
Békésen járt a Magyar Or -
szággyűlés elnöke a napokban,
hogy részt vegyen a keresztény
értelmiségiek kerekasztal-be -
szélgetésén. Kövér László láto-
gatásának részleteit itt, a címol-
dalon olvashatják.

Nagy sikerrel zajlott le a talán
utolsó szép őszi hétvégén az „Itt -
hon vagy! Magyarország, sze-
 retlek” rendezvénysorozat. Láto -
gatórekordot döntött a nyolcadik
Tökmulatság, és jól sikerült
Szent Mihály-napi Forgatag is a
kulturális központban. Mind két
eseményről tudósítunk.

Kevéssel lapunk nyomdába
kerülése előtt vált nyilvánossá,
hogy bejutott az RTL Klub tévé-
csatorna tehetségkutató műso-
rának, az X-Faktornak döntőjé-
be, a legjobb 12 versenyző
közé a 20 éves békési énekes,
Csordás Ákos. Kérjük, támo-
gassák szavazataikkal az ifjú
tehetséget!
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Érzékeli 
a csökkenő 

rezsiköltségeket? 

33%
Igen.

67%
Nem.

Lapunk elé…

2013. október 11. péntek 9-11 óra
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ

(Békés, Jantyik M. u. 23-25.)

Nagy érdeklődés övezte a
békési Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban tar-

tott „Döntsünk a jövőnkről”
című fórumot, melynek házi-
asszonya, Lanczendorfer Er -

zsébet KDNP-s képviselő, a
győri KÉSZ tiszteletbeli elnö-
ke az elmúlt 17 évben kétszáz-

nál is több hasonló politikai
gyűlést szervezett. 

Mráz Ágoston a jövő évi

választás tétjéről szólt. 
– Magyarországon 2014 ta -

vaszán sorsdöntő választásra
kerül sor – mondta a Néző -
pont Intézet igazgatója. Hoz -
zá tette, hogy a választás esé-
lyese a Fidesz, de óva intette a
párt politikusait és híveit,
hogy elbízták magukat. A
politikai elemző kifejtette,
hogy 1945 óta most van a leg-
nagyobb esélye a polgári-
nemzeti oldalnak arra, hogy

két egymást követő ciklusban
kormányozzon. 

Folytatás az 5. oldalon

A jövő évi választás tétjéről
beszélt a házelnök 
KÖVÉR LÁSZLÓ: Mindenben jobban teljesít az Orbán-kormány
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
békési szervezetének meghívására, a győri KÉSZ
szervezet szervezésében szeptember 25-én
Békésen rendezték meg azt a kerekasztal-beszél-
getést, amelyre vendégként Kövér Lászlót, a
Magyar Országgyűlés elnökét, Hoffmann Rózsa
köznevelési államtitkárt és Mráz Ágoston polito-
lógust hívták meg.

Nagy érdeklődés kísérte a politikai nagygyűlést Békésen.
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Minden korábbinál több ér -
deklődő látogatott el szeptem-
ber 28-án a Tájházba, hogy
részt vegyen a VIII. Békési
Tök mulatságon. A pompás őszi
időben megrendezett mulatság
kiemelt vendégének idén Szőke
András filmrendezőt hívta meg
a szervező Ne felejcs Egyesület.
A médiaszemélyiség közvetlen
stílusban beszélgetett a helyiek-
kel. El mondta, a Tájház hason-
latos saját taliándörögdi házá-
hoz, így rögtön otthon érezte
ma gát. Szőke András tökös-
pulykás ragut készített, me lyet
Csa pó Ger gely emlékének aján-
 lott, aki 1866-ban felépítette a
Durkó utca 8. szám alatti
parasztházat. Rotyogott még a

sparhelten a zöldségleves
kötöttgaluskával. Ezzel a sajáto-
san békési levesbetéttel a

művész itt is merkedett meg.
Mindkét ételt meg lehetett kós-
tolni.

A rendezvény valamennyi
ele me sikeres volt. Nagy ér -
dek lődés mel lett zajlott a Tök -
must ra: kiderült, kié például a
leghosszabb, legrücskösebb,
legszebb és legcsúnyább tök.
A legnagyobb tök, egy 41
kilogrammos példány a saját
szavai szerint „tökmániás”
Biliczki Julianna bél megyeri
kertjében termett, Tökkirállyá
a falubéli 15 éves Karácsony
Sándort koronázták humoros
szertartással. A szilvás süte-
mények versenyét Szilágyi Ilo -
na nyerte meg szilvakrémes
sü tőtök alagútjával, melynek
receptjét megtalálják a követ-
kező Kalendáriumban.

Folytatás a 4. oldalon

Látogatórekord és vidámság a Tökmulatságon

– Hogyan készül Békés a
Kolbászfesztiválra?

– Az ország egyik legna-
gyobb és legismertebb ilyen
jellegű fesztiváljaként az októ-
ber 24-27. között sorra kerülő
„gasztronómiai hosszúhétvé-
ge” ebben az évben Békés szá-
mára is óriási lehetőséget
jelent, hiszen kiemelt vendég-
városként mi is a média, a
közérdeklődés középpontjába
kerülünk majd. Egy gasztro-
nómiailag, kulturálisan és
turisztikailag is vonzó Békést
fogunk bemutatni. Így elvisz-
szük a távolabb is méltán nép-
szerű kolbászt, pálinkát, lek-
város papucsot, a házi készíté-
sű sajtot, a különleges lekváro-
kat. A vendégek a hagyomá-
nyos békési kézműves porté-
kákat, köztük a fonott kosarat
is megismerhetik. Tánco saink,
zenészeink, énekeseink szín-
padra lépnek. Megemlítem

még, hogy az október 25-ére
tervezett látványos bemuta-
tónkkal a szalmával perzselt
disznóvágás és -feldolgozás
ha gyományát szeretnénk fel-

eleveníteni. Úgy gondolom,
Bé kés az érdeklődők vala-
mennyi érzékszervét meg
fogja dolgoztatni Békéscsabán.

– Mi alapján válogattak,
amikor a kínálatot összeállí-
tották?

– Szerencsére nem volt ne -
héz dolgunk, hiszen Békés
mára a civil szerveződések
egyfajta fellegvára lett a
megyében. 

Folytatás a 3. oldalon

Békés lesz 
a Kolbászfesztivál
vendégvárosa 
Az idei kolbászfesztivál kiemelt vendégeként
Békésre esett a szervezők választása. A nagy
hagyományú kulturális és gasztronómiai rendez-
vény minden évben lehetőséget biztosít egy-egy
településnek arra, hogy bemutatkozzon. Az ezzel
kapcsolatos előkészületekről, tervekről kérdez-
tük Izsó Gábor polgármestert.

Hódos Krisztián szakácsmester óriás mosolygós tököt faragott.
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A város bánhidai kerülete (tizede) Malom -
vég után a második legrégebbi része Békés -
nek. Az egykori Fekete-Körös mellett húzó-
dó Szabó Dezső utca a II. világháború előtt
a Zöldfa utca nevet viselte. 

A Bánát és a Szabó Dezső utca találkozásá-
nál épült az 1. számú ház, mint egy kis ékszer-
doboz emelkedik
ki környezetéből.
Az 1800-as évek
közepén emelt
házat vályogból
építették. Az első
lakók ismeretle-
nek. A múlt szá-
zad fordulóján itt
élt Vertán Berta -
lan gépmester és
családja. A gép-
mestert a Hosszúfoki Árvízmentesítő
Társulat alkalmazta. Sokáig élt itt B. Szabó
Mihály, akinek egyik fia a gyulai Megyei
Kórház ideggyógyász szakorvosaként dolgo-
zott. Az ő keresztapja volt Mikosevics Dezső
közjegyző, aki a két háború között élénk tár-

sadalmi munkát végzett Békésen. A gimnázi-
umot könyvadományaival is támogatta. Pősze
László építési vállalkozó, háztulajdonos nem
bontotta le a házat, hanem bebizonyította,
hogyan lehet ennek a régi, de városképileg
jelentős épületnek új funkciót találni úgy,
hogy a ház eredeti stílusát, építészeti értékeit

megőrizze. So káig
működött itt a
Sarokház vendég-
lő.  Az L alaprajzú
földszintes épüle-
ten megmaradt
két ablakon az
eredeti zsalugáter.
A nyeregtetős ház
mindkét homlok-
zata négyablakos
volt. A Bánát

utcai részt az új funkciónak megfelelően
átalakították. Homlokzatát jól észlelhető fal-
sávok tagolják.  Az építmény védelem alatt
áll, így még bízhatunk benne, hogy unokáink
is látni fogják. 

Bíró György, városvédő

2 2013. október 8.

A SZABÓ DEZSŐ UTCA 1. SZ. ÉPÜLET JÓFÉLE SÁFRÁNY
E sorok megírásának ötlete onnan származik, hogy

egy békési udvaron felfedeztük e növény gyönyörű
virágú példányait. Mivel régebben sűrűn előfordult a
honi konyhamesterek kezében, talán ismét feléleszt-
hető a használata nálunk is, hisz anno ismert és érté-
kes – piros-narancssárga – fűszer, ételszínezék és
gyógyszer-alapanyag volt. A Crocus sativus (jóféle
sáfrány) virágának bi béjéből és porzóiból nyerik
kíméletes szárítással. Kézzel szedik. Mi nél vörösebb,
annál jobb! Egy kiló szárított sáfrányhoz kb. 150 ezer
virág szükséges, ezért a világ legdrágább fű szere (kb.
1500 eu ró/kg). Emiatt gyakran hamisítják szeklicével
(pórsáfrány), körömvirággal, téglaporral. A sáfrány-
hamisításért évszázadokon át a legkegyetlenebb bün-
tetéseket szabták ki Európa-szerte: megégették, vagy
élve temették el a sáfrányhamisítót. Régóta ismert
szer: amikor Zeusz Hérával tartotta menyegzőjét, sáf-
rány nőtt ágyuk körül, s még a főisten is megittasult
az illattól. Va la ha mi, magyarok is nagy sáfrányter-
mesztők és -fo gyasztók voltunk. Mátyás király idején
a legfontosabb fűszerek a bors, a gyömbér és a sáf-
rány voltak. Fontos, hogy légmenetesen zárva, sötét-
ben tároljuk, mert könnyen kifakul, illetve megfogyat-
kozik az illóolaj-tartalma. Ha a sáfrány aromáját akar-

juk érezni, akkor az ételkészítés legvégén adjuk az
ételhez. Ha korábban adjuk hozzá, akkor erősebb lesz
a sárga színhatás, viszont sok aromaanyag elillan.
Szívesen adják halakhoz, jó mindenféle világos hús-
hoz, rizshez, krémek hez, jól társul a gyömbérrel. 

A kenőcse jó ízületi gyulladásra, el fogyasztva (vigyá-
zat, ha többet eszünk be lőle, mérgező lehet!) erősíti az
idegrendszert és a szívet (egy csésze forró tejben egy
csipetnyi sáfrány 2 percig forralva, mézzel, naponta).
Használták vesebetegségekre, a homeopátiában meg
orrvérzés csillapítására. A gyulladt ínyt mézes sáfrány-
nyal bedörzsölve kúrálhatjuk.

FOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ

A Békési Szabadidős
Lovasklub 2011 őszén ad ta
be pályázatát a Helyi Vi -
dékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejlesztésének
vég rehajtásához 2011-től
nyújtandó támogatás pá lyá-
zati felhívására, falusi szál-
láshely kialakításának terve-
zetével. Az elbíráló bizottság a pályázatot tá -
mogatásra érdemesnek ítélte meg. A projekt
65%-os támogatási intenzitás mellett, bruttó
10.800.803 Ft támogatásban részesül. 

A Békési Szabadidős Lovasklub telephe-
lyén, Békés külterületében, a Csatárket 4.

(VI. ker. Tanya 4.) szám
alatt egy meglévő épület
átalakításával 5 db össz-
komfortos szobát építenek
ki társalgóval, közlekedő-
vel, 30 m2-es terasszal és
egy lépcsőházzal. A ven-
dégek melegvízét napkol-
lektorok, az épület fűtését

korszerű pelletkazán segítségével kívánja
megoldani a Lovasklub.

Szálláshelyeket épít ki 
a Békési Szabadidős Lovasklub

A hűvösebb idő eljövetelével is szeretettel várjuk
a felfrissülni és gyógyulni vágyó vendégeket a béké-
si Fürdőben hétköznap 7:30 – 14.00 óra között.  

A Fürdő közismert jó minőségű gyógyvizes –
melegvizes medencéi hatékonyan hatnak a kiújuló reu-
más, izületi panaszokra, fájdalmakra, bőrproblémákra. 

Megújult épületünkben büfé is rendelkezésre áll
vendégeink részére. 

A nem TB-támogatott kedvezményes árak felől ér -
deklődjön személyesen (a Kőrösi Csoma S. u. 6-14. sz.
alatt)  vagy  a 66/411-455-ös telefonon, ahol az egyéb
kezelési lehetőségekről is felvilágosítással szolgálunk. 

Szakorvosi javaslatra a Közgyógy-ellátási igazol-
vánnyal rendelkező betegek a felírt kezeléseket és a
Fürdő szolgáltatásait térítésmentesen vehetik igénybe.

a Fürdő dolgozói

Kedves Betegeink és Vendégeink!

Japán csúcstechnológiát kép-
viselő ultrahangkészüléket vá -
sárolt a közelmúltban saját for-
rásból a Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet – tájékoztatta
lapunkat dr. Gulyás Zsuzsanna
igazgató főorvos. Elmondta,
hogy a professzionális berende-
zés a hasi szervek, sérvek, a nya -
ki képletek (pajzsmirigy, nyál-
mirigyek), nyirokcsomók és a

nyaki, végtagi erek, valamint
izületek diagnosztikájához egy -
aránt használható, a beteg szá-
mára sugárterheléssel nem jár.

Szeptember 23-án helyezték
üzembe. Beszerzése indokolt
volt, hiszen a korábbi, alapít-
ványi pénzből 12 éve vásárolt
régi ultrahangkészülék a nyá-
ron elromlott, és ez komoly
kiesést jelentett. Bár később
sikerült megjavíttatni, és most

az urológiai szakrendelésre
helyezték át. Az új, Toshiba
készüléket mintegy 13,5 millió
Ft-ból vásárolta meg saját ere-
jéből, jó gazdálkodásának
eredményeként a Rendelőin -
tézet, amely kistérségi szintű
járóbeteg-ellátó intézet. 

Megtudtuk még, hogy
október 1-jétől a fiatal radio-
lógussal, Dr. Ruskó Ritával
bő vült a szakorvosi csapat.

Új ultrahangkészülék a Rendelőintézetben

Tekintettel arra, hogy az el múlt években
néhány vendéglátó-ipari egység a környékén
lakók életét ellehetetlenítette, megkeserítette, és
a kialakult helyzetet tárgyalásos úton nem lehe-
tett velük megoldani, Bé kés Város Önkormány -
za tá nak Képviselő-testülete kénytelen volt meg-
alkotni a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartá-
si rendjéről szóló 24/2013. (IX.27.) rendeletet,
amely 2013. október hó 15. napján lép hatályba.
A rendelet értelmében a hatálya alá tartozó ven-
déglátást folytató üzletek pénteken, szombaton
és vasárnap 23 órától másnap reggel 6 óráig
zárva lesznek. El térő nyitva tartást csak a jegyző

engedélyezhet. Az engedélyt a már működő ven-
déglátó üzleteknek is be kell szerezniük, ha nyit-
vatartási idejük a hétvégi nyitvatartási tilalom
idejére esik. Ők két lehetőséggel élhetnek: kére-
lemmel fordulnak a jegyzőhöz, vagy a nyitva tar-
tás idejét hétvégén (péntek, szombat, vasárnap)
23.00 óra előtti időre módosítják. 

Egyszeri (alkalmi) rendezvény esetén az írás-
beli kérelmet az rendezvény előtt 15 nappal,
rendszeres nyitva tartási kérelem esetén 30
nappal korábban kell benyújtani a jegyzőnek.
Az illeték mértéke: 3000 Ft.

Bővebben: www.bekesvaros.hu.

Tájékoztató a vendéglátó üzletek 
éjszakai nyitva tartási rendjéről
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2007-ben az ENSZ
Gandhi születésnapját, ok tó-
ber 2-át az Erőszakmen -
tesség Világnapjává nyilvá-
nította. Ezzel ellentétben, ha
az elmúlt napok történéseit
nézzük, elmondhatjuk, hogy
az anyaországi „baloldal”
egyre erőszakosabb. A
Szolidaritás Mozgalom va sár-
napi akciója az utolsó csepp
volt a pohárban. Láthattuk,
ők mindig az erőszakban
hisznek, akár kormányon,
akár ellenzékben vannak, a
közhangulat megmérgezésé-
vel próbálkoznak. Tüntettek
a szigethalmi gyilkosok mel-
lett, több erőszakos akciót
szerveztek (betörtek a Fi -
desz-székházba, minisztériu-
mokba), és kormányhivata-
lok mű ködését próbálták
megakadályozni. Heccelik és
utcára vinnék a pedagóguso-
kat. Hajlékta la no kat próbál-
nak felhasználni utcai de -
monstrációkhoz, és a Baj nai-
gárda – melyet Soros György
és más globális üz letemberek
pénzelnek – szél sőjobboldali
szervezeteket keresett fel,
hogy a devizahiteleseket is
felhergeljék. Min dennapi
beszédükben állandó a trá-
gárság.

A Századvég közvéle-
mény-kutatása szerint a
meg kérdezettek 85 %-a
gondolja úgy, hogy túlment a
jó ízlés határain az Orbán-
szobor ledöntése, 77 %-a
szélsőségesnek tartja a meg-
nyilvánulásokat. A KDNP
szerint a vasárnapi szobor-
döntés ki merítheti a gyilkos-
ságra való uszítás és az embe-
ri méltóság sárba tiprásának
vétkét. Var ga László ország-
gyűlési képviselő a tünteté-
sén történteket a Szamuely-
csapatok, az ávósok és a nyi-
lasok módszereihez hasonlí-
totta, és mint mondta, fel-
rémlettek előtte a balkáni
háború megcsonkított holt-
testei is. A tüntetés házigaz-
dája a rapper Dope man volt,
aki „szemétládának és pofát-
lannak” nevezte a miniszter-
elnököt. Előadta trágár sza-
vakkal tűzdelt Him nusz-
feldolgozását is, s így Simon
Gábor MSZP-s képviselőhöz
lett hasonlatos, aki a minap
kigúnyolta a Miatyánkot,
ezzel megsértve a világon élő
mintegy 2,2 mil liárd keresz-
tény hívet („Mi Orbánunk,

ki ott vagy a Parlamentben,
szüntessék meg a te helyed”).
Surján László szerint az
MSZP megkapta második
púpját, Gyur csány után
Bajnait. Kérdés, meddig hor-
dozzák. És kérdés, hogyan
vállalkozhat valaki egy
ország vezetésére, ha annyit
nem tud, hogy ha ki engedi a
szellemet a palackból, vissza-
dugni a dugót már nem
lehet? A Nézőpont Intézet
elemzése rámutat, aki nem
találja meg a kellő egyen-
súlyt a szakmaiság és a nép-
szerűség között, az veszít.
Bajnai a szakmaiság köntö-
sét húzta magára, de a popu-
lizmus-oldalon akart előzni.
Így azután két szék között a
pad alatt találta magát. Ám
közben megmutatta igazi
arcát! 

Más. A Székely Nemzeti
Tanács nagyszabású tünte-
tést szervez október 27-én
Románia tervezett közigaz-
gatási átalakítása ellen, illet-
ve Székelyföld területi auto-
nómiája mellett. A Szé ke -
lyek Nagy Menetelését. Be -
recktől Kökösig. Gábor
Áron tól Gábor Áronig. Az
érdi székhelyű Székelyföl -
dért Társaság meghalotta a
hívó szót, és azonnal szoli-
dáris: tüntetésre hívja a ma -
gyarokat. „Megálljt kell,
hogy parancsoljunk a ma -
gyarság közel 100 éve tartó
Kárpát-medencei térveszté-
sének! Nem tűrhetjük, hogy
a történelmi Székelyföld
területi egységének felszá-
molásával ez a folyamat
visszafordíthatatlanná vál-
jon! Felhívunk minden, a
Székelyföld megmaradásá-
ért elkötelezett magyar ál -
lampolgárt és civil szerveze-
tet, a jelenleg Magyaror -
szágon élő székely honfitár-
sainkat, valamennyi szim-
patizánsunkat, hogy csatla-
kozzanak hozzánk, és minél
nagyobb számban vegyenek
részt a budapesti tüntetésen
október 27-én. Gyülekezés a
Hősök terén, indulás 11-kor.
Andrássy út – Rippl-Rónai
u. – Lendvay utca – Dózsa
György út – Ajtósi Dürer
sor – Stefánia út – Thököly
út 72. az útvonal.  Itt, a Ro -
mán Nagykövetség előtt
lesz a központi rendezvény
12 és 14 óra között.

Más, így kezdtem előbb.
De mennyire más ám! Szo -
lidaritás és szolidaritás. A lu -
fi név és a valós tett között
mekkora különbség van!
Alap vető és elemi. Ezt ne
feledjük soha, bármilyen szi-
rénhangok kecsegtetnének.

Szolidaritás

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: Pataki
Lajos (Békés) és Juhász
Má ria (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Budás Mi -
hályné Püski Julianna
(80 évesen), özv. Debre -
czeni Istvánné Horváth
Zsu zsanna (75), B. Ko -
vács Zsó fia (75), özv.
Szabó Lászlóné Tóth
Zsu zsanna (85), Füsti-
Molnár Béla (77), Veres
Gábor (77), Eg ri Imre
(66), Kere peczki Éva Ró -
za (57), Molnár László
(62), Pet ne házi László
(80), Szűcs Sándorné Bu -
zás Julianna (48).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

OKTÓBER 5-12. 
Turul Patika (Piac tér)

OKTÓBER 12-19. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

OKTÓBER 19-26. 
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

A közmédia nagyszabású
kezdeményezése volt az „Itt hon
vagy! Magyarország, szeretlek”
hétvége, melyhez, mint-egy
1300 település mellett Békés is
csatlakozott. En nek égisze alatt

rendezték meg a Szent Mihály-
napi For gatagot a Kulturális
Központ új aulájában, amely
korábban az Eötvös, majd
Reményhír iskolához tartozott,
de szeptember óta a kulturális
központ része. Dr. Pálmai Ta -
más alpolgármester a rendez-

vény kezdetén kiemelte: a
program az őszi néphagyomá-
nyokra épít, azokat igyekszik
bemutatni, feleleveníteni, egy-
ben az összefogásról és hazasze-
retetről is szól.

– Nézzünk körül, mennyi
érték van körülöttünk! Szom -
szédaink, társaink mind-mind
értéket képviselnek. Fedezzük
fel ezeket, és jobban fogjuk
érez ni magunkat – fogalmazott
dr. Pálmai Tamás. A Forgata -
gon kóstolók mellett kézműves

játékok várták az érdeklődőket.
Lehetett kosárfeneket, csuhéfi-
gurákat és népi hangszereket,
vajat és fafaragásokat készíteni,
mé zeskalácsot díszíteni, szőni,
varrni is. Közben helyi és kör-

nyékbeli, változatos zenei stílust
képviselő együttesek fellépései
zajlottak. Az estét az egykor
Szent Mihály éjszakáján meg-
gyújtott pásztortüzekre emlé-
keztető, a hazaszeretetet és
összefogást szimbolizáló tűz-
gyújtás zárta.                 Sz. K.

Pásztortűz gyúlt a Rendezvénytéren
Szent Mihály-napján

Folytatás a címoldalról
Az az út, amelyet Békés

bejárt 2006 óta, jelentős mér-
tékben nekik is köszönhető.
A programelemek kiválasztá-
sakor idegenforgalmi és kultu-
rális szempontokat vettünk
figyelembe, ügyelve arra, hogy
kihangsúlyozzuk azokat a
pontokat, amelyek egyedivé,
sőt egyedülállóvá teszik váro-
sunkat a térségben. 

– Mit jelent konkrétan ez
az egyedi arculat?

– Fontosnak tartom, hogy
az utóbbi évek folyamatos fej-
lődése egységes és nem utolsó-
sorban piacképes összképet
nyújtson mind a turisztikai,
mind a befektetési céllal hoz-
zánk látogatóknak. Ennek
érdekében azonban a már
megvalósult fejlesztések mel-
lett haladnunk kell előre, gon-
dolva a küszöbön álló követke-
ző önkormányzati ciklusra is.

– Érthetjük ezt úgy is, el sza-
kadva egy kicsit a Kol bász -
fesztiváltól, hogy ismét megmé-
reti magát polgármesterként?

– Szerintem maradhatunk a

témánál, hiszen a várost éle  té -
nek megszervezése, újraszerve-
zése számomra, számunkra
olyasféle munka, mint a jóféle
kolbász készítése. Először gyúr-
tuk, fűszereztük, most pedig a
töltésen van a sor. Jövő évtől,
2014-től kezdve pedig füstöl-
jük, érleljük, hogy még többen
élvezhessék otthon, a békésiek

éppúgy, mint minden kedves
vendégünk. A munka tehát
folyik tovább, s nekem - ha a
választók is úgy gondolják
majd – ott lesz a helyem.

Az október 24-27. közötti 17.
Csabai Kolbászfesztivál prog-
ramjainak részletes is mer tetését
következő lapszámunkban olvas-
hatják majd.

Békés lesz a Kolbászfesztivál
vendégvárosa 

A tavalyi kolbászfesztiválon Izsó Gábor polgármester az ausztálbará-
tok egyesületével készített kolbászt.

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

MegérkezettMegérkezett
téli árukészletünk!téli árukészletünk!

Kabátok, dzsekik,Kabátok, dzsekik,
csizmák, nadrágok,csizmák, nadrágok,

pulóverek.pulóverek.

Vöröshagyma akció!
1500 Ft/14 kg

Vöröshagyma akció!
1500 Ft/14 kg
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Az Alföldvíz Zrt. az őszi
ivóvízhálózat-mosatást 2013.
október 14-től 18-ig végzi el

Békésen. Ezalatt a békési fo -
gyasztók nyomáscsökkenést
tapasztalhatnak, illetve a nap-

pali időszakban 1-2 órán át
tartó vízhiányra számíthat-
nak. A mosatást követően az
adott szakaszon a víz zavaros-
sága is előfordulhat.             

�

Ivóvízhálózat-mosatás 

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a békési és környék-

beli települések 
családi magazinja



„Egyre inkább láthatóvá válik az alagút vége” – halljuk nap
mint nap a híradásokból, ami azt jelenti: lassan tényleg vége a
gazdasági recessziónak, s Magyarország egyértelműen elindult a
fejlődés útján. Ennek valóban számos jelét látjuk, halljuk,
miközben az ellenzék egyre hangosabban és egyre indulatosab-
ban próbálja meggyőzni hallgatóságát az ellenkezőjéről.

Nem érzem magam arra hívatottnak, hogy ebben a kérdésben
döntőbíró legyek. Azonban azt mindenképpen fontosnak tar-
tom, hogy élve e lap adta lehetőséggel, elmondjam: attól, hogy
valakik egyre indulatosabban kiabálnak, még nem biztos, hogy
igazuk van. Sőt! Az ily módon megnyilatkozók többnyire azért
kiabálnak, mert érzik: már így sem biztos, hogy odafigyelnek
rájuk. Ugyanis akinek igaza van, annak nem kell kiabálnia. Arra
egyébként is odafigyelnek. Egyszerűen azért, mert az igazság
természete az, hogy felkelti környezete érdeklődését, odavonzza
magához a figyelmet és a tekintetet. Így volt ez akkor is, ami-
kor a legfőbb igazság, Jézus Krisztus megszólalt. Neki nem
lehetett ellent mondani, Őt nem lehetett megsemmisíteni,
legyőzni, megcáfolni. Ő maga volt az IGAZSÁG. Egyre bonyo-
lultabbá váló világunkban Ő, mint AZ IGAZSÁG, ma is olyan
tájékozódási pont, Akire érdemes odafigyelni. Benne maradan-
dó, állandó értékrendre találunk, Aki egyéni és közösségi  éle -
tünket is képes fejlődőképes pályára állítani, reményteljes jövő-
képpel megajándékozni. Eddigi tapasztalatom alapján azt állí-
tom: ezen, és csak ezen az úton érdemes tovább haladni!

Katona Gyula, lelkipásztor

4 2013. október 8.

Újraválasztották a Fidesz elnökének Orbán Viktort. A
miniszterelnök az 1241 érvényes szavazatból 1240-et
kapott. A küldöttek a Millenáris Parkban megválasztot-
ták a Fidesz négy alelnökét is: újra bizalmat szavaztak
Kósa Lajosnak (1236 szavazat), Pelczné Gáll Ildikónak
(1160 szavazat) és Pokorni Zoltánnak (1082 szavazat), a
leköszönő Varga Mihály helyett pedig Lázár Jánost (1005
szavazat) választották alelnökké. 

– Sok minden változott körülöttünk, sok mindenben
változtunk, de van, ami nem változott: mi a mai napig a
szívünkre hallgatunk; tudjuk, egy igazi fideszes úgysem
tehet mást – jelentette ki Orbán Viktor beszédében. A
kormányfő rögzítette: meg fogják védeni Magyarország
gazdasági függetlenségét, valamint a méltányos közte-
herviselés érdekében tett legújabb lépést, a rezsicsökken-
tést is. 2014-et a rezsiharc évének nevezte, a harc terepé-
nek pedig a választást. Felhívta a figyelmet arra, hogy az
új választási rendszerben minden egyes voks számít, az
összes begyűjthető szavazatot be kell gyűjteni, amihez
sok munka és szorgalom kell. Győzni fogunk, de csak
úgy fogunk győzni, ha fel tudunk nőni a feladathoz –
emelte ki a miniszterelnök. 

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

BBÉÉKKÉÉSS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakását:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás,

komfortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft.
– Békés, Veres P. t. 7. A.V. 15. szám alatti 2 szobás,

komfortos (54 m2) lakás. A vételár: 2.300.000 Ft.
– Békés, Veres P. t. 7. A.V. 13. szám alatti 2 szobás,

komfortos (54 m2) lakás. A vételár: 3.200.000 Ft.
– Békés, Széchenyi t. 4/2. szám alatti 47 m2-es üzlet-

helyiség. A vételár: 7.800.000 Ft.

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyi-

ség. A bérleti díj: 25.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethe-

lyiség. A bérleti díj: 200.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlet-

helyiség. A bérleti díj: 60.000 Ft + ÁFA/hó.

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2013. október 21. (hétfő) 16 óra.

Kováts József néhai fran-
cia- és magyartanár osztályfő-
nöksége alatt harmincan sze-
reztek érettségi bizonyít-
ványt, közülük húszan jöttek
el a találkozóra. Négyen saj-
nos már elhunytak. A találko-
zót ezúttal is Balázs Ilona
szervezte meg, sokadszor,
ugyanis az összetartó osztály
tagjai a kezdetektől ötévente
keresik egymás társaságát, és
úgy tervezik, hogy mostantól
évente fogják. A humán spe-
cialitású osztályban franciát
és angolt is tanultak a kötele-
ző orosz mellett, de a többi
tantárgyból is stabil ismerete-
ket kaptak, jó alapot a
továbbtanuláshoz. Orvosok,

mérnökök, ta nárok, jogászok
mellett megbecsült mester-
emberek lettek. 

Nagy László lapunknak el -
mondta, hogy nagy örömmel
jön ezekre a találkozásokra,
ahogyan Békést is kedves kisvá-

rosként tartja számon, amely
az utóbbi időben sokat szépült.
Mivel a közelben él, máskor is

hazalátogat, legutóbb a Ma -
dzagfalvi Napok idején.

Az 1968-as IV/B osztályosok
nosztalgiázásukat a gimnázi-

umban kezdték, majd az egyik
étteremben folytatták. Az osz-
tály érdekessége, hogy a gim-

nazista fiatalok körében nem
ritka diákszerelmekből két
esetben házasság is köttetett. 

Szegfű Katalin

45 éves érettségi találkozó
Mosolygós baráti társa-
ságként jöttek össze a
mi nap a Szegedi Kis
István Gimnáziumban
1968-ban érettségizett
IV/B osztályosok, hogy
megünnepeljék 45. érett-
 ségi találkozójukat.

NYITVA TARTÁS
USZODA TAN-

MEDENCE
KÜLTÉRI

MEDENCE
BELTÉRI

MEDENCE SZAUNA GŐZKABIN

Hétfő 14–20 14–19.30 14–20

Kedd

10–20 12–19.30

10–20

Szerda 14–20

Csütörtök 10–20

Péntek 14–19 14–20 14–19

Szombat 10–19 10–20 10–12
14–19

Vasárnap 8–20 10–20 8–19.30 8–19 8–20 8 –12
14–19
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Folytatás a címoldalról
Szintén közöljük majd a

Kalendáriumban a Szőke
András által elkészített ételek
receptjeit is. 

A süteményeket szakértő
zsűri bírálta el, a zsű ri elnöke
Szőke And rás volt, aki a
hagyományőrző rendezvény
legfontosabb vo násának azt
tartotta, hogy békés együtt-
létben több generáció szóra-
kozik együtt. Az idősebbek
nagyon élvezték például a
Csökmei testvérek nótázását,

míg a gyerekeket játszóház,
sorverseny és kacsaláb-szép-
ségverseny várta. Újra fellé-
pett a tökhangszerekkel ze -
nélő Tököm Bököm együttes
is. Mindig volt látni és hall-
hatni való.

A rendezvényt szokott mó -
don a Belencéres Néptánc -
együttes fellépése, táncháza,
majd vezetésükkel felvonulás
zárta. A város több utcáját érin-
tő felvonulásra sokan magukkal
vitték a helyszínen kifaragott
töklámpásukat is.           Sz. K.

Látogatórekord és vidámság a Tökmulatságon
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Lapunk online: www.bekesiujsag.hu

Szőke András békési asszonyokkal főzött együtt. 



– Kérlek, Gábor, meséld el,
mi minden történt veled az
elmúlt 40 évben! 

– 1973-tól 1981-ig dolgoz-
tam Magyarországon. Voltam
ügyintéző az MNB békési fiók-
jánál, pénzügyi csoportvezető a
Békéscsabai Méretes Szabók és
Szűcsöknél, ócskavastelepen
telepvezető, kiállításrendező-
grafikus a Békés csabai Mun -
kácsy Mihály Mú zeumban.
1979-től kizárólag festészetből
éltem. 1980-tól a Képcsarnok
Vállalat Export Osztályára fes-
tettem népies motívumú képe-
ket, amelyekért nyugatnémet
márkában fizettek. 1981-ben,
fiam halála után elhagytuk
Magyaror szágot, és Német -
országba ke rültünk. Stuttgart -
ban a Würt tembergi Országos
Mű emlékvédelmi Hivatal
Régé szeti Osztályán voltam
grafikus-rajzoló. 1984-ben ke -
rültem a Württembergi Ál lami
Múzeum Régészeti Osz tályára,
ahol tavaly augusztusig voltam
lelet- és gyűjteménykezelő, a
római kor és az antik kor gyűj-
teményeivel foglalkoztam. Még
most is bemegyek hetente
néhány órára, jólesik, hogy sze-
retnek és értékelnek. Arra
nagyon büszke vagyok, hogy
Német országban egy pillanatig
sem voltam munkanélkü-
li.1985-ben akkori feleségem
elhagyott, ezután ismertem

meg mostani feleségemet, aki-
vel már 28 éve élünk együtt.
Leányát mint sajátomat fölne-
veltem, apjának tekint, és van
két csodálatos unokánk.

– Meddig maradt meg a
zene az életedben?

– 1973-75 között, a Flowers
feloszlása után többfajta át me-
neti formációban játszottam,
utoljára a Palladium Rt-ben a
csabai Építők Kultúr ott ho -
nában. 1975-ben abbahagytam
odahaza a zenélést. Stutt -
gartban 1981-ben kezdtem el
egy olcsó gitárral gyakorolni,
majd vettem egy ko molyabb
felszerelést. Játszot tam többek
között tánczenekarban, saját
zenét játszó zenekarokban,
hard rock bandákban, sok szép
sikert éltem meg. 1989-ben
máról-holnapra abbahagytam

a zenélést. A festés került elő-
térbe. 1996-ban, amikor haza-
látogattam, a Torony Rádióban
egy beszélgetés során merült
fel egy nosztalgiakoncert meg-
szervezése. Sok tiltakozás és
vonakodás után igent mond-
tam. 1997-ben volt a koncert,
úgy becsülik, hogy hatezer
ember volt jelen, a siker elsöp-
rő volt. Abban az évben
beszálltam idekint is egy zene-
karba, ahol öt évig játszottam.

Később más zenekarok követ-
keztek. A mai napig zenélek,
2008 óta csak saját zenémet
játszom, többször fel is léptem
már az anyaggal, de most
ismét a régi zenekarban ját-
szom, melyet 1997-ben hoz-
tunk létre. Korábban álmodoz-
tam arról, hogy az itteni ban-
dámmal Békésen lépek fel, de
erről már letettem. 

– Zenélsz, írsz és festesz. Mit
adott neked egyik és másik?  

– A zene az életem örök
kitöltődése. Írtam is a békési
internetes fórumon egy 10
fejezetből álló zenész-biográfi-
át. Most dolgozom át, és ha

elkészül, meg fogom kérni a
városvezetést, hátha lenne
olyan szerencsém, mint ami-
lyen az első könyvemmel, a
„Lépések az időben”-nel volt,
hogy kiadnák. Hiszen ez lé -
nyegében folytatása az első
könyvemnek. A festészet is
nagyon fontos, mert néha el
kell menekülnöm a saját vilá-
gomba, és ilyenkor benne élek
a képeimben. Ezért ma már
szinte kizárólag a békési,
gyermekkori emlékeimet fes-
tem meg, habár mindig ka -
pok megrendelést másfajta
képekre is. 

– Visszatérő szerzőtársa
vagy a Békési Kalendáriu -
munknak már 2008-tól. Írá -
said a honvágyról árulkod-
nak. Szóval hol vannak az
igazi gyökereid?

– A honvágy kezdettől fogva
egy mélyreható, fájó illúzió
volt, vágyódás a régi világ
után. Egy olyan világ után,
amelyik olyan formában, ahogy
álmodoztam róla, nem is léte-
zett. De beleestem ebbe a lelki-
állapotba. A honvágy elnyeli az
összes energiádat, megbénít.
Aztán a könyvemmel kiírtam
magamból a honvágyat. Ma
már nem a honvágy a témám,
hanem szülővárosom újraszüle-
tett szeretete.                     Gugé

Következő interjúalanyunk
Csordás Ákos énekes, a X-Fak -
tor című tehetségkutató műsor
döntőse. Kérünk mindenkit,
támogassa szavazatával a béké-
si fiatalembert élete legnagyobb
sikerének elérésében! Első élő
adás az RTL Klubon október
12-én, szombaton.

52013. október 8.

Mi lett veled, „Kulacs” ?!
A cím egyáltalán nem véletlen, hiszen a korosztá -
lyom így ismeri Balázs Gábort. Ő is egy volt közü-
lünk, de tehetséges zenész lett belőle. Mint ahogy
később mind az ecset- mind a tollforgatásban meg-
mutatta tehetségét. Életében az elmúlt 40 évben
sok minden történt. De ezt már mondja el ő maga!

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ szeptem-
ber 26-án rendezte meg a VI.
Megyei Hajléktalan Sportna -
pot. Idén öt sportágban nevez-
hettek be a békési, az orosházi
és a gyulai hajléktalanszálló
lakói. Az egész nap jó hangu-
latban telt, a versenyek végig
sportszerűen zajlottak. Az
egyéni versenyek győzteseit
éremmel és oklevéllel jutal-
maztuk. A csapatversenyt Bé -
kés város nyerte, a második
helyen holtverseny alakult ki
Orosháza és Gyula csapata

között. Míg a gondozottak
spor toltak, a szálló udvarán
két üstben főtt a babgulyás,
mellyel sportnapon résztvevő-
ket megvendégeltük. A szóra-
kozás mellett a közösségépítés
is célunk volt a sportnappal.
Úgy gondoljuk, hogy a min-
dennapok mellett fontosak
ezek az alkalmak, hiszen ilyen-
kor lehetőség nyílik intéz-
ménylátogatásokra, és bepil-
lantást nyerhetnek a gondozot-
tak más szállók életébe is. 

Balogné Balázs Ágnes,
szállóvezető

VI. MEGYEI HAJLÉKTALAN SPORTNAP

TÁPLÁLKOZÁS VISSZERESSÉG ESETÉN
Visszeresség esetén az étkezésnek is fontos szerepe lehet az álla-

pot javításában. 
Ajánlott magas rosttartalmú növényi ételek fogyasztása, napi

legalább 2 liter folyadékbevitel javasolt a széklet rendezése céljából,
mert a székrekedés okozta megnövekedett hasprés nehezíti a vissz-
erekben a vér áramlását. Ezen felül javasolt az úgynevezett flavoni-
dok, vagy más néven P- vitamint tartalmazó élelmiszerek vagy pati-
kai étrendkiegészítők fogyasztása is. Ilyenek a zöldségek, a hagy-
mafélék, a fehérrépa, a zeller, a spenót, a lencse, a gyümölcsök közül
az eper, a szeder, a bodza, az alma valamint a dió.

Kerülni érdemes a hús, a tej és tejtermékek, illetve a finomított
fehér lisztből készült ételek fogyasztását!

Még egy fontos dolog: ahhoz, hogy az elfogyasztott értékes táp-
 anyagok be is tudjanak kerülni a szervezetünkbe, lényeges a bélfló-
ra megfelelő állapota, regenerálása.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Folytatás a címoldalról
– A tagolt, széteső és vál-

ságban lévő baloldal arra
tesz majd kísérletet, hogy a
2010-2014-es időszakot elfe-
lejtessék a választókkal, és
ezért brutális, ravasz kam-
pányra számítok – fejtegette
Mráz Ágoston. 

Hoffmann Rózsa államtit-
kár azokról a változásokról
adott áttekintést, amelyek a
köznevelést az utóbbi három
évben érintették. A hallgató-
ság soraiban sok tanár ült,
őket leginkább az életpálya-
modell, a szakfelügyelet és a
bérfejlesztés kérdései izgat-
ták, ezekre általános értelmű
válaszokat adott az államtit-
kár. Hangsúlyozta, hogy a
magyar iskolák 64 százaléka
került a Klebelsberg Intéz -

ményfenn tartó Központ alá,
és ennek az államosításnak a
célja az volt, hogy az iskolák-
ban folyó szakmai mun ka
színvonalát kiegyenlítsék, ne
legyenek nagy területi kü -
lönbségek. 

Kövér László arra a kérdés-
re kereste a választ a békési
politikai fórumon, hogy mi -
ben teljesít jobban az Orbán-
kormány, mint elődei. Vá lasza
rövid volt: mindenben. Gyur -
csány és Bajnai kormány zását
gyalázatosnak ne vezte, amely
káoszt, korrupciót és az élet
eldurvulását eredményezte
2010-re. Amint a házelnök
kifejtette: kínkeservvel kikín-
lódott eredmények állnak a
hátunk mögött. Az eredmé-
nyek kö zött a csökkenő ál -
lamadósságot, a ja vuló köz-

biztonságot, a mun kavállalók
számának emelkedését, az
alacsony inflációt és a rezsiá-
rak csökkenését említette.
Kö vér László hozzátette: a
baloldaliak ezeket az eredmé-
nyeket „csinálnák vissza”, ha
visszatérnének. 

– Olyan ország lesz-e Ma -
gyarország, ahol lehet élni,
ahol gyermekeinknek is nyu-
godt és biztonságos jövőt
tudunk nyújtani? Ez a tétje a
választásnak – fogalmazott. 

A fórumon külön is kö -
szön tötték Dankó Béla or -
szág gyűlési képviselőt, vá -
lasztókerületi elnököt, aki
2014-ben a Fi desz egyéni
parlamenti képviselő-jelöltje
lesz a térségben.

A rendezvény legvégén a
vendégek mások mellett egy-

egy Csuta György- festményt
vehettek át. A házelnök úr
egy Jantyik Mátyás-összefog-
lalót is kapott, hiszen váro-
sunk szülöttének két grandi-
ózus festménye is látható az
Országház felsőházi termé-
ben. Az összefoglalóhoz né -
hány fotót is csatoltak, töb-
bek között a Jantyik-szülő-
ház mai állapotáról is. 

Szegfű Katalin

A jövő évi választás tétjéről beszélt a házelnök 
KÖVÉR LÁSZLÓ: Mindenben jobban teljesít az Orbán-kormány

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

Emlékezés az aradi vértanúkra

Október 3-án rendezték meg a békési városvédők az aradi vértanúkra
emlékező programot, melyen beszédet ezúttal dr. Csiby Miklós mon-
dott. Ezután gyertyák és mécsesek gyúltak a magyar történelem e
korszakának tragikus hősei emlékére. A Forradalmi Emlékműnél meg-
tartott emlékezésen a város vezetői mellett iskolások is megjelentek.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. Tel.: 30/981-35-01, 70/933-
70-36. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes- és gázfűtéssel, mű -
velhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este.
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.
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1.
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Tele -
fon: 70/554-94-24. 
Áron alul eladó egy igényesen, teljes kö -
rűen felújított, második emeleti, 69 m2-es,
háromszobás lakás csendes környe -
zetben, az Ady 12-ben. Ingatlan cserével
ké rem, 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 +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 
Murony központjában ötszobás, össz kom -
fortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belvárosi egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagy erkélyes, te -
raszos földszinti lakás eladó vagy lakásra
cserélhető frekventált helyen. Értékkülön -
bözettel. Tel.: 20/383-41-45.
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
helyen 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. 
Fáy utcában felújított háromszobás, 3.
emeleti lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető. Érd.: 30/46-17-770.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett két-
szobás, III. emeleti klímás lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Eladó háromszobás, nagy nappalis csalá-
di ház a városközponthoz közel. Rendezett
kis udvar, két garázs és több melléké pü let.
30/27-94-760.
Békésen a belvárosban 4 szobás családi
ház kerttel, garázzsal, nagy mellékhelyisé -
gekkel (raktárnak is kialakíthatók) eladó.
30/377-53-10.
Ház eladó bontásra. Érd.: 66/415-380, 17-
20 óráig.
Békésen régi építésű, összkomfortos csa -
ládi ház eladó. 30/590-69-38.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Egyszobás, vegyesfalazatú ház eladó Bé -
késen. Tel.: 70/235-97-29.
Négyszobás kertes ház eladó 1090 m2 tel -
ken. Sok melléképület, ipari áram, ásott
kút, gyümölcsös. Érd.: 30/225-78-24.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken,
központhoz közel eladó. tel.: 66/410-323.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Háromszobás, 2. emeleti, 72 m2-es lakás
eladó az OTP fölött. Központi gázfűtés,
egyedi villany, víz, megvízóra. Érd.: 20/
344-89-36.

Karacson első és második emeleti be -
költözhető lakások eladók. Lakható kertes
házat beszámítok. Tavaszi költözéssel.
30/530-96-23.
Házrész eladó, elcserélhető. 70/528-97-30.
Karacson ÁBC háta mögött III. emeleti 1
+ 2 félszobás felújított lakás áron alul
eladó. Érd.: 20/41-32-887.
Karacs utcai kétszobás, első emeleti laká-
somat elcserélném 1 + 2 félszobásra +
készpénzbefizetéssel első emeletig. Tel.:
30/481-16-29.
Ház eladó. 30/442-18-95.
Bánhidai részen, az Árpád u. 11. alatti ker -
tes családi ház eladó. Érd.: 70/516-52-41.
Háromszobás családi ház, új építmény,
garázzsal, sok melléképülettel, két család
részére is beköltözhetően eladó Kamuton.
70/366-43-71.
Ház eladó Kamuton. 70/284-57-34.
Garázs kiadó vagy eladó. Tel.: 30/361-17-01.
Magasföldszinti, kétszobás, tágas kony-
hás, 57 m2-es lakás eladó. Érd.: 66/414-
180, 20/928-92-61.
Mezőberényben háromszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. Garázs, három-
fázis van. Tel.: 66/352-836, 30/48-45-343.
Ház eladó Tarhoson. 30/95-57-484.
Padlásszobás ház eladó, a padlástér fél -
kész állapotban van. Békés, Fülöp u. 19.
Tel.: 70/530-27-93.
Kétszobás, III. emeleti lakás a Szarvasi 16-
ban áron alul, sürgősen eladó. 30/958-
80-09.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
1000 m2 telekkel sürgősen eladó. Érd.:
30/95-27-364.
3+2 félszobás, központi gáz- és vegyes -
tüzelésű családi ház áron alul eladó a
Málna u. 6. alatt. Érd.: 30/411-08-57.
Kamuton 2,5 szobás kockaház áron alul
sürgősen eladó. 70/539-09-40.
Békéscsabán a Körösi Csoma S. utcában
kertes ház eladó. 20/97-25-902.
Régi típusú ház eladó Békésen a Hunyadi
u. 2. alatt. 20/918-77-90, 30/860-17-03.
Egyszobás, összkomfortos kertes ház a
Tárház u. 36. alatt eladó. Üzenetet a pos -
ta ládába kérem.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cse -
rélhető. Érd.: 30/739-62-58.
Tanya Tarhos körzetében eladó vagy elcse -
rélhető békési házra. 30/910-63-66.
Karacson ÁBC mögött III. emeleti 1+2
félszobás lakás áron alul eladó. Érd.: 20/
41-32-887.
Ház eladó vagy tömblakásra cserélném.
Érd.: 70/361-19-73.
Karacson földszinti, háromszobás, erké-
lyes, sarokkádas, szalagparkettás lakás
ela dó vagy kertes házra cserélhető. 30/
275-43-73.
Kamuton kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Érd.: 30/
493-76-61. 
Sürgősen eladó a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, össz -
komfortos ház nagy portán. Azonnal köl -
tözhető. Tel.: 66/412-070, délután.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Somogyban, Pamuk községben, két csa -
ládi ház melléképületekkel, pincével, sző -
lővel, kerttel, gyümölcsössel eladó 1,5
millió Ft-ért. 30/377-53-10.

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.
Városközpontban kertes, egyszobás, kony-
 hás, fürdőszobás házrész eladó. Gyógy -
szer tár, autóbuszmegálló,  élelmi szer üzlet
20 méteren belül. Irányár: 2,5 millió Ft.
Érd.: 20/42-42-383.
Komfortos parasztház nagy udvarral Bé -
késen eladó áron alul 2,9 millió Ft-ért.
Érd.: 30/952-24-66.
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. szám alatt 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.

Azonnal beköltözhető ház eladó. 3 + fél
szoba, 1028 m2 portával, fűthető csempe -
kályhával és konvektorral. Ár: 4,9 millió Ft.
Tel.: 20/258-44-60.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/34-238.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5,5 millió
Ft-ért. 30/239-22-95.
Sürgősen eladó a Szarvasi u 16. IV. em. 28.
lakás. Irányár: 5,9 millió Ft. Összkom fortos,
két szoba, nagy konyha, nagy erkély, rácsos
lezárt rész. Érd.: 30/851-52-15.
Uszoda szomszédságában felújításra váró,
vegyesfalazatú, 2,5 szobás, össz kom fortos
családi ház nagy udvarral, gyümölcsfákkal,
garázzsal 5,9 millió Ft-os irányáron sür -
gősen eladó. Érd.: 20/23-45-362.
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. 
A Mátra utcában, az Uszoda szomszéd-
ságában háromszobás összkomfortos
csa ládi ház eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 30/618-57-89.
Fáy 9/A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1+2 fél-
szobás, felújított lakás eladó tárolóval és
16 m2-es garázzsal. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59. 
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
für dőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Kispince u. 5/1. alatt 12 millió
Ft-ért. Tel.: 70/222-75-37.
Békésen 3,5 szobás kétgarázsos kocka -
ház műhellyel 13,9 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/95-22-466.

KIADÓ INGATLAN

Fáy 6-ban garázs kiadó, jó beállási le -
hetőség. 66/412-642.

INGATLANT KERES

Bútorozott, egyedi fűtésű egy- vagy más-
félszobás kiadó lakást keresek Békésen.
20/359-83-23. 
Hosszú távra kiadó albérletet keresek,
minimum kétszobásat. 70/349-43-41.
Albérletet keresek sürgősen Békésen
hosszú távra. 30/270-89-58.

KERT
Szécsény-kertben 3 kvadrát kert kőé pület-
tel, gyümölcsfákkal eladó. Fúrt kút, áram,
WC van. Tel.: 30/914-96-35, 30/ 542-37-19.
1874 m2 kert a Malomasszonykertben
eladó. 20/265-01-55.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Renault 19-es Diesel használható állapot-
ban eladó. 30/554-53-66.
Kerti traktor utánfutó eladó. 30/346-42-41.
Zetor után való hidraulikás eke eladó. Bé -
kés, Teleky u. 13.
Eredeti Opel Astra 4-es tetőcsomagtartó
szép, megkímélt állapotban áron alul ela -
dó. Érd.: 70/94-81-760.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Golf önindító eladó. 30/95-61-162.

ÁLLAT
Vágni való kisgalamb eladó. Tel.: 30/433-
79-89.
Kb. 260-290 kg-os nagy hízó eladó. Bé -
kés, Munkácsy u. 5.
Nagytestű anyától tigriscsíkos, vörös-cir-
mos, szürke-fehér tarka cicák elvihetők.
Tel.: 70/342-51-17.
Különböző súlyú hízók eladók. 70/539-
09-40.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Ápolónő akár összeköltözéssel is idősgon-
dozói munkát keres. Érd.: 70/389-54-15.

Mezőgazdasági idénymunkára gyakorlattal
rendelkező traktorvezetőt keresek. 30/
232-29-89.
Ereszcsatornák takarítása. Tel.: 30/421-
24-97, 70/414-90-62.
Gyermekfelügyeleti munkát keresek az
esti órákra. 66/630-599.
Általános iskolásoknak matematika kor-
repetálás. 30/731-12-96, 15 óra után.
Segédmunkát, kisebb kőműves munkát
keresek. 20/33-20-768.
Keresek napi 3-4 órában fejni tudó férfi
mun kaerőt. Lehet nyugdíjas is. 30/484-
80-44.
Szakképzett takarítónő alkalmi munkát ke -
res. Tel.: 30/75-30-187.
Kertszántás nagy traktorral. Érd.: 30/277-
95-43.

EGYÉB
Angol középfokú nyelvvizsga felkészítő
tan folyamra keresek csoporttársakat.
Érd.: 20/916-48-46.
Eladó: 1 db kb. 80 kg kolbász begyúrására
alkalmas, újszerű állapotú fateknő, 1 db
25 kg hurka begyúrására alkalmas új sze -
rű állapotú fateknő. 66/412-070, délután.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81. 
Mikrohullámú sütő eladó. Érdeklődni:
20/886-06-50. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Békésen eladó babakocsi, sport  babako -
csi, kiságy, fa járóka, fa etetőszék, autós -
ülés, kis tricikli. Érd.: 30/461-77-70.
Megbízható, stabil család lakásért eltar tá -
si szerződést kötne idős személlyel. Érd.:
70/415-53-09.
1 db kb. 80-100 kg-os vastag falú műa -
nyag sózókád eladó. 66/412-070, délután.
Konténerfaház (volt újságospavilon) ela -
dó. 30/20-69-661.
Eladó: szobabútor, üvegesszekrény, he ve -
rő, számítógépasztal, kihúzható kanapé,
rossz laptop, csillárok. Érd.: 30/377-53-10.
Eladó: Tomas hepafilteres porszívó tömlő
nélkül, Suzuki motortartó gumibak, sző -
nye gek, ágyneműtartó, fotelek, kis asztal.
30/260-54-21.
Minden feleslegessé vált dolgát ingyen el -
szállítom. Érd.: 30/260-54-21.
Kisbálás búzaszalma eladó. 30/433-79-89.
2 db camping kerékpár eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Ingyen elvihető levágható kórót keresek.
Tel.:  30/85-81-911. 
Használt automata elöltöltős Zanussi
mosógép eladó. Tel.:  30/85-81-911.
Négykerekű rokkantkocsi eladó új akku-
mulátorral. Érd.: 30/300-05-19.
Magyarország Állatai matrica eladó, elcse -
rélhető. Békés, Kopasz u. 23. 70/586-26-90.
Othello szőlő, búza és veres szilva cefre
eladó. Érd.: 66/410-204.
Hőszigetelt ablakok tok nélkül eladók.
66/414-640.
BMX férfi kerékpár, kétcsillagos Lehel hű -
tőszekrény, fehérített fűzvessző eladó. 30/
590-69-38.
Kb. 70 kg Othello szőlő eladó. Kovács Má -
tyás, Békés, Farkas Gy. u. 1.
Eladó 2 db 1,5 m Jukka pálma, sárga, ró -
zsaszín, bordó hibiszkuszok, többféle
cse repes virág, négyrózsás gáztűzhely.
30/540-85-96.
Teleszkópos, állítható betegágy 45 ezer Ft,
sérült kiságy kalodával együtt 5000 Ft-ért
eladó. Tel.: 70/342-51-17.
Kályhacsempe, platni, samott tégla, ajtó,
agyag, vasanyag eladó. 30/448-30-29.
Elektromos cigitöltő 5000 Ft-ért eladó.
Érd.: 30/378-94-25.
Csempe, asztalsparhelt eladó. 30/448-
30-29.
Eladó: rattan sarokülőgarnitúra, ágyazha -
tó, ágyneműtartós, térben is elhelyezhető.
Érd.: 70/410-62-31.
Futószőnyegek, különféle méretű közép-
szőnyegek, 90x210 cm-es duplaüveges
hő szigetelt ajtó tokkal, ablak alá szerelhető
asztallap eladó. 66/739-890.
Ebédlőasztal, SPA méregtelenítő készülék,
könyvespolc, fotel eladó. Érd.: 66/643-
333, 70/410-62-31.
Eladó: ezüst fenyőfaág koszorúnak, 160
cm hosszú használt fürdőkád, félig üve ge -
zett ajtólap, Nauman varrógép. Tel.: 66/
634-207.
Fényterápiás készlet és forró gőzzel por -
szívó vasalóval eladó Békéscsabán. Tel.:
70/295-49-14.
Vegyestüzelésű kazán eladó. 30/95-57-484.
Satupad eladó. 30/448-30-29.
18 sebességes MTB férfi kerékpár kitűnő
állapotú Schwalbe gumikkal eladó. Érd.:
66/630-599, az esti órákban.
Dirsan típusú öntvény kandalló 8kW tel-
jesítményű eladó. Irányár: 28 ezer Ft. Tel.:
20/228-58-66.

Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó: 2 barna és 1 fehér íróasztal, kis
ruhásszekrény, dohányzóasztal, villany
hősugárzó, rekamié. Érd.: 30/952-24-66.
Eladó: 2 db panorámás függöny (240 cm
széles, 190 cm hosszú), Vaillant gáz -
üzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő ké -
szülék. Tel.: 66/414-010.
Légpuskát vennék, rossz régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: újszerű gyapjú perzsa középsző -
nyeg + összekötő, faliszőnyeg, do hány -
zóasztal, kültéri ajtólap. 30/411-08-57.
Zoraterm típusú csehszlovák gyártmányú
kiskályha 4,6 kW-os eladó vagy légpus -
kára cserélhető. Irányár: 10 ezer Ft. Tel.:
20/228-58-66.
Saját szedésű félédes rozé bor eladó. Tel.:
66/412-955.
50 l-es üvegballon eladó. Tel.: 66/411-157.

Vegyestüzelésű kazán sürgősen eladó.
tel.: 66/634-214.
2 db 210-260 cm újszerű üvegfal eladó.
30/448-30-29.
Birsalma háztól eladó. 20/355-77-26.
Körtecefre eladó. 30/341-44-20.
Eladó: sziesztakályha, 13 tagú olajradiátor,
MTD 2000 W villany láncfűrész, 32 cm3
Garden benzines láncfűrész, Csepel
kempingkerékpár. 20/77-59-725.
Emeletbe bejárati ajtó fölé dupla kisablak
olcsón eladó. 30/470-54-92.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, 150 l hűtőláda, gázpalack, három-
részes ülőgarnitúra, régi ágy, ágybetét, 2
db szobafenyő, szennyesláda, sublót.
30/739-62-58.
Kb. 1,5 mázsa körtecefre eladó. Kovács
Mátyás, Békés, Farkas Gy. u. 1.
Kb. 500-600 kisméretű tégla eladó. Szőlő
u. 32. 30/442-18-95. 
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

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

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

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 15. KEDD 12 ÓRA.

Idén lenne 90 éves dr. Gyar -
math Olga, a Tarhosi Énekis -
kola egykori tanára, a Békés-
tarhosi Zenei Napok egyik fő -
szervezője, az úgynevezett tar-
hosi szellem életben tartója. A
már hét esztendeje el hunyt
Olgi néni életútjáról rendezett
tárlatot Sápiné Turcsányi Il -
dikó, a Jantyik Mátyás Mú -
zeum igazgatója. A kiállítás,
amely a múzeumba került ha -
gyatékot és a zeneiskola em -
lékanyagát dolgozza egybe, a

következő hónapokban a
Városháza emeleti folyosóján
tekinthető meg. 

A tárlatmegnyitón Izsó Gá -
bor polgármester elmondta,
elő ző ülésén határozott Békés
Város Képviselő-testülete, hogy
értékesíti a tarhosi kastélyt és a
zenepavilont. A leendő vevő
megígérte, hogy a pavilont fel-
újítja, falai közé visszatérhet a
zene, és ily mó don a Tarhosi
Énekiskola emléke ápolásának
színtere lesz.                   Sz. K.

Visszatérhet a zene
a tarhosi pavilonba

Közel 72 millió forintos
költségből 30 személy képzé-
sét és részbeni foglalkoztatását
valósítja meg a „Munka-Lét”
program, amelyre 100 szá zalé-
kos pályázati támogatást nyert
a békéscsabai Béthel Ala -
pítvány.

A szeptember 27-i projekt-
nyitón Nagy László projekt-
menedzser elmondta: olyan
hátrányos helyzetű inaktív
sze mélyeket vonnak be a
Békési Kistérség települései-
ről, akiknek a munkaerőpiacra
kerülésük alacsony iskolázott-
ságuk, kevés vagy nulla mun-
katapasztalatuk, idősebb ko -
ruk miatt nehézkes. Harminc

személyt választanak majd ki
többkörös rostával, nekik
OKJ-s végzettséget adó taka-
rítói képzést szerveznek, de ezt
megelőzően olyan felkészítést
és tanácsadást is kapnak,
amely alkalmassá teszi őket a
munka világába való visszaté-
résre. A képzés idejére támo-
gatást és útiköltség-térítést is
adnak. A végzettek közül 15
személynek minimum hat
hónapon át biztosítják a fog-
lalkoztatást is. 

Izsó Gábor polgármester
üdvözölte a programot, amely-
nek együttműködő part nere
Békés Város Önkormányzata. 

Szegfű Katalin

Harminc takarítót
képeznek ki Békésen

Október 1-jén, az Idősek
Világnapján köszöntötte a
város a szépkorúakat. A ren-
dezvényen Izsó Gábor pol-
gármester mondott köszön-
tőt, majd örökzöld dallamok

és magyarnóta-csokor szóra-
koztatta a publikumot a
Horváth Zenekar előadásá-
ban. A kulturális központ-
ban tartott programot álló-
fogadás zárta.

Idősek köszöntése
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Október 9. szerda 15 óra
Zagolni zabad? – Író-olvasó találkozó gróf Ná -
dasdy Borbála írónővel. 
Könyvtár

Október 12. szombat 12 órától
Zenés ebéd a Békési Nyugdíjasok Egyesülete
szervezésében.
Dübögő Étterem

Október 12. szombat 15 óra
Békési FC-Battonya bajnoki férfi labdarúgó-
mérkőzés.
Sportpálya

Október 12. szombat 18 óra
Író-olvasó találkozó Kádár Annamária pszi-
chológussal, a Mesepszichológia című könyv
szerzőjével. 
Könyvtár 

Október 12. szombat 18 óra
Békési FKC-Gödöllő bajnoki férfi kézilabda-
mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 16. szerda16:30 
Irodalmi Svédasztal: Békési ez meg az - Iro da -
lom és egyéb érdekességek, csemegék városunk-
ból, előadó: Mester Péter, a Városvédő és -Szé -
pítő Egyesület elnöke, háziasszony Szi lágyiné
Szabó Ágnes.
Könyvtár

Október 19. szombat 18 óra
Szüreti Batyus Bál. A táncházat vezeti:
Mahovics Tamás néptáncpedagógus. Köz -
reműködik a Belencéres Néptáncegyüttes.
Az élőzenét a Suttyomba zenekar szolgáltat-
ja. A belépés ingyenes.
Petőfi u. 21.

Október 20. vasárnap 16 óra
Békési NKTE-Sarkad bajnoki női kézilab-
da-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 21. hétfő 17 óra
„Morzsányi Amerika” – Futaki Éva képes úti
élménybeszámolója floridai napjairól.
Könyvtár

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 9-22. KÖZÖTT

Nem lehet könnyű élőszóval kísérni egy
sporteseményt, különösen nehéz dolguk lehe-
tett a rádiózás hőskorában a riportereknek,
amikor még csak nem is láttuk a történéseket,
ellenben szóval kellett tartani az érdeklődő
szurkolókat a készülékek előtt. Később olyan
esetekről is lehetett hallani, amikor a tévén
nézték, de a rádión hallgatták a közvetítést,
amit nem is csodálok, mivel egy-két kom-
mentátor alatta marad a szigorú német minő-
ségbiztosításoknak, mint például: „És valaki
megindul a jobb oldalon! Ja, nem, az csak a
motoros operatőr volt.” Vagy: „Íme, egy igazi
svéd kapus. Csak beáll a kapuba, s véd.” Néha
nem csak saját maguk, a technika is zavarja
őket: „És itt jön Jalabert, miközben én nem
hallom a sistergéstől a recsegést.” A közvetítés

néha félreérthető: „És jön az újabb koreai
sárga…” vagy egy emlékezetes Vitár Róbert-
szösszenet az Afrika-kupáról: „A fekete fiú
vezeti a labdát.” „Támadnak a fekete mezes
kubai vízilabdázók.” (Ha ezt nem találnák
mulatságosnak, hadd írjak csak annyit, hogy a
pólósok nem hordanak pólót.) A matematikai
műveltség teljes hiányáról tanúskodik az a
mondat, mely szerint a mérkőzés 360 fokos
fordulatot vett, valamint „a szögletarány 2:2,
tehát négyszer annyi szögletet láttunk, mint
gólt” - mindez 0:0-s eredménynél hangzott el.

Ha azonban csak egyetlen mondattal lehet-
ne bemutatni az emlékezetes sportkommen-
tár-poénokat, az Gyulai Istvántól a következő
kijelentés lenne: „Messzire száll a finn gerelye.”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
MESSZIRE SZÁLL

A főnapon Budai Lajos
székelyudvarhelyi lelkipász-
tor és felesége, Budai Evódia
szólt az ország számos pont-
járól érkezett, a Sport csar -
nokot megtöltő fiatalsághoz.
A közel 20 éve házasságban
élő pár öt gyermeket nevel.
Előadásaikban a férfi és a női
családi szerepeket igyekez-
tek körüljárni. 

Budai Lajos elmondta, hogy
a Biblia tanítása szerint egy

férfi feladata, hogy „fő” legyen
a családban, az asszony pedig
nem alá- vagy fölé-, hanem
mellérendeltje a férjének. A
férfi akkor tölti be szerepét,
ha felelősségteljes, vannak ter-
vei, és a döntéseket bátran
meghozza, gondoskodik fizi-
kailag a rá bízottakról. 

– Legyen a férfi, az apa
családjában lelki tekintély,
aki ismeri Isten igéjét és a
gyülekezeti szolgálatban el -

kötelezett – mondta.
Budai Evódia a lányok felé

fogalmazta meg a gondolatait
az asszony családokban betöl-
tött szerepéről.

A konferencia további ré -
szében kiscsoportos beszélge-
tések voltak függőségről,
iden titásról, szexualitásról. A
napot az Almási Kornél ve -
zette Joy Gospel Music együt-
tes koncertje zárta.                 

Szegfű Katalin

Terítéken a családi otthon melege
KONFERENCIA Az ország minden tájáról jöttek fiatalok
„Otthon. Édes?! otthon”
mottóval rendezték meg
a békési baptisták éves
ifjúsági konferenciáju-
kat szeptember 20-22-
én. A rendezvény témája
szorosan kapcsolódott a
Családi közösségi kezde-
ményezések és progra-
mok megerősítése című
pá lyázathoz, melyet a
szin tén helyi Küldetés
Alapítvány valósít meg.

Jó hangulatú Szent Mihály-
napi vásárt tartottak a Teleky
utcai Tagóvodában szeptem-
ber 27-én. A rendezvény célja
az egykori népi hagyományok

felelevenítése volt. Szent Mi -
hály-nap az ősz egyik jeles
napja. Ekkor léptek szolgálat-

ba, és számoltak el a pászto-
rok. Népi jóslat is kapcsolódik
e naphoz: úgy tartották, ek -
kortól nem nő tovább a fű,
nem gyűjt a méh, és a halak is

a víz aljára húzódnak. Mind -
ezekről Liptákné Szabó Zsófia
vezető óvónő beszélt a rendez-

vény kezdetén. Az egykori
vásárok hangulatát megidéző
kedves játék után az ovisok és
a visszalátogató elsős kisisko-
lások magukhoz ragadtak
egy-egy fonott kosarat, és
vásárba indultak. A megelőző
hetekben az óvónők és az ovi-
sok készítettek filléres, de
nagyon ötletes apró dísz- és
használati tárgyakat, ezzel
töltötték meg a kosárkákat.
Emellett nemezelés, kézműves
játékok, állatsimogató, őszi
zöldségek-gyümölcsök megis-
merése és ezek faragása szere-
pelt a kínálatban. 

A remek napsütéses őszi
időben az intézmény csodála-
tos udvarán tartott vásári for-
gatag nem csak a 75 Teleky-
ovisnak lesz még sokáig emlé-
kezetes.                        Sz. K.

Vásári forgatag a Teleky oviban 
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A rendezvényt koncertek, fellépések színesítették.

A Békési Uszodában a na -
pijegyek árai a következő-
képpen alakulnak: felnőtt-
jegy 880 Ft, diák- (nappali
tagozatos) és nyugdíjasjegy
710 Ft, gyermekjegy (6 év

alatt) 380 Ft, kísérőjegy 220
Ft, esti úszójegy (19 óra után)
400 Ft. Valamennyi napijegy
egyszeri belépésre jogosít idő-
korlát nélkül, és tartalmazza
a szauna szolgáltatást is.

A 20 alkalomra szóló bér-
letek díjszabása: felnőttbér-
let 11800 Ft, nyugdíjas- és
diákbérlet (nappali tagoza-
tosoknak) 8700 Ft, úszótan-
folyami bérlet 4500 Ft. A
bérletesek is korlátlanul
használhatják a szaunát.

�

Változtak az uszoda jegyárai
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Horgász
szemmel

Sajnos ránk köszöntött a hi -
deg időszak, amikor a horgász is
érzi a bőrén a hideg szelet. A
szenvedélyes horgász a hűvös idő
ellenére sem függeszti fel a hor-
gászatot. A békés halak horgá-
szatára még van némi remény,
hiszen az őszi telepítések most
kezdődnek. Elsőd legesen pon-
tyokat telepítenek a Körösökbe,

illetve holtágaikba, tavakba. A
frissen telepített halak nyomban
táplálkoznak, éhesek. Meg -
szokták, hogy me netidő szerint
táplálták őket a halastavakban.
Ekkor jönnek a horgászok a
jobbnál jobb etetőkeverékekkel
és csalikkal, hi szen a halastavi
pontyok sosem kaptak ilyen ízes
falatokat. Szerelékünkön érde-
mes finomítani, ugyanis a pon-
tyok a jól álcázott csalit veszik
fel. Az etetőkeverékünk legyen
kellően aromás, mert így tudjuk
a horog köré csalni a pontyokat.
Az etetőkeveréket sose dobáljuk
szét, mert a halakat megosztja,
és nem lesz kapásunk. Egy
pontba etessünk. A szerelékün-
ket érdemes pontosan mindig az
etetett helyre dobni, akár úszó-
val, akár fenekezve horgászunk.

Szekerczés Sándor

ŐSZI 
HALTELEPÍTÉSEK
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Lakatos Gyula előbb a fővá-
rosi Danyi Nikolasz ellen
lépett szorítóba, akit pontozás-
sal simán vert, majd a döntőbe
jutásért Zámbó Ró bert tel mér-
kőzött. A salgótarjáni fiú esé-
lyesebbnek számított, és pon-
tozással sikerült is legyőznie a
békési tehetséget, aki így har-
madik helyen zárta versenyt. 

Balla István az ötödik
helyet szerezte meg az orszá-
gos bajnokságon.

Bronzérmes az ökölvívó OB-n
ifjabb Lakatos Gyula
Két sportoló indult a Surman Box Clubból a ser-
dülő ökölvívók országos bajnokságán. A budapes-
ti versenyen Balla István a 43 kg-osok, Lakatos
Gyula a 46 kg-osok között lépett szorítóba.

Szakadó esőben, hideg, szeles,
őszi időben kezdődött az at léták
összetett országos bajnokságá-
nak első napja, míg késő nyári
időben fejeződött be a má sodik
nap, Buda pes ten, a Honvéd
Iharos atlétikai pályáján.

A Békési DAC női hétpróbá-
ban indult különböző korcso-
portokban, hat versenyzővel. A
békési lányok nagy sikert értek
el, hiszen mind a hatan érem-
mel térhettek haza.

Nyeste Ágnes az ifjúságiak
nagy létszámú mezőnyében
bronzérmes lett. Ági – a kicsit
gyengébbre sikerült távolug-
rás után – fantasztikus 800
métert futott, és így léphetett
fel a dobogóra.

Hortobágyi Anikó az első
nap után remek egyéni csúcs-
ra állt, de másnap egészség-
ügyi problémái akadtak, így a
távolugrás nem sikerült. Utá -

na azonban remek gerelyhají-
tással és 800 méterrel az ötö-
dik lett. Vezérletével a felnőtt
csapatunk harmadik helyen
végzett Hortobágyi Anikó,
Horváth Anikó és Darvasi

Anett összeállításban. 
A junior lányok nagyot

küzdve szintén a dobogó alsó
fokára léphettek. A csapat
összeállítása: Darvasi Anett,
Pankotai Kinga és Szabó Nóra. 

Hétpróbázó atlétalányok 
az országos bajnokságon

A békési hétpróbázó atléta lányok. A felnőtt és a junior csapat is
bronzérmes az OB-n.

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!

Nyitva tartás:

Címünk:

hétfő-péntek 8:30-13 óra, 14-17:30; szombat: 8-12 óra
Békés, Széchenyi tér 5. (volt G-Coop bolt mellett)

ÚJDONSÁG!
Ágytakarók, díszpárnák, fürdőköpenyek!

ÚJDONSÁG!
Ágytakarók, díszpárnák, fürdőköpenyek!

A hagyományokhoz híven,
a békési Alapfokú Művészeti
Iskola tanárai idén is koncer-
tet adtak a zene világ-
napja alkalmából. A
hangversenyen
többek között
Debussy, Cho -
pin, Händel, Glin-
ka, Mozart,
Saint-Saëns és Vivaldi
darabjai hangzottak el. A
művészeti iskola fellépő taná-
rai a következők voltak: Bo -
hus And rás né, Be reczki-Lázár

Ani ta, Czucz Viktória, Li -
tauszkiné Püski Melinda,
Hamza Lenke, Demjén Gá -

bor, Timkó Sára,
Kovács Gab riel -

la, Erdei Is t -
ván, Zádor
Ma riann, Ba -
goly László,

Be reczki Juli -
anna, Szarka Ist -

ván, Szőnyi Gra -
ciella. Maho vics Tamás pedig
kalotaszegi népdalokat éne-
kelt.      Zs. I.

Hangverseny 
a zene világnapján

A program olyan híd kí -
ván lenni, amely a cigány
kisebbségi és a magyar több-
ségi társadalom között áll,
segíti egymás megértését és
elfogadását. 

Az elnyert Támop-támoga-
tás értéke közel 149 millió Ft,
ehhez önerőt nem kellett hoz-
zátenni. A „Remény-Híd”
programot Békés Város Ön -
kormányzata, a Ma gyaror szági
Pünkösdi Egyház Or szágos
Cigánymissziója, a Türr István
Képző- és Ku tató Központ és
a Remény híd Alapítvány jegy-
zi. A 2015 novemberéig tartó
projekt megnyitóján ezen szer-
vezetek mindegyike képvisel-
tette magát. 

Izsó Gábor polgármester
el mondta, hogy a pályázat
180 személy szakmai képzé-
sét, szakvégzettség megszer-
zését valósítja meg, de való-
jában ennél is sokkal több
embert fog elérni a társadal-
mi beilleszkedést segítő
további programelemekkel.
Kiemelte: szándékuk szerint
a „Re mény-Híd” pályázat
tar tós hatású lesz, életsorsok
változnak meg általa. Durkó
Al bert, a Magyarországi
Pün kösdi Egyház Országos
Ci gány misszió misszióveze-
tője arról beszélt, hogy a
program sikerét az új szak-
mai megközelítések, mód-
sze rek jelenthetik. Ebben

nyújt segítséget mások mel-
lett a Türr István Képző- és
Kutató Központ, amelynek
békéscsabai igazgatója is je -
len volt a projektmegnyitón.
Beszédes Nimród Attiláné
kiemelte: a megvalósítók
elkötelezték magukat a hal-
mozottan hátrányos helyzetű
felnőttek, fiatalok és gyere-
kek hosszú távú támogatásá-
ra, hogy mindannyian meg-
találják helyüket a társada-
lomban.                      Sz. K.

Felzárkóztató program kezdődik
Szeptember 24-én indult el az a pályázati pénz-
ből megvalósuló projekt, amelynek a célja a
Békésen élő hátrányos helyzetű csoportok felzár-
kóztatása. 

A békéscsabai főtéren mu -
tatták be a közelmúltban a
Békés Megyei Közmunka -
prog ramban részt vevő 54
település által létrehozott
mezőgazdasági és ipari ter-
mékeket. A Közfoglal kozta -
tási Kiállításon Békés városa
is részt vett.  A városi stan-
don a Start Munkaprog ram -
ban termesztett és előállított
termékek széles skálája várta
a kedves érdeklődőket.  Na -
gyon népszerű volt a hegyes

erős paprikából készült ter-
mék, ezen kívül a darabos és
vegyes vágott savanyúságok.
A program keretein belül
elsőként készítettek házi
főzésű szilvalekvárt, melyet
az érdeklődők meg is kóstol-
hattak. A kiállítórész dekorá-
ciója nem csak a zöldségfélék
sokaságából állt, hanem ott a
békési Derűs Ház által készí-
tett, városunkra jellemző
különleges népművészeti ter-
mékek is megjelentek.

Békés is kiállított
Csaba főterén

Durkó Albert misszióvezető.
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