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fizetett hirdetmény

Dr. Csiby Miklós emlékezett.

beavatkozását, amely eldöntötte a szabadságharc sorsát.
Kiemelte, hogy nem egyedül
Görgey döntött az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletételről, melyet később véres
megtorlás követett.
(Folytatás a 7. oldalon)

Ötvenhat méltó öröksége
Az 1956-os forradalom méltó megünneplésére készül a város – tájékoztatta a Békési
Újság olvasóit Izsó Gábor polgármester. A
hatvanéves jubileumra heteken át tartó rendezvénysorozatot hívtak életre, melyre több
helyi civil szervezet és intézmény nyert jelentős pályázati forrást. Kiemelt cél volt,
hogy mindenekelőtt a békési általános- és
középiskolás diákság kapjon átfogó tájékoztatást a hatvan évvel ezelőtt történtekről és
máig érezhető hatásairól. Ezt a célt szolgálja a városvédő egyesület nyolc alkalmas előadássorozata, amely közel ezer diákot érint,
és még lapunk megjelenése idején is tart –
mondta el Miklós Lajos, az 1989-ben alapított szervezet elnöke. A diákoknak tartott előadások mellett az egyik alkalomra
az érdeklődő városi lakosságot hívták meg.
A Galéria nagytermében megrendezett előadásokon Sós Sándor és Mucsi András, középiskolai történelemtanárok 1956 világtörténeti és hazai összefüggéseiről és jelentősé-

Képünk illusztráció.

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület idén is megszervezte az aradi vértanúk
hőstettére emlékező rendezvényt. Az október 6-i megemlékezés az esős-szeles idő miatt nem a Forradalmi emlékműnél, 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 főtisztekről kell megemlékeznünk, hanem a honvéd áldozatokról is,
akiknek az élete és tette éppoly értékes, mint a tábornokoké. Haláluk a legmélyebb hazaszeretet megnyilvánulása.
A szónok később számba
vette a szabadságharc fontosabb történéseit, az osztrák ellenség gaztetteit, és az oroszok

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Emlékezés az aradi hősökre

géről, míg Szilágyiné Szabó Ágnes magyartanárnő a szabadságharc és az azt követő
időszak irodalmáról tartott színvonalas, sok
új információt rejtő, alapos áttekintést.
A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola és Kollégium („Mezgé”) külön is
megemlékezik a jubileumról – mondta el
lapunknak Marton József igazgató. Rendhagyó irodalom- és történelemórák mellett filmet is forgatnak korhű ruházatban,
korabeli járművek és - természetesen hatástalanított - fegyverek között a diákok.

Az igazgató reményei szerint a forgatás és
előkészületei során különösen sokat megtanulnak majd a tanulók a hatvan évvel ezelőtti magyarországi időkről.
A békési megemlékező rendezvényeket
koordináló Mucsi András önkormányzati képviselő és történelemtanár kiemelte
Vincze Gábor történész október 23-án bemutatandó, a békési 1956-os eseményeket
részletező könyvét, melyet a Békési Téka
sorozatban, szintén pályázati forrásból adnak ki. Címe: A békétlen Békés.
A megemlékezés csúcspontja természetesen 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 ingyenes színházi előadás koronáz meg.
A programokról részletesen tájékozódhatnak
olvasóink az alább látható hirdetményben.
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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 formáját. Benne Gonda József tanító és felesége, Korcsok Emerencia élt. Házasságukból egy fiuk született.
Gonda József az 1890es évek közepétől 40 éven át tanított Békésen. Mint az akkori néptanítók többsége, ő is
több egyesületben tevékenykedett. Így egy
időben a békési méhészeti egyesületet is irányította, valamint az akkori Hangya Szövetkezetet. Legutóbb Csuta Lászlóné és családja
élt itt.

Az utcasorban álló nyeregtetős lakóház négy ablakkal néz az utcára. Az ablakok párosan csoportosítva helyezkednek el.
Az ablakok alatt egyenes könyöklőpárkány
húzódik. Az utcai
homlokzatot teljesen klinkertégla borítja. Különösen értékes a hatalmas, díszes szárazkapu bejáró, melyből kevés
található Békésen. A
szárazkapun belépve
a mennyezeten láthatjuk a négyzet alakú nyílást, mely egykor a termény csigával
padlásra való fel-, illetve onnan leszállítására szolgált.
A Jantyik utcának ez a része védett utcakép minősítést kapott, így bízhatunk, hogy
az egykori Gonda-házat nem rombolják le.
Bíró György, városvédő

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
lett a Hepp suli
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Akkreditált
Kiváló Tehetségpont” címet adományozott az iskola tantestületének. Az akkreditációs minősítés
három évre szól. A rendezvény után szeretettel
gratulált a magas nívójú szakmaiságért és további eredményes munkát kívánt Hepp Klári is.

A glutén a gabonák egyik fehérje összetevője, mely ötven-ötven százalékban két alcsoportra oszlik: gluteninre és gliadinra. A lisztérzékenység vagy gluténérzékenység - orvosi nevén cöliákia - a búza, rozs, zab és árpa egyik
összetevőjével, a gliadin fehérjével szembeni
túlérzékenység. Ha a beteg huzamosabb időn át az
előbb felsorolt összetevőket tartalmazó élelmiszereket fogyaszt, a vékonybél
nyálkahártyájának súlyos
sorvadása jön létre. Mivel
a tápanyagok felszívódását biztosító bélbolyhok is
a bélrendszer e szakaszában találhatók, a károsodás
következtében képtelenek
lesznek eredeti funkciójuk
betöltésére. A beteg szervezetében a tápanyagok optimális felszívódása
nem jön létre, az étkezések során elfogyasztott
táplálékok a szervezetben nem tudnak megfelelően hasznosulni. A lisztérzékeny beteg esetében a szénhidrát, a fehérje és a zsír felszívódása egyaránt akadályozott, de a legelső tüneteket, a hasmenést vagy a lazább, zsírfényű székletet a nem hasznosuló zsírok okozzák. További
tünetek: puffadás, ödéma, különösen a boka és
a lábfejek területén, súlyvesztés. Súlyosabb formájában vérszegénység, izomgyengeség, vérzékenység, 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 követően: hasfájás, puffadás,
székletproblémák. Ebben
az esetben a vékonybél
nem károsodik és szövődmények sem lépnek fel.
A lisztérzékenység sajnos egy életre szól, melynek terápiája kizárólag szigorú diétával oldható meg,
ennek lényege a glutén tökéletes kiiktatása az étrendből. A legnagyobb gondot a búzaliszt, a tészták, a
dara helyettesítése jelenti.
A búzalisztből készült ételekkel szemben a rizs-,
burgonya-, kukorica-, szója-, vagy babliszt, szezámmag- és sárgaborsóliszt használata szükséges. A húsok, az ízesítetlen tej és a tejtermékek,
a tojás és a növényi eredetű zsiradékok, a gyümölcsök és a zöldségek fogyasztása megengedett.
A fokozódó igényeket felismerve a boltok polcain egyre több gluténmentes élelmiszer jelenik
meg. Figyelni kell a gluténmentes, gliadinmentes
feliratokat, és az áthúzott búzakalászt. A lisztérzékenység teljes életmódbeli változást követel
nemcsak a betegtől, hanem a család többi tagjától is.

fizetett hirdetmény

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

Lisztérzékenység
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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 szombaton 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 Mészáros Éva, Békefi László Gábor és
Révész Mária.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
özv. Máté Istvánné Baricsa Zsuzsanna (81 évesen, Kamut), özv.
Szerencsi Istvánné Kádas Julianna (80), özv. Lengyel Mihályné Kovács Julianna (95), Baji Ferenc (66), özv. Kovács Gáborné
Ködmön Ilona (90), Szilágyi Jánosné Nagy Anna Zsuzsanna
(74), özv. Balogh Gáborné Erdei
Anna (91), Kiss László (83), Varga Károly (63, Murony), Komlódi
Miklósné András Ágnes (56),
özv. Kis Lászlóné Füredi Eszter
(87), özv. Téglás Jánosné Balázs
Mária Irma (85).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Betakarították a kendert
Békés önkormányzata is
csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely a kendertermesztés javarész mára elfeledett technológiáját és gyakorlatát szeretné Békés megyében
feléleszteni. A konzorciumhoz
25 megyei település önkormányzata, valamint négy szakmai intézmény, mások mellett
a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara, továbbá az
Agromag Kft. is csatlakozott.
Előbbi a szakmai képzési anyag
kidolgozását és lebonyolítását,
utóbbi a szaporítóanyag biztosítását, felvásárlását, további
nemesítését vállalta.
Az idei évben a megfelelő
mennyiségű és minőségű vetőmag előállítása volt a cél,
ugyanis ebből Európa-szerte
hiány mutatkozik. A cél, hogy
a mostani hazai közel százhektáros kender vetésterület megsokszorozódjon.

Kenderbetakarítás Békésen.

Városunk önkormányzata
kéthektáros területen vállalta a
magtermesztést – tájékoztatott
Takács Tímea kertészmérnök.
- Az április 20-án elvetett magokból a betakarítást szeptember 14-én kezdtük meg a közfoglalkoztatási
program keretén belül 15, később 30 fővel, és négynapos
kemény munka után a kenderkúpok katonásan álltak a
meleg szeptemberi napsütés-

A könyvbemutató ideje:
október 28. péntek 16:30
Helye: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
(Jantyik u. 23-25.)

BÉKÉSI ÚJSÁG
KALENDÁRIUM

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
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Ára továbbra is mindössze 750 Ft! Ajándék könyvjelzővel!

99 igen, 7030 nem Békésen
megyei átlagnál többen vettek részt (46%), és az átlago-

Végleges békési eredmények szavazókörök szerint az alábbi táblázatban:

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.

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 munkalehetőséget biztosíthat a város lakosainak. A kender iránt
az autóipar, a gyógyászat, a
kozmetikai ipar is érdeklődik.
Hazai és EU-s támogatások elnyerésére is van esély.

Várjuk a 2017-es Békési Kalendárium bemutatójára!

Békésen az október 2-i népszavazáson az országos és a

Jegyzet

1956
Pálmai
Tamás

Fotó: Serfecz Dávid.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazókör
sorszáma

Szavazókör
címe

érvényes
szavazatok
db / %

érvénytelen szavazatok
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

kat meghaladó volt a kvótakényszerre adott nemek aránya is. Városunkban összesen
7411-en szavaztak, érvényesen 7129-en, ebből mindössze
99-en mondtak igent, 7030an nemet. A nemek aránya
98,6%-os.
A környékbeli települések
közül négyből háromban az ötven százalékot, vagyis az érvényességi küszöböt meghaladó
volt a részvétel, és 98 % körüli
a nemek aránya. Eredmények:
Bélmegyer: 51%-os részvétel mellett 9 igen és 409 nem
szavazat (97,9%).
Kamut: 52,4%-os részvétel
mellett 7 igen és 421 nem szavazat (98,3%).
Murony: 43,4%-os részvétel
mellett 9 igen és 438 nem szavazat (98%) .
Tarhos: 53,3%-os részvétel
mellett 8 igen és 360 nem szavazat (97,8%).

A nyáron szülővárosomban, Sepsiszentgyörgyön jártam, és a városháza falán egy
emléktáblát fedeztem fel. Így
szól a felirat rajta: „Gloria
victis. 1956-ot követően Sepsiszentgyörgy 23 polgárát,
összesen 265 év börtönbüntetésre ítélte a kommunista diktatúra.” (A latin szöveg ennyit tesz: dicsőség az
áldozatoknak, legyőzötteknek.) Tehát átlagosan 11,5
évet kaptak fejeként az említettek. Ez a város, Háromszék 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 anyaországhoz, mint ahogy onnan errefele ma is az, s hála Istennek,
innen arrafele is egyre erősödik.
A Rákosi rezsimben „természetesen”, a Kádár puha
diktatúrájában aljasul, előre megfontoltan, az erdélyi 1956-os történésekről szó
sem eshetett a tananyagban.
Még ellenforradalom címszó alatt sem, hiszen a határon túli magyarok témája tabu volt. Ma is mondják még,
hogy Kádár alatt jobb volt.
Volt közbiztonság, munkahely, nyaralás, nem úgy, mint
ma. Rákosi diktatúrája fizikai létükben fenyegette az
embereket, de terrorja, akárcsak a Ceausescué, lelkeket
edzett és hősöket, hősi ellenszegülést, 1956-ot szült.
A Kádár rendszer az aczéli
„zsenialitásnak” hála, a XX.
század egyik legrafináltabb
elnyomó rendszere lett.
A látszólagos jólét és biztonság kevésbé veszélyeztette - főként a rendszer második felében - a fizikai biztonságot, de közben így, aljasul
és orvul, megvette az emberek lelkét. Volt biztonság, ha
nem szóltál a rendszer ellen.
Volt munkahely mindenkinek, de amit termeltünk, a
KGST vette meg kényszerből, szovjet nyomásra, minősége nyugaton sokszor nem
állta meg a helyét. A munkanélküliség az intézmények,
gyárak kapuján belül volt:
lufi állások, vízfej adminisztráció, ál szakszervezet, „dolgozó” sportolók, stb. Egy idő
után a párt, a vezér, már nem
követelt nyíltan semmit, Kádár mosolygott és az emberek önként tették azt, ami-

ről úgy gondolták, hogy odafent tetszene. Igába hajtották
fejük, elveszítették lelkük és
egy idő után maguktól, önkéntesen viselték a jármot.
Nagy tisztelet a kivételeknek. Az ál jólét fenntartásában pedig úgy eladósodott
az ország, hogy annak terhét ma is nyögjük. És a legvidámabb barakk vitrinjének fényezésére az a nyugat
és az az Amerika adta a hitelt, amely 1956-ban segítséget ígért nekünk, és szépen
cserben is hagyott. Ma meg
globalizálna, ha hagyjuk.
Térjünk vissza 1956-ra.
Gondoljanak bele, mekkora
erő, mekkora lélek, mekkora hősiesség, bátorság lakozott az akkori magyarokban!
Mikor itt, Békésen is szembeszálltak a hatalommal, tulajdonképpen egy még ereje
teljében levő világrendszerrel, a nagy Szovjetunióval, a
kommunizmus akkori változatával szálltak szembe. Kaszával, fejszével a tankok ellen. Vagy csupasz kézzel
akár, de mindenre elszánt,
könnyfakasztóan gyönyörűséges akkori magyar lélekkel.
Ma már látni lehet a régi,
külföldre menekített fényképeket 1956-ról. Családom,
feleségem, gyerekeim arcán
láttam a megdöbbenést, a
hallottak, a rommá lőtt házak láttán. Igen, így volt, véresen így. Mert a forradalom,
a szabadságharc nem játék.
Ott tényleg meghaltak az
emberek. Meg, mert jöttek
a szovjet tankok, és leverettettünk. Megtorlás, kivégzések, börtön itt is, és mindenhol, határon túl is, ahol
magyarok éltek. Erdélyben
egyetemi évfolyamokat „fejeztek le”, emberek ezreit, tízezreit hurcolták el börtönbe, gulágokra a Duna csatornához, mert szolidárisak
voltak a magyar forradalommal. Egység kell. Egyet akarás kell. Mert ma is csak egymásra számíthatunk mi, magyarok. Hisz ahhoz, hogy a
mai hazugságörvény undorító szennye el ne nyeljen, nekünk kell összefognunk és elutasítanunk azt, hogy a fejünk fölött döntsenek olyan
európai politikusok, akiknek
semmi sem szent.
Megőszültem. 1956-ban,
azonban még meg sem születtem. Csak olvastam, hallottam, tanultam róla. Ma
élő résztvevőit, a kor tanúit, ezért mélységesen tisztelem, és kicsit irigylem is őket.
Nem szenvedésükért, hanem
tettük hősiességéért, helytállásukért. Legyenek példaképeink!
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Csendesül... Nemzetközi konferenciának
Isten úgy szeret téged, ahogy vagy, de túlságosan szeret ahhoz, hogy hagyjon ilyennek maradni! Azt hiszed, Isten jobban
szeretne, ha erősebb lenne a hited? Dehogy! Összetéveszted Isten szeretetét az emberi szeretettel. Az emberi szeretet a teljesítmény 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, hogyan mutatkozik be: „Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!” (2Mózes 34:6)
Bámulatos! Talán azt mondod: Ez túl könnyűnek tűnik. Tévedés! 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 kegyelem! „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Római levél 5,8)
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

A kötelező betelepítési kvótákat egyszer s mindenkorra
le kell venni az Európai Unió napirendjéről – mondta Orbán Viktor Pozsonyban, miután az EU soros elnökségét betöltő Szlovákia kormányfőjével, Robert Ficóval egyeztetett.
Kiemelte: ki kell egészíteni a magyar alaptörvényt, bele kell
írni, hogy a magyarokra senki sem kényszeríthet semmilyen betelepítési kvótát. Egy olyan betelepítési kvótarendszer, amelynek nincs felső korlátja, és kötelező, egy nagy
népvándorlás esetén – amelynek a küszöbén állunk – tönkreteheti azokat az eredményeket, amelyeket elértünk, lerombolhatja mindazt, amiért megdolgoztunk. Az EU alapszerződése rögzíti a nemzeti identitást, és egy ország területe, népessége, államformája a nemzeti identitáshoz tartozik, amely érinthetetlen. „Nem akarunk bűnözőket és nem
akarunk terrorcselekményeket”, viszont meg akarjuk védeni a polgáraink biztonságát és az elért eredményeket- fejtette ki. Robert Fico szlovák miniszterelnökként és soros uniós
elnökként is mondta: „Teljes mértékben elfogadjuk a magyarországi kvóta referendum eredményét, és a népszavazást legitim és demokratikus eszköznek tartjuk.” Egyre inkább 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.

adott otthont városunk

A közeli napokban Békésen rendezték meg a 27 országot összefogó cigánymissziós
konferenciát. A békési székhelyű Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió, és a
Roma Networks - Nemzetközi
Cigánymissziós Hálózat közös
célként tűzte ki a szerte Európában működő cigánymissziók
munkájának összekapcsolását,
hogy együtt minél több embert
érjenek el, az életekben teljes
pozitív változást és a társadalmi
problémákra megoldást tudjanak hozni. A Második Európai
Cigánymissziós Konferencián a
210 nemzetközileg elismert, cigánymisszióban jártas vagy cigánymisszióra elhivatott személy hat főelőadáson, tizenegy
különböző szakműhelyen vehetett részt. Lehetőség nyílt arra

is, hogy az országok képviselői
megosszák egymással tapasztalataikat, együttműködéséket
kezdeményezzenek és lefektessék a nemzetközi cigánymissziós hálózat alapjait.

A nemzetközi rendezvényen
köszöntőt mondott Izsó Gábor, Békés város polgármestere, Dankó Béla országgyűlési
képviselő, valamint Langerné
Victor Katalin, az Emberi Erő-

fotó: molnár illés.

Kegyelem…

Rekordlétszámú nemzetközi cigánymissziós konferencia zajlott városunkban. 27 országból 210 szakember jött el.

források Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős helyettes államtitkára.
A politikus asszony hangsúlyozta, a cigányság ügye nem
csak magyar, hanem összeurópai ügy. A magyar kormány
2010-ben kidolgozta „Egyedül
nem megy” jelszavú társadalmi felzárkóztatási stratégiáját, amely már nem kisebbségi
vagy szociális, hanem nemzeti
ügyként kezeli a romák helyzetét.
Az „Együtt építeni Isten
királyságát” című konferencia egyedülálló eseménynek
számít, hiszen talán soha
nem volt még olyan rendezvény, ahová ennyi országból,
ennyiféle felekezetből jöttek volna el egy közös ügyért
szolgálók. 
P. R.

Hangverseny a Zene
Világnapja alkalmából

Megkezdte működését
a békési Toborzó Iroda

Yehudi Menuhin javaslatára nyilvánította az
UNESCO október elsejét
a Zene Világnapjává, amit
1975 óta ünnepelünk.
Az Alapfokú Művészeti
Iskola hosszú évek óta megemlékezik e napról. A koncerten hagyományosan a
művészeti iskola tanárai lépnek fel. Így volt ez idén is.
De e mostani koncert különösen ünnepi esemény volt,
mert vendégművészek is érkeztek: Fejes Antal gordonkaművész-tanár és F. Pálfy
Zsuzsa, zongoraművész-tanár. Elhangzott a bevezetőben az is, hogy Fejes Antal
– aki negyvenegy évig volt a
békési zeneiskola igazgatója
– augusztus 20-án átvehette
a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. A házaspár

A Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet Toborzó
Irodája október 3-án megkezdte a működését Békés
Város Polgármesterei Hivatalának épületében.
Jelentkezések
továbbra
is benyújthatók szemé-

a hangversenyen négy darabot is előadott.
A művészeti iskola fellépő tanárai a következők voltak: Szőnyi Graciella, Rázga
Áron, Kovács Gabriella,
Andódyné Németh Andrea,
Gál Csaba (zongora), Bereczki-Lázár Anita, Bohus Andrásné (hegedű), Bagoly László (kürt), Bíró Tamás (trombita), Erdei István (harsona), Timkó Sára (fuvola). A
műsorban J. S. Bach, SaintSaëns, W. A. Mozart, Mendelssohn, Sammartini, Squire,
Goltermann, Kjui és Lavignac
művei hangzottak el.  Zs. I.

lyesen az irodában (Petőfi u. 2. szám, 43. számú
iroda), a hivatal ügyfélfogadási idejében, illetve a
bekestoborzas@bv.gov.hu
email címen. Bővebb felvilágosítás a 66/411-011/180-as
melléken kérhető. 


Béremelés az
egészségügyiseknek
Októberben már emelt fizetést kapnak a Békési Gyógyá
szati Központ és Gyógyfürdő egészségügyi dolgozói. Több
ütemben jelentős béremelés várható az egészségügyi dolgozók körében, melynek első lépése már az októberi bérezésben 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 fizetésnövekedést jelent – tájékoztatott Erdélyi Imola. Az igazgatóasszony fontosnak tartja ezt az intézkedést, mert a fizetések
rendezésével az egészségügyi dolgozók anyagi megbecsülése
növekszik.

Elektromos gépjárműtöltő
Változás a gyógyszer
állomásra pályázik a város
Elektromos töltőpont kialakítására nyújtott be pályázatot a békési önkormányzat az
elektromobilitás térnyerésének
elősegítésére. A képviselő-testület legutóbbi ülésén támogatta a fejlesztési elképzelést.
A környezetvédelmet és a gazdaságfejlesztést elősegítő projekt százszázalékos támogatottságú. Pozitív elbírálás esetén a beruházás összköltsége
3,2 millió forint.
A telepítés helyszínéül a
Református Lelkészi Hiva-

tal előtti közterületet jelölte ki a grémium, mivel főútvonal melletti terület és a városközpontban van, térfigyelő kamera látja, és elektromos
csatlakozási lehetőség kiépítése megoldható. A töltő igénybevétele ingyenes lenne, ezáltal turisztikai szempontból is
vonzóbbá válhat a település. A
megpályázott eszköz villámtöltő lesz, vagyis a töltés mintegy háromnegyed óra alatt
biztosítja a gépjármű továbbhaladását.


támogatásban

Békés Város Önkormányzatának
képviselő-testülete
megváltoztatta az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás szabályozását. A döntés értelmében 2016. október
hó 1. napjától önkormányzati
gyógyszerköltség támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre
számított jövedelem nem haladja meg a 61.275 forintot.
Az egyedül élő esetében önkormányzati gyógyszerköltség

támogatásra jogosult az a személy, akinek a jövedelme nem
haladja meg a 74.100 forintot,
és a havi rendszeres gyógyszer
költségének mértéke meghaladja az 5700 forintot, továbbá
nem jogosult alanyi- vagy normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátásra. Az 5700
forint az ingyenesen felírható
legolcsóbb készítményre vonatkozik, melyet krónikus betegségének kezelésére havonta
rendszeresen használ.
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Békési sorsok, békési arcok
Más ritmusban

Van már annak 7-8 éve is, hogy Csökmei Gáborral leültünk 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 mondhatnám, más ritmusban él, ami cseppet sem lett lassabb,
inkább…
re több jelentős feladatot vállalok. Jónéhány rendezvény
megvalósításában önálló kezet kapok. Például a Békési
Rockzenekarok Találkozója, a
Nemzeti Összetartozás Napja,
illetve az idei Madzagfalvi Napok lebonyolításáért is felelős
voltam.
- Na és a zenekarod? Ott mi
újság?
- A zenekarunk azóta sajnos
feloszlott. Közbeszólt az élet: a
munka, a továbbtanulás elsodorta a tagokat másfelé. De a
zene szeretete megmaradt, hiszen a tesómmal továbbra is
játszunk. Talán nem is rosszul,
mert egyre több felkérést kapunk.
- Azt hallottam, hogy a város elég sok koncertet köszönhet neked. Szervezed ezeket
rendületlenül...

Csökmei Gábor és családja.

- A pályázati lehetőségeket kihasználva van módunk
különböző zenekarokat meghívni. A Cseh Tamás Programnak köszönhetően 2015ben nyolc zenekar is koncertezett Békésen, többek között a Zorall, Roy és Ádám,
Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor gitárművészek, és
még sorolhatnám. Ugyanennek a pályázatnak a folytatása jelenleg még elbírálás
alatt van. Reménykedünk a
számunkra pozitív döntésben, és akkor folytatódni fog

Következő beszélgetőtárs:
Szabó Erzsébet egyetemista.

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

A teázásról 1. rész
A tea ténylegesen a teacserje leveleiből, rügyeiből készült főzetet jelenti, azonban sok más növényből, gyógynövényből, gyümölcsből készült főzetet is szokás teának nevezni. A teacserje 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, vastagabbak, erezetük durvább, ellenben az asszám tea nagyobb méretű, 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 alapvetően meghatározza a tealevelek feldolgozása. Ez alapján a
teák három nagy csoportba sorolhatók: fekete tea, zöld tea,
oolong tea. Ezekről következő lapunkban írunk.
Folytatjuk…

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

Házhozszállítás
12–22 óra között.
Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

fizetett hirdetmény

- Mit tartanál fontosnak
magadról megosztani az olvasókkal?
- Békésen születtem 1981ben. Az általános iskolát még
itt végeztem el, majd Békéscsabán Vendéglátóipari és Kereskedelmi Szakközépiskolában kitanultam a cukrászszakmát. Időközben Békéscsabán
zenészvizsgát tettem, Békésen pedig a szoftver-üzemeltetőit, és érettségit szereztem.
Következett a rendezvényszervezői diploma Szegeden, a Juhász Gyula Főiskolán. Jelenleg
pedig a német nyelvvizsgára
gyúrok.
- A korábbi beszélgetésünk
idején még csak bontogattad
szárnyaidat. És most?
- A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban dolgozom jelenleg is, de már egy-

a koncertsorozat. Évente kétszer megszervezem a Békési
Rockzenekarok Találkozóját,
ahol főként megyei zenekaroknak biztosítunk fellépési
lehetőséget.
- Szóval pörögsz, mint régen. Na és a magánéleted?
- Örömteli változások vannak. Tavaly nyáron megnősültem, és idén augusztusban
megszületett első gyermekünk, Dorka, hogy teljes legyen a boldogságunk. A feleségem, Nóri, így a hivatását a
gyermekünkről, a szemünk fényéről való gondoskodásra cserélte. 
Gugé
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Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as tavon. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-5580.
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 telekáron 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 alkalmas 867 m2-es saroktelek 2,5 millió Ftért eladó. Érd.: 70/771-90-33.
Komfortos, kétszobás ház eladó nagy
kerttel Tarhoson a Petőfi utcában sürgősen 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 családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.:
30/302-49-79.
Négymillió Ft-ért eladó 2,5 szobás felújítandó ház 670 m2 kerttel a Tavasz utcában.
Érd.: 20/44-19-519.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,5
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Felújított, összkomfortos, azonnal beköltözhető családi ház eladó 4,8 millió Ft-ért
vagy földszinti kisebb tömblakásra cserélhető. Tel.: 66/414-919.
Hajó u. 18. szám alatti parasztház eladó
4,8 millió Ft-ért. Víz, villany, gáz, szennyvízvezeték, melléképületek. Érd.: 66/413567, 66/412-599.
Háromszobás, kétkonyhás, 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, csempekályhák. Közművekkel. Irányár: 5,15 millió Ft.
Érd.: 70/527-90-82.
Régi építésű, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/35976-90, 70/941-39-08.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/73962-69.
Keserű sor 15. szám alatti kétszobás, központi fűtéses ház sok melléképülettel eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 30/456-1291.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított ház bekötözhetően eladó 5,9 millió Ft-ért. Tel.:
30/20-373-41.
Váradi utca 30. szám alatti összkomfortos
család ház eladó 6 millió Ft-ért vagy első
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/77073-40.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. 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.

Apróhirdetések
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Kossuth utca 2. szám alatti, első emeleti kétszobás lakásomat egyszobásra cserélném. Irányár: 6,6 millió Ft. Tel.: 30/27384-16.
Fürdő közelében háromszobás, összkomfortos ház melléképületekkel kis telken eladó. Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.: 20/26501-55.
Széchenyi téren 62 m2-es lakás azonnal
beköltözhetően eladó. Irányár: 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 eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
A Kökény 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, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Vörösmarty utcában kétszobás, központi fűtésű ház eladó vagy III. emeletig 1+2
félszobás erkélyes lakásra elcserélhető.
Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 70/989-64-04.
Váradi utca 30/1. szám alatti összkomfortos 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 lakásra cserélhető. Irányár: 7,7 millió Ft. Érd.:
30/402-26-37.
Kétszobás kockaház eladó a Deák F. utcában. Irányár: 7,9 millió Ft. Tel.: 30/270-3896, 30/481-07-99.
A Csabai-Deák utcák sarkán kétszobás családi ház 1000 m2-es portán eladó. Irányár: 8,3 millió Ft. Érd.: 30/89864-04.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2es ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/63760-79.
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, tetőtérbeépítéses családi ház garázzsal, kis kerttel eladó áron alul, 10,5 millió Ft-ért. Tel.:
30/400-14-22.
70 m2-es lakás a Széchenyi tér 17-ben eladó. Irányár: 11 millió Ft. 30/597-19-00.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Összenyitható. Irányár: 12,5 millió Ft.
Érd.: 70/512-75-65.
Békéscsabán, az U-alakú társasházban
62 m2-es, teljesen felújított lakás eladó.
CSOK igényelhető. Irányár: 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, négyszobás, duplateraszos, kétfürdőszobás,
kétnappalis családi ház eladó. Irányár:
16,5 millió Ft. 70/612-83-74.
Városközponthoz közel, 160 m2-es, két utcára nyíló háromszobás, nappalis, ebédlős ház két garázzsal, üzlethelyiséggel,
rendezett udvarral eladó. Irányár: 19 millió
Ft. Érd.: 70/329-92-22.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA papírbolt (Piac tér), Fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben:
5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: október 25. kedd 12 óra.

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

Kiadó ingatlan
Kertes háznál albérlet kiadó egy személynek, nyugdíjasnak vagy dolgozó nőnek.
Káros szenvedély kizárva. Tel.: 70/216-3703, csak délután.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben 1604 m2-es gyümölcsöskert eladó. Tel.: 20/254-58-77.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval, fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakható, villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben 2,5 kvadrát gyümölcsös kert eladó. Tel.: 30/433-79-89.

Jármű, alkatrész
Elektromos hajtású utcai kerekesszék rokkantaknak sürgősen eladó. Érd.: 70/50186-33.
Terepjáró nikkelezett gallytörő, halogénes
ködláma eladó Muronyban. Tel.: 30/3949-555.
Suzuki Eco kismotor eladó. Tel.: 30/45723-02.
Nagytestű elektromos robogó eladó. Akkumulátorhibás. Cserélhető benzinesre.
Tel.: 70/216-37-03, csak délután.
Simsont vennék maximum 30 ezer Ft-ig.
Lehet javításra szoruló is. Tel.: 20/94507-26.
1,3-as új Toyota Yaris baloldali tükör eladó, 2005-2008-ban gyártott. Ár: 16 ezer
Ft. Érd.: 20/369-50-80.
Maruti Suzuki 800-as szgk. friss műszakival 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 mangalicamalacok október végén eladók. Tel.:
30/46-38-811.
Malac, süldő, hízó eladó. 30/921-26-25.
Hízók eladók. 30/485-99-16.
Nyolchetes fiú cicák ingyen elvihetők. Tel.:
30/931-90-85.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 30/87-47339.
Malac eladó. 70/225-41-69.

Társkeresés
59 éves, 154 cm magas nő 55-60 éves,
nem italozó férfi társaságát keresi hos�szú távra, 170 cm-es magasságig. Tel.:
30/250-86-39.
62-70 éves, káros szenvedélytől mentes,
intelligens, egyedülálló urat keresek őszinte barátságra. Érd.: 70/216-37-03, csak
délután.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: + 36-30/43220-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Idős, rászoruló embereknél háztartási
munkát keresek. 20/99-57-089.
Időseknél takarítói munkát keresek. Tel.:
70/292-35-74.
Friss nyugdíjas, agilis nő „B” kat. jogosítvánnyal 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 állapotú császári pecsét nevekkel, címerekkel
(1 millió Ft). Tel.: 70/40-34-869.
Eladók: horgászbotok, orsók, fenyőfa virágtartó, régi rádiók, mázsák, régi porcelánok, festett tányérok, női kerékpárok, lakatosszerszámok, kéziszerszámok, kerti
szerszámok. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.

Négykerekű elektromos rokkantkocsi, két
asztal, fali tányérok, fésülködő tükör porszívó eladó. Tel.: 70/588-04-66.
Eladó: üreg gázpalackok, zöldséges ládák, 200 l-es műanyag hordó, 2x3 m-es
ernyők, hősugárzók. Humuszos trágya ingyen elvihető Muronyban. Tel.: 30/39-49555.
Négyfejes ágyeke, 3,2 x építésű nehéztárcsa eladó. Te.: 66/899-038.
Jó állapotú, megkímélt horgászbotok, orsók eladók. Tel.: 30/43-42-297.
Eladó: teakályha, kolbászgyúró teknő, kukoricamorzsoló, fahordó, létra, faszék gyékény ülőkével, húsos láda, gázpalack,
mázsa kilókkal, kannatartó, pad, 200 l-es
műanyag cefréshordó, kézi kerti szerszámok, kézi tolókocsi rakodáshoz. Érd.:
70/774-47-51.
Másodosztályú burgonya eladó. 30/85301-70.
Búza, kukorica, tritikálé, zab eladó. Békés, Kasza u. 1. Tel.: 66/415-258, 30/68698-68.
Eladók: Wilkinson borotvapengék + befogók, benzines forrasztólámpa, forrasztólámpa, 200 W-os forrasztó felszerelések,
laposvágók, új reszelők, új amerikáner.
70/236-35-37.
Három mázsa almacefre eladó. Bocskai
u. 55.
Eladók: heverők, ágyneműtartók, ruhásszekrény, dohányzóasztal, gáztűzhely,
morzsoló, hegesztő, tévékészülék. Tel.:
66/412-955.
Felújításra szoruló csempekályha eladó.
70/70-364-70.
Eladó: mosdókagyló, kád csaptelep, piperepolcok, tükörajtó, fürdőszobaszekrény,
kádkapaszkodó, villanybojler, WC kagyló,
thonett székek, varrógép, tükrös szerkény,
mázsa. Érd.: 30/95-22-466.
Eladó: bolti pocok, nagyméretű stelázsi,
fehér polcrendszer, kerti szerszámok, csillárok, falikarok. Érd.: 70/329-92-22.
Modern szekrénysor, cipőtartó, szétnyitható konyhaasztal, támlás székek, Perglin
páraelszívó, DeLongi fritőz eladó. Érd.:
70/329-92-22.
Eladó: tükrös vitrinszekrény, fehér fürdőszobai 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 eladó. 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 súlyokkal együtt, mézpergető és vashordóból készült üstház eladó. Tel.: 30/43379-89.
Excelsior típusú, régi, lábbal hajtható,
üzemképes varrógép állvánnyal eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó, házhoz szállítás 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
gáztűzhely, franciaágy 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, fogasok, kanapé, olajsütő, kenyérszeletelő,
elektromos grillsütő, szendvicssütő, vasaló, sokféle ruhanemű. Érd.: 70/21-63703, délután.
Singer varrógép, kerekesszék, WC szék,
fürdetőszék eladó. 70/56-33-663.
Veres szilva facsemeték, díszcserje tövek,
évelő virágtövek, cserepes virágok, kaktuszok eladók. Tel.: 20/355-77-26.
Eladó: előszobafal, gázpalack, húsvágógép barna bőrönd, háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, pálma, jukkapálma.
30/905-49-14.
Négyrózsás, beépíthető elektromos gyújtású olasz gázfőzőlap eladó. Érd.: 30/56799-39.
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 gáztűzhely, újszerű Nailand
vízmelegítő, kéményes gázkazán eladó.
70/56-33-663.
Eladó: Samsung videomagnó és eredeti
filmek. Hízóra cserélném. Érd.: 70/21-63703, délután.

Eladó: kétszemélyes bordó kanapé, régi
nagy kép antik keretben, 320 l-es kombi hűtő, számítógépasztal. Érd.: 30/34298-07.
Eladó: Faza olasz műtrágyaszóról, TZ4K
tolólap, Briggs 4LE rota kocsival, gumikerekekkel kapával, IFA munkahenger, kézi
ponthegesztő, kerékpár, Romet Kadett,
Simson Star. Érd.: 70/21-593-56.
3 db ágyneműtartós heverő, hármas
szekrény eladó. 70/56-33-663.
Régebbi típusú, megkímélt virágmintás
plüss rekamié két fotellal vagy magában
eladó. Tel.: 20/397-93-38.
Csepel lábbal hajtós varrógép, befőttes
üvegek, vonalas telefonkészülék, fonott
demizson eladó. 70/612-83-74.
Ülőgarnitúra, dohányzóasztalok, kővályúk
eladók. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Gyulán szürke új térkő, terménydaráló, új
bőrönd, új gyapjúkanapé, 2 foteltakaró eladó. Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: ruhásszekrény, heverők, ágyneműtartó, gáztűzhely, konyhabútor, keményfa háló, hegesztő, dohányzóasztal. Tel.:
30/203-73-41.

Két db téliesített ajtó, külső bejárati ajtó eladó. Érd.: 70/21-63-703, délután.
50-70 l-es balogüvegek, 20 l-es zsírosbödön, kisebb kerek és szögletes asztal eladó. Érd.: 70/774-47-51.
Kb. 30 m2 tölgy laminált parketta eladó
vagy összevágott tűzifára cserélhető.
30/530-96-23.
Újszerű rongyszőnyeg, nagy 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, gyerekheverők, futószőnyegek eladók. 30/530-96-23.
Eladó: ÉTI gázkazán, rácsos gyerekágy
matraccal, százéves szövőszék, Hyundai
szgk., Whirlpool automata mosógép alkatrésznek. Érd.: 70/335-94-46, 70/52057-31.
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 hálószobabútor. Érd.: 30/624-99-87.

Tények a hallásról
Tudta ön…
… hogy sok embernek hallási nehézségei támadnak, miután
hangos zenét hallgatott?
… hogy az emberek 72%-a átmeneti halláscsökkenésről számol be rock koncert látogatása után?
… hogy a zaj negatívan befolyásolja a gyermekek beszédértését, nyelvi fejlődését, koncentráló- és tanulási képességeit, valamint emlékezetét?
Sokan indokolatlanul hosszú ideig, akár évekig küzdenek a
nagyothallással, mire segítségért folyamodnak. Nem kön�nyű beismerni, hogy egy érzékszervünk nem működik megfelelően.
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

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

Asztalos szakmunkást keresünk. Érdeklődjön személyesen.
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

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

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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110 éves az Újvárosi Óvoda Egy nyelvet beszélünk
Alsó, felső - király?

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A feltehetően 1906-ban
alapított kétcsoportos Csabai utcai ovi szeptember 29én ünnepelte 110. évfordulóját. Erre a jeles alkalomra
műsorral készültek az óvoda dolgozói valamint a mostani és egykori ovisok.
Lipcseiné Jakucs Anikó, az
óvoda jelenlegi vezetője köszönőjét követően a volt vezetők – Ancsa néni és Márta néni – meséltek arról, hogy milyen volt az óvoda az elmúlt fél
évszázadban. Színes előadással
készültek a szervezők. Főleg a
sportos műsorszámok domináltak, mivel az óvoda számára mindig is fontos volt, hogy
megismertessék és megszerettessék a kicsikkel és a nagyokkal a mozgást. Ezen kívül vers- és mesemondásra,
néptáncbemutatóra, valamint
rövid koncertre is sor került.
Izsó Gábor polgármester úr

Mindenkinek jutott a hatalmas születésnapi tortából.

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 örömére – egy hatalmas csokolá-

détorta koronázta meg, aminek elfogyasztását állófogadás
követte.
Örömömre szolgált, hogy
ellátogathattam az egykori
ovimba és nosztalgiázhattam
egy kicsit. Rendkívül felemelő
érzés volt a számomra.
Béres Tamara

Idősek világnapja

A múltkori ruhásszekrénybeli kalandozáskor jutott eszembe, hogy más, tulajdonnévből
keletkezett ruhanevünk is van. Talán még az
ötödikesek is tudják, hogy a garbó szó Greta Garbo színésznő nevéből származik (aki –
szédület!- csak 1990-ben halt meg). Meghatározása szerint ez olyan pulóver, amelynek
vissza kell hajtani a nyakát, de mondhatnánk
azt is, hogy csőnyakú pulóver. Amit viszont
kevesebben tudnak: a ruhadarabot csak Magyarországon nevezik így, a lengyelek golfpulcsinak hívják, az angolok meg teknősnyakúnak (turtleneck-nek). A legmegdöbbentőbb azonban az olasz neve, ők ugyanis édes
életnek (dolcevitának) nevezik, pedig biztosan nem én vagyok az egyetlen, aki inkább
valami könnyű és rafinált csipkecsodát gya-

Programajánlatok október 18. – november 1. között
Október 19. szerda 18 órától
Somogyi András és Lorán Barnabás humoristák
fellépése. Belépőjegy: 2000 Ft/fő, Békés Kártyával 1500 Ft/fő.
Kulturális központ
Október 21. péntek 17 órától
Bio-konyha szakkör. Téma: egytálételek kisgyermekeknek. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

jáért ezúttal Balogh Mátyásné,
a Békési Nyugdíjas Kosárfonók
Klubjának tagja, Diós Jánosné és Balázs Imre, a Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének tagjai, Pardi
Anna, a Békési Idősekért Alapítvány tagja, Szántó Mihályné és Marsi Ferencné, a Békési Nyugdíjasok Egyesületének

tagjai, Kis Gábor, a Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozatának
tagja, valamint Somogyi Judit,
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban működő Nők
Klubja tagja vehette át.
Az ünnepség Békési Kocsor
Irén nótaénekes műsorával,
majd teadélutánnal zárult.

Emlékezés az aradi hősökre
(Folytatás az 1. oldalról)
Sokakat kivégeztek. Aulich Lajos, Török Ignác, Láhner György, Schweidel József,
Poeltenberg Ernő, Nagysándor 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 Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét Pesten lőtték agyon. Utolsó szavai a kivégzőosztag tagjai felé
ezek voltak: Éljen a haza! Rajta, vadászok!
Dr. Csiby Miklós záró gondolatként a hazaszeretetről
szólt, mondván, ha az hiányzik, gyenge az ország, gyenge a nemzet. Kölcsey Ferencet

idézte a javarész középiskolás
hallgatóságának: A haza minden előtt.
Később felidézték, hogy
1944. október 6-án, amikor
Békésre bejöttek a szovjet katonák, megszállásuk civil áldozatokat követelt. Neveiket felolvasták, emlékükre mécseseket gyújtottak a megemlékezők.
Szegfű Katalin

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

Október 26. szerda 16:30-tól
Irodalmi Svédasztal Bari Károly műveiről. Háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes.
Könyvtár
Október 28. péntek 16:30-tól
Békési Kalendárium 2017 című kiadvány bemutatója. A szerzők és pályázók jutalmazása. A kiadvány megvásárolható.
Kulturális központ

Október 22. szombat 11 órától
Ünnepség és közös ebéd a Békési Nyugdíjasok
Egyesülete fennállásának 50. évfordulója alkalmából.
Eötvös iskola étkezdéje

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 22. szombat 18 órától
Békés-Drén KC–Balassagyarmat bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 29. szombat 14:30-tól
Békési FC-Kunágota bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya

Október 23. vasárnap egész nap
Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Bővebben a
címoldalon.

November 1. kedd 10 órától
Hősök és áldozatok emléknapja az I. és II. világháborús emlékműnél. Áldást és imát mondanak
a halottakért a keresztény egyházak képviselői.

Erdélyi Gábor első önálló tárlata
Erdélyi Gábor élete első önálló kiállítása nyílt meg a napokban a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban. A 35
éves, békési lakhelyű, de Békéscsabán dolgozó rajztanár
változatos technikával készített munkáival áll a publikum
elé: olaj-, tempera-, filctoll- és
tusalkotások mellett grafitrajzok és fafaragások is láthatók,
realista stílusban.
A kiállítást Horváth Hajnalka alkotóművész nyitotta
meg, kiemelve, hogy Erdélyi
Gábor már gyermekkorától
vonzódik a képzőművészetekhez. A korai években Scholtz
Endre, míg a középiskolai
évek alatt Honti Judit irányításával tanult. Dániában a
strucctojás festésben mélyedt
el, míg az utóbbi időkben a

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Önkéntes munkában aktív idős személyeket ismertek el.

Az Idősek Világnapján idén
is ajándékműsorral köszöntötte
a város időseit az önkormányzat és a kulturális központ. Izsó
Gábor polgármester köszöntőjét követően elismerő oklevelek
átadására került sor. A nyugdíjas szervezetek által javasolt elismerést az idősekért végzett
kiemelkedő társadalmi munká-

nítana e név mögött. Kevésbé gyújtja lángra a fantáziát a jégeralsó, amelyről könnyen
mondhatnánk, hogy egyszerűen csak a német vadász szóból származhat, hiszen jól jöhet a gyapjúalsó a hideg téli hajnalokon. Valóban ehhez van köze, ámde személynévi eredetű: egy Gustav Jäger nevű derék német
szentelt egy kötetet annak, hogy meggyőzze olvasóit: a növényi eredetű ruhának semmi keresnivalója közvetlenül az ember testén,
így hát tessék szépen gyapjúalsót, sőt -felsőt
viselni. Szintén az ember testével érintkezik
- csak épp belülről – a Jägermeister (vadászmester), azt bezzeg nem ajánlgatta a tanult
kolléga, igaz, talán azért, mert az is növényekből készül.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Erdélyi Gábor rajztanár tárlata november elejéig várja a látogatókat.

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

A kiállításmegnyitón családja tagjai és barátai nagyszámban vettek részt. A „Vonalak” című tárlat a kápolnateremben november 7-ig díjtalanul látogatható.
Sz. K.
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Olvasói levél
Kedves békési lakosok, Békési Újság olvasók! Szeretnénk ezúton megköszönni a Békési Kommunális Szolgáltató Burkoló
Brigádjának a becsületes és szakszerű munkáját, melyet a kistérségi óvoda Korona úti tagóvodában már sokszor végeztek. Személy 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 lerakásával 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

Országos Könyvtári Napok
könyvtárunkban is
Országosan 1785 településen, 2059 intézményben,
7065 programot szervezve
rendezték meg az Országos
Könyvtári Napokat, október
3-8. között. Városunk Püski Sándor Könyvtára idén is
csatlakozott a kulturális rendezvénysorozathoz.
E könyvtári napok eseményei közül az egykori tévés műsorvezető-szerkesztőre,
Endrei Juditra voltak a legtöbben kíváncsiak, aki az elmúlt
tizenhat évben, miután megvált a Magyar Televíziótól, hét
könyvet írt és jelentetett meg, s
megalapította az Endrei Könyvek Kiadót. A rendezvényen
könyveit meg lehetett vásárolni, amelyeket Endrei Judit természetesen dedikált is.
A Roma Kulturális Pályázati Program második rendezvényére (Valaha madarak vol-

tunk) is sor került a könyvtári
napokon, a roma felolvasó estre, 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 cukrászról elnevezett süteményekkel
lehetett pályázni. A zsűri elnöke ismét Juhász Zoltán cukrászmester volt.
Mesevándor címmel pedig
fejlesztő meseterápiás foglalkozásokat tartott harmadik osztályos csoportoknak Bartyik Gitta pszichológus, meseterapeuta.
Ugyancsak a gyermekkönyvtárban családi délutánt rendeztek gyermekeknek és szüleiknek, ahol kézműves foglalkozáson vehettek részt és társasjátékokkal játszhattak. 
Zs. I.

Rendszámot loptak,
fizetés nélkül tankoltak
Békésen elfogtak a rendőrök két helyi férfit, akik Mezőberényben, az Eötvös utcában lelopták egy autóról a
rendszámokat. Egy férfi szemtanúja volt a bűncselekménynek és ismerte a kocsi tulajdonosát. Szólt a nőnek, aki értesítette a rendőrséget. A tanú megjegyezte, hogy milyen
autóval voltak, akik elvitték
a rendszámot. A rendőrök két
órával később Békésen elfogták 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 benzinkúton. A táblákat végül mégsem szerelték fel, hanem eldobták és a legközelebbi töltőállomásra mentek. Tankoltak,
az üzemanyag árát nem fizették ki. A rendőrök Békésen elfogták őket. A Békési Rendőrkapitányság mindkét békési férfi ellen szabálysértési és
büntetőeljárást is indított.

Horgász
szemmel
ŐSZI ETETŐANYAGOK
A hidegebb idő beálltával a
békés halak nagyobb rajokba
verődnek és a fenék körül keresgetik a táplálékot. A vizek
nagyobb része letisztul, a halak óvatosabban táplálkoznak.
Erre az időszakra hidegvízi, sötétszínű etetőkeveréket ajánlott
használni, hiszen a halak azt
az etetőkeveréket keresik, ami
nem riasztja őket. Az összetétele eltér a nyári keverékektől,
a szemcseméret apróbb a jobb
oldódás érdekében. A nagyobb
csalogató hatásért több olajos magvat tegyünk bele. Fontos még az aroma alkalmazása. Kimondottan hidegvízi
édes aroma a kukoricacsíra likőr, ami hatalmas aromafelhőt
képez a vízben oldódáskor. A
változtatástól se féljünk, próbálkozzunk mással is, hiszen
óvatosabbak kapnak a halak.
A szerelékünket is érdemes lesz
finomítani. Előnyösebb ősszel a
vékonyabb előkezsinór és a kisebb méretű horog használata.
Szekerczés Sándor

Vicc
Diákszáj
A lelkész gyermeke látja,
hogy az apja írja a másnapi
prédikációját.
Megkérdezi: - Honnan tudod, 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 hiányzol ma nekünk!

Jól rajtoltak a kézisek
Felnőtt férfi kézilabda-csapatunknál a nyár folyamán
változás történt a kispadon.
Kádas László helyét a fiatal
Papp Bálint vette át. Remekül dolgoztak a nyár folyamán
a játékosok, napi két edzéssel
készültek a szezonra.
A bajnokság szeptember
második hetében indult, rögtön a tavalyi bajnok Algyő
várt a mieinkre. Izgalmas első félidő után sajnos az algyőiek kihasználták a békési apró

hibákat, így 3-4 gólos előnyre tettek szert a második játékrészben,
amit meg is tartottak. A következő fordulóban magabiztos
játékkal Nyírbátorról sikerült elhozni a két pontot. A soron következő
hazai mérkőzésen az idei
bajnokesélyes FTC-t fogadták
a fiúk, és bár szoros mérkőzésen, de sajnos alulmaradtak a
békésiek. Az elmúlt két hét-

ben Ózd ellen idegenben, illetve a Pick Szeged U23-as csapata ellen hazai pályán igen határozott győzelmeket tudtak aratni a mieink, akik jelenleg a tabella ötödik helyén
állnak, több csapattal holtversenyben.
A következő hazai meccsre,
október 22-én a Balassagyarmat elleni derbire szeretett
várják a Békés-Drén KC szurkolóit. 
Styop Barbara

Békésen is lopott a gyulai tolvaj
Békésen, Békéscsabán és Gyulán történt betörések elkövetésével gyanúsítható férfit fogtak
el a rendőrök Békéscsabán. A 29 éves gyulai
M. Sándor szeptemberben Békéscsabán egy sörözőből és két lángossütőből lopott élelmiszereket, italokat és mobiltelefont. Gyulán a padláson át jutott be egy italmérő helyre, ahonnan
szeszesitalokat, édességet és laptopot vitt el. Egy
raktárból pedig szerszámosládát lopott. Kihallgatásán elismerte a bűncselekmények elköveté-

sét és azt, hogy a nyáron Békésen is betört egy
vendéglátóhelyre. Onnan egy zsáknyi édességet és italt lopott el. A nyomozás adatai alapján
megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy Békéscsabán betört egy családi házba és egy Gyulai úti kifőzdébe, ahová még egyszer visszatért.
Emellett egy iskola udvaráról elvitt egy lezáratlan kerékpárt. A gyulai férfit, aki összesen tíz
betöréses lopás elkövetésével gyanúsítható, a
Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vette.

Óvatosságra inti a rendőrség
a tűzifa vásárlókat
Újsághirdetésben megjelent telefonszámon rendeltek tűzifát nemrégiben többen Békés megyében. A
vételár felét az ügyintéző által
megadott számlaszámra átutalták, de a megrendelt fát nem szállították ki
nekik – adta hírül a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, 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 egyeztetett 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 házaló árusoktól való vásárláskor nagyobb az esélye

annak, hogy csalás áldozataivá válnak. A
kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló ajánlatokat fontolják meg. Megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás időpontját és lehetőleg
kérjék olyan családtag vagy szomszéd segítségét
a lerakodáshoz, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában. 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 körültekintőek! Ha nem ismerik jól a vállalkozót vagy céget,
előre ne utaljanak, és ne adjanak át pénzt! A kiszállításkor 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 értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon.
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