
Az ősz sem telik eseményte-
lenül városunkban, megyénk-
ben. Ennek megfelelően mostani
lapszámunkban számolunk be
az október 23-i ünnepi megem-
lékezésről, a Hősök és Áldozatok
Napjának csendes főhajtásáról
valamint a nagyszabású, száz -
ezer embert vonzott Csabai
Kolbászfesztiválról is, melynek
vendégvárosa Békés volt.

A további cikkek közül ajánl-
juk olvasóinknak az arról a
koncertről szóló tudósítást,
amelyen két sikeres békési
sikeres roma zenész lépett a
publikum elé (2. oldal).

Aki pedig további őszi han-
gulatú rendezvényekre vágyik,
olvassa el a 8. oldalon, mit
kínál a számára a békéserdei
Márton-napi Vigadalom.
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Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Részt vett 
a Csabai

Kolbászfesztiválon?

41%
Rendszeresen
elmegyek.

41%
Most voltam
először.

18%
Még sosem
voltam.

Lapunk elé…

Mintegy félezer személy
jelenlétében rendezték meg az
1956-os Forradalomra és
Szabadságharcra való emléke-
zést Békésen a Forradalmi
Em lékműnél. Ünnepi beszé-
dében Izsó Gábor polgármes-
ter a magyarság szent küzdel-
méről beszélt, melynek lénye-
ge, hogy megmaradjon és gya-
rapodjon, szabadként éljen a
Kárpát-medencében. Ennek a
küzdelemnek, kiemelkedő
eseménye volt 1956 - mondta. 

– Úgy látom, készen állunk
továbbvinni a forradalom láng-
ját, készen állunk továbbvinni
hazánk, városunk ügyét. Nem
feledhetjük: magyarként talán
egyedül lehettünk a világban,
de itthon, hazánkban és

főképp itt, Békésen soha.
Elődeink is egymásba kapasz-
kodva formáltak nem csak fizi-

kai, de szellemi védvonalat
1956-ban a kommunizmussal,
ma pedig a globalizációval

szemben. A legutóbbi válasz-
tások nyomán újra egybeforrt
a nemzeti akarat, mely egybe-
fog, megerősít valamennyiün-
ket, számunkra is történelmi
lehetőséget kínál arra, hogy
méltóvá váljunk hőseink áldo-
zatára. Mi magunk is tegyünk
országunk jövőjéért! - zárta
gondolatait a polgármester.

Később Váci Mihály és Fa -
ludy György műveiből készített
összeállítás hangzott el a Bé -
késcsabai Jókai Színház szín-
művészei előadásában. Vé gül
koszorúzást folyt. A pártok kö -
zül a Fidesz és a KDNP koszo-
rúzott. A Jobbik idén is külön
ünnepelt, míg az MSZP nem
vett részt a városi megemléke-
zésen.              Szegfű Katalin

Emlékezés az 56-os hősökre

A városvezetés nevében Tárnok Lászlóné jegyző, Izsó Gábor pol-
gármester és dr. Pálmai Tamás alpolgármester koszorúzott.
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A közvilágítás energiataka-
rékos átalakítására közel 128
millió forintot nyert a békési
önkormányzat. A településen
3122 darab közvilágítási lám-
patest van, ennek túlnyomó
többségét, összesen 2660 da -
rabot cserélnek le a Környezet
és Energia Operatív Program -
ból elnyert pénzből. A pályá-
zattal lehetősége van a város-
nak arra, hogy jobb teljesít-
ményű, kompakt, de energia-
takarékos fényforrásokra cse-
réljék le a már meglévőket. A
beruházás hamar megtérül, a
számítások szerint az önkor-
mányzatnak 10 millió forint-
tal kevesebbet kell majd költe-
nie évente a közvilágításra. A
LED-es lámpákra való átállás
összköltsége közel 150 millió
forint, ehhez mindössze 15
százaléknyi önerőt kellett biz-
tosítani a költségvetésből.

�

Lecserélik
az utcai
lámpákat 

Lapunkban már többször írtunk arról, hogy Békés volt a 17. Csabai Kolbászfesztivál kiemelt ven-
dégvárosa. A nagy sikerrel, óriási érdeklődés mellett megrendezett kulturális és gasztronómiai ren-
dezvényről annak békési vonatkozásairól az alábbi képriportban számolunk be. 

Békés volt a kolbászfőváros vendége

A rendezvény megnyitóján Izsó Gábor polgármester kiemelte, a Bé -
kést reprezentáló 16 kulturális produkció mögött sok társadalmi mun -
ka áll. Egyben buzdította a látogatókat, hogy jöjjenek el Békésre,
ismerkedjenek meg a megye névadó településével.

Sokan megfordultak a Mokry Sámuel sátor főhelyén felállított békési
standnál, ahol a város kulturális, turisztikai lehetőségeit igyekeztek
bemutatni. Kiemelten a vízi turizmusra irányították a figyelmet. A láto-
gatók egy-egy darab madzagot is kaptak emlékbe.

Szombaton a kolbászt gyúró több mint 600 csapat között számos bé -
kési is volt. A városunkban megalakított Ausztráliai és Békési Pol gá -
rok Egyesülete a legkülönlegesebb kolbászt készítette, melyhez ken-
guruhúst is felhasználtak. 

Tömegek figyelték, amint Varga István (Csaviga) hagyományosan szalmá-
val perzselte a disznót, melyet teljesen fel is dolgozott a közönség szeme
lát tára. Közben a Körös Citerazenekar húzta a talpalávalót. Békés  si ker rel
mutatkozott be a több mint 100 ezer embert megmozgató fesztiválon.
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Újabb tíz névvel bővült a
II. világháború békési áldo-
zatainak emléket állító em -
lékművön olvasható, bronz-
ba vésett névsor. Az 1996-
ban felavatott, tö rött bronz-

harangot formáló emlékhe-
lyen immár 687 név találha-
tó – mondta el november 1-
jén, a Hősök és Áldozatok
Napján megemlékező beszé-
dében Mester Péter, a város-

védők elnöke. 
Ezután a megjelent emléke-

zők, katolikus és protestáns
hívek - lelkészeik vezetésével -
együtt imádkoztak a haza
védelmében, sokszor távoli

harctereken, katonai állomá-
sokon és haláltáborokban hősi
halált halt békési polgárokért.
A koszorúzást követően az
áldozatok hozzátartozói he -
lyeztek el virágot, mécsest.

Méltó emlékezés

Rövidesen megjelenik a
2014-es Békési
Kalendárium.

Részletek következő
lapunkban!
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A Szabó Dezső utca 5. számú építmény a
művelt polgár ízlésvilágát tükrözi. A házat
Nagy István építőmester tervezte és építette
fel az 1920-as évek elején. Első tulajdonosa az
építtető vitéz Sósmezei-Altmann István és
felesége, Szatmári Piroska. Sósmezei úrnak
illatszerboltja és könyvkereskedése volt a
Főtéren, a Dü -
bögő étteremmel
szemben, a sarki
épületben.  

1949-ben a
Sósmezei-házat
is államosították,
lakókat költöz-
tettek ide, a Sós -
mezei család Bu -
dapestre költö-
zött. Itt élt Kóti
Béla tanár úr és színésznő felesége. Ezután
Szász Márton és Túri Lajos a tulajdonos. 

Az épület lábazata egy méter magas ter-
méskőből készült, párkányban végződik. Az
utcai front középső részén előreugró hom-
lokzatrészt figyelhetünk meg. A középső

három ablak fölött lépcsős vakolt díszítés fut
végig. A ház sarki részének kicsiny tornyocs-
kája romantikus hangulatot biztosít az épü-
letnek. A lakásban a díszesen üvegezett, két-
szárnyas, rézkilincses ajtók hívják fel
magukra a figyelmet. Érdekességként emlí-
tem, hogy az egész épületet vasbetonkoszorú

veszi körül. Az
1978-as földren-
géskor ezért nem
keletkezett egyet-
len repedés sem a
falakon. A ház
udvari szárnyán
az elegáns kőosz-
lopos terasz a
nyá ri napok ba -
ráti összejövetele-
inek, pihenései-

nek a színtere volt. Ez a romantikus polgár-
ház védelem alatt áll. 

Itt szeretném megköszönni özv. Pásztor
Gyulánénak, Kati néninek az adatközléseit,
amelyek segítik cikksorozatom megírását.

Bíró György, városvédő

2 2013. november 5.
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A SÓSMEZEI-HÁZ A NÉPI GYÓGYÍTÁSRÓL
Az ezzel a támával kapcsolatos eddig összegyűjtött

anyag nagyon gazdag. A népi gyógyítás a közösség
számára alapvető tevékenység. A szellemi kultúránk
része. A betegség mindennapjaink egyensúlyának
megbomlását jelenti. Ilyenkor a közösség egy tagja
kiesik a munkából, hiányát pótolni kell, az egyensúlyt
helyre kell állítani. 

A népi gyógyításban keve-
rednek a hiedelmek és a precíz
tudáselemek. A hitt dolgokat az
évszázados gyakorlat megerő-
sítette. A tudásanyag kétréte-
gű: egyrészt a betegségekről
szóló ismereteket, másrészt a
gyógyításokhoz szükséges uta-
sításokat tartalmazza. Nagyon
nehéz elválasztani a hiedelme-
ket a tényszerű és hasznos
tudástól, mert sokszor a hie-
delmek gyógyító erejét sem
lehet lebecsülni. Régen szinte
minden családban volt valaki,
aki ismerte a népi gyógyító
tudás jelentős részét. Természetesen minden közös-
ségben voltak specialisták is. A népi gyógyítás isme-
retanyaga így egyrészt az általánosan ismert köznépi,
másrészt a csak specialisták által ismert, de ereden-
dően népi, s harmadrészt egy, eredetét tekintve a
tudományos orvoslásból a nép közé leszállt gyógyító
gyakorlat töredékeiből állt össze. 

A tudományos kutatómunka sok népi gyógynö-
vény esetében igazolta a népi főzet gyógyhatását.

Ugyanakkor a népi gyógyító tudás teljesen össze-
fonódott a nyelvvel. A ráolvasások szövegei, az
imák önmagukban is gyógyító erejűek voltak.
Régen még bíztak a kimondott szó erejében. A
betegség nevének kimondása mintegy a rosszat
okozó szellem megidézését jelentette: fene, nyava-

lya, guta, íz, mirigy, súly,
csuma, hideglelés, hagymáz
stb. A gyógyító személyek
elnevezése is érdekes: ku -
ruzsló, látó, néző, tudó, bűbá-
jos, javas-, urusember vagy -
asszony. A magyar népi gyó-
gyítás szókincse gazdag, sok-
féle igét használ ’gyógyít’,
’kezel’ értelemben. Így, a
békési nép a kenést (masszí-
rozást) több mint 50 igével
képes kifejezni. Például leta-
pogatja, simogatja, csiszo-
lássza, törcsöli, gyömöszöli,
megdögönyözi, megmajké-
rozza stb. A népies orvoslás

„szaknyelvét” szemléletesség és képi erő jellemzi
(a menstruáló nő „virágzik”, a kisgyermek „elszá-
rad” vagy „kiszárad”). A szókincsből és a kifejezé-
sekből a nép betegségszemlélete ismerhető meg,
például a „megállt benne a szél!” vagy „rossz a
vére” kifejezések a széllel, illetve a nedvekkel
magyaráznak bizonyos betegségeket.

A téma kimeríthetetlen, várjuk olvasóink további
hozzáfűzéseit ezzel kapcsolatban!
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Dr. Szüle Zoltán 1932. szep-
tember 13-án született Gyu lán
szülei első gyermekeként.
Édesanyja Szabó Olga, Szabó
János köröstarcsai re formátus lel-
kész legkisebb lánya, édesapja dr.
Szüle Zoltán békési orvos volt.
Ezután másfél évvel született
öccse, Dénes. Elemi iskoláit, majd
a gimnáziumot Békésen végezte.
A front átvonulását a család
Kőszegen és Szombathelyen
vészelte át, majd 1945 szeptem-
berében hazatértek Bé késre,
ekkor született kistestvére, Olga.
Érett ségi után a Szegedi Orvos -
tudományi Egye temen szerzett
általános orvosi diplomát 1957-
ben. Életre szóló, meghatározó
élménye volt az 1956-os forrada-
lom eseménysorozata, melyben
Szegeden diákként vett részt. Az
egyetem elvégzése után az egri
kórház gyermekosztályára került,
itt sajátított el olyan gyermekor-
vosi gyakorlatot, melyet munkájá-
ban később is jól tudott kamatoz-
tatni. Orvosi működésében is
megnyilvánult gyermekkora óta
ismert barátságos, kedves egyéni-
sége, humora, mellyel oldani
tudta a gyerekek félelmét, szo-
rongását az orvosi vizsgálattól és

kezeléstől.1959-ben hazatért
Békésre, ahol körzeti orvosként
rengeteget dolgozott, munkáját
igazi hi vatásnak tekintve végezte,
és nagyon szerette. Betegei ra -
jongtak érte. Műveltsége, hu mor-
érzéke, magával ragadó egyénisé-
ge a baráti társaságnak is közép-
pontjává tette. A családban és a
rokonságban is sugárzott jósága,
nagyszerű szellemisége. Békési
éveiben a református gyülekezet
presbitere volt. 

1964-ben Budapestre költö-
zött, és 20 éven át Rákos pa lotán
mint körzeti orvos dolgozott. Itt
is a munkatársak és a betegek
szeretete vette kö rül. 1970-ben
feleségül vet te egy fiatal munka-
társát, Pálos Ágnest. Egy gyer-
mekük született, Zoltán. Fiával
rendkívül sokat foglalkozott, s a
kisfiú mindig sok örömöt szer-
zett neki, felnőve pedig jó há zas-
ságával, 3 gyönyörű unokával
örvendeztette meg. 

1984-ben, 52 éves korában saj-
nos súlyos agyi infarktust kapott,
a bal oldala megbénult. Bár a
következő hónapokban mozgása
sokat javult, és szelleme is töretlen
maradt, dolgozni többet már nem
tu dott. Házassága ezután zá tony -

ra futott. Ekkor hosszú időt töl-
tött testvére, Dénes csa ládjában,
aki feleségével, gyermekeivel
együtt meleg családi légkört biz-
tosított neki. Később új élettársi
kapcsolata alakult gyermekgyó-
gyász kolléganőjével, Darányi
Erzsébet tel, akivel nagy szeretet-
ben élt ezután Egerben. Erzsike
halálát követően hívásunkra hoz-
zánk költözött Gyulára. Még 15
év adatott neki. Egészségi állapota
egyre romlott, de élénk érdeklő-
dése, intelligenciája mindvégig
megmaradt. Hitét megtartotta,
rendszeresen hallgatta a rádióban,
tévében közvetített istentisztele-
teket. Az egész család és a segítők
szeretettel, odaadóan ápolták, ő
pedig panasz nélkül, tü relemmel
viselte egyre súlyosbodó betegsé-
gét. Az utolsó 2 és fél hónapot
kórházban töltötte, állapota roha-
mosan romlott. Október 4-én
hajnalban csendben elhunyt.

Dr. Szüle Zoltán emlékére
2013. október 4-én, 81 évesen elhunyt dr. Szüle
Zoltán körzeti orvos, aki Békésen született és
tanult, majd az ötvenes-hatvanas években itt is
praktizált. Az alábbiakban húga és sógora emlé-
kezését közöljük.

A két fiatal zenész, Budai
Krisztián és Bodoczki Ernő
kapott lehetőséget a minap
arra, hogy bemutatkozzanak a
békésieknek a „Remény –
Híd” – Békésen élő hátrányos
csoportok felzárkóztatása cí -
mű projekt részeként. A kul-
turális esten nemcsak zenél-
tek, ha nem beszéltek is művé-
szi pá lyájukról a megjelentek-
nek a MPE Országos Cigány -
misszió Verseny utcai székhá-
zában. Az est címe ez volt:
„Akikre büszkék vagyunk”.

Mindketten Horváth Elek
ta nítványaként kezdték zenei
tanulmányaikat nagybőgő
sza kon, majd a békéscsabai
Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolában tanultak,
onnan a Liszt Ferenc Ze ne -
művészeti Egyetemre kerül-
tek. Budai Krisztián már elvé-
gezte az egyetemet, Bodoczki
Ernő negyedéves hallgató,
még van két éve hátra.

Fiatal koruk ellenére máris
bizonyítottak: Krisztián ze -
nészként bejárta a fél világot,

Európát, Afrikát, Ázsiát. Ne -
ves zenekarokkal lépett fel.
Elmondása szerint a roma
muzsikusoknak kétszer, há -
romszor többet kell teljesíte-
niük, mint a nem romáknak,
de az érvényesüléshez azért
szerencse is kell.

A fiatalabb Bodoczki Ernő
is sikeres zenei múltat tudhat
maga mögött: ő a bőgőzés
mellett basszusgitározni is
megtanult, oly kiváló mó -
don, hogy felfigyelt rá Snét -
berger Ferenc, aki Babos

Gyu la mellett az ország
egyik legismertebb roma
jazz gitárosa. Snét berger ze -
nekarával éppen nemrég
kon certeztek a Mű vészetek
Palotájában. A békési ze -
nészhez közel áll a könnyed
műfaj is: Palya Bea, Oláh
Ger gő és Kállay-Saunders
András együtteseiben is
rendszeresen közreműködik.
Emel lett komolyzenei zene-
karokban nagybőgőzik.

Méltán lehetünk büszkék
rájuk.          Zsombok Imre

„Akikre büszkék lehetünk”

Bodoczki Ernő és Budai Krisztián zenél.

A Békés Városi Kábító szer -
ügyi Egyeztető Fórum (KEF)
október 16-án tartotta legutób-
bi ülését a Mentálhigiénés
Egyesület székhelyén, a Boros -
gyán utca 1/1. szám alatt.

Az ülésen szóba került,
hogy az országgyűlés elfogad-
ta a Drogellenes Stratégia
2013-2020 „Tiszta tudat,
józanság, küzdelem a kábító-
szer-bűnözés ellen” című

dokumentumot, melyhez iga-
zítani kell a helyi stratégiát. 

A koordináló szervezetként
működő Mentálhigiénés Egye -
sület pályázatot nyújtott be a
békési KEF működési költsé-
geire, továbbá olyan progra-
mok finanszírozására, melyek
az úgynevezett józan szenve-
délybetegek reszocializációját,
reintegrációját segítik. Sze -
retnének ezek mellett olyan

rendezvényeket szervezni, me -
lyek vonzó alternatívát jelente-
nek a szerhasználattal szem-
ben a szabadidő eltöltésre.

A Békés Városi Kábítószer -
ügyi Egyeztető Fórum szak-
mai látogatást tervez Szeged -
re, ahol a Dr. Farkasinszky
Terézia Ifjúsági Drogcentru -
mot tekintenék meg – tájé-
koztatott Körömi János, meg-
bízott KEF koordinátor.

Vonzó programok drogok helyett

A Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde két tagbölcsődéje
az Állatok Világnapja alkalmá-
ból október 12-én közösen ren-
dezett szabadtéri programot a
bölcsődékbe járó gyermekek-
nek és családjaiknak. A ragyo-

gó napsütéses délelőttön a
gyermekek pónikon lovagol-
hattak, különböző játékos fel-
adatok segítségével próbálhat-
ták ki ügyességüket, és bővít-
hették állatokkal kapcsolatos
ismereteiket. A játékokban

való részvételért apró jutalom-
ban is részesültek a gyerkőcök.
A rendezvényen résztvevők a
pónik mellett megtekinthették
a kecskéket, a lovakat, találkoz-
hattak macskákkal, és megsi-
mogathatták a nyulakat is.

Állatok Világnapja bölcsődéseknek
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Mintegy 22 országban és
22 magyarországi települé-
sen döntöttek úgy, hogy
szimpátiatüntetéssel csatla-
koznak a Nagy Székely Me -
neteléshez. Így Buda -
pesten, Szolnokon, Debre -
cenben, Keszthelyen, Bé -
kés csabán, Hódmező vá sár -
helyen, Szombathelyen, Za -
laegerszegen is felvonulással
fejezték ki szolidaritásukat
a résztvevők.

Békéscsabán a fáklyás fel-
vonulást a Békés Megyei
Polgári Nyugdíjasok Civil
Egyesülete és a Polgárok
Békéscsabáért Egyesület hir-
dette meg. A körülbelül
háromszáz fős menet résztve-
vői vasárnap este a városháza
előtti téren gyülekeztek ma -
gyar és székely zászlókkal,
fáklyákkal felvértezve. A
békési KÉSZ csapata a pol-
gármeseteri hivataluk erké-
lyéről elkért mé retes kék-
arany lobogóval érkezett,
nagy derültséget keltve. A
Székely Himnusz közös elé-
neklése után a menet székely
ruhás me nyecskék vezetésé-
vel indult el az Andrássy
úton, akik között falatnyi,
ugyancsak népviseleben tün-
döklő kislány fickándozott
vidáman, élvezve a vakuk
villanását. A mintegy két
kilométernyi út a Trianoni
emlékműnél ért véget, de
nem úgy a rendezvény. Ma -
gyar himnusz, szavalatok
(Sarusi Mihály: Könyörgés
Csonka Boldogasszony neve
napján), próza (Orbán János
Dé nes: Véres képeslap Er -
délyből), Boldogasszony
anyánk, ismét Székely him-
nusz, közös gyertya- és mé -
csesgyújtás, fáklyaletűzés,
majd hazamenni nem akarás
következett. Igen. Nem aka-
ródzott elindulni. Alig szál-
lingózott el pár ember, a java
maradt. Előbb csendben
meredtünk a Nagy-Ma -
gyarországra zu hanó guillo-
tinra, majd halk női hang
törte meg a hullámzóan
mormogó utcazajt. Az előbb
bátortalan énekecske egyre
hallhatóbbá lett, majd má -
sok is belekapaszkodtak, és
percek alatt kipirult, mo -
solygó, boldog arcok, meg-
hatódott, könnybe lábadó
szemek tüzétől lett még fé -
nyesebb a terecske, s teperte
le az autók zaját a közös ének
megállíthatalanul áradó fo -

lyama: hoztuk a dalt az erdő-
ről, pont úgy, mint egykoron,
Mezőségen, Sütő András
legénykorában. Anyánk,
lehet, nekünk is könnyű
álmot igért, lehet nem, nem
emlékszem, de arra igen,
amikor Czikéli László –
kolozsvári vendégként – a
sepsiszentgyörgyi színház-
ban, legényke ko romban, ezt
a részt a könyvből elmondta.
Mond ta? Szavalta? Ezt sem
tudom. Csak megmárosodva
élveztem a katarzis szédítő
magasságát, s köszöntem a
jóistennek, hogy ezt megér-
hettem.

Igen, ahhoz a régi naphoz
volt hasonlatos a vasárnap
este. Csodálatos volt, jó volt,
felemelő volt, emberi volt.
Otthon-ízű volt. De talán
attól a legszebb, hogy körbe-
nézve azt látta az ember:
nem lelkifurdalásos erdélyi
szökevények alkotják a
tömeg magvát, ha nem szü-
letett anyaországiak, békés-
csabaiak. Azaz va lódi szoli-
daritás, igazi, kö zös dalhozás
volt, ami ve lünk ott meg-
esett. Itthon-ízű volt. S épp
ebből a kettősségből adódó-
an megrendítő.

Mi akkor a csapda végül?
És miért székely? Miért
magyar? Na és miért 22-es?
Talán kezdjük a végén.
Azért 22-es, mert ki- és elke-
rülhetetlen „szerkezet”, hi -
szen a szeretet maga alkotja.
A legyőzhetetlen fegyver rej-
tezik benne: jobban szeretni,
mint ahogy minket utálnak.
Ez az, ami az eddigi megma-
radásunk titka is. Történel -
münk során sokan akartak
legyőzni. Ellenálltunk, volt,
hogy megvertek, volt, hogy
győztünk, de mindig ma -
radtunk, aztán szép csende-
sen magunkba olvasztottuk
a ránk acsargókat. S közben
megőriztük identitásunkat.
Na, ez már így egy kicsit
„specifikusan”, sajátságosan
székelymagyaros. Kard, bics-
ka, kasza, s közben mosoly
és szeretet? Különös. De
nem álságos, hanem őszinte
és való. Hogy elsőre nehezen
érthető és emészthető?
Lehet. De velünk élve gyor-
san elsajátítható, átvehető.

Ma is fenik ránk foguk
sokan. Apadunk is rende-
sen. Volt már ilyen, történt
már hasonló velünk. So -
sem hagytuk. Most sem
fogjuk. Ezt most megmu-
tattuk az egész világnak.
Keményen és konokul, de
szelíden és békésen. Sze -
mekbe nézve, felemelt fő -
vel, imára kulcsolt kézzel,
elszánt szeretettel. 

A 22-es székelymagyar csapdája

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Bodoczki János (Békés) és
Kónya Edina (Békés),
Leszkó Tibor Miklós
(Két soprony) és Rozsnyai
Csilla (Békés), Duna
Csaba (Békés) és Kecs -
keméti Julianna Mária
(Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Bodocz
Eszter (76 évesen), Belleli
Lajos (70), Baji Miklós
(77), Csibor József (59),
özv. Szatmári Lászlóné
Molnár Zsuzsanna (92),
özv. Szalkai Imréné Mol -
nár Ibolya (79), Pándi
Ist ván (77), Borsos Ist -
ván (62).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

NOVEMBER 2-9.
Turul Patika (Piac tér)

NOVEMBER 9-16.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

NOVEMBER 16-23.
Levendula Patika (Csabai u.)

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

valamint 17-18 óra között. 

Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor. 

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

KÖSZÖNET
Köszönetet mondok

mindazoknak, akik fér-
jem, Makra Gábor teme-
tésén részt vettek. Megje -
le nésükkel fájdalmunkat
igyekeztek enyhíteni.

Makra Gáborné és családja

A Jobboldali Összefogás Bé -
késért csapata és a mögöttük
álló apparátus, lelkes szak   em-
bergárda a folytonosságot jelen-
tik a város vezetésé ben,  éle té -
ben. A közelmúltat, a jelent és a
jövőt is képviselik ők egységük-
ben, szolgálatukban. Ebben a
ciklusban közel 2,5 milliárd
forint értékben nyertek pályá-

zati támogatást, így értelemsze-
rűen a hozzáadott önerővel a
megvalósuló fejlesztések en nél
jóval többel növelték városunk
vagyonát. Csak a legutolsó há -
rom pályázat 403 millió forint-
nyi támogatást jelent, mely
összeg segítségével megújulnak
egyes városi intézmények (böl-
csődék, óvodák, iskolák, egész-

ségügyi, szo ciális és gyerekvé-
delmi célt szolgáló épületek),
valamint új fényben ragyognak
majd az utcák is, hála a közvilá-
gítás modernizálásának. Mind -
ezek által a működtetésük is
számottevően olcsóbbá válik.
Ezen időszak alatt a városveze-
tés ön célú reklámozásra 0 (nul -
la) forintot költött.

A tettek magukért beszélnek

– Azoknak, akik aggódnak
az ingatlan eszmei értéke
miatt, megnyugtató lehet,
hogy az új tulajdonos biztosít-
ja a helyi természetvédelmi
értékek megőrzését, a kastély-
park gondozását, a kastély és
a zenepavilonok rekonstruk -
cióját. A felújítást követően
pedig a békési, illetve tarhosi
önkormányzat részére rendez-
vények esetén a zenepavilon
térítésmentes használatát is
biztosítják – tájékoztatott Izsó
Gábor polgármester.

Az egykori Wenckheim-
kastély és annak 23 hektáros
arborétuma a XIX. század-
ban épült, a zenepalota
1953-ra készült el. 1946-ban
Gulyás György itt szervezte
meg országos hírű énekisko-
láját, melyet 1954-ben a
pártállami hatalom meg-
szüntetett. Később gyógy-
pedagógiai intézet műkö-
dött e helyütt. A zenepavi-
lon az 1976-ban indított
Békés-Tarhosi Zenei Napok
fő helyszíne lett.

Az épület állaga leromlott,
a békési önkormányzatnak

csak az őrzése és karbantartá-
sa évente közel tízmilliójába

került. Az épületek teljes
rekonstrukciójához azonban
több százmillió forintra lett
volna szükség. 

A polgármestertől megtud-
tuk: a vételár teljes összegét
pályázati önerőre és fejlesztés-
re kívánja fordítani az önkor-
mányzat.

Értékesítette a város 
a tarhosi zenepavilont
Az új tulajdonos megôrizné az épület szellemiségét
A közelmúltban aláírták az adásvételi szerződést
azzal a vállalkozóval, aki megvásárolta az önkor-
mányzat tulajdonában lévő tarhosi kastélyt és
zenepavilont. Az eladásról a képviselő-testület
korábban határozott. 

Hatékonyabb
munka 
a hivatalban

Közel 40 millió forintot
nyert a békési Polgármesteri
Hivatal szervezetfejlesztésre –
tudtuk meg Izsó Gábor pol-
gármestertől. A pénzből a
hivatal munkatársai módszer-
tani és gyakorlati ismereteket
sajátíthatnak el, így növeked-
het munkájuk hatákonysága. A Tarhosi Zenepavilon néhány évvel ezelőtt.
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Lehet- e halottak napjára ajándékot kapni? Illik-e adni ilyen-
tájt? Bár látszólag még a kérdésfeltevés is modortalan, a válasz
mégis kétszer igen. Hisz a magyarság is éppen e jeles emlékező
nap előtt ünnepelhette Sándor István szalézi szerzetes boldoggá
avatását, aki hivatásához élete árán is hűséges volt. Koncepciós
per áldozata lett, akit hamis vádak alapján megkínoztak, halál-
ra ítéltek és kivégeztek. Erdő Péter bíboros a boldoggá avatási
szentmiséjén, a budapesti Szent István-bazilika előtti zsúfolásig
telt téren, rámutatott: „Gépies és elidegenedett világunkban ma
is aktuális Sándor István üzenete. Tisztelete legyen alkalom
mindnyájunk számára a kiengesztelődésre és a lelki megújulás-
ra! Személye legyen világító példa a hivatás vállalására, a becsü-
letes munkavégzésre és a hűséges kitartásra Krisztus és az
emberek szeretetében!”

A mártír nagy lelkesedéssel foglalkozott a fiatal munkások-
kal, a szerzetesrendek 1950-es betiltása után is. A rendszer nem
tűrte, hogy éppen a fiatal munkások között valaki keresztény
nevelést folytasson, ezért államellenes tevékenységért és hazaá-
rulásért - 184 óra vallatás után - 39 évesen kötél általi halálra
ítélték, és 1953. június 8-án kivégezték. Boldoggá avatása nagy
és emlékezetes nap az egész magyar nemzet számára. 

Dr. Pálmai Tamás
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A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint visszatért a
régi MSZP-SZDSZ-kormány. Az október 23-i ellenzéki
demonstráción egészen elképesztő módon estek egymás-
nak a résztvevők. Folytatódott az a kicsinyes, személyeske-
dő harc, ami eddig is volt, csak immár sikerült azt a nyil-
vánosság elé vinni. Bár arra lehetett számítani, hogy
Gyurcsány Ferenc „begyújtja a rakétákat” – fogalmazott
Kocsis Máté. Az elmúlt három és fél évben sok nagy  hord -
erejű döntést hozott a kormány, sok vita árán. Ezeknek
lassan meglesz az eredménye, a következő kormányzati
ciklussal ez a folyamat befejeződhet, és Magyarország egy
stabil, megerősödött, teljes jogú európai uniós tagállam
lehet a jövő Európájában. A következő választás ilyen
szempontból sorsdöntő, hiszen ha ezeket a folyamatokat
be akarjuk fejezni, meg kell nyernünk a szavazók bizal-
mát, és el kell kezdeni a kampányt – tette hozzá. Orbán
Viktor ünnepi beszéde, melyet csaknem egymillió ember
– köztük a Békemenet résztvevői - hallgatott meg, nem
volt katonás, hanem inkább határozott, céltudatos. A ren-
dezvény, a Hősök teri 56’-os megemlékezés pedig egy
nagyon békés, nagyon jó hangulatú, nagyon felszabadult
tömegkiállás volt a kormány mellett.

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

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

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

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

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI 
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

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

• Szakképzettséget igénylő munkakörök:
- pultos
- traktoros
- pék
- lakatos
- mezőgazdasági technikus
- géplakatos (élelmiszeripari-gépkezelő)
- víz- gáz és központi fűtésszerelő
- hűtő- és klímaberendezés-szerelő
- villanyszerelő
- tehergépkocsi-vezető
- tetőszigetelő
- könyvtáros
- gépjárműtechnikus

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
keretén belül működő 

Pünkösdi Cigány Szeretetszolgálat 
keres és gyűjt a szegények és rászorultak részére

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

gáztűzhely, mosógép, centrifuga, konyhafelszerelés,
cipő és ruha adományokat. 

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

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

Info telefon: 06/70-315-9427

„ADNI ÖRÖM”

A városi könyvtárban októ-
ber 29-én tartott előadásra
több mint száz kultúrabarát
helyi érdeklődő volt kíváncsi,
akik egytől egyig felállva vas-
tapssal köszönték meg az erő-
teljes produkciót. A „Mustár -
mag” című előadás során
Wass Albert sokat idézett és
talán kevésbé közismert ver-
sei, szövegei szólaltak meg.
Vallomások a 15 éve elhunyt
erdélyi költő-író istenhitéről,
igazságkereséséről, hazaszere-
tetről és Erdélyhez ragaszko-
dásáról. Kulcsár-Székely At -

tila néhány szokatlan előadás -
elemmel igyekezett interak-
tívvá tenni produkcióját,
melyről elmondta, hogy első-
sorban a szórványmagyarok-
nak állította össze, és bárhova

is hívják, mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül adja elő. A
békési volt a 81. előadás. Or -
vos feleségével Végvár Egye -
sület néven civil szervezetet
alapítottak, melynek segítsé-

gével kulturális és egészség-
ügyi szolgáltatás nyújtanak,
szintén a Kárpát-medencében
szórványban élő magyarok-
nak. 

Szegfű Katalin

Több mint két éve járja
Wass Albert verseinek és
prózai műveinek rész le-
teiből összeállított mű -
sorával a határon túli
magyarlakta vidékeket
és az anyaországot Kul -
csár-Székely Attila. A
székelyudvarhelyi szín-
 művész produkcióját a
KÉSZ szervezésében
mu tatta be Békésen.

„Magyar mivoltodat meg ne tagadd!”
VENDÉGMŰVÉSZ Elôadás Wass Albert erdélyi író-költô mûveibôl

Az 1996-ban megalapított Békés Drén Kft. 373 971 168
Ft nettó összköltségvetésű projektjéhez 49,926683 %-os
támogatással, 186 711 399 Ft támogatást nyert el projektje
megvalósításához. A vállalkozás célja a projekttel a tulajdo-
nában lévő ipari területen infrastrukturális beruházás meg-
valósítása, a területen elérhető szolgáltatások skálájának
bővítése, minőségének fejlesztése, annak érdekében, hogy
hozzájáruljon a vállalkozások betelepülését elősegítő felté-
telrendszer megteremtéséhez.

A projekt keretében Békésen, a Tárház utca 22/2.
szám alatt egy nettó 1819,73 m2 területű új épületet
alakítanak ki, melyben üzemi területek, 7 üzemcsar-
nok valamint irodai és szociális helyiségek lesznek.

A projekt megvalósítás tervezett ideje: 2013.03.01.-
2014.06.30.

Békés Drén Kft.
Cím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.
Telefon: +36 (66) 510 610
E-mail: info@dren.hu
Honlap: www.dren.hu

A Békésen működő Békés Drén Kft. 2012.11.28-
án támogató döntést nyert az Üzleti infrastruktúra
és a befektetési környezet fejlesztése – Ipari parkok,
iparterületek és inkubátorházak támogatása (Dél-
Alföld) pályázati programban az Új Széchenyi Terv
keretében. A 186 711 399 Ft támogatással a vállalko-
zás ipari terület fejlesztését valósíthatja meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
IPARI TERÜLET FEJLESZTÉSE BÉKÉSEN
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Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

BELLELI LAJOS

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
egykori tagja, a Békési Ipartestület volt titkára,

2013. október 19-én, 
életének 71. évében elhunyt.

Tisztelettel búcsúzik Békés Város



– Elég régóta vagy munka-
társunk. Hogy vágtál bele az
újságírásba?

– Azóta írok a Békési Új -
ságba, amióta a Családért
Alapítvány adja ki a lapot. Az
alapítvány akkori egyik veze-
tője, Barkász Sándor kért fel a
publikálásra. Egy idő után úgy
éreztem, több van bennem,
mint a rendelkezésre álló felü-
let, ezért pár hét alatt megta-
nultam a tördelést, és össze-
raktam egy lapot. Bar kász
Sándornak megmutattam, ő is
hozzátette a maga észrevétele-
it, és gyakorlatilag azóta jele-
nik meg a négyoldalas Roma
Oldal, a Békési Újság égisze
alatt, a Családért Alapítvány
kiadásában. Én írom és fotó-
zom, tördelem és terjesztem a
családom segítségével. Szívesen
csinálom, mert szeretek írni.
De igaz a mondás, hogy senki

sem lehet próféta a saját hazá-
jában. Az első és egyetlen
dicséretért Pestig kellett men-
nem. A Parlamentben Sólyom
László köztársasági elnöktől az

általam szerkesztett Roma
Oldal köztársasági elnöki
dicséretet kapott. Persze nem
ezért csinálja az ember.

– Verseket is írsz. Mesélj
erről!

– A rímek szárnyán jönnek
a gondolatok. A versíráshoz
kell egy impulzus, egy életér-
zés, ami megérint, és azt én
felfűzöm versként. Akár éjsza-
ka is fölkelek, hogy egy-egy
töredéket leírjak. Kinek szól-
nak a verseim? Annak, aki
bele tudja helyezni magát.
Miért írom őket? Nem tudom
elmondani mindenkinek az
érzéseimet, gondolataimat,
ezért kiírom magamból azo-
kat. A versírás előbb volt,

mint az újságírás. Roma anto-
lógia címmel 2001-ben társ-
szerzőként többedmagammal
ki is adtunk egy gyűjteményes
verseskötetet.

– A munkád sem megszo-

kott, hiszen a Cigánymisszió -
nál dolgozol. Hogy érzed ott
magad, mint csinálsz?

– Nagyon szeretek ott dol-
gozni, remek a közérzetem.
Surman László barátom kért
fel arra, hogy a kommunikáci-
ós és médiacsoport tagja
legyek. A misszió weblapjára
írok, fotózok, és a rendezvé-
nyeket örökítem meg többed-
magammal. Nekem ez a mun-
kám, én így segítem a misszi-
ót a célja elérésében. Nem
érzem munkának, amit csiná-
lok. Boldog ember vagyok,
mert azzal keresem a kenye-
rem, amit szeretek.

– Szóval elfoglalt ember
vagy. Magánélet?

– Magánélet? Három gyer-
mek boldog és büszke apuká-
ja vagyok. Két fiam van,
Gyula és Milán, és egy lá -
nyom, Alexandra. Mindhár -
man a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola növendékei.
A családom teljes mértékben,
az élet minden területén
mögöttem áll, beleértve meg-
értő társamat is.

– Azt hallottam a sport sem
áll távol tőled. Mi a helyzet
ezen a fronton?

– Az az igazság, valamikor
profi labdarúgó voltam, egé-
szen egy komoly bokaműté-
tig, ami véget vetett a sport-
karrieremnek. Hobbi szinten
még ma is aktív vagyok, rend-
szeresen kondizok. A gyerme-
keinket szintén a mozgás sze-
retetére neveljük, így a fiaim
is sportolnak. Igaz, ők nem a
labdarúgást, inkább az ököl-
vívást kedvelik és gyakorolják. 

Gugé
Következő interjúalanyunk

ebben a rovatban Bagolyné Szűcs
Andrea óvónő lesz.
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Szólnak, megyek és megcsinálom
Először is elnézést kell kérnem Önöktől amiatt,
hogy ifj. Lakatos Gyula helyett az édesapjával készí-
tettem interjút, mivel az eredeti ötlet negatív reak-
ciót váltott ki. Biztos vagyok benne, hogy ezt meg-
értik, s ígérem, id. Lakatos Gyula, lapunk munka-
társa sem kevésbé érdekes személyiség. 

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Egészségnapot tartott a Dó -
zsa úti Idősek Klubja. Az októ-
ber 30-i rendezvény mottója ez
volt: „Gazdagítsuk és őrizzük
legnagyobb értékünket: tes-
tünk-lelkünk egészségét!”

Először is dr. Garbai Gábor
háziorvos tartott előadást az
időskori tüdőbetegségekről. A
konzultációt követően az idő-
sek egészségmegőrzéssel, be -
teg ségmegelőzéssel kapcsola-
tos kérdéseikre kaphattak vá -
laszt. Délután a Megyei Vér -

adóállomás közreműködésével
véradás zajlott. Több mint 30
személy kívánt segíteni vér-
pótlásra szoruló embertársain.
Jó tudni és érezni, egyre töb-
ben érzik a véradás jelentőssé-
gét, hiszen a 30 személy 90
ember számára nyújthat a
bajban segítséget.

A Dózsa úti Idősek Klub -
jában folymatosan rendezvé-
nyekkel igyekeznek színeseb-
bé tenni a betérők minden-
napjait.

EGÉSZSÉGNAP A DÓZSA UTCAI IDŐSEK KLUBJÁBAN

AZ ÚSZÁS HATÁSA
A víz felhajtóereje következtében beállt súlycsökkenés teher-

mentesíti a mozgatórendszert. Az ízületek terhelése szinte elha-
nyagolható, így olyan mozgások is végezhetők fájdalommente-
sen, amelynek a szárazföldön történő végrehajtása fájdalmat
okozna. A súlytalan lebegés lelki békénk stabilizálódásához is
hozzájárul. Kedvező hatással van az idegrendszerre, stresszoldó,
hozzásegíthet a fölösleges energiánk levezetéséhez.

Mire figyeljünk úszáskor?
Figyeljünk oda a helyes technikára! Kezdőként érdemes szak-

ember segítségét kérni az alapok elsajátításáig. Ha még nem
vagyunk biztos úszók, inkább csak olyan vízben gyakoroljunk, ahol
még leér a lábunk! Sose ugorjunk a vízbe felhevült testtel vagy kia-
dós étkezés után! Vigyázzunk a természetes vizeknél! Ezekben a
vízmélység, a hőmérséklet és az áramlások kiszámíthatatlanok.

A víz, amelyben úszunk, ne legyen se túl meleg, se túl hideg!
Az optimális hőmérséklet 26-27 fok. Kellő körültekintést igé-
nyel a túlzottan klóros víz, amely főként az érzékeny bőrűeknek
ártalmas lehet.                        Jeszenszky Attila, szakgyógyszerészFO
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„Zöld Kalandtúra” néven szervez
erdei óvodát a békési Reményhír
Intézmény Epreskerti Óvoda
Intézményegysége.

Az Emberi Erőforrások Mi nisz -
tériuma Nemzeti Tehetség Program
által meghir-
detett, NTP-
OTM-MPA-
12 azonosító-
számú pályá-
zatot „Az
óvo dai tehet-
s é g s e g í t ő
prog ramok,
erdei óvodai
programok
támogatása” tárgyú felhíváson nyer-
te az intézmény.

A „Zöld Kalandtúra” tehetség-
gondozó program célja az óvodás-
korú gyermekek környezeti nevelé-
se. A környezettudatos gondolko-
dással lehetőséget teremtenek a
témában fogékony, tehetséges gyer-
mekeknek a továbbfejlődésre,
ugyanakkor minél több óvodás

érdeklődését keltik fel a környezet
nyújtotta csodák felismerésére.

Az erdei óvoda november 4-7-ig
tartó időszakából négy napot
Békés-Dánfokon, egy napot pedig
a Szarvasi Arborétumban töltenek

a gyerme -
kek az óvo-
dapedagó-
gusokkal és
két szakem-
berrel. 

A Zöld
Ka landtúra
te hetséggon-
 dozó prog-
 ram csa ládi

rendezvénnyel zá rul, amelyre meg-
hívást kap nak a gyer mekek szülei is.
A zárórendezvény alkalmával a
gyermekek által elkészített mun-
kákból kiállítást rendeznek. 

A program hosszabb távú célja,
hogy a zárás után, a mindennapok-
ban a gyermekek továbbra is érdek-
lődjenek a természetvédelem és
környezetünk iránt.  

�

A Reményhír Intézmény
erdei óvodát szervez

A református gyülekezet és
a békési református közokta-
tási intézmény reformációi
ünnepi istentiszteletén Ma -
lakiás próféta könyve néhány
verse alapján hangzott el a
prédikáció. Ka tona Gyula
esperes ünnepi igehirdetésé-
ben arra a kérdésre kereste a
választ, hogy miként lehet
helyesen Isten elé járulni. 

Az istentiszteleten az
ünnepi műsort a Szegedi Kis
István Református Gimná -
zium, Ál ta lános Iskola, Óvo -

da és Kol légium 9/B osztálya
adta, amelynek témája a
reformáció, valamint annak

üzenete volt. Elhangzott: az
egyházi élet alapja a Biblia,
Isten szava.

A reformáció elindítója
Lut her Márton német szerze-
tes volt, aki 1517. október 31-
én Wittenbergben a vár-
templom kapujára függesz-
tette ki 95 tételét. Ezekben a
fennálló egyházi viszonyokat
bírálta, valamint javaslatot
tett a hi bák kijavítására. A
katolikus egyházi vezetés a
kritikára ül dözéssel válaszolt,
amelynek szakadás lett a vé -
ge. A megújított, azaz refor-
mált egyházakban bevezet-
ték az anyanyelv használatát
a latinnal szem ben, központi
helyre került a Biblia, amely-
nek ma gyarázata lett az
istentiszteletek „szíve”.      

Mucsi András

Isten szövetségest keres, nem rabszolgát
Katona Gyula szavai szerint szükségünk van
Isten felszabadító jelenlétére az életünkben.
Nincs távol Isten, csupán mi nem akarjuk közel
engedni magunkhoz – fogalmazott a Békési
Református Egyházmegye esperese október 31-
én a református templomban. 

Katona Gyula esperes.

FO
T

Ó
: V

Á
M

O
S 

Z
O

LT
Á

N
.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Csorváson háromszobás, étkezős, tég -
lafalazatú családi ház eladó. A telek 550
négyszögöl. Érd.: 70/415-53-09.
Négyszobás kertes ház 1090 m2 telken,
sok gyümölcsfával, melléképületekkel
eladó. Érd.: 30/225-78-24.
Ház bontásra eladó. Érd.: 66/415-380, 17-
20 óra között.
Dózsa György utca 15. szám alatt régi tí pusú,
kétszobás, összkomfortos ház nagy por tán.
Azonnal költözhető. 66/412-070, délután.
Házrész elcserélhető. 70/528-97-30.
Háromszobás családi ház eladó. Csem -
pekályha és konvektoros fűtés. Köz pont -
hoz közel, 1130 m2 telken. Tel.: 66/410-323.
Nagykertben téliesített nyaraló havi 100
ezer Ft részletfizetéssel eladó. Jószá go kat,
szobabútort beszámítok. 20/800-86-71.
Eladó háromszobás, 2. emeleti, jó állapotú
lakás, felújított fürdőszobával az OTP fö lött,
azonnal beköltözhető. Központi gáz fűtés,
egyedi víz- és villanyóra. 20/ 344-89-36.
Kétszobás kockaház eladó, vagy első
emeletig elcserélhető. Tel.: 30/553-86-70.
Murony központjában ötszobás, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagyerkélyes, te -
ra szos földszinti lakás eladó, vagy lakás-
ra cserélhető frekventált helyen. Értékkü -
lön bözettel. Tel.: 20/383-41-45. 
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
he lyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz- és gázóra. Ár megegye -
zés szerint. Érd.: 70/63-89-231. 
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál
eladó vagy békési lakásra cserélhető. 30/
514-04-68. 
Borosgyáni 1-es tavon horgászhely eladó.
Parkosított terület, kút, villany. Tel.:
66/427-428, 70/415-55-84.
Régi építésű összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em. 28.
lakás. Irányár: 5,9 millió Ft. Összkon fortos,
két szoba, nagy konyha, nagy erkély,  rá -
csos lezárt rész. Érd.: 30/851-52-15.
Karacson, az ABC háta mögött III. emeleti,
1+2 félszobás lakás áron alul eladó.
Érd.: 20/41-32-887.
Karacson, az ABC háta mögött, III. eme -
leten, 1+2 félszobás igényesnek eladó.
Érd.: 20/41-32-887.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Fáyn felújított földszinti lakás sürgősen
ela dó. Tel.: 30/518-07-28.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Békéscsabán ház eladó, kertes házat be -
számítok. 20/972-59-02.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
1000 m2 telekkel sürgősen eladó. Érd.:
30/95-27-364.
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90.
3+2 félszobás központi gáz- és vegyes -
tüzelésű családi ház áron alul eladó a
Málna u. 6. alatt. Érd.: 30/411-08-57.
A Legelő utcában háromszobás ház
eladó. Jószágtartásra alkalmas, betonos
udvar. Érd.: 70/527-90-82.
Háromszobás rendezett ház eladó vagy
értékegyeztetéssel lakásra cserélhető. 30/
626-14-31.

Második emeleti 2,5 szobás lakás eladó
vagy kertes kockaházra cserélhető. Tel.:
20/485-39-60.
Családi ház eladó Békésen. Érd.: 30/33-
99-366, csak hétvégenként.
Hídvégi utcában kertes ház 3 fázissal
eladó. 20/547-53-40.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől nem
messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/933-70-36. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, mű -
vel hető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este. 
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1. eme -
leti, nagy erkélyes lakás eladó. Telefon:
70/554-94-24. 
Áron alul eladó egy igényesen, teljes
körűen felújított, második emeleti, 69 m2-
es, háromszobás lakás csendes környe -
zetben, az Ady 12-ben. Ingatlancserével
kérem, ne keressenek. Érd.: 30/606-8818. 
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nap palis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn téliesített hétvégi ház eladó
600 ezer Ft-ért. 70/597-60-61.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dánfokon hétvégi ház sürgősen eladó.
Gáz, villany, víz van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 20/217-82-84.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,2 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Lakható parasztház, felújításra várva áron
alul 2,9 millió Ft-ért eladó Békésen. Érd.:
30/95-22-466.
Tanya eladó, X. kerület 58/3. Irányár: 3,5
millió Ft. Tel.: 30/99-36-261.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83. 
Táncsics utca 8. alatti régi típusú családi
ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 30/
439-92-62.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Szélső utca 49. alatti ház eladó 5,5 mil-
lióért. 30/239-22-95.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304. 
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szom szédságában háromszobás, össz -
komfortos családi ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Bánhidai részen, az Árpád u. 11. alatti ker -
tes családi ház eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 70/516-52-41.
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/580-86-44. 
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59. 
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Békésen családi ház eladó. Két szoba, nap-
 pali, fürdőszoba, vegyestüzelésű és gáz -
kazán fűtéssel, melléképülettel és garázzsal.
Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.: 20/943-09-36.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Karacs 1B-ben 2. emeleti, nagyon szép ál -

lapotú, háromszobás lakás eladó. Irányár:
8,9 millió Ft. Tel.: 30/299-06-21. 
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt 45 m2-es
tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 10 mil-
lió Ft-ért eladó. 66/411-252, 66/ 414-685.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó a Kispince u. 5/1. alatt.
Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
3,5 szobás családi ház eladó. Két garázs,
műhely, két kamra. Áron alul 13,9 millió
Ft-ért. Érd.: 30/95-22-466.

KIADÓ INGATLAN

Teleki utca 7. alatt kedvező áron garázs
kiadó. 30/328-21-39.

INGATLANT KERES

Bútorozott, egyedi fűtésű egy- vagy más-
félszobás kiadó lakást keresek Békésen.
20/359-83-23. 
Kisebb házat vagy, kertet lakható házzal
vennénk Békésen havi 60 ezer Ft részlettel.
Ügyvédi szerződéssel. Tel.: 20/43-41-480.
Kiadó kertet keresek téliesített házzal Bé -
késen hosszú távra. Tel.: 20/43-41-480.

KERT
1384 m2 kert eladó a Malomasszony -
kertben kis kőépülettel. Ásott kút, villany
van. Érd.: Deák F. u.91. Tel.: 30/563-77-27.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tárolóhelyiség. Tel.:
66/643-045, 20/56-09-175. 
Békésen, horgásztónál 1000 m2 zártkert
sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van.
Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó 4 db jó állapotú, használt Fiat Punto
(1.2.-es) fém felni. Érd.: 30/324-98-87. 
Megkímélt 1100 cm3 metálszürke, ötajtós,
V-horgos Peugeot szgk. Békésen eladó.
Irányár: 850 ezer Ft. Karacs 2B par kolóban.
Lady utánfutó eladó ponyvatartóval. Érd.:
30/483-89-32.
Működő, farmotoros, műszaki nélküli
Sko da eladó. Tel.: 30/654-70-99.
Terra kerti kistraktor 7 LE pótkocsival, tar-
tozékaival jó műszaki állapotban eladó.
Békés, Zöldfa u. 1. Tel.: 30/452-39-38.

ÁLLAT
Fejőstehén eladó. 70/282-79-82.
Malacokat, süldőket, hízókat veszek.
70/604-12-47.
Birkák eladók, vagy segédmotorra cserél-
hetők. 70/343-73-36.
Különböző súlyú hízók eladók. 70/539-09-40.
Növendék borjú eladó. Tel.: 70/659-19-24.
Nagysúlyú hízó eladó. 30/72-78-939.
Bernáthegyi kan fedez. Érd.: 30/55-955-58.
Hízó eladó. Érd.: 30/623-36-80.
250 kg-os hízott koca eladó. 30/278-60-65.
Keresek kecskéket megvételre. 20/472-
96-58.

TÁRSKERESÉS
60-72 éves férfi társat keresek. 20/220-
23-25, 70/528-97-30.
63 éves molett nő keresi társát 65-73 év
közötti férfi személyében. Rendezett anya-
 giak szükségesek. 70/20-40-112.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Ápolónő, akár összeköltözéssel is idősgon-
dozói munkát keres. Érd.: 70/389-54-15.
Szakképzett takarítónő takarítói munkát
keres. Tel.: 30/75-30-187.

EGYÉB
Eladó egy nagyobb és egy kisebb újszerű,
kolbászgyúrásra alkalmas fateknő. Érd.:
66/412-070, délután.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68. 
Idős személlyel megbízható, stabil család
lakásért eltartási szerződést kötne. Érd.:
70/415-53-09.
Friss idei héjas dió eladó egyben. 400
Ft/kg, kb. 30 kg. 70/415-53-09.
Drótkerítés oszlopokkal eladó. 13 db cső
oszloppal. Magassága 120 cm, hossza kb.
20 méter. Érd.: 70/415-53-09. 
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Kisbálás szalma és elektromos rokkant -
kocsi eladó. 30/72-78-939.
Sütőtök nagytételben eladó. Kanadai és
nagydobosi is van. 70/523-66-68.
140 kg cefre eladó. 70/645-31-79.

Kérem, értesítsen, aki a Lidl környékén
rátalált bordó szemüvegemre. 20/223-58-13.
Fényterápiás készlet, forró gőzzel por szí -
vó vasalóval eladó Békéscsabán. 70/296-
49-14.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, kon-
vektorok, tégla, faanyag, ajtók, ablakok,
vaskályha. 20/472-96-58.
Vásárolok rossz akkumulátort, mosó gé -
pet, centrifugát, tollat, hagyatékot. Min -
denféle kidobásra váró holmit elszállítok.
30/837-01-25.
10 mázsa almacefre és 2 mázsa körtecefre
eladó. Tel.: 66/415-282, 20/243-98-31.
Felújításra vagy bontásra vegyestüzelésű
kazán eladó. Tel.: 30/654-70-99.
Eladó 2 db beton kútgyűrű, 1 db fa tar-
gonca. Tel.: 30/563-77-27.
Eladó: 120 l Lehel hűtőszekrény, BMX férfi
kerékpár, fehérített fűzvessző, álló kenyér -
kosárláb, 2 db hintaszék. 30/590-69-38.
Nagyméretű csempekályha eladó. 30/
325-10-32.
Eladó: 3 db íróasztal, dohányzóasztal,
hősugárzó, kisméretű ruhásszekrény.
Érd.: 30/95-22-466.
Nagy cserepes virágok és aranyeső, lab-
darózsa, hibiszkusz (mályvacserje), kecs -
kerágó cserjék eladók. 20/355-77-26.
3 db 25 literes üvegballon kosárban, 1 db
50 literes műanyag ballon eladó. Min -
degyik 3000 Ft/db. Cseresznye u. 24.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Konyhaszekrény, asztal 4 székkel eladó.
Irányár: 5 ezer Ft. Érd.: Csallóközi u. 80.
Eladó: olajkályha, gázrezsó nyomáscsök -
kentővel, nagy vájlingok, zsíros bödönök.
Érd.: 30/454-78-01.
1-2 méteres örökzöldek eladók. 30/626-
14-31.
Egy- és kétmázsás káposztáshordó, és cir -
kula 380 W-os eladó. Érd.: 70/527-90-82.
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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: NOVEMBER 12. KEDD 12 ÓRA.

A város vezetése az idei ka rá-
csonyra is szeretné ünnepi ruhá-
ba öltöztetni Békés utcáit és
főterét. Ha gyo mánnyá vált,
hogy Békés főterét közösen
felállított karácsonyfa
ékesíti az év egyik leg-
szebb ünnepén, így
idén is várjuk mind-
azon lakosok je -
lentkezését, akik
szívesen felajánlanák

óriásira nőtt, fe leslegessé vált
fenyőfájukat. A polgármesteri

hivatal vállalja a kiválasz-
tott fa kivágását és ingye-
nes elszállítását. 

Felajánlásaikat no -
vember 12-ig a Pol -
gármesteri Hi vatal

Titkár sá gán, a 66/
411-011-es te le -
fonszámon vár-

ják. 
�

Legyen az öné a Város
Karácsonyfája!

Egy híján 20 évesek va -
gyunk, erre emlékezünk a mai
napon – kezdte az „ovis szüli-
napi partit” dr. Farkas Ist -
vánné, a Korona Ovi vezetője
október 4-én.  Az ovisokra, a
visszalátogató elsősökre és a
meghívott vendégekre sokféle
mókázás várt. Az óvónők a
Három kismalac című mesét
játszották el, a nagyobb ovisok
esernyős táncukkal arattak
újra nagy sikert. A nap továb-
bi részében felszelték a szüle-
tésnapi tortát, amelyből min-
denki kedvére falatozott. Nagy
sikert aratott a tűzoltóautó-
bemutató, a rendőrautó meg-
ismerésének lehetősége, ezek
mellett az ugrálóvárat, az
udvari játékokat is szabadon
lehetett használni. A szülinap-
ra lufikkal és szalagokkal
díszítették fel a kétcsoportos
óvodát, amely jelenleg még –
a Bóbita óvoda Ótemető utcai

épületének teljes átépítéséig –
a legfiatalabbnak számít a
városban. Az épület – amely
közel két évtizeddel ezelőtt
széleskörű társadalmi összefo-
gással ké szült el – most szin-
tén felújítás előtt áll, a nyílás -
zárók cseréje és a hőszigetelés
pályázati forrásból a tervek
szerint a következő hónapok-
ban esedékes.                Sz. K.

Egy híján húsz…

Telefon: 66/411-023

Békés, Teleky u. 17.

MegérkezettMegérkezett

téli árukészletünk!téli árukészletünk!

Kabátok, dzsekik,Kabátok, dzsekik,

csizmák, nadrágok,csizmák, nadrágok,

pulóverek.pulóverek.

Vörös tyúk vásár

555 Ft/db!

Vörös tyúk vásár

555 Ft/db!
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A legnépszerűbb ezúttal is a
tűzoltóautó-bemutató volt.

Lapunk az interneten is olvasható!

www.bekesiujsag.hu
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November 6. szerda 17 óra
„Fény-Tér-Kép” – a Békési Fotós Klub kiállítá-
sa. Megnyitja Koszecz Sándor, a kulturális köz-
pont igazgatója. December 3-ig látogatható. A
belépés díjtalan.
Kulturális központ

November 8. péntek 17 óra
Bio Konyha Szakkör a teákról, gyógyteákról.
Bemutatók, tanácsadács. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

November 9. szombat 13:30
Békési FC-Csanádapáca bajnoki labdarúgó-
mérkőzés.
Sportpálya

November 9. szombat 18 óra
Békési FKC – Mizse KC bajnoki férfi kézilab-
da-mérkőzés.
Sportcsarnok

November 9. szombat 18 óra
Márton-napi Batyus Bál. Táncház élőzenével. 
Petőfi u. 21.

November 9. szombat 18 óra
Békési Rockzenekarok Találkozója. Fellép:
The Heartless Aisha (Mezőtúr), Nightrain
(Szeghalom), Scarecrow (Békéscsab), Randy
Marsh Fusion (Békéscsaba), Cojones (Bu -
dapest). A koncertek után rockdiszkó. Belépő:
400 Ft/fő. Bővebben: www.bekesirock.hu.
Kulturális központ

November 10. vasárnap 8 órától
Márton-napi Vigadalom. Bővebben a 8.
oldalon
Libás-tanya (Tarhos IX. kerület 14.)

November 11. hétfő 16 óráról
Dinnyés József daltulajdonos DVD-bemutató
műsora. Az előadás ingyenes.
Könyvtár

November 12. kedd 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

November 13. szerda
Véradás a Vöröskereszt szervezésében 8-11 óra
között Bélmegyeren a művelődési házban, 12-15
óra között Tarhoson a közösségi házban.

November 13. szerda 16:30
Irodalmi svédasztal, témája: „Kortárs líra”.
Házigazda: Szilágyiné Szabó Ágnes.
Könyvtár

November 19. kedd 8 órától
Biliárdverseny ebéddel a Békési Nyugdíjasok
Egyesülete szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

November 19. kedd 18 óra
Ifj. Tompó László irodalomtörténész: Börtön -
világ Magyarországon 1945-1956. Előadás a
Hazatalálás sorozatban. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 5-19. KÖZÖTT

Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy
meg merjük tippelni: hamarosan szükség
lesz a kesztyűre – de honnan is ered a neve?
Összetett szóról van szó, az utótagja, a –tyű
a tesz ige folyamatos melléknévi igeneve
(annyi mint: tevő), amely persze már rég
nem ismerhető fel benne. Azt azonban az
átlagos nyelvérzékű olvasó is bátran állíthat-
ja a józan logika alapján, hogy a kesztyű a
kéz szóból származik, még ha nem is a szó-
elemzés, hanem a kiejtés elve szerint írjuk.
Ebben igazi ellentéte a nem is túl régen
használatos lábtyű (az ötujjas zokni), ame-
lyet viszont a szóelemzés szerint vetünk
papírra (ostobán is nézne ki a kiejtés szerin-
ti láptyű!). De vannak-e hasonló példák?

Nem csak kesztyűre, hanem zsebkendőre is
szorulunk hamarosan – de ki mondja ki a
hosszú szót? Legtöbbször csak zsepit emlege-
tünk – a zsebi helyett, amelyet mondanunk
kellene, ha a szóelemzés elvét követnénk.
Hasonlóan érdekes a lagzi szó, amelyben a
lakodalom rövidítését, ha úgy tetszik: becé-
zését tisztelhetjük, itt megint csak a kiejtés
elvét követjük. Van aztán olyan példa is,
amelyet így is, úgy is írhatunk: a tornászik
és tornázik, mindkettő helyes, kellenek
olyan szópárok is, amelyeket nem lehet elté-
veszteni. Épp csak a jelentésük között van
némi differencia: a sportoló tornászik, a
magunkfajta dikicselő, csetlő-botló amatőr
csak tornázik.         Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
KESZTYŰS KÉZZEL
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Hosszú évek óta hagyományos „Őszmarasz -
taló” rendezvényét tartotta a minap verőfényes
napsütésben a Re ményhír Intézmény Epres -
kerti Óvodája. A kellemes hangulatú délelőtt
során őszhöz kötődő dalokkal, kedves és isme-
rős dallamokkal fellépett a Ko csorné Krizbai
Anna vezette Békési Óvónők Kó rusa, majd a
házigazda óvoda nagycsoportosai mutattak be
népviseletbe öltözve táncot, lakodalmas törté-
netet. Ké sőbb az Ep res kerti Óvoda óvónőinek
„Ugri meg Bugri” című, igen nagy sikert ara-
tott, színvonalas me sejátéka következett,
melyet megvendégelés és önfeledt játék zárt az
óvoda udvarán. 

A Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája
öt csoportban 88 kisgyermek nevelését bizto-
sítja a mindennapokban.                      Sz. K.

Őszmarasztaló 
az Epreskerti oviban
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Békés városa az elmúlt esz-
tendőkben folyamatosan be -
nevez a Virágos Magyaror -
szágért virágosítási, parkosítá-
si és környezetszépítő verseny-
re. Vá rosunk szereplése sike-
res, idén is sikerült egy nívós
szakmai díjat elnyerni. A
Magyar Ön kor mányzati Fő -
ker tész Szövet ség Elnök ségé -
nek különdíját a gyulai Erkel
Hotelben október 25-én vette
át Izsó Gábor polgármester
kép viseletében Mes ter Péter, a
Békési Városvédő és -Szépítő
Egyesület elnöke valamint Tu -

rák Helga, a város főkertésze. 
A szakmai díj elnyerésében

jelentős szerepe volt a Turák
Helga főkertész által irányí-

tott közhasznú foglalkozta-
tottak munkájának, mind-
emellett a város esztétikai
értékét gyarapítja mindaz az
áldozatos munka, melyet a
lakosok a saját portájuk előt-
ti terület rendben tartásáért
végeznek.  

A Virágos Magyarországért
versenyben egyébként 2013-
ban a város kategóriában
Gyula lett a győztes, falvak
között Zebegény, így ők kép-
viselik országunkat a nemzet-
közi Entente Florale Europe
versenyen jövőre. 

Nívós szakmai díjat nyert a város 
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www.rutinati.hu

Horgász
szemmel

Sokadjára is kitérek a hi -
degvízi aromásításra, hiszen a
hidegebb időszakokban már
nem akarunk napokat eltölte-
ni a vízparton kapás nélkül. A
biztos fogásért tennünk kell.
A horgászok többsége kísérle-
tező, ezért sokan kipróbálták
már a hidegvízi aromákat. A
hatás meggyőző: ezzel hamar
a horogra lehet csalni a pon-
tyokat, keszegeket. Milyen
csalihoz használhatjuk ezeket
az aromákat? Az előző lap-
számban írtam a hidegvízi
etetőanyagokról, akkor kitér-
tem az aromákra is. Tehát
elsődlegesen a hidegvízi etető-
anyagokhoz adjuk. Hideg
vizekben már nincs szükség
sok etetésre, inkább a minősé-
get tartsuk szem előtt. Minél
aromásabb az etetésünk, an -
nál hatékonyabb. Ugyan akkor
ne aromázzunk túl! Mi minő-
sül túlzott aromásításnak?
Amikor már az emberi orrnak
is fanyar és édes az illata. Ha
így járunk, akkor keverjünk
még hozzá etetőanyagot, és
vegyítsük a keveréket. Hasz -
nálhatjuk a keveréket csalink
be mártogatására is, pl. csonti,
pufi, kukorica. Ezeket a csalik
remekül hordozzák az aromák
hatását, és kiváló csalogató
anyagok.  Szekerczés Sándor

HIDEGVÍZI AROMÁK

BÉKÉSI ÚJSÁG

helyi információs,

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:

1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:

Szegfû Katalin 30/432-20-30

Postacím: 

5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 

bekesiujsag@globonet.hu  

info@bekesiujsag.hu

Web:

www.bekesiujsag.hu

Kiadó: 

Családért Alapítvány

Nyomda:

Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba)

HU ISSN 1218-4241

Szeretettel fogadunk minden „dobozba zárt szeretetet”

magánszemélyektől, családoktól, baráti társaságoktól,

iskolai osztályközösségektől.

Mindenkitől, akinek kész a szíve örömöt adni

a nélkülöző gyermekeknek, családoknak.

A Baptista Szeretetszolgálat

cipősdoboz akciójának

az idén is hivatalos

csomaggyűjtő pontja

a Békési Baptista Gyülekezet.

Kapcsolattartók:

Kun János 20/88-68-043, Fajó Pál 20/77-05-331

Elérhetőség, csomagok átvétele:

Baptista Imaház Békés, Teleky u 39.

ciposdoboz@bekesibaptista.hu • www.bekesibaptista.hu

Köszönjük a tavalyi

adományokat!

Nagyarányú győzelmet ara-
tott a közelmúltban bajnoki
mérkőzésen a Békési SZSK,
melynek ellenfele a szomszéd-

vár Mezőberény volt. Az NB
II-ben küzdő férfi együttesünk
idegenben győzte le a berényi-
eket 45-134 arányban. 

A békésiek végig koncent-
ráltan, az ellenfelet maximáli-

san tisztelve játszottak. A beré-
nyiek a nagy különbség, a
játéktudásbeli különbség elle-
nére sem adták fel a harcot –

számolt be a mérkőzésről Ba -
log Vilmos edző. 

A következő hazai mérkőzés
november 26-án 18 órától lesz
a Sportcsarnokban, ahová vár-
ják a szurkolókat. 

Fölényesen
nyert a Békés

A Magyar Súlyemelő Szö -
vetség október 19-én Buda -
pesten a Testvériség SE Sport -
csarnokban rendezte meg az
utánpótlás korú súlyemelők
legragosabb versenyét, az
Után pótlás Országos Baj nok -
ságot. A versenyen a Bé kési
TE Súlyemelő Szakosz tálya
két serdülő korú sportolóval
képviselte magát.

Az 50 kg-os súlycsoport-
ban a 13 éves Fekécs Sámuel
in dult. Az előzetesen elkészí-
tett ranglista alapján számá-
ra az éremszerzés volt a cél.

A békési fiú remekül ver-
senyzett, egyéni legjobbját
10 kilogrammal javította
meg, 106 kg-os teljesítmény-
nyel a második lett. 

A 69 kg-os súlycsoportban
Balog Adrián indult, számára
a tisztes helytállás volt a cél.
Az elvárásnak megfelelően
versenyzett, legjobb verseny-
eredményét neki is sikerült
10 kg-mal is túlszárnyalnia.
120 kg-os összeredménye a 6.
hely megszerzéséhez volt ele-
gendő. Mindkettejük edzője
Balog János.

Ezüstérem az 
utánpótlás OB-ról

November 10-én rendezik
meg a Márton-napi Viga dal -
mat a békéserdei Libás-ta -
nyán. Molnár István, a főszer-
vező lapunknak úgy nyilatko-
zott, hogy a rendezvény során
11-14 óra között zenés és tán-
cos fellépések lesznek, de a
vendégeket már 9 órától vár-
ják. Minden belépőt libazsíros
kenyérrel és mézes pálinkával
kínálnak meg, a gasztronómi-
át ezek mellett a büfében kap-
ható libasült és birkapörkölt
jelenti. A gyerekeket kézmű-
ves foglalkozások, játszóház és
légvár várja. A rendezvényt
rossz időjárás esetén is meg-
tartják.

Molnár István a közelmúlt-
ban egy vidékfejlesztési konfe-
rencián tartott előadást Bé -
késen. Elmondta, hogy 24 éve
költözött ki a tanyájára (Tar -
hos IX. kerület 14.), ahol a
kezdeti ezer után immár 3500

libát nevel. A libák naposjó-
szágként kerülnek hozzá, fel-
nevelve a tollát és a húsát
értékesítik. Kifejtette, hogy a
libatartás a mezőgazdaság
egyik kiszámítható ágazata. 

Öt éve érdekelt a turisztiká-
ban is, 16 ágyas szálláshelyet
alakított ki bemutatóterem-
mel, kóstolóparkkal, mindezt a
vidékfejlesztést segítő Lea der-
program segítésével. A szállá-
sok szinte folyamatosan ki -

használtak, baráti, rokoni vagy
munkahelyi társaságok láto-
gatnak el hozzájuk, főleg a
nagyvárosokból, akiket a tanya
természetközelisége és a házi -
gazdák vendégszeretete vonz.
Hírük szájról szájra terjed. 

– Igyekszünk árainkat ala-
csonyan tartani, de minőségi
szolgáltatást adni. Minden
esetben magam főzök a ven-
dégeknek, ezt semmiképpen
ki nem adom a kezemből –
fogalmazott Molnár István. 

Évente három nagyrendez-
vényt tartanak, melyek nyílt
napnak is tekinthetők, meg-
spékelve kulturális és szóra-
koztató fellépésekkel, finom
ételekkel. A Szent György-na -
pot, az újkenyeret és a Már -
ton-napot megünneplő ren-
dezvényre több százan is ellá-
togatnak, és megrendezésüket
alkalmanként 25-30 önkéntes
segíti.            Szegfű Katalin 

Márton-napi Vigadalom
a Libás-tanyán

FO
T

Ó
: P

U
SZ

TA
I 

G
Á

B
O

R

Molnár István

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S 

(G
A

-P
IX

 F
O

T
Ó

)

Autómosó és autókozmetika

5630 Békés, Táncsics u. 29/1.

20/33-44-088
Elérhetőség bejelentkezéssel:

66/414-544,

Teljes belső
autókozmetika:
- vaxos mosás

- belső takarítás
- műszerfalápolás

Mentőcsoport
alakult

November 2-án megalakult
a Békés Járási Titán Men -
tőcsoport, melynek 30 önkén-
tes békési és mezőberényi ille-
tőségű tagja letette az esküt az
életek és értékek megvédésére
természeti és más katasztrófák
esetén. A témáról bővebben
következő számunkban írunk.


