2015. november 3.  XXIII. évfolyam 22. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Az 1956-os forradalom városi ünnepsége ezúttal is a Forradalmi Emlékműnél zajlott.
Az érdeklődők itt hallgathatták Izsó Gábor ünnepi beszédét, melyben a magyar történelemről is szólt.
- A magyarság, melyet nem

a sors és nem mások kegye érlelt nemzetté, véres küzdelmek árán maradt talpon létének legelső napjától fogva.
Történelmünk és fennmaradásunk is egyedülálló Európában,
de még a nagyvilágban sem
nagyon akad hozzá fogható.

Adománykérés

képünk illusztráció.

A békési Baptista Pontban megindultak a cipősdoboz
akció előkészületei. Az idén is szeretnének sok gyermeknek
örömet szerezni egy cipődoboznyi ajándékokkal. Várnak üres cipősdobozokat, továbbá mindenféle ötletes kis ajándékot, amiket
a készülő ajándékdobozokba szánnának rászoruló gyerekeknek
a kedves olvasók. Munkahelyi közösségek, iskolák, óvodák által
készített kész ajándékcsomagokat is várnak segélyirodájukba, a
Baptista Pontba, amely a Fáy utca 11. alatt található. Nyitva:
hétköznapokon 8 órától 17:30-ig. Köszönjük a támogatást!  

Civil szervezetek képviselői is koszorúztak.

Nem csoda hát, ha mártírok
és vértanúk hosszú sora kísérte
utunkat eme rögös úton. Nagy
nemzeti ünnepeink többsége

ezért éppúgy szól lobogásunkról, sikereinkről, mint a gyászról és emlékezésről.
(Folytatás a 3. oldalon)

Olvasóink egyre sürgetőbb kérdése ezekben a napokban, hogy mikor fog megjelenni a 2016-os Békési Kalendárium.
A kiadvány november legvégén
jön ki a nyomdából és akkor fogjuk „átadni” a
nagyközönségnek,
a hagyományokhoz híven egy
nagyszabású könyvbemutatón, november 27-én.
Néhány téma a tartalomból: házasságközvetítők a régi paraszti társadalomban,

Békés és a millennium, a békési céhvilág, disznótor a régi időkben, a madzagvasút keletkezése és
megszűnése, Petz
Gyula az egykori
községi főmérnök,
temetők és temetkezés Békésen, teendők egész évben
a kiskertben, öreg
ételek. Továbbá az irodalmi
pályázatok legjava, fejtörők,
kvízek és keresztrejtvény nyereményért.
További részletek következő
lapunkban.

Békési sikerek
a Csabai Kolbászfesztiválon
Mint máskor, ezúttal is számos békési látogatott el a Csabai Kolbászfesztiválra, amely
a térség legnagyobb gasztronómiai rendezvénye és a hírek szerint idén mintegy százezernyi vendéget fogadott. Békési csapatok részt vettek a
különféle versenyekben is. A
Madzagfalvi Szilvások csapata
például a töltött káposzta-főző
versenyben az Aranybogrács
díjat nyerte meg, vagyis első
helyezést ért el. Ugyanez a csapat kolbászkészítésben is első
lett, megkapva az V. Krajcsó
Pál emlékverseny aranyérmét.

A csapat tagjai: Poltz József,
Kovács Gábor, Szűcs László.
A hagyományoknak megfelelően az önkormányzat csapata is részt vett a friss kolbász
készítésének versenyében. Izsó
Gábor vezetésével a csapatban Wichmann Tamás olimpiai ezüstérmes, sokszoros világbajnok kenus, Horváth Csaba
olimpiai bajnok kenus, továbbá
az önkormányzati képviselők
közül Deákné Domonkos Julianna és Balázs László gyúrt.
Meglátogatta a standot Mocsai
Lajos kézilabdaedző, a Testnevelési Egyetem rektora is.
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Hősi halottainkra emlékeztek

Mocsai Lajos, Izsó Gábor és Wichmann Tamás a békési kolbászgyúró
asztalnál a 19. Csabai Kolbászfesztiválon.

A Good Báj Biokozmetika

új szolgáltatása…

A különféle csatatereken a magyar hazáért életüket áldozó hősi halottakért Nagy József és Katona Gyula esperesek mondtak áldást és imát.
A koszorúzást követően a megjelentek gyertyát
gyújtottak szeretteik és hőseink emlékére. Sz. K.

…a
 BEMER mágneses terápia,
amely
Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

A mindenszentek ünnepéhez és a halottak
napjához időzítve rendezték meg idén is a Hősök és áldozatok napját az I. és a II. Világháborús Emlékműnél. Emlékezésében Varga Sándor,
a városvédő egyesület tiszteletbeli elnökségi tagja kiemelte, hogy talán egyetlen magyar család
sincs, amelyet ne érintette volna a két világháború több százezres emberáldozata. Az ő emlékük nem hunyhat ki, az emlékezés az utókor kötelessége – tette hozzá.
Békésen a két világégés ismert hőseinek és
áldozatainak neveit a református templom előtt
álló két szobor őrzi. Az I. világháborús emlékművön 707, a II. világháborúsnál 687 név olvasható jelenleg.

Rövidesen megjelenik
a Békési Kalendárium

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A megosztottság, a bosszú, a hatalomvágy, mely megácsolta Nagy Imre bitófáját, mely megtartotta a recski szöges
drótot, ma is itt munkál közöttünk – szólt minden bizon�nyal a helyi ellenzék felé az október 23-án elmondott ünnepi beszédében Izsó Gábor. A polgármester hozzátette, minden közszereplőnek – és valójában minden békési embernek - naponta meg kell hoznia döntését, hogy csatározni
szeretne, vagy egy jobb városért dolgozni.

Fotó: Serfecz Dávid.

Összefogást sürgetett
október 23-án a polgármester

 hivatalosan is
orvosi eljárásnak minősül
 gyógymódnak tekinthető
 javallatok: mozgásszervi betegségek, cukorbetegség és szövődményei, Sclerosis multiplex, szív- és érrendszeri betegségek, bőrproblémák pl. pikkelysömör, gyermekgyógyászat

Kérjen időpontot a személyes konzultációhoz!
Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus  Telefon: 30/477-17-29
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett
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A sör a háztartásban

A Rákóczi utcai református iskola
Jézus üzeni: „Engedjétek hozzám jönni a
kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket...”
/Márk evangéliuma 10:14/
A Rákóczi utca 8. szám alatti református
iskola épülete tömegével, arányaival, nemes
egyszerűséget sugárzó homlokzatával mindenképpen városképi jelentőségű építményünk.
1936-ban épült polgári leányiskolának.
Érdekességként írom, a
tornateremhez közvetlenül színpad is csatlakozott, tehát a tornateremből lehetett látni a
növendékek által előadott színdarabokat. Később befalazták ezt a részt. A földszinten lévő
sarki teremben volt a rajzterem. 1948 után a
megszűnt polgári iskolába a 2. Számú Általános Iskola felső tagozatosai jártak, majd a Karacs Teréz nevét viselő iskola alsósai. Öt éve
lett fenntartó a Református Egyház, az üzemeltető Békés város. Első osztálytól negyedikig folyik itt a gyermekek református keresztény szellemiségben való nevelése.
Az egyemeletes iskola előtt húzódó nagyon
alacsony kerítés, a mögötte lévő kis kertecskével barátságos hangulatot varázsol ide. Az
épületbe kétfelől lehet bejutni. Érdemes a főbejárat felől bemenni. Nemcsak a hatalmas,
szépen megmunkált bejárati ajtó miatt, hanem, mert itt a homlokzaton jól megfigyelhető Békés város címere és Magyarország állami
címere különlegesen értékes, művészi kivite-

lezéssel. A Korona visszaállítására hamarosan
sor kerül. A nemrég felújított iskola őrzi az
eredeti stílusjegyeket. Az önrészhez a Református Egyház is hozzájárult pályázat útján.
Jó ide belépni a nyugalmat árasztó, vastag falak közé, a lengő ajtón még az eredeti rézkorlátot is megfigyelhetjük. A tornaterem előtti kis folyosón is megmaradtak az
eredeti fogasok. Amikor a rendszerváltás
után az épület állapotát vizsgálták, a szakemberek megállapították, hogy az iskola paraméterei az EU-s követelményeknek mindenben megfelelnek. A Horthy-rendszerben
ilyen igényesen építették az iskolákat. Ehhez
az iskolához is építettek szolgálati lakást a hivatalsegédeknek, akiket akkor pedellusoknak
hívtak.
Ha valaki most végigmegy a széles folyosókon, vagy benéz a tantermekbe, a Bibliából vett idézeteket olvashat, ez is bizonyítja,
hogy a tanítók komolyan veszik a református
keresztyén hitben való nevelést. Hégely Laci bácsi citeraszakkörére is van igény. Az alsósokból énekkar is alakult, kiváló színvonalat képviselve. Az ódon falak közt minden feltétel adott a XXI. század követelményeinek
oktatásához-neveléséhez.
Az iskola előtt, az utcán sorakozó dísz eperfák védelem alatt állnak. Ez a védelem megilleti a városképi jelentőségű iskolát is.
Bíró György, városvédő

Változás a képviselő-testületben
Szalai László mandátuma jogerősen megszűnt

Békés Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. február 12-én megtartott
ülésén hozott határozatában - a hatályos magyar törvények által előírt kötelezettségének
eleget téve - kimondta Szalai László képviselő
méltatlanságát. A képviselő élt a törvényben
biztosított jogával, mely szerint a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással - felülvizsgálati kérelmet
nyújtott be a gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A bíróság 2015. október 9-én
meghozott végzésében a kérelmező - Szalai

László képviselő - kérelmét elutasította, a képviselő-testület határozatát hatályban tartotta,
kimondta a méltatlanság fennállását, amely a
képviselői jogviszony megszűnését vonja maga
után. A bíróság végzése ellen további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel válik jogerőssé. A betöltetlen listás képviselői mandátumról a párt bejelentése alapján - a kompenzációs
listán szereplő jelöltek közül (Szabó Gábor, Dr.
Gosztolya Ferenc, Takács János Gábor, Molnár
Gábor Zsolt, Gál Béla, Dr. Rácz László, Szalai
Ádám) - dönt a helyi választási bizottság.

Sokan azt hiszik, hogy a sör nem rejt egyetlen földbarát alternatívát sem magában. De ami tény az
tény: sokféleképpen hasznát vehetjük az italnak.
Az alábbiakban összegyűjtöttük a legérdekesebb
és a leghasznavehetőbb vidéki tippeket a napjainkban „németbornak” emlegetett frissítő felhasználásával.
- Csapdába ejti a csigákat és a csúszómászókat:
helyezzen el több tányérnyi
vagy korsónyi sört a kertjében, lehetőleg az este folyamán. Reggel nyálkás állatok
tömkelege hever majd a csali körül. Ez többször is megismételhető, egészen addig, amíg a sör teljesen el nem párolog.
- Elűzi a rovarokat gyümölcseiről: ha a
konyhájában van egy edénye, amely teli van
gyümölcsökkel, akkor valószínű, hogy legyekben és muslicákban sem szenved hiányt. Ha
meg akar szabadulni tőlük, tegyen a konyhapultra egy tál sört, fedje le műanyagzacskóval, majd vágjon kis lyukakat azon, hogy a rovarok beférkőzhessenek. Ha beleszállnak, akkor ki már nem jutnak.
- Egy-egy kültéri családi program idejére
felfüggeszti a méhinváziót: helyezzen el néhány pohár sört távolabb a megterített asztal-

tól. Ez nem egy hosszú távú darázsszabályozási taktika, de tökéletes megoldást nyújt egy
csípésmentes nap eltöltéséhez.
- Megszabadít a nem kívánt házkörüli egerektől: mindössze annyi a dolga, hogy néhány
deci sört önt egy lavórba, és egy fadarabbal
segíti az egerek oda vezető útját. Mihelyst a
rágcsáló beleesik az itókába, máris „részeg” lesz, és
így elpusztítható.
- Termékenyebbé teszi a
kerti talajt: a sörben lévő cukortartalom kedvezően hat a
virágokra és a zöldségekre.
- Szobanövényei is imádni fogják: beltéri virágokhoz kisebb mennyiségben kell adagolni, hiszen míg szabadtéren
egy-egy áztató eső eloszlatja a sört a talajban, a bent nevelt növényekről ez nem mondható el. Épp ezért óvatosan, csak egy-két evőkanálnyit szabad az élőlényre önteni.
- Élénkzölddé varázsolja a gyepet: ha barna
folttal tarkított a kertjében a fű, aggodalomra
semmi ok, hiszen a sörben lévő savak elpusztítják a gombákat és a kártevőket.
- Megtisztítja arany ékszereket: helyezze
nyakláncait egy tál sörbe. Hagyja egy kicsit
ázni, majd öblítse le és egy száraz ronggyal
finoman törölje át.

Keresse Kenyeret osztanak
lapunkat a baptisták

a Facebook-on is!

A Békési Baptista Gyülekezet Küldetés Alapítványa az Magyar
Élelmiszerbank Egyesület pályázati kiírásán nyerve rászoruló családok körében kenyérosztást végez. A programban kiválasztott
74 családnak hetente öt napon keresztül biztosítják a mindennapi
kenyeret – tájékoztatták a Békési Újságot.

Fórum szülőknek a drogmegelőzésről a Szegediben
A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a
gyermekek egészségtudatos szemléletének kialakításának érdekében fórum sorozatot indított a 2014/2015 tanévtől.
Programunkat diákjaink védelme érdekében,
illetve figyelemfelhívás céljából hívtuk életre. A
mai rohanó világunkban nagy hangsúlyt kell
fektetnünk a drog prevencióra, melyet intézményünk szeretne egy másik szemléletből megközelíteni. Diákjaink közvetlenül testközelből tapasztalhatták meg a beszélgetések alkalmával,
hogy a drog mire képes.
„Volt droghasználók, a drog ellen” elnevezésű fórum a 7-8. osztályosok körében került sorra, amelyet összesen 137 diákunk számára biztosítottunk.
A gyermekek kérdéseket tehettek fel a leszokás
szakaszában lévő szenvedélybeteg fiataloknak,
drog-, alkohol-, szerencsejáték függőnek.
A fórumok létrejöttében és megszervezésében
több szakember, pszichológus és intézmény segíti munkánkat, így a Békési Önkéntes Pont,
Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Koordináló Szervezet Mentálhigiénés Egyesülete, Nagyszénási Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete, Békési Rendőrkapitányság, Békés
Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke.
Mivel a gyermekek többet tudnak a drogok
sokszínűségéről, mint a szüleik, ezért a szülők

Volt szenvedélybetegek tartanak előadást.

számára is szervezünk fórumot. Több szakember osztja majd meg tapasztalatait a szenvedélybetegség elkerülésének lehetséges útjairól
és a segítségkérés lehetőségeiről. Minden kedves érdeklődő szülőt szeretettel várunk!
Időpont: november 12. csütörtök 17 óra
Helyszín: Szánthó Albert u. 3. ebédlő
Rendezvényünk ingyenes!
Kérjük, részvételi szándékát előzetes regisztrációval jelezze. Ezt megteheti november 10-ig a
helyszínen (5630, Békés, Szánthó A. u. 3.), vagy
a 66/411-222-es telefonszámon és a gyiv2013@
gmail.com email címen.
Vég Gábor, intézményegység-vezető
Szegő Edina Zsófia,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
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Ügyeletes gyógyszertár:
okt. 31. – november 7.
Turul Patika (Piac tér)
november 7-14.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
november 14-21.
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.
Szombaton
a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt
(a volt Tüdőgondozó
épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Nyikos István (Békés) és
Varga Julianna (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Nagy
Sándorné Domokos Mária (98 évesen), Baji Gábor
(74), Bódi József (78), Székely István (90), Lestyán
Pál (79), Püski János (60),
Püski Sándor (58), özv. Domokos Ferencné Illés Róza
(85), özv. Téglás Mihályné
Darvas Margit (77, Kamut),
Hargitai László (70), Csarnai Mihály (66), Lackó Péter (86), Szécsi Zoltán (69,
Murony), Kulcsár István
(64), Bíró Gáborné Szlancsik Ilona (74, Kamut),
Soós István (95).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

(Folytatás az 1. oldalról)
Mégis, mi magyarok állhatunk meg a nemzetek között
a legbüszkébben, emelt fővel
vállalva múltunkat, küzdelmeinket.
A polgármester később felidézte 1956 forradalmi eseményeit, és kifejtette a mának
szóló üzeneteit, majd így folytatta:
- Hiba volna, ha ’56 tanulságait, párhuzamait beszorítanánk a múltba. Ha így tennénk, nem tanultunk volna
belőle semmit. Márpedig forradalmárok és karhatalmisták,
elvtelen pártkatonák és tettre kész építő közösségek ma is
vannak. Magyarország immár
másodszor megválasztott kormánya ezért szembesül Brüs�szelben nap mint nap a mai
szocialisták aknamunkájával,
akik újra a nagyhatalmak játszóterére igyekeznek tuszkolni bennünket. Sajnos azonban nem kell ennyire messzire mennünk ilyesféle példák
után, ha figyelmesen éljük a
magunk kisvárosi életét s tes�szük a dolgunkat. A megosztottság, a bosszú, a hatalomvágy, mely megácsolta Nagy
Imre bitófáját, mely megtartotta a recski szögesdrótot, ma
is itt munkál közöttünk.

Fotó: Serfecz Dávid.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Összefogást sürgetett
október 23-án a polgármester

Izsó Gábor mondott ünnepi beszédet.

Az ünnepi beszédben Izsó
Gábor szintén a helyi ellenzék
felé címezve szavait még így
fogalmazott:
- A múltat mérhetjük sokféleképpen, ha tanulságokat
keresünk benne. Mérhetjük
az áldozatok számával, mérhetjük gazdasági mutatókkal
vagy akár bonyolult szóvirágokkal, patetikus értekezésekkel is. Ám a jelent, amelyben
élünk, a jelent csak tettekkel
mérhetjük. A jelent csak tettekkel és közös munkával válthatjuk jövőre. Mint ahogy ’56ban dönthetett mindenki a tépett, lyukas nemzeti lobogó és
a vörös csillag között, s hogy
melyik oldalára áll a barikád-

nak, mi is megkaptuk a döntés szabadságát. Akár közszereplőként, polgármesterként,
képviselőként, akár tanárként, orvosként, mesteremberként, dolgozó békésiként
meg kell hoznunk ezt a döntést, ha úgy tetszik minden
reggel. Közös munka vagy
csatározás? A közösség, a város érdeke, vagy önnön választási sebeim nyalogatása, hatalomvágyam ápolgatása? Kívánom, hogy mi, akik ezen korszak magyarjaiként s békési
lakosaiként megkaphattuk és
megkapjuk a cselekvés lehetőségét, minél többen éljünk
is ezzel! Így, ezzel az odaszánással hajtok most fejet 1956.
október 23-a emlékezete, máig ható, megfellebbezhetetlen
üzenete előtt – zárta gondolatait Izsó Gábor.
Az ünnepi műsort Mészáros Mihály és Liszi Melinda, a
Békéscsabai Jókai Színház két
színművésze adta, majd koszorúzás folyt. Az emlékezés virágait a város vezetése, oktatási,
kulturális és más intézmények,
civil szervezetek képviselői helyezték el. A pártok közül ezúttal sem jelent meg a városi
ünnepi megemlékezésen a Fidesz és az MSZP.
Szegfű Katalin

Zártkerti gyümölcsöst létesít a város
Saját márkás termékekkel bővülhet a Szociális Szövetkezet kínálata

Békés Város Önkormányzata több olyan vidékfejlesztési és mezőgazdasági programban
vesz részt, melyek a helyi adottságok kiaknázásával próbálnak az itt élőknek hosszú távú lehetőséget, perspektívát biztosítani. A város vezetésének meggyőződése ugyanis, hogy a mezőgazdaságnak Békésen nagy tradíciója és különleges
helyi specialitásai vannak.
A Földművelésügyi Minisztérium Tanyafejlesztési Programjának kiírására benyújtott egyéni támogatási pályázati kérelem pozitív elbírálásban
részesült. Békés Város Önkormányzatának az
adható legmagasabb összeget, 6 millió Ft támogatást ítélt meg a bizottság. Az elnyert támogatás
lehetővé teszi zártkerti gyümölcsös létesítését. A
tájfajtaként nyilvántartott békési vörös szilva telepítése, gondozása, majdani feldolgozása kiváló le-

hetőség a helyi értékek bővítésére, munkahelyek
létesítésére. A pályázat zártkert vásárlását, infrastruktúra-létesítést, továbbá a gyümölcsfák telepítését és gondozását 100 százalékban finanszírozza, tehát önerőt nem igényel.
A projekt célja, a helyben és a térségben élő lakosság számára a zártkertekben rejlő lehetőségek
megismertetése, így az önkormányzat által megművelt területek egyben a közösségi kertművelés képzőhelyeivé is válhatnak. Fontos cél, hogy
a megtermelt javak feldolgozásával helyi, magas
hozzáadott értékkel bíró termékek előállítása is
megvalósuljon, például aszalványok, dzsemek,
lekvárok, üdítőitalok készülhetnek. A projekt
már 2015 őszén elkezdődik, remélhetőleg rövidesen saját márkás termékekkel bővülhet a Szociális
Szövetkezet termékkínálata.


Ültessünk fát Békésen!
Immár öt esztendő telt el azóta, hogy
Izsó Gábor polgármester kezdeményezésére faültetési akció volt városunkban. A
Fáy utca környékén kiültetett fák a gondos ápolásnak köszönhetően szépen felcseperedtek.
Önkormányzatunk faiskolájában rövidesen kitermelnek több száz facsemetét,
ezért november hónapra a polgármester ismételten közterületi faültetési akciót kezdeményez. Minden békési lakos,
közintézmény és vállalkozás, aki környe-

zetét fásítani szeretné, térítésmentesen
kap ültetésre alkalmas szabadgyökerű
csemetéket. Az akció november 14-én,
szombaton 9-12 óráig tart a Városháza udvarán, ahol szaktanácsadással is
segítünk. Olyan idős embereknek, akik
nem képesek a fák kiültetésére, természetesen segítséget nyújtunk. Telepíthető fafajok: kőris, hárs, gyertyán, galagonya, ostorfa, szil. Ültetés előtt mindenképpen kérjék ki a városi főkertész tanácsát. A fák akkor fejlődnek optimálisan,

ha számukra
megfelelő környezetet biztosítunk.
Kérjük
a
tisztelt lakosságot, hogy facsemete igényét
előre jelezze a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán
Filó Györgynél a 411-011/140-es melléken. Akció a készlet erejéig tart! 

Jegyzet

A kiút
Pálmai
Tamás

Mert kiút mindig van. A
leglehetetlenebb helyzetben,
helyzetből is. Most kissé kábán állnánk az Európát ellepő emberáradat előtt és a
kontinens vezetőinek tétovasága és/vagy árulása előtt,
ha nem volna csöppnyi országunknak tettekben európai léptékű, gondolkodásban villámgyors és jövőbelátásban világbajnok vezetője. Lehet őt szeretni vagy
sem, de ez bizony tény és
nem talpnyalás. Egyelőre békében vagyunk és az,
hogy a személyes védelmét
- és családjáét - fokozták, az
nem véletlen, mint ahogy az
sem, hogy ezt közzé is tették. Jó helyen tapogatózik,
és a megfelelő lábujjakra lép
rá, s ez bizony bosszantó az
egész foglaljuk el Európát
agyamentség kitervelőinek.
De térjünk vissza a kiútra. Egykori miniszterünk
fogalmazta meg, és bizony
ez is úgy igaz, ahogy leírta Surján László: „Egy több
országra kiterjedő felmérés ugyanazt a részben önellentmondásos véleményt
mutatta, mint amit számos
politikai vezetőnél látunk.
Határvédelmet
akarnak,
de oltalmat is nyújtanának.
Kötelesség a befogadás, de
csak ideiglenesen. Egy dologban látszik valamiféle
egység: tartós letelepedést
nem akarnak az emberek.
Márpedig az adott gyermekszám mellett a tőke számára nincs más megoldás.
Ha tehát leválasztjuk az oltalomra szoruló menekültek
kérdését, akkor az európaiaknak el kellene gondolkodniuk: befogadó legyen az álláspontjuk, vagy fokozott
gyermek-vállalással mentsék meg magukat és jövendő nyugdíjukat. Nálunk a
kormány álláspontja világos: családpárti, s gyermektámogató. De e gyermekeket nem a kormány, hanem
a családok szülhetik meg és
nevelhetik fel. Lesz-e hozzá elég elszántság és erő? A
nemzet jövője a családokban, s nem a parlamentben
dől el.” Ez az utolsó bizony
kulcsmondat: a nemzet jövője, az egész földrész jövője
azon múlik, lesz-e elég család és születik-e elég gyerek
benne ennek zálogaként?

Erre rímel az, amit Erdő Péter bíboros mondott a
minap egy rádióinterjúban:
„Sok minden kikristályosodott. A házasságra való felkészítés és a házasság kísérése. Minden nyelvi csoport,
minden régió kéri és hangsúlyozza azt, hogy az egyház
szervezettebben jelölje meg a
távolabbi, közelebbi, közvetlen házassági előkészítésnek,
a szertartás szép, hatásos lefolytatásának az útját, és azt,
hogy hogyan kísérjük a fiatal házasokat később. Mindez az jelenti, hogy egyrészt
a házasulandóknak legyen
már meg az elmélyült, a személyes, a felelős hitük, másrészt nagyon fontos, hogy a
közösséggel legyenek kapcsolatban már az előkészület ideje alatt és később. Nagyon fontos dolog az is, hogy
a társadalom előtt a családok
érdekében fel kell lépni mindenütt, a helyi hatóságok felé, mindenütt, ahol az ember
részt tud venni a közéletben.
Ezt az alapvető szempontot,
a családok igazi javát a puszta gazdasági hasznosság fölé
kell helyezni, s ezt a hangot
érvényesíteni kell. Ez nagyon
fontos, hiszen ma a család a
gender ideológiával (például
mindenki szabadon dönt arról, hogy milyen nemű) néz
szembe, amely a családot,
mint közösséget meg akarja
szüntetni. Mi pedig azt valljuk, hogy a család olyan emberi értékeknek az átadója,
olyan nélkülözhetetlen alap,
amire a társadalomnak épülnie kell, ami nélkül a teljes emberségre való fejlődés
is zavarba kerül, és legtöbb
esetben nem is válik lehetségessé. Igazán nagy súlyt kell
helyeznünk arra, hogy a családnak a becsületét, az értékét ismerje el a tágabb emberi közösség is. Nem azért,
mert mi ezt így szeretnénk,
hanem mert ez az emberiség
érdeke.”
Súlyos, kemény szavak, de
szintúgy igazak, mint a Surján Lászlóé. És ez is a kiút
része. A tudatosan atomizált, azaz sérülékeny egykékké, szinglikké szétszedett emberek izolált csoportjai helyett a minden
normális társadalom alapjául szolgáló család, no meg
a baráti körök, a civil szervezetek, az egyházak, a jól
szervezett önkormányzatok,
a közös anyanyelv, együtt,
mint az örök emberi értékek
mellett a helyieket is megtestesítő megoldási kulcs, a
kiút felé mutató, követendő
jelzés.
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A vadászkastélyból
a Galéria falaira

Csendesül...

Tanulmányúton jártak a
Szent Lázár Alapítványtól

Akarsz-e bízni?

A mindeddig páratlan tárlatnak a Békési Galéria nagyterme ad otthont. Itt állították ki annak a 18 alkotónak a
munkáit, akik az évente kétszer, tavasszal és ősszel sorra kerülő egyhetes művészi
együttléteken részt vesznek. S
falakra változatos stílusban és

lusban. A mezőgazdasági vállalkozás hosszú évek óta újítja
fel a korábban leromlott állagú impozáns épületet, amelynek falait díszítik azok az egyedi műalkotások, melyek ezen
az inspiráló természeti közelben készülnek. A vezérigazgató emléket állított Ungvári

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

ban folyton arról álmodozunk, hogy egyszer csak eljön a nap,
amikor egymás nélkül, Isten nélkül, kizárólag önmagunkban
bízva „megszületik” a boldogság. A változatlan örök Isten jósága ma sem más, nem változott. A legjobb dolog, amit emberként tehetünk, még mindig az, hogy meglátjuk, észreves�szük, hogy Isten jó. A legjobb dolog még mindig az, hogy
megtanulunk bízni, Istenben bízni. A legjobb dolog, ami ezt
követi: Ő boldoggá tesz. Jóban, rosszban boldogok leszünk.
Igen! Mert ha rá bízzuk életünket, utunkat, nem lesz, ami
kárt okozzon nekünk.
Kezdjük újra, adjunk esélyt Istennek, hogy boldoggá tegyen!
Tudsz-e még, akarsz-e még Istenben bízni? Ő megígérte: így
boldog leszel!
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember,
aki ő benne bízik.” Zsoltárok könyve 34:9
Palotás Kristóf, lelkipásztor

Festmények, fafaragások és ötvösmunkák láthatók a Galéria legújabb
kiállításán.

Magyarország kész segíteni a migránsútvonalon fekvő államokat - mondta Orbán Viktor a nyugat-balkáni migráció által érintett országok vezetőinek brüsszeli
csúcstalálkozóján. Bár Magyarország már nem a bevándorlók útvonalán fekvő ország többé, mégis fontosnak
tartja, hogy felszerelésekkel, technikai eszközökkel segítse azokat az államokat, amelyek a migránsútvonalon találhatók. Országunk a vezetői csúcstalálkozó döntéseinek megfelelően összekötőt jelöl ki a bevándorlás ügyében történő koordinált cselekvés érdekében. Továbbra is
fenntartjuk a zöldhatár lezárását, és maradéktalanul teljesítjük a schengeni egyezményben foglaltakat. Az ország területére csak azok léphetnek be, akik az uniós jogszabályok szerint erre jogosultak. A csúcstalálkozón részt
vevő országok a migrációs válság kezelésére egy 17 pontos akciótervet fogadtak el. A válság elsőszámú oka az,
hogy az Európai Unió és a schengeni övezet egyes országai nem képesek vagy nem készek állni a szavukat. Orbán többször javasolta, hogy ha Görögország nem képes megvédeni a határait, akkor az EU ezt közösen tegye
meg, „de senki nem hallgatott ránk”. Abban bízik, hogy
sikerül véget vetni a Schengennel ellentétes nyitott határok politikájának és a meghívás-politikának.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

technikával készített festmények kerültek, továbbá nagyméretű fafaragások és ötvösmunkák is megtekinthetők.
A közelünkben folyó, de
korábban kevesek által ismert
művésztábor és munkái iránt
nagy érdeklődést mutattak a
békési festőművészek is.
A tárlatmegnyitón Izsó Gábor polgármester köszöntötte
az alkotókat és érdeklődőket.
Ezután Végh László, a Hidasháti Zrt. vezérigazgatója kapott
szót. Elmondta, hogy a Bélmegyer külterületén lévő létesítményt a szeghalmi Kárász család az 1850-es években építtette romantikus-eklektikus stí-

Mihály kétegyházai festőművésznek, akivel az első táborokat szervezték. Ungvári Mihály
tavalyi halálát követően a Zrt.
munkatársi gárdája igyekszik
egyben tartani a közösségéé
érett művésztársaságot és szervezni a művésztáborokat, hogy
az erdő közepén méltóságot sugárzó épület falait továbbra is
méltó alkotások díszíthessék –
mondta el Végh László.
A Kárászmegyei Vadászkastély művésztáboraiban készített alkotások legjavából összeállított kiállítás a Békési Galériában december 15-ig tekinthető meg.
Szegfű Katalin

nál, s ezt valósította meg a közelmúltban. A projekt elnevezése: „Prevenció és alternatívák, avagy társadalmi felzárkóztatás elszántsággal és kreativitással a Békési Szent Lázár
Alapítvánnyal”.
A projekt záró rendezvényre a közelmúltban került sor
a Városháza dísztermében.
Kovács Ildikó, az alapítvány
igazgatója ismertette, hogy
két tanulmányi útra nyertek
pénzt, amelyen két magyarországi települést látogattak
meg, két ötven fős autóbus�szal. Az egyik 800 lélekszámú kisközség a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rozsály, a
másik 350 lakosú falu pedig
a Hajdú-Bihar megyei Told
volt. A tapasztalatcserés kirándulásra elsősorban az alapítvány dolgozói közül vállalkoztak, de együttműködve a város más intézményeivel, pedagógusok, óvónők, a
mentálhigiénés egyesület tagjai és a Rehabil kft. dolgozói
közül néhányan, valamint a
Tisza Kálmán Szakképző Iskola néhány diákja is elfogadta a meghívást. A résztvevők

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Hidasháti Zrt. Kárászmegyeri Vadászkastélyában 2012 óta
A Szent Lázár Alapítvány
Ha mindennap rábízom Istenre utamat, életemet, min- rendeznek művésztáborokat elsősorban magyarországi, to- közel másfél millió forint érdennap boldog leszek. Ennyire egyszerű? Igen. Csak a rábí- vábbá szlovákiai és romániai alkotóknak. Az elmúlt években tékű projektre pályázott a Mazás nem ennyire egyszerű... Ma, az elfogyó bizalom világá- készített alkotásokból október 30-án Békésen nyílt kiállítás.
gyar Nemzeti Vidéki Hálózat-

Kovács Ildikó.

közül többen tartottak beszámolót – mozgóképes tájékoztatót is -, a két tanulmányi útról, kihangsúlyozva olyan fontos emberi értékeket, mint
az összefogás szükségessége,
a kölcsönös segítés és szoros
együttműködés fontossága, a
családi kapcsolatok gondozása, fejlesztése, társas, közösségi, egyesületi, csoportkapcsolatok létrehozása, pozitív élmények szerzése, együttgondolkodás, gyermekközpontúság, példamutatás, szeretet,
bizalom. A tapasztalatszerző
úton a békésiek megismerkedtek e két településen élők
mindennapi
tevékenységével, gazdaságával, oktatásával,
szerteágazó közösségi kapcsolataival, kulturális életével.
Zsombok Imre

2015. 10. 22.
Békés Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY		

BEFEJEZŐDÖTT A DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA JÓZSEF
ATTILA UTCAI ÉPÜLETÉN A FOTOVOLTAIKUS RENDSZER TELEPÍTÉSE
2014. 07. 23-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Támogató, pályázati felhívást hirdetett meg „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” címmel. Békés Város
Önkormányzata 2014 augusztusában a meghirdetett
felhívásra „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Békés városban” címmel pályázatot nyújtott be, mely a
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0272 azonosító számot kapta.
A Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek
ítélte, és a 2015. január 21-ei támogatói döntés alapján
Békés Város Önkormányzata 34 495 579 Ft támogatásra jogosult a projekt megvalósításához.
A pályázat az önkormányzati épületek energiatakarékosságának, megújuló energiafelhasználásának fokozására irányul. A projekt megvalósításával önkormányzati
üzemeltetésű középület villamos energia igényének egy
részét kiváltja a kiépítésre került megújuló energiaforrás
hasznosító berendezés.
A háztartási méretű napelemes kiserőművet az alábbi
közintézményen helyezték el:
- Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola (5630 Békés, József Attila utca 12. sz.)
A napelemek telepítése 2015. október 22-re befejeződött.
A pályázat a Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) keretében, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból (ERFA) kerül finanszírozásra, a támogatási intenzitás 100 %.
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Békési sorsok, békési arcok
Sursum Corda

- Sokan és régről ismerjük a
főorvos urat és mégse. Ki is ön
valójában?
- Olyan ember, mint a többi.
Rendes, családszerető ember.
Az életem sok munka és odaadás. Politizálni sosem értem
rá, mindig dolgoztam. Ma is
szinte minden asszony köszön
az utcán. A félelmet sosem ismertem, bár... A munkám volt
az életem.
- Nem túlzás állítani, hogy
a fél város köszönheti önnek a
születését. Mesélne a pályafutásáról?
- Berényi származék vagyok. A családom, az apám, a
dédapám is szűcsök, kisiparosok voltak. Apámék spórolósak voltak és a pénzből földet
vettek. Mire vége lett a régi
világnak, már 40 hold földjük volt, amit aztán én örököltem. Békésre jártam gimnáziumba 1936-tól nyolc éven
át. Érettségi után az apám azt
mondta: „Látod, milyen jó a
Szegő doktornak! Ott ül a jó
meleg rendelőben! Legyél te
is orvos!” Beiratkoztam a budapesti egyetemre. 1944 szep-

temberében jártunk. Majd
közbeszólt a történelem, jöttek az oroszok és a sokat tudó vasutas nagybátyámmal
bujkáltunk. 1945 tavaszán sikerült hazajönni. Május körül
az apám elküldött Szegedre
az egyetemre, az könnyebben
megközelíthető volt. Ott végeztem el az első három évet,
majd a 4. évre visszairatkoztam Pestre és ott diplomáztam le 1950 decemberében. A
békéscsabai kórház szülészetén voltam egyetemistaként
gyakornok és végzősként is
oda kerültem dolgozni, mint
segédorvos. Az ottani tanács
elnök kuláknak nyilvánított a
40 hold föld miatt, s mivel a
kórház felett is ő rendelkezett,
kitettek és egy fél évig Jaminába kerültem, mint körzeti orvos. A véletlen szerencsének köszönhetően egy másik
„neves” ember ajánlására innen a gyulai szülészetére kerültem segédorvosként. A szülész-nőgyógyász szakvizsgát
1954-ben tettem le, és így már
alorvosként dolgoztam tovább
Gyulán. Aztán mikor megü-

Keressük a város
karácsonyfáját
Városunkban, mint eddig
minden évben, az önkormányzat idén is szeretné felállítani a
város karácsonyfáját. Folytatva a
hagyományokat, most is várjuk
a lakosság felajánlását. Olyanok
jelentkezését, akiknek a kertjében az óriásira nőtt fa gondot
okozhat. Az önkormányzat vál-

lalja a fa kivágását és ingyenes elszállítását.
Kérjük, hogy felajánlási szándékát a Polgármesteri Hivatal
telefonszámán, a 66/411-011-es
telefonszámon jelezze november
13. (péntek) 12 óráig.


Olvasói levél
Ember és ember

Sajnálatos incidens zavarta meg minap a békési rendelőintézet életét. Törvényt nem tisztelve, az illemet teljesen mellőzve, minden jóérzés nélkül, mindenkin áttörve, soron kívül, egy
másik beteg vizsgálata közben zavarta meg az egyik szakrendelő mindennapi életét egy „beteg”, aki „csak a leletéért” jött.
Egy rendelés életében talán az egyik legfontosabb a lelet, a vizsgálat eredményének átadása az azt váró számára. Többek között ebből derül ki, hogy egészséges-e az illető vagy sem. Nem
lehet tehát ezt a pillanatot elbagatellizálni. Előbbi esetben a
vizsgáló orvos kitessékelte a rendelőből a hívatlan vendéget,
majd a bent lévő beteg vizsgálata után elmondta mindezt a folyosón a betolakodónak, aki ezek után gusztustalan és minősíthetetlen szitkokkal illette őt, majd elrohant. Mindezek kapcsán leszögezendő: orvoshiány van. Nyugdíjas gyógyítók dolgoznak, nagyon sokan Békésen is, akik - ha ilyen inzultus éri
őket - bármikor felállhatnak és elmehetnek. Mert - bármennyire hihetetlen - de az orvosoknak is vannak jogaik.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Fel a szívekkel! Bízzatok! Higgyetek! Ne csüggedjetek! Az
örökifjú, ám közel 90 éves Dr. Vladár János főorvos úrnak
lehetne ez a jelszava, akár az életére akár a munkásságára
gondolunk. A vele készült interjú is erről beszél.

rült a békési szülőotthon vezetői állása, megkeresett a békési tanácselnök, vállalnám-e
a megbízatást. Örömmel el is
fogadtam az ajánlatot és 1955
nyarán Békésre költöztünk
a családommal. A szülőotthont végig egyedül vezettem
1986-ig, nyugdíjba vonulásomig. Nehéz időszaka volt ez
az életemnek, mert állandóan
készenlétben kellett lennem.
Éjjel-nappal, hétköznap, vasárnap egyaránt. Odahaza pedig végig volt egy magánrendelőm is, amit 1986 után egy
pár évig még fenntartottam.
Minden nehézség ellenére a
feleségemmel 60 évig éltünk
minden baj nélkül, szeretetben. Öt éve, hogy itt hagyott,
elhalálozott. Nehéz volt az a
31 év, de egyetlen anyai elhalálozás sem volt az általam levezetett 13000 szülés alatt!

- Milyen emlékeket őriz még
a békési szülőotthonról?
- Amikor odakerültem,15
ágyas volt, én fejlesztettem
fel 25 ágyas, jól felszerelt, az
igényeknek megfelelő intézménnyé. Az egész járásból ide
jöttek szülni a nők. Sajnos az
egész országban megszüntették a szülőotthonokat! Mostanában rebesgetik, hogy vis�szahozzák ezt az intézménytípust.
- Nyugdíjasként is „nyughatatlan”. Számos rendezvényen látható. Mi vezérli?
- Ahol lehet, én mindenütt
megjelenek. Kultúrházban,
könyvtárban... Szeretek ilyen
helyekre járni, szeretek emberek között lenni. Szeretek olvasni is, de azt nem nagyon
bírja a szemem. Régebben vadásztam, végigtöltöttem az
egész vadászszezont, de négy
éve már bírok annyit menni.
(120 őzbak, 15 szarvasbika, 5
dámbika, 4 mufflon kos, 1214 vaddisznótrófea bizonyítja
e szenvedélyét, a dolgozószoba
falát díszítve. - Szerző) Ha jól
érzem magam, elmegyek minden kulturális rendezvényre.
Ez a kapcsolatom ma már az
emberekkel. 
Gugé
Következő
interjúalanyunk
Mahovics Tamás néptáncos lesz.

Meghívó
Érezze jól magát Ön is családjával,
barátaival, ismerőseivel

a november 21-én (szombaton)
19 órakor
kezdődő,
a régi békési hagyományokat őrző

VII. REFORMÁTUS BÁL
alkalmán,

amit a

Békési Galériában
rendezünk.
A bál védnöke:

DR. FEKETE KÁROLY

a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
Jegyek elővételben megvásárolhatók november 18-ig
a Református Iskola telephelyein
és a Református Lelkészi Hivatalban.
(Békés, Széchenyi tér 21.)
Telefon: 66/411-357

A jegy ára: 6000 Ft.

Szárított fenyő deszkák és tetőfóliák kaphatók!
Nyitva tartás:
Lipcsei Imre, bútorasztalos
66/417-071
H–P: 7–12 és 13–17.00
Békés, Móricz Zs. u. 16.
70/336-4620
Szo: 8–12
www. lipcseifatelep.hu



Mediterrán étrenddel
megelőzhető a gyomorrák 2. rész
A mediterrán étrend alapvetései közé tartozik, hogy az
egészségtelen zsírokat kiiktatva előnyben részesíti az olíva- a
repce-, a szója- és a lenolajat. Az olívaolajban megtalálható
zsírsavak alapvető fontosságúak az immunrendszer gyulladásos folyamatainak megelőzéséhez, az idegrendszer működésének támogatásához, és az érrendszeri betegségek kockázatának csökkentéséhez.
Az olívaolaj gazdag A- és E-vitaminban, antioxidánsokban, amelyek megkötik a káros szabadgyököket, így rendkívül fontos szerepet játszik a rákos megbetegedések megelőzésében. Telítetlen zsírsavai megakadályozzák a szív- és
érrendszeri betegségek kialakulását, csökkentik a csontritkulás kialakulásának esélyét.
Elsősorban szárnyas húsokat és tengeri halakat, többek
között lazacot, tonhalat, szardíniát, makrélát illesztenek a
mediterrán népek a menübe, kiegészítve ezeket friss, nyers
zöldségekkel, gyümölcsökkel. A napi főétkezéseket kiegészíti 1,5-2 liter víz, valamint naponta legfeljebb 3-4 dl jó minőségű vörösbor. A kemény sajtok is tartozékai a napi ételsornak, valamint a tojás, és az olajos magvak, amelyek tartalmazzák az esszenciális, többszörösen telítetlen zsírsavakat.
Sót csak elenyésző mennyiségben használnak a tőlünk délre
élők, inkább különböző fűszerekkel helyettesítik ezt.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Márton-napi Vigadalom

Időpont: november 8. vasárnap 11–17 óra
Helyszín: Libás Tanya
Sztárvendégek: Bunyós Pityu és Csordás Ákos
Kínálatból: libasült, ludaskása,
ludas káposzta, libatepertő,
hízott máj, birkapörkölt,
óriás palacsinta.
Továbbá: emlékfotózás,
arcfestés, kézműves játszóház.
A belépés díjtalan.
Eső esetén a gumicsizma kötelező.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

„Az emberiesség ereje”
Intézményünk törvényileg meghatározott alapfeladata a rászoruló emberek, a hátrányos helyzetű csoportok segítése. Érzékenyen reagálunk a krízishelyzetekre, nem feledkezünk meg a
mindennapi nehézségekről, problémákról. Az alsóbb társadalmi rétegek leszakadása, a szegénység fokozódása feladattá teszi a
magánszemélyek és vállalatok számára is a tárgyi adományozásban való közreműködést. Úgy véljük, hogy a kölcsönös segítés,
önzetlen felajánlás és támogatás a mai világban elengedhetetlen.
Ha az ön háztartásában van feleslegessé vált háztartási
cikk, intézményünk köszönettel fogadná a nehéz sorsú családok számára a következő felajánlásokat: mosógép, gáztűzhely, bútor, asztal, szék, kályha, babakocsi, kiságy.
Adományai teljes egészében a városunkban élő szegény családok mindennapi boldogulását segíti elő. Kérnénk támogatásukat, mert csak összefogással enyhíthetünk a nehéz élethelyzetben lévő emberek sorsán. A felajánlásokat egész évben szívesen fogadjuk és köszönjük.
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Békés, Jantyik u. 1.
Telefon: 66/414-840.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Csallóközi utca 23. alatt 1722 m2 telek bontásra való házzal egymillióért eladó. Gáz,
csatorna a telken. Érd.: 66/415-469.
Békésen, közel a városhoz 1000 m2-es teljesen közművesített építési telek eladó.
Irányár: 1,8 millió Ft. Tel.: 20/34-723-95.
Régi parasztház felújításra vagy bontásra eladó 700 m2-es telken. Víz, gáz, villany,
szennyvízvezeték van. Ár: 1,9 millió Ft. Érd.:
30/95-22-466.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház eladó a Csabai úthoz közel. Irányár: 2,2 millió
Ft. Tel.: 30/422-45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 66/415-380.
A városközponthoz közel, csendes utcában
851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 2,8
millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.
Hidvégi utcai kertes lakóház eladó. Irányár:
3 millió Ft. 20/547-53-40.
Összkomfortos családi ház eladó Békésen
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Táncsics M. u. 8. alatti régi típusú ház eladó.
Irányár: 3,8 millió Ft. Tel.: 30/302-49-79.
Parasztház a Drága utcában nagy portával
eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 66/643342, 70/222-10-48.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-ért
eladó. CSOK igénybe vehető. Tel.: 66/412070, délután.
Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.:
30/667-45-84.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti
összkomfortos családi ház nagy portával eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-64-42.
Posta utcai kétszobás összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.:
30/36-54-828.
Adyn 45 m2-es III. emeleti, erkélyes, középső garzonlakás eladó. Irányár: 4,7 millió
Ft. CSOK igényelhető. Érd.: 20/47-39-541.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Mátyás király utca 104. alatti ház eladó 5
millió Ft-ért. Tel.: 30/27-26-743.
Komfortos régi építésű családi ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft.
Tel.: 66/410-323.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Békésen kétszobás téglaépítésű kocka ház
eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 5,8
millió Ft. Tel.: 20/20-60-161.
Karacs T. utcában III. emeleti, 58 m2-es, kétszobás, erkélyes, berendezett lakás eladó.
Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 30/22-82-376
Adyn 4. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás
eladó hatmillió Ft-ért. Tel.: 30/193-54-66.
Szarvasi 14-ben III. emeleti, 57 m2-es, kétszobás, nagykonyhás, kilépős lakás saját
tárolóval eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
70/95-30-472.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó
egy felújításra szoruló 3 szobás nagykertes
családi ház, sok melléképülettel. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.

Apróhirdetések
6,5 millió Ft-ért eladó vagy cserélhető kertes házra egy III. emeleti kétszobás, erkélyes lakás az Adyn. Tel.: 30/321-35-52.
Bocskai u. 57. alatti felújított családi ház beköltözhetően eladó 6,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/412-955.
Kétszobás, kockaház melléképülettel, garázzsal eladó vagy cserélhető első emeletire. CSOK igényelhető. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 20/47-42-609.
Széchenyi téren 1 + 2 félszobás III. emeleti lakás eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.:
30/567-99-39.
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház
eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.: 30/9552-247. Irányár: 6,9 millió Ft.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó.
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Eladó vagy első emeleti békési lakásra cserélhető a Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos családi ház. 7 millió Ft. Érd.: 20/77073-40.
Másfélszobás, földszinti, felújított lakás a
központban eladó. Irányár: 7 millió Ft, alkuképes. 1 + 2 félszobásra csere érdekel.
Tel.: 70/310-88-07.
Széchenyi tér 8A-ban III. emeleti, 62 m2-es,
2 + félszobás lakás eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érd.: 30/250-16-58.
Bélmegyeren háromszobás, nappalival, gáz
és vegyes központi fűtéses, jó állapotban
levő ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
70/33-03-897.
Vörösmarty utcában kétszobás, gáz +
vegyes központi fűtésű ház eladó vagy III.
emeletig 1 + 2 félszobás lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 20/439-05-49.
Gerlán kétszobás összkomfortos rendezett
kocka családi ház garázzsal eladó. Földszinti vagy első emeleti lakáscsere érdekel.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 20/338-28-03.
Fáyn IV. emeleti, 61 m2-es, felújított, hőszigetelt lakás eladó vagy kisebbre cserélhető.
Irányár: 7,8 millió Ft. 70/945-89-26.
A Szarvasin IV. emeleti háromszobás,
klímás, központi fűtéses lakás külön tárolóval 7,9 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/19-35-466.
Gyulán összkomfortos, kétszobás kertes
ház a fürdő közelében eladó. Befektetésnek, üdültetésnek is. Irányár: 8 millió Ft.
Tel.: 30/799-50-50, 30/272-43-50.
Karacs 1B-ben 61 m2-es, háromszobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.: 70/516-52-25.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses ház 361 m2-es szép telekkel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252,
66/414-685.
Eladó vagy első emeleti békési lakásra cserélhető a Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház. Nyolcmillió Ft. Érd.:
20/770-73-40.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz- és vegyes tüzelésű, összkomfortos családi ház
ipari árammal, garázzsal eladó. Irányár: 8
millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Ingatlan 8-10 millió Ft között
Békés, Fáy u. 6. alatti I. emeleti,1+2 fél szobás, erkélyes lakás garázzsal együtt eladó.
Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 20/464-10-32.
Hajnal utcában 2,5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9 millió Ft. 70/612-83-74,
70/672-66-28.
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás,
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi
fűtés, melléképületek. Irányár: 9,3 millió Ft.
Érd.: 30/637-60-79.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. Ár:
10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-65.
Az Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős felújított, hőszigetelt családi ház eladó. Ipari áram, melléképület, terasz. Irányár: 16 millió Ft. 30/96-38-391.
Kertes ház eladó vagy elcserélhető 2 db
tömblakásra. Békés, Síp u. 6. 16 millió Ft.
Tel.: 30/448-30-29.
Kert, termőföld
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Kamuton (Bakuczon) 21hektár 910 AK értékű jó minőségű termőföld eladó. Irányár:
60,5 millió Forint. Érd.: 20/47-67-000.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Szécsénykertben 500 négyszögöl kert eladó. Rajta kőépület, szerszámos, fúrt kút.
Érd.: 66/634-398.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség.
Érd.: 20/560-91-75.
Malomasszonykertben elején 3 kvadrát bekerített kert eladó. Víz, villany, faház, termő
gyümölcsfák. Tel.: 30/822-47-88.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Sebők kertben 1198 m2 zártkert eladó termő gyümölcsössel. Víz, villany, téglaépítésű nyaraló, pince, kamra, szerszámos. Tel.:
70/64-531-79.

Jármű, alkatrész
Simson Star kitűnő motorral eladó. Érd.:
30/457-23-02.
Honda VTZ 250-es motorkerékpár 14 ezer
km-rel újszerű állapotban eladó. Irányár:
280 ezer Ft. Tel.: 20/945-07-26.
Ford Fiesta megkímélt állapotban eladó.
Tel.: 30/44-826-88.
Eladó egy jó állapotú elektromos moped
rokkantaknak. Irányár: 50 ezer Ft. Tel.:
70/595-63-23.
Jó állapotú Simson eladó. tel.: 20/945-0726.
Oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül és
P10-es üzemképes blokk eladó Kamuton.
70/27-10-532.
Hyundai Accent LS eladó. Érd.: 30/97-77600.
Kerti traktor (3 sebességes) járó kerékkel 8
db kapával eladó. Érd.: 30/457-23-02.

Állat
Vágni való kisgalamb eladó, akár konyhakészen is. Tel.: 30/433-79-89.
2 db nagysúlyú hízó eladó. Érd.: 66/415467, 70/616-48-65.
Hagyományos takarmánnyal etetett 2 db
150 kg-os sertés eladó. Érd.: 66/634-708.
Malacok eladók. Érd.: 70/32-79-179.
40-50 kg-os süldők és mangalica malacok
eladók. 30/46-38-811.
Eladó: vágni való csirke, előnevelt némakacsa, csirke, hasas és vágnivaló nyúl, kisnyuszik. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Hasas kecskék, fiatal gidák, bak eladó vagy
hasznos cserét beszámítok. 20/472-96-58.

BÉRELHETŐ!

ingyenes apróhirdetés!
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 10. kedd 12 óra

49 éves, rendezett körülmények között élő
férfi korban hozzá illő hölgyet keres. 20/27450-60.

Munkát keres, ajánl
Szalagfűrészre
gépkezelőt
keresek.
70/584-63-14.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.

Egyéb
KÖLTÖZTETÉST vállalunk,
a távolság nem akadály!
+36-70/611-3717
100 kg kiforrt veres szilva cefre 100 Ft/kg
áron eladó. Tel.: 66/412-070.
Kávébarna bontott kályhacsempe eladó két
ajtóval és tűzráccsal. Kb. 90x70x170 cm
méretű kályha volt. Irányár: 30000 Ft. Érd.:
20/338-28-03.
Friss, kertben termelt, étkezési mák eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Körrostás nagy teljesítményű daráló eladó.
3 fázis 2,2-es motorral 12 perc/vászonzsák
teljesítménnyel. Érd.: 70/32-59-217.
2,5 mázsa bio mézédes körtecefre eladó.
30/34-14-420.

A Rákóczi utca 20. szám alatti
cipőjavító műhely teljes
berendezéssel, anyaggal ELADÓ.
Érdeklődni: 66/412-070.
Több száz könyv eladó Békésen. Már párszáz forinttól sokféle témában lehet válogatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu címen.
7. és 8. osztályos és gimnáziumi tankönyvek újszerű állapotban eladók. Érd.: 30/9560-637.
Diófa disznótoros asztal (szétszedhetős),
sózóteknő és ablakszárnyak eladók. Érd.:
66/634-398.
Eladó 3 db különböző fogsűrűségű gereben. Érd.: 20/401-39-45.
Eladó: új hosszú női bunda, új férfi 3/4es irhabunda, új szánkó, kis hanglemezek
a 60-70-es évek slágereivel. Tel.: 30/27243-50.
Eladó: pálinkafőző 100 l duplafalú vízfürdős
üst, 25 l rozsdamentes fazék dupla aljú.
30/542-77-01.
Bontásból eladók üvegfalak, ajtók, ablakok,
konvektorok, faanyag, deszka, szarufa, gerenda, tégla, cserép, hullámpala, hulladékfa
tüzelőnek, sínvasak, oszlopok. 20/472-96-58.
Slávia 631-es, esetleg 630-as légpuskát
vennék maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/9450-726.
Eladó 2 db kétsínes függönytartó, keretbevágó nagy fűrész, újszerű hosszú női és
férfi bőrkabát. Tel.: 30/272-43-50.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Újszerű állapotban kapszulás kávéfőző fél
áron eladó. 30/57-44-088.
Óriás kaktuszok eladók. 30/94-55-433.
Eladó: új férfi Csepel kerékpár féláron, és
szőlőprés zúzóval. Érd.: 20/387-05-58.
Új nagy konyhai asztal 3 db székkel, és
üvegtetős dohányzóasztal eladó. 30/57440-88.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, előszobafal,
hűtőláda, gázpalack, 2 db zsírosbödön, 15
l új fazék, háromrészes ülőgarnitúra. Érd.:
30/905-49-14.

Vintázs

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Váradi utcában 2,5 szobás, gáz- és vegyes
tüzelésű, összkomfortos családi ház garázzsal eladó. Első emeletig tömblakást beszámítok. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 20/4742-609.

Társkeresés

Személygépkocsival
vontatható,
12 méteres emelők
bérelhetők!

 kabátok
 dzsekik
 pulóverek
 kesztyűk
 sapkák
 csizmák
 takarók
 plédek

Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzuhannyal eredeti csomagolásban eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
120 literes alig használt hulladékgyűjtő
edény 7500 Ft-ért eladó. 30/57-440-88.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Veres szilvafa csemeték, labdarózsa,
aranyeső és hibiszkusztövek eladók.
20/355-77-26.
Őrölt édes és erős fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
2 db jó állapotú heverő eladó 5000 Ft/db.
20/580-55-70.
Új és használt paplanok és párnák eladók.
30/94-55-433.
Négyégős Karancs gáztűzhely eladó.
30/57-35-474.
Eladó: Safató fali, kombi gázkazán eladó alkatrésznek, egyfázisú 220-as terménydaráló. 30/573-54-74.
Eladó: téli kabátok, női és férfi irhabunda,
régi rádiók, használt mosógép, régi kombinált hűtő. Érd.: 66/413-771.
Eladó: vezetékes gáztűzhely, gáztűzhely palackkal, üst üstházzal, permetező, fűnyírók,
fateknő, talicska, cefrés hordók, konyhai
sarokülő. Érd.: 70/77-49-886.
Építkezésből megmaradt új csúszásmentes járólap eladó. 30/94-55-433.
Négyégős Zanussi gáztűzhely eladó.
30/273-78-07.
Eladó: 4 db szobafenyő, pálmák, szobanövények, fehér és rózsaszín leánder. Érd.:
30/905-49-14.

Eladó: szekrénysor, ülőgarnitúra, hűtő
szekrény, szőnyegek, rekamiék, Erzsébet
hálószekrény+asztal+éjjeliszekrény, dohányzóasztalok, gázpalackok, székek, sarokpolc, női kerékpár, kővályúk, új hallókészülék. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Százéves szövőszék és ÉTI gázkazán eladó. Érd.: 30/97-77-600.
Üres gázpalack eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: táskavarrógép, gáztűzhely, hegesztőszekrény, morzsoló, rézüst. Tel.: 66/412955.
Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban, teljesen újonnan eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Eladó: 2 db új kerékpárülés, bőr derékszíjon
bőr övtáska, kamrazár, gyékény szakajtókosár. 70/236-35-37.
220 V-os szalagfűrész 600-as motorral
együtt eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Eladó: bontott beépíthető csempekályha,
kályhaajtók, rostélyok, kéményablakok, samott tégla, kéménykalap, konvektorok. Tóth
u. 22. 20/472-96-58.
Eladó leánder (új fokasztás, piros, fehér,
rózsaszín, vajszín), pirosvirágú klivia, sárkányfa. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Dióbél eladó. 70/630-67-62.
Pirosló hunyor, gyűszűvirág, pirosvirágú
erika és más évelő tövek eladók. 20/35577-26.
Eladó: íróasztal, dohányzóasztal, szőnyegek,
mázsa, mérleg, Phonix varrógép, 3 Thonett
szék, régi diófa asztal, 2 db zsírosbödön,
húsdaráló gépek. Érd.: 30/95-22-466.

Aktívan él a 90 esztendős
Komáromi László

A napokban töltötte be 90.
életévét Komáromi László, akit
Izsó Gábor polgármester köszöntött születésnapja alkalmából. Laci bácsi jó egészségnek
örvend, Kasza utcai otthonában
él a feleségével, akivel három
fiút neveltek fel. Vasutasként
ment nyugdíjba, de mostaná-

ban sem tétlen, a kertben tevékenykedik szívesen. Nagy örömére szolgál, ha meglátogatják
unokái és büszke rájuk, amikor
az iskolai fellépések alkalmával
jól szerepelnek. Ezúton kívánunk Laci bácsinak boldog születésnapot és további, jó egészségben eltöltött éveket!

INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő bérbeadásra meghirdeti
a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
• Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/20)
alatti üzlethelyiség (31 m²). Az induló bérleti díj: 17.500
Ft+ÁFA/hó.
• Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti üzlethelyiség (122 m²). Az induló bérleti díj: 49.000,Ft+ÁFA/hó

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező
alábbi ingatlanokat:
• Békés, Veres Péter tér 7/A. V. 15. szám alatti kétszobás, összkomfortos 54 m2-es lakás (hrsz:
7032/4/A/15) . Vételár: 2.000.000 Ft.
• Békés, Veres Péter tér 7/A V. 13. szám alatti kétszobás, összkomfortos 54 m2-es lakás (hrsz:
7032/4/A/13). Vételár: 2.500.000 Ft.
• Békés, Veres Péter tér 7/B. IV. 10. szám alatti kétszobás, 54 m2-es lakás (hrsz.: 7032/4/A/25.). Vételár: 3.200.000 Ft.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán (5630 Békés, Petőfi S. u. 2., 32-es iroda).
Benyújtási határidő:
2015. november 20. (péntek) 12 óra.
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Teremtés ünnepe a Szegediben
A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa évről évre javasolja, hogy emlékezzünk
meg a teremtés ünnepéről, a
teremtett világ szépségéről és
törékenységéről. Mi, a Szegedi
Kis István Református Gimná-

zium tanulói Katona Gyula esperes úr szervezésében idén negyedik alkalommal gyűltünk
össze a Hajnal Ábel teremben
ebből az alkalomból. A mostani téma az éghajlati igazságosság volt, az „egy gazdag meg

A felvételen látható diákok: Szatmári Tünde, Varga Krisztina, Nagy Roland, Fodor Boglárka, Korcsok Bettina.

egy szegény” bibliai történet
(2Sám 12,1 - 12,4) alapján.
„A Föld kiáltását meg kell
hallanunk” - hirdeti Ferenc pápa, és nekünk is az a célunk,
hogy minél közelebb kerüljenek diákjaink a probléma
megismeréséhez és a gondok
megoldásához. A bibliai idézetek és a természetről készül fotók megismerése után a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült dal refrénjével zártuk a délutáni együtt
gondolkodást: „Nézd a bolygót! Oly tiszta kék, élj ma úgy,
hogy éljen még.”
A 12/B osztály érettségiző
diákjainak ezúton köszönöm
meg a segítségét.
Molnárné Bányai Sára,
biológia-kémia szakos
középiskolai tanár

Egy nyelvet beszélünk
Az a gonosz síkság…
Kiváló tudós, nagy formátumú hazafi volt
Thaly Kálmán, Jókai másodunokatestvére,
akinek harminc éves munkájába tellett, míg
II. Rákóczi Ferencnek és társainak hamvait
hazaszállíthatták – a kiegyezéstől nagyjából
a Millenniumig minden lehetőséget megragadott, hogy kérvényezze: a császár rendelje
el a fejedelemnek és néhány társának exhumálását. Az ő ötlete volt az is, hogy az Ezredévet emlékművek állításával ünnepeljék.
Szerteágazó közéleti tevékenysége jutalmául
megkapta a Szent István-rend lovagkeresztjét, s egyebek között a török és az olasz állam
is kitüntette, egyetemi díszdoktor lett s az
Akadémia tagja. (Meg is hálálta: halála után
ötezer koronát hagyott az intézményre.) Igen
ám, de… ettől aligha szerepelhetne egy nyelvi rovatban. Thaly mint a Rákóczi-kor fanatikus rajongója, megjelentette Thököly Imre és Esterházy Pál herceg addig kiadatlan

Vígjáték színdarab békési
színésznővel
Neil Simon: Női furcsa pár című vígjátékával indul a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 2015/16-os színházi szezonja. A briliáns
szellemiségű, bohózatba illő konfliktushelyzetekkel teletűzdelt darab szereposztásában többek között szerepel az egykori tévésorozatból,
a Familia Kft-ből jól ismert Xantus Barbara,
a musical énekesként is elismert Mészáros Árpád Zsolt, valamint a békési kötődésű Steinkohl Erika is.
A történet két női főhőse semmiben sem
egyezik, mindenen összekapnak, mégis egymásra vannak utalva: igazi barátnők. Megpróbálnak kilépni az elfuserálódott élet mindennapos szürkeségéből: a két nő a házban
lakó, vacsorameghívásuknak eleget tevő, jóképű spanyol testvérpárral vigasztalódik...
További szereplők: Zorgel Enikő, Gerner Csa-

Programok november 3-14. között
November 3. kedd 17 óra
A Békési Fotós Klub kiállítása.
Kulturális központ
November 7. szombat 19 óra
Békési Rockzenekarok Találkozója.
Kulturális központ

Vígjátékkal indul a békési színházi szezon.

ba, Borbás Erika, Miklós Kriszta és Szilágyi
Annamária. Rendező: Janik László.
A vígjátékot november 19-én, csütörtökön 19
órától láthatják a kulturális központban.
Jegyárak: 2700 Ft/fő; 3200 Ft/fő; 3700 Ft/fő.
Bővebb információ és helyfoglalás: 66/411-142;
jegy@bekesikultura.hu.

naplójegyzeteit, s ha már belelendült, egynéhány általa összegyűjtött kuruc éneket is.
Később maga is írt egy kötetre való kuruc
verset (benne számos Petőfi- és Arany-kép
alig elváltoztatott másával). Igen ám, de az
irodalomtörténészek már akkor is résen voltak, s megvizsgálták a két kuruc-kötet verseit. Bizony arra jutottak, hogy az „eredeti”
kuruc balladák sem eredetiek – vagy ha azok,
a forrásaikat senki nem látta Thaly Kálmánon kívül. A minden kétséget kizáró bizonyítékhoz még pár évtizedet várnia kellett a magyar nyelvtörténetnek: az „összegyűjtő” által
szívesen használt síkság szóról ugyanis kiderült, hogy a kuruc korban egyszerűen azt jelentette: hasmenés. Hát ezen a síkságon csúszott el szegény Thaly Kálmán, akire inkább
hamisítása, semmint tudós tevékenysége miatt emlékezünk.
Szilágyiné Szabó Ágnes

November 14. szombat 8-14 óra
Békés Gardrób – jó állapotú, pénztárcabarát vásár. Ruhák csecsemőtől a felnőtt korig, játékok,
kiegészítők, használati tárgyak. Közben gyermekmegőrzés és hordozókendő kötési technikák
bemutatója. 
Kulturális központ

November 14. szombat 11 óra
Békési TE II. – Kisújszállás NBII-es bajnoki
asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok
November 14. szombat 13:30
Békési FC – Battonya bajnoki focimeccs.
Sportpálya
November 14. szombat 18 óra
Márton-napi Batyus Táncház a Berencéres Néptáncegyüttessel a Suttyomba zenekarral. A belépés ingyenes.
Petőfi S. u. 21. alatti próbaterem

FényKépességeink
– a Békési Fotós Klub kiállítása
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban november
3-án, kedden 17 órakor „FényKépességeink” címmel nyílik
a Békési Fotós Klub kiállítása.
A Gazsó János és ApátiNagy Lajos fotográfusok által

vezetett klub hagyományosnak mondható év végi bemutatkozásán, a kiállított szemet
gyönyörködtető alkotásokból
évről-évre rácsodálkozhatunk
a tagok kreativitására, a fotózás varázslatos világára.

A kiállítást Koszecz Sándor,
a kulturális központ igazgatója
nyitja meg.
Megtekinthető: december
4-ig, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.
A belépés díjtalan!


A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
46. hét

2015. november 9-13.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
Zöldborsóleves
Bakonyi
sertésszelet
Tészta köret

Tarhonyaleves

Gulyásleves

Gombaleves

Paradicsomleves

Zöldbabfőzelék
Baromfivagdalt

Ízes kifli

Rántott
csirkecomb
Rizibizi

Rakott
burgonya

Csokis linzer

Őszibarackbefőtt

47. hét

Alma

2015. november 16-20.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Lebbencsleves

Reszelt
tésztaleves

Tökleves

Gulyásleves

Almaleves

Lecsós
sertésszelet
Párolt rizs

Felesborsófőzelék
Vagdalt

Rántott
sertésszelet
Burgonya köret

Grízes tészta
ízzel

Parasztos borda
Burgonya köret

Sütemény

Gyümölcssaláta
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Káposztasaláta
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Horgász
szemmel
VÍZERESZTÉS
UTÁN

Békési gyerekek nagy számban indultak a dél-alföldi régiós egyéni
versenysorozat békéscsabai állomásán. Sokan érmeket vagy értékes
helyezéseket szereztek.

A dél-alföldi régió egyéni küzdelmeinek békéscsabai állomásával fejezte be az
idényt a pályaversenyeken a
Békési DAC. Több mint 40
versenyzőnk indult a térség
legismertebb atlétáját, Márton Anitát is felvonultató
versenyen.
Az U11-esek népes mezőnyében győzött 60 méteren Simon-Fiala Máté. Öreg Mónika
kislabda-hajításban lett második, Zsibrita Vanda 60 méteres
gátfutásban a remek harmadik
helyett szerezte meg, ugyanő
60 méteren éppen lemaradt a
dobogóról. Remekül teljesített
Szabó Réka kislabda-hajításban, Bartyik Viktória 60 méteren, Mészáros Zóra 60 méte-

res gátfutásban, Csarnai Ádám
magasugrásban és Gelegonya
Gergő
kislabda-hajításban.
Mindannyian az első hatban
voltak, igen közel a harmadik
helyezetthez.
Az U13-as korosztályban
Pepó Barbara 60 méteres gátfutásban elért negyedik helye
emelkedett ki.
Veres Barnabás két aranyérmet (100 méter és távolugrás)
és egy ezüstérmet (magasugrás) szerzett az újoncok között,
míg Csikós Dóra két második
hellyel térhetet haza (60 méteren és távolugrásban).
Szilágyi Petra két ezüstérmet nyert a serdülők mezőnyében távolugrásban és magasugrásban.

Jubileumi vacsora
Idén 40 éves a békési kajak-kenu! Az egyesület vár
minden volt és jelenlegi békési kajakost, kenust,
sárkányhajóst, szülőket, szurkolókat, szimpatizálókat, segítőket egy kellemes vacsorára.
Időpont: november 7. szombat 18.30-tól
Helyszín: Sportcsarnok
Érdeklődni, jegyeket váltani lehet:
• a klub edzőinél,
• a Csónakháznál (Békés, Tátra utca 36.).
Jelentkezni lehet még
a bekesikajakkenu@gmail.com e-mail címen.

Súlyemelő bronz
A közeli napokban Tatabánya adott
otthont az országos
felnőtt női és férfi
súlyemelő bajnokságnak. A Békési
TE Súlyemelő Szakosztályát a még serdülőkorú, 15 éves
Fekécs Sámuel képviselte a 62
kg-os súlycsoportban. Szakí-

tásban 82 kg-ot teljesített. Ezzel az
eredménnyel a 3-4.
helyen állt. Lökésben magabiztos versenyzéssel a serdülő
országos csúcsot 108
kg-ra javította. Így
az összetettben elért
190 kg-os egyéni csúccsal a dobogó 3. helyére állhatott fel.

Rongálás miatt őrizetbe
vétel Kamuton
A Békési Rendőrkapitányság október 27-én szabálysértési őrizetbe vett egy kamuti
férfit. A 21 éves K. József október 26-án 18 óra körüli időben Kamuton betörte egy ház

utcára néző ablakának üvegét. A férfit a rendőrség rongálás szabálysértés elkövetése miatt bíróság elé állíthatja - közölte a megyei főkapitányság.

A Kettős-Körös folyót a békési duzzasztómű osztja meg.
A víz szintje csak a tavaszi erősebb áradások során van egyben. A duzzasztás megkezdésével a két vízszintkülönbség
igen jelentős, közel 3,5 méter.
Az alsó szakaszt a békésszentandrási duzzasztómű tartja a
tél beálltáig. A felső szakaszról igen jelentős vízmennyiséget engednek el. Helyenként
eléri a közel 200 méter szélességet a folyó, másutt 50-60
méter keskeny mederré apad.
A vízmélység kb. 1,5 -2,5 méter között változik. A halak a
gyorsabb vízhozam hatására
megélénkülnek az alsó és felső
Körös szakaszokon, aktívabban táplálkoznak. Megváltozik
a táplálékforrásuk is: a mederben kell keresgélni a számukra
megfelelő táplálékot, viszont
a kagylópadok bőségesen ellátják a halakat táplálékkal.
A ragadozó halak is dőzsölhetnek az egy- vagy kétnyaras fehérhalak áradatában. A
horgászoknak érdemes ismerniük ezeket a folyóvizek adta
lehetőségeket, és horgászataikat ezek szerint módosítani. A
vizek már hűlőben vannak, de
fogási esélyek jók.
Szekerczés Sándor

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Csúszásveszély: előzzük
meg a baleseteket!
Az őszi időszakban jellemző, hogy mezőgazdasági gépek, megengedett sebességhatárilletve más járművek a mellékutakról sarat hordanak fel az hoz, hanem az útviszonyokhoz
úttestre.
igazítsák! Ha nagyobb sebesNapokig tartó esőzések idején nem csak a munkagépek,
hanem a földes mellékutakon
közlekedő, majd a szilárd burkolatú utakra felhajtó más járművek vezetői is előidézhetnek
veszélyhelyzeteket. A sártól
csúszóssá válik az úttest felülete, párás, ködös napszakokban,
illetve esőzés idején pedig tovább fokozódik a balesetveszély.
A közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény rögzíti mások mellett, hogy aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy
a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló
tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról
gondoskodni, illetőleg ameddig
az nem lehetséges, a veszélyről
a közlekedés többi résztvevőjét
tájékoztatni.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) még azt is előírja,
hogy földútról szilárd burkolatú

útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a
szilárd burkolatú utat beszen�nyezheti – el kell távolítani.

séggel érkeznek sáros, csúszós
útszakaszhoz, kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és
az intenzív fékezést! Motorfékkel próbálják meg csökkenteni

képünk illusztráció.

Fiatal atlétáink sikerei
Békéscsabán

A sárfelhordás sok veszélyt rejt magában.

A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség kéri a járművezetőket, hogy tartsák be
a jogszabályok előírásait. A felsoroltak mellett az is fontos,
hogy olyan utakon, amelyekre
földutakról is fel lehet hajtani, fokozott óvatossággal közlekedjenek. Sebességüket ne a

sebességüket, elkerülni a megcsúszást.
Amennyiben úgy látják, hogy
a sárfelhordás miatt balesetveszélyes helyzet alakult ki, értesítsék a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központját a 112-es
egységes segélyhívón.


Junior bajnoki bronzérmes
a bokszoló Lakatos Gyula
Október végén Debrecenben rendezték meg az ez évi
junior ökölvívó országos bajnokságot, ahol 51 egyesület
134 versenyzője mérlegelt.
A Békési Torna Egylet színeiben két versenyző indult. Lakatos Gyula 54 kg-ban előbb
egy kőszegi sportoló ellen nyert,
majd az elődöntőben a gyöngyösi Tóth Dáviddal került
szembe, és nagyiramú mérkő-

zésen egyhangú pontozással vereséget szenvedett. Bronzérmet
akasztottak a nyakába. Edzője, Maczik Róbert beszámolója szerint Gyula egy orrműtét
után többhónapos kényszerpihenőt követően mindössze egy
hónapot tudott készülni az országos bajnokságra.
A 80 kg-ban induló békési
Ferhat Nassim előbb egy székesfehérvári bokszoló ellen

nyert, aztán a tatabányai Mészáros Zoltán várt rá. Szoros
mérkőzést játszottak, a végén
a tatabányai versenyző pontozásos győzelmét hirdették ki.
Mindkét békési sportoló a
következő évet már az ifik között kezdi meg.
A Békési TE utazását a Békés Drén Kft., Lakatos Gyula
sport ruházatát az Ottlakán és
Fiai Kft. támogatta.
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