
A Békési Újság ezen lap-
számában beszámolunk ar -
ról, hogy megalakult és le -
tette a hivatali esküt az új
városvezetés. 

Írunk továbbá a Márton-
napi Vigadalomról, amely a
soron következő vasárnap
lesz Tarhos közelében. 

Békésiek is részt vettek a
térség nagy gasztronómiai
fesztiválján, a Csabai Kol -
bászfesztiválon, melynek
ven dégvárosa ezúttal legré-
gebbi testvértelepülésünk,
Gyergyószentmiklós volt. 

A Greenpeace nevű nem-
zetközi természetvédő szer-
vezettel egy bányanyitás
ellen demonstrált a német-
lengyel határnál néhány
békési fiatal, akikkel exkluzív
interjút közlünk a 4. oldalon.
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mit vár az új
városvezetéstől

leginkább? 

50%
Munkahelyteremtést
.

25%
Tartsa helyben 
a fiatalokat. 

12.5%
Az intézmények 
jó működését. 

12.5%
Beruházásokat,
fejlesztéseket. 

Lapunk elé…

A Széchenyi téri Forradalmi
emlékműnél rendezett meg-
emlékezésen az összegyűlt bé -
késiek együtt emlékeztek az
1956-os forradalom szabadság-
harcosaira és hajtottak fe jet az
áldozatok előtt. Az ün nepi szó-
nok kiemelte továbbá az össze-

fogás és a magyar szív erejét,
mely együvé formálta a nemze-
tet azokban az 58 évvel ezelőt-
ti napokban, és erőt adtak a
szabad, független Ma gyaror -
szág eléréséért folytatott küz-
delmekhez. Deákné Domokos
Julianna külön szólt a forrada-

lom dél-alföldi vo nat kozásairól
és példaként állította a hallga-
tóság elé azokat, akik „nem
menekültek el, hanem itthon
maradtak, magukban őrizték a
reménykedés szikrájaként a
rendszerváltás óhaját, gondola-
tát, esélyét.” Végül arra kérte
az ünneplőket, hogy emlékez-
zenek büszkén a magyar forra-
dalom és a szabadságharc hőse-
inek bátor fellépésére. 

Később a Jókai Színház két
színművésze, Nagy Erika és Mé -
száros Mihály adott színvonalas
emlékező műsort, végül pedig
koszorúzásra került sor.   Sz. K. 

Csendesen ünnepelt a város
– A felnövekvő nemzedékek történelmi tisztánlátá-
sához újra meg újra fel kell idéznünk a XX. század
nagy pillanatait. Szörnyű rémtetteit éppúgy, mint
kiemelkedő eseményeit, hogy ne lehessen azokat
letagadni, meghamisítani – fogalmazott az október
23-i nemzeti ünnep békési szónoka, Deákné
Domonkos Julianna önkormányzati képviselő.

Az ünnepi szónok Deákné Domonkos Julianna képviselő, iskola -
igazgató volt.
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Október 20-án megtartotta
alakuló ülését az október 12-i
helyhatósági választáson meg-
 választott békési képviselő-tes-
tület. A polgármesternek vá -
lasztott Izsó Gábor és a 11 kép-
viselő letette az esküt. A testü-
let rutinos: a 11 képviselő közül
tízen az előző vagy egy koráb-
bi testületnek tagjai voltak. A
grémiumban többségben van-
nak a Jobboldali Össze fogás
Békésért Polgári Kör tagjai
hat képviselővel. 

A képviselők titkos szava-
zással (7 igen szavazat, 4 ér -

vény telen voks) dr. Pálmai
Ta mást választották meg
alpolgármesternek. Megsza -
vazták a három állandó bi -
zottság tagságát is. Ügy -
rendi, Lakás ügyi, Egész ség -
ügyi és Szo ciális Bizottság
elnöke: Mucsi András, kép-
viselő tagjai: Ba lázs László,
Deákné Domon kos Julianna,
Pásztor János és Szalai Lász -
ló; nem képviselő tagjai:
Bar na Zoltán, Hévízi And -
rás, Miklós Lajos, Pocsaji Il -
dikó. Pénzügyi Bizottság el -
nöke: Balázs László, képvise-

lő tagjai: Barkász Sándor,
Mucsi András, Rácz Attila;
nem képviselő tagjai: Ásós
Gé za, Ilyés Tamás, Juhos Já -
nos. Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke:
Deák né Domonkos Julianna,
képviselő tagjai: Mucsi And -
rás, Koppné dr. Hajdu Ani -
kó, dr. Seres István; nem
kép viselő tagjai: Mester Pé -
ter, Vidáné Endrődy Ildikó,
Varga Emília. Mucsi Andrást
oktatással és kultúrával fog-
lalkozó tanácsnoknak nevez-
ték ki.                Szegfű K.

Letette az esküt az új városvezetés

November 9-én, vasár-
nap rendezik meg a
hagyományos Márton-napi
Vigadalmat Molnár István
békéserdei Libás tanyáján. 

A rendezvény 10 órakor a
megnyitóval kezdődik. A
köszöntők után a Márton ne vű
vendégeket Barkász Sán dor
békési cégvezető és önkormány-
zati képviselő kö szönti. Negyed
tizenegytől fellépések szórakoz-
tatják a megjelenteket. Fellép a
Bor gula család, a Főnix Szín -
játszó Csoport, amely a Lú das
Matyit adja elő, Nyírő József
Halhatatlan élet című írásának
egyszemélyes népi színjátékával
Kul csár-Szé kely Attila székely-
udvarhelyi színművész. 

Délben jó ebéd-
hez szól a nóta Bé -
kési Kocsor Irén
népdal  éne  -
kessel, majd
idő sebb Kádár
Fe renc tá rogatón
ját szik. Még a két
órakor kezdődő betyár-
bemutató előtt a „szeghalmi
hermónikás” áll színpadra. Fel -
lép to vábbá Kalán Judit tarhosi
énekesnő, majd 15 órától a nap
sztárvendége, Tabáni István
énekes koncertezik. Záráskép -
pen 16 órától ajándéksorsolásra
kerül sor.

A falusi vendégasztalon ez út-
tal libasült, libatepertő, lu das-
kása, borjúfalatok, óriás pala-

csinta, mákos
nudli, forralt

bor, forró
tea, üdítő

sör kínálja ma -
gát. A színpadi

fellépések mel lett lesz
kézműves be mutató, ját-
szóház, biotermékek vásá-

ra, va lamint emlékfotózás is.
Minden vendéget mé zes

pálinkával és libazsíros-lila-
hagymás kenyérrel kí nálnak
meg, és szintén mindenki kap
egy ajándékszelvényt. A belé-
pés ingyenes.

A programok szabadtéren
lesznek, rossz idő esetén gu -
micsizma és meleg ruházat
ajánlott.                         

�

Márton-napi Vigadalom a Libás tanyán
Tabáni István lesz a sztárvendég

Izsó Gábor polgármester. Dr. Pálmai Tamás alpolgármester.
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1517. október 31-én Luther
Márton német ágostonrendi
szerzetes, egyetemi tanár 95
tételben összefoglalta kifogá-
sait a korabeli egyházzal kap-
csolatban, majd ezt kifüggesz-
tette a wittenbergi vártemp-
lom kapujára. Ezzel a bátor
tettel vette a kezdetét az a
folyamat, amely egész Európát
felforgatta, és amely a keresz-
tény egyház megújulásához
elvezetett. Ezt hívjuk reformá-
ciónak, melyre minden évben
október 31-én emlékezünk. 

A békési reformátusok
ünnepségén Fehér Csaba lel-
kész hirdette az igét. Arról
beszélt, hogy a reformáció meg

tudja szólítani a nem kereszté-
nyeket, a helytelenül vallásoso-
kat és az elkötelezett keresz-
tény embereket egyaránt. 

– E mozgalom adta az

emberek kezébe az anyanyel-
vű Szentírást, amely ma is
életeket képes megváltoztatni
– emelte ki mások mellett az
igehirdető.                   Sz. K.

Az anyanyelvű Bibliát is a
reformációnak köszönhetjük 

A református iskola 5/d. osztályosai műsorukban emlékeztek a refor-
máció korára az október 31-i ünnepi istentiszteleten.
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A Hőzső utca elején sorakozó házak a vala-
mikor itt folyó Fekete-Körös medrére néznek.
Az utca polgárházai közül a 4. számú díszes,
szép homlokzatával hívja fel magára a figyel-
met. Ide nem lehet
autóval behajtani, de
érdemes elgyalogolni
azoknak, akik váro-
sunk épített értékeire
kíváncsiak. 

A XX. század for-
dulója körül épített
hajlék eredetileg
Bakucz Antal gazdál-
kodó tulajdona volt.
Egy 1910 körül készült fotón a Bakucz-ház
előtti Holt-Körösön még kacsák úszkáltak.
Az 1940-es évek elején az impozáns épületet
Bondár Imre gazdálkodó és családja vette
meg. Ebben a házban született Bondár Gábor,
aki a Dübögő Étteremben, a Borpincében volt
pincér. Hallatlan udvariassága a vendégek
iránt ma is követendő példa a vendéglátóipar-
ban dolgozóknak, és mindenkinek, aki  embe -
rek kel foglalkozik. 1949-ben, az államosítás-
kor az építményt kisajátították. Egy darabig
rendőrségi klub, söntés, italkimérés működött
itt. Majd a rendszerváltásig a Magyar Hon -
védelmi Szövetség gépjárművezető-képző tan-
terme kapott itt helyet. Később is ilyen képzé-

seknek adott helyet e patinás épület, de már
Békés Megyei Defenzív Gépjárművezető-
képző néven. Jelenleg a Nyugdíjasok Háza van
az épületben. 

A ház a sok belső
átalakítás ellenére is
megőrizte eredeti
 hom lokzatát. Az ut -
casorban álló épület
klinkertégla-burko-
lattal készült. A kö -
zépső kis kiülésű fal-
rész, a rizalit, három
falmezőre osztja az
utcai homlokzatot. A

falmezőket kis köténydíszes vakolat választja
el egymástól. A lábazat is klinkertégla-burko-
latú lábazati párkányban végződik. Az utcai
homlokzaton lévő kétszárnyú, egyenes záródá-
sú ablakok vakolt kereteléssel készültek. Az
ablakok fölött erősen hangsúlyozott, íves sze-
möldökpárkányok húzódnak. Zárt, megtört
íves szemöldökpárkányokat is láthatunk. A
félkörív záródású díszes bejárati kapu felső
részén szép kovácsoltvas munkára csodálkoz-
hatunk rá. Sajnos a ház értékes, díszes hom-
lokzata erősen pusztul. Megmentéséért min-
dent meg kell tenni. Az egykori Bakucz-ház
védelme indokolt.            

Bíró György, városvédő
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A VOLT BAKUCZ-HÁZ Savanyú káposzta házilag (hordós káposzta)
A bolti savanyú káposzták zöme nem igazi.

Gyorsított eljárással készülnek, nem tejsavas
erjedéssel, hanem ecet, citromsav, édesítő- és
tartósítószerek hozzáadásával. A savanyú
káposzta a leve tele van vitaminokkal, a belek-
re jótékony hatással van,
fogyaszt és a daganatos sej-
tek szaporodását is gátolja.
C- és B1-vitamint, niacint,
ka rotint, foszfort, kalciumot,
káliumot, magnéziumot és
nátriumot tartalmaz. Fejes
káposztából készül, az er jesz-
tést sóval és vízzel vé gezzük.
Egy 30 literes hordónyi savanyú káposztához 25
kg (tisztítás utáni) fejes káposzta, 1 kg durva
konyhasó, 3 g babérlevél, 7 g egész fekete-
bors, 7 g köménymag, 2 db kápia paprika kell.
Elkészítése: A káposztákat megtisztítjuk, ká -
posztagyalun legyaluljuk. A hordó aljára 5-6
levelet teszünk, megsózzuk, egy – vagy a kicsi,
két – fejnyi gyalult káposztát szórunk rá, majd
egy kis marék sót, 2-3 babérlevelet, köményt,
borsot, és apróra vá gott kápia paprika kocká-
kat. Ezt a rétegezést mindaddig folytatjuk, míg
el nem fogy a káposzta. A tetejét ugyanígy 5-6
szép levéllel zárjuk. Minden réteg káposztát
alaposan le kell döngölni, ököllel vagy döngö-
lőfával. Erre kell egy olyan kerek (nem fém!)
tál, ami belefér a hordóba, és a lehető legjob-
ban lefedi az összes káposztát. Majd kell rá
nehezék: tisztára mosott kő vagy egy 4-5 literes
tetővel lezárható, vízzel megtöltött befőttes

üveg is jó. Ad dig nyomjuk vele lassan lefelé a
káposztát, míg teljesen lé alatt lesz, és a hor-
dóra rá tudjuk tenni a csatos fedelet. 20-24
fokos helyiségben a hordóban 2-3 nap után
megindul az erjedés. Kétnaponta át kell forgat-

ni a levet a hordó óvatos
rázogatásával. Vagy dugjunk
le egy tiszta csövet a leg aljá-
ig, és azon keresztül szívjunk
le slaggal pár liter lét, majd
öntsük vissza a te tejére.
Amikor az erjedés megszűnt,
a hab elkezd le tisz tulni a
tetejéről. Ekkor tegyük át 0-5

fokos helyiségbe, és lezárt fedővel tároljuk.
Minél kevesebbet nyitogatjuk, annál tovább
tartható el. Ha lehet kézzel, fémmel ne nyúl-
junk bele. Ha így nem megoldható a tárolás,
nylon zacskókba téve, lefagyasztva sokáig
eltartható anél kül, hogy tönkremenne benne
ami hasznos.

Egy másik – erdélyi – módszer szerint a
káposztákat kizárólag fejesen tesszük el. A tor-
zsát kivágjuk, megtömjük sóval és minden
réteg káposztára még egy marékkal szórunk rá.
Szárított, száruknál összekötözött csombort
(bor sikafű), kaprot, pár hámozott tormát és
birs almát teszünk a fejek közé. Ha megtelt a
hordó, feltöltjük forró vízzel, majd ugyanúgy
érleljük, forgatjuk a levét, mint előbb leírtuk.
Ha jól dolgoztunk, a lé tiszta lesz és iható,
főzésre használható. Ha apró káposzta szüksé-
ges, késsel felvágjuk a fejet használat előtt.

Mintegy negyvenen vettek részt a Hun ga -
ronektár Édes ipari Üzem, vagy ahogy a
békésiek egyszerűen nevezték, a Cukorka
egykori dolgozóinak találkozóján, melyet,
no ha a gyár ilyen néven már 1995 óta nem
termel, először rendeztek meg október 16-
án. A találkozó kezdeményezője Liszkai
Andrásné volt, aki az üzem beindulásától,
1957-től kezdődően nyugdíjazásáig, azaz
több mint harminc éven ke resztül dolgozott
a Cukorka Üzemben. A találkozó a nosztal-
giázást célozta: felidézték a hangulatos ren-
dezvényeket és dolgos mindennapokat, fia-
talságuk és az üzem szép éveit. Em lékeztek
továbbá a már elhunyt egykori munkatár-
sakra is. Az utolsó békési üzemvezető,
Hégely Sándorné fotógyűjteményéből kive-
títettek jó párat, ki-ki felismerhette magát.
Mint megtudtuk, terveznek egy fotós kiad-

ványt a Cukorka Üzemről, melyhez további
személyes felvételeket várnak. Ez még a jövő
zenéje, de az már biztos, hogy a várhatóan
november legvégén megjelenő 2015-ös
Békési Kalendárium résztelesen feldolgozza
az üzem történetét egy fotókkal gazdagon
illusztrált cikkben.                      Szegfű K.

Október 15-e az ölelés vi lágnapja. Ez a szo-
kás az Egye sült Államokból indult, és célja a
szeretet ünnepére hangolódás. Ahogyan sok
mást szokást, ezt is próbálják meghonosítani
Magyarorszá gon. Miért is ne? Hiszen nem csak
decemberben kell egymásra gondolni, évköz-
ben sem felejtkezhetünk meg a másikról. A
Tisza Kálmán Szakkép ző Is kola diákja sem
gondolták másképpen, ezért összefogtunk.
Elsődleges célunk a gyógypedagógiai oktatási
egy ség, és benne az óvodások megsegítése.
Tavaly egy pá lyázatra filmet készítettünk az
óvodásokkal, mellyel a pályázat különdíját,
egy nettó 30.000 Ft értékű vásárlási utalványt
nyertünk el. A pénz ből az óvodapedagógusok
segítségével vásároltunk játékokat. Kirakós,
társasjáték, nyomdázó készlet, de még egy
motor is belekerült a csomagba. Az ajándékot
az ölelés napján juttattuk el. A gyerekek nem
rejtették el mosolyukat az ajándékok láttán, és
persze mi sem bírtuk ki. Pár örömkönnycsepp
a mi szemünkbe is szökött, hiszen jó volt látni
őket vidámnak, örömtelinek.

Az óvoda dolgozói a gyerekek nevében is
megköszönték az ajándékokat. Még nagy

szükségük lenne egy CD-lejátszós magnóra,
mert a régi sajnos elromlott. Aki esetlegesen
fel tudna ajánlani egy ilyen készüléket,
keresse e cikk szerzőjét a 70/340-51-77-es
telefonszámon.

Serfecz Dávid,
egy volt Tiszás

Tiszások a Tiszásokért

Egyik kedves olvasónk
keresett fel minket a közel-
múltban telefonon, hogy
köszöntét fejezze ki háziorvo-
sának. Szep tember de rekán
otthonában lett rosszul.
Azonnal értesítette dr. Garbai
Imre Gábor fiatal békési házi-
orvost, akinek gyors segélyhí-
vása révén igen hamar megfe-
lelő orvosi kezekbe került a
gyulai kórházban. A rutinos
beavatkozás az életét mentet-
te meg. Ez a békési szívbeteg

férfi a magyar egészségügy
közismerten gyenge állapotá-
ban azt tapasztalta, hogy min-
denki lelkiismeretesen fordult
felé és a gyógyulásáért dolgo-
zott. Gar bai doktor úr a kór-
házban is folyamatosan érdek-
lődött az állapotáról és most,
hogy lábadozni hazakerült a
beteg, az utógondozásban
szintén nagy segítség – tud-
tuk meg. Ezek miatt szeretne
ez a békési férfi köszönetet
mondani. 

Köszönet a
háziorvosnak

Egykori „Cukorkások” találkoztak
ÉDESIPAR Korábban nem volt ilyen rendezvényük
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Van ilyen egyáltalán?
Hiszen a filozofálás sokaknak
épp a tétlen agyalással egyen-
értékű. Mégis, minden, amin
elgondolkodunk, a körülöt-
tünk levő valósággal van
összefüggésben. Most – a
választások után lévén hál’
Istennek – magam is elgon-
dolkodtam néhány elvi dol-
gon, melyek természetesen
összefüggenek a napi történé-
sekkel. Így eszembe jutott
például az igazság (a fájó), és
a szépség fogalma. 

Egy régi kínai mondás sze-
rint, ami igaz, az nem mindig
szép, ami szép, az nem min-
dig igaz. Az igazságot nagyon
sokan próbálták már megha-
tározni, nem sok sikerrel.
Talán Sir Peter Ustinov kí -
vánkozik ide: „Az igazság
olyan, mint egy fényes csillár,
a szobában lévők számára lát-
ható, de mindegyiküknek
más szemszögből.” 

A szépséggel kapcsolatban
nem volt ekkora tülekedés.
De azt hiszem, sokan egyetér-
tenek, hogy a szépség nem
csupán esztétikai fogalom,
hanem belső, lélekből eredő
pozitív dolgok kisugárzása is. 

Visszatérve a való élethez,
hadd idézzem a nem túl nép-
szerű Metternichet, ki szerint
semmi sem sebez jobban az
igazságnál. Schopenhauer
hoz záteszi, hogy minden
igazság három fokozaton
megy keresztül. Először
kicsúfolják. Másodszor hara-
gosan ellenzik. Harmadszorra
magától értetődőként elfo-
gadják. Magam is vívódtam a
múlt hetekben e fogalmak-
kal. Sokszor kellett kimonda-
ni a tisztánlátás végett igaz,
de fájó dolgokat. Megfi -
gyelhettem az előbb említett
fázisait is. Az évek során azt
láttam – politikai karriereket
nézve – hogy lehet szépeket
szólva, igazsággal nem sokat
törődve előre jutni. De
minek? És lehet igazat mon-
dani, félni is akár a következ-
ményektől, ám megkönnyeb-
bülni a kimondottaktól. A
legfelemelőbb dolgok egyike
ez. Az önmagunkhoz való
őszinteség egy jó gyakorlat,
vallom Freuddal együtt én is,
annyit hozzátéve, hogy nem-
csak gyakorlat, hanem az első
kötelező lépés is. Az igazság a
jellemben van ugyanis –
mondja Robertson. E jellem-
hez pedig hitünk segíthet
eljutni: „Ha megtartjátok az
igémet, valóban tanítványa-

im vagytok, megismeritek az
igazságot, és az igazság meg-
szabadít benneteket.” (János
evangéliuma 8:31-32) „Soha
ne kérj bocsánatot érzelmeid
kimutatásáért, mert ha ezt
teszed, akkor az igazságért
kérsz elnézést.” Ezt meg Ben -
jamin Disraeli angol minisz-
terelnök mondta. De Márai
Sándor sem marad le: „Soha
ne félj kimondani azt, amiről
egész lelkeddel tudod, hogy
igaz.” Végül hadd álljon itt
két ismeretlen szerző gondo-
lata: „Az igazság nem tűr
meg semmi álnokságot, nyíl-
tan szól az emberekhez, ép -
pen ezért népszerűtlen.” „Az
igazság csak azt védi meg, aki
eléggé erős, hogy megvédje
az igazságot.” 

Az előbbi lapszámban is
írtam, hogy mindannyian bé -
két szeretnénk már. Én is. De
két dolgot akkor is el kell
mondanom még. Az egyik:
választás után a helyi Fidesz
egy alpolgármesteri állást,
egy bizottsági elnökséget és
jónéhány bizottsági tagságot
kért. Cserében együttmű-
köd nek a város vezetésével,
hozzák a fejlesztési pénzeket.
Ha mindezt nem kapják
meg, ellenzék lesznek, elzár-
ják a Békésre irányuló pénz-
csapjaikat. (Igaz, hogy eddig
is tőlük függetlenül, a saját
munkánk elismeréseként ér -
kezett sokmilliárdnyi fejlesz-
tés a városba.) Na, de ezt úgy
mondják, hogy zsarolási kí -
sérlet, mutyi, a választói aka-
rat semmibe vétele, hatalom
minden áron. Nem a váro-
som fejlődése az első, hanem
a saját pozícióm. Nem szük-
séges kommentár. Az alku
nem jött létre. Újságcikk a
napokból: lemondott – mert
így tartotta tisztességesnek –
Pakson a helyi Fidesz teljes
elnöksége, miután vereséget
szenvedtek az önkormányzati
választásokon.

A másik: „olvasó levelet”
kaptam múlt lapbeli jegyze-
temért, melyben többek
kö zött cigányellenességgel
vá dolnak. Ezt sem kom-
mentálom. Tegye meg he -
lyettem az a számtalan bé -
kési magyar és roma ember,
akinek bőre színétől függet-
lenül segíteni sikerült az
elmúlt négy évben. 

Egy felemelő zárszó kí -
vánkozik ide még. Pél dául
ez: Bár „félelmetes méretű
anyagot gyűjt össze” ez a
fu ra baljobbos ellenzéki pá -
ros ellenünk – akinek nem
inge, ne vegye magára –
nem félünk. Állunk elébe.
De, ha bekötött fejjel lát-
nak az utcán, akkor érvé-
nyes az a mondás, hogy
mondd meg az igazat, és…

Gyakorlati filozófia

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Ferenczi József (Gyula) és
Herpai Erzsébet (Békés)

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Bugyi Fe -
renc (67 évesen), özv.
Budai Sándorné Füredi
Anna (76), özv. Szilágyi
Lászlóné Andor Ilona
Zsófia (70), Czövek And -
rás (72), Bakucz Mihály -
né Bécsi Sára Erzsébet
(83), Pap Sándorné Vetési
Julianna (89), özv. Szabó
Istvánné Kocsor Julianna
(71), özv. László Lajosné
Balog Julianna (86), Kar -
dos János (61, Bél me -
gyer), Somoskőy Ju lianna
Zsuzsanna (72), Püski
Imre (79), Panari Béla
(48), Kovács Mihály (86),
Lipcsei István (79), Hé -
gely Sándorné Mada rász
Mária (67).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

NOVEMBER 1-8.
Turul Patika (Piac tér)

NOVEMBER 8-15. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

NOVEMBER 15-22. 
Levendula Patika (Csabai u.)

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra

valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. 

Orvosi ügyelet a Kossuth utca
16. szám alatt (a volt Tüdő -

gondozó épületében) érhető el. 
Telefon: 66/414-514

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Békésen majdnem egy héten
át folyamatosan gyergyóiakkal
találkozhattak a lakosok, hi -
szen a testvérvárosiak mintegy

80 fővel érkeztek több ütem-
ben a fesztiválra, de szálláshe-
lyül természetesen Békést vá -
lasztották. A rendezvény hely-
színén, a Mokry-sátorban egy
látványos standdal és folyama-
tos fellépőkkel szórakoztatták
az odalátogatókat.  

Izsó Gábor polgármester is

részt vett csapatával a szom-
bati kolbászkészítő versenyen
a Sportcsarnokban, ahol
Wich mann Tamás és Balázs

László önkormányzati képvi-
selő is aktív szerepet vállalt.
Nem messze tőlük gyúrt
Gyergyószentmiklós csapata,
akik ezüstérmes kolbászkészí-
tőként végeztek. 

Ezen a napon több helyszí-
nen képviseltette magát váro-
sunk, hiszen a Mokry-sátorban

lázasan gyúrta a húst az
Ausztráliai és Békési Polgárok
Egyesülete Juhász Zoltán cuk-
rászmester irányításával, Pol -
gár Zoltán a Magyar Kézi labda
Szövetség vendégeivel, a Békési
Kajak-Kenu Club a Magyar
Kajak-Kenu Szövet ség vendé-
geivel, az Optigép Kft. csapata
és a Gyergyó szent miklós ven-
dégváros má sik csapata.

Nem csak jelen voltak, ha -

nem díjakat is elhoztak a
békésiek a XVIII. Csabai
Kolbászfesztiválról. Első díjat
nyert Juhász Zoltán és arany-
érmes kolbászkészítő csapata,
különdíjas Polgár Zoltán és
csapata, továbbá Csiszárné
Balczó Ágnes és csapata
(Optigép Kft.).

Békésiek a Csabai
Kolbászfesztiválon
Idén több szempontból is érdekeltté vált Békés a
Csabai Kolbászfesztiválon. Míg 2013-ban Békés
városa részesült abban a megtiszteltetésben, hogy
vendégvárosként szerepeljen a fesztiválon, addig
idén a szervezők testvértelepülésünket, Gyer -
gyószentmiklóst kérték fel erre a nemes feladatra.

Együttműködési megálla-
podást szentesített a napok-
ban Békésen a Békés Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke és
Kerékpárosbarát Települések
Országos Szövetsége elnöke.
Gyarmati Sándor, a megyei
polgárőrök elnökeként egy-
ben kifejezte szándékát, hogy
a jövőben a megyében tevé-
kenykedő polgárőrök is részt
vesznek az útőri munkában.
Ehhez segítséget jelentenek
azok a kerékpárok, melyeket a
közelmúltban kaptak rendőri
szervektől. 

Izsó Gábor polgármester,
mint a Kerékpárosbarát Tele -
pülések Országos Szövetsége
(KETOSZ) elnöke elmondta,
az útőrként is dolgozó polgá-
rőrök mintaprogramja sike-
resség esetén országossá vál-
hat, ezért különösen fontos,
hogy sok polgárőr vállalja ezt
a feladatot. 

Lapunkban is beszámol-
tunk arról, hogy a békési

székhelyű KETOSZ Kö rö -
sök-völgye Kerékpá ros Útőri
Szolgálat néven elindította
azt a mozgalmat, amely a
Ma gyarországon fellelhető
több ezer kilométernyi ke -
rékpárúr állagának megóvá-
sát célozza önkéntesek köz-
reműködésével. A szolgálat
az erre kiképzett önkéntes
útőrök által figyelemmel
kíséri a kerékpáros létesítmé-
nyek állapotát, megoldja a

felmerülő egyszerű problé-
mákat és a kezelők figyelmét
felhívja a fenntartás hibáira,
velük együttműködve törek-
szik azok megoldására. 

A mintaprogramban érin-
tett települések: Békés, Bé -
késcsaba, Csabacsűd, Dévavá -
nya, Doboz, Gyomaendrőd,
Gyu la (Gyulavári), Kondoros,
Körösladány, Köröstarcsa,
Méh kerék, Mezőberény, Sar -
kad, Szarvas.               Sz. K.

Polgárőrök is útőrök lesznek

Gyarmati Sándor és Izsó Gábor aláírta a megállapodást.
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Békésiek együtt a Csabai Kolbászfesztivál forgatagában. Kolbászkészítésben több csapatunk is jeleskedett.

Sikeres nyomozás
A Békési Rendőrkapitány -

ság október 15-én őrizetbe
vette a 40 éves F. Józsefet és
a szintén békési 34 éves B.
Ibolyát, akik a nyomozás
eddigi adatai szerint október
15-én a Szabadkai utca és a
Kisvasút utca kereszteződé-
sében bántalmazták egyik
ismerősüket, majd miután a
férfi nem tudott védekezni,
meglopták. A gyanúsítottak
ellen kifosztás bűntett elkö-
vetésének megalapozott gya-
núja miatt indítottak bünte-
tőeljárást. 

/Forrás: Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság/



VÁLASZRA VÁRVA
Bizonnyal az elmúlt napokban sok érzés és emlék jött elő a

temetőt látogató emberek számára az elhunyt hozzátartozók és
barátok kapcsán. Megállunk egy pillanatra és megállapítjuk:
élhetett volna még! De az élet megy tovább, és újra rohanunk,
de vajon merre és hová? Lukács evangéliuma 23. fejezetében két
lator viszonyulását láthatjuk a jelenhez és a jövőhöz.

Az egyik lator a kereszten szidalmazva őt ezt mondja: „Ha te
vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, és minket is!” A
másik lator felismerte, hogy Jézus a megoldás az életére:
„Uram emlékezzél meg énrólam, amikor eljössz a te országod-
ban!” Kétféle válasz az élet ugyanazon területéről. Az egyik
elutasította, a másik elfogadta a lehetőséget, amit Krisztus
kínált fel nekik.

Kedves olvasó! Minden ember ad valamilyen választ akkor,
ha Jézusról van szó. Elutasítja vagy elfogadja, a következmé-
nyeivel együtt. Jézus válasza az őt elfogadó lator számára:
„Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsom-
ban!” Az utolsó pillanatban az elveszettnek hitt életből egy
reménnyel teli jövő lett. Ez mindenki számára elérhető, aki
segítségül hívja az Úrnak a nevét, mert az megtartatik. „Ma,
ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!”

Krizsanyik Győző, lelkipásztor

4 2014. november 4.

2016-tól a kétgyerekesek adókedvezményét is növelni
kezdik, évente 2500 forinttal, így ez négy év alatt a duplá-
jára növekszik - mondta Rogán Antal. El fog indulni egy
otthonteremtési program is: jelentősen kiszélesítik a régi
szociálpolitikai támogatást, így beindul az első komoly
lakásépítési program, melyre már 2015 végén jelentkezni
lehet. Megtörténnek a lépések a családok adóterhének
csökkentéséhez. Folytatódik a pedagógus-életpályamodell,
jövőre jön a rendvédelmi életpályamodell, mely 30 %-os
bérnövekedést is magával hozhat. 2016-ban pedig a köz-
tisztviselői életpályamodell bevezetését tervezik. A minisz-
terelnök szerint az internetadóról beszélni is csak egy jövő-
beni nemzeti konzultáció után lehetséges, azaz egyelőre
nem vezetik be. Be kívánják vezetni viszont a szabad vasár-
napot, azaz csak a 400 m2 alatti családi vállalkozásban
működő üzletek lehetnének nyitva vasárnap. A KDNP
frakció megbeszélést folytatott érdekvédelmi szervezetek-
kel, melyek támogatták az elképzelést. Gyógyszertárakat,
benzinkutakat, virágüzleteket, pékségeket, stb. nem érin-
tené a korlátozás. A cél, hogy az egyetlen általános pihenő-
nap minden családnak biztosítsa az együtt töltött időt,
ahogy például Ausztriában és Németországban is. 

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

Adószám: 18392607-1-04.

Pocsaji Bogi már ráné-
zésre szimpatikus lány. Mi -
kor elkezdtünk beszélgetni,
hamar kiderült az is, hogy
nagyon fontos számára a
környezet és annak védel-
me. Ezért barátaival, Knap -
csek Gabriellával és Knap -
csek Brigittával, valamint
testvérével, Emesével ren-
geteg ember otthona meg-
maradásának érdekében
de monstráltak a Green -
peace-szel.  

– Úgy tudom nemrég a
Greenpeace-szel demonstrál-
tatok. Mesélnél erről?

– Egy lignitbányát akartak
megnyitni a lengyel-német
határon és ezért két települést
is le kellett volna rombolni.
Az ott élők többsége sem
egyezett bele a bánya megnyi-
tásába, mert ha megnyitnák,
akkor Németország és Len -
gyelország levegője nagyon
szennyezetté válna. Ezt nem
engedi az Európai Unió éghaj-
lat politikája sem.

– Honnan szereztetek tu -
domást erről a programról?

– A Greenpeace-es aktivis-
ta koordinátor szólt, hogy
most lesz egy nagyobb de -
monstráció. Mondták, hogy
jöhetnek olyanok is, akik
nem aktivisták, ezért is gon-
doltam, hogy mindannyian
mennék. 

– Ha jól értem, akkor tagja
vagy a Greenpeace-nek?

– Igen, Gabika és én. Egy
éve csatlakoztam. Egyik isme-
rősöm mondta, hogy nagyon
szeret itt tevékenykedni, mert
jó a társaság, jól érzi magát és
közben tesz azért, hogy egy
jobb világban éljünk. Ez
nagyon megtetszett nekem,
így elmentünk egy informáci-
ós napra Budapestre, ahol
mindent elmondtak, amit
tudni kell. Nos, ekkor csatla-
koztunk.

– Hogyan zajlott a de -
monst rá ció? 

– Elutaztunk Budapestre,
majd onnan busszal mentünk
tovább Németországba. Egész
éjszaka utaztunk, reggel hét
órára megérkeztünk Guben be,
egy kempingbe. Itt felvertük a
sátrat, pihentünk egy kicsit és
még a délelőtt folyamán elin-
dultunk megnézni a lignitbá-
nyát, ami Guben/Brody kör-
nyékén van. A lényege az volt
a programnak, hogy egy
emberi lánc összekösse Lu -
satiat és Gubent. Körülbelül
másfél óráig álltunk „lánc-
kén”, utána egy lengyel faluba
mentünk, egy zöld fesztiválra. 

– Miért érezted fontosnak,
hogy részt vegyél ezen az ese-
ményen?

– Szerintem akkor van esé-
lyünk egy „tisztább” jövőre,
ha teszünk érte. Nem várhat-
juk, hogy majd valaki más
tesz, nekünk kell cseleked-
nünk. 

– Készül jelenleg valami-
lyen megmozdulásra?

– Nem kell messzire menni
a természetvédelemért: a Kö -
rös-parton fogunk szemetet
szedni, valamint kenuból is a
vízen. 

Béres Tamara

„Nyolc kilométeres emberi
lánc tagjai voltunk”

Magyarok a lignitbánya előtt.

„Én is tudok segíteni!”
A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is adomány-

gyűjtést szervez a Szent Lázár Szociális Központ az
„Én is tudok segíteni!” program keretében.

A felajánlásokat zenés karácsonyi műsor kíséretében adjuk
át a rászoruló gyermekeknek és családoknak.

Amivel ÖN is tud segíteni:
• jó minőségű használt játékok

• tisztálkodási eszközök (tusfürdő, sampon, stb.)
• tartós élelmiszerek

A gyűjtés helyszíne és ideje:
Szent Lázár Szociális Központ 
(Békés, Hunyadi tér 1/1.) és a 

Petőfi utca 33. szám alatti telephely.
Hétfőtől péntekig 8-16 óra között.

Tel.: 06/66/643-588

Adományok beérkezésének határideje:
2014. november 25. (kedd)

TÁJÉKOZTATÓ
Lassan pont kerül egy többéves fejlesztés végére, mivel a

Békési Kistérségi Társulás a „Boundless World-Határtalan világ”
HURO/1101/002/1.2.1. projekt azonosítójú pályázata utolsó
hónapjaihoz érkezett.

A projekt célja Békés, Hajdú-Bihar és a romániai Bihar megye
térségében egy olyan távközlési, szélessávú informatikai infrastruk-
túra kiépítése, ami középtávon meghatározhatja a térség fejlődését.
A projekt végeredménye egy új NGA (Next Generation Access)
típusú távközlési hálózat létrehozása, kiépítése és működtetése az
érintett településeken. 

Ez a beruházás a települések közötti, jelenleg nem megfelelően
működő kommunikációs igényekre hosszú távon megoldást ad. 

A kiépítésre kerülő gerincvonal létesítésével a Társulás elsődleges
célja, hogy az érintett települések egymást megismerve, segítve,
építve és támogatva megfelelően reagáljanak korunk kihívására és
kellő ütemben, egymással kézen fogva, a mai kor igényeivel harmo-
nikusan, egyező módon fejlődjenek.

A megvalósítás 2013. január 1-vel megindult, a kiviteli mun-
kák tavaly nyár óta folynak és rövidesen befejeződnek. A projekt
hátralevő heteiben a megépült rendszer üzembe helyezése és a
szolgáltatás megindítása fog megtörténni.

A „Boundless World-Establishing an NGA Telecommunications Network bet-
ween Békés Sub-Region and Bihor County” HURO/1101/002/1.2.1 ‘Boundless
World” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni
egymáshoz a határ menti térségben élő embereket, közösségeket és gazdaságsze-
replőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érde-
kében, a határ menti térség alapvető erősségeire építve.

Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.

A BÉKÉSI ÚJSÁG online is olvasható:
www.bekesiujsag.hu



– Mi a története a megle-
hetősen szokatlan keresztne-
vednek?

– A szüleim, amikor engem
vártak, a fiúnév már biztosan
el volt döntve, viszont lány-
névben nem jutottak közös
nevezőre. Anyukám bújta az
utónévkönyvet, mert neki az
elsődleges szempont az volt,
hogy passzoljon a vezetékne-
vemhez. Végül a nevemet
apukám adta. Az egyik isme-
rőse kislányát hívták Boni -
tának és annyira megtetszett
neki ez a név, hogy megfogad-
ta, ha lánya lesz, a Bonita
nevet kapja. 

– Világbajnok kick-box
sportoló vagy. Mesélj!

– A kick-box világbajnok-
ságnak az olaszországi Rimini
adott otthont. Erre a versenyre
egy ország egy kategóriában
két versenyzőt indíthatott. A
világbajnokságon 55 ország

vett részt. Így a nyáron napi
edzésekkel, edzőtáborokkal
készültem a nagy megméret-
tetésre edzőm, Gregor Lász ló
segítségével. A verseny hatal-
mas élmény volt. Szá momra
nagy megtiszteltetés volt,
hogy beválasztottak a magyar
csapatba, ami három fiút és
egy lányt jelent.  (Kürti
Bonita a világbajnok kadett I-
es csapattagjai: Bálint Martin,
Bozók Szabolcs, Lakatos Ist -
ván.). A döntőbe jutásért a
szlovénokat győztük le, majd
nagyon kemény csatában,
hosszabbításban kerekedtünk
felül az olaszok 2. csapata
ellen. A világbajnoki címet
hatalmas küzdelemmel szerez-
tük meg az olaszok 1. csapatá-
val szemben. Nagyon örül tem
a győzelemnek a csapattársa-
immal és az edzőmmel együtt.
A dobogón állni mindig nagy-
szerű érzés, de a világbajnoki

dobogón állni felejthetetlen és
felemelő, amikor felcsendül a
Magyar Himnusz egy másik
országban.

– Csiripelik a verebek,
azóta újabb éremmel büszkél-
kedhetsz. Milyen sikereid
vannak?

– A legutóbbi az Andó
László Emlékverseny shotokan
karate volt. Ezen a versenyen
több irányzat elindulhatott,
amelyet a legősibb karate sza-
bályrendszer, az ippon shobu
szabályai szerint rendeztek.
Nagy örömömre aranyérem-
mel térhettem haza. A dobo-
gó legfelső fokán állhattam
már megyei diákolimpián, or -
szágos diákolimpián, megyei
bajnokságon, országos baj-
nokságon, világkupán.

– Miért ilyen nem éppen
nőies sportágakat választottál?

– Először a hiphop táncban
próbáltam keresni a kihíváso-

kat. A küzdőspotba igazából
véletlenül csöppentem bele,
csak egy egyhetes nyári tábo-
rozásnak indult. De nagyon
megtetszett, hogy a kick-box
egy olyan küzdősport, amely
több tradicionális harcművé-
szet elemeit ötvözi. Az edzé-
sek során nő az önfegyelem, az
önállóság, a magabiztosság és
nő a kitartás, akaraterő. A
sport megtanít jól gazdálkod-
ni az idővel és az energiával is.

– Hamarosan pályát kell
választanod. Mik a terveid?

– Ez jó kérdés, hiszen elkép-
zeléseim hónapról hónapra
változnak. A jelenlegi tervem,
hogy rendészeti iskolában ta -
nuljak tovább. Nem szeret-
ném, ha a sport a későbbiek-
ben háttérbe szorulna, ide
pedig azoknak érdemes jelent-
kezni, akik szívesen mozog-
nak, sportolnak, és akiket
érdekel az önvédelem. Tudom,
hogy a sportot az ember csak
ideig-óráig csinálhatja, ezért
fontos a „jó” pályaválasztás.
Mégis olyan iskolába szeretnék
továbbtanulni, ahol pozitívan
állnak a sportolókhoz és érté-
kelik, elfogadják ezt az életfor-
mát, a sportolással járó elfog-
laltságot.                      Gugé

Következő interjúalanyunk
Tóth Tamás nyomdász.
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Szerencsés véletlen…
A Szegedi Kis István Református Gimnázium és
Általános Iskola mindössze hetedikes tanulója, Kürti
Bonita, aki máris világbajnoki címmel büszkélked-
het. Véletlenül került kapcsolatba sportágával, ám ez
egy szerencsés véletlen, mint az eredmény is bizo-
nyítja. A magas, vékony kislányról, aki a Békéscsabai
Lakótelepi SE sportolója, elég nehéz elképzelni, hogy
egy igencsak férfias sportágat űz, s csendes, visszahú-
zódó természete, viselkedése sem árulkodó.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A gyerekkor minden ember
számára meghatározó korszak,
hiszen csak egy van belőle, és
amit ekkor teszünk, az az
egész életünkre kihat. A Békés
Városi Szociális Szolgáltató
Központ Gyermekjóléti Szol -
gálata nemrégiben rendezte
meg a „Gyermekvédelmi észle-
lő- és jelzőrendszer működte-
tése kapcsán a gyermek bán-
talmazásának felismerésére és
megszüntetésére irányuló
szek tor semleges egységes
elvek és módszertan” címmel
szakmaközi megbeszélését. Az
volt a célunk, hogy a jelzőrend-
szeri tagok számára mind szé-
lesebb körben bemutassuk a
gyermekek jogait és legfőbb

érdekeit szem előtt tartó, a
gyermekközpontú közigazga-
tási, büntető és polgári igaz-
ságszolgáltatási eljárásokat és
az azzal kapcsolatos elváráso-
kat. A gyermeki jogok érvé-
nyesüléséről, védelméről, a jel-
zőrendszeri tagok együttmű-
ködési kötelezettségéről, vala-
mint a bántalmazás rizikófak-
torairól és az elhanyagolásról
tartott előadást az intézmény
vezetője. A rendezvénynek a
Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola adott helyet. Záró prog-
ramként a Független Egyesület
nyújtott színes interaktív elő-
adást a dizájner drogokról és
azok hatásairól. 

A HERPESZ KELLEMETLEN, DE KIVÉDHETŐ
Először csecsemő- vagy kisgyermekkorunkban kerülünk

kapcsolatba a herpesz vírussal. Az első fertőzést követően a
vírus az idegek közt, az idegpályákon bújik meg. Olyan ese-
tekben, amikor legyengül az immunrendszer vagy egyéb külső
behatások érnek (stressz, fáradtság-kimerülés, fertőzések,
fogászati kezelés, menstruáció, stb…) a herpesz kiújulhat.
Amikor a vírus aktivizálódik, általában egyazon idegpályán
kerül a felszínre, ezért a herpesz általában ugyanazon (száj, orr,
genitáliák) vagy egymáshoz közeli bőrterületen jelenik meg. A
világon tízből nyolc ember herpesz vírussal fertőzött.

A kialakulás a már sokat emlegetett immunrendszerrel
van összefüggésben. Amennyiben az a megfelelő kapacitás-
sal tud működni, akkor ott nem tud a herpesz megnyilvá-
nulni. Az immunrendszer erősítésének egyik természetes
módja a 4 fő (A, B, 0, AB) vércsoport szerinti táplálkozás is. 

A herpesz általában kellemetlenül érinti az embereket.
Akiknek nem volt herpeszük, sokszor helytelenül reagálnak
a látványra. Fontos ezért tudni, hogy a herpesz nem nemi
úton terjedő betegség és nincs kapcsolatban az illető tisztál-
kodási szokásaival. A herpesz vírustól, ha egyszer bekerült a
szervezetbe, nem lehet megszabadulni, csak a megjelenését
lehet csökkenteni. A kialakult herpesz kezelésére különböző
kenőcsök, tapaszok vannak forgalomba, melyek elsősorban
a seb nyomnélküli gyógyulását segítik elő. 

Vigyázzunk az immunrendszerünkre!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

https://www.facebook.com/kristalypatika

Hosszú évek óta hagyomány
a Békési Alapfokú Mű vészeti
Isko lá ban, hogy
október elsején,
a Zene Vi lág -
napja tisztele-
tére koncer-
tet ad nak az
i s  k o l a
diák jai. Így
történt ez
idén is.

A hangver-
senyen Maho -

vics Tamás, a Belencéres
Nép tánc együttes vezetője

moldvai  tánc -
d a l l a m o k a t
adott elő kava-

l o n o n
( h o s s z ú

f u r u -
l y á n ) .
Továb -

bá fellép-
tek: Szőnyi
Gra  c i e l l a ,
Fábián Júlia

(ma rimba), Zádor Ma riann,
Ko vács Gabriella (zongora),
Bo hus Andrásné, Bereczki-
Lázár Anita (hegedű), Timkó
Sára (fuvola), Bagoly László
(kürt), Litauszkiné Püski Me -
linda (cselló), Demjén Gá bor
(klarinét).

A koncerten egyebek mel-
lett elhangzottak: Vivaldi,
Chopin, Csajkovszkij, Schu -
bert, Brahms és Scott Joplin
szerzeményei. 

Zs. I.

Hangverseny a Zene Világnapján

Október 13-19. között a
Püski Sándor Könyvtárban is
sorra került az Országos
Könyvtári Napok rendez-
vénysorozata. Ismét gazdag és
tartalmas programok várták a
könyvtárba látogatókat.

A meghirdetett Nyáry
Krisztián helyett Dés Mihály
író-újságíró mutatta be ta -
valy megjelent Pesti barokk,
és idén megjelent 77 pesti
recept című könyveit. Szi csek
Margit szakpszichológus lelki
egészségünk megőrzése érde-
kében tartott előadást. Tinkó

Máté békési költő Amíg a
dolgok rendeződnek című
első verseskötetét mutatta be
a közönségnek. A Könyv a
párna alatt címmel kiírt olva-
sópályázatra idén tizenheten
je lentkeztek. Ennek ered-
ményhirdetésére is e héten
került sor. A gyermekkönyv-
tárban Káro lyi Gitta pszicho

pedagógus, meseterapeuta,
alkotó-fejlesztő, meseterápiás
fog lalkozásokat tartott kisis-
kolásoknak. Ugyancsak a
gyer mekkönyvtárban zajlott
kézműves foglalkozás kisdiá-
koknak. A zárónap délután-
ján pe dig a hagyományos süti
parti bemutatója, kóstolója és
receptcseréje történt meg,
amelyre szintén sokan nevez-
tek, s finomabbnál finomabb
süteményeket ké szítettek a
süt ni tudó és szerető békési
könyvtárbarátok. 

Zsombok Imre

Őszi Könyvtári Napok 

Turisztikai 
kiállítás

A közelmúltban Buda pes -
ten mutatkozott be egy turisz-
tikai kiállításon Békés. Sokan
voltak kíváncsiak városunk-
ban fellelhető látványosságok-
ra, szolgáltatásokra, vagy csak
szívesen játszottak a Békéssel
kapcsolatos mini-kvízzel. A
nyertesek a kulturális központ
felajánlásából Békés Kártyát
vagy Csapó-féle szilvalekváros
papucsot kaptak. 



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 

TISZTELT OLVASÓINK!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan

ingatlanhirdetéseket teszünk
kö zé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is. 

Megértésüket köszönjük. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Téglagyári horgásztavon horgászrész
eladó. Irányár: 450 ezer Ft. 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Olcsón eladó vagy kiadó a Tompa u. 22.
alatti kertes ház. Irányár: 1,5 millió Ft. Tel.:
20/921-68-71.
A Balaton déli partjától 30 km-re komfort
nélküli családi ház 1,5 millió Ft-os irány -
áron eladó. Érd.: 30/377-53-10.
Szécsénykertben kétszobás, komfortos
ház eladó. Irányár: 1,9 millió Ft. Tel.: 30/
760-51-54.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 66/415-380.
Békés belterületi részén egy nagyon han -
gulatos telek eladó. Közművek az ud va -
ron, gáz a kerítésig vezetve. A telek 1000
m2-es. Tel.: 70/94-54-869. Ár: 3 millió Ft.
Békésen egyszobás kertes ház a Tárház u.
36. alatt eladó. Ár: 3,5 millió Ft. Üzenetét
hagyja a postaládában.

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. 
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Részben felújított, első emeleti, egyszo -
bás, nagyerkélyes lakás eladó központi
he lyen, a Vásárszélen hátsóudvari zöldö -
vezettel 4,5 millió forintért. 70/55-49-424.
Ház 5 millió Ft-ért eladó a Szélső u. 49.
szám alatt. 30/239-22-95.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás kertes ház eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 70/36-11-973.
Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház ga rázs -
zsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sür gő sen
eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Háromszobás kertes ház eladó. Irányár:
5,8 millió Ft. Érd.: 70/36-11-973. 
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. eme -
leten 2,5 szobás 56 m2-es lakás el adó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
1000 m2 telekkel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/95-27-364.
Ady utca 14D-ben 2. emeleti, 50 m2-es,
kétszobás, egyedi központi fűtéses, klí -
más kulturált lakás eladó. Ár: 7,3 millió.
Tel.: 30/949-99-18.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 20/886-06-50. 
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 fél-
 szobás, felújított lakás eladó tárolóval. Irány -
ár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es ga -
rázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-528-17. 

Négyszobás családi ház eladó 8 millió Ft-
os irányáron. Érd.: 30/377-53-10. 
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen ki -
alakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-
beépítéses ház szép telekkel 8 millió Ft-ért
eladó. Tel.: 66/411-252, 66/414-685.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Zöldövezetben, a Karacs 8A-ban közép-
ső, felújított, második emeleti lakás be -
épített fenyőbútorokkal beköltözhető álla -
potban eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. 30/
554-53-66.
Fáy András utcában földszinti, 1 + 2 fél-
szobás lakás teljesen felújítva igényesnek
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/518-
07-28.
2+félszobás, gáz- és vegyes tüzelésű
összkomfortos családi ház ipari árammal,
garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.:
70/222-75-37.
Pesti utcában összkomfortos, háromszo -
bás ház garázsokkal, 200 m2-es asztalos-
műhellyel, 100 m2-es raktárral, 3 fázissal
eladó. 9,9 millió Ft  70/24-34-923.

INGATLAN 10 MILLIÓ FT FÖLÖTT 

Kamuton háromszobás kockaház eladó
10,5 millió Ft-ért. 20/933-15-13.
Központi helyen kétszobás, nappalis, jó
elosztású családi ház eladó. Irányár: 11
millió Ft. 70/630-67-62.
Békésen teljesen felújított első emeleti
lakás újszerű fenyőbútorokkal berendez -
ve, saját tárolóval eladó. Irányár: 11,5 mil-
lió Ft. Cserét beszámítok. 30/530-96-23.
Iskola utcában 3 szobás, ebédlős, össz -
komfortos, felújított, hőszigetelt, klimati zált,
vegyes- és gáztüzelésű, ipari árammal ellá-
tott ház eladó16 millió Ft-ért. 30/9638-391. 
Háromszobás + nappalis, hőszigetelt,
padlófűtéses, klimatizált ház két garázzsal
és melléképületekkel eladó. Kisebb lakást
beszámítok. Irányár: 23 millió Ft. Érd.:
30/279-47-60.

KIADÓ INGATLAN
Garázs kiadó vagy eladó a Fáy utcában.
Érd.: 30/361-17-01. 
Széchenyi téren kétszobás bútorozott
lakás kiadó. 66/412-220, 66/634-716.

Fáy u. 10/A. alatt sarki garázs kiadó vagy
eladó. 70/386-29-24.

KERT
Kert eladó. Érd.: Mátyás király u. 76.
Idős bácsitól vagy nénitől életjáradékra
legalább 25-30 hektár, jó minőségű szán-
tóföldet vennék. Öntözhetőség előny. Tel.:
66/410-424, 17-18 óra között.
Malomasszonykertben 2 kvadrát kert
eladó járdás dűlőn. Tel.: 30/322-96-59.
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2

zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.
Bekerített borosgyáni kert reális áron eladó.
Víz, villany, szerszámos. 30/ 58-75-153.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, tároló helyiség,
WC van. Tel.: 20/56-09-175.
Malomasszonykertben, a város szélén
kert sürgősen eladó. Termő gyümölcsös,
fúrt kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Békésen a Nagykertben 10 kvadrátos kert
kúttal, szerszámtárolóval eladó. Érd.:
66/634-304.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Jawa Babetta (kétsebességes) eladó. Érd.:
30/457-23-02.
Használt, de jó MTZ alkatrész eladó. Tel.:
30/322-96-59.
35 cm3-es gyerekmotor eladó. 30/307-60-73.
Chevrolet Spark 2005/11 fekete eladó.
Irányár: 665 ezer Ft. Kis fogyasztás, köz -
ponti zár, CD-s rádió. Tel.: 30/476-46-60.

ÁLLAT
Vágni való kisgalamb eladó, akár pucolva
is. Tel.: 30/433-79-89.
10 db egyéves sárgatyúk eladó. 30/239-22-95.
Helyszűke miatt tenyész Római galamb
eladó. 30/813-03-94.
Továbbtartásra kacsa, némakacsa eladó.
Tojóállományomat eladnám: kacsa, né -
makacsa, liba, pulyka. Raktár u. 24. alatt.
Tel.: 70/881-93-00.
Nagytestű németjuhász jellegű fehér kan
farkaskutya (őrkutyának is kiváló) ingyen
elvihető. 30/813-03-94.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Bejárónőt keresek napi 2-3 órára. 30/556-
00-94.
Nyugdíjas hétszemélyes gépkocsival mun -
kát keres. 30/26-90-417.
Nehézgépkezelői és teherautó-vezetői
gya korlattal rendelkező munkatársat kere-
sek békési tüzépre. 20/299-06-21.

EGYÉB 
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Egy db fehér 109x80 cm-es jó állapotú
radiátor eladó. Tel.: 20/560-91-75.
Kávébarna színű kétszemélyes, ágynemű-
tartós, kihúzhatós rekamié két fotellal új -
szerű állapotban 50 ezer Ft-os irányáron
eladó. Szabó D. u. 27/1. Tel.: 66/643-971.
Szürke mikrohullámú sütő féláron eladó.
66/739-890.
Használt és új minőségi ágyneműgarni túra
(darabos is) eladó. Érd.: 30/94-55-433.
Eladó: Simson, szőnyegpadló, fagyasztó-
hű tő, kályha, rézüst, gázpalack, morzso -
ló, hegesztő. Tel.: 66/412-955.
Eladó: 12 mázsa búza, háromkarikás pa -
lackos gáztűzhely. Érd.: 66/410-204.
2 mázsa almacefre eladó. 70/561-33-77.
Ötéves kisfiúra való kabátok, pulóverek,
nadrágok eladók akár egyben is. Érd.: 70/
391-79-09.
Dexion-Salgó polcok több méretben el -
adók. Érd.: 30/93-54-344.
Újszerű állapotban középbarna színű,
valódi bőr, ágyazható garnitúra (3-as rész
+ 2 fotel) eladó. Érd.: 30/279-47-60.
Építkezésből kimaradt padlólap (csúszás-
mentes) eladó. Érd.: 30/94-55-433. 
Eladó kétkerekű háztáji tolikocsi. Tel.: 30/
85-81-911.
Jó állapotú elektromos kerékpárt keresek
megvételre. 30/626-14-31.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény vi lá -
gosszürke színben eladó. 20/560-91-75.
Kétmedencés mosogató saválló kivitelben
+ föléje való kétajtós szekrény eladó.
Érd.: 30/279-47-60.
Örökzöldek kedvező áron eladók. 30/626-
14-31.
Seico automata kávéfőzőgép kitűnő álla -
potban eladó. Irányár: 45 ezer Ft. Érd.: 30/
93-54-344.
Édes és erős házi őrölt fűszerpaprika ter-
melői áron eladó. Érd.: 30/94-55-433.

4,5 LE rotációs kapa, négyütemű, új álla -
potban eladó. Érd.: 30/457-23-02.
220 V-os hattalicskás betonkeverő eladó.
30/307-00-73.
Eladó: szobapáfrány, fehér vitorlavirág.
Érd.: Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Kerékpárt veszek sürgősen. Hajlított vázú,
olcsó érdekel, mert az előző elveszett. Ké -
rem a segítségüket. 20/36-00-470.
100-200 cm-ig luc- és ezüstfenyő eladó.
Tel.: 70/387-11-31.
Kb. 1000 db 269-es piros hófogós cserép
eladó. Érd.: 30/94-55-433.
380 V-os hosszabbító, jobbos-balos dug -
aljjal 50 fm kábellel eladó. 30/307-00-73.
Fenyőrönk eladó. 7 m hosszú, átmérője
70 cm. Érd.: 66/630-599, az esti órákban.
Kukoricamorzsoló 220 V-os motorral
eladó. 30/30-70-073.
Nagyméretű bontott csempekályha eladó.
20/452-37-32.
Átfolyós vízmelegítő palackkal,  kémény -
cső vel eladó. Érd.: 70/36-17-246.
Kiságyba való 60x120 cm-es kókuszma-
trac megkímélt állapotban eladó. Tel.:
20/560-91-75.
Érett istállótrágya eladó, szállítást meg ol -
dom. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó: kanapéágy, újszerű gyapjú perzsa -
szőnyeg (200x290 cm), perzsa falvédő,
gu rulós nagyméretű bőrönd. 30/411-08-57.
Jó állapotú, jól felszerelt férfi bicikli eladó.
Tel.: 30/321-35-52.
Észak-erdélyi kiránduláshoz 2-3 fő útitár-
sat keresek novemberre. 30/94-55-433.
Pirosló hunyortő, télálló kaktuszok, csere -
pes virágok és 14 mázsa búza eladó. 20/
355-77-26.
Eladók: vas- és műanyag hordók, 20 l és
30l kannák, régi csöves rádió, erősítő, tv-
rádió csövek, lemezjátszós rádió, szalagos
magnó javítandó állapotban, nem üzemelő
damilos fűkaszák. Érd.: 30/476-46-60.
Eladó: bontásból csatornavas, ácskapocs,
kéményajtó, gáztűzhely, samott tégla.
Szekrénysorok, heverő, fotel. Tóth u. 22.
20/47-29-658.
Faforgácsolt baromfitrágya ingyen elvi-
hető. 66/427-105. 
Eladó egy darab jó állapotban lévő csem -
pe asztali sparhelt. Tel.: 30/85-81-911. 
Eladó: szobabútor, kihúzható kanapé két
fotellel, dohányzóasztal, heverő,  gáztűz -
hely, számítógép. Érd.: 30/377-53-10.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-
79-89.
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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@GMAIL.COM

MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036

LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 11. KEDD 12 ÓRA.

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értéke-
sítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. II. 16. szám alatti kétszobás, 51

m2-es komfortos lakás. A vételár: 3.600.000 Ft. (hrsz.:
2275/A/16.)

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbe-
adásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/20) alat-

ti üzlethelyiség (31 m²). Az induló bérleti díj: 25.000
Ft+ÁFA/hó.

– Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alat-
ti üzlethelyiség (122 m²). Az induló bérleti díj:
70.000 Ft+ÁFA/hó.

– Békés, Veres Péter tér 7. B. lph. szám (hrsz.:
7032/4/A/36) alatti, 5. sorszámú garázs (17 m²). Az
induló bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA/hó.

– Békés, Veres Péter tér 7. B. lph. szám (hrsz.:
7032/4/A/40) alatti, 9. sorszámú garázs (17 m²) – Csak
zöldövezeten keresztül megközelíthető! Az induló
bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA/hó.

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os és
43-as iroda).
Benyújtási határidő: 2014. november 19. (szerda) 18 óra.

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
keretén belül működő 

Pünkösdi Cigány Szeretetszolgálat 
adományokat keres és gyűjt a rászorulók részére. 

Szekrény, ágy, fekhely, asztal, szék, bútorok, valamint
fűtőberendezés, kályha, tűzhely, csempekályha, gáztűz-

hely, mosógép, centrifuga, konyhafelszerelés, 
cipő, ruha és egyéb felajánlást várunk. 

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”

Az önkormányzat idén is
szeretné felállítani a város
karácsonyfáját. Folytatva a
hagyományokat, most is vár-
ják a lakosság felajánlását.
Olyan fenyőkről lehet szó,
melyek a kertekben óriásira
nőttek és már gondot okoz-

nak. Az önkormányzat vállal-
ja a fa kivágását és ingyenes
elszállítását.

Kérjük, hogy felajánlási szán-
dékát a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán jelezze november
14-én, pénteken 12 óráig a 66/
411-011-es telefonszámon. 

�

Keressük a város karácsonyfájátMeghirdetné boltját, szolgáltatását, de nincs hol? 
Hirdessen verhetetlen árakon a térség közkedvelt közéleti

magazinjában, a BÉKÉSI ÚJSÁG-ban! 
Kéthetente öt településen 24 ezer ember kezébe jut el. 

Hirdetésfelvétel: 30/432-20-30, 
e-mail: bekesiujsag@gmail.com.
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Tudatosan a weben a Netbaráttal
Az Invitel felelős szolgáltatóként fontosnak tartja, hogy ügyfelei körében elő-

mozdítsa a tudatos internethasználatot. A vállalat ezért a közelmúltban elindítot-
ta NetBarát oldalát, amelynek célja, hogy segítse a szülőket és gyermekeiket a

világháló minél biztonságosabb használatának elsajátításában. A portál hasznos
információkkal, tanácsokkal és ér dekes hírekkel szolgál a világháló lehetőségei-
nek felfedezésével és az online veszélyek elleni véde-
kezéssel kapcsolatban. Az oldalról ingyenesen letölt-
hető egy magyar nyelvű szűrőszoftver is, amely to váb-
bi eszközt biztosít a szülők számára, hogy megóvják
gyermekeiket a károsnak ítélt tartalmaktól, valamint
figyelemmel kövessék online tevékenységüket. 

NetBarát – társ a szórakoztató 
és biztonságosabb netezésben
Európai Uniós felmérés szerint Magyarországon a gyermekek mintegy 72 szá-

zaléka rendelkezik otthonában interneteléréssel. Ezek a kiskorúak átlagosan 9
évesen kezdenek önállóan netezni, és naponta mintegy 84 percet töltenek online.

November 6. csütörtök 17 óra
„Három az Egyben” fotó- és képzőművészeti
kiállítás megnyitója. Megtekinthető: január 6-ig.
A belépés díjtalan.
Kulturális központ

November 8. szombat 13:30
Békési FC-Csabacsűd bajnoki labdarúgó-
mérkőzés.
Sportpálya

November 8. szombat 18 órától
Márton-napi Batyus Táncház a Belencéres
Néptáncegyüttessel. Vezeti: Mahovics Tamás
néptáncpedagógus. Zenél a Sutyomba zenekar.
Petőfi u. 21. (Belencéres próbaterem) 

November 8. szombat 18 óra
Békési FKC-FTC Bástya bajnoki férfi kézilab-
da-mérkőzés.
Sportcsarnok

November 8. szombat 19 órától
Békési Rockzenekarok Találkozója. Fellép
mások mellett a békési Hazai Termék, az MTZ
és a Rammsturm zenekar. Belépő: 450 Ft/fő.
Kulturális központ

November 9. vasárnap 10 órától
Márton-napi Vigadalom. Bővebben a címlapon.

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

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

November 12. szerda14 óra
Mozgáskorlátozottak Egyesülete teadélutánja.
Nyugdíjasok Háza

November 15. szombat 13 óra
Békési FC-Kondoros bajnoki labdarúgó-
mérkőzés
Sportpálya

November 18. kedd 19 óra
Claud Magnier: Oscar című színdarabjának elő-
adása két felvonásban a Hadart Művészeti
Társulástól. Főszerepben: Józsa Imre. Jegyárak:
2500 Ft, 3000 Ft, 3500 Ft
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 4-18. KÖZÖTT

Hogy kémia-e vagy vegyészet, az majd-
nem mindegy, még az is, kémikusról vagy
vegyészről beszélünk, de összetételeiben
önkényesen nem cserélhető fel, hiszen van
szervetlen kémia, de szervetlen vegyészet
nincs, van biokémia, de nincs biovegyészet –
és még sorolhatnánk. Érdekes azonban,
hogy minek lehet tanulni: alapképzésen
vegyésznek, mesterképzésen pedig kémi-
kusnak. (Ez olyan jelenség lehet, mint hogy
középiskolában Földünk és környezetünk a
tantárgy neve, de érettségizni már
Földrajzból lehet.) A kémikus mindenesetre
elvontabbnak, elméletibbnek tűnik, mint a
vegyész, ez utóbbit mindenképpen kémcsö-
vek fölé hajló, fehér köpenybe burkolózó
mágusnak képzeljük el. De nem csak a

tudós megnevezése tartogat izgalmakat,
hanem a szakkifejezések is. Itt van mindjárt
az atom, amelynek ógörög jelentése az: oszt-
hatatlan – ez azonnal egy paradoxon, és
akkor még bele sem néztünk a kémiába! A
nyelvújítás dicső hajnalán Erdélyben és
Magyarországon két különböző vegyész-dia-
lektust beszéltek, Kolozsváron ugyanis nem
fogadták el a pesti megnevezéseket. Pesten
például minden fém nevének végére az –any
képzőt illesztették, amelyet az arany végé-
ből „vontak el”. Csupán két esetben maradt
fenn a név: az egyik a higany, a másik pedig
a horgany. Ez utóbbi a cink, az anyaggal
bevont tárgyak nevéből lehet ismerős ez a
kémiából már kikopott kifejezés. 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
KÉMIA VAGY VEGYÉSZET?
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A Mozgáskorlátozottak Bé -
kés Városi egyesülete szeretettel
meghívja tagjait és minden
kedves érdeklődőt a novem-
ber12-én (szerdán) 14 órától
rendezendő teadélutánjára.

Program: dr. Jeszenszky
Attila szakgyógyszerész elő-
adása Hogyan küzdjük le az

őszi-téli nyavalyákat? címmel,
majd tájékoztató az Egyesület
most induló sorstársi tanácsa-
dói szolgáltatásáról.

Helyszín: Nyugdíjasok Há -
za (Hőzső utca 4. szám, bejá-
rat a Libazug utca felől).

A belépés díjtalan, minden-
kit szeretettel várnak!

�

Teadélután a 
mozgáskorlátozottakkal

Kedves Békésiek! Keressük
azokat a békési személyeket,
akiknek nagyszülei dédszülei
tudomásuk szerint részt vet-
tek az I. világháborúban
Doberdónál vagy a környékén
zajló hadműveletekben és
onnan nem tértek haza.

Kérjük, ha birtokukban van
bármilyen emlék (levél vagy
egyéb dokumentum) ebből a
korszakból, hozzák el a
könyv tárba az I. világháború
100. évfordulója alkalmából
rendezendő délutánunkra.

November 25-én, ked-
den 16.30 órakor Bíró
And rással és feleségével
találkozhatnak, akik felku -

tatták a háborúban elesett
nagyapa sírját.

Békéstől Doberdóig címmel
képes beszámolót tartanak a
Szlovéniában, Auszt riában tett
utazásaikról, ku tatásaikról. 

Az előadás helye: Békés
Városi Püski Sándor Könyvtár
olvasóterme.

Célunk, hogy minél több
az I. világháborúban részt
vett békési életútjáról eset-
leg eddig nem ismert részle-
tek is napvilágra kerülhesse-
nek. Ebből mások is ötletet
meríthessenek, hogyan sze-
rezzenek információt még is -
meretlen helyen nyugvó ro -
konaikról.                     

�

Könyvtárosok
felhívása

Idén 
télen is
Vektor Kupa

November 23-tól vasárna-
ponként rendezik a Vektor
Ku pa városi kispályás labda-
rúgó bajnokság meccseit a
Sport csarnokban. A nevezé-
seket Kar dos Imre a Sport -
csar nokban vagy a 20/261-
37-51-es számon várja no -
vember 20-ig. A nevezési díj:
40 ezer Ft/csapat. Két kate-
gória lesz: „amatőr” és „öreg-
fiúk”. A kategóriák első
három helyezett csapatait
díjazzák, és különdíjak is
gazdára találnak.              

�

Lapunkat kéthetente
keresse 

a postaládájában! 
Ha nem kapja meg, 

kérjük jelezze 
a terjesztőknél. 

Telefon: 
+36-30/26-39-595.
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