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A gyerekekre és 
az idősekre külön 
is odafigyel a város

- Mennyire sikeres a 
hatvan év feletti béké-
sieknek nyújtott önkor-
mányzati rekreációs tá-
mogatás?

- Idén indítottuk el azt 
a lehetőséget, hogy a 
hatvan évnél idősebb bé-
késiek - bizonyos feltéte-
lek mellett - díjtalanul ve-
hetik igénybe az uszodát, 

a gyógyfürdőt és egyes kezeléseket. A kezde-
ményezés nagyon népszerű, több mint ötszázan 
máris igényelték a bérletet. Sokan ennek birto-
kában először tették be a lábukat az uszodába, 
vették igénybe a meleg vizes medencét, vagy a 
Bemer kezelést. Nekik ez nem kerül pénzükbe, 
de a városnak ki kell fizetnie helyettük. Erre az 
évre e célra 18 millió forintot különítettünk el.

- Jövőre is megmarad ez a lehetőség?
- Természetesen folytatjuk. Az év során igé-

nyelhető bérletek számát az igénylők számától 
függően határozzuk majd meg. Tehát az igénye-
ket összhangba kell hoznunk a lehetőségeink-
kel. Az időseket a mostani városvezetés kiemel-
ten kezeli és tiszteli. Ők azok, akik sokat tettek 
a városért, számosan közülük egész életüket itt 
dolgozták végig. 

- A másik kiemelten támogatott csoport a 
családoké. Az iskolakezdési támogatást meg-
kapták már a békési családok?

- A napokban összesen 17,4 millió forintot 
osztottunk ki a jogosultaknak. A borítékok a böl-
csődések és óvodások esetében ötezer, az álta-
lános iskolásoknál tízezer forintot tartalmaztak. 
Az volt a célunk, hogy a családok iskolakezdés-
sel összefüggő anyagi terheit kissé enyhítsük. 
A támogatásra az önkormányzat saját forrása 
adott fedezetet. Szintén a gyermekes családok 
egyfajta támogatását célozza az iskolabusz mű-
ködtetése, amely minden iskolásnak helyben 
ingyenes, továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíj-
pályázat, melyhez idén is csatlakozott városunk. 
A kettő együtt több mint tízmillió forintot jelent a 
települési költségvetésből. Ezek olyan kiegészítő 
támogatások az önkormányzat részéről, melyek 
az itt élők érdekeit alapvetően szolgálják, ezért 
nem kérdéses, hogy mellé kell állnunk. 

- Milyen új fejlemények vannak a leendő bé-
kési börtönt illetően?

- A terület átadása megtörtént, most készül-
nek az építési tervek. A személyi állomány to-
borzása elkezdődött. Mintegy 250 személynek 
fog munkát adni a létesítmény. Már 200 körüli 
jelentkezőről tudunk. Első körben a tiszthelyet-
tesi állományt akarják megtalálni, a leendő őrö-
ket. Komoly pszichológiai és fizikai felmérések-
kel szűrik ki a legjobbakat. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Izsó Gábor polgármester

Gigatökkel lett tökkirály Pap László
Hódos Krisztián szakácsmester szavai 

kezdték és zárták a tizenegyedik alkalommal 
megtartott Békési Tökmulatságot. A Békés-
csabán szakiskolai szakoktatóként dolgozó 
szakács idén is megcsillogtatta zöldség-gyü-
mölcs artisztikai tudását: helyben faragott 
tökei az egyik látványosságnak számítottak. 

A szeptember 24-én megtartott esemény ez-
úttal is százakat és százakat vonzott a Tájház-
ba. Az udvaron számos látványosság kötötte le 
a sokféle korú érdeklődőt. Nagy sikert aratott a 
helyi ízeket és alkotásokat felvonultató vásár, a 
libaterelés, a töklámpásfaragás, a mezőberényi 

Fénysugár Bábegyüttes gyermekelőadása. Fel-
léptek a Teleki utcai ovisok és az Óvónők Kó-
rusa tagjai, az ebéd mellé a jó hangulatot Varga 
Pál és Komlósi Gyula zenéje adta. Sok érdeke-
set árult el előadásában a szőlő jótékony életta-
ni hatásairól és kozmetikai alkalmazásáról dr. 
Péter Sándorné mesterkozmetikus. 

Míg mások csak azt élvezték, hogy ezen a 
szép őszi napon szabadban, jó levegőn van-
nak, jó társaságban ücsöröghetnek, mosoly-
gós emberek között, finom ételekkel és inni-
valókkal a kézben. 

(Folytatás a 7. oldalon)

A „NEM” elsöprő 
országos győzelme

Békés is kitett magáért
A nemek elsöprő győzelmét hozta 

az október 2-i kvótaügyi népszavazás 
országosan, Békés megyében és Békés 
városban is. Azonban a részvétel nem 
érte el az 50 százalékot: országosan a 
választásra jogosultak 43,35%-a, Bé-
kés megyében 40,86%-a, városunkban 
46%-a vett részt a népszavazáson. 

Nemet válaszolt arra kérdésre, hogy 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Or-
szággyűlés hozzájárulása nélkül is elő-

írhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező bete-
lepítését?” az országban a választ adók 
98,32%-a, Békés megyében 98,29%-a, 
míg városunkban 98,61%-a, 

Békésen 7411 állampolgár vett részt 
a népszavazáson, ebből 7129 személy 
adott érvényes választ. Kilencvenkilen-
cen jelölték meg az igen választ, míg a 
nemet 7030-an. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Kétszeres kenuvilágbajnok 
Laczó Dani

A közeli napokban nyerte meg má-
sodik korosztályos világbajnoki cí-
mét Laczó Dániel, a Békési Kajak-ke-
nu Klub sajátnevelésű tehetsége. Ezút-
tal a németországi Brandenburgban, a 

Kajak-Kenu Maratoni Világbajnok-
ságon az ifjúsági kenu kettesek között 
állhatott a dobogó legfelső fokára pár-
jával, a budapesti Bakó Tamással. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Kialakítás alatt a Békési 
Járási Hivatal épülete

Magyarország kormánya 250 
millió forintot biztosít a Béké-
si Járási Hivatal új székhely-
épületének kialakítására. Bé-
kés város központjában a járási 
hivatalhoz tartozó Kossuth ut-
ca 4. szám alatti épület felújí-
tásának második üteme rend-
ben folyik – jelentette be Gaj-
da Róbert, Békés Megyei Kor-
mányhivatalt vezető kormány-
megbízott a beruházás helyszí-
nén tartott sajtótájékoztatón. 

A munkák során az első eme-
let illetve a tetőtér felújítása és 

beépítése zajlik, ahová majd 
irodákkal, tárgyalóval, irattár-
ral beköltözik a földszinti kor-
mányablaktól elkülönülő járási 
hivatal. Az emeleti részen 350 
m2, a tetőtérben pedig 242 m2 
lesz beépítve alaprajzi módosí-
tásokkal, beltéri munkálatok-
kal, hideg- és melegburkolással, 
álmennyezet építéssel, gyenge- 
és erősáramú villanyszereléssel, 
hűtő-fűtő és szellőző rendszer 
kiépítéssel, informatikai beren-
dezésekkel és bútorozással. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Pap László a gigantikus méretű tökkel. Idén ő lett a 
Tökmulatságon a tökkirály. 

Seller László edző és legsikeresebb tanítványa, Laczó Dániel.
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Hasznosítsa a tojáshéjat a kertben!
Az üres tojáshéjakat mossuk ki, majd tegyük 

ki a szabadba egy tálcára, hogy kiszáradjanak 
(jó ötlet a még meleg sütőben szárítás is, hide-
gebb időszakban). A kiszáradt tojáshéjat gyűjt-
sük össze egy dobozba, majd 
idővel tegyük őket egy üres 
zárható zacskóba és faka-
nállal, vagy sodrófával törjük 
össze apró darabokra. Végül 
dolgozzuk be a talajba az ap-
róra zúzott héjat, vagy szórjuk 
ki a növények töve köré. A to-
jáshéj remek kalciumforrás, 
de emellett foszfort, káliumot 
és nitrogént is juttat a talajba. Ne feledjük, a to-
jáshéj lebomlási ideje környezettől függően 4-6 
hónap, tehát érdemes előre gondolkodni, hogy 
valóban hasznos legyen növényeink számára. 
A tojáshéjat szórhatjuk a komposztra is, vagy 
a teraszra szánt balkonnövények cserepébe a 
virágföldbe keverve is hasznos. A tojáshéj nem 
csak ásványi anyagokat biztosít a növények 
számára, hanem levegőssé is teszi a talajt, ez-
által jobb lesz a talajszerkezete és vízelvezető 
képessége. 

Amennyiben új növényt ültetünk a kertbe, az ül-
tető gödör aljára is szórhatunk egy kevés tojáshé-
jat, de a már kiültetett paradicsompalánta köré is 
szórhatunk belőle, hiszen a paradicsomnak nagy 

a kalcium igénye. Mivel a tojás-
héj lassan bomlik le, érdemes 
egy nagyobb adagot ősszel és 
tavasszal is beásni a talajba, 
így folyamatos tápanyag-után-
pótlást biztosítunk a nyári nö-
vények és zöldségek számára. 

Gyermekünkkel együtt ké-
szíthetünk mini kertet, ehhez 
a feltört tojáshéj alját óvatosan 

fúrjuk át, töltsük meg virágfölddel, majd szórjunk 
bele vetőmagot. Később a kikelt palántákat kiül-
tethetjük a kertbe a tojáshéjjal együtt. A tojáshéj 
a csigák ellen is hatásos, szórjuk a növények töve 
köré, mivel a csigák nem tudnak ezen átmászni, 
máris védelmet biztosítunk növényeiknek.

Az összetört tojáshéjat a madarak is előszere-
tettel csipegetik, így pótolva a kalciumot, de eb-
ben az esetben is fontos hogy a tojáshéjakat fer-
tőtlenítsük, pl. sütőben, és csak ezután juttassuk 
ki a madaraknak.

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

A CsAbAi úti régi iskolA

A Csabai út 18. számú építmény az 1800-
as évek második felében épült, az 1867-es Ki-
egyezés után, mikor Eötvös József báró volt a 
vallás- és kulturális miniszter. Az építmény a 
református egyházunk 
iskolájaként épült. 
Persze már az 1800-
as évek elején volt itt 
a ref. egyháznak isko-
lája. Ezeket kerületi 
vagy tizedbeli iskolák-
nak hívták. A kis alsó-
sok jártak ide. A tan-
teremhez szolgálati la-
kás is épült, amit saj-
nos elbontottak. Kár, 
mert a folyosó kör keresztmetszetű oszlopai 
különleges értéket képviseltek. Gondolom, a 
falak erősen nedvesek lehettek, így a szolgála-
ti lakás megmentésére nem is gondoltak. 

Az egykori tanterem előtt még jól látható 
az egyik kör keresztmetszetű oszlop. A többi 
négy a beüvegezett, befalazott kis folyosó ré-
sze. Amíg megvolt a szolgálati lakás, a folyo-
só oszlopos tornácával a kisnemesi udvarházak 
hangulatát idézte. Az 1948-as államosítások 
után a kis iskola A 3. Számú általános iskola 
része lett, majd a Dr. Hepp ferenc nevet vi-

selte. Jelenleg a Kisgazda Kör tartja itt gyű-
léseit. Az idősek Varga Béla-iskolának hívták, 
mert sokáig élt és tanított itt Varga Béla. P. 
Szász Lajos tanító-igazgató is sokáig élt itt. Ő 

sokoldalú munkássá-
got fejtett ki városunk 
közéletében és kultu-
rális életében. Gazdag 
néprajzi anyagot gyűj-
tött össze. Egy időben 
igazgatta a Jantyik 
Mátyás Múzeumot is. 
1980-ban megkapta 
a Békés Városért Ki-
tüntetést is. A lakók 
közt meg kell említeni 

Békési Mihály kiváló testnevelő tanárt, kosár-
labdaedzőt, a békési ref. gimnázium igazga-
tóhelyettesét, Eisele Vera kiváló matematika 
tanárnőt, valamint dr. Gyarmath Olgát, aki a 
tarhosi szellemet igyekezett ápolni és életben 
tartani. A névsor nem teljes. 

A ház így csonkán semmilyen építészeti 
értéket nem képvisel, hacsak nem a kör ke-
resztmetszetű oszlop, mégis kultúrtörténeti, 
iskolatörténeti okok miatt kegyeletből jó len-
ne, ha meghagynák.

Bíró György, városvédő
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Hirdessen a Békési ÚjságBan!
Minden harmadik hirdetését ingyen jelentetjük meg. Keressen MinKet!

Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com

Pályázati felhívás
A Büntetés-végrehajtás országos parancsno-

ka pályázatot hirdet a büntetés-végrehajtási in-
tézetek férőhelybővítéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1125/2016 (iii.10.) Korm. 
határozat keretében Békésen létrehozásra terve-

zett új büntetés-végrehajtási intézet egészség-
ügyi osztályvezetői beosztásának betöltésére.

A pályázat megtalálható a www.bekesvaros.
hu weboldalon, a Hirdetmények, Pályázatok fül 
alatt. 
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Győzelem 
és számháború

Orbán Viktor miniszterel-
nök közölte: a nemek győz-
tek, és ennek - az érvény-
telenség mellett is - közjogi 
következménye lesz. Mivel 
mérvadó módon több nem 
szavazat lett, mint igen, ez 
elegendő felhatalmazást ad-
hat a parlamentnek és kor-
mánynak. „Azt vállaltuk, 
hogy a kérdésben foglalt jogi 
szabályozást, miszerint csak 
a magyar parlament dönt-
het arról, hogy kikkel akar-
nak a magyarok együtt él-
ni, ezt a jogrendszer részé-
vé fogjuk tenni. Ezt meg is 
megtesszük.” Meglesz az al-
kotmánymódosítás is, de 
nem csak ez a jövő hét leg-
fontosabb feladata, hanem 
a brüsszeli tárgyalások is. A 
megfelelő eredmény esetén 
ott kell elérni: „Ne legyen 
kötelező befogadni olyan 
embereket Magyarországon, 
akiket mi nem akarunk, és a 
döntés is nálunk maradhas-
son”. Ha az Európai Unió 
egy demokratikus közös-
ség, akkor el kell fogadnia a 
magyarok véleményét - tet-
te hozzá. „Büszkék vagyunk, 
hogy mi vagyunk az elsők, 
akik az Európai Unióban a 
migrációról szavazhattunk” 
- mondta, utalva arra, hogy 
az EU-ban Magyarország 
az első, amely népszavazást 
tartott a kérdésről, és örül-
ne, ha ezt mások is követ-
nének bennünket. Tizenhá-
rom évvel a csatlakozás után, 
nagyszerű eredmény szüle-
tett, jobb, mint a csatlakozás 
eredménye. Akkor 3.056.000 
magyar szavazott a belépés-
re, most 3.204.000 válasz-
tó döntött a nem mellett, 
és a határon túliak szavaza-
ta még nincs is összeszámol-
va teljesen. Tizenöt százalék-
kal többen voksoltak tehát 
egyhangúan, mint az EU vá-
lasztáson. Most tízből kilen-
cen Magyarország mellett, 
Magyarország szuverenitása, 
önálló döntésének megőrzé-
se mellett tették le voksukat. 
Ez így helyes, így becsületes, 
hogy nyíltan kimondjuk, 
amit akarunk, hogy tisztán, 
érthetően beszélünk akara-
tunkról, hogy van önálló vé-
leményünk, amit merünk is 
képviselni. A jövőről szavaz-
tunk: hogy kikkel akarunk 

együtt élni, hogy meg sze-
retnénk őrizni a kultúránk, 
az életformánk, a nehezen, 
kemény munkával kivívott 
gazdaság fejlődésünk, hogy 
meg akarjuk őrizni keresz-
tény gyökereinket. Mo-
dernkori népvándorlás ér-
te el Európát. Az Unió azt 
mondja: jöjjenek a migrán-
sok, osszuk szét őket. Erre 
mondtunk nemet. Mi most 
Brüsszel helyett Budapestet 
választottuk. Hosszú út, ne-
héz csaták előtt állunk, mert 
az Európai Unió ellenünk 
fog tenni. ám most Brüsszel 
áll fontos döntés előtt: meg-
teheti-e, hogy rákényszerí-
ti akaratát Magyarország-
ra, ahol több, mint 98%-a 
a szavazóknak ellenezte ez 
- tette fel a kérdést a kor-
mányfő.

Gulyás Gergely szerint is 
elsöprő győzelem született. 
Ez kemény jelzés az EU ko-
rifeusainak, annak ellenére, 
hogy a kiszólásairól ismert 
luxemburgi külügyminisz-
ter már gratulált a magyar 
lakosságnak azért, mert ki-
olvasta a népszavazás ered-
ményéből, hogy a magyar 
lakosság Brüsszel mellé 
állt… Mondott ő már ennél 
blődebbeket is. De ez már 
jelzi a számháború kezdetét.

Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes szerint magas 
részvétel mellett elemi ere-
jű a nemek száma. A nép-
szavazást a kormány kez-
deményezte, a lakosság pe-
dig a nemek győzelmével 
felhatalmazta a kormányt, 
hogy megvédje az orszá-
got. A jövőben is caritas és 
önvédelem jellemzi a kor-
mány tevékenységét, azaz, 
segítünk a rászorulóknak, 
de megvédjük az országun-
kat. A KDNP elnöke kö-
szönetet mondott a nemmel 
szavazóknak és a határon 
túliaknak is.

Természetesen, az első es-
te győzelmi mámora után 
két lényeges dolog még hát-
ravan. Egyrészt tenni kell 
mindazt, amit az előbb idé-
zet politikusaink mondtak, 
másrészt - és ez legalább 
olyan fontos a jövő szem-
pontjából - szépen le kell ül-
ni, és nagyon őszintén meg 
kell beszélni azt is, hogy mi-
ért lett ez a népszavazás po-
litikailag érvényes, de jogi-
lag érvénytelen. Aztán gyö-
keresen változtatni, akár 
személyi konzekvenciákat 
is levonva, hogy a következő 
csatánkat semmi ne veszé-
lyeztesse.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
október 1-8. 
Turul Patika (Piac tér)
október 8-15. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
október 15-22. 
Levendula Patika (Csabai u.).

A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehető 
igénybe. Egyes patikák szomba-
ton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Lakatos Dávid és Perle Katalin, 
Horváth Zsolt és Cinanó Dal-
ma, Kiszuczki Pál és Gál Ildikó, 
Gyarmati Sándor és Szilágyi Ma-
riann.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: 
Szöllősi Gábor (77 évesen, Tar-
hos), Kovács János (76), özv. 
Barna Imréné Lukács Mária 
(93), Czinege Mária Klára (64), 
Liszkai Józsefné Béládi Erzsé-
bet Mária (75), Baliné Károly Ilo-
na (61, Bélmegyer), özv. Török 
Istvánné Fábián Mária (82).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk Emlékezés a roma holokauszt 
magyarországi áldozataira

Városunk Püski Sándor 
Könyvtára a közelmúltban 
félmillió forintot nyert pályá-
zaton, amelyet roma kulturá-
lis események megvalósítására 
kell fordítania. E pályázat alap-
ján idén szeptember elejétől 
jövő év február végéig, tizen-
három részből álló ilyen jellegű 
rendezvénysorozatot szervez 
könyvtárunk, „Valaha mada-
rak voltunk” főcímmel. Ennek 
első eseménye volt szeptember 
20-án a holokauszt roma ál-
dozatairól való megemlékezés. 
A programban elsőként Izsó 
Gábor, városunk polgármes-
tere mondott emlékbeszédet. 
Majd flóra Elemér gitáron és 
Antóni Zsolt kannán adott elő 
autentikus roma népzenét, és 
a rendezvény végén elénekel-
ték a cigány Himnuszt is. Ezt 
követően a roma holokausztról 
tartott előadást Mucsi András 
történelem szakos tanár, kul-

turális tanácsnok, önkormány-
zati képviselő, aki egyebek 
mellett elmondta, hogy 1944-
ben Auschwitz-Birkenauba 
vittek Magyarországról mint-
egy tízezer cigány származású 
embert, és közülük több ezren 
meghaltak e lágerben. Előadá-
sa végén hangsúlyozta: a gyű-
lölködésnek, a faji uszításnak 
gátat kell szabni.

A rendezvényen közremű-

ködött még Szeverényi Bar-
nabás, aki elsőként Pilinszky 
János: Apokrif című megren-
dítő versét, majd a békési ro-
ma költő, Surman László egyik 
költeményét adta elő. 

A megemlékező eseményt 
a Békési Könyvtárért Alapít-
vány mellett a Békési Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat is 
támogatta. 

Zsombok Imre

Roma kulturális eseménysorozat kezdődött a könyvtárban.
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ŐSZI ÁRUK 
ÉRKEZTEK:
 Dzseki
 Nadrág
 Felsőruházat
 Táska, szíj
 Bizsu
 Lakástextil
  Cipők 

(gyerek, női, 
férfi)

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

A „NEM” elsöprő országos győzelme
Békés is kitett magáért

(Folytatás az 1. oldalon) 
Városi szinten a Dózsa 

György utcai 6. szavazókör-
ben, a Rákóczi utcai 4. szá-
mú, a Petőfi S. utcai 5. szá-
mú, és a József Attila utcai 
8. számú szavazókörben a vá-
lasztásra jogosultaknak több 
mint a fele elment szavazni. 
Városunk tehát nem vallott 
szégyent ezúttal sem. Há-
la a felelősen gondolkodó la-
kosságnak, akik meghallot-
ták a hívó szót. ismét bebi-
zonyították, hogy Békést iga-
zi polgárok, igazi lokálpatri-
óták lakják. A népszavazáson 
való részvételre buzdítottak 
a városvezetést adó Jobbol-
dali Összefogás képviselői, 
a polgármester és a KDNP. 
A választók aktivitását köz-
leményben köszönte meg  
Dankó Béla, térségünk or-
szággyűlési képviselője.

Bringáztak autózás helyett
idén is megrendezték Bé-

késen az Európai Mobilitá-
si Hét keretében meghirde-
tett Autómentes Napot. A 
szeptember 22-i rendezvé-
nyen gyerekek és felnőttek 
kerékpártúrán vehettek részt 
a rendezvény tértől a duz-
zasztóig, majd vissza. A köz-
lekedéstudatos közlekedési 
módot népszerűsítő program 
mintegy 150 személy mozga-
tott meg a városban, akik ap-
róbb meglepetést is kaptak. 
A biztonságos kerékpáros 

közlekedés fontosságára kü-
lön is felhívták a figyelmet. 
A szervezők a legbiztonságo-
sabb, a legzöldebb és a legjob-
ban feldíszített bringák tu-

lajdonosait megjutalmazták. 
Békés Város Önkormányza-
ta a Békési újságon keresztül 
mond köszönetet a nagyszá-
mú résztvevőnek. 

 

Szava-
zókör 

sorszá-
ma

Szavazókör 
címe

érvényes
szava-
zatok

db / %

érvény-
telen sza-
vazatok
db / %

összesen
db / %

igen
db / %

nem
db / %

001 Csallóközi. u. 40. 528 / 46,68 19 / 1,68 547 / 48,36 3 / 0,27 525 / 46,42

002 Farkas Gy. u. 2. 461 / 42,29 24 / 2,20 485 / 44,50 12 / 1,10 449 / 41,19

003 Rákóczi F. u. 8. 495 / 45,79 30 / 2,78 525 / 48,57 0 / 0,00 495 / 45,79

004 Rákóczi F. u. 8. 572 /  52,09 18 / 1,64 590 / 53,73 7 / 0,64 656 / 51,46

005 Rákóczi F. u. 8. 528 / 48,84 25 / 2,31 553 / 51,56 3 / 0,28 525 / 48,57

006 Dózsa Gy. u. 36. 601 / 52,12 11 / 0,95 612 / 53,08 3 / 0,26 598 / 51,86

007 József A. u. 12. 463  / 46,91 18 / 1,82 481 / 48,73 14 / 1,42 449 / 45,49

008 József A. u. 12. 453 / 49,19 19 / 2,06 472 / 51,29 7 / 0,76 446 / 48,43

009 Csabai u. 30. 418 / 44,00 28 / 2,95 446 / 46,95 8 / 0,84 410 / 43,16

010 Hunyadi tér 1/1. 377 / 37,29   9 / 0,89 386 / 38,18 7 / 0,69 370 / 36,59

011 Szarvasi u. 40/1. 369 / 41,05 20 / 2,22 389 / 43,27 5 / 0,56 364 / 40,49

012 Móricz Zs. u. 44. 358 / 35,98   4 / 0,40 362 / 36,38 4 / 0,40 354 / 35,58

013 Jantyik u. 21-25. 412 / 44,59 15 / 1,62 427 / 46,21 5 / 0,54 407 / 44,05

014 Jantyik u. 21-25. 416 / 44,02 24 / 2,54 440 / 46,56 8 / 0,85 408 / 43,17

015 Bocskai u. 18. 389 / 42,33 11 / 1,20 400 / 43,52 8 / 0,87 381 / 41,56

016 Táncsics M. u. 33. 289 / 31,21   3 / 0,32 292 / 31,53 5 / 0,54 284 / 30,67

Az október 2-i népszavazás eredményei a békési szavazókörökben
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Csendesül...
A megtArtó hit

Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a te hited megtartott 
téged.” Bartimeust nem a hite gyógyította meg, hanem Jézus, 
mégis évezredek óta fennmaradt Bartimeus megtartó hitének 
bibliai története. Sokféle hit van. Szinte minden ember hisz vala-
miben. De a hitet a tartalma minősíti, az hogy mit és kiben hisz 
valaki. Jézus szerint a meggyógyult vaknak megtartó, üdvözítő 
hite volt. Ennek jellemzője, hogy mindig Isten Igéjére épül, és 
Jézus Krisztussal kapcsol össze. Tehát a hívő nemcsak bizonyos 
hitigazságokat fogad el, hanem a feltámadott, élő Krisztussal ke-
rül kapcsolatba. A hit az a kinyújtott kéz, amellyel Jézust meg-
ragadjuk, és utána az ő ajándékait átvesszük. Ezért veszélyes a 
jóslás és a varázslás minden formája, mert az viszont az ördöggel 
kapcsolja össze az embert, mert tőle kér és fogad el „ajándéko-
kat”. Hogyan tett szert Bartimeus erre a hitre? Hallott Jézusról, 
komolyan vette amit hallott, és ennek megfelelően viszonyult 
hozzá. Bízott benne és tőle kért segítséget. Vannak, akik panasz-
kodnak: ők keresik Istent, de nem tudnak benne hinni. Az Istent 
kereső József Attila írta: „Az Isten itt állt a hátam mögött, s én 
megkerültem érte a világot”. Csak meg kell fordulni, mert mi ál-
lunk háttal Istennek, azért nem látjuk. Nyújtom-e hitem kezét 
Isten felé? Bízom-e abban, hogy amit ő ad, az mind jó, és csak az 
a jó? Tudom-e utána őt dicsőíteni szabadításáért? 

Péter István, lelkipásztor

Az Európai Bizottság minapi nyilatkozata világosan meg-
erősítette, hogy Brüsszel továbbra is a kötelező betelepítési 
kvótákat erőlteti - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frak-
cióvezető-helyettese. Az Európai Bizottság görög szóvivője 
egyértelművé tette, hogy fel kell gyorsítani a kényszerbete-
lepítést. fel sem merül az, hogy bármilyen értelemben ne 
lenne érvényes és aktuális az Európai Parlament asztalán le-
vő – az EB által elfogadott – javaslat, mely a kötelező kény-
szerbetelepítést felső korlát nélkülivé teszi. Ennek pedig az 
lehet a következménye, hogy ha ezt a folyamatot Magyar-
ország és a magyar választók nem állítják meg, akkor kará-
csonyra felső korlát nélkülivé válhat a betelepítés.  Három 
különösen veszélyes eleme van a brüsszeli csomagnak: a felső 
korlát nélküli kötelező betelepítés, a pénzbüntetés és a csa-
ládegyesítések megkönnyítése. Brüsszel olyan állandó elosz-
tási mechanizmust akar, melyben a betelepítésre váró beván-
dorlók számát senki sem korlátozza. Milliók várakoznak ma 
Afrikában, Törökországban. A magyar álláspont lényegesen 
humánusabb és tisztességesebb, mint számtalan nyugat-eu-
rópai államé. Csak azokat szabad beengedni Európába, aki-
ket egy állam hajlandó önkéntes kvóta alapján befogadni.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Előzzük meg a közlekedési baleseteket!
A Békési rendőrkapitányság illetékességi területén 2016 
augusztusáig több személyi sérüléssel járó közúti közleke-
dési baleset történt, mint az előző esztendő hasonló idő-
szakában – tájékoztatott a Békés Megyei rendőr-főkapi-
tányság. 

A baleseti okok között 
évek óta elsők között szerepel 
a gyorshajtás. A sebességha-
tár betartása, vagy adott eset-
ben a sebesség helyes meg-
választása rendkívül fontos, 
hiszen út közben bármikor 
adódhat olyan szituáció, ami-
kor a baleset elkerülése érde-
kében hirtelen kell irányt vál-
toztatni, fékezni, megállni. 
A közúti közlekedésben elő-
fordulhatnak olyan körülmé-
nyek is, amikor egy adott út-
szakaszon a megengedett leg-
nagyobb sebesség nem biz-
tonságos. ilyen például, ha 
az útszakasz útfelújítás miatt 
aprókavicsos, vagy esőzés, je-
gesedés miatt csúszóssá válik. 
Ezekben az esetekben a gép-
jármű stabilitása, a gumiab-
roncsok tapadása lecsökken 
és főleg kanyarodáskor bal-

eset történhet. A megválto-
zott látási viszonyok is (éjsza-
ka, köd) hasonló veszélyt hor-
doznak magukban. 

A gyorshajtás mellett szin-
tén kiemelt baleseti ok az el-
sőbbségi szabályok figyelmen 
kívül hagyása. A tapasztala-
tok szerint ezek többsége nem 

szándékos szabályszegés, ha-
nem figyelmetlenség, vagy a 
többi jármű mozgásának hely-
telen felmérése miatt követke-
zik be. Egy-egy balesetveszé-
lyes szituáció elkerülése érde-
kében célszerű lehet elenged-
ni egy bizonytalanul közleke-
dő járművezetőt, még akkor 
is, ha ez az elsőbbség lemon-
dásával jár.

Az utóbbi időben több sze-
mélyi sérüléssel járó baleset is 
történt hátramenet közben. A 
hasonló esetek elkerülése ér-

dekében fontos a tolatást vég-
ző járművezető fokozott fi-
gyelme és a KRESZ ide vo-
natkozó szabályának betartá-
sa. Ha a személy- és vagyon-
biztonság megkívánja, a hát-
ramenethez a járművezetőnek 
gondoskodnia kell arra alkal-
mas irányító személy közre-
működéséről, aki segítséget 
nyújt tolatás közben.

A balesetek okozói között 
évek óta magas a kerékpáro-
sok aránya. Ennek oka az le-
het, hogy a biciklisek egy ré-
sze nem rendelkezik vezetői 
engedéllyel és ezért nem is-
meri pontosan a KRESZ-sza-
bályokat. A két keréken köz-
lekedők sokszor nem figyel-
nek oda eléggé, könnyelművé 
válnak. A településen nagyon 
sok kerékpárút épült, mely 
egyfajta biztonságérzetet ad a 
bicikliseknek. Azonban ez té-
vedés. idén és a tavalyi évben 
több biciklis baleset történt 
kerékpárúton figyelmetlenség 
vagy az elsőbbség meg nem 
adása miatt. 

Az augusztus 23-i Békési újságban meg-
hatottan olvastuk a Beszélő házak – épített 
értékeink című rovatot, benne a leírást a volt 
Schultz-vendéglőről, ahol egykor édesapánk 
is zenélt. Húsz éve meghalt édesapánkat, 
burai sándort sokan ismerték és szerették, 
mégsem gondoltuk sohasem, hogy valaha ró-
la megemlékeznek a városi lapban. igazi úri, 
nemes lelkű ember volt, Békés közkedvelt 
prímása, nyugodjon békében. Köszönetünket 
és hálánkat szeretnénk kifejezni a cikkíró Bí-

ró György városvédőnek, hogy megemléke-
zett róla, és a szerkesztőség többi tagjának 
is. Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak! 

A Burai lányok: 
Katalin, Etelka és Jolika

Írjon nekünk! 
E-mail címünk: bekesiujsag@gmail.
com, levélcím: 5630 Békés, Petőfi u. 20.

Olvasói levél

Edzőtáboroztak és sokat 
léptek fel a helyi néptáncosok

Mozgalmasan telt a júni-
us 15. és az augusztus 31. kö-
zötti időszak a Belencéres tag-
jainak. A táncosok csaknem 
húsz alkalommal léptek szín-
padra a nyár folyamán. fellép-
tek a gyulai Körösvölgyi Soka-
dalmon a Minden Magyarok 
Néptáncfesztiválján, és kétszer 
szerepeltek a Barkász Sándor 
által alapított Delta Akadémi-
án. Szólistáik színpadra álltak 
többek között Balatonboglá-
ron, az Országos Prímásver-
senyen, a jászberényi Csángó 
fesztiválon és a székesfehérvá-
ri Király Napokon. Természe-
tesen a békési rendezvényeken 
is jelen voltak a Belencéresek, 
például a Csuta Művésztelepen 
és az augusztus 20-i megem-
lékezésen. Három néptáncos 
edzőtábor is volt a nyári idő-
szakban. A felnőtt táncegyüt-
tes Nagykállóban a Harango-
don töltött egy hetet, ahol a 
következő szezon előkészülete-

it végezték. Az együttes gyer-
mek- illetve ifjúsági csoportja 
a nagykállói TéKA népművé-
szeti tábor résztvevője volt. A 
néptáncos pedagógusok és né-
hány táncos résztvevője illetve 
lebonyolítója volt az első alka-
lommal Dánfokon rendezett 
Összművészeti Tábornak. 

Az ősz eddigi része is fel-
lépésekkel telt: Madzagfal-
vi Napok, Tökmulatság, őszi 
vásár. A közeljövőben a fel-
nőtt együttes országos minősí-
tő fesztiválon vesz részt és fel-
nőtt szólisták, tánckarvezetők 
(Csipei Judit, földesi Márton) 
illetve az Szántó Kitti-Okányi 
Mihály páros  részt vesz az Or-
szágos Szólótáncfesztiválon. 
A legifjabb szólista, ifjabb 
Mahovics Tamás pedig a Ma-
gyar Nemzeti Balett társula-
tával egy New yorkban meg-
rendezett előadásban szerepel. 
Ez utóbbiakról a későbbiekben 
beszámolunk.  M. T.

Ösztöndíj 
igényelhető

Békés Város Önkormányza-
ta csatlakozott a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójához. 

A beadás határideje: 2016. 
november 8. A beadás helye: 
Békési Polgármesteri Hiva-
tal 30. számú iroda.

 A részletes pályázati kiírás 
letölthető a www.bekesvaros.
hu weboldalról. 
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

egy tonnA liszt A rászorulóknAk
idén immár második alka-

lommal kapcsolódik be a Bé-
kés Városi Szociális Szolgálta-
tó Központ a Magyarok Ke-
nyere programba. A kezdemé-
nyezés lehetőséget biztosít a 
Békési Járás területén műkö-
dő család- és gyermekvédelmi 
központban 1000 kg lisztado-
mány közvetítésére. A szétosz-
tandó liszt a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara gyűjtésé-
nek jóvoltából áll rendelkezé-
sünkre, melyet a Járás hét te-
lepülésén a helyi szakemberek 
bevonásával juttatunk el a rá-
szoruló családoknak. Bízunk 
abban, hogy az adomány hoz-
zájárul a kedvezményezettek 
napi élelmezési gondjainak 

enyhítéséhez, illetve életminő-
ségük javításához. 

intézményünk képviseltet-
te magát a program szeptember 
20-án megrendezett sajtóesemé-
nyén, melyen az adományozó le-
vél átadásával megtörtént a liszt 
jelképes átvétele. A búza őrlését 
az orosházi Oros-Malom Kft. vé-
gezte el, az elszállításról a Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Köz-
pont önerőből gondoskodott.

A kedvezményezettek ne-
vében is megköszönjük vala-
mennyi adományozónak a fel-
ajánlást. reméljük, a jövőben 
is részesei lehetünk hasonló 
programoknak.

Kádasné Öreg Julianna, 
igazgató 

A csAládi együtt étkezés

Az anya fogantatás előtti és várandósság alatti étrendje jelentő-
sen befolyásolja a születendő gyermek egészségi állapotát, élet-
kilátásait. A születést követő hónapokban szintén pótolhatatlan 
védelmet adhatnak az édesanyák újszülöttjeiknek az anyatejes 
táplálással. A gondoskodás még azután is hosszú ideig kíséri a 
gyermekeket, gondoljunk csak a babazsúrok ötletes kölyökkony-
ha csodáira, a csomagolt tízóraik és uzsonnák végtelen sorára, 
amikor minden szendvicsbe a szeretetüket is beleteszik. A be-
tegségek alatti gondos-féltő diétákra, a hétköznapi vacsorákra, a 
születésnapi tortákra. minden közös étkezés lehetőség arra, hogy 
az otthon látott táplálkozási szokásokkal példát adjunk a gyerme-
keknek, akik így belenőnek az egészséges életmódba és táplál-
kozásba. A szülőknek sok mindenre kell figyelniük a gyermekét-
keztetésben. hasznos, ha felfedezhető étrendjükben a változatos-
ság, a fehérje és a szénhidrát megfelelő aránya, a nem zsírmen-
tességre való törekvés, a zöldségek és gyümölcsök elegendő vol-
ta, amely őrzi a szezonalitást és a regionális jelleget. Sajnos, ma 
ők vannak kevesebben. Pedig azok a gyermekek, akik úgy indul-
nak reggel óvodába, iskolába, hogy megetetik őket, jobban tud-
nak koncentrálni. figyelmesebbek, mint azok a társaik, akik éh-
gyomorra kezdik a napot. A reggelivel bevitt szénhidrát ellátja az 
agyat, így minden agyi funkció jobban működik.

Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Arany, ami másként fénylik
Puskás Lászlóné Marika nénit az én generációm jól ismeri. Ő 
az a mindenkivel kedves, mosolygós, türelmes tanár néni, aki-
re biztosan hálás szívvel gondolnak vissza sokan az egykori ta-
nítványai közül, hiszen esélyt kaptak egy jobb életre. Manap-
ság a tévé az olimpiai aranyakról zeng, de arról az aranyról, 
melyeknek ő a birtokosa, egy szó sem esik. Pedig az is arany, 
csak másként fénylik…

- Marika néni! Hogyan mu-
tatkozna be olvasóinknak?

- Mezőberényi vagyok, bár 
édesapám, Szerencsi József asz-
talos, itt élt Békésen. Mindösz-
sze négyéves voltam, mikor el-
váltak a szüleim, és attól kezd-
ve megszakadt vele a kapcsola-
tom. A nagyszüleimnél laktunk 
Mezőberényben, így azt iskolai 
tanulmányaimat is ott végez-
tem el. Az elemi után a polgári 
következett, de az anyagi hely-
zetünk nem tette lehetővé a 
továbbtanulásomat, ezért dol-
goznom kellett. Az elöljáróság-
nál kaptam alkalmazást, 1941-
ben. Német hangzású nevem 
miatt 1945-ben elhurcoltak 
málenkij robotra. Az édesapá-
mat is, pedig ő magyarosítot-
ta a nevét Szerencsire. Haza-
térhettem és egy hónap múlva 
visszavettek a régi munkahe-
lyemre. Majd 1950-ben átke-
rültem a mezőberényi   gyógy-

szertárba. A férjemet 1958-ban 
áthelyezték Békésre, a járási 
művelődési osztályra tanfelü-
gyelőnek. Később ő lett az osz-
tályvezető. én pedig a ragetli 
Patikába lettem áthelyezve. A 
Szegedi Kis istván Gimnázium 
levelező tagozatára iratkoztam 
be és 1962-ben érettségiztem. 
Ezután kerültem képesítés nél-
küli nevelőként a gyógypeda-
gógiai intézetbe, közben meg-
kezdtem tanulmányaimat Sze-
geden a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán, utána pedig 
a Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Tanárképzőn. A békési 
kisegítő iskolába 1964-ben he-
lyeztek át. 1972-től nyugdíja-
zásomig én igazgattam. 

- Milyen elvárások voltak 
önnel szemben?

- Akkoriban a gyógypeda-
gógiai munka nem kapta meg 
a neki méltán kijáró elismerést. 
El kellett fogadtatnunk még a 

nevelőkkel is, hogy ezek a sérült 
gyermekek is képesek fejlődni 
a tanulásban és a kézügyesség-
ben, és képesek az önálló életre. 
Ehhez a nem könnyű feladat-
hoz az erőt a gyerekek szerete-
te, ragaszkodása adta. 

- Új iskola épült és Marika 
néni mégis nyugdíjba ment? 

- A gyógypedagógiai isko-
la terveinek készítésében még 
részt vettem, de az építkezés-
ben már nem. A nyugdíjazáso-
mat az unokám egészségi álla-
pota miatt kértem. Hiányzott 
az iskola, de minden nap al-
kalmam volt látni a gyereke-
ket, mivel két iskola is körülve-
szi az épületet, ahol a lakásunk 
van. Az iskolacsengő hangja 
a mai napig megdobogtatja a 
szívemet. 

- Magas kitüntetés tetszett 
kapni, aranydiplomát. Milyen 
érzéssel fogadta?

- Mivel 1966-ban, ötven esz-
tendeje diplomáztam a főiskolán, 
az idén kaptam meg az arany-
diplomát. Jó érzéssel fogadtam 
és örömmel töltött el, hogy ezt 
meg is élhettem, 92 évesen. 

- Most mivel tölti ki a nap-
jait?

- internetezéssel, amit kö-
szönhetek drága fiú unokáim-
nak, akik rávezettek és így ki-
nyílt előttem a világ, ahogyan 
ők fogalmazták meg. Olvasás, 
rejtvényfejtés, horgolás, kézi-
munka és a barátnőimmel el-
töltött kellemes beszélgetések 
töltik ki a napjaimat. 

- Na és a család?
- Sajnos távol élnek tőlem, 

de ahogy a munkájuk engedi, 
mindig meglátogatnak. A négy 
unokámon kívül már hét déd-
unokám van és a nyolcadikat 
éppen most várjuk. Ha nem tu-
dunk személyesen találkozni, a 
telefon jelenti a kapcsolatot. Le-
ányommal, évával minden nap 
beszélgetünk, beszámolunk a 
nap eseményeiről.  gugé

Következő beszélgetőtárs: Csökmei 
Gábor zenész, rendezvényszervező.

Kialakítás alatt 
a Békési Járási 
Hivatal épülete

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezen kívül a teljes tetőszer-

kezet cseréje is megtörténik, a 
homlokzatot felújítják. A hiva-
tal előtti területen parkoló és 
kerékpártároló épül. A beru-
házással hatékonyabbá és egy-
ben költségtakarékosabbá vá-
lik a hivatali működés, mivel 
csökken a hatóság által használt 
épületek száma. 

A felújított épületben a föld-
hivatali, a hatósági és a gyám-
ügyi osztály is helyet kap – tá-
jékoztatott a Békés Járási Hiva-
tal vezetője, dr. Csarnai Judit. 

A jelenlegi felújítási projekt 
várhatóan jövő év elején feje-
ződik be. Ezután az 1907-ben 
épült patinás ingatlan újra a 
város impozáns és központi 
színtere lehet – mondta el izsó 
Gábor polgármester.

Országos Könyvtári Napok
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár rendezvényei az 

Országos Könyvtári Napokon:
Október 5. szerda 17 órakor az olvasóteremben - talál-

kozás Endrei Judittal. Október 7. péntek 17 órakor az ol-
vasóteremben - roma felolvasó est. A program a Valaha ma-
darak voltunk című nyertes pályázat keretében valósul meg. 
Október 8. szombat 14-18 óráig - családi délután a gyer-
mekkönyvtárban. Október 8. szombat 15 órakor az olvasó-
teremben - süti parti. A sütisütő verseny eredményhirdetése 
és kóstoló. Nevezni október 5-ig lehet.  
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Kövesse 
a Békési Újság 

híreit
a közösségi oldalon!
Címünk: www.facebook.

com/bekesujsag
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 3-as tavon horgászhely eladó. 
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Hajnal u. 57. szám alatti komfort nélküli pa-
rasztház telekáron, 2,2 millió Ft-ért eladó. 
Tel.: 70/389-29-36, 70/245-97-73.
Tóth utcában felújítandó parasztház telek-
áron eladó közművekkel 2,2 millió Ft-ért. 
Érd.: 30/95-22-466. 
Komfortos, kétszobás ház eladó nagy 
kerttel Tarhoson a Petőfi utcában sürgő-
sen 2,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/65-21-454, 
10-19 óra között.  
Lebontásra ház eladó. Irányár: 3 millió Ft. 
Érd.: 70/215-44-00.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
3,2 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Régi ház eladó Békés központjában. Irány-
ár: 4 millió Ft. Érd.: 30/460-78-11, 30/322-
61-23.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65. 
szám alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.
Kertes ház sürgősen eladó 4,5 millió Ft-
ért. Tel.: 70/221-96-65.
Ady u. 10-ben egyszobás, III. emeleti tég-
laépítésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért. Tel.: 
30/97-80-003.
Első emeleti, kétszobás, egyedi fűtésű, új 
műanyag nyílászárós lakás eladó a Veres 
Péter tér 8. szám alatt. Irányár: 4,5 millió 
Ft. Tel.: 30/74-77-959, 30/936-56-26.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos családi ház 4,5 
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, dél-
után.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Összkomfortos, felújított, azonnal köl-
tözhető családi ház 5 millió Ft-ért eladó, 
vagy első emeleti lakásra cserélhető. Tel.: 
66/414-919.
Háromszobás, kétkonyhás, fürdőszobás 
ház a központhoz közel eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 66/410-323.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

A Mátra utcában, az uszoda szomszédsá-
gában háromszobás összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 
30/618-57-89.
Legelő utcában háromszobás ház eladó. 
Betonos udvar, alsóépületek, csempekály-
hák. Közművekkel. Irányár: 5,15 millió Ft. 
Érd.: 70/527-90-82.
Szélmalom u. 1/5. számú 2,5 szobás, két-
konyhás, fürdőszobás beköltözhetően el-
adó 5,2 millió Ft-ért. Tel.: 30/851-25-31.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Bocskai u. 57. szám alatti felújított ház be-
kötözhetően eladó 5,9 millió Ft-ért. Tel.: 
66/412-955.
Fáy A. 5/1/A-ban hőszigetelt tömbben 
kétszobás lakás eladó. Irányár: 5,99 millió 
Ft. Tel.: 30/556-05-88.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
III. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás az 
Adyn eladó 6,5 millió Ft-ért vagy kertes 
házra cserélhető. Tel.: 30/321-35-52.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk NEM vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INgATLAN 

TiszTElT olvAsóiNk! 
lapunkban kizÁRólAG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FElTÜNTETik 
Az iN GATlAN iRÁNYÁRÁT is.  

Megértésüket köszönjük. 

Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Háromszobás, összkomfortos lakóház 
melléképületekkel a fürdő közelében kis 
telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. 20/26-
50-155.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62. 
Dánfokon, a Kökény utcában igényes, te-
tőtér-beépítéses 45 m2-es alapterületű ház 
361 m2-es telken eladó 7 millió Ft-ért. 
Érd.: 66/411-252, 66/414-685.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Vörösmarty utcában kétszobás, közpon-
ti fűtésű ház eladó vagy III. emeletig 1 + 
2 félszobás erkélyes lakásra elcserélhető. 
Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 70/989-64-04.
Mátra utcában ház eladó vagy lakás-
ra cserélhető. Irányár: 7,7 millió Ft. Érd.: 
30/402-26-37.
A Csabai-Deák utca sarkán kétszobás 
családi ház 1000 m2-es portán eladó. 
Irányár: 8,3 millió Ft. Érd.: 30/898-64-04.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es 
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszin-
ti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79. 
Családi ház 9,5 millió Ft-ért eladó. 30/-97-
77-600, 70/520-57-31.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Daru utcában téglaépítésű, kétszobás, jó 
állapotú kertes ház eladó 10 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/97-80-003.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Sürgősen, áron alul háromszobás, kétfür-
dőszobás, kétvécés, városközpontoz kö-
zeli ház eladó 10,5 millió Ft-ért alsóépület-
tel, kis kerttel. Tel.: 30/400-14-22.
Háromszobás + nappalis kockaház eladó 
vagy 1. emeletig cserélhető. Nagy mellék-
épület, udvar, gyümölcsfák, szőlő. Irányár: 
12,9 millió Ft. Érd.: 70/774-47-51.
62 m2-es, teljesen felújított, azonnal be-
költözhető lakás Békéscsabán központ-
ban eladó. CSOK igénybe vehető. Irányár: 
13 millió Ft. Tel.: 30/907-40-66.
Háromszobás összkomfortos téglaház ga-
rázzsal, melléképülettel, kerttel eladó Gyu-
lán. Irányár: 15 millió Ft. Tel.: 30/648-39-
12.
Iskola utcában rendezett, háromszobás, 
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hő-
szigetelt, ipari áram, melléképület, terasz. 
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391
Drága utcában kétgenerációs, négyszo-
bás, duplateraszos, kétfürdőszobás, két -
nap  palis családi ház eladó. Irányár: 16,5 
millió Ft. 70/612-83-74.
Városközponthoz közel, 160 m2-es, két ut-
cára nyíló háromszobás, nappalis, ebéd-
lős ház két garázzsal, üzlethelyiséggel, 
rendezett udvarral eladó. Irányár: 19 millió 
Ft. Érd.: 70/329-92-22.
Az uszoda szomszédságában 2005-ben 
épült, 180 m2-es, négy hálószobás, nap-
palis családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió 
Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

Kiadó ingatlan

Fáy utcában kétszobás, félig bútorozott la-
kás kiadó. Tel.: 20/281-55-90.

Kert, szántóföld

2 hektár (81,99AK) föld eladó Murony kül-
területén. Érd.: 30/34-394-52.
1284 m2-es zártkert a Malomasszonykert-
ben eladó. Tel.: 30/648-49-09, 66/415-
081.
Délóban 2,2 ha szántóföld eladó. 30/543-
60-76.
Borosgyánban 1,6 ha föld felújítást igénylő 
tanyával eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Tel.: 
20/560-46-48.
Malomasszonykertben 2,5 kvadrát gyü-
mölcsöskert eladó. Tel.: 30/433-79-89.

Nagykertben zártkert télen is lakható tég-
lanyaralóval, fizetéskönnyítéssel, villany-
nyal, fúrt kúttal eladó. 20/800-86-71.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76.

JáRmű, ALKATRÉSZ
Elektromos hajtású utcai kerekesszék rokkan-
taknak sürgősen eladó. Érd.: 70/501-86-33. 
Simson S51N eladó. Tel.: 20/945-07-26.
1,3-as Wartburg első-hátsó lámpák, tető-
csomagtartó, egyéb alkatrészek nagyon 
olcsón eladók. 30/367-08-94.
Piros színű Daewoo Matiz friss műszakival 
megkímélt állapotban eladó. Érd.: 30/200-
20-67, 66/416-109.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.: 
30/97-77-600.

áLLAT
Amrock, Plymounth kakas és tyúkok el-
adó. 30/350-32-02, 66/634-368.
Eredeti feketekörmű mangalica malacok 
október végén eladók. Tel.: 30/463-88-11.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 30/874-
73-39.
Kecskék eladók. Tel.: 30/67-52-575.
Választási üsző eladó. Tel.: 70/365-98-46.
Vadkacsa és némakacsa eladó. Tel.: 
70/50-43-558.
Továbbtartásra és vágnivaló házinyulak el-
adók. Nyúlketrecek is. Tel.: 30/350-32-02, 
66/634-368.
Két anyakecske, kisbálás szalma, csirke-
etetők, -itatók eladók. 20/472-96-58.
Malac, süldő, kisbálás hereszéna eladó. 
30/721-26-25.

SZoLgáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07. 

mUNKáT KERES, AJáNL
Békési telephelyű cég gyengeáramú rend-
szerek telepítésére és karbantartásá-
ra szakembert keres. Információ a http://
www.kulich.hu/kulich/letoltes/20160826.
pdf linken található.
John-Deere traktor vezetésére jogosít-
vánnyal és gyakorlattal rendelkező traktor-
vezetőt keresek. 30/232-29-89.
Baromfitelepre megbízható gondozó fér-
fi munkaerőt keresünk jó fizetéssel. Tel.: 
70/315-63-11.
Időseknél takarítói munkát keresek. Tel.: 
70/292-35-74.

EgYÉB 
Nagyobb mennyiségű kékszőlő bornak 
vagy cefrének eladó. Tel.: 30/517-95-02.
Eladók: 2 db rekamié, 2 db ruhásszekrény, 
ágyneműtartó, háló-konyhabútor, dohány-
zóasztal, tévé, hegesztő, szőnyegek. Tel.: 
66/412-955.
Gázpalack és szőlőprés eladó. 30/782-
82-61.
Négyszemélyes rekamié 10000 Ft-ért el-
adó. 1 m3 betontörmelék ingyen elvihető. 
Érd.: 30/533-80-08.
Seprűkötő felszerelés eladó. 30/67-52-575.
Elektromos biciklit veszek 50 ezer Ft-ért. 
20/50-89-092.
Othelló szőlő és férfi kerékpár eladó. Érd.: 
66/410-204.
Télikörte szedéssel eladó. Veresszilva 
csemeték, zománcos üst, üstház eladó. 
20/355-77-26.
Több mázsa kőpor olcsón eladó. 20/355-
77-26.
Két mázsa őszibarackcefre eladó. Bocs-
kai u. 55.
Eladó: benzines réz forrasztólámpa, laka-
tos- és asztalosipari szerszámok, szoba-
mérleg. 70/236-35-37.
Eladó: szőlőprés+daráló, teakályha, gáz-
palack, befőttesüvegek, mázsa súlyokkal, 
disznótoros asztal, létrák, cefréshordók, 
kétkerekű tolikocsi, 120 l-es szemetes 
kuka. Érd.: 70/774-47-51.
Érett istállótrágya eladó. Szállítást megol-
dom. Tel.: 30/85-81- 911.
Két db gumis kerék rotakapához eladó. 
Tel.: 30/85-81- 911.

Héjas mogyoró eladó. 870 Ft/kg. Tel.: 
20/346-77-00. 
Vegyes méz hozott edénybe 1000 Ft/kg 
áron eladó. Tel.: 70/279-39-73.
Hat mázsa árpa és 2 db sertés önetető el-
adó. Tel.: 70/518-71-96.
Színes műbőr (nagy) hulladék, többszínű 
3 és 6 mm-es mikrotalphulladék eladó. 
Tel.: 66/412-070.
Két db 41 cm átmérőjű, 4 cm széles és 25 
mm tengelyvastagságú vaskerék eladó. 2 
mázsáig mérő favázas mázsa súlyokkal 
együtt eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: rácsos gyerekágy, szövőszék, ÉTI 
gázkazán. 30/-97-77-600, 70/520-57-31.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Mézpergető; vashordóból ké-
szült üstház; favázon régi fajta kézi kása-
daráló eladó. Tel.: 30/433-79-89.
10, 20, és 50 literes üveg ballonok eladók. 
Jó állapotú, régi típusú favázas szőlőzúzó 
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Excelsior típusú, régi, lábbal hajtható, 
üzemképes varrógép állvánnyal eladó. 
Szénatároló szín készítésére alkalmas fa-
rács eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Automata Whirlpool mosógép alkatrész-
nek olcsón eladó. 30/-97-77-600, 70/520-
57-31.
Kb. 50-60 kg Othelló szőlő eladó. Farkas 
Gy. u. 1.
Eladó: Cseppel lábbalhajtós varrógép, be-
főttes üvegek, fonott demizson, vonalas 
telefonkészülék. 70/612-83-74.
Grohe zuhanycsaptelep fejzuhannyal, ter-
mosztáttal újonnan eladó. Érd.: 20/560-
91-75.
Keresek megvételre dissou palackokat, 
régi szerszámokat, bútorokat és más régi 
dolgokat. 70/671-09-21.
Székek, asztalok, hintaszék, csapok, 
kagylók, ezerliteres vizestartály üvegfalak, 
redőnyök, ablakok eladók. 20/472-96-58.
Gyűjtőknek 1940-es évekbeli üzemképes 
kerékpár, 42-es boksz bőrcsizma, Briggs 
motoros fűnyíró alkatrésznek eladó. 
30/27-28-342.
Ülőgarnitúra+fotelek, dohányzóasztalok, 
kővályú. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Kb. 1000 db bontott kisméretű tégla 40 Ft/
db áron eladó. 30/439-70-19.
Eladó: öntöttvas kád, felvágott szeletelő, 
10-es műanyag rekeszek, kézikocsi, digi-
tális mérleg, 120 l-es kuka. Tel.: 30/367-
08-94.
MF70-es fűkasza, 400-as kombinált gya-
lu, kúpos hasító, UF 400-s motorkerékpár 
eladó. Érd.: 70/27-50-221.
Kétkerekű kézikocsi eladó. Érd.: 70/774-
47-51.
Használt komplett fejmosótál székkel el-
adó. Érd.: 20/290-83-60.
Üzemképes Adler varrógép és villany-
hajtású kukoricamorzsoló eladó. Érd.: 
70/527-90-82.
Eladó: új járólap, locsolószivattyú, új víz-
tisztító, két báránybunda fotelba, új gyap-
júplédek, rongyszőnyeg, bőröndök. Tel.: 
30/272-43-50.
Két heverő két fotellal eladó. 30/590-69-
38.
Eladó: jó állapotú vessző hintaszék, színes 
video kaputelefon eredeti csomagolásban, 
autóba kagylós gyermekülés, üres gázpa-
lack. Érd.: 20/560-91-75.
Két db keveset használt paplan eladó, 
akár huzattal is. Tel.: 66/746-251.
Bontásból eladó tégla, cserép, kúpcse-
rép, deszka, szarufa, gerenda, kovácsolt-
vas kerítés, mozaiklap, konvektorok, falét-
ra. Tel.: 20/472-96-58.

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA  
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA papírbolt (Piac tér), FA-KuCKÓ játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: október 11.  kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

HogyAn károsítjA A zAj A HAllószerveket? 
A zaj a hallószervben lévő, úgynevezett szőrsejteket károsít-
ja, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a halláshoz. Ha 
egyszer ezek megsérültek, már soha többé nem regenerá-
lódnak, és fokozatos hallásromlást idéznek elő.

Mit tehet ellene? Távolítsa el a zajforrást. Amennyiben ez 
nem lehetséges, távolodjon el a zajforrástól. Használjon fül-
dugót zajos szórakozóhelyen! Ha zajos munkahelyen dol-
gozik, használjon ipari zajvédelmi felszerelést! kérje meg a 
környezetében lévő embereket, hogy csökkentsék az önnek 
kellemetlenséget okozó zajkeltést.

kérdései vannak, tüneteket érez magát? 
Jöjjön el hozzánk, hogy segíthessünk!

A Harila Plusz kft-t megtalálja a rendelőintézetben, 
a József Attila u. 5. szám alatt. 

Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között. 
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38
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Eladó: kukoricamorzsoló, fahordó, létra, 4 
db gyékényszék, húsosláda, mázsa súly-
lyal, kannatartó, pad, kolbászgyúró teknő, 
200 l-es cefréshordó, kerti kéziszerszá-
mok. Érd.: 70/774-47-51.
Eladó: bolti pocok, nagyméretű stelázsi, 
fehér polcrendszer, kerti szerszámok, csil-
lárok, falikarok. Érd.: 70/329-92-22.
Modern szekrénysor, cipőtartó, szétnyit-
ható konyhaasztal, támlás székek, Perglin 
páraelszívó, DeLongi fritőz eladó. Érd.: 
70/329-92-22.
Gyulán kályha, terménydaráló, térburko-
ló, új gyapjúcserge, új bőrönd eladó. Tel.: 
30/648-39-12.
Sertésnek való burgonya eladó. 30/853-
01-70.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses 
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Eladó: dohányzóasztal ülőkékkel, ágybe-
tét, felnőtt heverő, rugós gyermekheverő. 
30/530-96-23, 66/746-736, este.
Eladó: Bioptron lámpa lencsekészlettel, 
paprikadaráló, szőlőprés, bőr hegesztő-
kötény, rotációs kapa, háromhelyes kerék-
pártároló. Érd.: 70/221-96-65.

210 l-es fagyasztóláda tároló rekeszekkel 
eladó. Érd.: 30/898-64-04,
Sötétzöld, hajlított vázú női mountain bike 
eladó. Irányár: 12 ezer Ft. Érd.: 70/349-43-
41.
Eladó: automata mosógép, centrifuga, bú-
torok, hagyatéki tárgyak. Tel.: 66/323-780, 
este.
Eladó: tükrös vitrinszekrény, fehér fürdő-
szobai szekrény, virágállvány, festmények, 
vázák, karnisok, Samsung tévé állvánnyal. 
Érd.: 70/329-92-22.

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhozszállítás 
12–22 óra között.

nyitva tartás:
h–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

lipcsei imre, bútorasztalos
Békés, Móricz zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Asztalos szakmunkást keresünk. Érdeklődjön személyesen.

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.

Lehoczki autómosó és autókozmetika

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

szombaton 8-12 óráig.

KERTI SZERSZÁmoK
(metszőolló, lombseprű, 

ásó, lapát, gereblye, fejsze, 
fűrész, stb.) 

nagy vÁlaSZTÉKban! 
KEmÉnyfa bRIKETT 

ÉRKEZETT! 
Akár házhoz szállítással is.

Békés, Piac tér 3.
Telefon: 30/613-5474.

Építőanyag 
kereskedés: 

sóder, homok, kavicsok, 
fehérmurva, ágyazókő, 

téglák, természetes kövek, 
térkövek, vasak, cement, 

mész, ragasztók, vakolatok, 
OSB lapok, hőszigetelő 

rendszerek, kőzetgyapot, 
ásványgyapot, többfajta 

szén, tűzifa.
Házhozszállítás, fuvarozás.
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október 3-8. 

Országos Könyvtári Napok a Püski Sándor 
Könyvtárban. Bővebben az 5. oldalon.

október 6. csütörtök 16:30

Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megem-
lékezés. Forradalmi emlékmű

október 6. csütörtök 17 óra

Erdélyi Gábor rajztanár kiállításának megnyitó-
ja. November 7-ig díjtalanul látogatható.

Kulturális központ

október 8. szombat 18 óra

Békés-Drén KC-Pick SzegedU23 bajnoki kézi-
labda-mérkőzés. 

Sportcsarnok

október 9. vasárnap 11 óra 

Békés-Szeged extraligás férfi asztalitenisz-mér-
kőzés. Sportcsarnok

október 15. szombat 18 órától

Szüreti Batyus Táncház a Belencéres Néptánc-
együttessel élőzenére. A belépés ingyenes.

Próbaterem (Petőfi u. 21.)

október 16. vasárnap 15 óra

Békési fC-Sarkadkeresztúr bajnoki labdarúgó-
mérkőzés. Sportpálya

október 19. szerda 18 óra

Somogyi András és Lorán Barnabás humoristák 
fellépése. Belépőjegy: 2000 Ft/fő.

Kulturális központ

Nem tudom, más is nézegeti-e a ruháin 
a mosás-KRESZ-t meg az összetételt, tény, 
hogy kis gyakorlással képbe lehet kerül-
ni már tapintás útján is, milyen összetételű 
egy-egy anyag. Ha valaki például damaszt 
ágy- vagy asztalneműt vásárol, nem valószí-
nű, hogy Damaszkusz jut eszébe – pedig jut-
hatna, mert ott készítettek ilyen anyagában 
szőtt kelmét először. Selymet szívem szerint 
ott nem hagynék sehol, bűnösen vonzódom 
az angóraholmikhoz is. Már csak a nevük 
miatt (tudják, mint ahogy a szomszéd macs-
kája is csak a kis köménymag miatt zabálja 
fel a kolbászt, a hús kicsit sem érdekli belő-
le). Az angóra szó az Ankarából ered, koráb-
ban ugyanis angórának ejtették a város ne-

vét. No de miből készült az angóra szövet? 
Természetesen kecskeszőrből, az állatot ma 
is angórakecskének hívják. ámde… amit 
ma angóraként árulnak (mármint a szövet-
boltban…), az nem kecske-, hanem nyúl-
szőrből készül. Szeretnék ugyanakkor min-
denkit megnyugtatni, hogy az angóramacs-
ka bundáját viszont a világon semmire nem 
használják fel – kivéve természetesen, hogy a 
macska többi részét abban tárolják. Ez még 
mindig nem elég trükkös: el kell mondjam, 
hogy az angórakecske szőréből manapság is 
készítenek kelmét: ezt a szövetet hívják mo-
hernek vagy mohairnek. Mindkét írásmód 
megengedett.

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Ruhatár

Újraindult az Irodalmi 
Svédasztal sorozat

Az ötödik évada kezdődött 
el most szeptemberben az 
irodalmi Svédasztal kulturá-
lis, irodalmi rendezvénysoro-
zatnak, tájékoztatta elsőként 
Szilágyiné Szabó ágnes házi-
gazda az irodalmi klub tagjait.

Ez alkalommal a sokak ál-
tal drogosnak elnevezett, rö-
vid életű, mindössze har-
minckét évet élt Csáth Géza 
(1887-1919) író volt „teríté-
ken”. Huszonhárom éves ko-
rában lett morfinista. Orvos-
nak tanult, orvos is lett az írás 

mellett, praxist is folytatott 
majdnem a korai haláláig. De 
írásai már a „józan” időszaká-
ban, drogozása előtt borzal-
masak, horrorisztikusak vol-
tak, és írói képzeletét sokszor 
az idegbeteg emberek gro-
teszk, zilált lelki világa izgat-
ta. Írásai a naturalizmus stí-
lusjegyeit hordozzák. A most 
elemzett Anyagyilkosság cí-
mű elbeszélését is jó néhá-
nyan nem tudnák végigolvas-
ni, olyan rettenetes, idegtépő, 
irtóztató írás.

A rendezvényen szó esett az 
első félév témáiról is. Október 
26-án a roma származású Ba-
ri Károly író-költő egyik versét 
járjuk körül, novemberben Lev 
Tolsztoj híres Anna Kareninája 
és ennek filmes feldolgozásai 
kerül terítékre, decemberben 
kreatív kézműves foglalkozá-
son veszünk részt, és valami-
kor a jövő év elején városunk 
sokak által ismert pszichiá-
ter főorvosa, Dr. Szuromi Pál, 
mint költő fogja felolvasni, el-
mondani néhány versét. Zs. I.

Emlékezés Széchenyire 
és Kossuthra

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 
szeptember 21-én tartotta ünnepi megemlé-
kezését Kossuth Lajos és gróf Széchenyi istván 
szobrainál. Az évenkénti emlékezés a diákságot 
is megszólítja, példaképül állítva eléjük a két 
nagy magyar államférfit. életüket, a magyarsá-
gért kifejtett munkásságukat, továbbá a kor ha-
zai közéleti viszonyait ezúttal Molnár Máté re-
formátus segédlelkész ismertette. 

- Két ellentétes habitus, két ellenkező gondol-
kodási mód, mégis egy cél: magyar hazájuk és 
népük erősítése, fejlesztése és megóvása. Egy cé-

lért harcoltak, de Kossuth radikálisabb volt Szé-
chenyinél. Méltán illeti mindkettőjüket a tiszte-
let és az emlékük ápolása. álljanak ők a mai na-
pon úgy előttünk, mint a hazaszeretet és a ma-
gyar nép oltalmának ügyéért való tenni akarás 
példái – mondta. A segédlelkész felidézte az is, 
hogy mindkét reformkori nagy magyarnak a há-
lás békési utókor korán emléket állított: Békés 
volt az első város, amely közterületet nevezett el 
Széchenyiről, és igen korán Kossuthról is. Mell-
szobraik köztereinken állnak, létrejöttükben 
kulcsszerepe volt a városvédőknek is. Sz. K.

Ovisok vásároltak Mihály napon
Sokéves hagyomány a Teleki 

utcai tagóvodában a Szent Mi-
hály-napi vásár, amely az egy-
kori forgatagok felidézését és 
ily módon a hagyományőrzést 
szolgálja. Emellett felejthetet-
len vásári élményt ad a város 
nagycsoportos ovisainak, akik 
nagyszámban el is látogattak 
a Teleki utcára. Visszatértek 
azok is, akik eme intézmény 
falai közül kerültek iskolába 
pár hete – mondta el a szep-
tember 28-i rendezvény kez-
detén Liptákné Öreg Anikó 
tagóvoda-vezető. 

A Pillangó csoport gyerme-
keinek kedves szüreti műsorát 
követően hamarosan megkez-
dődhetett a vásár. Az óvónők 
ezúttal is fillérekből előállított 
kedves őszi apróságokat, to-
vábbá zöldséget, gyümölcsöt, 
cserepes virágokat „árultak” 

játékpénzért a gyerekeknek, 
akik a megkaparintott porté-
kát a kosarukban gyűjtöget-
hették. A fárasztó vásározás 
után jól esett a frissítő üdítő-
ital és rágcsálnivaló. A Szent 
Lázár Alapítvány jóvoltából le-

hetett még csalamádét „elten-
ni”, és volt kisállatsimogató, 
mustkészítési és szőnyegszö-
vési bemutató is. A ragyogó 
időjárás mellett megrendezett 
programra sok szülő és nagy-
szülő is ellátogatott.  Sz. K.

Vásári forgatag zajlott a Teleki utcán.
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Életrevalók klubja
új nevet kapott a nemrégiben indított da-

ganatos betegek klubja, amelyet a Szent Láz-
ár Alapítvány jegyez. A szervezők szeretnék 
kibővíteni a klubtagok körét, most már nem 
csak a daganatos megbetegedésben szenvedő-
ket és a hozzátartozóikat várják, hanem bár-
milyen más betegséggel, testi vagy lelki prob-
lémával küzdőket is, akiknek nehézséget okoz 
betegségük feldolgozása és az azzal való küz-
delem, vagy csak szeretnének új ismeretsé-

geket kötni és beszélgetni. A klub ingyenes, 
semmilyen kötelezettséggel nem jár, a klub-
foglalkozásokat a tagok igényei szerint alakít-
ják.  A klubfoglalkozásokat a Tágas tér Egye-
sület épületében, a Szarvasi u. 2. szám alatt 
tartják. A következő foglalkozás október 24-
én, hétfőn fél háromtól lesz. 

Bővebb információ kérhető munkaidőben a 
66/643-588-as és a + 36-20/229-6290-as tele-
fonszámokon. 

Október végén megjelenik a Kalendárium
Október 28-án, pénteken 16:30-

kor kezdődő ünnepség során mu-
tatjuk be a 2017-es Békési Kalen-
dáriumot. A sorrendben tizenhar-
madik alkalommal megjelenő év-
könyv egész évre hasznos és tartal-
mas olvasnivalót kínál a békésiek-
nek, az innen elszármazottaknak, a 
város múltja és jelene iránt érdek-

lődőknek. Jöjjön el ön is a könyv-
bemutatóra, amelynek a kulturális 
központ kápolnaterme ad otthont! 
Kulturális műsorral és vendéglátás-
sal is készülünk, valamint elsőként 
vásárolhatja meg a 2017-es Békési 
Kalendáriumot, amely 160 színes 
oldalon kínál olvasnivalót, mind-
össze 750 ft-os áron.

Gigatökkel lett tökkirály 
Pap László

(Folytatás az 1. oldalról)
A szervező Nefelejcs Egye-

sület díjazta a szőlős-mazsolás 
süteménykészítő pályázatra 
érkezett édességeket, melyek 
közül az Othelló szőlővel és 
fahéjjal ízesített Százszorszép 
fantázianevű népi ihletésű volt 
a zsűri szerint a legfinomabb 
és a legszebben tálalt. Más ne-
vezők mazsolát vagy éppen 
bort használtak fel sütemé-

nyükhöz. Kiosztották a Ludas 
Matyi című meséhez készített 
illusztrációk díjait is. A győ-
zelmet egy ötéves fürkész ovis 
kislány, Kovács Dorina szerez-
te meg. A Tökmustra díjai is 
gazdára találtak.

A tökkirály idén Pap Lász-
ló lett, aki rekordméretű, 62,5 
kilós Anlantic giant fajtájú tö-
köt termelt nagy gonddal a 
Malomasszonykertben. A tök-

nek mindenki a csodájára járt. 
A fiatalembert nagy érdeklő-
dés mellett avatták humoros 
szertartással tökkirállyá és az 
a megtiszteltetés érte, hogy 
ő vezethette - a szilágysági 
és magyarpalatkai táncokat 
előadó Belencéres Néptánc-
együttes ifjai mellett - a tök-
lámpásos felvonulást, amely 
idén is lezárta a Békési Tök-
mulatságot.  Sz. K.
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ŐSZI KESZEGEZÉS 
A kÖrÖsÖn

Most azoknak az elsődle-
gesen nagyhalas pontyhor-
gászoknak adok ismertetést, 
akik eddig még nem próbál-
ták a féderezés keszegezést. 
Most ősszel bátran és a si-
ker esélyével belevághatnak. 
A kellékek nagyon fontosak. 
féder- vagy pikkerbotot vá-
lasszunk, általában lágyabb 
hegyrésszel, hozzáillő orsót 
30-40-es méretben. Főzsinór-
nak én általában 0,18-0,20-
ast használok, pikkerbotra 
0,16-ost. 

Ezzel indulhatunk kesze-
gezni, de a felszerelésünk al-
kalmas lesz a középmére-
tű pontyok megfogására is. 
Kell még egy egyszerű szög-
letes féderkosár. Kb. 30-40 
g-os, de lehet nagyobb is, ha 
a Körös folyása úgy kívánja. 
A szerelékünk lehet oldalpá-
ternoszteres vagy oldalfüles. 
A fül alá kb. 20-25 cm-re kö-
töm a féderkosarat, majd vé-
kony előkét kötök. A horog 
12-14-es méretű vagy kisebb, 
az etetőanyag jó minőségű le-
gyen. én az etetőanyaghoz 
csontit vagy pinkit is keverek, 
ez nagyban javítja a csaloga-
tó erejét. Használhatunk ma-
gokat is, például kenderma-
got, búzát. Csalizni szintén 
csontival és pinkivel érdemes 
vagy trágyagilisztával. Etetés: 
a kiszemelt etetési helyre kb. 
10-15 megtömött etetőkosár-
ral rádobok úgy, hogy a ko-
sár leérjen az aljára. Hirtelen 
rántással az alján kiesik a ko-
sárból az etetőanyag. Mindig 
pontosan egy helyre dobál-
junk, ne szétszórtan. 

Szekerczés Sándor

Öt érem a többpróbázók OB-járól
A Békési DAC atlétái min-

den várakozást felülmúltak 
Székesfehérváron, a 2016. évi 
többpróba országos bajnoksá-
gon. ácsné Hortobágyi Ani-
kó vezérletével sportolóink öt 
bajnoki éremmel tértek haza. 
Anikó egyéni csúccsal, még a 
négy évvel ezelőtti felnőtt vá-
logatottbeli eredményét is kö-
zel 300 ponttal megjavítva, 
ezüstérmet szerzett felnőtt 
hétpróbában. Teljesítménye 
azért is csodálatos, mert még 
csak 11 hónapja, hogy életet 
adott kislányának. 

Anikó mellett a többiek is 
hatalmas egyéni csúcsot ér-
tek el.  Nyeste ágnes aranyjel-
vényes teljesítménnyel, kitű-
nő 800 méterrel, bronzérmet 
nyert a juniorok között, a fel-
nőttek között hatodik lett. Ve-
res fanni, mind a hét számban 

egyéni csúcsot ért el, ezzel ötö-
dik a juniorok között és nyol-
cadik az abszolútban. Gyön-
gyösi Terézia is remekül küz-
dött és nyolcadik helyen fejez-
te be a versenyt a juniorok kö-
zött. Ez azt jelentette, hogy a 
felnőtt csapatunk és a junior 

csapatunk is a dobogó máso-
dik fokára léphetett. 

és itt még nem ért véget az 
éremhalmozás. Szilágyi Petra, 
az ifjúsági hétpróba mezőnyé-
ben harcolta ki a bronzérmet, 
ezzel koronázta meg az idei 
évét. r. A.

Szépek, csinosak és sikeresek. A békési atlétalányok taroltak a 
többpróbázók országos bajnokságán.

Október 7-én lesz a 
Megvilágosodás Napja

Október 7-én, pénteken 
újra megrendezik a Meg-
világosodás napja ren-
dezvényt, melynek célja a 
biztonságos kerékpározás 
népszerűsítése és segítése. 
Békés megye számos kerék-
páros szervizében ezen a na-
pon kedvezményes áron lehet 
megvásárolni a biciklik vilá-
gító berendezéseit, amelye-
ket díjmentesen fel is szerel-
nek. Ha az első világítást ek-
kor vásárolja meg, ajándék-
ba kapja a hátsó villogó lám-
pát. A Békés Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság igény 
esetén a kerékpárokat fény-
visszaverő matricával látja el, 
a hiányzó küllőprizmákat (a 
készlet erejéig) díjmentesen 
pótolja. Békésről egyetlen 
szerviz csatlakozott a kezde-
ményezéshez, a piactéri full 
Shop szaküzlet és szerviz. 

A korábbi évek gyakorlatát 
követve idén is lesz példamu-
tató és figyelemfelhívó esti ke-
rékpározás, amelyen a részvé-
tel feltétele, hogy a biciklin jól 
működő világító berendezés 
legyen. indulás a Széchenyi té-

ri műszaki nagyáruház parko-
lójából fél nyolckor. 

Mindenki, aki az akció bár-
mely programján részt vesz, 
sorjegyet kap, és ajándéksorso-
láson vesz részt melyre a felvo-
nulás végén kerül sor.

Békésen e napon ingyen 
lehet regisztrálni a BikeSafe 
programban is. Ennek a lé-
nyege, hogy saját személyes 
adatainkat és kerékpárunk 
adatait egy biztonságos orszá-
gos nyilvántartási rendszer-
be töltik fel, így amennyiben 
kerékpárunkat ellopnák, de 
megtalálná a rendőrség, visz-
sza tud kerülni hozzánk. Elő-
nye még, hogy online is tu-
dunk feljelentést tenni lo-
páskor, és hogy bármilyen 
körülmények között igazol-
ni tudjuk, hogy az a bringa 
a miénk. Bővebb információ: 
www.bikesafe.hu. 

Kétszeres kenuvilág-
bajnok Laczó Dani

(Folytatás az 1. oldalról)
A versenyen 18,5 kilométert 

kellett evezniük és közben ha-
jójukkal négyszer 150 métert 
futniuk. Az embert próbáló 
versenyszámban 16 egység in-
dult. Taktikusan versenyezve, 
nagy fölénnyel, végig vezetve 
nyertek Laczó Daniék a másik 
magyar páros előtt.

A 18 esztendős Laczó Da-
ni az első Békés megyei ke-
nus, aki kétszeres világbaj-
noknak mondhatja magát. 
Edzője, Seller László szerint 
céltudatos sportoló, aki alá-
zatos a munkában. Továb-
bá nagyon jó kudarctűrő ké-
pessége emeli versenyzőtár-
sai fölé. Képességeiből máig 
sikerült a legtöbbet kihozni.  
Dani idén érettségizett és Sze-
geden tanul mérnök-informa-
tikusnak. Mivel nevelőedzője, 
Seller László is Szegeden dol-
gozik, így hétközben is tudnak 
együtt edzeni. Versenyidőszak-
ban heti tizenegy, más idő-
szakban heti kilenc tréninget 
kell végighajtaniuk a siker ér-
dekében. A sportágnak Seller 

László „fedezte fel” a jó testi 
adottságokkal rendelkező Lac-
zó Danit, még 11 éves korá-
ban. Lényegében vele éledt új-
ra a kenusport Békésen, amely 
mára igencsak kinőtte magát, 
egyre több gyermek választja a 
kenuzást. Nekik példaképük a 
serdülő címe után most ifiben 
is világbajnoki aranyat nyert  
szimpatikus sportoló. 

Dani ezután az U23-as kate-
góriában versenyez majd, ami 
komoly kihívások elé állítja, de 
ezektől nyílván nem ijed meg. 
Az a cél lebeg a szeme előtt, 
hogy olimpiai résztvevő, sőt 
bajnok legyen. Erre akár már a 
2020-as tokiói négykarikás já-
tékokon esélye lehet, edzője és 
a klubvezető, a Békési Kajak-
Kenu Klub elnöke, dr. Nagy 
György szerint. A kenuzásban 
az egykori szovjet utódálla-
mokból érkezők jelentik a leg-
nagyobb konkurenciát – árul-
ta el a Békési újságnak a bé-
kési tehetség, aki mostantól a 
rövidebb, világbajnoki távokra 
koncentrál majd. 

Szegfű Katalin

Közlekedési baleset
Szeptember 18-án egy Békés felől Murony irányába haladó 

személygépkocsi lehaladt az úttestről és árokba hajtott. Az autó 
két utasa könnyű sérülést szenvedett. A sofőrnél ittasság gyanú-
ja merült fel.

A gyerekekre és az idősekre 
külön is odafigyel a város

(Folytatás az 1. oldalról)
A jelentkezésnek az érettségi bizonyítvány a 

minimális feltétele. A kiválasztás idén ősszel 
megtörténik, ők januárban állományba lépnek. 
Egy hathónapos intenzív bentlakásos kiképzé-
sen vesznek részt, és már erre az időre teljes fi-
zetést kapnak. A jövő év második felében mű-
ködő börtönökben gyakorlatot szereznek. A bé-
kési létesítmény 2018-ban kezdi meg a munkát. 
A toborzó iroda a polgármesteri hivatal földszin-
ti 43-as irodájában várhatóan hamarosan meg-
kezdi a munkát.

- Mit vár ön polgármesterként mindettől?
- Arra számítok, hogy néhány év alatt érezhető fel-

lendülést hoz majd a városnak a büntetés-végrehaj-
tási intézet. Bízom benne, hogy a foglalkoztatottak 
között sok helyi lesz. Nekik ez kiszámítható, biztos 
munkát, igazi életpályát tud adni. A létesítmény 250 
családnak ad majd megélhetést. A gyerekek itt jár-
nak óvodába, iskolába. Megélénkülhet az ingatlan-
piac, az üzletek és boltok forgalma is nőhet fizető-
képes vevőkkel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ahol börtön épült, mindenhol javult a közbiztonság. 

Szegfű Katalin

Izsó Gábor polgármester

Boldogságklub új helyszínen
A Békésen működő Boldog-

ságklub foglalkozásainak ok-
tóbertől a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ lesz az ál-
landó helyszíne. 

A Jobb Veled a Világ Bol-
dogságklub elősegíti a bol-
dogságot, feltöltődést biztosít 

és megerősíti az önbecsülést. 
Az országos személyiségfej-
lesztő program megálmodója 
Bagdi Bella életmódfejlesztő 
énekesnő, tréner, míg fővéd-
nöke Prof. Dr. Bagdy Emő-
ke klinikai szakpszichológus, 
pszichoterapeuta.

A kétórás klubfoglalkozá-
sok havonta zajlanak, a rész-
vétel költsége alkalmanként 
1000 Ft. A következő talál-
kozás október 12-én 17 órá-
tól lesz. érdeklődni lehet 
Szamosvári Anitánál a 30/963-
28-40-es telefonszámon. 


