2015. október 20.  XXIII. évfolyam 21. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Mostanáig mintegy négyezren kötöttek madzagot és írták alá az íveket Barta István Zoltán kezdeményezésében, amelynek a célja a békésiek összetartozásának érzékeltetése.
Mint megírtuk, a madzagkötés fő ideje és helyszíne október 10-én a református templom előtti köztér volt, ahol
egy délelőtt alatt mintegy ezren kötöttek madzagot, köztük Izsó Gábor polgármester

és más közszereplők is. Mivel
az ötletadó tervei szerint összesen 9125 madzagból álló gombolyagot szeretne átadni a városnak, ezért a kötések és aláírások mindaddig folytatódnak a Barta Udvarban, amíg ez

A városvezetés a helyén van

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Még meg lehet kötni
az összefogás madzagját

Fiatalok és idősek egyaránt kötöttek, a gombolyag egyre nőtt.

meglesz. A szám szimbolikus.
Ennyi nap telt el az 1973-as várossá nyilvánítás és az 1998. április 15-i első madzagattrakció
között, amikor is emlékezetes
módon az óvárosi részt kerítették körbe madzaggal, megidézve egy azóta még ismertebbé vált legendát a békésiek „harangszó körbekerítős madzagosságáról”.
(Folytatás a 2. oldalon)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát az

1956-os Forradalom és Szabadságharc
59. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésre.

2015. október 23. péntek
9 óra	Ünnepi szentmise a Hazáért
a Szentháromság Plébániatemplomban
9:15
Ünnepi istentisztelet a református templomban

Városi ünnepség

Helyszín: Forradalmi Emlékmű, Széchenyi tér
9:45

 érzene a Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában,
T
vezényel: Bagoly László karnagy
10 óra Himnusz
	Ünnepi beszédet mond: Izsó Gábor,
Békés város polgármestere
Ünnepi műsor, közreműködnek a Békéscsabai
Jókai Színház színművészei
Koszorúzás
Szózat

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

A szemétről, tisztán

Pályázatot írt ki a város vezetése a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatói posztjára, továbbá
Interjú Ilyés Péterrel, a Békési Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjével
közterület-felügyelők kezdik meg munkájukat Békésen –
ezekről a döntésekről számoltak be a települést irányító
Jobboldali Összefogás képviselői minapi sajtótájékoztató- Mi indokolta, hogy októ- ten közel 300 millió Ft-ra te- nagyon alacsony összeggel be- házas övezetben ez idáig köjukon.
ber elsejével bevezették Béké- hető, tehát a kommunális adó- vezeti a szemétszállítási díjat, zel 4900-an kötötték meg a
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester elmondta, hogy a
Rendelőintézet Békésen és
vonzáskörzetében 40 ezer személy ellátását végzi, ennek
élére keresnek új vezetőt. Kiemelte, hogy a kiírt pályázat minden betűje a törvényi
előírásoknak megfelel, s szeretnék, ha olyan igazgatónak
szavazhatnának majdan bizalmat, aki a betegekkel és az
orvosokkal egyaránt empati-

kus és jó vezető. Az alpolgármester hozzátette, hogy az intézmény, mint eddig is, teljes
gazdasági önállóságot élvezhet, és ha jól teljesít, a munkatársak jutalmazása is lehetséges. Végül elhangzott, hogy
a József Attila utcai központi
épület, azaz a Rendelőintézet
felújítás előtt áll, elsősorban
energetikai korszerűsítése vált
elodázhatatlanná.
(Folytatás a 3. oldalon)

sen a hulladékszállítási díjat?
- Ez idáig az önkormányzat
átvállalta a hulladékszállítás
díját a lakosságtól, amelynek
egy részét a kommunális adóból fizette ki. A probléma az
volt, hogy az önkormányzatnak a hulladékgyűjtés mellett
még számos kiadása van illetve
volt, például közvilágítás, köztisztaság, télen hó- és síkosságmentesítés, belvízelvezető
csatornák karbantartása, stb.
Ezek összköltsége éves szin-

ból befolyó 100-120 millió
forint csak egy részét
fedezte. Emellett a
környezetvédelmi
jogszabályok is
előírják, hogy
az úgynevezett „szen�nyező fizet”
elvet kell érvényesíteni. Az előbbiekben elmondottak miatt döntött úgy
az önkormányzat, hogy egy

és kötelezővé teszi a szerződéskötést.
- Men�nyien kötötték meg már
a szerződést?
- Úgy számolunk, hogy
Békés
városában mintegy
5500 családi házas
ingatlan és 2800
társasházi lakás van. Családi

szerződést, társasházas ingatlanoknál a szerződéskötés folyamatos. A szerződést esetükben a közös képviselők kötik
meg. Itt szeretném megköszöni a békésiek érett és építő magatartását, és azok türelmét,
akik - közel 2500-an - az elmúlt néhány hétben a Verseny
utcai irodánkban végigvárták
a sort, hogy a szerződéseiket le
tudják adni, illetve a szükséges
edényeket megvásárolták.
(Folytatás a 4. oldalon)

Hálót kötnek a szociális
szövetkezetben
Pályázati forrásból jelenleg tíz személy foglalkoztat
hálókötői munkakörben a
Békési Gazdasági Szolgáltató Szociális Szövetkezet.
Lapunknak Duma Konstantin munkavezető elmondta,
a nyolc hónapos időtartalmú,
év végén záródó pályázattal
összesen tíz személynek adnak
munkát a szociális foglalkoztatásban hálókötői munkakörben. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
által támogatott pályázatból
olyan eszközöket is vásároltak,

amelyek ehhez a munkakörhöz elengedhetetlenek. Például speciális székeket, amelyekkel a munka nemcsak kön�nyebben, hanem hatékonyabban is végezhető.
Az előállított termékek értékesítése miatt nagy hangsúlyt
fektetünk a marketingre és a
piackutatásra – mondta el Duma Konstantin. Az utóbbi időben sikerült minden régióban
felvenni a kapcsolatot partnerekkel, Erdély több városban
is elindult az értékesítés, a további cél pedig az osztrák piac

lehet. Egyre többen felismerik
ugyanis, hogy egy kézzel kötött háló élettartama hosszabb,
mint egy géppel kötött hálóé.
- Célunk, hogy a közfoglalkoztatásban lévő munkatársak
egy részét át tudjuk venni főfoglalkozásba a szociális szövetkezetbe. Ahhoz azonban idő kell,
hogy Békési Gazdasági Szolgáltató Szociális Szövetkezetet
a piac megismerje, megerősödjünk, és annyi megrendelésünk
legyen, ami kitermeli a munkatársak a béreit és járulékait – ismertette a munkavezető.
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Élő fortélyaink
BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

A Rákóczi úti Zsíri Szabó-ház
A Rákóczi utca 45. számú építmény homlokzata is őriz épített értékeket. A házat a
XX. század fordulóján Zsíri Szabó Gábor jómódú gazdálkodó építtette, akinek Törökszigeten volt tanyája. Az
1940-es évek elején – miután a főtéren felépíttette egyemeletes házát, azt,
amelyikben most a Juhász
Cukrászda van, az egykori
Zsíri Szabó-házat – a Rákóczi úti házát eladta. Az
új tulajdonos a Lantos család lett, ez a család is tanyával rendelkező földműves család volt. 1945
után a Les család a tulajdonos. Sokáig élt itt
Krizsán Mihály rendőr is.
Különösen értékes az utcai homlokzat,
amit az oromfallal együtt sárgás színű klinKisvárdáról indult a kezdeményezés, de már több éve járja az
országot járja egy kiállítás, amely
nemrégiben Békésre érkezett. A családok egységének megmentését szorgalmazó kiál(lí)tás hét
téma fény- és árnyoldalát mutatja be kíméletlenül őszintén, a Biblia tanításai alapján. Szembeállítja a születés csodáját, a gyermekvállalást az
abortusszal, az élet értéktelenné válásával. A szülők tiszteletét a családon belüli erőszakkal. A pót-

kertégla-borítással láttak el. Az oromfal középtengelyében félköríves szellőzőnyílást figyelhetünk meg. Az építményt még az eredeti hódfarkú cserépfedés borítja. Városunkban
szinte egyedülállóak az ablakok feletti növénymintás
szecessziós vakolatdíszítések. Köszönjük az italbolt
tulajdonosának, hogy ezt
megőrizte, sőt a fehér szín
ezeket a díszítéseket még
jobban kiemeli. E díszítések felett íves szemöldökpárkányok húzódnak. Jelenleg a gazdaházban italbolt működik, amit
Kanyar söröző néven ismernek.
Az alföldi mezővárosi gazdaház utcai homlokzatával városképi jelentőséggel bír.
Bíró György, városvédő
szerek nélküli szabadságot, örömöt a szenvedélybetegségekkel és
önpusztítással. A házasságkötés
szentségét az egyre növekvő válásokkal és élettársi kapcsolatokkal, a széthulló közösségekkel.
Az élet értelmét, küldetését, a céltudatos életet az
öngyilkossággal, céltalansággal, depresszióval. A
rendhagyó multimédiás kiállítás végül a megváltás csodáját tárja elénk. A kiállítás október 28-ig
még megtekinthető a Galériában. 
Zs. I.

Megrázó kiállítás

Még meg lehet kötni
az összefogás madzagját
(Folytatás az 1. oldalról)
A máris óriási, de napról
napra növekvő gombolyag
a tervek szerint a főtéri körforgalomnál nyer majd elhelyezést, emlékéül a templom
körbekerítős legendának, de
még inkább a ma élő béké-

siek összetartozása szimbólumaként. Amint Barta István
Zoltán lapunknak elmondta,
ha minden a tervek szerint
alakul, még idén megtörténhet e nem mindennapi szobor
elhelyezés. 
Szegfű Katalin

Aludni napközben? Megéri!
Szívesen ledőlne ebéd után? Sőt, meg is teszi, ha
megteheti? Jó hírünk van, ez egyáltalán nem lustaság, hanem okos dolog. A napközbeni alvás ugyanis nagyon jót tesz a szervezetünknek. Íme néhány
bizonyíték...
Az emlősállatok nagy része, egyes felmérések szerint az emlős fajok 85 százaléka, naponta nem egyszer, hanem
többször alszik. A tudósok
abban azonban bizonytalanok, hogy az ember esetében valóban arról van szó,
hogy eleve egy fázisban alszunk, vagy pedig eredendően többfázisú az alvásunk, ami kulturális okokból a modern élet hozadékaként vált
egyfázisúvá.
A kérdést Roger Ekirch történész vizsgálta
behatóbban. Egy 2001-ben publikált munkája
szerint az ember a történelem folyamán általánosságban naponta kétszer aludt. Tehát az
éjszakai alvás mellett egy napközbeni is „belefért” az ember idejébe. Többek között ez az
oka annak, hogy a modern ember alváshiányban szenved: a napközbeni alvásaink – legalább is hétköznap – biztosan hiányoznak.
Mára számos tanulmány bizonyítja a napközbeni alvás pozitív hatásait. Egy 2008-ban készült vizsgálat például azt találta, hogy az alvás jobban serkenti a memória működését és
a tanulást, mint a koffein. A NASA 1995-ben

747 pilótán végzett kutatása pedig azt mutatta, hogy azok a pilóták, akik 40 percet pihenhettek napközben (és átlagosan 25,8 percet
aludtak), 16-34 százalékkal jobb reakcióidőt
mutattak azoknál, akik nem pihentek napközben. Egy görög vizsgálat pedig azt mutatta ki,
hogy azok a férfiak, akik legalább heti három
alkalommal aludtak napközben, 37 százalékkal kevésbé voltak hajlamosak a
szívproblémákra, mint azok
a férfiak, akik soha nem pihentek napközben.
Lássuk, mennyit érdemes
aludnunk nappal!
10-20 perc: ez a rövid alvás arra jó, hogy
feltöltődjünk energiával, és éberebbek legyünk. Mivel ennyi idő alatt nem jutunk el a
mély alvásig, könnyű lesz belőle fölébredni,
viszont fel fogunk tőle frissülni.
30-60 perc: ettől a mennyiségtől már kissé kótyagosak leszünk, így ébredés után csak
körülbelül 30 perccel fogjuk érezni a pihenés
jótékony hatásait. Határozottan javítja a memóriánkat.
90 perc: ez már egy teljes alvásciklusnyi
idő, így az ébredés után nem leszünk kótyagosak. Van már mély alvás illetve a REM-fázis
is, amely alatt álmodunk. Ilyen mennyiségű alvás növeli a kreativitásunkat, illetve a memóriánkat is határozottan javítja.

Szobor lesz a perselypénzből
Előző lapunkban írtunk a
Harmadik Békés-Bánáti Református Találkozóról, amely
esemény Békésen zajlott. Erre az eseményre szerbiai testvértelepülésünkről, a Magyarittabéról is érkeztek reformátusok Marton Károly
lelkész vezetésével. Mint is-

mert, a gyülekezetet és a falut Békésről és Vésztőről kivándorolt magyar reformátusok alapították a XVIII. század végén.
Marton Károly a találkozó
másnapján a református templomban elvállalta az igehirdetés szolgálatát. Az istentiszte-

let végén a lelkész köszönetet
mondott azért a több százezer
forintos adományért, amelyet
a szombati nagy rendezvény
résztvevői dobtak a perselybe, és amelyet Magyarittabének ajánlottak fel. Köztudott,
hogy idén tavasszal ismeretlen
tettesek ellopták Kossuth La-

jos 1904-ben felállított szobrát
a templom mellől. Az alkotás
Kárpát-medence legdélebbi
Kossuth-szobra volt. E felajánlásból, a békési önkormányzat
adományából valamint más
települések és magánszemélyek támogatásából a közeljövőben új szobor készül. M. A.

w w w.regecivar.hu

www.tolcsvaikastely.hu

„Örökségturisztikai és kulturális rendezvényközpont a tolcsvai
Szirmay –Waldbott-kastélyban”

A HEGYALJAI ÉLET SOKSZÍNŰSÉGE A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN
A Világörökségi védettséget élvező Tokaj-hegyaljai Kultúrtáj részét képező Tolcsva Községben álló Szirmay–Waldbottkastély Európai Uniós támogatásból újul meg. A rehabilitált kastély kettős funkciót tölt be, termei részben kiállítótérként
szolgálnak, egyes részei emellett kulturális rendezvénytérként is hasznosíthatók. A kastély kiállításának középpontjában
az egykori nemesi rezidencia fordulatos történetének, valamint lakóinak e falak között zajló életének, hétköznapjainak
és ünnepeinek a bemutatása áll. A levéltári kutatások során feltárt gazdag ismeretanyag, fotók, fennmaradt tárgyi emlékek,
valamint a hozzájuk kapcsolódó kiállítási installációk révén ismerkedhet meg a látogató a kastély és a benne élők életével.
A kiállításon látottak interpretálását interaktív érintőképernyős panelek, lézeres játék és több installáció is segíti. Az olvasmányos formában megírt, könnyen értelmezhető szövegek és a gazdagon illusztrált kiállítási arculat a felnőttek számára sokrétű ismeretszerzési lehetőséget, a gyermekek számára játékos tanulási formát biztosít. A műemléki védettségű
kastélyban megtekinthető többek között a közel eredeti formájában fennmaradt nagyszalon és a könyvtár gazdagon díszített, faburkolatos, neoreneszánsz stílusú helyisége is. A kastélylátogatóközpont az állandó és időszakos kiállításokon kívül számos kiegészítő szolgáltatással, valamint
a helyi hagyományokra, gasztronómiai kínálatra épülő színes rendezvénysorozattal
várja majd vendégeit egész évben. Élményt maximalizáló, foglalkoztató és ismeretterjesztő programok széles választéka áll majd a látogatók rendelkezésére. Nyitás
2015 végén várható.
Tolcsvai Szirmay –Waldbott-kastély Örökségturisztikai
és Kulturális Rendezvényközpont

www.regecivar.hu

„A RegécI VáR, Ahol II. RákóczI FeRenc Fejedelem
A gyeRmekkoRát tÖltÖtte”
A Várban lévő Öregtorony olyan állandó kiállítások helyszíne lesz, amelyek multimédiás eszközök segít
ségével mutatják be a várban zajlott egykori életet, a vár lakóinak mindennapjait, tevékenységét, a várost
romok menetét, eszközeit, valamint a tűzfegyverek fejlődését, és azt, hogy a vár birtokosai ez utóbbira mi
lyen új védművek építésével reagáltak. A várbeli fogadóépületben információs központ, jegypénztár, aján
dékbolt és büfé kerül kialakításra, a vár mellett színpad és hagyományőrző lovagi tornapálya is helyet kap.
A falubeli fogadóépület állandó kiállítása keretében megtekinthető „II. Rákóczi Ferenc fejedelem gyer
mekkora a regéci várban” című tárlat, amely a fejedelem felcseperedésének bemutatásán keresztül is
merteti a középkori gyereknevelési szokásokat, családi kapcsolatokat, és a nemesség mindennapi életét.
Az élményszerű bemutatást és a játékos tanulást többérintős képernyők, interaktív terminálok és moni
torok segítik. A vár történeti építési periódusait, fordulatos történetét, neves tulajdo
nosait 3 dimenziós film mutatja be a filmvetítőteremben. A váras tematikájú
múzeumpedagógiai műhely és a történelmi játszótér egész évben várja a csa
ládokat és az osztályokat. A modern vendégfogadás feltételeit turisztikai
információs pont, helyi termékeket felvonultató ajándékbolt és büfé
biztosítja.
Regéci Vár és Látogatóközpont
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Ügyeletes gyógyszertár:
október 17-24.
Levendula Patika (Csabai u.)
október 24-31.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
okt. 31. – nov. 7.
Turul Patika (Piac tér).
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:
Weisz Tamás (Győr) és D.
Nagy Nóra Katalin (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Budai Pálné Kun Mária (91 évesen,
Bélmegyer), özv. Szűcs Mihályné Szalkai Zsuzsanna
(69), Bereczki Anna Julianna (76, Bélmegyer), Szabó
Gerzson (80), Jelinek Imre (72), Orbán János (89),
Szabados Gáborné Vas Mária Eszter (70), Dobra István László (82, Bélmegyer),
Takács László (29), Király
Endre (34), Budai Anna
Gizella (60).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

A közelmúltban ünnepeltük Békésen a zeneiskola félévszázados jubileumát, erről előző lapunkban bővebben beszámoltunk. A rendezvények részeként került sor Fejesné Pál
fy Zsuzsa Arany Katedra-díjas zenepedagógus legújabb
könyvének bemutatójára.
Az Örömük titkai – Fél évszázad zeneközelben című keményfedeles, szép kivitelű, fotókkal gazdagon illusztrált és a
Jantyik Mátyás Múzeum által
megjelentetett kiadvány 324
oldalon, hiánypótlóan ír azokról a zenészekről, tanárokról,
akik munkájukkal gazdagították vagy gazdagítják a város
zenei életét. A maradandó értékként fennmaradó könyv első részében azokat a cikkeket
szedték össze, melyeket a szerző a Békés Megyei Hírlapban
és jogelődjében, a Népújságban évtizedek alatt publikált. A
cikkekből néhány részletet Komáromi Anett színművész, volt
tanítvány az október 3-i bemu-

Fejesné Pálfy Zsuzsát könyvbemutatóján Gudovics Éva rádiós újságíró kérdezte.

tatón felolvasott. Fejesné Zsuzsát egyébként Gudovics Éva,
a Magyar Rádió hírszerkesztője és riportere, szintén egykori
zeneiskolai növendék kérdezte.
A könyvbemutatón a szerző
felelevenítette saját tanárpéldaképeinek emlékét, de mindenekelőtt arról szólt, hogy a
zenetanulás mennyi örömet ad
és kiteljesedettebb életet nyit
meg mindenki előtt.
A bemutatóra mintegy 100
személy volt kíváncsi. Sokan
más településekről, néhányan

külföldről érkeztek, megtisztelve a Fejes házaspárt, akik
40 éven keresztül a zeneiskola élén el nem múló érdemeket
szereztek annak sikereiben és
megerősödésében.
Az Örömük titkai – Fél évszázad zeneközelben című
könyv 2000 Ft-os áron kapható, megvásárlói a Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítványt támogatják. Kiadását egyébként a város, a Békés
Drén Kft., és a Gemma Bt. támogatta. 
Szegfű K.

az ellenzék hisztériakeltésével
ellentétben nem lesz gázspray
vagy más fenyítő eszköz náluk, és nem a bírságokból lesz
fenntartva a rendszer. A céljuk
– folytatta – hogy emberi hangvételt megtalálva adjanak megoldásokat a sok esetben hos�szabb ideje húzódó problémás
ügyekre.
Deákné Domonkos Julianna
képviselő két EU-s pályázatról
számolt be. Mindkettő a testvértelepüléseinket, főleg az ottani és az itteni oktatási intézményeket érintő kapcsolatfelvételt,
és közös rendezvényeket valósí-

tana meg. A pályázatokhoz Békésnek önerőt nem kell biztosítania.
Izsó Gábor polgármester
végül arról számolt be, hogy
a városvezetés, az úgynevezett ellenzék (Fidesz, Jobbik,
MSZP) képviselőinek hangulatkeltő kijelentéseivel ellentétben helyén van és dolgozik.
- Az embereket Békésen nem
a szóvirágok, a sajtóközlemények és a hergelés érdekli, hanem kizárólag a tettek és a közös erőfeszítéssel elért eredmények – szögezte le a polgármester. 
Szegfű Katalin

Az aradi hősökre emlékeztünk
kezdett. Ebben a magyarok elleni gyűlölet és a többi európai
népnek is szóló elrettentő üzenet is szerepet játszott. Az aradi tizenhárom katonai vezető és
Batthyány mellett a következő
hónapokban még sokakat kivégeztek.

A bosszúhullám csupán
akkor kezdett mérséklődni,
amikor az európai felháborodás miatt az osztrák kormány
kénytelen volt a kivégzéseket
felfüggeszteni.
- A nemzet súlyos véráldozata nem volt hiábavaló. A

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Ünnepélyes megemlékezésünkkel a nemzet gyásznapján, október 6-án fejet hajtunk
a kivégzett aradi katonai vezetők, gróf Batthyány Lajos volt
miniszterelnök, és mindazon
magyar és nem magyar honpolgárok előtt - legyenek azok
katonák, honvédek, politikusok, tisztviselők és civilek -,
akik egy emberibb és fejlettebb
független nemzetállam megteremtéséért szálltak szembe a
Habsburg államgépezettel, a
császári és királyi hadsereggel –
mondta emlékező beszédében
Farkas Lászlóné nyugalmazott
iskolaigazgató. A szónok kifejtette, hogy az elbukott szabadságküzdelmek után az osztrák
ellenerő példátlan megtorlásba

Isten Önnel, Tanár Úr!
Pálmai
Tamás

A városvezetés a helyén van
(Folytatás az 1. oldalról)
A képviselőtestület legutóbbi
ülésén vitát váltott ki a közterület-felügyelősségről szóló előterjesztés. Általa két személy kaphat munkát. Feladatuk lehet
mások mellett az elhagyott lakóépületek tulajdonosainak felkutatása, közbenjárhatnak továbbá a szomszédok és utcabeliek vitás ügyeiben, amely ügyekben egyébként a felek a rendőrséget nem szívesen vonják be.
- A közterület-felügyelőkkel
nagyobb lesz a rend Békésen –
állapította meg Mucsi András
tanácsnok. Hozzátette, hogy

Jegyzet

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Hiánypótló könyv
a békési zenei képzésről

Farkas Lászlóné tartott megemlékezést.

küzdelem társadalmi vívmányait: a megkezdett jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőséget már nem lehetett elvenni tőle. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott, olyan
rokonszenvet váltott ki Európa-, sőt Amerika-szerte, amely
a nemzet reményeit táplálta,
hogy egy kedvező fordulat alkalmával, egyszer véglegesen
kivívhatja a függetlenséget –
zárta gondolatai Farkas Lászlóné a városvédő egyesület által
hagyományosan megszervezett
megemlékezésen a Forradalmi
Emlékműnél.
Az ünnepség gyertyagyújtással ért véget. 
Sz. K.

De talán azt is mondhatnám, hívő katolikusságát,
emberségét és jóságát ismerve, hogy Ön Istennél, kedves
Nemeskürty István Tanár
Úr. Mert bizonyára már Nála
van. Hol máshol? Stílusosan
- mint amilyen stílusos és kemény tartású volt egész életében - október 8-án, Nagyboldogasszony napján adta
vissza lelkét Teremtőjének.
És ez nála szó szerint értendő. E jeles napot nem taglalnám, tessenek elolvasni a
Csendesül rovatban. Osztovics Ágnes szép méltatására
is hivatkozom majd többször
is a továbbiakban.
2011-ben jelent meg utoljára a nagy nyilvánosság
előtt, mikor a Parlamentben átvette a Kossuth-nagydíjat, egyikét számtalan elismeréseinek. Tehetséggel bőven meg volt áldva. Kitűnő
szellemi és fizikai adottságairól legendákat meséltek. Ezt
a kőszegi katonaiskola szigorú nevelésének tudta be. Háta soha nem görnyedt meg.
Sem képletesen, sem valójában. Tartása - a szó erkölcsi
és fizikai értelmében - méltóságot és hatalmas lelkierőt,
testi acélosságot sugárzott.
Nem katona lett (bár nyugalmazott dandár-tábornokként
hunyt el), hanem bölcsész,
irodalom- és filmtörténész,
dramaturg, író, a művészeti élet katalizátora és szervezője, de mindenekelőtt tanár.
Sőt Tanár Úr, a magyar nemzet Tanára, ahogyan azok is
nevezték őt, akik soha sem
hallhatták egy óráját sem. Az
oktatás a vérében volt. Ott
oktatott, ahol tudott. Nemzetet ébresztő új kérdéseket
vetett fel folyamatosan, mindig új utakat látott és láttatott. Ahová került, ott akart
szolgálni, legjobb meggyőződése és hite szerint. Ha kellett, fejet hajtott - de hátat,
gerincet soha - politikai vezetőknek, hogy majd megtehesse azt, amit kell az adott
helyzetben. Mindig elment
a falig, de mindig tudta is,
hogy mi az, amit a rendszer
még éppen elvisel. Mit nézhetnénk ma régi magyar filmként, ha nincs az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zoltán, A kőszívű ember fiai
vagy az Egri csillagok? Kitűnően ismerte a kortárs filmművészetet, azonnal ráérzett

a remekművekre és szerette a
közönséget. Éberen figyelt a
fiatalokra: segítségével került
vászonra az Illés zenekar is.
Az „utólag bölcsek és patyolat tiszták” mindenben
kritizálták „módszerváltás”
után: embereit, állítólagos
engedményeit a hatalomnak, mind megbocsáthatatlan hibának tartották. A károgók persze elfelejtették azt
a - Magyarország működőképessége érdekében sokszor lehetetlen szabályok, tilalmak tarkította - korszakot,
amely cerberusként övezte
és őrizte a rendszert. „A magyar népet szolgáltam, ahogyan lehetett” - mondta nekik csendesen, de határozottan. Mi meg tegyük hozzá:
és ott szolgálta, ahol kellett!
Tévéelnök, könyvalapítványi
és kormánybiztossági vezető,
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem újságíró szakának
elindítója, rengeteg fontos ismeretterjesztő és magyar irodalom-történeti munka szerzője. És ez csak a jéghegy
csúcsa. Számtalan írás, köztük 11 nagy kötet az életmű
legjava. Mind olvasva ma is.
Mohács után mondott rekviemet egy hadseregért, beszélt a magyar népnek - ki
ezt hallgatta is - az elfelejtett
évtizedről, az örök parázsról
a hamu alatt és azokról, kik
érted haltak, szent világszabadság. És kérte a diákokat,
kutassák múltunkat a jelenben és írjanak magyar éneket, majd képpé varázsolta az
időt, hogy a daliás időket és
édes Erdélyt is mi, magyarok
láthassuk. Tüzes józansággal szólt ezerszáz évünkről a
Kárpát-medencében és kért,
hogy lépjünk inkább előbbre, mi mind, hunok és magyarok. Majd megkérdezte,
meddig várjunk? Aztán búcsúpillantást vetett az elérhetetlen, tündér csalfa célra, és
megállapította, hogy elrepült
a gyors idő. Jogosan kérdezhetjük tehát ezek után, hogy
mi történt velünk? Magyarnak számkivetve, magyar
zsoltárt énekelve gyógyítgassuk önfiúnk vágta sebét,
vagy tegyünk is valahára valamit? Valamit, ami végre
épp az, amit tennünk kell, és
épp akkor, amikor cselekedni
kell, és épp úgy, ahogyan azt
kell: együtt. Mindannyian.
„Nemeskürty István hazafi tudott maradni egy hazafiatlan korban. A mi végső búcsúnk még hátravan.”
Igen, hátra. Megtéve azt, amiről épp imént volt szó: helytállva e XXI. századelő népáradatában, zűrzavarában.
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Csendesül... Ötvenedik érettségi találkozó
Az október 8-án ünnepelt Magyarok Nagyasszonya Szűz
Mária egyik elnevezése, mely kifejezi különleges kapcsolatát
Magyarországgal. A magyar katolikus egyház ezzel emlékezik
meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor
a papság, a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért,
a magyar nemzetért. Az ünnep eredete Szent István királyhoz
kapcsolódik, aki Imre fia elhunyta után, utód nélkül maradva,1038-ban, Nagyboldogasszony napján, halálos ágyán ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának. Mária tisztelete Magyarországon azóta is folyamatos. Szent László a csatákban hozzá fohászkodott. Tiszteletére építtette a nagyváradi székesegyházat. IV. Béla a tatárjárás idején neki ajánlotta fel Margit leányát, ő építtette fel a budai várban a mai Mátyás templomot.
Mátyás király pajzsán, pénzein ő látható. Rá alapozva alakult
ki a Mária Országa fogalma: Szűz Mária mindenkori tulajdonosa is Magyar-országnak. I. Lipót oltalma alá helyezte országát. Dessewffy Sándor Csanádi püspök a máriaradnai kegykép
előtt ünnepélyesen felajánlotta neki egyház-megyéjét és az országot. 1896-ban XIII. Leó pápa a magyar millennium alkalmából engedélyezte Magyarország részére Magyarok Nagyas�szonya ünnepét.
Dr. Pálmai Tamás

Jövőre 278 új kormányablak lesz, január 1-jétől sok eljárási díj csökken vagy megszűnik - mondta Lázár János
miniszter. Ezért 110 törvényt módosítanak. Az ügyintézési határidők rövidülnek, az államnak legfeljebb 60 napon
belül el kell intéznie az ügyeket. Ingyenes lesz a diákigazolvány kiállítása, a felsőoktatási felvételi eljárás, az erkölcsi bizonyítvány, a vállalkozói adóhatósági igazolás és a cégirat. Az ellopott okmányok helyett ingyen adnak újat, és
az öröklési tulajdonjog bejegyzése ingyenes lesz. Az adóeljárások egyszerűsödnek, a folyamatos ellenőrzés, bírságolás helyett abból indulnak ki, hogy az adózók jogkövetők. A közigazgatásban dolgozók jövő júliustól átlagosan
30%-os béremelést kapnak. Magyarország a visegrádi tagállamokkal közösen védi meg a magyar-horvát határt. Az
idén kb. 600.000 illegális bevándorló érkezik hozzánk. Annak érdekében, hogy külföldiek ne szerezhessenek földtulajdont Magyarországon, biztosítják az állami földvásárlási
lehetőséget a magyar földműveseknek, ha ezzel élni akarnak. Az árverések nyilvánosak lesznek. 380.000 hektár állami földet értékesítenek, 1,5 millió hektár állami kézben
marad. A KEHI 22 erdőgazdaságra kiterjedő vizsgálatának eddigi adatai szerint jó néhány dolog nincs rendben az
erdőgazdaságokkal.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

A kezdetektől ötévente találkoznak a Szegedi Kis István
Gimnázium 1965-ben végzett
IV/B. osztályának tagjai. Az
összetartó osztályba egykor
33-an jártak, közülük 21-en
jöttek el a félévszázados jubileumra, nagy távolságokat és az
utazás fáradalmait is vállalva.
Az osztály tagjai egykor a
szorgalmukról és jó magaviseletükről voltak ismertek, ezek
miatt még egy iskolai versenyt is megnyertek. Ezzel pedig egy máig emlékezetes nyári osztálykirándulás lehetőségét nyerték el, ami óriási lehetőség volt a zömében szegény
sorsú családokból érkező gyerekeknek.
A diákok a magas színvonalon oktatott közismereti tárgyak mellett mezőgazdasági
szakképzést is kaptak kötelező gyakorlati napokkal – lévén a pártállami diktatúra így
akarta „átnevelni” a gimnázi-

A Szegedi Kis István Gimnáziumban 1965-ben végzett IV/B. osztály érettségi találkozójukon részt vett tagjai.

umokat és az oda járó diákokat. A mára nagyszülőkké lett
egykori IV/B-sek úgy emlékeznek alma materükre, hogy
szorgalmas munkára, kemény
kitartásra nevelte őket remek

tanáregyéniségekkel. Így nem
meglepő, hogy sokan továbbtanultak és értelmiségi pályára léptek.
Ötvenedik érettségi találkozójukon megkoszorúzták az el-

hunyt osztálytársaiknak és tanáraiknak emléket állító táblát, a személyes beszélgetésekre pedig a közös vacsora adott
alkalmat.
Szegfű Katalin

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Köszönetet
mond a lopás
áldozata

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

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

G ulai

ALmásy-kAstéLy
L át o g at ókö z p on t

„Hétköznapok és ünnepek
az alföldi kastélyokban

– a gyulai almásy-kastély évszázadai”

Kastélykert rekonstrukció
A „Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban – A gyulai Almásy-kastély évszázadai” projekt
keretében kialakításra kerülő Almásy-kastély Látogatóközpont parkjának rendezése, a beruházás
egyik központi eleme.
A Békés megyei kastélyparkok közül a gyulai
Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastély kertje
a legjelentősebb, hiszen ez az egyetlen kertépítészeti alkotás, amelynek létezése több kerttörténeti
korszakon is átívelt. A barokk, a tájképi a gyűjteményes és az eklektikus (historizáló) kertek stílusjegyeit is magán hordozta. A kastély egykori lakói
által megalkotott kert, vadaskert és gyümölcsös
sem kerülte el a világháborúk pusztításait, később
a hely egy része beépítésre került, így a teljes körű
helyreállítás nem lehetséges.

Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

közösségi tér létrehozása, amely a központból kilépve a látogatóknak és a helyi lakosságnak egyaránt lehetőséget biztosít a pihenésre, feltöltődésre, a látottak elmélyítésére.
gyulai almásy-kastély látogatóközpont
www.gyulaikastely.hu

A projekt keretében zajló kertrendezés és rekonstrukció célja az egykori uradalmi díszkert
hangulatának megidézése, olyan csendes városi
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Október 12-én délben a Fáy
utcán két fiatalkorú tettes egy
idős békési asszony bevásárlótáskája tetejéről leemelte a kistáskáját, amiben a pénztárcája
és az iratai voltak. A tinédzser
fiúk ezután elfutottak, majd a
tűzlétrán felmásztak egy épület tetejére és kipakoltak a táskából. Pénzt nem találtak benne, csak egy bankkártyát, amivel a közeli automatához mentek, de nem tudtak vele pénzt
felvenni. A kártyát eldobták,
majd egyikük visszament a
tetőre, ahonnan ledobta egy
bokorba a táskát. A meglopott
nő a történteket követően rendőri segítséget kért. A Békési Rendőrkapitányság munkatársai a bejelentés után azonnal
elkezdték ellenőrizni a köztereket és két óra alatt mindkét
gyanúsítottat elfogták, majd
előállították. A 16 és 15 éves
fiúk ellen a Békési Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indított büntetőeljárást.
A meglopott nő a táskáját és az
iratait visszakapta a rendőröktől – jelentette a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság.
Az áldozat, egy 76 esztendős
békési asszony megkereste a Békési Újságot azzal, hogy köszönetét fejezze ki az ügyében ilyen
gyorsan eljáró rendőrök segítőkészségéért és korrektségéért. Egyben kéri az idős lakosokat, hogy jegyezzék meg vagy
jegyezzék fel a Békési Rendőr
kapitányság közvetlen telefonszámát (411-644) vagy a 107-et,
amin hasonló esetben azonnal el
tudják érni a rendőrséget.
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Békési sorsok, békési arcok
Hit, remény, szeretet

Hit, hogy reményt ad a gyógyuláshoz, s mindezt szeretettel, szeretetből csinálja a 32 éves Bimbó Lajos. A vékony,
energikus, csupa mosoly fiatalemberről elég nehéz elhinni,
hogy profi öklöző. Ugyanolyan pajkos, ám bizalomgerjesztő vidámság sugárzik a szemeiből, mint Kokónak. Csak ő
nem öveket gyűjt, hanem…
- Hogyan kezdődött ökölvívói karriere és hol tart most?
- Hat éve foglalkozom ökölvívással. Egyébként 23 éve vagyok élsportoló. A békési férfi
kézilabda egyesület serdülőkorú játékosaként értem el a
legnagyobb sikereimet. Sokáig keresgéltem a hozzám leginkább illő sportágat, de az igazi
kihívást számomra az ökölvívás jelenti. Huszonhat évesen
kóstoltam bele, a miliő azonnal
magával ragadott. Két év múlva beálltam a profi bokszolók
táborába, egy évvel később pedig megszereztem a középfokú
edzői képesítést. Úgy döntöttem 2014-ben, hogy egyedül
dolgozom tovább. Tekintettel
arra, hogy Békésen már két
egyesület is működött, barátaim tanácsára Gyulán indítottam el az iskolámat, és jelenleg
is ott vagyunk.
- Milyen helyzetben van a
klubja?
- A T2 RING jelenlegi helyzetére a rohamos fejlődés jel-

lemző. Ezekben a hetekben is
szinte teltházzal működik a
napi három edzés. A terem be-

kié” program, amivel meg szeretnénk ismertetni az embereket az ökölvívás valódi arcával. Ennek keretében széleskörű jótékony tevékenységet
is végzünk. Ennek fő helyszíne a gyulai gyermekkórház,
ahova Andor bohóc (Hunguly
György) barátunkkal rendszeresen ellátogatunk, hogy egy

fogadóképessége és a nagyszámú érdeklődő időpontbeli igényeit is figyelembe véve döntöttünk a napi három alkalom
mellett. A gyulai önkormányzatnak és a támogatóinknak
köszönhetően egyre javul a felszereltségünk, a látogatóink
nagy örömére.
- Jótékonykodás?
- Van egy sikeres kezdeményezésünk, „A boksz minden-

kis mosolyt vigyünk a kis betegeknek. Megvalósítás alatt
van néhány egyéb helyszín is,
a békéscsabai kórház gyermekosztályának, a gyulai gyermekpszichiátriának és a budapesti Szent László Kórház leukémiás kis betegeinek meglátogatása. Azt, hogy egy némi
napfényt tudjunk csempészni az életükbe, komoly gyűjtési feladat előzi meg. Általá-

ban magánszemélyek és kisebb vállalkozások segítik
munkánkat, kizárólag tárgyi
adományokkal pl. gyermekruha, játék, édesség. Pénzbeli adományt nem fogadunk el.
Látogatásaink során enyém az
osztás öröme, hiszen az én ládámból választhatnak játékot,
édességet a beteg gyerekek, s
míg ők válogatnak, a barátom,
Andor bohóc gondoskodik a
szórakoztatásukról.
- Miért csinálják?
- Mert ennél felemelőbb érzés nincsen.
- Ki is valójában Bimbó Lajos?
- Elsősorban a legeslegfontosabb dolog, hogy a világ legjobb - remélem, hogy így van
- édesapja vagyok. Kristóffal,
a 3 éves rosszcsont kisfiammal
töltöm az összes szabadidőmet. Igazából a családom számomra a minden. Életvidám,
dinamikus, kiegyensúlyozott
embernek tartom magam és
igyekszem a környezetemre is
jó hatással lenni. Ab igne ignen, azaz tűzből tüzet.
Gugé
Következő interjúalanyunk dr.
Vladár János nyugalmazott szülészorvos.

A szemétről, tisztán

Interjú Ilyés Péterrel, a Békési Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjével
tozás az, hogy most már az elszállításkor nem hagyunk kint
zsákot, azért személyesen kell
ügyfélszolgálatunkra bejönni
és egy alkalommal 15 zsákot
adunk ingyenesen lakcímkártya felmutatása ellenében.
120 literes edény ürítését
választhatja az az ingatlanhasználó, aki nem tartozik az
előbbi kettő felsorolásba.

1885 Ft/
negyedév

- Meddig kell a lakosságnak
hulladékgyűjtésre vonatkozóan a szerződést megkötnie?
- A szerződést 2015. október 1-ig kellett volna megkötni, de a hónap végéig még
megtehetik.
- Mikortól és milyen időközönként kell a hulladék elszállításért fizetni a lakosságnak?

1257 Ft/
negyedév
943 Ft/
negyedév

A hulladékürítés negyedéves díjai 2015. október 1-jétől.

képünk illusztráció.

(Folytatás az 1. oldalról)
- Milyen méretű edényeket
igényelhetnek a lakosok?
- 60 literes edény ürítését
választhatja az az ingatlanhasználó, aki életvitelszerűen egyedül lakik az ingatlanban, és azt
bizonyítja 2015. december 15ig a települési önkormányzat
által kiadott igazolással. Fontos, hogy ezen igazolásért nem
kell a Polgármesteri Hivatalba
befáradni, mert ezt az ügyfélszolgálatunkon is megtehetik
a szerződéskötéssel egy időben.
80 literes edény ürítése választható olyan ingatlan esetében, ahol az ingatlanban életvitelszerűen 2 fő lakik, illetve
2 főnél nagyobb háztartások,
amelyek a rendszeres szelektív
gyűjtést igénybe veszik. Már
közel 3600 család élt a szelektív gyűjtés lehetőségével. Ők
egy 120 literes edényt kaptak
ingyenesen, amelyben gyűjthetik a papírt, fémet, műanyagot. Ezt kéthetente szállítjuk
el. Zöldhulladék gyűjtése is
kéthetente történik az általunk
biztosított zsákokban, itt vál-

- 2015. október 1-től. A
számlát háromhavonta fogják megkapni. Az első számlát
2016. január első felében fogjuk kiküldeni. A fizetés történhet csekkes befizetéssel vagy
banki átutalással.
- Mennyit kell fizetni negyedévente?
- l20 literes hulladékgyűjtőedény negyedéves ürítési díja
bruttó 1.885 Ft. 80 literes hulladékgyűjtőedény negyedéves ürítési díja bruttó 1.257 Ft. 60 literes
hulladékgyűjtőedény negyedéves
ürítési díja bruttó 943 Ft.
- Hogy szűrik ki azokat,
akik nem kötöttek szerződést,
és mit történik velük?
- A szerződéssel rendelkező
ügyfelek hulladékgyűjtő edényét matricával látjuk el. Azoknak, akik az edényeiket nálunk
vásárolták, már a vásárláskor
fölragasztottuk a matricát, a
többi ügyfélnek október végéig kollégáink fogják ráragasztani az edényzetre. Akiknek nem
lesz matrica az edényén, azoknak nem ürítjük a szemetét
2015. november 1-e után.

Mediterrán étrenddel
megelőzhető a gyomorrák
A mediterrán étrend és a szív- és érrendszer megbetegedéseinek csökkent rizikója közötti összefüggés évtizedek óta
ismert. Aki így étkezik, azt sokkal inkább elkerülik a szívbajok, egészségesebbek és tovább is élnek.
A zöldségben, gyümölcsökben gazdag mediterrán étrend
a szakemberek szerint komoly védelmet biztosít a szív- és
érrendszeri megbetegedések mellett a daganatok, valamint
más krónikus egészségügyi problémák ellen.
Jól tesszük ezért, ha étrendünket változatosabbá, egészségesebbé tesszük. A mediterrán étrend alapját a gyümölcsök, a
zöldségek, a halak, az olívaolaj, a dió, a gabona és a vörösbor
szolgáltatják. Fűszereket is használhatunk, vagy mi magunk
is megtermelhetjük a konyhakertben, így például az oregánót,
amely nemcsak ízletessé varázsolja az ételeket, hanem fertőtlenítő- és köhögéscsillapító szerként, emésztési panaszok ellen
is alkalmazhatunk. A bazsalikom, a petrezselyem, a zsálya, a
rozmaring, a majoránna, a koriander, a kakukkfű, a fokhagyma, mind-mind kedvelt alapanyagai e vidék ételeinek. A mediterrán étrendben a szív támogatása elsődleges. Az olívaolaj
és a dió segít csökkenteni a koleszterin szintjét. A gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek tisztán tartják az artériákat. A halak csökkentik a trigliceridek szintjét és a vérnyomást. A napi
2-3 dl vörösbor elfogyasztása többek között csökkenti az érelmeszesedés kialakulását.
Folytatjuk...

Együtt a zöld Békésért
Izsó Gábor polgármester indította el pár évvel ezelőtt a fásítási programot városunkban. Az akkor elültetett csemeték már szépen növekednek,
de időközben ismét mutatkozik igény
és lehetőség az újabb foghíjak betöltésére. Idén, várhatóan november végén kerül sor erre e közös programra,
amelyre szeretettel várjuk a békésieket,
és amelyről - pontosítással élve - még
beszámolunk az olvasóknak. Addig is
kérjük a város lakosságát, gondolkodjon és tegyen javaslatot
a polgármesteri hivatalban arra, hogy melyik közterületen
kerüljön sor a csemeték elültetésére.


Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Az Idősek Világnapját ünnepeltük
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját. Azóta minden év október 1-jén megemlékezünk
a Földön élő mintegy hatszázmillió hatvanadik életévét betöltött emberről, köztük Magyarország több mint kétmillió
szépkorújáról. Városunkban minden évben kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok
iránt, akik a hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk
töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Idén október 13-án vidám műsor keretében rendezték meg az Idősek Világnapját a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központban, amelyet közel száz ünnepelt tisztelt meg a jelenlétével. A rendezvényen
Kádasné Öreg Julianna intézményvezető mondott köszöntőt,
melyet egy finom ebéd, majd táncos-zenés mulatság követett.
A rendezvény jó hangulatban telt, mindenki vidám élményekkel teli napot tudhatott maga mögött.
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Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért
szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhirdetéseket adunk
közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
A városközponthoz közel, kövesút mellett 1000 m2-es közművesített telek eladó.
Irányár: 1,8 millió Ft. 20/347-23-95.
A muronyi kertekben télen is lakható, fürdőszobás hétvégi ház eladó. Irányár: 2
millió Ft. Tel.: 70/31-71-303.
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.
Tűzkút u. 11. alatti családi ház eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: 20/585-53-53.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Tel.: 66/415-380.
Hajnal u. 2/1. szám alatti ház eladó. Irányár: 2,8 millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/77112-34.
A városközponthoz közel, csendes utcában 851 m2-es építési telek eladó. Irányár:
2,8 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Kereszt utca 30. alatti ház eladó azonnali beköltözéssel. 3,2 millió Ft-ért. 30/244-31-10,
20/497-05-60, 70/881-72-89, 70/533-77-96.
Ház eladó a Sas u. 7. alatt 3,5 millióért.
Tel.: 66/414-919.
Összkomfortos családi ház Békésen eladó
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.
Hosszú parasztház a Drága utcában eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 66/643-342,
70/222-10-48.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi típusú, kétszobás, összkomfortos ház 4,5
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti
összkomfortos családi ház nagy portával eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-64-42.
Békésen a Petőfi utcán, jó állapotú vályogház eladó. Sok melléképülettel, nagy portával. Ár: 4,9 millió Ft. Érd.: 30/47-66-166.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös,
középső lakás sürgősen eladó. CSOK igényelhető. Ár: 5 millió Ft. Érd.: 30/448-4402, 70/227-00-63.
Teleky utcában 69 m2-es, téglaépítésű ház
407 m2-es portán eladó vagy cserélhető.
Irányár: 5 millió Ft. 70/398-40-19.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ház sürgősen eladó a Szabadkai u. 9.
alatt. Érd.: egész nap a helyszínen. Irányár: 5 millió Ft.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Komfortos régi építésű családi ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft.
Tel.: 66/410-323.
Összkomfortos családi ház eladó a Teleky
utcában. Régi építésű, 2,5 szobás. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 30/359-76-90, 70/94139-08.
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szomszédságában háromszobás összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5.7
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.

Apróhirdetések
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.
Békésen kétszobás téglaépítésű kocka
ház eladó. A szobák parkettásak, háromfázis van. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 20/2060-161.
Karacs T. utcában III. emeleti, 58 m2-es,
kétszobás, erkélyes, berendezett lakás eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.: 30/22-82376.
Az Adyn kétszobás, felújított IV. emeleti lakás eladó 6 millió Ft-ért. Tel.: 30/1935-466.
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.
Szarvasi 14-ben III. emeleti, nagykonyhás,
beépített szekrényekkel, saját tárolóval kilépős lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
70/95-30-472.
Karacs utcában III. emeleti 58 m2-es, kétszobás, tehermentes ház eladó vagy cserélhető lakásra vagy központi kő kertes
házra. Ár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/476-46-60.
Bocskai u. 57. alatti felújított családi ház
beköltözhetően eladó 6,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/412-955.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó
egy felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház, sok melléképülettel.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Kétszobás, kockaház melléképülettel, garázzsal eladó vagy cserélhető első emeletire. Szocpol igénybe vehető. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 20/47-42-609.
Eladó vagy cserélhető kertes házra III.
emeleti kétszobás, erkélyes lakás az Adyn
6,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/321-35-52.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti 62 m2es lakás eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.:
30/56-79-939.
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház eladó, szocpol. igénybe vehető. Tel.:
30/95-52-247. Irányár: 6,9 millió Ft.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
Széchenyi tér 8A-ban III. emeleti, 62 m2-es
2 + félszobás lakás eladó. Érd.: 30/25016-58. Irányár: 7 millió Ft.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Bélmegyeren háromszobás, nappalis,
gáz- és vegyes központi fűtéses, jó állapotban levő ház eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 70/330-38-97.
Másfélszobás, földszinti, felújított lakás a
központban eladó. Irányár: 7 millió Ft, alkuképes. 1+2 félszobásra csere érdekel.
Tel.: 70/310-88-07.
Vörösmarty utcában kétszobás, gáz +
vegyes központi fűtésű ház eladó vagy III.
emeletig 1+2 félszobás lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 20/43905-49.
A Szarvasin IV. emeleti háromszobás,
klímás, központi fűtéses lakás külön tárolóval 7,9 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/1935-466.
Mezőberény központjában 2. emeleti,1+2
félszobás, 68 m2-es berendezett lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 70/508-8624.
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.
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.
Karacs 1B-ben 61 m2-es, háromszobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.: 70/516-52-25.

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.
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.
Az Ady 10. alatt 78 m2-es, III. emeleti, erkélyes két szoba + nappalis lakás eladó.
Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.: 20/402-61-81.
Ady utca 12B. I/24. alatt 1 + 2 félszobás,
összkomfortos lakás eladó, Kertes házra
cserélhető. Ár: 8,8 millió Ft. Érd.: 30/4342-297.
Pásztor utcában háromszobás ház nagy
portával vegyes tüzelési lehetőséggel eladó 9 millióért. Tel.: 30/293-27-51.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Váradi utcában 2,5 szobás, gáz- és vegyes tüzelésű, összkomfortos családi ház
garázzsal eladó. Első emeletig tömblakást beszámítok. Szocpol igénybe vehető.
Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 20/47-42-609.
Tetőtér-beépítéses ház eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Érd.: 20/94-22-154, 20/933-9386.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, 3
szobás, ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott,
melléképületes, teraszos. Irányár: 16 millió.
30/9638-391
Mezőberény központjában ötszobás, két
fürdőszobás, napfényes, jó elosztású lakás eladó. Ár: 16,5 millió Ft. 30/636-50-66.

Ingatlant keres
Kiadó lakást, szobát keresek Békésen,
sürgősen. Tel.: 70/541-33-38.
Olcsón kiadó házak vagy lakást keresek
Békésen. 30/297-67-04.

Kert
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
1,5 hektár szántóföld kövesút mellett Békés és Békéscsaba között művelésre kiadó. 70/607-22-54.
Szécsénykertben 500 négyszögöl kert eladó. Rajta kőépület, szerszámos, fúrt kút.
Irányár: 350 ezer Ft. Érd.: 66/634-398.
Malomasszonykertben elején 3 kvadrát
bekerített kert eladó. Víz, villany, faház,
termő gyümölcsfák. Tel.: 30/822-47-88.
Sebők kertben 1195 m2 zártkert eladó termő gyümölcsössel. Víz, villany, téglaépítésű nyaraló, pince, kamra, szerszámos.
Tel.: 70/64-531-79.
Szécsénykertben két kvadrát kert és búza
eladó. 30/64-32-756.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakható, Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

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: október 27. kedd 12 óra

Személygépkocsival
vontatható,
12 méteres emelők
bérelhetők!

Jármű, alkatrész
Négykerekű B-4220/VB rehab rokkantkocsi 130 ezer Ft-ért jótállásos akkumulátorral eladó. Tel.: 66/634-528.
Elektra-7000 elektromos moped kültéri használatra eladó. Érd.: 30/26-47-592.
Oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül
és P10-es üzemképes blokk eladó Kamuton. 70/27-10-532.
SimsonS51-es, esetleg S50-es segédmotort vennék maximum 40 ezer Ft-ig. Csak
üzemképeset. Tel.: 20/945-07-26.
Chevrolet Spark 2005.évj. 2016. 07-ig műszakival fekete metál színben, alacsony
fogyasztással eladó. Irányár: 629 ezer Ft.
Érd.: 30/476-46-60.
Honda VTZ 250-es motorkerékpár 14 ezer
km-rel újszerű állapotban eladó. Irányár:
280 ezer Ft. Tel.: 20/945-07-26.
Hyundai Accent eladó. Érd.: 30/97-77-600.

Állat
Elcserélném fehér néma nagy pecsenyekacsámat csirkére vagy tojótyúkra, pulykára. Érd.: 66/411-543.
Eladó: vágni való csirke, előnevelt némakacsa, csirke, hasas és vágnivaló nyúl,
kisnyuszik. Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Fias kacsa sürgősen eladó. 70/282-79-82.
Vadászgörényt keresek Békésen. 20/24863-69.
Kecskék eladók vágásra, tartásra eladók
vagy bármi hasznosra csere érdekel.
20/472-96-58.
100-140 kg körüli 3 db hízót keresek.
30/827-59-97.
Jó erős, húsjellegű süldők eladók. Érd.:
70/218-59-72.
3-4 db 90-140 kg-os hízókat keresek.
Érd.: 30/586-10-87.

Egyéb
KÖLTÖZTETÉST vállalunk,
a távolság nem akadály!
+36-70/611-3717
Eladó egy fehér konyhabútor és egy BOSS
gáztűzhely. Tel.: 66/634-112.
Gyerekbicikli eladó. 70/585-03-13.
Eladó: íróasztal, szőnyegek, hármastükör,
diófa asztal, thonett székek, mázsa, mérleg, zsírosbödön, Phönix varrógép. Érd.:
30/95-22-466.
Eladó egy férfi jó állapotú és jól felszerelt
mountain bike kerékpár. Tel.: 30/321-35-52.

A Rákóczi utca 20. szám alatti
cipőjavító műhely
teljes berendezéssel ELADÓ.
Érdeklődni: 66/412-070.
Eladó: 2 db kempingbicikli gyereküléssel
vagy anélkül 10 ezer Ft-os irányáron. Érd.:
66/411-543.
Búza eladó. 20/490-23-77.
3 db ruhásszekrény, tálalószekrény, régi
konyhaszekrény, 2 db zuhanykabin olcsón,
nagy fagyasztószekrény. Érd.: 66/411-543.
Egyedi, fából készült halószobabútor eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Jó márkájú, alig használt világos, szekrényes, elektromos varrógép, kézi tömőtölcsér, sarló, kukoricaszárvágó, szeneskannák, emelő eladó. 70/236-35-37.
Diófa disznótoros asztal, sózóteknő, ablakszárnyak eladók. Érd.: 66/634-398.
Háromfázisú cirkulafűrész vasvázzal eladó. Tel.: 30/293-27-51.

Vintázs
őszi feltöltés!
 széldzsekik
 kabátok
 nadrágok
 gyerekruha
 kibővített
cipőkészlet
 lakástextília
Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

Eladók: újszerű gyapjú ágytakaró, morzsoló, táskavarrógép, hegesztő, gáztűzhely, szekrény, heverők. Tel.: 66/412-955.
Eladó: 2 db téliesített bejárati teleajtó, jó
állapotú gázkonvektor, ajtók, ablakok reluxával reális áron. Érd.: 66/411-543.
Jó állapotú Zanussi gáztűzhely nyomáscsökkentővel eladó. Irányár: 35 ezer Ft.
Érd.: 30/431-32-52, 66/643-702.
Eladó piros, fehér, rózsaszín, krémszín leánderek, pirosvirágú klivia, szobapáfrány.
Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: szekrénysor, ülőgarnitúra, dohányzóasztal, hűtőszekrény, Hajdu mosógép +
centrifuga, rekamié, szőnyegek, asztalok,
székek, gázpalack, új hallókészülék, Erzsébet hálószekrény + asztal, éjjeliszekrények. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
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.:
30/95-60-637.
Jó állapotban lévő berendezések eladók:
szekrénysor, íróasztal, kistévé, nagyméretű könyvespolc, vegyes falipolcok, hordozható csempekályha. Ár megállapodás
szerint. Érd.: 20/572-31-59.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Friss, kertben termelt, étkezési mák eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Bio mézédes körtecefre (250 kg) eladó.
A fája nem génes, 100 éves. Tel.: 30/3414-420.
Ötmázsáig mérő mázsa súlyokkal együtt
eladó. Tel.: 66/643-210.
Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban, teljesen újonnan eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Felfekvés elleni matrac és tévéhez is csatlakoztatható elektromos nagyító eladó.
Érd.: 30/35-97-690, 70/941-39-08.
Megkímélt, újszerű babakocsi, mózeskosár bézs-lila színű 22 ezer Ft-ért eladó.
Érd.: 20/46-32-533.
Eladó: benzines fűkasza + szivattyú, BMX
gyermekkerékpárok, teakonyha, rézkilincsek, gyerekágy, pufajka, nyomáscsökkentők. Érd.: 30/827-59-97.

Hófogó tetőcserép eladó, kb. 500 db. Tel.:
20/322-90-50.
Eladó 12 tagú olajradiátor, mini mosógép,
vas fürdőkád. Tel.: 20/994-65-74.
Üres gázpalack eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Beépíthető bontott kandalló tartozékokkal
eladó. 30/239-22-95.
Groke zuhanycsaptelep kombinált fejzuhannyal eredeti csomagolásban eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Slávia 631-es, esetleg 630-as légpuskát vennék maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.:
20/94-50-726.
Birsalma és búza eladó. 20/355-77-26.
Szőlőprés és -zúzó, gázpalack eladó.
Érd.: 30/782-82-61.
Hibiszkusz (mályvarózsa), labdarózsa,
aranyesőtövek, bőrlevél és erikatövek eladó. 20/355-77-26.
Eladó: 2 db kétsines függönytartó, keretbevágó nagy fűrész, újszerű férfi bőrkabát, női bőrkabát. Tel.: 30/272-43-50.
Keresek 22-32-es húsdarálót, kecskének
való olcsó kórót. 20/47-29-658.
Keresek rossz háztartási gépeket, szerszámokat, bútorokat, tollat. 30/30-10-924.
Veresszilvafa csemeték, évelő virágtövek,
margaréta, lángvirág, duplavirágú ősziketövek, karácsonyi rózsa májvirágtő eladó.
20/355-77-26.
Eladó: 2 db forgó kerék 150/40-70-es
2500 Ft/ db, 3 db vaskapu karámhoz,
5000 Ft/db. Tel.: 30/66-86-503.
Bontásból eladó: hullámpala, cserép, kúp,
kúpcserép, faanyag, gerendák, csempekályha, ajtók, samott tégla, üvegfalak,
sínvasak, többfajta tégla, mosdókagylók, redőnyök, konvektorok. Tóth u. 22.
20/472-96-58.
Eladó: új hosszú női bunda, új férfi ¾-es
irhabunda, új szánkó, kisméretű hanglemezek. Tel.: 30/272-43-50.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
ÉTI gázkazán olcsón eladó. Érd.: 30/9777-600.
Eladó Husqvarna 365 benzines láncfűrész.
4,6 kg önsúlya, 40 cm fűrészlappal. A lánc
cserélve volt. Ár: 26000 Ft. Eladó 1 db
fehér márványlap 43x40x3 cm, irányár:
7500 Ft. Tel.: 30/66-86-503.

Gyalogló Világnap
a Fürkész óvodában
Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Tisztelt Olvasóink!

Sétáltak az ovisok a Gyalogló Világnapon.

Fazekas Klára óvodavezető
köszöntőjével vette kezdetét
a Gyalogló Világnapról való
megemlékezés a Fürkész (Baky utcai) oviban. E világnap
1992-ben indult útjára Rio De
Janiero-ból, jelenleg 68 országban tartják meg, hazánk 1999ben csatlakozott a mozgalomhoz. Célja a gyaloglás és általa
a testmozgás meg-elismertetése és megszerettetése az emberekkel. A rendezvényen egy

másik ünnepi esemény is történt: lelepleztek egy Kis Anikó által készített emléktáblát,
amely megörökíti azt, hogy az
óvoda megkapta a „Fürkész
Tehetségpont 2015” címet.
Az ünnepségen az óvoda
Méhecske csoportja adott műsort, majd az ovi összes csoportja útnak eredt, s bejárta a
belváros több utcáját, megmutatva, hogy milyen ügyesek,
edzettek. 
Zs. I.

INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
• Békés, Kossuth u.10/A. B ép.(hrsz.: 5624) alatti garázs (16
m²). A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA/hó.
• Békés, Veres P.t.7. (hrsz.: 7032/4/A/31.) alatti 1. számú garázs (18 m2). A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA/hó.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2015. november 6. (péntek) 12 óra.
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Érettségi találkozó a gimnáziumban
55 évvel ezelőtt a harmincfős
IV/C. osztály is búcsút intett a
Szegedi Kis István Gimnáziumnak. A volt diáktársak ötévente jönnek össze emlékezni
az iskolai élményekre, csínytevéseikre, a diákévekre. A fiúk
és lányok Polgár Lajos igazgatása alatt reáltagozatú gimnáziumot végeztek. Kezdettől
kevés volt köztük a helyi lakos,
a megye számos pontjáról érkeztek ide. Ma már csak egyikük Pappné Apponyi Margit
él Békésen, ő az, aki megszervezi az összejöveteleket. A kor
sajnos többeket megviselt, így
idén csak tizen jöttek el, de
jelen volt egy volt tanáruk is,

Egy nyelvet beszélünk

fotó: a szerző felvétele

Vodkát a torokba!

Juhász János. A törzsgárda is
egyre fogyatkozóban van, sokan elhunytak már, és a távolság, a betegségek szintén
többeket visszatartottak. Az
1960-ban végzett IV/C. osz-

tály megjelent tagjai a fotózkodás után közös ebéden vettek részt, ott idézték fel emlékeiket és osztották meg egymással a családjukkal kapcsolatos dolgokat. 
Sz. K.

Akik egy kis vizecskét szeretnének elfogyasztani, azok aligha gondolnak arra, hogy
ez a szó oroszul nem más, mint a… vodka.
Fogyasztása talán Oroszországban sem annyira elterjedt, mint a valódi vízé, azonban nem
kevés kultúrtörténeti csemegével tud szolgálni. Többek között azzal, hogy állítólag a szélesebb körű elterjedése a periódusos rendszer
„kitalálójához” Mengyelejev nevéhez köthető,
legalábbis annyiban, hogy doktori disszertációjának témája az alkohol és a víz reakciója
volt. A vodka legkevesebb negyven fokos, és
Magyarországon is gyártanak hat fajtát, többek között a néhai Zwack doktorról elnevezett gyár jeleskedik e tevékenységben.
Tudták-e kedves olvasóim, hogy létezik a
világon Vodkaöv? Tagjai az obligát Orosz- és

Lengyelországon kívül Finnország, Litvánia
és Svédország, de másutt sem idegenkednek
a tömény szesz elkészítésétől. Tartsanak velem egy kis kóstolóra – hol gyártják Önök
szerint a következő vodkafajtákat: Rachmaninoff, Kaiser, Status, Mezzaluna, Gorbatschow, Level, Wikingfjord, Koskenkorva? Bizony, ha olyan egyszerű volna, talán meg sem
kérdezem. A meglepő válaszok a következők: Németország, Magyarország, Ukrajna,
Olaszország, Németország, Svédország, Norvégia (természetesen), illetve Finnország. Búcsúzóul annyit említenék meg, hogy a nyugati világ korrumpáló hatása miatt Oroszországban félig-meddig áttértek már a decisről
a négy centes fogyasztásra.
Szilágyiné Szabó Ágnes

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 vállalja 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.


Országos Könyvtári Napok
könyvtárunkban is

Október 31. szombat 11 óra
Békési TE II. – Kecskemét férfi NBII-es asztalitenisz bajnoki mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 23. péntek 10 óra
Városi megemlékezés. Bővebben a címlapon.

Október 31. szombat 13:30
Békési FC – Békéscsabai MÁV SE bajnoki focimeccs.
Sporttelep

Október 26. hétfő 17 óra
Matuz Gergely Artisjus-díjas fuvolaművész önálló estje saját és édesapja által szerzett, valamint
további kortárs magyar zeneszerzők fuvoladarabjaiból. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

Október 31. szombat 18 óra
Békés-Drén KC – Algyő férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
November 4. szerda 10 óra
A helyi termék éve - Békés megyei szakmai fórum. Információ és jelentkezés: 30/206-48-86os telefonszámon vagy a savolt.zoltan@nmi.hu
e-mail címen.
Kulturális központ

Országos missziói nap volt nálunk
Az idei őszi könyvtári napok fő eseménye az író Tóth Krisztina látogatása volt.

mal került sor a süti-partira,
azaz a süteménykészítő versenyre és receptcserére, amelyre most tizenheten készítettek őszi gyümölcsökkel, finomabbnál finomabb süteményeket az ügyes asszonyok, lányok. A háromtagú zsűriben
idén is véleményt nyilvánított
Juhász Zoltán cukrászmester.

Ez időben, a gyermekkönyvtárban is zajlottak események.
Alkotó-meseterápiás foglalkozásokat tartott két alkalommal
is Károlyi Gitta meseterapeuta. Valamint a könyvjelző készítő pályázat eredményhirdetésére is sor került. Sok gyermek készített szép, ötletes, mutatós könyvjelzőt. 
Zs. I.

Különdíjas a békési drámaíró
A Békéscsabai Jókai Színház és a Bárka folyóirat olyan
irodalmi-színházi projektet
indított, amely a 2013-ban
hungarikummá
választott
csabai kolbász további népszerűsítését szolgálja. Öt jeles
kortárs drámaírót kértek fel
e témában megszülető, színpadi előadásra szánt, esztéti-

Október 21. szerda 13-15 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Családi-Kör idősek klubja (Dózsa Gy. u. 36/1.)

Október 30. péntek 17 óra
Bio-konyha szakkör. Téma: káposztasavanyítás. Házigazda: Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök. Ötletek
és receptek cserélnek gazdát.  Kulturális központ

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Október 5-10. között városunk Püski Sándor Könyvtárában is megtartották – mint
hosszú évek óta – az Őszi
Könyvtári Napokat. A rendezvénysorozat legkiemelkedőbb
eseménye egy író-olvasó találkozó volt, amelynek vendégeként
a sokak által ismert és kedvelt,
számos elismerést magának
tudható Tóth Krisztina költő,
író, műfordító látogatott városunkba. A házigazda, azaz a beszélgetőtárs szerepét, Szilágyiné
Szabó Ágnes tanár-író vállalta.
Az egyik napon, az egészséges életmódra való nevelésről tartott előadást dr. Csótó-Kecskeméti Éva gyógyszerész, természetgyógyász.
Egy másik rendezvényen bemutatót tartottak, és néhány
gondolatot szóltak az önvédelemről, Puskás István és
Prágai Endre Wing-Tsun
mesterek.
Idén már hetedik alkalom-

Programajánlatok október 21-november3. között

kailag értékes irodalmi alkotás megírására. Az Erős csabait kívánok! elnevezésű drámapályázat eredményét a közelmúltban lehetett megismerni.
A szakmai zsűri végül megosztott 1. díjban részesítette
Orbán János Dénes: Szabadság, kolbász, szerelem és Vörös István: Pisztoly az aszta-

lon című darabját, és a színház vállalta a két mű felolvasó-színházi bemutatását, a
folyóirat pedig a publikálását. A békési Szilágyiné Szabó
Ágnes, a Békési Újság munkatársa, aki Szil Ágnes néven
publikál, Malac a jégen című
gengszterkomédiájáért különdíjat kapott. Gratulálunk!

Idén városunk adott otthont a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT) által szervezett őszi
missziói napnak. Ennek lényege, hogy az egyes protestáns gyülekezetben más felekezetű lelkészek prédikálnak az elfogadás és megértés
jegyében. A vendéglelkésze-

ket fogadó gyülekezetek lelki vezetői a MEÖT missziói
bizottsága tagjaival fórumon
vettek részt, ahol az evangélikus, a református, a metodista, a pünkösdi és a baptista egyházakban folyó missziós munkát ismerhették meg
alaposabban. Az egész napos
találkozás a baptista imaház-

ban közös istentisztelettel ért
véget, melyen dr. Fekete Károly, Tiszántúli református
püspök hirdette az igét. Az
ökumenizmus magyarországi
helyzetéről dr. Fischl Vilmos,
MEÖT főtitkár tartott előadást. E szervezet egyébként
már 72 éve létezik és 11 magyar egyházat tömörít.Sz. K.

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
44. hét

2015. október 26-30.
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Savanyúság
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Savanyú uborka
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2015. október 20.

Érden járt a békési Zuumbasic csapat

Győzelem a szezonnyitón
Remek győzelemmel kezdte meg a férfi NB I/B Keleti csoportjának őszi küzdelmeit a Békési SzSK. Kosárlabdázóink a
Budafok ellen idegenben 62-89 arányú biztos győzelmet szereztek. Első hazai meccsüket lapunk nyomdába kerülése után, október 18-án este játsszák a Vásárhelyi Kosársuli ellen.

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.

Őszi-téli átállás
a közlekedésben

A rossz látási viszonyok között bekövetkezett balesetek száma az
őszi és téli időszakban 4-5-ször nagyobb az év más időszakához képest. Ilyenkor nagyobb gondot kell fordítani a járművek műszaki állapotára, a jármű biztonsági berendezéseinek üzemképességére, használhatóságára. Át kell vizsgálnunk a járművek fékberendezéseit, a
gumiabroncsok állapotát, a világító és jelzőberendezések, ablaktörlő,
ablakmosó, az utastér fűtő- és páramentesítő berendezések üzemképességét. Célszerű időben beszereznünk az olyan kiegészítő eszközöket, melyek a téli közlekedés elősegítésére, a biztonság további növelésére szolgálnak. Fontos útitársunk lehet a hólánc, a jégoldó, a jégkaparó, a lapát, a homok és a seprű is. Ne feledkezzünk meg a jármű
világítóberendezéseinek időben való felkapcsolásáról, a világító és
jelzőberendezések láthatóvá tételéről! A legfontosabb, hogy felkészültek legyünk, és váratlan eseménynél se essünk pánikba!
Ön hova tartozik?
Agresszív vezető
Kockáztat, felelőtlen.

Veszélyeztet, fékezésre késztet
Jogtalanul előnyhöz jutva próbál előrébb jutni.

Az indulat vezérli.

A közlekedő partnerekkel nem törődik, cselekedete ingerülté teszi.

Defenzív vezető
A biztonságra törekszik.

Szabálytisztelő, alkalmazkodó

Partner a vezetésben

Nyugodt, kiszámítható, előrelátó.
Feszültségét nem a közlekedésben vezeti le.

A közlekedők védelmében:
- Tragédiák százai figyelmeztetnek, nincs helye a közlekedésben
az agresszív, indulatos magatartásnak.
- Az indulat nem csak életben rossz tanácsadó, hanem a közlekedésben is.
- A közlekedésben sokszor tizedmásodperc alatt kell döntenünk
saját és mások biztonságáról.
- A biztonságos közlekedést csak együtt teremthetjük meg.
- Legyen egy másik fék is a kocsiban: fék, amivel az indulatainkat
fékezzük le!


Békési néptáncosok
a Duna Televízióban
Újra láthatunk békési résztvevőket az MTVA és a Hagyományok Háza közös szervezésű televíziós vetélkedőjében,
a Fölszállott a pávában. Ezúttal 6-14 éves korú néptáncos
és népzenész gyermekek számára hirdették meg a népi tehetségkutatót. Okányi Mihály
korábbi sikerei után, most ok-

tóber 23-án 20:30-tól a Duna Televízió képernyője előtt
szurkolhatunk a Belencéres
Néptáncegyüttes Gyermekcsoportjának, illetve a Busai
Bori-Mahovics Tamás, mindössze 7 éves táncospárnak, akinek a lány tagja jászberényi, a
fiú tagja pedig békési. Hajrá
békési néptáncosok!

Horgász
szemmel
Őszi úszós
módszerek
Nem meglepő, hogy a ragadozók és a békés halak ősszel
készülnek fel a téli időszakra.
Mint a legtöbb horgásznak, nekem is megvannak a kedvenc
őszi vizeim, amiket már évek
óta látogatok. Kedvencem az
úszós módszer és ezen belül is
a finomszerelékes match botos
és rakós botos horgászat. Kevésbé közismert, pedig állathatom, hogy az egyik legeredményesebb módszer, amit a fogások igazolnak. A finomabban
táplálkozó és félénkebb halak
megfogása finomszerelékkel jó
megoldás. A finomszerelék ös�szeállításának lényege a súlyok
pontos elhelyezése a zsinóron,
az előke megválasztása, a horogméret és horogtípus adott
csalihoz választása. Az apró
titkok a gyakorlatban kön�nyen megfejthetők. Fontosnak
tartom még a jó horgászállás,
a jó etetőkeverék és csali megválasztását. Az ősz a finomabb
módszerek évszaka, egészen
a tél beálltáig alkalmazható.
Ajánlom minden horgásznak,
aki tavaly nem volt kellően
eredményes az őszi szezonban.
Szekerczés Sándor

Őszi óraátállítás
Az Európai Unió szabályozása alapján a nyári időszámítás minden tagállamban március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapján ér
véget. Idén október 25-én,
vasárnap hajnali háromról
kettőre kell visszaállítani az
órákat, ezzel kezdődik a téli
időszámítás.

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban működő, Kiss
Viktória zumba edző által vezetett, magukat „Zuumbasic”
csoportként elnevezett, zumbázni szerető csoport tízfős delegációja látogatott el október10-én Érdre, az Arénába, ahová országos találkozóra hívták a zumba szerelmeseit.
Mit is csinálnak a békési
zumbások? Az órákon fergeteges a hangulat, testet és lelket pezsdítő zenékre táncolnak

Maga a zumba egyébként
Kolumbiából származik, olyan
könnyen elsajátítható latin ritmusokra épülő tánc, amely fit-

ba gold, amely az aktív idősebb
korosztályt célozza meg, vagy a
zumbatonic, amely a 4-12 éveseknek lett kifejlesztve.
A legközelebbi találkozó Érden jövő év március 19-én lesz,
és egy biztos: a békésiek ismét
ott lesznek.
Ha kedvet érez a tisztelt olvasó a zumbázáshoz, ajánljuk min-

Az országos találkozón részt vett békési zumbások.

szuper koreográfiákkal egy
olyan edző óráin, akinek a személyisége és dinamizmusa adja
a legnagyobb feltöltődést. Közösségként élvezik a mozgás
és persze a fogyás örömét, szabadidejük egy részét is együtt
töltik el közös programokon.

nesz program is egyben. A világban a kilencvenes évektől
terjedt el.
Az októberi érdi országos találkozó már a második volt a
sorban, ahol az érdeklődők ízelítőt kaphattak olyan speciális
óratípusokból is, mint a zum-

den hétfőn, szerdán és pénteken
18:30-19:30 között a felnőtteknek szóló Zuumbasic csoport
óráit, míg hétfőnként és péntekenként a gyerekeknek szóló foglalkozásokat 17:30-18:30ig lehet látogatni a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központban.

Nyeste Ágnes bronzérmes
Székesfehérvár már másodszor adott otthont az újoncoktól
felnőttekig megrendezett többpróba országos bajnokságnak.
A Békési DAC atlétái remekül helytálltak. Nyeste Ágnes
kiváló versenyzéssel a juniorok között bronzérmes lett. A
verseny során Ági több egyéni csúcsot állított fel, így közel volt a dobogó a felnőtt mezőnyben is.
Az ifjúsági lányok mezőnyében a Veres Fanni, Gyöngyösi
Terézia és Domokos Tímea által alkotott trió az ötödik he-

lyen fejezte be a versenyt. A
lányokat sérülések gátolták a
még jobb eredmény elérésében.

A serdülők 65 fős mezőnyében mutatkozott be élete első
versenyén Szilágyi Petra, és a
17. helyen végzett.

A békési hétpróbázók, akik a székesfehérvári OB-n indultak.
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