoktunk indulatosak lenni, ekkor veszünk össze
munkatársainkkal, a főnökünkkel, a házastársunkkal vagy a
gyermekeinkkel. Ilyenkor gyűjtünk be magunknak hetekre
szóló rossz élményeket. Sok-sok buktatót készít Sátán, amelye-
ken keresztül szép fokozatosan elnyelni kíván bennünket.

Milyen óvintézkedést tehetünk a lelki veszély elhárítása
érdekében? Az Ige ezt mondja: legyünk józanok, s vigyázzunk!
Más szavakkal járjuk életünk útját szorosan személyi testő-
rünk, Jézus Krisztus mellett, hiszen Ő már győzelmet aratott
Sátán felett a Golgota keresztjén. Minden reggel meghívjuk Őt
magunkhoz az Ige olvasása, kutatása által, beszélgetünk vele az
imádság által, s adjuk át neki életünk irányítását készséges
engedelmesség által.                    Bicskei Róbert, lelkipásztor

4 2012. október 31.

Az új földtörvény teljes egészében véget vet a külföldi-
ek földvásárlásának, visszaszerzi „a zsebszerződéssel kilo-
pott földet”, megvédi a termőföldet a spekulánsoktól és a
bankároktól is, és korlátozza a nagybirtokot - mondta
Orbán Viktor a Magosz ifjúgazda kongresszusán. „Ha nem
hátrálunk meg, ha nem hagy el az erőnk.” 2013-ban olyan
változások történnek a magyar mezőgazdaságban, ame-
lyekre 50-100 éve nem volt példa, a szocialista mezőgaz-
daság szocializmust túlélt híveinek kora ugyanis lejárt.
„Korlátozzuk és visszametsszük a nagybirtokot”, a birtok-
arányok módosításának célja pedig a középbirtokosság
megerősítése. Folytatódik az állami földbérletek megújítá-
sa. Beszélt a keleti nyitás politikájáról: két év alatt 70 szá-
zalékkal nőtt az élelmiszer-ipari export Oroszországba.
Jelezte, hogy megtették az előkészületeket az agrárbank
létrehozására. Döntött a kormány az öntözési hivatal lét-
rehozásáról, mert új alapokra kell helyezni a mezőgazda-
sági vízgazdálkodást. 2013-ban ki kell bontakoztatni a fia-
tal gazdáknak szóló programot. A kabinet szövetséget
ajánl a fiatal gazdáknak, akiknek el kell foglalniuk a
magyar vidéket, mert csak így lehet jövőjük – mondta.

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)

BBÉÉKKÉÉSS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakást:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás, kom-
 fortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft.

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bér beadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
– Békés, Széchenyi tér 4/2. 2. szám (80 m²) lakás. A
bérleti díj: 450 Ft/m2/hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88 m²) üzlethelyi-
ség. A bérleti díj: 60.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyi-
ség. A bérleti díj: 30.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethe-
lyiség. A bérleti díj: 280.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlet-
helyiség. A bérleti díj: 80.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²)
garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó.

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gaz -
dasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2012. november 14. (szerda) 18 óra.

Várjuk véleményét, ötleteit!

BÉKÉSI ÚJSÁG 
5630 Békés Pf. 61. • bekesiujsag@globonet.hu

Dr. Pálmai Tamás, a helyi
KÉSZ tagja az előadóról el -
mondta, hogy a civil élet egyik
előremozdítójaként és a Vaj da -
sági Keresztény Értelmi ségi Kör
alelnökeként is dolgozik, az ot -
tani közösségi élet motorja.

Miskolczi József a nagyszám-
ban megjelent érdeklődők
előtt elsősorban a vajdasági
magyarság mindennapjairól
beszélt. A tartomány egészét
tekintve ma már kisebbség-
ben élnek a magyarok, a
Szabadkán lakók közül példá-
ul már csak minden harmadik
magyar ajkú. A térségbe
kevés fejlesztési pénz érkezik,
az ország egykori mintatarto-
mánya politikai okok miatt az
utóbbi évtizedekben lesza-
kadt, nehéz a mindennapi
élet. A magyarság politikailag
is megosztott, akárcsak az
anyaországban – hangzott el.

Mesélt továbbá az előadó a
délszláv háború valódi céljáról

és hátteréről, az átélt élmé-
nyeiről is. 

Az előadás legizgalmasabb
része az volt, amikor Miskolczi
József arról beszélt, hogy

köszönettel és hálával fogad-
ták a magyar állampolgárság
könnyített eljárással való meg-
szerzésének a lehetőségét, de
problémásnak tűnik a magyar
parlamenti választáson való
szavazás kérdése. Az előadó
szerint ez megosztja a magyar-
országiakat, de a határon túli
magyarságot is, mert ők közel-
ről nem ismerik az anyaorszá-

gi gazdaság és közélet viszo-
nyait, és így jobb híján „hálá-
ból” szavazhatnak majd a

nekik „állampolgárságot biz-
tosító” Fideszre. Miskolczi Jó -
zsef szerint mindez újra szem-
beállítja a határontúliakat a
magyarországi magyarokkal,
és akaratukon kívül belesodor-
ja őket az itthoni belpolitikai
csatározásokba.

Az előadás előtt és után a
Horváth Elek vezette Jazzelek
együttes zenélt, míg a felszol-

gált süteményekkel a Juhász
Cukrászda támogatta a ren-
dezvényt.                     Sz. K.

Vajdasági tollforgató volt 
a KÉSZ kávéház vendége
Miskolczi József szabadkai volt újságíró előadásá-
val újrakezdte irodalmi kávéház sorozatát a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
békési szervezete. A Püski Sándor Könyvtárban
október 26-án megrendezett „Értsük meg egy-
mást magyarul” című előadáson elsősorban a
határon túli magyar értelmiség sorsáról volt szó.

A fotó jobb oldalán a szabadkai vendég, Miskolczi József, mögötte a Jazzelek zenekar tagjai.
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Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasz nú
Egyesület alkotópályázatot ír ki
„Angyali hétvége” címmel. 

Bármilyen térbeli angyalfi-
gura készíthető pl.: textília,

csuhé, szalma, gyékény, mé -
zes kalács vagy egyéb termé-
szetes anyag felhasználásával
(de rajzot, grafikát, festményt
a kiíró nem fogad el). Bírálati
kategóriák: egyéni gyermek

(14 év alatt), egyéni felnőtt (14
év fölött), csoport (legalább
két személy közös alkotása). A
munkák leadhatók a Békési
Galériában (Széchenyi tér 4.)
november 19-ig nyitvatartási
időben. A pályázat jeligés, a
készítő nevét, életkorát, és

telefonszámát vagy e-mail cí -
mét külön borítékban mellék-
eljék. A beküldött munkákat a
kiíró szervezet kiállítja, és
november 24-én, az Angyali
hétvége elnevezésű rendezvé-
nyünk keretében készítőiket
megjutalmazza.

Alkotópályázat kreatívoknak



A kábítószer-fogyasztás
kö vetkezményeképpen az
alábbi állapotok léphetnek
fel:

Szociális tünetek
♦ baráti társaság hirtelen

váltása, titkolása 
♦ kimaradozás otthonról
♦ iskolakerülés
♦ teljesítménycsökkenés

(pl.: iskolában, hobby-,
sporttevékenységben)

♦ elmagányosodás
♦ túlzott befelé- vagy kife-

lé fordulás
♦ értékesebb tárgyak/pénz

eltűnése otthonról

Pszichés tünetek
♦ lehangoltság, depresszió
♦ hirtelen hangulatváltozások
♦ kedélyállapot-változás:

levertség; kedvetlenség; kö -
zöny, ok nélküli örömkitöré-
sek és feldobottság-érzés vagy
annak váltakozása
♦ indokolatlan fáradtság,

gyors kimerülés
♦ ingerlékenység, idegesség
♦ koncentrációs zavar,

alvászavarok

Fizikai tünetek
♦ felpörgött, sokat izgő-

mozgó állapot
♦ szemkontaktus kerülése

(pupilla tág, szűk, vörös
szemek)

♦ elnyújtott, lassú beszéd
♦ tűszúrásnyomok
Amennyiben bármilyen, a

megszokottól eltérő viselke-
dés-módot tapasztal gyermek-
énél, diákjánál vagy barátjá-
nál, pró báljon beszélgetni vele,
vagy forduljanak orvoshoz, ez -
zel megelőzhető a később tar-
tóssá váló pszichés megbetege-
dés vagy kábítószer-függőség.

Pedagógusként fontos oda-
figyelni a diákok nagymérté-
kű változásaira pl.: kimaradás
az iskolából, hirtelen romló
tanulmányi eredmény, maga-
tartásbeli változások, órákon
való gyakori elmerengés.

Amennyiben úgy érzi, hogy
nem boldogul gyermekével,
keresse fel a helyileg illetékes
nevelési tanácsadó szolgálatot,
vagy Mentálhigiénés Egyesü let
szakmai segítő szervezetet a
Borosgyán u. 1/1. szám alatt.

– Sokan csak „virágos
asszony ként” emlegetik. Mi -
kor és hogyan alakult ki a
virágok iránti vonzalma?

– Ez a génjeimben van: az
édesanyám ugyanilyen virág-
szerető volt, tehát már gyer-
mekkoromban kezdődött.
Nem változott akkor sem, ami-
kor férjhez mentem. Mun ka
után sem feledkeztem meg
kedvenceimről, akármilyen
fáradt is voltam. Békésre 1980-
ban költöztünk be Ka mutról,
és itt kialakítottam egy olyan
szép virágos kertet, amiben az
év valamennyi hónapjában
tudok gyönyörködni. 

– Hányféle virággal büsz-
kélkedhet?

– Ilyet ne is kérdezzen,
mert nem tudom megszá-
molni, olyan sok szép  virá -
gom van. Csak a folyosómon

legalább 250 cserépnyi szerez
örömöt nekem nap mint nap.
Hol az egyik, hol a másik
nyílik, de mindig van, ami-
ben gyönyörködhetek. En -

gem ez él tet, míg csak bírom
csinálni. Így telnek a nyug-
díjas éveim.

– Próbálta-e már verse-
nyen értékeltetni „hobbiját”?

– Nem. Nem mérettetek én
semmit. Csak a saját kedvte-
lésemért csinálom, még a
piacra is sajnálom leszedni,
kivinni őket, pedig néha jól
jön egy kis kiegészítés a nyug-
díjamhoz.

– A lakása másféle hobbi-
ról is árulkodik…

– Valamikor nagyon sokat
kézimunkáztam. Tele a  laká -
som szebbnél szebb hímzések-

kel. (Vajon hány ébren töltött
éjszakába került egyik-másik?
– a szerző) A drapériától a fal-

védőig, a díszpárnától a csip-
keterítőig minden a kezem
munkája. Ma már kevesebbet
kézimunkázom, inkább az
unokáimnak varrok.

– Eredetileg mi volt a fog-
lalkozása?

– Ha én azt magának felso-
rolom! Voltam téesztag, majd
kisüzemben dolgoztam varró-
nőként, kötődében felsőrészké-
szítőként, majd Békésre kerülve
a Szegedi Kis István Gim -
názium konyháján dolgoztam,
és innen mentem nyugdíjba.

– Mit szól a család a ker-
tész szenvedélyéhez?

– A családom mindenben
támogat, sőt ragályos a szen-
vedélyem, mert ők is nagyon
szeretik a virágokat. Mindkét
lányom, Erzsike és Gabi is, sőt
még a vejeim meg a három
unokám is virágimádó. Nem
tud olyan újonnan kinyílt
virágom lenni, amit ők észre
ne vennének, és meg ne sza-
golnának azonnal. A legki-
sebb unkám még videófelvé-
teleket is készít róluk.

Gugé
Következő interjúalanyunk

Kele Zsolt tetováló művész. 
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Gyöngyvirágtól lombhullásig
Talán bocsánatos bűn e „kölcsönvett” cím, de
Gyebnár Jánosné kertjét látva nem tudtam elsza-
kadni e gondolattól. A mosolygós, közvetlen, 70
éves hölgy, aki korát bátran letagadhatná, szeré-
nyen beszél fantasztikus kertjéről, önmagáról, bár
sok kertészmérnök biztosan egyetértene csodála-
tommal, mellyel a „remekművet” csodáltam.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Október 24-én a Gyermek -
védelmi Jelzőrendszer oktatá-
si-nevelési feladatokkal foglal-
kozó szakemberei vettek részt
„Találkozások” című konferen-
cián, amit a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat kez-
deményezett. A megbeszélésen
elhangzott, milyen fontos,
hogy időben észrevegyük a
bántalmazás tüneteit, legyen
az fizikális, vagy verbális, mert
az idejekorán jelzett probléma
a gyermek személyiségfejlődé-
sének károsodását előzheti
meg. Eme közös feladatunk
tükrében elhatároztuk, hogy a
már meglévő prevenciós prog-
ramok mellett hangsúlyt fek-
tetünk a szülői felvilágosításra.
Ennek érdekében a Család -
segítő és Gyermekjóléti Szol -
gálat megjelenik az oktatás-
nevelési intézmények szülői
értekezletein, illetve hamaro-
san nyomdába kerül az orszá-
gosan is példaértékű kezdemé-
nyezés eredménye, a Gyermek -

védelmi Kisokos című kiad-
vány. A konferencián szó esett
továbbá az iskolákban, óvo-
dákban is egyre inkább tapasz-
talható marginalizálódásról. Ez
azt jelenti, hogy egyre több az
olyan gyermek, akinek a csa-
ládja bár nem jogosult rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményre, mégis a család eladó-
sodása miatt a szülők a lét-
fenntartásért küzdenek. A
„Találkozások” konferencia a
fentiek mellett lehetőséget
adott a szakembereknek az
aktuális problémák személyes
megvitatására is, és ez a későb-
bi közös munkavégzésre is
pozitív hatással lesz.

A gyermekvédelemben mun-
 kálkodó szakemberek elsődle-
ges feladata a gyermekek jóléte,
és azt gondoljuk, hogy a szoros
és kölcsönös együttműködés
által, illetve az állami, a civil és
az egyházi kezdeményezések-
nek a következtében Békés
városa ebben élen jár.
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A FÜGGŐSÉG kialakulásának
rizikófaktorai III.
Részlet a Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztetô
Fórum KEF kiadványából

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”

Amire minden sofőrnek
figyelnie kell:

• A lehulló falevelek miatt
csökken a gumiabroncsok
tapadása.

• Esőben a látótávolság
csökken, a járművek körvona-
lai elmosódnak, és a valóságos-
nál távolabbinak látszanak. 

• Nagyobb esőzések során
a rossz vízelvezetésű utakon
megáll a víz, melynek a mély-
ségét nem lehet megállapíta-
ni. Ha relatív nagy sebesség-

gel érkezik a sofőr, járműve
kormányozhatatlanná válik.

• A földutakról felhordott
sáron a jármű könnyen meg-
csúszhat.

• Az őszi-téli időszakban
nagyobb gondot kell fordítani
a járművek műszaki állapotá-
ra. Át kell vizsgálni a fékbe-
rendezéseket, a gumiabron-
csokat, a világító- és jelzőbe-
rendezéseket, ablaktörlőt, ab -
lakmosót, az utastér fűtő- és
páramentesítő berendezéseit! 

• Téli gumiabroncs hasz-
nálata +7 fok alatt javasolt,
melynek összetétele lágyabb,
és mintázatánál fogva megfe-
lelő tapadást biztosít.

• Téli időszakban hidakon,
felüljárókon és erdősávval

védett útszakaszokon számol-
ni kel az úttest eljegesedésére,
valamint a hirtelen fellépő

oldalszélre. Jeges útfelületen
minden hirtelen mozdulat a
kormányon, féken vagy a
gázon tragédiához vezethet. A
jármű sebességét gázelvétellel
és motorfékkel csökkentsük.
Soha nem szabad a gépkocsit
hirtelen visszakormányozni.

• Ügyeljünk a jármű sebes-
ségének helyes megválasztá-
sára, tartsunk nagyobb köve-
tési távolságot, és mint min-
dig, most is használjuk a biz-
tonsági övet! 

• Készítsük fel önmagun-
kat, és ne csak járművünket,
hogy a megváltozott útviszo-
nyok között is célba érjünk! 

Mindenkinek jó utat és
balesetmentes közlekedést
kívánunk!

�

Ősszel-télen fokozott gonddal vezessenek!
A Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság fel-
hívja a közúti forgalomban résztvevők figyelmét,
hogy a korán beköszöntött téliesen hideg idő, az
egyre gyakoribb esők, ködök és a várható havazás
miatt megváltoznak az út- és látási viszonyok. 

BÉKÉSI ÚJSÁG – a békési családok lapja!



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Egyszobás, téglablokkos, egyedis, felújí-
tott, nagy erkélyes, tehermentes, azonnal
költözhető lakás eladó. Ház, lakáscsere
ráfizetéssel lehetséges. Érd.: 30/96-71-
577, 66/636-457.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Hajnal utcai egyszobás, összkomfortos
há zamat nagyobbra cserélném érték-
egyeztetéssel. 70/500-67-17, 17 óra után.
Békésen a Munkácsy utcában ház eladó.
66/634-480, 30/324-60-58.
Kétszobás, első emeleti, felújított, azonnal
beköltözhető lakás eladó a Karacs T.
utcában. 30/261-99-66.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cse -
rélhető. Érd.: 70/36-11-973.
Háromszobás, kétkonyhás, két fürdőszobás,
nappalis, sok melléképületes, összkomfor-
tos családi házamat első emeleti három-
szobás lakásra cserélném értékegyeztetés-
sel. Érd.: 30/542-72-12.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeletig elcserélhető. 30/553-86-70.
Téliesített nyaraló (30m2) bővítési lehe tő -
ség gel, termő gyümölcsössel eladó. Vil -
lany és fúrt kút. Egész évben gépkocsival
megközelíthető. Tel.: 66/634-457.
Sürgősen, jó áron eladó régi építésű, össz -
komfortos családi ház. 30/95-27-364.
Kétszintes, ötszobás, rendezett családi
ház dupla garázzsal, háromfázissal, tava -
szi költözéssel Békésen eladó. Kisebb
kertes házat vagy gyulai lakást beszámí-
tok. Érd.: 30/210-88-40.
Jó tetőszerkezetű, régi de felújított, össz -
komfortos ház melléképületekkel, gáz +
csem pekályha fűtéssel eladó. 70/236-35-37.
Ház eladó a Sas u. 7. alatt. 66/414-919.
Gyulaváriban négyszobás parasztház két-
szobás lakható melléképülettel sürgősen
eladó vagy kétszobásra cserélhető. Tel.:
70/503-47-12.
Békéscsabán a Körösi Csoma S. utcában
kertes ház eladó. Kisebb házat nagy kert-
tel vagy tanyát földdel beszámítok. 20/
972-59-02.
Háromszobás, nagy udvaros ház eladó.
Cserélhető földszinti vagy első emeleti
lakásra, kisudvaros házra. Érd.: 66/415-
439, délután. 
Lakás sürgősen eladó a Kossuth 1-ben,
harmadik emeleten. Érd.: 70/214-41-44.
Békésen 3 + 2 szobás, két fürdőszobás
családi ház csendes környezetben eladó.
Érd.: 30/411-08-57.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
össz komfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Arany János utcában kétlakásos ház 840
m2 telken eladó. Másfélszobás lakást be -
számítok. 66/634-112.
Karacson, jó helyen, ABC mögött, III.
emeleti 1 + 2 félszobás lakás áron alul
eladó. Érd.: 20/41-32-887.
Két nagyszobás, nagy konyhás, egyedi
gáz fűtéses ház eladó. Nagy kert, állattar -
tásra is alkalmas. Kecskeméti u. 51. Érd.:
Toldi u. 4.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított tég -
laház fűthető garázzsal eladó vagy  föld -
szintire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázs -
zsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
Eladó Muronyban zárt, téliesített, fűthető
faház. Két nagy fóliával, teljes berende -
zéssel. Érd.: 20/212-44-11.

Békésen a Hajnal utcában komfortos ud -
vari házrész sürgősen eladó. Érd.: 30/
322-29-12.
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.
A Fürdő közelében összkomfortos kisebb
családi ház eladó vagy első emeleten
csere is érdekel. 30/402-26-37.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telekkel
a Kispince u. 3. szám alatt eladó. Tel.:
66/410-323.
Rákóczi u. 20. alatti ház eladó. 30/48-10-449.
Házamat eladnám vagy elcserélném. Érd.:
30/739-62-58.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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
rajta. Felső szint beépíthető. 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
Mátyás 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.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. alatt. Érd.: Gát u. 33. Tel.:
20/59-99-102. Irányár: 4,9 millió Ft.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Csendes helyen, a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, össz -
komfortos ház eladó nagy portán. Irányár:
6 millió Ft. Tömblakáscsere érdekel. Tel.:
66/412-070, délután.
IV. kerületben háromszobás, fürdőszobás
ház eladó. Betonos udvar. Irányár: 6,5 mil-
lió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady 12C-ben második emeleti, 64 m2-es,
1 + 2 félszobás, egyedi mérőórás, teher -
mentes 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,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
ga rázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.

KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó 1-2 személy részére kertes
háznál. Villany, víz, gáz saját mérőkkel.
Tel.: 70/408-50-14.
Kertes házban lakrész egyedülállónak
vagy gyermektelen párnak. Deák Ferenc u.
66. Érd.: 20/212-44-11.
Másfélszobás kertes ház kiadó a város -
központban. 20/615-85-31.

KERT
Rizsföldet veszek 21000/AK. 70/235-04-82.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, víz, WC, tároló helyiség van.
Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.

hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1500-as Lada szgk. kuplung kiemelő tar-
tozékkal, egy év műszakival eladó. Érd.:
70/527-90-82.
Eladó: 1991-es, 903cm3-s, fekete Seat
Ibiza lejárt műszakival, forgalomból nincs
kivonva. 99 000 Ft. Tel.: 30/465-83-90. 
1986-os Volkswagen Golf 1.6-os lejárt
műszakival eladó. 30/402-26-37.
1987-es Dacia 1310T 2013. jún. 27-ig mű -
szakival, 68500 km-rel, vonóhoroggal, te -
tőcsomagtartóval eladó. Érd.: 66/415-375,
18 óra után.
Üzemképtelen, törött autóját megvásá -
rolom bontási nyilatkozat kiadásával. Tel.:
20/553-03-09.

ÁLLAT
Birka eladó. Kertre cserélhető. 70/343-
73-36.
3 kiscica ingyen elvihető. Érd.: 20/427-
28-95.
2 db selyem kakas és 1 db selyem jérce
eladó. Tel.: 70/63-85-611, 15 óra után.

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

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Megbízható férfi napi 8 órában vagy rész-
munkaidőben kőműves, portás, segéd-
munkás, udvaros, kosárfenékfonó munkát
keres. 20/326-79-26.
Házimunkát keresek. 70/612-83-74.
Angolból, németből korrepetáló diákot kere-
sek hatodikos és tizedikes gyerekeim mellé,
500 Ft/órát tudok fizetni. 30/985-38-52.

EGYÉB
Felújított elektromos rokkantkocsi új ak ku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/ 412-
070, délután.
Sürgősen eladó: szecskavágó, fejőgép,
vas mázsa, 200 literes villanybojler, 4 m
betonvályú, négyszemélyes rekamié.
Érd.: 66/643-164, 30/83-29-850. 
Egy villanyos, egy kézzel hajtott morzsoló
eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Két db fotel eladó. Tel.: 30/439-92-62.
260 x 90 cm-es disznótoros asztal eladó
12 ezer Ft-ért. Szánthó A. utca 24.
Lány babaruhák 68-80 méretig, Scamp
bodyk 68-92-es méretig olcsón eladók.
20/240-38-20
Kiváló minőségű esztergagépek és egyéb
kisipari gépek eladók. Tel.: 20/553-03-09.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
kihúzóval, sorközművelővel, vaskerék kel
és gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-5760
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-2781 
Jó állapotban lévő gyermek autós ülés (18
kg-ig) és Graco babakocsi eladó. Érd.:
30/414-8795 
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
Nagyképernyős színes tévé, tárcsás Haj -
du mosógép eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Eladók: Ottó Boch gyártmányú elektro-
mos rokkantkocsi, egy góré, egy cirkula.
Érd.: 70/527-90-82.
Eladó Békésen a Malomasszonykertben
cir kula, fűnyíró hosszabbítóval együtt,
valamint bútorok. Érd.: 70/645-23-41.
Frissen vágott fenyőfarönk 4 fm hosszú,
30 cm átmérőjű 15000 Ft/mázsa áron ela -
dó. Tel.: 66/634-528.
Rózsatövek eladók. 30/32-42-111.
500 m2 -es új tűzihorganyzott szín tar-
tozékokkal eladó. Tel.: 20/553-03-09.
3 mm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály lábazattal eladó. Tel.: 30/54-45-
746, 66/414-928.
Műhelyre, garázsra teleajtó olcsón eladó.
70/236-35-37.
150 kg birsalmacefre eladó. Bocskai u. 55.
10-20 literes zsíros bödönök eladók.
70/236-35-37.
Piros színű „Csárdás” Csabai új cserép ked  -
vező áron eladó. 1400 db egész, 66 db fél és
51db szegőcserép. Tel.: 20/553-03-09. 
85x27x33 cm kályha eladó. Eladó 5 má -
zsa vegyszermentes zab vagy búzára cse -
rélném. 30/740-97-24. 
Fahulladékot elszállítok, rossz bútort is.
30/230-58-53.
Eladó egy alig használt elektromos ke -
rékpár és egy kétkerekű kézikocsi. Érd.:
Békés, Fúró u. 9/1. 30/483-89-32.

Új Zepter víztisztító garanciával, valamint
Zepter edények eladók. 70/236-35-37.
Körbálás kóró eladó az Arany J. u. 3/1.
alatt. 66/412-498.
Alig használt kerámialapos szieszta ela -
dó. Tel.: 66/414-178.
Kereken guruló sertésszállító ketrec eladó
10 ezer Ft-ért. Tel.: 70/601-13-96. 
Ingyen elvihető trágyát keresek (istálló,
marha, birka, sertés). Tel.: 30/85-81-911.  
Rossz akkumulátort vennék. 30/230-58-53. 

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

Lucfenyő eladó, nagy tételben 170 cen-
timéterig Békésen. Érd.: 202124411
Eladó 2 db kétajtós akasztós, 1 db polcos
szekrény, étkező- és dohányzó asztal és
egy jó állapotú konyhaszekrény. Érd.
0036/30/3222912
2 db mágneses lepedő eladó. Tel.: 70/
236-83-25.
Új, félévet használt gázkonvektor, Csepel
varrógép, üst, befőttes üvegek, vonalas
telefonkészülék eladó. 70/621-83-74.
Eladó: 3x3 m-es fakeretes emelőháló
(pók), 300 db bontott B-30-as tégla, 3 db
felnőtt madárpók terráriummal együtt
vagy külön. Tel.: 70/203-81-56.
Gobelin kép eladó. 70/612-83-74.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 8
ezer Ft-ért, 4x3,5 m-es szőnyeg újszerű
álla potban 8 ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Labdarózsa, aranyeső, boglárka, hibisz -
kusz, kecskerágócserje és szellőrózsa tö -
vek eladók. 20/355-77-26. 
Kézzel morzsolt kukorica eladó, vagy vá -
lasztási malacra cserélném. Tel.: 30/85-
81-911.  
Alig használt rokkant szoba kocsi eladó.
30/402-26-37.
Eladó csővázas ülőgarnitúra, szekrénysor,
mikrohullámú sütő,perzsaszőnyeg. Érdek -
lődni: 20-886-0650 
Használt sparhert jó állapotban eladó.
Érd.: 30/448-73-19.
Négykerekű gurulós járókeret újszerű
álla potban eladó. Időseknek bevásár-
láshoz ideális. 66/739-890.
Két db sezlon, asztalsparhert, terményda -
ráló eladó. 20/355-77-26.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo ba -
fal, háromrészes garnitúra, gázpalack.
Érd.: 30/739-62-58.
Sarokülő asztallal, gáztűzhely, elektromos
sütő, kétszemélyes ágybetét eladó. 70/
52-89-730. 
Jó állapotban lévő teakályha eladó. Irányár:
15 ezer Ft, vagy elcserélném malacra. Tel.:
30/85-81-911.
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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 NOVEMBER 6. KEDD 12 ÓRA.

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosokat, hogy november 1-
jén, munkaszüneti nap miatt
a következő módon változik a
szemétszállítás rendje.

November 2-án, pénteken
gyűjtjük a csütörtöki és pén-

teki begyűjtési napra eső
területek hulladékait is.
Kérjük, pénteken helyezzék
ki az elszállításra szánt hul-
ladékot.

Együttműködésüket ez -
úton köszönjük!

�

November 1-jén 
nem lesz szemétszállítás 

Megtévesztő szándékkal, a
katasztrófavédelemre hivatkoz-
va és hatósági jogkörükben
alkalmazott szankciókkal meg-
 félemlítést gyakorolva árusíta-
nak tűzoltó készülékeket üzle-
teknek átutazó forgalmazók
Békés megyében – hívta fel a
figyelmet a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató -
ság békéscsabai ki ren deltsége.
A közlemény hozzáteszi: az
ellenőrzési szándékkal érkező,

hivatásos állományú személy
mindig egyenruhában érkezik,
szolgálati igazolványával igazol-
ja magát, és szolgálati jelvénye
is van. Az ellenőr nem ajánl, és
nem forgalmaz tűzoltó készülé-
ket! Tájékoztat, hogy a jogsza-
bályok szerint milyen típusú
tűzoltó készüléket szükséges
ké szenlétben tartani. 

Ha olyan készüléket tartanak
készenlétben, melynek ér vé-
nyessége lejárt, a Katasztró fa -

védelem bírságolhat. Azonban
a megvásárolt ké szülék felül-
vizsgálati ideje le járt, nem fel-
tétlenül szükséges új készüléket
vásárolni. A meglévő felülvizs-
gálható arra szakosodott javító-
karbantartó mű helyekben. 

Kérdéseikkel a területileg il -
letékes Katasztrófavédelmi Ki -
rendeltség Hatósági Osztá lyá -
hoz forduljanak: 5600 Bé kés -
csaba, Kazinczy u. 9. Tel.:
66/549-471.

Csalók járják a megyét

BÉKÉSI ÚJSÁG 
– a békési és környékbeli 

családok lapja!
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November 1. csütörtök 10:30
Hősök és áldozatok napja, megemlékezik: Izsó
Gábor polgármester.
I. és II. Világháborús Emlékmű

November 3. szombat 13:30 
Békési FC – Sarkadkeresztúr bajnoki labda-
rúgó-mérkőzés.
Sportpálya

November 4. vasárnap 16 óra
Reformáció-napi ünnepi ökumenikus meg-
emlékezés.
Baptista imaház

November 4. vasárnap 17 óra
Békés-Sarkad női bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

November 6. kedd 18 óra
Bogár László közgazdász, egyetemi tanár előadá-
sa „Háború a nemzet ellen” címmel a Haza -
találás sorozat részeként. A belépés dajtalan.
Szer vezők a Múltunk A Jövőnkért Szövetség és
az Életfa Kulturális Alapítvány.
Kulturális központ

November 7. szerda 17 óra
Patai Ildikó és Molnárné Török Mária patch-
work munkáinak kiállítása. Megnyitja: Balog
Gáborné textilműves. November 29-ig díjtalanul
látogatható.
Kulturális központ kápolnaterme

November 9. péntek 17 óra
Szoó Judit, a Kilófaló könyvek szerzőjének elő-
adása fogyásról, életmódváltásról, diétás sütés-
főzésről. Előadása után kóstoló.
Püski Sándor Könyvtár

November 10. szombat 12 óra
Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete évzáró ebédje. 
Eötvös iskola ebédlője

November 10. szombat 18 óra
BFKC - Eger Eszterházy bajnoki férfi kézi-
labda-mérkőzés. 
Sportcsarnok

November 10. szombat 18 óra
Márton-napi batyus táncház. Vezeti:
Mahovics Tamás néptánc-pedagógus, zenél
a Suttyomba Zenekar. A belépés ingyenes.
Belencéres Néptáncegyüttes próbaterme (Petőfi u. 21.)

November 11. vasárnap 17 óra
Békés-Gerla női bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

November 14. szerda
Véradások a Vöröskereszt szervezésében. 8
órá tól 10:30-ig Bélmegyeren a művelődési
házban, 12 órától 14:30-ig Tarhoson a műve-
lődési házban. 

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 1-14. KÖZÖTT

Nem vagyok híve az amerikai népszoká-
sok megünneplésének (sőt), de az a kép
mégis megülte az elmémet, amelyen hatal-
mas, narancssárga tököket hirdettek, alá-
juk írva: halogéntök. Érdekes a szó is: töb-
ben furcsállják, hogy a tök amerikai erede-
tű növény, a szó maga pedig szláv eredetű,
és már a XII. századból adatolható. Ez úgy
lehetséges, hogy egyes tökfajták nem
Amerikából, hanem Ázsiából származnak,
köztük a lopótök is. A szó karriert futott
be, hiszen a tököl, tökös és tagadó változa-
taikat, valamint hasonló kifejezéseket gya-
korta hallhatunk, ha máshonnan nem, a
fiatalok szájából. A „tök”, „tökre” határo-
zószó eredete kettős etimológiának tűnik:
egyrészt a „tökéletesen olyan” rövidülése
lehet, másfelől pedig a „buta, mint a tök”-
höz hasonló mondások egyszerűsödése.
(Nem nyelvészkedem tovább, de azt még

tökre meg kell jegyeznem, hogy a rumba-
tök nem egy alkoholos étel.)

Végezetül egy régi kedves történet. Az
egyszeri alföldi faluban a háztájiban egy
évben mindenki olajtököt termesztett,
amit úgy lehetett eladni, hogy az érés után
a termést felvágták, a magokat kikaparták,
és csak a tökmagot értékesítették. Így
aztán szeptember vége felé a legtöbben a
betakarítással foglalkoztak. Egy cserfes, de
ebben a helyzetben teljesen gyanútlan idő-
sebb asszony megkérdezte a fiatal, éppen
csak oda helyezett agronómust, aki jószeri-
vel azt sem tudta, merről nyílik az irodájá-
ban az ajtó: „Magának van töke?” Hí -
mezett-hámozott szegény ifjú ember, aztán
csak bevallotta, hogy van. Mire jött az
őszintén érdeklődő, de teljességgel meg-
semmisítő kérdés: „És kapargatja?”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
RUMBATÖK

A kolozsvári Képzőművé -
szeti Főiskolán végzett festő-
nő alkotásai egyszerre valósá-
gosak és látomásosak, kevere-
dik bennük a reális és az
elképzelt. Technikáját is a
sokszínűség jellemzi, néhol
nagyvonalú ecsetkezelést lá -
tunk, másutt egészen aprólé-
kosan kidolgozottat. 

– A közel negyven éve sza-
badúszó festőként dolgozó
Urszinyi Mária művészetét
sokféle hatás érintette az
eltelt évtizedekben, de még-
iscsak különös egyénisége és
sorsa határozta meg a legin-
kább. Deviáns, különc,
magányos alkotó, akinek Van
Gogh a nagy példaképe, an -
nak őrjítő színei miatt. Ih -
letője a környezet, ahol min-
dennapjait tölti: a műterem,
a nagyváradi utcák, az isme-
rősök. Más kor azonban kita-
lált eseményeket és  elképzelt
személyeket jelenít meg –

mondta el a megnyitón
mások mellett P. Szabó Ernő
művészettörténész. Kü lön
méltatta a magángyűjtők
szerepét, akik szavai szerint

hidat képeznek a múzeumlá-
togató közönség és az alko-
tók között. A békési kiállítás
anyagát Hajdú László ma -
gángyűjtő bocsátotta rendel-
kezésre.

Az alkotó számos monu-
mentális képet is készített
vagy tervezett, a Békési Ga -
lériában a legterjedelmesebb a
Szent László legendáját jelení-
ti meg, emellett figyelemre
méltó a tatárjárásról készített
sorozata is. Aki megtekinti
Ur szinyi Mária különleges al -
kotásainak Radikális eklektika
és tengerből feltörő látomásvilág
címet viselő tárlatát, láthat

továbbá bibliai témájú fest-
ményeket, továbbá tanul-
mányrajzokat és szobrokat is,
ugyanis a művésznő eredetileg
keramikusnak készült, de
szob rászatot is tanult.   Sz. K.

Különc alkotó 
különleges festményei
A egyik legeredetibb kortárs nagyváradi alkotó-
ként jellemezte Urszinyi Máriát P. Szabó Ernő
művészettörténész, a festőnő békési kiállításának
megnyitásakor. A tárlat a galéria nagytermében
egészen 2013. május 30-ig tekinthető meg. 

A Békési Református
Gyülekezet gyülekezeti ter-
mében november 7-11. kö -
zött Gulácsy Lajos, Kárpát -
alja nyugalmazott püspöke

tart szerdától szombatig 17
órai kezdettel, vasárnap pe -
dig a délelőtti istentisztele-
ten evangélizációs szolgála-
tokat „Az Istennel való kap-

csolat a Miatyánk alapján”
címmel. Minden, az Istennel
való kapcsolatában megújul-
ni vágyó érdeklődőt szere-
tettel várnak!

�

Evangélizációs sorozat

Az emberiséget mindig is
izgatta a végső idők kérdé-
se. A Bibliában a Jelenések
könyve apokaliptikus leírá-
sai nyomán sokan próbálták
meghatározni az utolsó íté-
let napját, melyet megelőz
az Antikrisztus fellépése,
aki beteljesíti a próféciákat.
Vajon ki lesz az Anti -
krisztus? Egy velejéig gonosz, kegyetlen ember, aki háború-
kat, vi szályt és pusztulást hoz a földre? Vagy ellenkezőleg:
egy humanista, a világbéke megteremtésén fáradozó, meg-
értést hirdető személy, akiről csak a legvégén derül ki, hogy
ki is valójában? 

Michael D. O’Brien Az apokalipszis árnyékában című regé-
nyének főhőse, Elijah atya, korunk eseményeit, szellemi áram-
latait és az idők jeleit vizsgálva felismeri, hogy közel van már
az apokalipszis ideje, s hogy az Antikrisztus is megkezdte tevé-
kenységét. A Vatikántól kapott titkos megbízatás alapján ezért
nekilát, hogy felderítse, ki áll a világot átszövő, pusztulást hozó
események mögött. Ha egyszer az olvasó a kezébe veszi ezt a
könyvet, nem tudja majd letenni, amíg a végére nem ér. Íme,
egy rendkívül tartalmas olvasnivaló, gyönyörűen megírva,
izgalmas krimivel átszőve, melyben benne van az a bizonyos
többlet, ami a puszta szórakoztatásból valódi irodalmi remek-
ké emeli. (Érdeklődni: vevoszolgalat@stephanus.hu)

Könyvajánló

A kortárs nagyváradi festőművész alkotásai május 30-ig tekinthetők meg.
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Jubileumát
ünnepli 
a gimnázium

Alapításának 460. évfordu-
lóját ünnepli a Szegedi Kis
István Református Gimná -
zium, Általános Iskola, Óvo -
da és Kollégium november 8-
10-én. A programban az isko-
la egykori diákjai tartanak
előadásokat, így dr. Püski
Levente történész, dr. Szat -
mári Imre múzeumigazgató,
Gellén János tanár, dr. Mucsi
Gyula tisztifőorvos. Fellép az
iskola egykori diákja, Lazsádi
Ákos és zenekara, továbbá
lesznek sportprogramok is.
Az igei alkalmakon Gulácsy
Lajos ny. püspök, Szabó János
püspöki titkár és Katona
Gyula esperes szolgál. 

A rendezvények helyszíne a
református templom. Az ün -
neplés a november 10-i bál lal
ér majd véget. 
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Horgász
szemmel

A pergető horgászat egyre
jobban előtérbe kerül, hiszen a
Körösök és a csatornák adottsá-
gai jók a pergetéshez. A perge-
tő horgászat igen összetett
sport, a módszernek több vál-
faja van a könnyű pergetéstől a
keményebb nagyhalas harcsa-
pergetésig. A ligt pergetésnél a
kisebb halak vannak megcéloz-
va: domolykók, sügérek.
Ennek a módszernek speciális
eszköztára van: speciális köny-
nyű lágy 1-10g rövid botot igé-
nyel (1,8 m 2,1m), kicsi méretű
10-25-ös méretű orsót, hozzá
illő zsinórt (minofil 0,14-0,20-
ig, lehet fonott is 0,04-0,10-ig).
Kell még a ligt pergetéshez
tviszter vagy wobler csali is.
Közepes vagy univerzális per-
getésnél az 1 kg fölötti ragado-
zó halak vannak megcélozva,
de fogtak már ezzel a módszer-
rel kapitális harcsát, süllőt is.
Eszközök: közepesen kemény
bot, 10-60 g ajánlott dobósúly,
hosszban mostanság 2,1-2,4 m
között használják szívesen.
Csalik közül használhatunk
körforgó villantót, de mostaná-
ban igen népszerű a drop shot
is. A nehéz pergetéssel a harcsát
célozzák meg, ugyanis ezt
elkapni a legnagyobb kihívás,
küzdelmes a fárasztása, és
mindez kitartó horgászatot és
horgászokat igényel. A pergetés
a horgászat lelke, aki ezt a
módszert kiválóan űzi, annak a
többi már gyerekjáték.

Szekerczés Sándor

ŐSZI 
PERGETŐ SZEZON

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten
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A legjobb 32 csapat közé
jutott a Békési FKC azzal,
hogy a napokban rendezett
mérkőzésen 28:27 arányban
legyőzte a Dabast. Gávai Fe -
renc edző így értékelt: „Szim -
patikus, jó játékkal sikerült

egy góllal nyernünk. Nem mi
voltunk az esélyesek, de a fiúk
ügyesen játszottak. Rövidesen
az is kiderül, hogy melyik csa-
pattal fogunk játszani a leg-
jobb 16 közé jutásért a Magyar
Kupában.”

Kézisiker a Magyar Kupában 

Ifj. Surman Zoltán a serdü-
lők 52 kg-os súlycsoportjában
a vásárhelyi Németh Zoltán
ellen mérkőzött, és jó teljesít-
ményt nyújtva egyhangú pon-
tozással nyert. A juniorok 50
kg-osai között Kovács Kristóf

az algyői Samu Istvánnal lé -
pett a kötelek közé. El len fe -
lének edzője már az első me -
netben bedobta a törölközőt,
így a békési fiú döntő fölényét
hirdették ki. Veder Martin a
szegedi Király Bencével mér-
kőzött, és szoros pontozással
kikapott. Végül Szalonta Mi -
hály lépett a ringbe, ellenfele

a hódmezővásárhelyi Bába
József volt. A helyi fiú élvezte
a pontozóbírók szimpátiáját,
így ő nyert 2:1 arányban. 

A klub több sportolója is
részt vett a serdülők országos
ökölvívó bajnokságában. La -

ka tos Gyula hetedik, ifj. Sur -
man Zoltán ötödik, míg
Csapó Elek a kilencedik he -
lyen zárta a versenyt, mind-
annyian a későbbi győztestől
szenvedtek vereséget. A juni-
orok országos bajnokságába
Ko vács Kristófot, Veder
Martint és Csordás Balázst
nevezték. 

Két győzelem, 
két vereség Vásárhelyen
Nyolc hazai egyesület 52 sportolójának részvételé-
vel Hódmezővásárhelyen rendeztek ökölvívó-mér-
kőzéseket a közeli napokban. A békési Surman
Box Clubot ifj. Surman Zoltán, Kovács Kristóf,
Veder Martin és Szalontai Mihály képviselte.

Hódmezővásárhelyen nyert ifj. Surman Zoltán is.

Az eddig kilenc fordulóban
hét győzelmet aratott a Békési
FC a Békés megyei III. osztályú

labdarúgó bajnokságban. A
csapat győzni tu dott Zsadány -
ban, Mezőme gyeren és Puszta -
földváron ide genben, míg a
hazai meccseit egy kivételével
megnyerte, olykor gólzáporos
mérkőzésen: a Békéssámson
ellen 10, a Medgyesbodzás el len
hat gólt szereztek a játékosok.

A hazai vereséget a bajnokság-
ban rivális Kaszaper ellen szen-
vedte el Bíró Péter edző csapa-

ta. A Békési FC felnőtt csapata
három fordulóval a szezon vége
előtt a második a tabellán, az
Elek mögött 6 ponttal lema-
radva. 

Ifi csapatunk 6 győzelme
mellett egy döntetlennel és
egy vereséggel, 19 megszerzett
ponttal szintén a második. Az

ifikre még három forduló vár. 
Az U16-os csapat 18 pontot

gyűjtött, hat győzelmük mel-

lett egy vereség csúszott be, a
tabellán ők is a másodikak,
nekik idén még négy meccset
kell játszaniuk. 

Az U13-as csapatunknak
éppen véget ért az őszi idénye.
Veretlenül, 47 rúgott góllal és
kapott gól nélkül (!) az első
helyen zárták a szezont. 

Jól állnak a focicsapatok

A Békési FC csapata. Alsó sorban balról jobbra: Nagy Tibor, Czinanó Csaba, Antóni Zoltán, Debreczeni
Mihály, László Norbert, Római Jenő, Czinanó Béla, Jánosi Dénes. Állnak balról jobbra: Kopárdi Imre, Szabó
Zoltán, Kar dos Imre, Kovács László, Lipták Tamás, Almási Attila, Pősze Roland, Pintér Kristóf, Minya István,
Dobozi Béla. Bíró péter edző.

A Békési FC ifi csapata. Állnak balról jobbra: Bíró Péter edző, Horváth Pál, Szoboszlai Jenő, Szabó Dávid,
Megyeri Zsolt, Mohácsi Ármin, Kovács Lajos, Szűcs Bence, Római Krisztofer, Kiss Larion, Csikós István.
Középső sor: Fekete Krisztián, Kocsis Tamás, Fekete Szabolcs, Kocsis Dávid, Szabó Zoltán, Juhász Jenő.
Elöl: Kovács László, Czinanó Áron.

A BÉKÉSI ÚJSÁG kéthetente tízezer példányban jelenik meg. 
Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos településeken a postaládákba terjesztjük.


