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Ötvenhat méltó öröksége
Az 1956-os forradalom méltó megünnep-

lésére készül a város – tájékoztatta a Békési 
Újság olvasóit Izsó Gábor polgármester. A 
hatvanéves jubileumra heteken át tartó ren-
dezvénysorozatot hívtak életre, melyre több 
helyi civil szervezet és intézmény nyert je-
lentős pályázati forrást. Kiemelt cél volt, 
hogy mindenekelőtt a békési általános- és 
középiskolás diákság kapjon átfogó tájékoz-
tatást a hatvan évvel ezelőtt történtekről és 
máig érezhető hatásairól. Ezt a célt szolgál-
ja a városvédő egyesület nyolc alkalmas elő-
adássorozata, amely közel ezer diákot érint, 
és még lapunk megjelenése idején is tart – 
mondta el Miklós Lajos, az 1989-ben ala-
pított szervezet elnöke. A diákoknak tar-
tott előadások mellett az egyik alkalomra 
az érdeklődő városi lakosságot hívták meg. 
A Galéria nagytermében megrendezett elő-
adásokon Sós Sándor és Mucsi András, kö-
zépiskolai történelemtanárok 1956 világtör-
téneti és hazai összefüggéseiről és jelentősé-

géről, míg Szilágyiné Szabó Ágnes magyar-
tanárnő a szabadságharc és az azt követő 
időszak irodalmáról tartott színvonalas, sok 
új információt rejtő, alapos áttekintést. 

A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakkép-
ző Iskola és Kollégium („Mezgé”) külön is 
megemlékezik a jubileumról – mondta el 
lapunknak Marton József igazgató. Rend-
hagyó irodalom- és történelemórák mel-
lett filmet is forgatnak korhű ruházatban, 
korabeli járművek és - természetesen ha-
tástalanított - fegyverek között a diákok. 

Az igazgató reményei szerint a forgatás és 
előkészületei során különösen sokat meg-
tanulnak majd a tanulók a hatvan évvel ez-
előtti magyarországi időkről.

A békési megemlékező rendezvényeket 
koordináló Mucsi András önkormányza-
ti képviselő és történelemtanár kiemelte 
Vincze Gábor történész október 23-án be-
mutatandó, a békési 1956-os eseményeket 
részletező könyvét, melyet a Békési Téka 
sorozatban, szintén pályázati forrásból ad-
nak ki. Címe: A békétlen Békés.

A megemlékezés csúcspontja természe-
tesen október 23-a lesz. A városi ünnepség 
a szokott időben és helyen zajlik majd, az 
ünnepi beszédet Dankó Béla, térségünk 
parlamenti képviselője mondja. Délután 
történelmi konferencia mellett kerül sorra 
az említett könyvbemutató, melyet ingye-
nes színházi előadás koronáz meg. 

A programokról részletesen tájékozódhatnak 
olvasóink az alább látható hirdetményben.

Emlékezés az aradi hősökre
A Békési Városvédő és Szé-

pítő Egyesület idén is meg-
szervezte az aradi vértanúk 
hőstettére emlékező rendez-
vényt. Az október 6-i megem-
lékezés az esős-szeles idő mi-
att nem a Forradalmi emlék-
műnél, hanem a bíróság előtt 
zajlott. Ünnepi beszédében 
dr. Csiby Miklós, a városvédő 
egyesület alelnöke arról szólt, 
hogy e napon nem csupán az 
1849-ben kivégzett főtisztek-
ről kell megemlékeznünk, ha-
nem a honvéd áldozatokról is, 
akiknek az élete és tette épp-
oly értékes, mint a tábornoko-
ké. Haláluk a legmélyebb ha-
zaszeretet megnyilvánulása. 

A szónok később számba 
vette a szabadságharc fonto-
sabb történéseit, az osztrák el-
lenség gaztetteit, és az oroszok 

beavatkozását, amely eldön-
tötte a szabadságharc sorsát. 
Kiemelte, hogy nem egyedül 
Görgey döntött az 1849. au-
gusztus 13-i világosi fegyver-
letételről, melyet később véres 
megtorlás követett.

(Folytatás a 7. oldalon)

Dr. Csiby Miklós emlékezett.
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Lisztérzékenység
A glutén a gabonák egyik fehérje összete-

vője, mely ötven-ötven százalékban két alcso-
portra oszlik: gluteninre és gliadinra. A lisztér-
zékenység vagy gluténérzékenység - orvosi ne-
vén cöliákia - a búza, rozs, zab és árpa egyik 
összetevőjével, a gliadin fehérjével szembeni 
túlérzékenység. Ha a be-
teg huzamosabb időn át az 
előbb felsorolt összetevő-
ket tartalmazó élelmisze-
reket fogyaszt, a vékonybél 
nyálkahártyájának súlyos 
sorvadása jön létre. Mivel 
a tápanyagok felszívódá-
sát biztosító bélbolyhok is 
a bélrendszer e szakaszá-
ban találhatók, a károsodás 
következtében képtelenek 
lesznek eredeti funkciójuk 
betöltésére. A beteg szer-
vezetében a tápanyagok optimális felszívódása 
nem jön létre, az étkezések során elfogyasztott 
táplálékok a szervezetben nem tudnak megfe-
lelően hasznosulni. A lisztérzékeny beteg eseté-
ben a szénhidrát, a fehérje és a zsír felszívódá-
sa egyaránt akadályozott, de a legelső tünete-
ket, a hasmenést vagy a lazább, zsírfényű szék-
letet a nem hasznosuló zsírok okozzák. További 
tünetek: puffadás, ödéma, különösen a boka és 
a lábfejek területén, súlyvesztés. Súlyosabb for-
májában vérszegénység, izomgyengeség, vér-
zékenység, meddőség is felléphet. A betegség 
már gyerekkorban is kialakulhat, az első tünet 
náluk is a hasmenés, a zsírszéklet, a hasfájást 

gyakran kíséri puffadás, fokozott gázképződés, 
súlycsökkenés.

A lisztérzékenység megjelenésében döntő 
szerepet játszik az öröklődés. 

Sok esetben a cöliákia nem igazolható, ám a 
beteg a tüneteket észleli gluténfogyasztást kö-

vetően: hasfájás, puffadás, 
székletproblémák. Ebben 
az esetben a vékonybél 
nem károsodik és szövőd-
mények sem lépnek fel. 

A lisztérzékenység saj-
nos egy életre szól, mely-
nek terápiája kizárólag szi-
gorú diétával oldható meg, 
ennek lényege a glutén tö-
kéletes kiiktatása az ét-
rendből. A legnagyobb gon-
dot a búzaliszt, a tészták, a 
dara helyettesítése jelenti. 

A búzalisztből készült ételekkel szemben a rizs-, 
burgonya-, kukorica-, szója-, vagy babliszt, sze-
zámmag- és sárgaborsóliszt használata szüksé-
ges. A húsok, az ízesítetlen tej és a tejtermékek, 
a tojás és a növényi eredetű zsiradékok, a gyü-
mölcsök és a zöldségek fogyasztása megenge-
dett. 

A fokozódó igényeket felismerve a boltok pol-
cain egyre több gluténmentes élelmiszer jelenik 
meg. Figyelni kell a gluténmentes, gliadinmentes 
feliratokat, és az áthúzott búzakalászt. A lisztér-
zékenység teljes életmódbeli változást követel 
nemcsak a betegtől, hanem a család többi tag-
jától is.
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Élő fortélyaink

A GondA-ház

A Jantyik utca részben zárt soros, részben 
hézagos beépítésű részeivel városunk egyik 
legszebb utcája, ahol több védett lakóház is 
található. A kisvárosias utcában a 8. számú 
ház az igényes polgár 
ízlésvilágát tükrözi.

A polgárház az 
1930-as évek végére 
nyerte el mai formá-
ját. Benne Gonda Jó-
zsef tanító és felesé-
ge, Korcsok Emeren-
cia élt. Házasságuk-
ból egy fiuk született. 
Gonda József az 1890-
es évek közepétől 40 éven át tanított Béké-
sen. Mint az akkori néptanítók többsége, ő is 
több egyesületben tevékenykedett. Így egy 
időben a békési méhészeti egyesületet is irá-
nyította, valamint az akkori Hangya Szövet-
kezetet. Legutóbb Csuta Lászlóné és családja 
élt itt.

Az utcasorban álló nyeregtetős lakó-
ház négy ablakkal néz az utcára. Az abla-
kok párosan csoportosítva helyezkednek el. 
Az ablakok alatt egyenes könyöklőpárkány 

húzódik. Az utcai 
homlokzatot telje-
sen klinkertégla bo-
rítja. Különösen ér-
tékes a hatalmas, dí-
szes szárazkapu be-
járó, melyből kevés 
található Békésen. A 
szárazkapun belépve 
a mennyezeten lát-
hatjuk a négyzet ala-

kú nyílást, mely egykor a termény csigával 
padlásra való fel-, illetve onnan leszállításá-
ra szolgált.

A Jantyik utcának ez a része védett utca-
kép minősítést kapott, így bízhatunk, hogy 
az egykori Gonda-házat nem rombolják le.

Bíró György, városvédő
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Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
lett a Hepp suli

A napokban a Budapesten megtartott Tehet-
ségpontok Találkozóján vehette át Deákné Do-
monkos Julianna, a Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 
azt az oklevelet, mely az intézményben végzett 
kiemelkedő tehetséggondozó munkát ismeri el. 

A nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont” címet adományozott az is-
kola tantestületének. Az akkreditációs minősítés 
három évre szól. A rendezvény után szeretettel 
gratulált a magas nívójú szakmaiságért és továb-
bi eredményes munkát kívánt Hepp Klári is.
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99 igen, 7030 nem Békésen 
Békésen az október 2-i nép-

szavazáson az országos és a 
megyei átlagnál többen vet-
tek részt (46%), és az átlago-

kat meghaladó volt a kvóta-
kényszerre adott nemek ará-
nya is. Városunkban összesen 
7411-en szavaztak, érvénye-
sen 7129-en, ebből mindössze 
99-en mondtak igent, 7030-
an nemet. A nemek aránya 
98,6%-os.

A környékbeli települések 
közül négyből háromban az öt-
ven százalékot, vagyis az érvé-
nyességi küszöböt meghaladó 
volt a részvétel, és 98 % körüli 
a nemek aránya. Eredmények:

Bélmegyer: 51%-os részvé-
tel mellett 9 igen és 409 nem 
szavazat (97,9%). 

Kamut: 52,4%-os részvétel 
mellett 7 igen és 421 nem sza-
vazat (98,3%).

Murony: 43,4%-os részvétel 
mellett 9 igen és 438 nem sza-
vazat (98%) .

Tarhos: 53,3%-os részvétel 
mellett 8 igen és 360 nem sza-
vazat (97,8%).

1956

A nyáron szülővárosom-
ban, Sepsiszentgyörgyön jár-
tam, és a városháza falán egy 
emléktáblát fedeztem fel. Így 
szól a felirat rajta: „Gloria 
victis. 1956-ot követően Sep-
siszentgyörgy 23 polgárát, 
összesen 265 év börtönbün-
tetésre ítélte a kommunis-
ta diktatúra.”  (A latin szö-
veg ennyit tesz: dicsőség az 
áldozatoknak, legyőzöttek-
nek.) Tehát átlagosan 11,5 
évet kaptak fejeként az em-
lítettek. Ez a város, Három-
szék fővárosa, 525 km-re van 
Békéstől, de 1956-ban még 
40 év sem telt el a trianoni 
diktátumtól, tehát még erős 
volt a kötődés az anyaország-
hoz, mint ahogy onnan erre-
fele ma is az, s hála Istennek, 
innen arrafele is egyre erősö-
dik. 

A rákosi rezsimben „ter-
mészetesen”, a Kádár puha 
diktatúrájában aljasul, elő-
re megfontoltan, az erdé-
lyi 1956-os történésekről szó 
sem eshetett a tananyagban. 
Még ellenforradalom cím-
szó alatt sem, hiszen a hatá-
ron túli magyarok témája ta-
bu volt. Ma is mondják még, 
hogy Kádár alatt jobb volt. 
Volt közbiztonság, munka-
hely, nyaralás, nem úgy, mint 
ma. rákosi diktatúrája fizi-
kai létükben fenyegette az 
embereket, de terrorja, akár-
csak a Ceausescué, lelkeket 
edzett és hősöket, hősi el-
lenszegülést, 1956-ot szült. 
A Kádár rendszer az aczéli 
„zsenialitásnak” hála, a xx. 
század egyik legrafináltabb 
elnyomó rendszere lett.

A látszólagos jólét és biz-
tonság kevésbé veszélyeztet-
te - főként a rendszer máso-
dik felében - a fizikai bizton-
ságot, de közben így, aljasul 
és orvul, megvette az embe-
rek lelkét. Volt biztonság, ha 
nem szóltál a rendszer ellen. 
Volt munkahely mindenki-
nek, de amit termeltünk, a 
KGST vette meg kényszer-
ből, szovjet nyomásra, minő-
sége nyugaton sokszor nem 
állta meg a helyét. A munka-
nélküliség az intézmények, 
gyárak kapuján belül volt: 
lufi állások, vízfej adminiszt-
ráció, ál szakszervezet, „dol-
gozó” sportolók, stb. Egy idő 
után a párt, a vezér, már nem 
követelt nyíltan semmit, Ká-
dár mosolygott és az embe-
rek önként tették azt, ami-

ről úgy gondolták, hogy oda-
fent tetszene. Igába hajtották 
fejük, elveszítették lelkük és 
egy idő után maguktól, ön-
kéntesen viselték a jármot. 
nagy tisztelet a kivételek-
nek. Az ál jólét fenntartásá-
ban pedig úgy eladósodott 
az ország, hogy annak ter-
hét ma is nyögjük.  és a leg-
vidámabb barakk vitrinjé-
nek fényezésére az a nyugat 
és az az Amerika adta a hi-
telt, amely 1956-ban segítsé-
get ígért nekünk, és szépen 
cserben is hagyott. Ma meg 
globalizálna, ha hagyjuk.

Térjünk vissza 1956-ra. 
Gondoljanak bele, mekkora 
erő, mekkora lélek, mekko-
ra hősiesség, bátorság lako-
zott az akkori magyarokban! 
Mikor itt, Békésen is szem-
beszálltak a hatalommal, tu-
lajdonképpen egy még ereje 
teljében levő világrendszer-
rel, a nagy Szovjetunióval, a 
kommunizmus akkori válto-
zatával szálltak szembe. Ka-
szával, fejszével a tankok el-
len. Vagy csupasz kézzel 
akár, de mindenre elszánt, 
könnyfakasztóan gyönyörű-
séges akkori magyar lélekkel. 

Ma már látni lehet a régi, 
külföldre menekített fény-
képeket 1956-ról. Családom, 
feleségem, gyerekeim arcán 
láttam a megdöbbenést, a 
hallottak, a rommá lőtt há-
zak láttán. Igen, így volt, vé-
resen így. Mert a forradalom, 
a szabadságharc nem játék. 
Ott tényleg meghaltak az 
emberek. Meg, mert jöttek 
a szovjet tankok, és leveret-
tettünk. Megtorlás, kivég-
zések, börtön itt is, és min-
denhol, határon túl is, ahol 
magyarok éltek. Erdélyben 
egyetemi évfolyamokat „fe-
jeztek le”, emberek ezreit, tí-
zezreit hurcolták el börtön-
be, gulágokra a Duna csa-
tornához, mert szolidárisak 
voltak a magyar forradalom-
mal. Egység kell. Egyet aka-
rás kell. Mert ma is csak egy-
másra számíthatunk mi, ma-
gyarok. Hisz ahhoz, hogy a 
mai hazugságörvény undorí-
tó szennye el ne nyeljen, ne-
künk kell összefognunk és el-
utasítanunk azt, hogy a fe-
jünk fölött döntsenek olyan 
európai politikusok, akiknek 
semmi sem szent. 

Megőszültem. 1956-ban, 
azonban még meg sem szü-
lettem. Csak olvastam, hal-
lottam, tanultam róla. Ma 
élő résztvevőit, a kor tanú-
it, ezért mélységesen tiszte-
lem, és kicsit irigylem is őket. 
nem szenvedésükért, hanem 
tettük hősiességéért, helytál-
lásukért. Legyenek példaké-
peink!

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 15-22. 
Levendula Patika (Csabai u.)
Október 22-29. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Október 29. - november 5. 
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. 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 Zoltán István és Mészá-
ros Éva, Békefi László Gábor és 
Révész Mária.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: 
özv. Máté Istvánné Baricsa Zsu-
zsanna (81 évesen, Kamut), özv. 
Szerencsi Istvánné Kádas Juli-
anna (80), özv. Lengyel Mihály-
né Kovács Julianna (95), Baji Fe-
renc (66), özv. Kovács Gáborné 
Ködmön Ilona (90), Szilágyi Já-
nosné Nagy Anna Zsuzsanna 
(74), özv. Balogh Gáborné Erdei 
Anna (91), Kiss László (83), Var-
ga Károly (63, Murony), Komlódi 
Miklósné András Ágnes (56), 
özv. Kis Lászlóné Füredi Eszter 
(87), özv. Téglás Jánosné Balázs 
Mária Irma (85).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

A könyvbemutAtó ideje:
október 28. péntek 16:30 
Helye: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 
(Jantyik u. 23-25.)
néHány A tArtAlomból:
 Betyárok és pandúrok Békésen és környékén 
 Negyvenéves a Békési Hagyományőrző Dalkör 
 Feje tűzben, lába vízben – a rizstermesztésről 
 Egy zsidómentő békési család emlékére 
 Negyedszázad a református egyház fenntartásában
 A sárhajó 
 Török világ Békésen
 Hőzső lány a szépanyám 
 A Hunyadi utcai iskola története 
 Bíró László néptanító emlékezete 
  A „Velünk élő természet” témára írt visszaemlékezések és fotók
 Felnőtt kifestők, fejtörők és keresztrejtvény nyereményjáték

ára továbbra is mindössze 750 Ft! Ajándék könyvjelzővel!

BÉKÉSI ÚJSÁG
KALENDÁRIUM

2017

Várjuk a 2017-es Békési Kalendárium bemutatójára!

Betakarították a kendert
Békés önkormányzata is 

csatlakozott ahhoz a kezdemé-
nyezéshez, amely a kenderter-
mesztés javarész mára elfele-
dett technológiáját és gyakor-
latát szeretné Békés megyében 
feléleszteni. A konzorciumhoz 
25 megyei település önkor-
mányzata, valamint négy szak-
mai intézmény, mások mellett 
a Szent István Egyetem Gaz-
dasági, Agrár- és Egészség-
tudományi Kara, továbbá az 
Agromag Kft. is csatlakozott. 
Előbbi a szakmai képzési anyag 
kidolgozását és lebonyolítását, 
utóbbi a szaporítóanyag biz-
tosítását, felvásárlását, további 
nemesítését vállalta.

Az idei évben a megfelelő 
mennyiségű és minőségű ve-
tőmag előállítása volt a cél, 
ugyanis ebből Európa-szerte 
hiány mutatkozik. A cél, hogy 
a mostani hazai közel százhek-
táros kender vetésterület meg-
sokszorozódjon. 

Városunk önkormányzata 
kéthektáros területen vállalta a 
magtermesztést – tájékoztatott 
Takács Tímea kertészmérnök. 

- Az április 20-án elve-
tett magokból a betakarí-
tást szeptember 14-én kezd-
tük meg a közfoglalkoztatási 
program keretén belül 15, ké-
sőbb 30 fővel, és négynapos 
kemény munka után a ken-
derkúpok katonásan álltak a 
meleg szeptemberi napsütés-

ben. Száradás és utóérés után 
a következő munkafolyamat 
a cséplés lesz – tette hozzá a 
program felelőse.

A hazai és európai piac olyan 
mértékű érdeklődést mutat, 
amely stabil, hosszú távú mun-
kalehetőséget biztosíthat a vá-
ros lakosainak. A kender iránt 
az autóipar, a gyógyászat, a 
kozmetikai ipar is érdeklődik. 
Hazai és Eu-s támogatások el-
nyerésére is van esély.

Kenderbetakarítás Békésen.
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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 Petőfi S. u. 1. 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

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.

Végleges békési eredmények szavazókörök szerint az alábbi táblázatban:
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Csendesül...
KeGyeleM…

Isten úgy szeret téged, ahogy vagy, de túlságosan szeret ah-
hoz, hogy hagyjon ilyennek maradni! Azt hiszed, Isten jobban 
szeretne, ha erősebb lenne a hited? Dehogy! Összetéveszted Is-
ten szeretetét az emberi szeretettel. Az emberi szeretet a tel-
jesítmény hatására növekszik, a hibák hatására csökken. Isten 
szeretete azonban nem ilyen, Ő úgy szeret téged, ahogy éppen 
most vagy. nehezen tudod ezt elfogadni? Hallgasd csak, ho-
gyan mutatkozik be: „Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Is-
ten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!” (2Mózes 34:6) 
Bámulatos! Talán azt mondod: Ez túl könnyűnek tűnik. Téve-
dés! Semmi könnyű nem volt benne! A kereszt nehéz volt, a vér 
valódi volt, az ár elképesztően nagy volt. Ha nekünk kellett 
volna kifizetnünk, csődbe mentünk volna, ezért Ő fizette ki 
helyettünk. nevezheted egyszerűnek, nevezheted ajándéknak, 
de ne mondd rá, hogy könnyű! nevezd annak, ami: ez a kegye-
lem! „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, 
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök vol-
tunk.” (római levél 5,8)

Krizsanyik Győző, lelkipásztor

A kötelező betelepítési kvótákat egyszer s mindenkorra 
le kell venni az Európai unió napirendjéről – mondta or-
bán Viktor Pozsonyban, miután az Eu soros elnökségét be-
töltő Szlovákia kormányfőjével, robert Ficóval egyeztetett. 
Kiemelte: ki kell egészíteni a magyar alaptörvényt, bele kell 
írni, hogy a magyarokra senki sem kényszeríthet semmi-
lyen betelepítési kvótát. Egy olyan betelepítési kvótarend-
szer, amelynek nincs felső korlátja, és kötelező, egy nagy 
népvándorlás esetén – amelynek a küszöbén állunk – tönk-
reteheti azokat az eredményeket, amelyeket elértünk, le-
rombolhatja mindazt, amiért megdolgoztunk. Az Eu alap-
szerződése rögzíti a nemzeti identitást, és egy ország terü-
lete, népessége, államformája a nemzeti identitáshoz tarto-
zik, amely érinthetetlen. „nem akarunk bűnözőket és nem 
akarunk terrorcselekményeket”, viszont meg akarjuk véde-
ni a polgáraink biztonságát és az elért eredményeket- fejtet-
te ki. Robert Fico szlovák miniszterelnökként és soros uniós 
elnökként is mondta: „Teljes mértékben elfogadjuk a ma-
gyarországi kvóta referendum eredményét, és a népszava-
zást legitim és demokratikus eszköznek tartjuk.” Egyre in-
kább bizonyságot nyer, hogy a betelepítésről szóló kvóták 
„politikailag halottak”. 

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

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Nemzetközi konferenciának 
adott otthont városunk

A közeli napokban Béké-
sen rendezték meg a 27 orszá-
got összefogó cigánymissziós 
konferenciát. A békési székhe-
lyű Magyar Pünkösdi Egyház 
Országos Cigánymisszió, és a 
roma networks - nemzetközi 
Cigánymissziós Hálózat közös 
célként tűzte ki a szerte Euró-
pában működő cigánymissziók 
munkájának összekapcsolását, 
hogy együtt minél több embert 
érjenek el, az életekben teljes 
pozitív változást és a társadalmi 
problémákra megoldást tudja-
nak hozni. A Második Európai 
Cigánymissziós Konferencián a 
210 nemzetközileg elismert, ci-
gánymisszióban jártas vagy ci-
gánymisszióra elhivatott sze-
mély hat főelőadáson, tizenegy 
különböző szakműhelyen vehe-
tett részt. lehetőség nyílt arra 

is, hogy az országok képviselői 
megosszák egymással tapasz-
talataikat, együttműködéséket 
kezdeményezzenek és lefektes-
sék a nemzetközi cigánymisszi-
ós hálózat alapjait.

A nemzetközi rendezvényen 
köszöntőt mondott Izsó Gá-
bor, Békés város polgármeste-
re, Dankó Béla országgyűlési 
képviselő, valamint langerné 
Victor Katalin, az Emberi Erő-

források Minisztériuma Tár-
sadalmi Felzárkózásért Fe-
lelős helyettes államtitkára. 
A politikus asszony hangsú-
lyozta, a cigányság ügye nem 
csak magyar, hanem összeu-
rópai ügy. A magyar kormány 
2010-ben kidolgozta „Egyedül 
nem megy” jelszavú társadal-
mi felzárkóztatási stratégiá-
ját, amely már nem kisebbségi 
vagy szociális, hanem nemzeti 
ügyként kezeli a romák hely-
zetét. 

Az „Együtt építeni Isten 
királyságát” című konferen-
cia egyedülálló eseménynek 
számít, hiszen talán soha 
nem volt még olyan rendez-
vény, ahová ennyi országból, 
ennyiféle felekezetből jöt-
tek volna el egy közös ügyért 
szolgálók.  P. R.

Rekordlétszámú nemzetközi cigánymissziós konferencia zajlott vá-
rosunkban. 27 országból 210 szakember jött el.
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Megkezdte működését 
a békési Toborzó Iroda

A Békés Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet Toborzó 
Irodája október 3-án meg-
kezdte a működését Békés 
Város Polgármesterei Hiva-
talának épületében. 

Jelentkezések továbbra 
is benyújthatók szemé-

lyesen az irodában (Pető-
fi u. 2. szám, 43. számú 
iroda), a hivatal ügyfélfo-
gadási idejében, illetve a 
bekestoborzas@bv.gov.hu 
email címen. Bővebb felvilá-
gosítás a 66/411-011/180-as 
melléken kérhető.  

Változás a gyógyszer
támogatásban

Békés Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete 
megváltoztatta az önkormány-
zati gyógyszerköltség támo-
gatás szabályozását. A dön-
tés értelmében 2016. október 
hó 1. napjától önkormányzati 
gyógyszerköltség támogatás-
ra jogosult az a személy, aki-
nek családjában az egy főre 
számított jövedelem nem ha-
ladja meg a 61.275 forintot. 
Az egyedül élő esetében ön-
kormányzati gyógyszerköltség 

támogatásra jogosult az a sze-
mély, akinek a jövedelme nem 
haladja meg a 74.100 forintot, 
és a havi rendszeres gyógyszer 
költségének mértéke megha-
ladja az 5700 forintot, továbbá 
nem jogosult alanyi- vagy nor-
matív jogcímen megállapított 
közgyógyellátásra. Az 5700 
forint az ingyenesen felírható 
legolcsóbb készítményre vo-
natkozik, melyet krónikus be-
tegségének kezelésére havonta 
rendszeresen használ. 

Béremelés az 
egészségügyiseknek

októberben már emelt fizetést kapnak a Békési Gyógyá-
szati Központ és Gyógyfürdő egészségügyi dolgozói. Több 
ütemben jelentős béremelés várható az egészségügyi dolgo-
zók körében, melynek első lépése már az októberi bérezés-
ben érezhető. Jövő évben az emelés további 12 százalékos 
lesz, az azt követő két évben pedig 8-8 százalékos béremelés 
várható, így ez négy év alatt mintegy 65 százalékos fizetés-
növekedést jelent – tájékoztatott Erdélyi Imola. Az igazgató-
asszony fontosnak tartja ezt az intézkedést, mert a fizetések 
rendezésével az egészségügyi dolgozók anyagi megbecsülése 
növekszik. 

Hangverseny a Zene 
Világnapja alkalmából

yehudi Menuhin ja-
vaslatára nyilvánította az 
UneSCo október elsejét 
a Zene Világnapjává, amit 
1975 óta ünnepelünk.

Az Alapfokú Művészeti 
Iskola hosszú évek óta meg-
emlékezik e napról. A kon-
certen hagyományosan a 
művészeti iskola tanárai lép-
nek fel. Így volt ez idén is. 
De e mostani koncert külö-
nösen ünnepi esemény volt, 
mert vendégművészek is ér-
keztek: Fejes Antal gordon-
kaművész-tanár és F. Pálfy 
zsuzsa, zongoraművész-ta-
nár. Elhangzott a bevezető-
ben az is, hogy Fejes Antal 
– aki negyvenegy évig volt a 
békési zeneiskola igazgatója 
– augusztus 20-án átvehette 
a Magyar Arany érdemke-
reszt kitüntetést. A házaspár 

a hangversenyen négy dara-
bot is előadott. 

A művészeti iskola fellé-
pő tanárai a következők vol-
tak: Szőnyi Graciella, rázga 
Áron, Kovács Gabriella, 
Andódyné németh Andrea, 
Gál Csaba (zongora), Berecz-
ki-Lázár Anita, Bohus And-
rásné (hegedű), Bagoly lász-
ló (kürt), Bíró Tamás (trom-
bita), Erdei István (harso-
na), Timkó Sára (fuvola). A 
műsorban J. S. Bach, Saint-
Saëns, W. A. Mozart, Men-
delssohn, Sammartini, Squire, 
Goltermann, Kjui és lavignac 
művei hangzottak el.  zs. I.

Elektromos gépjárműtöltő 
állomásra pályázik a város

Elektromos töltőpont kiala-
kítására nyújtott be pályáza-
tot a békési önkormányzat az 
elektromobilitás térnyerésének 
elősegítésére. A képviselő-tes-
tület legutóbbi ülésén támo-
gatta a fejlesztési elképzelést. 
A környezetvédelmet és a gaz-
daságfejlesztést elősegítő pro-
jekt százszázalékos támoga-
tottságú. Pozitív elbírálás ese-
tén a beruházás összköltsége 
3,2 millió forint. 

A telepítés helyszínéül a 
Református Lelkészi Hiva-

tal előtti közterületet jelöl-
te ki a grémium, mivel főút-
vonal melletti terület és a vá-
rosközpontban van, térfigye-
lő kamera látja, és elektromos 
csatlakozási lehetőség kiépíté-
se megoldható. A töltő igény-
bevétele ingyenes lenne, ezál-
tal turisztikai szempontból is 
vonzóbbá válhat a település. A 
megpályázott eszköz villám-
töltő lesz, vagyis a töltés mint-
egy háromnegyed óra alatt 
biztosítja a gépjármű tovább-
haladását. 



52016. október 18.

békési sorsok, ékési arcokB

A teázásról 1. rész

A tea ténylegesen a teacserje leveleiből, rügyeiből készült főze-
tet jelenti, azonban sok más növényből, gyógynövényből, gyü-
mölcsből készült főzetet is szokás teának nevezni. A teacser-
je örökzöld növény, amely Kelet-Ázsia trópusi területein honos. 
A teanövény két leginkább termesztett változata a kínai és az 
asszám tea. A kínai tea levelei jellemzően kisebbek, vastagab-
bak, erezetük durvább, ellenben az asszám tea nagyobb mére-
tű, vékonyabb, finomabb erezetű.
A legjobb minőségű teát általában a 6-7 éves növény levelei 
szolgáltatják. A fiatal leveleket kézzel 7-10 naponta szüretelik, 
amelyeket gyorsan feldolgoznak. A feldolgozás folyamata négy 
lépésből áll: fonnyasztás, sodrás, erjesztés, szárítás.
Az elkészített tea aromáját, illatát, küllemét, élettani hatását alap-
vetően meghatározza a tealevelek feldolgozása. ez alapján a 
teák három nagy csoportba sorolhatók: fekete tea, zöld tea, 
oolong tea. ezekről következő lapunkban írunk.

Folytatjuk…

Más ritmusban
Van már annak 7-8 éve is, hogy Csökmei Gáborral leül-
tünk beszélgetni. Akkor még „kis” dobosnak tituláltam 
a dobverőt mesterien kezelő Gabit. Kíváncsi lettem, mi 
történt vele azóta. Mint kiderült, a szimpatikus, szerény 
fiatalember életében sok változás történt. Úgy is mond-
hatnám, más ritmusban él, ami cseppet sem lett lassabb, 
inkább…

- Mit tartanál fontosnak 
magadról megosztani az olva-
sókkal?

- Békésen születtem 1981-
ben. Az általános iskolát még 
itt végeztem el, majd Békés-
csabán Vendéglátóipari és Ke-
reskedelmi Szakközépiskolá-
ban kitanultam a cukrászszak-
mát. Időközben Békéscsabán 
zenészvizsgát tettem, Béké-
sen pedig a szoftver-üzemel-
tetőit, és érettségit szereztem. 
Következett a rendezvényszer-
vezői diploma Szegeden, a Ju-
hász Gyula Főiskolán. Jelenleg 
pedig a német nyelvvizsgára 
gyúrok.

- A korábbi beszélgetésünk 
idején még csak bontogattad 
szárnyaidat. És most?

- A Kecskeméti Gábor Kul-
turális Központban dolgo-
zom jelenleg is, de már egy-

re több jelentős feladatot vál-
lalok. Jónéhány rendezvény 
megvalósításában önálló ke-
zet kapok. Például a Békési 
rockzenekarok Találkozója, a 
nemzeti Összetartozás napja, 
illetve az idei Madzagfalvi na-
pok lebonyolításáért is felelős 
voltam.

- Na és a zenekarod? Ott mi 
újság? 

- A zenekarunk azóta sajnos 
feloszlott. Közbeszólt az élet: a 
munka, a továbbtanulás elso-
dorta a tagokat másfelé. De a 
zene szeretete megmaradt, hi-
szen a tesómmal továbbra is 
játszunk. Talán nem is rosszul, 
mert egyre több felkérést ka-
punk.

- Azt hallottam, hogy a vá-
ros elég sok koncertet köszön-
het neked. Szervezed ezeket 
rendületlenül... 

- A pályázati lehetősége-
ket kihasználva van módunk 
különböző zenekarokat meg-
hívni. A Cseh Tamás Prog-
ramnak köszönhetően 2015-
ben nyolc zenekar is koncer-
tezett Békésen, többek kö-
zött a zorall, roy és Ádám, 
Tátrai Tibor és Szűcs An-
tal Gábor gitárművészek, és 
még sorolhatnám. ugyanen-
nek a pályázatnak a folyta-
tása jelenleg még elbírálás 
alatt van. Reménykedünk a 
számunkra pozitív döntés-
ben, és akkor folytatódni fog 

a koncertsorozat. évente két-
szer megszervezem a Békési 
rockzenekarok Találkozóját, 
ahol főként megyei zeneka-
roknak biztosítunk fellépési 
lehetőséget. 

- Szóval pörögsz, mint ré-
gen. Na és a magánéleted?

- Örömteli változások van-
nak. Tavaly nyáron megnő-
sültem, és idén augusztusban 
megszületett első gyerme-
künk, Dorka, hogy teljes le-
gyen a boldogságunk. A fele-
ségem, nóri, így a hivatását a 
gyermekünkről, a szemünk fé-
nyéről való gondoskodásra cse-
rélte.  Gugé

Következő beszélgetőtárs: 
Szabó Erzsébet egyetemista.
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Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

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

Házhozszállítás 
12–22 óra között.

Csökmei Gábor és családja.

Nyerjen Békési 
Kalendáriumot!
Játsszon velünk a közösségi 

oldalunkon, nyerje meg 
és olvassa az elsők között  

a 2017-es Békési Kalendáriumot!

Bővebben: 
www.facebook.com/bekesiujsag
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Ingatlan 2 millió forintig

Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as ta-
von. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-
80.
1000 m2-es építési telek eladó Békésen, 
közel a központhoz. Irányár: 1,9 millió Ft. 
Tel.: 20/347-23-95, 70/53-90-993.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Tóth utcában felújítandó parasztház telek-
áron eladó közművekkel 2,2 millió Ft-ért. 
Érd.: 30/95-22-466. 
Békés-Dánfokon hétvégi ház fizetési kön�-
nyítéssel eladó vagy kiadó. Irányár: 2,2 
millió Ft. Érd.: 20/21-78-284.
A Tavasz utcában két ház építésére is al-
kalmas 867 m2-es saroktelek 2,5 millió Ft-
ért eladó. Érd.: 70/771-90-33. 
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.
Táncsics u. 8. szám alatti régi típusú csa-
ládi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
30/302-49-79.
Négymillió Ft-ért eladó 2,5 szobás felújí-
tandó ház 670 m2 kerttel a Tavasz utcában. 
Érd.: 20/44-19-519.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos családi ház 4,5 
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, dél-
után.
Felújított, összkomfortos, azonnal beköl-
tözhető családi ház eladó 4,8 millió Ft-ért 
vagy földszinti kisebb tömblakásra cserél-
hető. Tel.: 66/414-919.
Hajó u. 18. szám alatti parasztház eladó 
4,8 millió Ft-ért. Víz, villany, gáz, szenny-
vízvezeték, melléképületek. Érd.: 66/413-
567, 66/412-599.
Háromszobás, kétkon�hás, fürdőszobás 
ház a központhoz közel eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 66/410-323.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő utcában háromszobás ház eladó. 
Betonos udvar, alsóépületek, csempekál�-
hák. Közművekkel. Irán�ár: 5,15 millió Ft. 
Érd.: 70/527-90-82.
Régi építésű, összkomfortos családi ház 
eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/359-
76-90, 70/941-39-08.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkon�hás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Keserű sor 15. szám alatti kétszobás, köz-
ponti fűtéses ház sok melléképülettel el-
adó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 30/456-12-
91.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított ház be-
kötözhetően eladó 5,9 millió Ft-ért. Tel.: 
30/20-373-41.
Váradi utca 30. szám alatti összkomfortos 
család ház eladó 6 millió Ft-ért vag� első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-
73-40. 
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76.
Kossuth 23-ban földszinti, másfélszobás 
lakás eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 
20/47-25-094.
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. Irán�ár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Kossuth utca 2. szám alatti, első emele-
ti kétszobás lakásomat egyszobásra cse-
rélném. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 30/273-
84-16.
Fürdő közelében háromszobás, összkom-
fortos ház melléképületekkel kis telken el-
adó. Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.: 20/265-
01-55.
Széchenyi téren 62 m2-es lakás azonnal 
beköltözhetően eladó. Irán�ár: 6,7 millió 
Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Posta utcai kétszobás, összkomfortos ház 
719 m2-es telken eladó. Irányár: 6,9 millió 
Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62. 
A Kökén� utcában tetőtér-beépítéses 45 
m2-es alapterületű ház 361 m2-es telken 
eladó 7 millió Ft-ért. Érd.: 66/411-252, 
66/414-685. 
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Vörösmarty utcában kétszobás, közpon-
ti fűtésű ház eladó vag� III. emeletig 1+2 
félszobás erkél�es lakásra elcserélhető. 
Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 70/989-64-04.
Váradi utca 30/1. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Vásárszél 7B-ben földszinti, felújított, 58 
m2-es lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. 
Tel.: 70/318-37-47.
Mátra utcában ház eladó vagy lakás-
ra cserélhető. Irán�ár: 7,7 millió Ft. Érd.: 
30/402-26-37.
Kétszobás kockaház eladó a Deák F. utcá-
ban. Irányár: 7,9 millió Ft. Tel.: 30/270-38-
96, 30/481-07-99.
A Csabai-Deák utcák sarkán kétszo-
bás családi ház 1000 m2-es portán el-
adó. 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. Föld-
szinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-
60-79. 
Tárház utcában 1000 m2-es telken 2,5 
szobás ház sok melléképülettel eladó. Ár: 
9,5 millió Ft. Érd.: 30/973-29-64.
100 m2-es ház eladó az Álmos u. 2/1. alatt. 
Irányár: 9,9 millió Ft. Érd.: 30/597-19-00.
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

Háromszobás, központhoz közeli, tetőtér-
beépítéses családi ház garázzsal, kis kert-
tel eladó áron alul, 10,5 millió Ft-ért. Tel.: 
30/400-14-22.
70 m2-es lakás a Széchenyi tér 17-ben el-
adó. Irányár: 11 millió Ft. 30/597-19-00.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Összenyitható. Irányár: 12,5 millió Ft. 
Érd.: 70/512-75-65.
Békéscsabán, az U-alakú társasházban 
62 m2-es, teljesen felújított lakás eladó. 
CSOK igén�elhető. Irán�ár: 13 millió Ft. 
Tel.: 30/597-08-20.
Iskola utcában háromszobás, ebédlős, 
felújított, hőszigetelt családi ház eladó. 
Ipari áram, terasz. Irányár: 16 millió Ft. 
30/9638-391
Drága utcában kétgenerációs, négy-
szobás, duplateraszos, kétfürdőszobás, 
kétnappalis 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, üzlethel�iséggel, 
rendezett udvarral eladó. Irányár: 19 millió 
Ft. Érd.: 70/329-92-22.

Az uszoda szomszédságában, 2005-ben 
épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappa-
lis családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió 
Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

KIADó INGATLAN
Kertes háznál albérlet kiadó egy személy-
nek, n�ugdíjasnak vag� dolgozó nőnek. 
Káros szenvedély kizárva. Tel.: 70/216-37-
03, csak délután.

KERT, SZáNTóFöLD
Malomasszonykertben 1604 m2-es g�ü-
mölcsöskert eladó. Tel.: 20/254-58-77.
Nag�kertben zártkert téglaépítésű n�araló-
val, fizetéskönn�ítéssel eladó. Télen is lak-
ható, villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Malomasszon�kertben 2,5 kvadrát g�ü-
mölcsös kert eladó. Tel.: 30/433-79-89.

Jármű, alkatrész
Elektromos hajtású utcai kerekesszék rok-
kantaknak sürgősen eladó. Érd.: 70/501-
86-33. 
Terepjáró nikkelezett gall�törő, halogénes 
ködláma eladó Muronyban. Tel.: 30/39-
49-555.
Suzuki Eco kismotor eladó. Tel.: 30/457-
23-02.
Nag�testű elektromos robogó eladó. Ak-
kumulátorhibás. Cserélhető benzinesre. 
Tel.: 70/216-37-03, csak délután.
Simsont vennék maximum 30 ezer Ft-ig. 
Lehet javításra szoruló is. Tel.: 20/945-
07-26.
1,3-as új To�ota Yaris baloldali tükör el-
adó, 2005-2008-ban g�ártott. Ár: 16 ezer 
Ft. Érd.: 20/369-50-80.
Maruti Suzuki 800-as szgk. friss műsza-
kival eladó. Kis fogyasztású. Irányár: 165 
ezer Ft. Tel.: 70/216-37-03, csak délután.
Simson Schwalbe motorkp. eladó. Révész 
u. 7. Tel.: 66/413-716.

áLLAT
Eredeti fekete körmű fecskehasú manga-
licamalacok október végén eladók. Tel.: 
30/46-38-811.
Malac, süldő, hízó eladó. 30/921-26-25.
Hízók eladók. 30/485-99-16.
N�olchetes fiú cicák ing�en elvihetők. Tel.: 
30/931-90-85.
Kiscicák ing�en elvihetők. Érd.: 30/87-47-
339.
Malac eladó. 70/225-41-69.

TáRSKERESÉS
59 éves, 154 cm magas nő 55-60 éves, 
nem italozó férfi társaságát keresi hosz-
szú távra, 170 cm-es magasságig. Tel.: 
30/250-86-39.
62-70 éves, káros szenvedél�től mentes, 
intelligens, eg�edülálló urat keresek őszin-
te barátságra. Érd.: 70/216-37-03, csak 
délután.

SZoLGáLTATáS
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás ro-
vata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánla-
tért 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
Idős, rászoruló embereknél háztartási 
munkát keresek. 20/99-57-089.
Időseknél takarítói munkát keresek. Tel.: 
70/292-35-74.
Friss n�ugdíjas, agilis nő „B” kat. jogo-
sítvánnyal napi 4-6 órás munkát keres. 
70/56-33-663.
Takarítói és ház körüli munkát keresek. 
30/863-67-98.

EGYÉB 
210 l-es fagyasztóláda tároló rekeszekkel 
eladó. Érd.: 30/898-64-04.
Sürgősen eladó: 112 éves zongora, jó álla-
potú császári pecsét nevekkel, címerekkel 
(1 millió Ft). Tel.: 70/40-34-869.
Eladók: horgászbotok, orsók, fen�őfa vi-
rágtartó, régi rádiók, mázsák, régi porce-
lánok, festett tán�érok, női kerékpárok, la-
katosszerszámok, kéziszerszámok, kerti 
szerszámok. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.

Nég�kerekű elektromos rokkantkocsi, két 
asztal, fali tányérok, fésülködő tükör por-
szívó eladó. Tel.: 70/588-04-66.
Eladó: üreg gázpalackok, zöldséges lá-
dák, 200 l-es műan�ag hordó, 2x3 m-es 
ern�ők, hősugárzók. Humuszos trág�a in-
g�en elvihető Muron�ban. Tel.: 30/39-49-
555.
Nég�fejes ág�eke, 3,2 x építésű nehéztár-
csa eladó. Te.: 66/899-038.
Jó állapotú, megkímélt horgászbotok, or-
sók eladók. Tel.: 30/43-42-297.
Eladó: teakál�ha, kolbászg�úró teknő, ku-
koricamorzsoló, fahordó, létra, faszék gyé-
kén� ülőkével, húsos láda, gázpalack, 
mázsa kilókkal, kannatartó, pad, 200 l-es 
műan�ag cefréshordó, kézi kerti szerszá-
mok, kézi tolókocsi rakodáshoz. Érd.: 
70/774-47-51.
Másodosztályú burgonya eladó. 30/853-
01-70.
Búza, kukorica, tritikálé, zab eladó. Bé-
kés, Kasza u. 1. Tel.: 66/415-258, 30/686-
98-68.
Eladók: Wilkinson borotvapengék + befo-
gók, benzines forrasztólámpa, forrasztó-
lámpa, 200 W-os forrasztó felszerelések, 
laposvágók, új reszelők, új amerikáner. 
70/236-35-37.
Három mázsa almacefre eladó. Bocskai 
u. 55.
Eladók: heverők, ág�neműtartók, ruhás-
szekrén�, dohán�zóasztal, gáztűzhel�, 
morzsoló, hegesztő, tévékészülék. Tel.: 
66/412-955.
Felújításra szoruló csempekályha eladó. 
70/70-364-70.
Eladó: mosdókagyló, kád csaptelep, pipe-
repolcok, tükörajtó, fürdőszobaszekrén�, 
kádkapaszkodó, villanybojler, WC kagyló, 
thonett székek, varrógép, tükrös szerkén�, 
mázsa. Érd.: 30/95-22-466.
Eladó: bolti pocok, nag�méretű stelázsi, 
fehér polcrendszer, kerti szerszámok, csil-
lárok, falikarok. Érd.: 70/329-92-22.
Modern szekrén�sor, cipőtartó, szétn�it-
ható konyhaasztal, támlás székek, Perglin 
páraelszívó, DeLongi fritőz eladó. Érd.: 
70/329-92-22.
Eladó: tükrös vitrinszekrén�, fehér fürdő-
szobai szekrény, virágállvány, festmények, 
vázák, karnisok, Samsung tévé állvánnyal. 
Érd.: 70/329-92-22.
Szénatároló szín készítésére alkalmas 4 
m×3 m méretű farács eladó. Kisbálás 
búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. 
Tel.: 30/433-79-89.
Két db 41 cm átmérőjű, 4 cm széles és 
25 mm tengelyvastagságú vaskerék el-
adó. Tel.: 30/433-79-89.
Jó állapotú, régi típusú favázas szőlőzúzó 
eladó.  10; 20; és 50 literes üveg ballonok 
eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Kétmázsáig mérő favázas mázsa sú-
l�okkal eg�ütt, mézpergető és vashordó-
ból készült üstház eladó. Tel.: 30/433-
79-89.
Excelsior típusú, régi, lábbal hajtható, 
üzemképes varrógép állvánn�al eladó. 
Tel.: 30/433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó, házhoz szállí-
tás is megoldható. Tel.: 30/27-94-696.
Vegyes méz hozott edénybe 1000 Ft/kg 
áron eladó. Tel.: 70/279-39-73.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő 
eladó Kamuton. 70/27-10-532.
Eladó: öntöttvas fürdőkád, Karancs-4 
gáztűzhel�, franciaág� 6000 Ft-ért. Tel.: 
30/35-46-489.
Eladó: régi kerek asztal 4 db párnázott 
székkel 20 ezer Ft-ért, Ikea kétszemélyes 
fekete-fehér csíkos fotel 8000 Ft-ért. Érd.: 
30/6342-98-07, 66/415-230, este.
Üvegezett ablakszárnyak és ajtók ingyen 
elvihetők. Érd.: 70/21-63-703, délután.
Eladó: ruhásszekrény, konyhaszekrény, fo-
gasok, kanapé, olajsütő, ken�érszeletelő, 
elektromos grillsütő, szendvicssütő, va-
saló, sokféle ruhanemű. Érd.: 70/21-63-
703, délután.
Singer varrógép, kerekesszék, WC szék, 
fürdetőszék eladó. 70/56-33-663.
Veres szilva facsemeték, díszcserje tövek, 
évelő virágtövek, cserepes virágok, kaktu-
szok eladók. Tel.: 20/355-77-26.
Eladó: előszobafal, gázpalack, húsvágó-
gép barna bőrönd, háromrészes ülőgar-
nitúra, szobafen�ő, pálma, jukkapálma. 
30/905-49-14.
Nég�rózsás, beépíthető elektromos g�új-
tású olasz gázfőzőlap eladó. Érd.: 30/567-
99-39.
Bontott, kisméretű tégla eladó. Kb. 1000 
db, 40 Ft/db. Tel.: 30/439-70-19.
130 l szilvacefre eladó. Tel.: 20/420-37-53.
Almacefre eladó. 70/645-31-79.
Kétfunkciós gáztűzhel�, újszerű Nailand 
vízmelegítő, kémén�es gázkazán eladó. 
70/56-33-663. 
Eladó: Samsung videomagnó és eredeti 
filmek. Hízóra cserélném. Érd.: 70/21-63-
703, délután.

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 25. kedd 12 óra.

ingyenes apróhirdetés!

tények A hAllásról 
Tudta ön…
… hogy sok embernek hallási nehézségei támadnak, miután 
hangos zenét hallgatott?
… hogy az emberek 72%-a átmeneti halláscsökkenésről szá-
mol be rock koncert látogatása után?
… hogy a zaj negatívan befolyásolja a gyermekek beszédér-
tését, nyelvi fejlődését, koncentráló- és tanulási képessége-
it, valamint emlékezetét?
sokan indokolatlanul hosszú ideig, akár évekig küzdenek a 
nagyothallással, mire segítségért folyamodnak. Nem köny-
nyű beismerni, hogy egy érzékszervünk nem működik meg-
felelően.

kérdései, panaszai vannak? Jöjjön el hozzánk!
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: kétszemélyes bordó kanapé, régi 
nagy kép antik keretben, 320 l-es kom-
bi hűtő, számítógépasztal. Érd.: 30/342-
98-07.
Eladó: Faza olasz műtrág�aszóról, TZ4K 
tolólap, Briggs 4LE rota kocsival, gumike-
rekekkel kapával, IFA munkahenger, kézi 
ponthegesztő, kerékpár, Romet Kadett, 
Simson Star. Érd.: 70/21-593-56.
3 db ág�neműtartós heverő, hármas-
szekrény eladó. 70/56-33-663.
Régebbi típusú, megkímélt virágmintás 
plüss rekamié két fotellal vag� magában 
eladó. Tel.: 20/397-93-38.
Csepel lábbal hajtós varrógép, befőttes 
üvegek, vonalas telefonkészülék, fonott 
demizson eladó. 70/612-83-74.
Ülőgarnitúra, dohán�zóasztalok, kővál�úk 
eladók. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
G�ulán szürke új térkő, termén�daráló, új 
bőrönd, új g�apjúkanapé, 2 foteltakaró el-
adó. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: ruhásszekrén�, heverők, ág�nemű-
tartó, gáztűzhel�, kon�habútor, kemén�-
fa háló, hegesztő, dohán�zóasztal. Tel.: 
30/203-73-41.

Két db téliesített ajtó, külső bejárati ajtó el-
adó. Érd.: 70/21-63-703, délután.
50-70 l-es balogüvegek, 20 l-es zsírosbö-
dön, kisebb kerek és szögletes asztal el-
adó. Érd.: 70/774-47-51.
Kb. 30 m2 tölgy laminált parketta eladó 
vag� összevágott tűzifára cserélhető. 
30/530-96-23.
Újszerű rong�szőn�eg, nag� kézi fűrészek, 
járólap, új gyapjú plédek, kis hanglemezek 
70-80-as évekből. Tel.: 30/272-43-50.
Két heverő és vele 2 db fotel eladó. 
30/590-69-38.
Felnőtt rugós heverők, g�erekheverők, fu-
tószőn�egek eladók. 30/530-96-23.
Eladó: ÉTI gázkazán, rácsos gyerekágy 
matraccal, százéves szövőszék, H�undai 
szgk., Whirlpool automata mosógép al-
katrésznek. Érd.: 70/335-94-46, 70/520-
57-31.
Üzemképes Adler varrógép, 380-as 
cirkula, villanyhajtású kukoricamorzsoló 
eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Eladó: 62 cm-es színes tévé, 60l-es és 110 
l-es kerekes kuka, régi Erzsébet hálószo-
babútor. Érd.: 30/624-99-87.

 

TÁJÉKOZTATÓ HÁLÓZATMOSATÁSRÓL 

 
TISZTELT BÉKÉSI FELHASZNÁLÓK! 

 

Békésen október 17 - 21.  
közötti időszakban ivóvízhálózat-mosatási 

munkálatokat végzünk. 
 

Ebben az időszakban a város egyes részein 
nyomáscsökkenés és időszakos,  
1-2 órás vízhiány is előfordulhat.  

 

A mosatás időszakában felmerülő esetleges 
kellemetlenségekért megértésüket köszönjük. 

 

Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
www.alfoldviz.hu 

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.
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Idősek világnapja

Az Idősek Világnapján idén 
is ajándékműsorral köszöntötte 
a város időseit az önkormány-
zat és a kulturális központ. Izsó 
Gábor polgármester köszöntő-
jét követően elismerő oklevelek 
átadására került sor. A nyugdí-
jas szervezetek által javasolt el-
ismerést az idősekért végzett 
kiemelkedő társadalmi munká-

jáért ezúttal Balogh Mátyásné, 
a Békési nyugdíjas Kosárfonók 
Klubjának tagja, Diós János-
né és Balázs Imre, a Békés Vá-
rosi nyugdíjasok érdekvédel-
mi Egyesületének tagjai, Pardi 
Anna,  a Békési Idősekért Ala-
pítvány tagja, Szántó Mihály-
né és Marsi Ferencné, a Béké-
si nyugdíjasok Egyesületének 

tagjai, Kis Gábor, a Vasas Szö-
vetség Békési Gépgyártó Vá-
rosi nyugdíjas Tagozatának 
tagja, valamint Somogyi Judit, 
a Kecskeméti Gábor Kulturá-
lis Központban működő nők 
Klubja tagja vehette át. 

Az ünnepség Békési Kocsor 
Irén nótaénekes műsorával, 
majd teadélutánnal zárult.

PRoGRAMAjánlAToK oKTóBeR 18. – noveMBeR 1. KözöTT

Október 19. szerda 18 órától

Somogyi András és Lorán Barnabás humoristák 
fellépése. Belépőjegy: 2000 Ft/fő, Békés Kártyá-
val 1500 Ft/fő. Kulturális központ

Október 21. péntek 17 órától

Bio-konyha szakkör. Téma: egytálételek kis-
gyermekeknek. A belépés ingyenes.

Kulturális központ

Október 22. szombat 11 órától

ünnepség és közös ebéd a Békési nyugdíjasok 
Egyesülete fennállásának 50. évfordulója alkal-
mából. Eötvös iskola étkezdéje

Október 22. szombat 18 órától

Békés-Drén KC–Balassagyarmat bajnoki kézi-
labda-mérkőzés. Sportcsarnok

Október 23. vasárnap egész nap

Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmából. Bővebben a 
címoldalon.

Október 26. szerda 16:30-tól

Irodalmi Svédasztal Bari Károly műveiről. Házi-
asszony: Szilágyiné Szabó Ágnes. Könyvtár

Október 28. péntek 16:30-tól

Békési Kalendárium 2017 című kiadvány bemu-
tatója. A szerzők és pályázók jutalmazása. A ki-
advány megvásárolható. Kulturális központ

Október 28. péntek 17 órától

Halloweeni zumba Party. - Jelmezes zumba 
óra előbb gyerekeknek, majd felnőtteknek. Fél 
nyolctól közös batyus eszem-iszom. A belépés 
jelmezben ingyenes. Kulturális központ

Október 29. szombat 14:30-tól

Békési FC-Kunágota bajnoki labdarúgó-mérkő-
zés. Sportpálya

November 1. kedd 10 órától

Hősök és áldozatok emléknapja az I. és II. világ-
háborús emlékműnél. Áldást és imát mondanak 
a halottakért a keresztény egyházak képviselői.

A múltkori ruhásszekrénybeli kalandozás-
kor jutott eszembe, hogy más, tulajdonnévből 
keletkezett ruhanevünk is van. Talán még az 
ötödikesek is tudják, hogy a garbó szó Gre-
ta Garbo színésznő nevéből származik (aki – 
szédület!- csak 1990-ben halt meg). Megha-
tározása szerint ez olyan pulóver, amelynek 
vissza kell hajtani a nyakát, de mondhatnánk 
azt is, hogy csőnyakú pulóver. Amit viszont 
kevesebben tudnak: a ruhadarabot csak Ma-
gyarországon nevezik így, a lengyelek golf-
pulcsinak hívják, az angolok meg teknősnya-
kúnak (turtleneck-nek). A legmegdöbben-
tőbb azonban az olasz neve, ők ugyanis édes 
életnek (dolcevitának) nevezik, pedig bizto-
san nem én vagyok az egyetlen, aki inkább 
valami könnyű és rafinált csipkecsodát gya-

nítana e név mögött. Kevésbé gyújtja láng-
ra a fantáziát a jégeralsó, amelyről könnyen 
mondhatnánk, hogy egyszerűen csak a né-
met vadász szóból származhat, hiszen jól jö-
het a gyapjúalsó a hideg téli hajnalokon. Va-
lóban ehhez van köze, ámde személynévi ere-
detű: egy Gustav Jäger nevű derék német 
szentelt egy kötetet annak, hogy meggyőz-
ze olvasóit: a növényi eredetű ruhának sem-
mi keresnivalója közvetlenül az ember testén, 
így hát tessék szépen gyapjúalsót, sőt -felsőt 
viselni. Szintén az ember testével érintkezik 
- csak épp belülről – a Jägermeister (vadász-
mester), azt bezzeg nem ajánlgatta a tanult 
kolléga, igaz, talán azért, mert az is növé-
nyekből készül. 

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Alsó, felső - király?

110 éves az Újvárosi Óvoda
A feltehetően 1906-ban 

alapított kétcsoportos Csa-
bai utcai ovi szeptember 29-
én ünnepelte 110. évfordu-
lóját. erre a jeles alkalomra 
műsorral készültek az óvo-
da dolgozói valamint a mos-
tani és egykori ovisok. 

Lipcseiné Jakucs Anikó, az 
óvoda jelenlegi vezetője kö-
szönőjét követően a volt veze-
tők – Ancsa néni és Márta né-
ni – meséltek arról, hogy mi-
lyen volt az óvoda az elmúlt fél 
évszázadban. Színes előadással 
készültek a szervezők. Főleg a 
sportos műsorszámok domi-
náltak, mivel az óvoda számá-
ra mindig is fontos volt, hogy 
megismertessék és megsze-
rettessék a kicsikkel és a na-
gyokkal a mozgást. Ezen kí-
vül vers- és mesemondásra, 
néptáncbemutatóra, valamint 
rövid koncertre is sor került. 
Izsó Gábor polgármester úr 

beszédében elmondta, hogy 
elsősorban családi szálak fűzik 
az ovihoz, mivel gyermekei is 
ide jártak, valamint átadott a 
város nevében egy utalványt, 
amiből játékokat vásárolhat a 
Csabai utcai óvoda. A napot – 
főleg a gyermekek nagy örö-
mére – egy hatalmas csokolá-

détorta koronázta meg, ami-
nek elfogyasztását állófogadás 
követte.

Örömömre szolgált, hogy 
ellátogathattam az egykori 
ovimba és nosztalgiázhattam 
egy kicsit. rendkívül felemelő 
érzés volt a számomra. 

Béres Tamara

Mindenkinek jutott a hatalmas születésnapi tortából.
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Erdélyi Gábor első önálló tárlata
Erdélyi Gábor élete első ön-

álló kiállítása nyílt meg a na-
pokban a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központban. A 35 
éves, békési lakhelyű, de Bé-
késcsabán dolgozó rajztanár 
változatos technikával készí-
tett munkáival áll a publikum 
elé: olaj-, tempera-, filctoll- és 
tusalkotások mellett grafitraj-
zok és fafaragások is láthatók, 
realista stílusban. 

A kiállítást Horváth Haj-
nalka alkotóművész nyitotta 
meg, kiemelve, hogy Erdélyi 
Gábor már gyermekkorától 
vonzódik a képzőművészetek-
hez. A korai években Scholtz 
Endre, míg a középiskolai 
évek alatt Honti Judit irá-
nyításával tanult. Dániában a 
strucctojás festésben mélyedt 
el, míg az utóbbi időkben a 

fafaragás érdekli különösen. 
Korán eldöntötte, hogy rajz-
tanár lesz. 2003-ban szerzett 
diplomát, azóta ugyanabban 
a békéscsabai általános iskolá-
ban tanít. 

A kiállításmegnyitón csa-
ládja tagjai és barátai nagy-
számban vettek részt. A „Vo-
nalak” című tárlat a kápolna-
teremben november 7-ig díjta-
lanul látogatható. Sz. K.  

Erdélyi Gábor rajztanár tárlata november elejéig várja a látogatókat.
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Emlékezés az aradi hősökre
(Folytatás az 1. oldalról)
Sokakat kivégeztek. Au-

lich lajos, Török Ignác, láh-
ner György, Schweidel József, 
Poeltenberg Ernő, nagysán-
dor József, Knézich Károly, 
gróf Leiningen-Westerburg 
Károly, Dessewffy Arisztid, 
lázár Vilmos, Kiss Ernő, gróf 
Vécsey Károly és Damjanich 
János október 6-án, Aradon, 
golyó által vagy akasztással 

végeztetett ki. Batthyány La-
jost, Magyarország első alkot-
mányos miniszterelnökét Pes-
ten lőtték agyon. utolsó sza-
vai a kivégzőosztag tagjai felé 
ezek voltak: éljen a haza! raj-
ta, vadászok!

Dr. Csiby Miklós záró gon-
dolatként a hazaszeretetről 
szólt, mondván, ha az hiány-
zik, gyenge az ország, gyen-
ge a nemzet. Kölcsey Ferencet 

idézte a javarész középiskolás 
hallgatóságának: A haza min-
den előtt.

Később felidézték, hogy 
1944. október 6-án, amikor 
Békésre bejöttek a szovjet ka-
tonák, megszállásuk civil áldo-
zatokat követelt. neveiket fel-
olvasták, emlékükre mécsese-
ket gyújtottak a megemléke-
zők.  

Szegfű Katalin

Önkéntes munkában aktív idős személyeket ismertek el.

SZínháZi előAdáS „Spanyolul tudni kell” - zenés vígjáték a kulturális központban november 14-
én parádés szereposztással a Körúti Színház előadásában. A Gemini és Gábor S. Pál slágereivel. Jegyárak: 
2700-3700 Ft között. érdeklődjön a helyszínen.
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Horgász
szemmel

őSZi eTeTőAnYAGOK 

A hidegebb idő beálltával a 
békés halak nagyobb rajokba 
verődnek és a fenék körül ke-
resgetik a táplálékot. A vizek 
nagyobb része letisztul, a ha-
lak óvatosabban táplálkoznak. 
Erre az időszakra hidegvízi, sö-
tétszínű etetőkeveréket ajánlott 
használni, hiszen a halak azt 
az etetőkeveréket keresik, ami 
nem riasztja őket. Az összeté-
tele eltér a nyári keverékektől, 
a szemcseméret apróbb a jobb 
oldódás érdekében. A nagyobb 
csalogató hatásért több ola-
jos magvat tegyünk bele. Fon-
tos még az aroma alkalma-
zása. Kimondottan hidegvízi 
édes aroma a kukoricacsíra li-
kőr, ami hatalmas aromafelhőt 
képez a vízben oldódáskor. A 
változtatástól se féljünk, pró-
bálkozzunk mással is, hiszen 
óvatosabbak kapnak a halak. 
A szerelékünket is érdemes lesz 
finomítani. Előnyösebb ősszel a 
vékonyabb előkezsinór és a ki-
sebb méretű horog használata.

Szekerczés Sándor

Óvatosságra inti a rendőrség 
a tűzifa vásárlókat

Újsághirdetésben megjelent telefon-
számon rendeltek tűzifát nemrégi-
ben többen Békés megyében. A 
vételár felét az ügyintéző által 
megadott számlaszámra átutal-
ták, de a megrendelt fát nem szállították ki 
nekik – adta hírül a Békés Megyei rendőr-főka-
pitányság, ahol e csalási ügyek nyomozása folyik. 

A sértettek egy megyei terjesztésű lapban 
megjelent hirdetésben feltüntetett telefonszámon 
rendeltek fát. Az ügyintéző egy számlaszámot 
adott meg, amelyre el kellett utalniuk a vételár 
felét. Ezt megtették, de a tüzelőt az előre egyez-
tetett időpontban nem szállították ki nekik. A 
rendőrség keresi a csalás gyanúsítottjait és egyben 
ismételten óvatosságra inti a tűzifát vásárlókat.

Javasolják, hogy lehetőleg csak telephellyel és 
hiteles mérleggel rendelkező cégtől, vállalkozástól 
vásároljanak tüzelőt. Újsághirdetés útján, vagy há-
zaló árusoktól való vásárláskor nagyobb az esélye 

annak, hogy csalás áldozataivá válnak. A 
kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval ala-
csonyabb árról szóló ajánlatokat fontol-
ják meg. Megrendeléskor előre egyeztes-
sék a kiszállítás időpontját és lehetőleg 

kérjék olyan családtag vagy szomszéd segítségét 
a lerakodáshoz, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlá-
sában. Csak akkor fizessék ki a fát, ha megnézték, 
hogy olyan minőségű, amilyet szerettek volna és a 
jelenlétükben le is mérték az átadott mennyiséget! 
Csak a lepakolt fa árát fizessék ki! Amennyiben az 
eladó előleget kér, legyenek nagyon körültekintő-
ek! Ha nem ismerik jól a vállalkozót vagy céget, 
előre ne utaljanak, és ne adjanak át pénzt! A ki-
szállításkor idegeneket ne engedjenek be a házba! 
Mielőtt megérkeznek, készítsék elő a megbeszélt 
vételárat, ne a szállítók szeme láttára vegyék elő 
megtakarított pénzüket! Ha mégis bűncselekmény 
áldozatává váltak, a legrövidebb időn belül értesít-
sék a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon.

dIáKSzáj
A lelkész gyermeke látja, 

hogy az apja írja a másnapi 
prédikációját. 

Megkérdezi: - Honnan tu-
dod, hogy mit kell mondanod?

A válasz: - Az Úr diktálja 
nekem.

- Akkor miért húzod ki 
minden második sort? 

***
nyílik az ajtó, belép Pannika 

nagynénje. A kislány felkiált:
- De jó, hogy jöttél Pöszike 

néni! Apuka épp az előbb 
mondta, hogy pontosan te hi-
ányzol ma nekünk!

 Vicc

Kedves békési lakosok, Békési Újság olvasók! Szeretnénk ez-
úton megköszönni a Békési Kommunális Szolgáltató Burkoló 
Brigádjának a becsületes és szakszerű munkáját, melyet a kistér-
ségi óvoda Korona úti tagóvodában már sokszor végeztek. Sze-
mély szerint: Czinanó Lajos, ifj. Czinanó Lajos, Lakatos Attila, 
Antóni Péter, Antóni Miklós, Túsz Árpád, Fekete róbert.

Az óvoda udvarán, gyors és igényes munkájuk által elhárult 
a közvetlen balesetveszély. A korszerű burkolat szakszerű lera-
kásával megszépült az játszóudvarunk egy része. Türelmesek és 
megértőek voltak az óvodás gyermekekkel. Munkájuk közben az 
érdeklődő gyermekek sok ismeretet szereztek a munkafolyamat 
fázisairól. 

őszinte köszönettel: dr. Farkas istvánné tagóvoda vezető, 
a Korona óvoda dolgozói és gyermekei

Olvasói levél

Országos Könyvtári Napok 
könyvtárunkban is

Országosan 1785 telepü-
lésen, 2059 intézményben, 
7065 programot szervezve 
rendezték meg az országos 
Könyvtári napokat, október 
3-8. között. városunk Püs-
ki Sándor Könyvtára idén is 
csatlakozott a kulturális ren-
dezvénysorozathoz.

E könyvtári napok ese-
ményei közül az egykori té-
vés műsorvezető-szerkesztőre, 
Endrei Juditra voltak a legtöb-
ben kíváncsiak, aki az elmúlt 
tizenhat évben, miután meg-
vált a Magyar Televíziótól, hét 
könyvet írt és jelentetett meg, s 
megalapította az Endrei Köny-
vek Kiadót. A rendezvényen 
könyveit meg lehetett vásárol-
ni, amelyeket Endrei Judit ter-
mészetesen dedikált is.

A roma Kulturális Pályá-
zati Program második rendez-
vényére (Valaha madarak vol-

tunk) is sor került a könyvtári 
napokon, a roma felolvasó est-
re, melyen heten vettek részt, 
felolvasva roma szerzők prózai 
műveiből és verseiből.

nagy sikert aratott ismét, az 
immár nyolcadik alkalommal 
megrendezett süti sütő verseny 
és part, amelyre ezúttal nyolc 
híres emberről, vagy cukrász-
ról elnevezett süteményekkel 
lehetett pályázni. A zsűri el-
nöke ismét Juhász zoltán cuk-
rászmester volt.

Mesevándor címmel pedig 
fejlesztő meseterápiás foglalko-
zásokat tartott harmadik osztá-
lyos csoportoknak Bartyik Git-
ta pszichológus, meseterapeuta. 
ugyancsak a gyermekkönyv-
tárban családi délutánt rendez-
tek gyermekeknek és szüleik-
nek, ahol kézműves foglalkozá-
son vehettek részt és társasjáté-
kokkal játszhattak.  zs. I.

Rendszámot loptak, 
fizetés nélkül tankoltak

Békésen elfogtak a rend-
őrök két helyi férfit, akik Me-
zőberényben, az Eötvös ut-
cában lelopták egy autóról a 
rendszámokat. Egy férfi szem-
tanúja volt a bűncselekmény-
nek és ismerte a kocsi tulajdo-
nosát. Szólt a nőnek, aki ér-
tesítette a rendőrséget. A ta-
nú megjegyezte, hogy milyen 
autóval voltak, akik elvitték 
a rendszámot. A rendőrök két 
órával később Békésen elfog-
ták a párost. A 28 éves B. J. és 
a 27 éves Sz. z. beismerő vallo-

mást tettek. Elmondták, hogy 
a lopott rendszámot rá akarták 
tenni egyikük autójára, és így 
akartak fizetés nélkül tankolni 
az egyik mezőberényi benzin-
kúton. A táblákat végül még-
sem szerelték fel, hanem el-
dobták és a legközelebbi töltő-
állomásra mentek. Tankoltak, 
az üzemanyag árát nem fizet-
ték ki. A rendőrök Békésen el-
fogták őket. A Békési rend-
őrkapitányság mindkét béké-
si férfi ellen szabálysértési és 
büntetőeljárást is indított. 

Jól rajtoltak a kézisek
Felnőtt férfi kézilabda-csa-

patunknál a nyár folyamán 
változás történt a kispadon. 
Kádas lászló helyét a fiatal 
Papp Bálint vette át. reme-
kül dolgoztak a nyár folyamán 
a játékosok, napi két edzéssel 
készültek a szezonra. 

A bajnokság szeptember 
második hetében indult, rög-
tön a tavalyi bajnok Algyő 
várt a mieinkre. Izgalmas el-
ső félidő után sajnos az algyő-
iek kihasználták a békési apró 

hibákat, így 3-4 gólos előny-
re tettek szert a má-
sodik játékrészben, 
amit meg is tartot-
tak. A következő for-
dulóban magabiztos 
játékkal nyírbátorról sike-
rült elhozni a két pon-
tot. A soron következő 
hazai mérkőzésen az idei 
bajnokesélyes FTC-t fogadták 
a fiúk, és bár szoros mérkőzé-
sen, de sajnos alulmaradtak a 
békésiek.  Az elmúlt két hét-

ben ózd ellen idegen-
ben, illetve a Pick Sze-
ged u23-as csapata el-

len hazai pályán igen ha-
tározott győzelmeket tud-

tak aratni a mieink, akik je-
lenleg a tabella ötödik helyén 

állnak, több csapattal holtver-
senyben. 

A következő hazai meccsre, 
október 22-én a Balassagyar-
mat elleni derbire szeretett 
várják a Békés-Drén KC szur-
kolóit.  Styop Barbara

Békésen is lopott a gyulai tolvaj
Békésen, Békéscsabán és Gyulán történt be-

törések elkövetésével gyanúsítható férfit fogtak 
el a rendőrök Békéscsabán.  A 29 éves gyulai 
M. Sándor szeptemberben Békéscsabán egy sö-
rözőből és két lángossütőből lopott élelmisze-
reket, italokat és mobiltelefont. Gyulán a pad-
láson át jutott be egy italmérő helyre, ahonnan 
szeszesitalokat, édességet és laptopot vitt el. Egy 
raktárból pedig szerszámosládát lopott. Kihall-
gatásán elismerte a bűncselekmények elköveté-

sét és azt, hogy a nyáron Békésen is betört egy 
vendéglátóhelyre. Onnan egy zsáknyi édessé-
get és italt lopott el. A nyomozás adatai alapján 
megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy Bé-
késcsabán betört egy családi házba és egy Gyu-
lai úti kifőzdébe, ahová még egyszer visszatért. 
Emellett egy iskola udvaráról elvitt egy lezárat-
lan kerékpárt. A gyulai férfit, aki összesen tíz 
betöréses lopás elkövetésével gyanúsítható, a 
Békéscsabai rendőrkapitányság őrizetbe vette.


