2016. november 1.  XXIV. évfolyam 22. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

A 23 éves, gyulai születésű, de Békésen
élő Balázs András elhatározta, hogy körbeutazza a Földet. A fiatalember az elmúlt bő
évben külföldön dolgozott, de elege lett a
mindennapok taposómalmából, és elhatározta, hogy kilép ebből.
- Milyen hosszra tervezi az utazást?
- Minimum 5 évre
tervezem az utazást.
Szeretném alaposan
körbejárni és megismerni a világot, amelyben élek, nem csak
„keresztülszaladni” rajta. Nincs konkrét útvonaltervem a teljes útra, csak az első néhány
célállomást tudom. Október 31-én indulok Lis�szabonba, Portugália fővárosába, ahová repülővel fogok eljutni. Innen az Atlanti-óceánon átkeléssel, hajóval Costa Rica felé fogom venni az
utat, onnan pedig a Kajmán-szigetekre. A továbbiakat még nem tudom. Arra megyek, amerre a szívem húz.
- Ki vagy mi adott önnek inspirációt ehhez a
kalandhoz?
- Angliában éltem az elmúlt 14 hónapban. Ez
idő alatt rend volt az életemben. Sokat dolgoztam, egy raktárban éjszakai műszakban, aztán
edzettem, hogy súlyfeleslegemet leadjam, ami
sikerült is. Az elmúlt hónapokban zavarni kezdett, hogy az életem csak a munkáról és költségeim kifizetéséről szól, de közben nem vagyok
boldog. Így fogalmazódott meg bennem, hogy
világutazó leszek, és eljutok azokra a helyekre,
ahová csak vágyakoztam korábban.
- Egyedül vág bele?
- Igen, egyedül fogok utazni. Csak én és a hátizsákom, szinte pénz nélkül.
- Hátzsákkal és „szinte pénz nélkül” indul.
Eszerint közben dolgozni fog, vagy egyszerűen
csak az emberek jószívűségében bízik?
- Nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy utazzunk, hogy világot lássunk. Három dologra kell
költeni: az utazásra, a szállásra, és az ételre.
A legdrágább az utazás, főleg ha repülni akarunk. Viszont vannak olyan kedvezményes repülőjegyek, amikkel több százezer forintot is lehet
spórolni. De vannak más utazási módok is, mint
a hajózás, a hajóstop, az autóstop, a biciklizés
vagy a gyaloglás. A szállás megoldására a felszerelésemben lesz egy könnyű sátor és egy hálózsák, valamint egyre elterjedtebb a kanapészörfözés is. Ez tulajdonképpen egy internetes
közösség, ami összehozza az utazókat és a kanapéjukat vagy szobájukat pár éjszakára kiadó
személyeket az egész világban, és nem is kell
fizetni érte. Szeretnék dolgozni is, hogy a napi
költségeimet fedezni tudjam: étel, ital, ruházat.
Jártas vagyok az informatikában, de nem vetem
meg a kétkezi munkát sem.
(Folytatás a 4. oldalon)

Büszkék lehetünk ’56 forradalmáraira

- Történelmi alakokká nemesed
tek a 60 évvel ezelőtti forradalmá
rok, akik harcoltak, ellenálltak és
a szabadságért áldozatokat hoztak
– mondta ünnepi köszöntőjében
Izsó Gábor polgármester az 1956os forradalomról és szabadságharc
ról megemlékező ünnepség kezde
tén a Forradalmi Emlékműnél.
Az ünnepi beszédet Dankó Bé
la, a térség parlamenti képviselője
mondta.
- A magukat nagynak nevező
nemzetek egytől-egyig büszkék a
maguk forradalmára, mind büszkék
arra a napra, amely megfordította
sorsukat, ahonnan szinte megújulva
léphettek tovább jövőjük, szabadsá
guk, függetlenségük útján. Magyar
ország, és vele együtt ez, a ma sokak

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Úti cél: a nagyvilág

Az ünnepi megemlékezést Dankó Béla parlamenti képviselő mondta.

által pellengérre állított nemzet for
radalmak, szabadságharcok egész
során keresztül maradhatott Kö
zép-Európa meghatározó tényező

Sikeres könyvbemutató

je. Olyan nemzetté váltunk, amely
még szétszakítottságában, elszige
teltségében is hű tudott maradni
azon keresztény eszméinkhez, me

lyek a mindenkori Európa legszilár
dabb alapjait kulturális és gazdasági
gyökereit jelentették - fogalmazott
az országgyűlési képviselő. Majd ak
tuálpolitikai kérdésekre is kitért:
- Az ’56-os nemzedék nem kér
te, de a puszta kezével is felvette a
keresztet, amit a történelem neki
szánt. Persze a kereszttel együtt járt
a szenvedés is. Akik a forradalmárok
közül nem haltak meg a szovjet tan
kok ágyútüze és a golyózápor köze
pette, azokat halálra ítélték, meg
ölték, bebörtönözték, tönkretették
vagy elüldözték. Bár a szó fizikai ér
telmében talán alul maradtak a ba
rikádok védői, mégis hősök lettek.
Olyanok, akik példaként állnak a
rákövetkező nemzedékek előtt.
(Folytatás a 3. oldalon)

Igaz történet a világháború
egyik békési áldozatáról

Többéves hagyomány, hogy október 6-án, az aradi vértanúkról emlékező városi ünnepségen felolvassák azoknak a civil
áldozatoknak a neveit is, akik a második világháború idején,
1944. október 6-án, a szovjet hadsereg betörésekor haltak
meg. A neveket halotti anyakönyvekből még Mester Péter, a
városvédő egyesület néhai elnöke gyűjtötte ki. A nevek mögött emberi életek, családi tragédiák húzódnak, melyeknek
ismerete közelebb visz minket a kor megértéséhez és váro
Október 28-án nagy érdeklődés adó megjutalmazta. Sok olvasó ezen sunk történetének jobb megismeréséhez.
mellett mutattuk be a 12. alkalom
mal kiadott Békési Kalendáriumot.
A 2017-es kiadvány szerzőit, továb
bá a „Velünk élő természet” című iro
dalmi- és fotópályázat alkotóit a ki

az alkalmon fogta először a kezébe a
160 színes oldalon, 1300 példányban
megjelent, változatos témákat feldol
gozó évkönyvet, amely a helyi bol
tokban már megvásárolható.

Korszerűsítés
a rendelőintézetben
Harmincmillió forint vissza nem térítendő
pályázati támogatással és alig másfél millió
forint önerővel újítják fel a Békési Gyógyá
szati Központ és Gyógyfürdő József Atti
la utcai telephelyének elektromos hálózatát
2017-ben. A beruházás az egészségügyi alap
ellátást szolgáló épület egészét érinti majd. A
kivitelezési munkálatok várhatóan már a té
len, a sikeres közbeszerzési eljárást követően
elkezdődhetnek. Izsó Gábor polgármester el
mondta még, az épület korszerűsítésére folya
matosan törekszik az önkormányzat. Pályáza
ti forrásból szeretnék energetikailag hatéko
nyabbá tenni (hőszigeteléssel, kazánrekonst
rukcióval, nyílászáró-cserékkel). Egy ilyen be
ruházás 390 millió forintban kerülne, tízszá
zalékos önerő mellett.

Az egyik hősi halott, az akkor 44
éves ibrányi temetőcsősz Tyuko
di István volt. Az ő kisebbik lánya,
Burján Sándorné, született Tyukodi

 sófia mesélte el a Békési Újság ol
Z
vasóinak, ő hogyan emlékezik 1944.
október 6-ra és édesapja halálára.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Az Ótemető utca 1. szám alatti ház
A címben jelzett házat a XX. század fordu
lóján építették. Az első ismert lakó egy Nagy
nevű földműves gazdál
kodó és családja volt. Rö
vid ideig a Túri család
is lakott itt. De a legto
vább, több mint negyven
évig, Liszkai Imre és csa
ládja otthonaként szol
gált. Liszkai bácsi volt az
a békési lokálpatrióta, aki
kezdeményezte, hogy Bé
késen az utcákra szilvafákat ültessenek.
Ha valaki erre sétál, érdemes szemügyre
vennie ennek az ódon háznak díszes homlok
zatát. Az utcasorban épült L-alakú lakóház
öt ablakkal néz az utcára. A kiugró falsávok

három részre tagolják a falmezőt. Az utcai
homlokzat a lábazati párkánnyal együtt klin
kertégla-borítást kapott.
Az ablakokat kék színű
keretelés veszi körül. Az
ablakok alatti könyök
lőpárkányok is klinker
téglából készültek. Kü
lönösen figyelemreméltó
az ablakok felett vízszin
tesen végigfutó szeces�
sziós díszítés. Kis lelógó
köténydíszecskéi sajátságos hangulatot adnak
a háznak.
Vajon az utánunk jövő nemzedékek is lát
ni fogják?
Bíró György, városvédő

Üdülésre lehet pályázni
Nyugdíjasoknak, fogyatékossággal élőknek és
nagycsaládosoknak kínál üdülési támogatást a
Kormány kezdeményezésére létrehozott szociális
üdültetési rendszer, az Erzsébet-program. A pá
lyázatokra november 25-ig a nyugdíjasok és a fo
gyatékossággal élők jelentkezhetnek, míg a nagy
családosok december 1-30. között pályázhatnak
majd. Pályázatot benyújtani a korábbi évek gya
korlata szerint kizárólag elektronikusan, a www.
erzsebetprogram.hu oldalon lehet, érvényes re
gisztrációt követően. A pályázatokon való részvé
tel legfontosabb feltételei: nyugdíjasok esetében a
legalább 60 éves kor és a legfeljebb 147.000 forintos

HARILA-PLUSZ Kft.

nyugdíj, míg a fogyatékossággal élőknél a legalább
18 éves életkor és a jogosultság igazolása, nagycsa
ládoknál pedig, hogy az egy főre jutó átlagjöve
delem ne haladja meg a minimálbért. A pályáza
tok nyertesei az üdülési támogatást 2018 év végé
ig használhatják fel a programmal együttműködő
szálláshelyeken, előzetes szállásfoglalást követően.
A pályázat benyújtásához szívesen nyújtanak segítséget a Békési Civil Szervezetek Házában, a Hőzső utca 4. szám alatt (bejárat a
Libazug utca felől). Aki segítséget igényel tőlük, személyi igazolványát és adóazonosító
kártyáját feltétlenül vigye magával.


Hová tűnt a Jonatán almafajta?
Kis híján teljesen eltűnt a boltok polcairól a magyarok egyik kedvenc almafajtája, a Jonatán. Helyette
azonban megjelentek új és hangzatos nevű fajták.
Gyerekkorunk ízeire pedig itthon még mindig nagy
kereslet lenne, a nemzetközi trend és a termesztési nehézségek azonban kiszorították a hajdanán
népszerű fajtákat, ilyen a Jonatán mellett a Batul, a
Starking vagy a Húsvéti Rozmaring. Helyüket három másik - európai piacon domináló - fajtakör
foglalta el a gyümölcspultokon:
a hazai termesztés 30%-át adó
Golden, a Jonagold és a legkorábbi szüretelésű Gála.
A hagyományos magyar almafajták szerencsére nem tűntek el végleg az országból, és a Magyar Kertészeti
Szaporítóanyag Kft. érdi faiskolájában máig megtalálhatók. A kertészeti cég a szabolcsi termőtájból származó jó ízű, ropogós Jonatán szaporítóanyagát ugyanúgy árusítja, mint a többi régi fajtáét, nem törődve az aktuális piaci trendekkel. Az
egykori magyar almatermesztést meghatározó faj-

ta egyébként azért szorult ki a kereskedelemből,
mert nem teljesített jól az exportpiacon. NyugatEurópa az édesebb ízű almákat részesíti előnyben,
szemben a hazai – savanykásabb ízvilágot kedvelő
- almafogyasztói szokással. Emellett a Jonatán termesztési tulajdonságai sem túl kedvezőek, hiszen
ez a fafajta nagyon érzékeny a gombabetegségekkel szemben, ezért intenzív növényvédelmet igényel. Eltarthatósága sem előnyös, mert ma
már piaci elvárás, hogy a termék akár 12 hónapon keresztül
jó minőségű maradjon. A fajtát
ezért inkább a hobbi kertészeknek ajánlják.
A nemzetközi igények mellett a hazai piac persze továbbra is keresi a savanykásabb ízvilágot, ezért itthon nagy területen
és mennyiségben termesztik az Idaredet. Ez a típus ízében közelít a Jonatánhoz, de a három fajtakörnél mégis savanykásabb, ezért itthon jól értékesíthető, ráadásul kedvezőek a tárolási tulajdonságai is.

Keresik a város karácsonyfáját
A város vezetése az idei karácsonyra is sze
retné ünnepi ruhába öltöztetni Békés utcá
it és főterét. Hagyománnyá vált, hogy Bé
kés főterét közösen felállított karácsony
fa ékesíti. Idén is várják mindazon lako
sok jelentkezését, akik szívesen felaján
lanák óriásira nőtt, feleslegessé vált fe

nyőfájukat. A polgármesteri hivatal vállalja
a kiválasztott fa kivágását és ingyenes el
szállítását.
Felajánlásaikat telefonon jelezhetik
november 14-ig a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, a 06/66-411-011-es
telefonszámon.


A hallás napja Békésen!

N Y Í LT N A P

B é ké s e n
a Re n d e l ő i n t é z e t b e n

2016. november 11. (péntek)

• Ingyenes hallásvizsgálat!

• Dániában képzett hallásszakértővel várjuk!
• Különleges ajánlatok (csak a nyílt napon):

% kedvezmény az Oticon Alta2 hallókészülékekre*
(6 havi kamatmentes részletzetési lehetőség)

fizetett hirdetmény

% kedvezmény hallókészülék kiegészítőkre,
tartozékokra*

• Minden bejelentkező ajándékcsomagot kap!

Az időpontok száma korlátozott,
jelentkezzen be mielőbb!
HARILA-PLUSZ Kft.
06 30 984 1438
5630 Békés, József Attila u. 5
(Békés Városi Rendelőintézet)
www.bekeshallas.hu

*Nem TB támogatott termék. Az akció csak a nyílt napon megrendelt Oticon Alta2 készülékekre és hallókészülék kiegészítőkre, tartozékokra vonatkozik. A tájékoztatás nem teljes körű, az akció részleteiről
tájékozódjon üzletünkben! A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
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Büszkék lehetünk
’56 forradalmáraira

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
Október 29.–november 5.
Turul Patika (Piac tér)
November 5–12.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
November 12–19.
Levendula Patika (Csabai u.).

(Folytatás az 1. oldalról)
– Európa szerencsésebb ré
szén ezt gyakran nem értik.
Nem értik, mert nekik több
száz éve eleve adott a szabad
ság. Nem értik, mert emberöl
tők óta nem kellett küzdeniük
érte. Eddig. Ez a szerencsés idő

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Nagy Attila (Köröstarcsa) és Mucsi Ágnes Eszter (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Ilyés Sándor (69 évesen), Szabó
Zoltán (42), özv. Kovács Domokosné Nagy Julianna (97), Vígh
Pál (71), özv. Gógán Jánosné
Dávid Etelka (59), Kecskés Gábor (61, Tarhos), Kocsor János
(52), özv. Veres Sándorné Andor
Julianna (78), Mócz Lászlóné
Szabó Mária (81), Kovács Péter
(35), Tasnádi Irma (95).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
Az Esély
Állatvédő Egyesület
jogosítvánnyal
rendelkező,
állatszerető
munkatársat keres
napi 5 órában.
Jelentkezés: 0036-20/399-7809,
0036-70/947-3504

Fess
Rochilde

 kardigánok, tunikák
 sapkák, kesztyűk,
sálak
 divatos férfi öltönyök
 plédek
 téli ágynemű
Helloween Party
november 4-én,
pénteken
19-21 óráig.
Belépés
nem csak jelmezben.
mindenkit
szeretettel várunk!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

A szerző felvétele.

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.

roristák is vannak. Sokakat az
európai élet és a pénz, másokat
a hódítás, a gyűlölet és a pusz
títani akarás vezet. Mi, magya
rok 1956 óta tudjuk, nemcsak
az idegen megszállók és a gyil
kosok okozhatják egy nemzet
vesztét, hanem a tehetetlenek

A Békés megyei Borsi Imre húszévesen keveredett bele a forradalomba. Erről beszélt a békési hallgatóságnak október 23-án.

szak most véget ért. Az európai
nemzeteket, az európai létfor
mát, a biztonságot, a kultúrát,
a hitet ma olyan veszély fenye
geti, ami veszedelmesebb, min
den eddigi erőnél, amivel Euró
pa valaha találkozott. A világ
történelem eddigi legintenzí
vebb népvándorlása és Európa
szervezett megszállása zajlik.
Milliók menetelnek Európa felé
keletről és délről. Ma már azt is
tudjuk, hogy a valódi üldözöt
tek mellett megélhetési beván
dorlók, bűnözők, katonák, ter

és az alkalmatlanok is, akik sa
ját gyengeségük miatt képesek
voltak eladni a saját nemzetük
szabadságát.
A beszédeket követően a Bé
késcsabai Jókai Színház művé
szeinek műsora volt látható,
majd koszorúzás folyt.
A hatvanéves jubileumra te
kintettel a megemlékezés ké
sőbb történészek előadásaival
folytatódott. Az ’56-os hőseink
és az áldozatok című konferenci
án Sós Sándor a történések hazai
és nemzetközi hátteréről adott

Jegyzet

áttekintést, dr. Seres István pe
dig Borsi Imrét kérdezte. A
kisdombegyházi születésű idős
férfi 20 évesen keveredett bele a
forradalom eseményeibe, előbb
Várpalotán, majd Pesten, ezért
alaposan meghurcolták, jó pár
évet börtönben töltött. Mucsi
András B. Szabó István kisgaz
dapárti politikus, Békés hajdani
bírája 1956 utáni peréről muta
tott be korábban kevéssé ismert
dokumentumokat. B. Szabó
november 3-án lett a koalíciós
kormányban miniszter, vagyis
egy napig töltötte be e posztot,
mely miatt három évre ítélték.
Szintén ezen az alkalmon
mutatták be Vincze Gábor
könyvét, melyben – elsősor
ban kihallgatási és egyéb jegy
zőkönyvekre építve – megkí
sérli felvázolni, mi is történt
’56 őszén és az azt követő idők
ben Békésen. A könyvbemuta
tón elhangzott, hogy a Jantyik
Mátyás Múzeum kiadásában
megjelent kötet folytatásaként
a szerző szeretne egy hosszabb
tanulmányt megírni, melyhez
várná a kor tanúinak visszaem
lékezését, fotóit, vagy bármi
lyen tárgyi emlékét.
Az 1956-os forradalomról
szóló megemlékezés a Békés
csabai Jókai Színház színmű
vészeinek Forradalom és színház
1956-2016 című előadásával ért
véget.
Szegfű Katalin

Már kapható a 2017-es Békési Kalendárium!
Árusítóhelyek:

 Cerka papírbolt
 Fakuckó játékbolt
 Barta kereskedés
 Ezüsttoll papírbolt
 Békési Könyvtár
 Antikvárium

 Békési Uszoda,
 továbbá a református, a katolikus és
a baptista gyülekezetek iratterjesztése.

BÉKÉSI ÚJSÁG
KALENDÁRIUM

Ára mindössze 750 Ft/db.
Minden vásárlónak ajándék könyvjelző!
160 színes oldalon Békés múltja és jelene,
hiánypótló néprajzi és helytörténeti írások,
novellák és visszaemlékezések, fotósorozatok, konyhaművészet, továbbá fejtörők, felnőtt kifestők és keresztrejtvény.
Tisztán - Békésről!

2017

Rendőrségi hírek
 Bélmegyeren október 5-én elfogtak a rend
őrök egy 16 éves fiút, aki még augusztus 28-án
késő este bement egy bélmegyeri házba és meg
ütötte az ott lakó idős férfit. A Békési Rendőr
kapitányság magánlaksértés és könnyű testi sér
tés miatt rendelte el a körözését. A fiút elfogását
követően a rendőrök gyanúsítottként hallgatták
ki, és a Békési Rendőrkapitányság őrizetbe vette.
 Két mezőberényi férfit, a 26 éves L. Cs-t,
és a 21 éves R. R-t gyanúsítja a rendőrség az
zal, hogy október 20-án és még egy alkalommal

betörtek egy berényi vállalkozó telephelyére,
ahonnan egy hegesztőtrafót loptak el. A tolvajo
kat őrizetbe vették, ellenük lopás bűntett és lo
pás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indult büntetőeljárás a Békési Rendőrka
pitányságon.
 Kamut külterületén október 21-én kora
délután személyautó letért az útról és fának üt
között. A kocsiban négy fiatal nő utazott. Kö
zülük ketten életveszélyes, egyikük súlyos, még
negyedik társuk könnyű sérüléseket szenvedett.

Szép nosztalgia, így,
ősszel
Pálmai
Tamás

Békés főterén siettem vé
gig egy délelőtt. Szó szerint:
siettem. Közben rájöttem,
hogy nem az a feltűnő szá
momra is, hogy rohanok - hi
szen, akik ismernek, tudják,
legtöbbször ezt teszem - ha
nem az, hogy gyorsan, tem
pósan, jókedvűen megyek.
Olyan jóleső érzés volt ener
gikusnak lenni. Mint aki egy
üvegből készült, külvilágot
látni engedő energia piramis
alján csücsült és magába szí
vott minden kintről és fent
ről beáramló fényt, melyet
kedvesen foglyul ejtett az át
látszó építmény.
Kicsit szürrealista élmény
is ez egyben, de határozottan
jó volt ott és akkor átrobog
ni a posta és az sarki bank
között a szemerkélő esőben.
Olyan otthon érzés is kicsit,
hiszen huszonhetedik éve já
rom ezt a „terepet”, s mert
falusi legényke lévén anno mint azt már sokszor emle
gettem - megtanultam, hogy
minden szembe jövőnek kö
szönni kell. Ezért aztán nem
is unatkozik az ember, még
e rövid távon sem. Az em
berek jó része viszonozza a
köszönést - legalább látásból
ismerősök lévén - kisebb ré
szük meg kicsit értetlen arc
cal, de válaszol. Elmosolyo
dok ilyenkor magamban: ha
ezt Budapesten tenném, mi
előtt belefáradnék ebbe a „já
tékba”, már régen kényszer
zubbonyból kukucskálnám a
világot.
Egy kisvárosnak megvan
nak a hátrányai is persze:
mindenki mindenkit ismer.
De az előnyei is: mindenki
mindenkit ismer. Hát tessék
választani! Én azért nem cse
rélném le Békést három Bu
dapestre sem. Pedig Pestet
szeretem. Csodálatosan szép
és szellemi, kulturális, építé
szeti értékekben, gyönyörű
temetőkben gazdag. Jó ott
lenni, felfedezni rejtelmeit.
Egy darabig. Aztán nagyon
jó hazajönni. Ide az Alföld e
kis zugába.
Míg e sorokat írom, döb
benek rá, hogy milyen sze
rencsés is voltam eddigi éle
temben, mert - pár kivételtől
eltekintve - mindig jó helyen
laktam. Laktam? Élhettem.
Nagyborosnyói gyerekkorom

nem adnám semmiért, mint
ahogy sepsiszentgyörgyi ifjú
ságomat sem. Előbbit az alig
és ritkán befelhősödő öröm,
utóbbit, szülővárosomat pe
dig Ede nagyapám (nagy
apó), a mára legerősebb ka
pocsnak bizonyuló Bandi bá
tyámék, a szép szerelmek, a
Mikó, és a máig is élő, eltép
hetetlen barátságok jellem
zik legjobban. Az iskolától
a Cigaretta utca sarkáig vé
gigrugdosott gesztenyék, az
osztályunk „kemény magja”,
mely ma is ott van egymás
nagy eseményein. Ha olykor
csak lélekben ugyan, de je
len van. No, meg a temetők.
Igen. Vendéglői találkák fe
hér asztalai és most, halottak
napja tájékán a temetők is az
otthont jelentik. Sepsiszent
györgyön, Kézdivásárhelyen,
Alsócsernátonban, és most
már Békésen is.
Napi imámban név sze
rint emlegetek mindenkit.
Mindenkit. Abból az idők
ből és a mából egyaránt.
Akik bárhol élnek is, de kö
zel állnak hozzám, és kérni
„kell” a Jóistent, mosolyog
jon naponta rájuk. Akik meg
már messzire mentek és so
sem térnek vissza, nos, nekik
kérjük az „örökkön fényes
kedő” világosságot. Gyerek
koromban nagyon szeret
tem a halottak napját, mert
gyertyát szabadott gyújta
ni (csak nekem és gyufával),
mert kérdezni lehetett a régi
időkről és válasz is érkezett,
mert ritkán látott rokonok
kal lehetett találkozni, mert
apám mindig meghívott va
lakit vacsorára, amit nagyon
élveztem, hisz így legtöbb
ször Bandiék és Kavicsék
voltak az „áldozatok”. Ma
rosvásárhely aztán a legél
hetőbb városnak bizonyult.
Elég nagy, hogy el lehessen
veszni benne és elég kicsi ah
hoz, hogy egy vendéglőbe
lépve mindig találj ismerőst.
Jó volt ott egyetemistának
lenni, újból szerelembe esni,
„beévásodván” megnősülni
és anyósomékban második
családra találni, rácsodálkoz
ni arra, hogy - egek! - gye
rekem van! Ide is köt teme
tős emlék. Otthon tehát Vá
sárhely is. Besztercéről nem
beszélnék. Oda mindig vis�
sza kellett menni. Otthonról.
Nem is ismerem a temetőit.
Mindszent. Halottak nap
ja. Kik addig élnek bennünk,
míg az irántuk táplált szere
tet is él. Nos, ezt mesélte ne
kem a délelőtt, míg végigsi
ettem Békés főterén.
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Csendesül... Békési koncertekre készen
Uram, ha itt lettél volna…
Az Újszövetségben olvasható történet, Lázár feltámasztá
sa, Jézus egyik legnagyobb csodája volt. Márta - Lázár testvére
- azonban váddal és hitetlenséggel a szívében szól Mesteréhez:
„Ha itt lettél volna, nem halt volna meg, az én testvérem.” A ha
lál ténye, a maga feldolgozhatatlanságával, fájdalmával, traumá
jával, olykor a még a feltámadásban, Krisztusban hívő embert is,
Mártát és Máriát, keserű szavakra ragadtatta. Uram, ha itt lettél
volna… Az a különleges, sokat emlegetett, titokzatos HA. Miért
késtél? Mi volt fontosabb? Jézus kérdése azonban mindent meg
változtat. Márta? Tudod, ki vagyok én? Hiszel te igazán ben
nem? Nemcsak Lázárt kellett ott és akkor kihívnia néma szikla
sírjából, hanem - ahogyan ma is - minden Krisztusban hívő és hi
tetlen kételkedőt ugyanúgy meg kell szólítania. „Tudod-e, hogy
aki hisz énbennem, soha meg nem hal? Hiszed-é ezt?” Hiszen én
vagyok a feltámadás, és az élet, a testté lett Ige.
Balog Tibor, lelkipásztor

MEGHÍVÓ
A KÉSZ békési szervezete
sok szeretettel meghívja Önt és kedves családtagját
a „SERDÜLŐÉVEK” című rendezvényére,
melyet fennállásuk 15 éves jubileumára szerveznek
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ nagytermében,
november 15-én, kedden 17 órától.
Vendégek:

- Dr. Osztie Zoltán atya, a KÉSZ leköszönt országos elnöke
- Makláry Ákos atya, parókus, a KÉSZ új országos elnöke
Fellépnek:

- A Napsugár bábszínház művészei (Békéscsaba) Veress Zoltán:
Rongy Elek, a példakép című, főként felnőtteknek szánt előadásukkal.
Az ünnepségen bemutatják jubileumi kiadványukat,
majd szerény szeretetvendégségre várják a közönséget.
A belépés díjtalan.

Nekünk október 23-a a büszkeség napja. 60 év után is fel
emel és megtisztít. Magyarországon 1956 után még 34 évig
kommunista diktatúra volt. Magyarországon azt köszönhet
jük ’56-os hőseinknek, hogy még a szovjet megszállás alatt is
volt mire büszkének lennünk. Mi, magyarok a kommuniz
must, a szovjet megszállást is túléltük. A kommunista párt
államot megdöntöttük, a szovjeteket hazaküldtük. 1956-ban
Budapesten a történelem menete fordulatot vett. A kommu
nista világforradalom helyett kitört a kommunista világ elleni
forradalom. A rendíthetetlennek hitt szovjet kommunizmus
olyan sebet kapott, amiből már nem tudott felépülni. A ma
gyarok sohasem mondanak le a szabadságról, sohasem törőd
nek bele az elvesztésébe. 1956 őszén mindenki láthatta a sza
badságot. Ha hazánk nem szabad, mi sem lehetünk azok. Ha
egy nemzet feladja függetlenségét, bármikor visszasüllyed
het egyszerű nemzetiséggé. A szovjet birodalomnak is azért
akadtunk meg a torkán, mert ragaszkodtunk nemzeti eszmé
inkhez, nem adtuk fel hazaszeretetünket. Ezért sem fogad
hatjuk el most, hogy közös otthonunkat, az Európai Uniót
modernkori birodalommá alakítsák, nem akarjuk, hogy he
lyére egy Európai Egyesült Államokat léptessenek – mondta
a nemzeti ünnepen Orbán Viktor miniszterelnök.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:
18392607-1-04.

a helyi pop-rock zenekar
Várhatóan a közeli jövőben helyben is bemutatkozik a bizonyul, mert a dalok rendesen
békési és vésztői tagokból álló, közel négy éve zenélő ki tudnak kerekedni így is.
pop-rock együttes, a Mártone Netwörk, melynek front- Van példaképed a zenei viemberével, Szűcs Mártonnal beszélgettünk.
lágból?
- Mi az együttesed neve és
milyen műfajú zenét játszatok?
- A zenekar neve Mártone
Netwörk. Ez a név már rég talonban volt tartva nálam, arra
az esetre, ha össze tudom majd
hozni a saját szerzeményeimből
építkező zenekaromat. A zenét és a szövegeket egyaránt én
írom, és persze a próbák folyamán mindenki hozzáteszi a saját hangszerén, amit kell. A stílus elég szerteágazó, de az alapvetően elmondható a dalokról,
hogy szinte bárki által meghallgatható, befogadható, mi a poprock jelzőt szoktuk használni. A
koncertprogramunk saját dalokból áll.
- Kik a tagok?
-A zenekar trió formációban
nyomja a kezdetektől fogva. Lovas Zsolt dobol, Rabatin Zsolt
basszusgitározik, és jómagam
vagyok a gitáros-énekes. Mindannyian autodidakta muzsikusok vagyunk, tehát magunktól
és a magunk örömére kezdtünk
el annak idején hangszert ragadni, és önerőből próbáljuk magunkat fejleszteni a hangszereinken.

- Mikor és milyen körülmények között alakultatok meg?

- Rengeteg. Felsorolásba bele
sem merek kezdeni. Egyébként
az összes olyan zenészre és al-

- A zenekar megalakulását
2013 év elejétől számítom, mivel
jó pár olyan dal már ekkor megvolt, amit most koncerteken is
játszunk. Egyébként 2013 tavaszán voltak az első zenekari próbák, akkor még más felállásban.
- Hol és mikor tudtok próbálni?
- Békés központjában találtam a zenekarnak próbatermet.
Nagyon sokáig kellett keresgélnem, mire sikerült megtalálni az
ideális helyet. A zenész kollégáim vésztői srácok, ők onnan járnak át a próbákra autóval. Heti egy-két próbát szoktunk tudni
összehozni, mivel mindenkinek
állása, családja van. De elégnek

kotó emberre felnézek, és példaként járnak előttem, akik valami
nagyon jót teremtettek és sok kitartással elérték a vágyaikat.
- Milyen fellépési lehetőségeitek vannak?
- Eddig két anyagunk jelent meg. az elsőnek címe:
MMXIII, és nemrég elkészült
a második, Működik című album. Mindkét anyag letölthető a zenekar Facebook oldaláról (www.facebook.com/
MartoneNetwork) teljesen ingyen, mp3 formátumban. Eddig leginkább városi rendezvényeken játszottunk, de volt pár
klubkoncertünk is. Igazság szerint azt vettük észre, hogy az ál-

Úti cél: a nagyvilág

(Folytatás az 1. oldalról)
- Milyen célja van ezzel a kalanddal a világ megismerésén kívül?
- Először is magamat szeretném megismerni, a gondolkodásomat „fejleszteni”, és új képességekre szert tenni. Megnézni, hogy mire vagyok képes, feszegetni a határaimat. Abraham Lincoln a következőt mondta: „Nem sokra becsülöm azt a férfit, aki nem bölcsebb
ma, mint tegnap volt.” Mindennap szeretnék tanulni valami újat, és
bölcsebbé válni. Nagyon szeretnék másokon segíteni, motiválni őket.
Tervezem egy könyv megírását, illetve élménybeszámoló előadásokat
tartanék az utazásról. Terveim közt van még, hogy önfejlesztő és motivációs tréner leszek. Szeretnék üzleti és baráti kapcsolatokat kiépíteni szerte a világban. Ezzel a kalanddal alapozom meg a jövőmet.
- Melyik látnivaló a leginkább csalogató az ön számára?
- Ez nehéz kérdés. Igazából az egész világ csábít engem. De ha
ki kéne emelni párat, akkor a következők lenének: Afrika, Tibet, a
Grand Canyon, és az összes tenger és óceán.
- Hogyan fog kapcsolatot tartani a családdal, barátaival, és az ismeretlen szimpatizánsokkal?
- Én egy aktív világutazó leszek. Lesz egy Facebook oldalam (www.
facebook.com/andrasworldtraveler), amin blogot fogok vezetni. Élménybeszámolókat írok, megosztom a gondolataimat vagy éppen
azoknak az embereknek a gondolatait és történeteit, akikkel az utam
során találkozom. Lesz még egy youtube csatornám, amire videókat
töltök majd fel a tapasztalataimról, élményeimről, kalandjaimról. Tehát az egész utam végig követhető lesz.
- Mit tudhatunk még önről?
- Azt tartom a legfontosabbnak, hogy elmondjam, nem csak Amerikában lehet megvalósítani a nagy álmokat. A lehetőségek ott hevernek előttünk, csak észre kell venni! Véleményem szerint az álmok
és a valóság közötti híd nem más, mint a saját magunkba fektetett
munka. Magunkat kell fejlesztenünk! Nem vagyok se több se kevesebb bárki másnál. Egyszerű ember vagyok nagy álmokkal, amikből
nem vagyok hajlandó engedni. Ahogy Oscar Wilde mondta: „Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal.” Sok
Szegfű Katalin
sikert kívánok minden olvasónak! 

talunk játszott zene inkább való nagyobb színpadra, mint klubokba, de természetesen minden koncertfelkérésnek eleget
teszünk. Reméljük, hogy jövőre
sok fesztiválra és városi rendezvényre is el tudunk jutni. Várjuk
a meghívásokat!
- Milyen céljaitok vannak a
zeneéléssel? A nagy álom?
- Mint szerintem bármelyik
másik zenésznek, nekünk is az
lenne a célunk, hogy egy idő
után csak erre tudjunk koncentrálni és abból tudjunk megélni,
amit igazán szeretünk. Persze
az út, amit a célig be kell járni,
rettenetesen hosszú és nagyon
göröngyös is, pláne egy olyan
vidéki zenekarnak, amely mögött nem áll semmilyen segítség
vagy támogatás. Ez lenne tehát
a nagy álom: csak zenélni, koncertezni és olyasmit adni az embereknek, amit ők is nagyon élveznek!
- Békési fellépés?
- Épp a napokban beszélgettem egy békési koncert lehetőségéről a művelődési házban.
Szinte biztosnak érzem, hogy a
következő Madzagfalvi Napokon már mi is koncertezünk valamelyik főzenekar előtt, de egy
békési klubkoncert is kilátásban
van még az idén vagy jövő év
elején.
Szegfű Katalin

Hirdessen a Békési Újságban!

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

Szüreti mulatság a Belencéres
Néptáncegyüttesnél

A táncház a néphagyományok felelevenítésének terepe is.

A békési Belencéres Nép
táncegyüttes október 15-én
tartotta meg legutóbbi batyus
táncházát az együttes próba
termében. A hagyományokhoz
híven ezúttal is egy népszokás
hoz, az őszi szürethez kapcso
lódott az esemény. Elsőként
a gyermekeké volt a főszerep,
akik sokféle szürethez kapcso
lódó népi játékokat ismerhet
tek meg. A gyerek táncháza
után moldvai körtáncokat ta
nulhattak a jelenlévők, me
lyeket szilágysági, györgyfalvi

és magyarpalatkai táncrendek
követtek. Együtt mulatott fel
nőtt és gyermek, ezzel felejthe
tetlenné téve a szüreti mulat
ságot. A táncházat Mahovics
Tamás
néptáncpedagógus
vezette, közreműködtek a
Belencéres Néptáncegyüttes
táncosai és vezetői, a talpalá
valót pedig a Suttyomba Ze
nekar szolgáltatta. A program
a Nemzeti Kulturális Alap tá
mogatásával valósult meg.
A következő táncház no
vember 5-én lesz.
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Békési sorsok, békési arcok
Hét nyelven beszél

Interjúalanyom a mindössze 20 éves Szabó Erzsébet (Böbe)
- Több idegen nyelven is bevalóban kiváló, remek ember. A szólás így fogalmazza meg: szélsz és mégsem a külföld a cél,
„hét nyelven beszél.” Ráadásul tényleg nyelvtehetség ez a ma ha végzel, hanem Magyarornöken szépségű, mosolygós egyetemista lány. Ismerjük meg! szágon szeretnél dolgozni. Ma- Arra kérlek, mutatkozz be
az olvasóknak!
- Szabó Erzsébet vagyok és
Békésen éltem le az egész ed
digi életemet. A Szegedi Kis
István Református Gimnázi
umba jártam 13 évig. Jelenleg
Szegeden, a tudományegyete
men pszichológia szakos hall
gató vagyok. Most kezdtem
meg a 3. félévet. Az előző fél
éveket 4,1-es és 4,8-as átlag
gal zártam, ami arra ösztönöz,
hogy még jobban teljesítsek.
Nagyon szeretek nyelveket ta
nulni. Angolból, németből már
megszereztem a középszintű
nyelvvizsgát és most készülök
angolból a felsőfokra. Az egye
temen elkezdtem oroszul és kí
naiul tanulni. Szerettem volna
felvenni a holland nyelvi kur
zust is, de a legnagyobb sajná
latomra egyik évben sem indí
tottak ilyet. Kénytelen leszek
keresni egy magántanárt. Sze

retek olvasni és horgolni. Ha
az időm engedi, képes vagyok
akár egy nap alatt elolvasni egy
könyvet.
- Akkor te egy nyelvzseni vagy! Áruld el, miként jött
össze az orosz és a kínai?
- Mindkét nemzet kultúrá
ja érdekes a számomra. Az oro
szok ’csekély’ 45 éves itt tartóz
kodása a magyar kultúrára is
hatással volt. Jobban meg lehet
érteni ezen hatásokat, ha ismer
jük az orosz nyelvet és ezáltal
az orosz kultúrát. A keleti kul
túrák szintén érdekelnek, olyan
mély a gyökerük, hogy nagyon
sok bölcsességet fölhalmoztak,
ami elsőre sokszor meg sem ért
hető anélkül, hogy ismernénk a
nyelvet. Jelenleg a kínai érhető
el a számomra az egyetemen, de
később szeretnék koreaiul, hin
diül, arabul, törökül és még szá
mos nyelven megtanulni. Van rá
számomra egy élet.

napság ez nem sikk. Miért?
- Nem szeretem a divatot.
Nem aszerint öltözködöm, és
nem aszerint viselkedem. Ami
nekem tetszik, azt átveszem, de
nem azért mert divat. Ha min
denki elmegy, aki tudna tenni
valamit az országért, van hozzá
tehetsége, tudása, akkor még
rosszabb helyzetbe kerülne a
haza. Máshol nem lennék ott
hon. Akármennyire is tudom a
nyelvet, ismerem a kultúráju
kat, az nem lenne a sajátom.
- Miért választottad a pszichológiát?
- Mert érdekelnek az embe
rek és szeretnék segíteni nekik
a mindennapi problémáikkal
megküzdeni. Azt biztosan ér
zem, hogy inkább felnőttek
kel szeretnék foglalkozni. Nem
bírnám elviselni egy gyermek
mindennapos szenvedéseit. A
felnőttek esetében könnyebb a
korrekció, most legalábbis így
látom.

A teázásról 2. rész

- Magánélet? Család?
- Nekem nagyon fontos a
család és a barátok. Nagyon so
kat köszönhetek nekik. A szü
leim mindig támogattak ab
ban, amit szerettem volna elér
ni, és nem erőltettek semmit.
Ezért hálás is vagyok nekik. A
szüleim mellett még a nagyné
némnek is sokat köszönhetek,
az unokatestvéreimmel pedig
csodálatos a kapcsolatom. A
barátaim nélkül nem az len
nék, aki vagyok. Sok olyat ad
tak, amit másoktól nem kap
hattam meg. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Guti
Richárd vállalkozó.

Igaz történet a világháború
egyik békési áldozatáról
(Folytatás az 1. oldalról)
- 1944. október 6-án jöttek
be az oroszok Békésre. Sok re
pülőgépet láttunk az égen, na
gyon félelmetes volt. Apám az
ibrányi temető közelében bun
kert ásott, hogy szükség ese
tén a testvéreimmel és édes
anyánkkal ott húzzuk meg
magunkat. Bombák zuhan
tak mindenfelé. Az egyik re
pülőgép a Décseri-kertnél le
zuhant. Apám és még pár férfi
elment, hogy megnézze, mek
kora kár okozott. De a házak
ban csodás módon nem ke
letkezett kár. Én a két kisebb
testvéremmel a temető köze
lében, egy bozót alatt bújtunk
el. Gépek zúgtak el fölöttünk,
nagyon alacsonyan repül
tek, és óriási volt a hangzavar.
Gépfegyverekből lőttek, bom
bák robbantak. Apám – fél
ve a gyermekeit – haza akart
szaladni. Ekkor érte egy lövés
vagy bombarepesz, amely a lá
bát súlyosan megsebesítette.
Hazasántikált. Édesanyám, én
meg a nővérem láttuk el. Erő
sen vérzett, egyik kötést a má
sik után tettük rá, de a vérzés,
ami fő eret érhetett, csak nem
akart csillapodni. Megláttuk a
repeszdarabot a talpában. Alig
tudott a család megnyugodni

Az egyetlen fennmaradt fotó a 72
éve elhunyt Tyukodi Istvánról.

azon az éjjelen. Másnap engem
küldtek el az orvosért a főtér
re. Az utcákon szovjet katoná
kat, lánctalpas járműveket lát
tam. Az orvos nem volt otthon,
és bár üzenetet hagytam neki,
nem jött el hozzánk. Mi a Ko
pasz utcában laktunk. Másnap
egy targoncára tették apámat
a bekötözött lábával, és két is
merős férfi elvitte a doktorhoz.
Az orvos még csak rá se nézett
a sebre, nem adott semmilyen
gyógyszert vagy fertőtlenítő
szert. Azt mondta, majd meg
gyógyul magától. A tizedik na
pon lépett fel a tetanusz. Négy
szörnyű nap következett. Édes
apám rettenetes kínokat élt át.
Az orvos ekkor kapott észbe, és

bár adott gyógyszert, de szinte
biztos volt benne, hogy el fogjuk
veszíteni apámat. Október 24én halt meg a családja körében,
borzalmas merevgörcsrohamok
okozta kínok között. Utol
só szavait és mozdulatait má
ig nem felejtettem el. Október
26-án már el is temettük. Ne
héz idők jöttek ezután. Anyám
átvette apám temetőcsőszi
munkáját, nekem és nővérem
nek is dolgoznunk kellett. Nem
válogattunk, mindent elvállal
tunk, hogy anyánknak segít
sünk. A kisebb fiútestvéreim is
alig tízévesen munkába álltak.
Így tudtunk felnőni nagy nehe
zen, apa nélkül. Édesanyám so
sem haragudott az orvosra, pe
dig pedig mindenki őt tartotta
felelősnek. De anyám tudta, a
vádolás nem megoldás semmi
re - mondta el Burján Sándor
né.

Zsófi néni egyébként röviddel
a háború befejezése után férjhez
ment, és négy gyermeket szült.
A most 88 éves asszonynak szép
és szerető családja jelenti a legna
gyobb örömöt az életében. Hét
unokája és öt dédunokája van.
Férje 2008-ban bekövetkezett
halála után kezdett el újra hor
golni, ez lett a hobbija. Munkáit
az idei Madzagfalvi Napokon is
kiállították, sokan láthatták.
Ahogy Zsófi néni elmond
ta, apja szomorú halálesete bár
már 72 éve történt, az utóbbi
időkben igen élénken feltörnek
belőle az emlékek. Lánya nem
régiben elintézte, hogy Zsófi
nénit is hadiárvának nyilvánít
sák, így havi pár ezer forinttal
kiegészíti az állam a nyugdí
ját. A sebekre ez nem gyógyír
ugyan, de mégis egyfajta elis
merése apja hőstettének.
Szegfű Katalin

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület gyűjtése szerint
a következő békésiek haltak hősi halált a szovjet hadsereg
1944. október 6-i betörése kapcsán:
Békési Sándor (kisbirtokos, élt 53 évet), Erdei János
(földműves-napszámos, élt 43 évet), Szabó Sándor (föld
műves-napszámos, élt 64 évet), Szűcs Sándor (szabósegéd,
élt 30 évet), Törőcsik István (honvéd, élt 23 évet), Tyukodi István (temetőcsősz, élt 44 évet), Zibrinyi Ferenc (gép
kocsivezető, élt 24 évet).

A fekete tea vörösesbarna színű, fűszeres aromájú, koffeinben
gazdag, amely a hosszú erjedési folyamat eredménye.
A zöld tea készítésekor az erjedés folyamata rövid, amely gátolja a különböző biokémiai reakciók lejátszódását. Ezért a zöld
tea koffeintartalma jóval alatta marad a fekete teáénak, ugyanakkor jelentősen több antioxidánst tartalmaz.
Az oolong tea a fekete és zöld tea között átmenetet képez,
amelynek készítésekor az erjedési folyamatot félúton megállítják. Ezáltal a rövidebb fermentációs idejű, zöldebb oolong teák alacsonyabb koffeintartalmúak, míg a hosszabb oxidációs
folyamattal előállított oolong teák stimuláló hatása már a fekete
teáéval vetekszik.
Folytatjuk…

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Játék a szabadban
A szabad levegőt és a napsugarak jótékony hatását szinte
egyetlen élőlény sem tudja nélkülözni. A fejlődő szervezetnek
nagy szüksége van rá, hogy minél többet a szabadban tartóz
kodjon. A bölcsődében a kisgyermeknevelők feladata, hogy a le
vegőztetést és az udvaron való játéktevékenységet biztosítsák a
kisgyermekeknek.
A legtöbb családban természetes, hogy a gyermek az udvaron
esetleg a játszótéren tölti napjának egy részét. A gyerekek szíve
sen szaladgálnak, labdáznak, „motoroznak”.
Előfordul főként ősszel és tavasszal egy-egy féltősebb szülő,
aki attól tart, hogy a gyermeke könnyen megfázik. A szülői ér
tekezleteken a bölcsőde gyermekorvosa mindig felhívja a szülők
figyelmét a levegőztetés fontosságára.
Nagyon lényeges a megfelelő öltözet, figyelembe véve az idő
járást, a napszakot és a megfelelő méretű ruházatot. A kisgyer
meknevelők a szülők által odakészített kabátot, cipőt, sapkát
adják a gyermekekre. Előfordul hirtelen időjárás változás a dél
előtt folyamán, ilyenkor le- illetve fel kerül egy-egy ruhadarab.
Főként tavasszal és ősszel a reggeli csípős hideg átfordul kelle
mesebb meleggé. A legtöbb kisgyermek szívesen szaladgál, fo
gócskázik társaival. A túl vastag ruházat akadályoztatja a moz
gásban.
Télen rövidebb időt töltünk a friss levegőn, a szobában
gyakrabban szellőztetünk. Tavasszal nem mindig szükséges
a legvastagabb felsőruházat. A kisgyermeknevelők a délután
folyamán javasolják az érkező szülőknek, hozzátartozóknak,
hogy hozzanak vékonyabb sapkát, kabátot, később mellényt.
A jó kapcsolatnak köszönhetően ezt a jelzést a szülők szívesen
is fogadják. Minden csoportszobának van egy öltöztető állvá
nya, jelekkel ellátva. Ezt az állványt a kisgyermeknevelők a
levegőztetés előtt beviszik a szobákba és erről öltöztetik fel a
gyerekeket.
A nagyobb gyerekek szívesen öltözködnek önállóan, kevés se
gítséget igényelve. Örömmel mutatják, ha sikerül egy-egy ruha
darabot felvenniük.
A jó levegőn élénkebbek, jobb kedvűek a kicsik. A levegőzés
előnyösen hat testi, érzelmi, értelmi fejlődésükre. A bölcsődében
ezt a hatást még fokozza az a mellékkörülmény, hogy öltözkö
dés közben a kisgyermeknevelők és a gyermekek szem- és testi
kontaktusba kerülnek egymással. A gyerekek örömmel mutatják
egy-egy új ruhadarabjukat.
Nem ajánlatos levegőzni sűrű ködben, orkán erejű szélben, -5
Celsius fok alatt, és kánikulában. Az értékes szabad levegőn min
dig van alap légmozgás, ezt a szobában szellőztetéssel sem ér
jük el.
Szűcsné Lévai Ildikó, kisgyermeknevelő
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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
Lebontásra ház eladó a Tóth u. 9. alatt.
Irányár: 700 ezer Ft. Érd.: 70/215-44-00.
Rosszerdőn lakható kis kőház eladó termő
gyümölcsössel. Irányár: 900 ezer Ft. Érd.:
66/634-372, 18 óra után.
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as tavon. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-5580.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Tóth utcában felújítandó parasztház telekáron eladó közművekkel 2,2 millió Ft-ért.
Érd.: 30/95-22-466.
A Tavasz utcában két ház építésére is alkalmas 867 m2-es saroktelek 2,5 millióért
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.
Ótemető u. 7. szám alatti 96 m2-es ház eladó 3,2 millió Ft-ért. 20/374-12-17.
Táncsics u. 8. szám alatti, régi típusú családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.:
30/302-49-79.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65.
szám alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,5
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Kétszobás, első emeleti, egyedi fűtésű, új
nyílászárós lakás eladó a Veres Péter tér
8. alatt. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/7477-959, 30/936-56-26.
Ady E. utca 10-ben egyszobás, II. emeleti,
téglaépítésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért.
Tel.: 30/97-80-033.
Hajó u. 18. szám alatti parasztház eladó
4,8 millió Ft. Víz, villany, szennyvízvezeték,
melléképületek. Érd.: 66/412-599, 66/413567.
Szélső u. 49. alatt ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
A Mátra utcában, az uszoda mellett háromszobás, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/61857-89.
Legelő utcában háromszobás, közművesített ház eladó. Betonos udvar, alsóépületek, csempekályhák. Irányár: 5,15 millió
Ft. Érd.: 70/527-90-82.
Szélmalom u. 1/5. szám alatti 2+félszobás, kétkonyhás, konvektoros összkomfortos ház eladó 5,2 millió Ft-ért. Szőlőskert, ásott kút. Felújítást nem igényel. Tel.:
30/851-25-31.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös,
középső lakás eladó 5,2 millió Ft-ért.
CSOK igényelhető. Érd.: 30/448-44-02,
70/227-00-63.
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.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított ház bekötözhetően eladó 5,9 millió Ft-ért. Tel.:
30/20-373-41.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.

Apróhirdetések
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás az
Adyn eladó 6,5 millió Ft-ért, vagy kertes
házra cserélhető. Tel.: 30/321-35-52.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Fürdő közelében háromszobás, összkomfortos ház melléképületekkel kis telken eladó.
Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.: 20/265-01-55.
Elcserélném kétszobás lakásomat egyszobásra, értékkülönbözettel. Irányár: 6,6
millió Ft. 30/273-84-16.
Széchenyi téren 62 m2-es lakás azonnal
beköltözhetően eladó. Irányár: 6,7 millió
Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
A Kökény utcában tetőtér-beépítéses 45 m2es alapterületű ház 361 m2-es telken eladó,
7 millió Ft-ért. Érd.: 66/411-252, 66/414-685.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Vörösmarty utcában kétszobás, központi
fűtésű ház eladó vagy III. emeletig erkélyes lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió
Ft. Érd.: 70/26-30-254.
Békésen háromszobás családi ház központi részen eladó. Két család részére is
kialakítható. 8 millió Ft. 30/377-53-10.
A Csabai-Deák utcák sarkán kétszobáscsaládi ház 1000 m2-es portán eladó.
Irányár: 8,3 millió Ft. Érd.: 70/26-30-254.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79.
Ady 12-ben tehermentes, 64 m2-es, II.
emeleti, erkélyes, téglalakás eladó vagy
azonos árban, lakásra cserélhető. Irányár:
8,5 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Téglaépítésű, 1+2 félszobás, jó állapotú
kertes ház sürgősen eladó 9 millió Ft-ért.
Tel.: 30/97-80-003.
Békésen, a Petőfi utca elején 3,5
szobás, kétkonyhás, fürdőszobás, átlagos állapotú, régebbi építésű családi ház eladó. A házhoz pince, garázs és alsó épületek is tartoznak.
Telek: 806 m2. Ár: 9,3 millió Ft. 2.
emeletig lakást beszámítunk. Az vételár egy része esetlegesen részletre
is. Érd.: +3620/916-14-40.
Tárház utcában 1000 m2-es telken 2,5
szobás ház sok melléképülettel eladó. Ár:
9,5 millió Ft. Érd.: 30/973-29-64.
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.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Összenyitható. Irányár: 12,5 millió Ft.
Érd.: 70/512-75-65.
Gyulán, háromszobás, összkomfortos,
szépen karbantartott kertes ház, betegség
miatt sürgősen eladó. Irányár: 14 millió Ft.
Tel.: 30/648-39-12.
Tetőtér-beépítéses, négyszobás családi
ház eladó az Asztalos utcában. Irányár:
14,9 millió Ft. Érd.: 70/770-25-05.
Iskola utcában rendezett, háromszobás,
ebédlős, felújított, hőszigetelt családi ház
eladó. Irányár: 16 millió Ft. 30/96-38-391.
Drága utcában kétgenerációs, négyszobás,
duplateraszos, kétfürdőszobás, kétnap
palis családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 16,5 millió Ft. 70/612-83-74.
Városközponthoz közel 160 m2-es ház kis
udvarral eladó. Irányár: 19 millió Ft. Érd.:
70/329-92-22.
Az uszoda közelében, 2005-ben épült 180
m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió Ft. Érd.:
70/324-74-24.

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

Leadási és beküldési határidő: november 8. kedd 12 óra

Ingatlant keres
Részletfizetésre lakást, kisebb kertes házat vennék. Havi 50 ezer Ft-tal tudnám fizetni. 20/387-36-92.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben 2,5 kvadrát gyümölcsöskert eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Malomasszonykertben 789 m2 kert eladó.
Tel.: 66/412-862.
1284 m2 zártkert a Malomasszonykertben
eladó. Tel.: 30/648-49-09, 66/415-081.

Jármű, alkatrész
Elektromos hajtású utcai kerekesszék rokkantaknak sürgősen eladó. Érd.: 70/50186-33.
1002-es kocka Lada üzemképes állapotban eladó. 66/411-828.
Hoffer traktorhoz való eredeti gyári melegítőlámpa eladó. Tel.: 66/411-857, este.
Suzuki Eko kismotor eladó. Tel.: 30/45723-02.

Állat
200-22 kg-os fehér húsjellegű hízó eladó.
Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580, délután.
Fiatal kecskebak eladó. 66/634-507.
Eredeti, feketekörmű fecskehasú mangalicamalacok eladók. Tel.: 30/46-38-811.
Négyhónapos bikaborjú eladó. 70/22261-27.
Hízó eladó. Tel.: 20/661-85-79.
Malac, süldő, hízó eladó. 30/92-12-625.
Süldők és hízók eladók. 30/485-99-16.
Malacok eladók. 70/225-41-69.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Faipari munkást felveszek. 30/95-54-700.
Asztalos
szakmunkást
felveszünk.
70/336-46-20.
Az Esély Állatvédő Egyesület jogosítván�nyal rendelkező, állatszerető munkatársat
keres napi 5 órában. Tel.: 20/399-7809,
70/947-3504.
Délelőttönként takarítói munkát keresek.
20/387-36-92.
Időseknél takarítói munkát keresek.
70/292-35-74.

Egyéb
Eladó: hibátlan GT23 220 literes NDK fagyasztóláda 10000 Ft-ért. Alkatrésznek
Indesit automata mosógép és Whirlpool
ADP5440 mosogatógép 5-5 ezer Ft-ért.
30/428-51-37.
Tritikálé van eladó. Kamut, Murony és Békés körzetében házhoz szállítással. Érd.:
70/94-97-145.
Két db 41 cm átmérőjű, 4 cm széles és
25 mm tengelyvastagságú vaskerék eladó. 10, 20 és 50 literes üvegballonok eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás
megoldható. Szénatároló szín készítésére
alkalmas 4 mx3 m méretű farács eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Jó állapotú, régi típusú favázas szőlőzúzó eladó. Kétmázsáig mérő favázas mázsa súlyokkal együtt eladó. Tel.: 30/43379-89.
Eladó: mézpergető, Excelsior típusú, régi,
lábbal hajtható, üzemképes varrógép állvánnyal. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: 2 db kék kanta, salgótarjáni tűzhely,
2 db egyszemélyes ágyneműtartós heverő. Építési törmelék ingyen elvihető. Érd.:
20/43-41-480.
Eladó: Wilo és Grungfos 220 V-os
keringetőszivattyú, hiányos rokka, teleszkópos gallyvágó. 30/260-54-21.
Eladó: Simson Star sztender és 2 db üzemanyagsapka, MZ lábtartó, kézmosókagyló,
3 db Opel acélfelni, írógép, kisbíródob, új
45-ös gumicsizma. 30/260-54-21.

Eladó: kettesablak, 3 db szimpla ablak
folyosóra, 150 W-os infralámpa izzók,
gallyvágóolló, olcsó szekrénysor. Érd.:
30/26-05-421.
120-as terménydaráló eladó. Tel.: 66/412862.
Gyulán eladó: új szürke térkő, terménydaráló, új bőrönd, új gyapjútakarók kanapéra
és fotelba. Tel.: 30/648-39-12.
Négyszemélyes rekamié eladó, 1 m3 betontörmelék ingyen elvihető. Érd.: 30/53380-08.
Tüzelőnek akác- és gyümölcsfatuskók eladók. 30/92-12-625.
Eladó: gyűjtőnek 1940-es évekbeli férfi kerékpár, 42-es boksz bőrcsizma, motoros
fűnyíró alkatrésznek. 30/27-28-342.
3-3,5 mázsa jó minőségű vegyes cefre eladó 20 ezer Ft-ért. 30/522-34-08.
Üzemképes Adler varrógép, villanyhajtású
kukoricamorzsoló, 380-as cirkula eladó.
Érd.: 70/527-90-82.
Ülőgarnitúra, dohányzóasztalok, kővályúk
eladók. 70/612-83-74, 70/672-66-28.
Megvételre keresek egyfázisú villanymotort, szép állapotú légpuskát, 220-as
cirkulát, nagy darálót. 20/472-96-58.
Eladó: rácsos gyerekágy matraccal,
Whirlpool automata mosógép alkatrésznek, régi szövőszék. Érd.: 70/520-57-31,
70/335-94-46.
Két heverő és vele 2 db fotel eladó.
30/590-69-38.
Eladó: szekrények, komód, gyermekágy,
szobahinta, vas virágállvány, lánykaruhák,
kocsiba gumiszőnyeg, tálalószekrény, parabolaantenna, tévéasztal. 30/224-29-02.
210 l-es fagyasztóláda tároló rekeszekkel
eladó. Érd.: 70/26-30-254.
Bontásból eladó tégla, cserép, kúpcserép, deszka, gerenda, kovácsoltvas kerítés, esőcsatorna, csatornavas, húsdarálók, konvektorok. 20/472-96-58.
Keresek megvételre oxigén- és dissuo palackokat, mindenféle régi bútort, tollat, régi
szerszámokat. 70/671-09-21.
Csővázas fóliasátor garázsnak, lemezkandalló (két telet használt, csővel együtt),
négyütemű Akó fűgyűjtős fűnyíró, Hajdú
centrifuga eladó. Érd.: 20/775-97-25.
Elektromos szekrényes 18 funkciós varrógép, cementvályú, tyúk etetővályú, kárpitozott székek, 2x3 m-es és más szőnyegek eladók. 70/236-35-37.
2 db 120 l-es betonvályú és ötmázsáig
mérő mérleg eladó. Anyabirkára és jerke
bárányra cserélhető. Tel.: 70/227-00-63.
Eladó: ágyneműtartó, vezetékes telefon,
telefonasztal, kb. 10 kg törökmogyoró.
Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: Csepel lábbal hajtós varrógép, befőttes üvegek, vonalas telefonkészülékek,
fonott demizsonok. 70/612-83-74.
Eladó: újszerű rongypokróc, nagy kézifűrészek, új víztisztító, járólap, új gyapjúplédek, kishanglemezek. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: újszerű hasítógép gyári állapotban,
4 kW-os háromfázisú motor. Érd.: 30/2997-907.
75 l-es üst üstházzal, 22-es elektromos
húsdaráló olcsón eladó. Tel.: 66/427-070,
30/421-64-87.
Eladók: veresszilvafa csemeték, nagyvirágú labdarózsa, mályvacserje, aranyeső és
pirosló hunyortövek. 20/355-77-26.
Eladók: székek, asztalok, falétra, ezerliteres vizes tartály, vas oszlopok, beépített csempekályha, kályhaajtók, samott
téglák, redőnyök, üvegfalak, cirkulák.
20/472-96-58.
Eladók: heverők, ágyneműtartó, ruhásszekrény, dohányzóasztal, vezetékes gáztűzhely, morzsoló, hegesztő, tévékészülék,
szőnyegek. Tel.: 30/20-373-41.
Porcelán tányérok, evőeszközkészlet,
nagy fakanalak, 10 l-es lábas, festmények,
fali képek, porcelán vázák, karnisok eladók. Érd.: 70/329-92-22.
Elektromos kórházi betegágy elvihető Érd.:
20/345-76-51.
Eladó: bútorlapból készült számítógépasztal, kis kerek asztal négy kárpitos székkel.
30/342-98-07, 66/415-230.
Eladó: modern szobabútor, Samsung tévé
állvánnyal, állólámpa, csillárok, vitrines
szekrény, nagy stelázsi, fürdőszobai szekrény. Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: masszív, bordó, ággyá alakítható kétszemélyes kanapé 10 ezer Ft-ért.
30/342-98-07, 66/415-230.
120 l-es hűtő 18 l-es fagyasztórésszel kifogástalan állapotban 15 ezer Ft-ért. 30/45754-56.
Eladó: régi színes tévé, DVD, hifi, számítógép, monitor. 30/342-98-07, 66/415-230.
Eladó: nagy padlóvázák, kaspók, cipős
szekrény, konyhaasztal, lábbal hajtós varrógép, polcok. Érd.: 70/329-92-22.

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

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

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

Hirdetmény
Ezúton szeretnénk minden kedves olvasót értesíteni - a
34/2014.(IV.) VM rendelet alapján - arról, hogy elnyertük
a Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető, 40.000 eurós támogatását. A sikeres pályázat révén kapott támogatással önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztunk létre. Fő tevékenységünk brojler csirke
tenyésztése.
Bővebb tájékoztatást a www.toszegicsirke.hu weboldalon találnak.
Telephelyünk: 5091 Tószeg, Parkoló tér 14.
Lipcsei Zoltán és Lipcseiné Tasnádi Ágnes

Van segítség!
A döntés sokszor nem könnyű, de ha egyszer úgy határoz
valaki, hogy tesz valamit a hallása javítása érdekében, például beszerez egy hallókészüléket, akkor jelentősen javul az
életminősége. Könnyebbé válik a kommunikáció a családdal, a barátokkal és a kollegákkal. Számos hallókészüléket
viselő ember arról számol be, hogy több energiája marad, a
kimerültség és az elszigeteltség megszűnik a készülék viselésével.
Kérdései 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

Hirdetmény
A Magyar Telekom Nyrt. 2016. szeptembertől befejezte a televíziós csatornák analóg terjesztését (csak az országos közszolgálati
tévék maradtak). A csatornákat a jövőben digitálisan, a jelenleginél jobb kép- és hangminőségben biztosítják az előfizetőik számára. A változás a Békés Tv-t is érinti. Amennyiben ön digitális jelátalakítós DVB-C tuneres tévékészülékkel rendelkezik (a Magyarországon forgalmazott „lapos” tévék döntő többsége ilyen), akkor
kérjük, hogy a tévékészülék leírásának megfelelően hangolja be
az új digitális csatornákat. Amennyiben régebbi készüléke van, a
Telekom tévészolgáltatást előfizetők vásárolhatnak digitális jelátalakító berendezést a Telekom üzleteiben, a cég online oldalán.
Békés Tv beállítása a Telekom hálózatán:
Frekvencia: 226 MHz (226000 kHz)
Moduláció: 256QAM
Szimbólum sebesség: 6875 kS/s
A DIGI TV hálózatán továbbra is elérhető a hagyományos analóg
módon a Békés Tv, de már kiépítés alatt van a digitális kapcsolat,
így a közeljövőben az analóg mellett digitálisan is fogható lesz.

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!

7

2016. november 1.

Félévszázados civil szervezet Egy nyelvet beszélünk

A szerző felvétele.

Fennállásának 50. jubileumát ünnepelte a
Békési Nyugdíjasok Egyesülete október 22-én.
A szervezet – Békési Nyugdíjas Klub néven –
1966-ban alakult meg négyszáz fővel. Ma 136
fős a tagság, az átlagéletkor közel 75 év, a leg
idősebb tag 92 esztendős – mondta el az ün
nepség elején az egyesület elnöke. A félévszá

Szalagtűzés az egyesület zászlajára.

zad alatt mindössze négyen álltak a szervezet
élén: Balázs András, Fábián Imre, Szűcs Imre
és most Savolt György, aki nyolc éve vezeti az
egyesületet.
A Békési Nyugdíjas Egyesület kedden és pén
teken tartja összejöveteleit a Hőzső utcai Nyug

díjasok Házában. Bár a tagság háromnegyede
nő, mégis a férfiak aktívabbak a klubéletben.
Számukra ez a két délelőtt alkalmat teremt
a biliárdozásra, más tábla- vagy kártyajáték
ra, beszélgetésre. Évente kétszer nagyobb sza
bású ebédet rendeznek, továbbá szalonnasüté
sekre gyűlnek össze. Meglátogatják beteg tag
társaikat, a szegényebbeket ajándékcsomaggal
támogatják, és megünneplik a karácsonyt. A
klub költségvetésének legnagyobb részét a ta
gok évente 1400 forintos tagdíja adja, támogat
ja őket az önkormányzat, mások mellett azzal
is, hogy díjtalanul vehetik igénybe a Nyugdíja
sok Háza egyik termét és irodáját.
A Békési Nyugdíjas Egyesület jó kapcsolatot
ápol a csabai, a muronyi, a tarhosi, a bélmegyeri
és a mezőberényi idősszervezetek tagjaival, akik
közül többen ellátogattak a jubileumi ebéd
re és táncos mulatságra, melyet kis műsor elő
zött meg. Izsó Gábor polgármester köszöntő
jében a városvezetés további támogatását ígér
te az egyesületnek és valamennyi békési nyug
díjasnak. Fellépett továbbá a Kamuti Dalkör, a
Békési Hagyományőrző Dalkör, és fergeteges
sikert aratott szalontáncával a Kozma Lajosné Szabó István páros.
A nagyszabású ünnepségen mintegy 220 sze
mély jelent meg. 
Sz. K.

Színpadon a forradalom
mények. Az előadás emléke
zés volt a békéscsabai hősökre,
akik egyszerű emberek voltak,
maga a nép. A darab bemutat
ta a forradalom egyik hősét,
az egyik forradalmárt, Fekete

Pált is, Békéscsaba díszpolgá
rát, aki éppen ezen a napon,
október 23-án vehetett át ´56os Emlékérmet, Szarvas Péter
től, Békéscsaba polgármeste
rétől. 
Zs. I.

Pillanatkép a sodró erejű előadásból.

ha a partnerüzletekben tartós
élelmiszer vásárlásakor eggyel
többet vesznek a szükségesnél
és a pluszba megvett terméket
a kereskedőnél hagyják, aki
összegyűjti és eljuttatja hoz
zánk. Mi ezekből csomagokat
állítunk össze és a téli szünet
előtt eljuttatjuk a családokhoz.
Jó ügy mellé könnyen áll
nak az emberek, jól mutat
ja ezt, hogy több üzlet az első

szóra jelezte partneri szándé
kát, kifejezve ezzel együttér
zésüket, segítő szándékukat.
Az alábbi üzletekben (plakát
tal ellátott boltok) tudnak ada
kozni:
Csapó Pékség összes boltja, Vashalmi ABC, Csabai
úti ABC, Rákóczi úti ABC,
Szekereskedés, Kispince utca sarkán lévő vegyesbolt.
Az akció időtartama alatt
szeretettel várjuk és köszönet
tel fogadjuk az adományokat a
Petőfi utcai és a Rákóczi utcai
alsó tagozaton is.
Az akció időtartama: 2016.
október 31-től november 20ig.
Farkas Ildikó
ötletgazda, koordinátor

érezheti azonban magát a nyomorult panel
denevér – micsoda név! –, aki az utcáról, a
kandeláber körül rajzó bogárkarikából repül
be egyenesen csóró panelember nappalijába.
Az így bekövetkező nulladik típusú találko
zás végkifejlete minimum kétesélyes, ráadá
sul hazánkban minden denevérfaj védett, az
emberrel ellentétben. Mindenre van azon
ban csalhatatlan recept az interneten. Teen
dőnk tehát a következő: vegyünk egy sajt
reszelőt (esküszöm, nem viccelek) meg egy
fakanalat, és a lesötétített, sarkig nyitott ab
lakú szobában kezdjünk el halkan, kitartóan
cirpelni. Batman, miután kiröhögte magát
a fura kétlábún, újrakalibrálja magát, és re
mélhetőleg lefalcol. Kivéve, ha veszett, mert
akkor lehet önfeledten sikoltozni. (És akkor
még csak nem is tú(l)zok.)
Szilágyiné Szabó Ágnes

Programajánlatok november 2-16. között
November 4. péntek 16 órától
Matuz Gergely fuvolaművész koncertje. A belé
pés díjtalan.
Kulturális központ

November 10. csütörtök 14 órától
Kukás guru - a Cella Hecc Társulat előadása. A
belépés díjtalan.
Kulturális központ

November 5. szombat 18 órától
Imre-napi Batyus Táncház a Belencéres Nép
táncegyüttessel és a Suttyomba zenekarral.
Petőfi u. 21. szám alatti próbaterem

November 14. hétfő 19 órától
Spanyolul tudni kell – színházi előadás a Körúti
Színház előadásában. 
Kulturális központ

November 8. kedd 8 órától
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Polgármesteri Hivatal

Vicc

Összefogás a szegényekért
Hamarosan megérkezik a
tél, vele együtt az év egyik leg
fontosabb ünnepe, a karácsony.
Mindannyian tudjuk, hogy ez
minden szépsége mellett mi
lyen plusz terheket ró a csa
ládokra. Megemelkedett re
zsi számlák, ajándék, készü
lődés… Sokaknak jelentenek
ezek szinte megoldhatatlan
problémát, és az ünnepi, terí
tett asztalról még nem is esett
szó. Ez utóbbiban szeretne se
gítséget nyújtani az általános
iskolás tanulóinak egy ado
mánygyűjtő akcióban - helyi
összefogással - a Szegedi Kis
István Református Gimnázi
um, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium. Az adakozni kívá
nó békésiek úgy segíthetnek,

Jómagam leginkább a nyelvi változások
ra vagyok érzékeny, így hát egy ajándékba
kapott magazin természettudományi rovatá
ban is két izgalmas új szón akadt meg a sze
mem: a plázaverében és a paneldenevéren.
Ezek az állatok nem Varró Dani-versek sze
replői, hanem nagyon is léteznek, elfogadják
magukénak a saját képünkre formált kör
nyezetünket. A házi verebek gyerekkorunk
ban - rendes szövőmadárhoz illően - fán fész
keltek, most meg napról napra láthatom há
zam népével együtt, ahogy a tetőszigetelés
hez használt anyagot lopják ki módszeresen,
magukat pedig be, a jó melegbe. Nem így
a plázában éldegélő fajtársaik, akikre alig
ha leselkednek a plázacicák (ők ugye apu
kával vonulnak kézen fogva), és a boltban
vadászó szarkák sem lehetnek rájuk veszé
lyesek, egyszóval aranyéletük van. Nem így

November 8. kedd 17 órától
Békési Fotós Klub kiállítása. Megnyitja: Szegfű
Katalin, újságíró. December 1-ig díjtalanul láto
gatható.
Kulturális központ

fotó: nyári attila

Az egész napos október 23-i
programsorozat megkoronázá
sa volt az esti színházi előadás,
Forradalom és színház 1956-2016
Békéscsabán címmel a Kecske
méti Gábor Kulturális Köz
pont színháztermében, a Bé
késcsabai Jókai Színház szín
művészei előadásában.
A darab bemutatta, hogyan
kezdődött Békéscsabán a fel
kelés 1956. október 26-án, az
akkori Jókai Színház tagjainak
kezdeményezésére, amikor is
kinyomtatták és sokszorosítot
ták a tizenhat pontból álló kö
veteléseiket, továbbá hogy mi
ként alakult meg és munkál
kodott a Forradalmi Bizottság,
s hogyan alakultak és zajlottak
a békéscsabai forradalmi ese

A (pláza)veréb is madár…

Történelemórai
elszólások
 A reneszánsz a nagy felfe
dezések kora. Gutenberg felfe
dezte a Bibliát. Ekkor született
meg Amerika is.
 Az ókori Egyiptomban
múmiák laktak, akik hidrogló
buszokban írtak.
 A középkorban olyan szín
darabokat mutattak be, ame
lyekben szellemek, manók,
szüzek és egyéb mitikus lények
szerepeltek.

Budapestről
100 szóban
Budapesti emlékeket, képe
ket, érzéseket bemutató 100
szavas történetekből jelent meg
kiadvány nemrég. Az irodalmi
pályázatra 1200 pályamű érke
zett, ebből a szakértő zsűri által
kijelölt száz legjobb jelent meg
nyomtatásban, köztük a béké
si Liszkai Mária Danica Gáláns
megoldás című írása is.

November 15. kedd 17 órától
Ünnepség a békési KÉSZ 15. születésnapján.
Kulturális központ
November 16. szerda 16:30-tól
Irodalmi Svédasztal. Téma: Lev Tolsztoj: Anna
Karenina. Előadók: Szilágyiné Szabó Ágnes ma
gyartanár, Szegfű Katalin médiatanár.
Könyvtár

Hírek
A tervek szerint decemberben jelenik meg az Üdvözlet Békésről –
A millenniumtól az ezredfordulóig című képes album, amely béké
si képeslapokból és archív fotókból ad közre eddig sosem látott
gazdag válogatást. A kiadványt a Mucsi András vezette, szak
értőkből és lokálpatriótákból álló szerkesztőbizottság tagjai jó
szívvel ajánlják az olvasók figyelmébe – hangzott el egy minapi
sajtótájékoztatón. A könyvet - a Békési Újságot is kiadó - Csa
ládért Alapítvány jelenteti meg, és bár exkluzív kivitelezésben
nyomtatják, az árát igyekeznek a békési pénztárcáknak megfele
lően, alacsonyra megszabni.
A napokban ünnepelte 90. születésnapját Kállai Jenőné, aki eme
alkalomból Izsó Gábor polgármester is köszöntött. Marika né
ni hosszú évtizedekig dolgozott tanárként, generációkat nevelt.
Munkásságát, szakmai tudását Békés város, a helyi civil és szak
mai szervezetek több alkalommal is elismerték. 1999-ben „Bé
kés városért” kitüntetésben, 2011-ben Nefelejcs-díjban részesült.
2014-ben a Pedagógusnapon vehette át az Eötvös József-emlék
érem vas fokozatát.
Békés Város Önkormányzata illetékes bizottsága a Nagy Sán
dor utca forgalmi rendjét déli irányban egyirányú forgalmú úttá
megváltoztatta. A Nagy Sándor utca a Csabai út felől lesz egy
irányú, a Szendrei utca felől tilos a behajtás. Változás még, hogy
a Szarvasi út 2. szám mögötti út forgalmi rendjét a Szarvasi út
felől zsákutcává alakítják.
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Kínai versenyre készül
a tarhosi íjász

Horgász
szemmel
ŐSZI
RAGADOZÓHALAK

Az Aranysakál Íjászkör vezetője, Dugmonits Sándor.

Mindössze három éve is
merkedett meg a történelmi
íjászattal és máris egy kínai
nemzetközi versenyre készül
a tarhosi Dugmonits Sándor.
A 27 éves fiatalembernek Fe
jes Gyula adott nagy inspiráci
ót, egyben ő készítette el az el
ső íját is. A kezdeti időkben ki
sebb versenyeken indult, míg
nem pár hete részt vehetett a
gyulai történelmi íjász világ
bajnokságon, ahol több mint
húsz nemzet sportolói verse
nyeztek. Senki sem tartotta
esélyesnek a tarhosi verseny
zőt, ő maga sem, hiszen koráb
ban egyetlen versenyen sem ért
el dobogós helyezést. A három
napos bajnokságon három kü
lönféle célra lőttek. Sándor vé
gig jól lőtt, így a tizedik helyen
selejtezett. A negyedik helyen
jutott a döntőbe, ahol a foko
zódó izgalmak közepette is ja
vítani tudott, és végül a máso
dik lett a mezőnyből kimagasló
Hegedűs Károly mögött.

Mivel a dobogósokat meg
hívták egy kínai nemzetkö
zi versenyre, így most gőzerő
vel erre készül. December 6-án
utazik majd a távoli országba
egy kilencfős magyar delegáci
óval. Céljairól Dugmonits Sán
dor a Békési Újságnak így nyi
latkozott:
- Szeretném a közeljövő
ben megrendezni saját verse
nyünket a Tarhos Mindenkié
civil egyesülettel és a Gem
ma Cégcsoport segítségével,
ahol asztalosként dolgozom,
és amely a fő szponzorom.
Szeretném, ha minél többen
felfedezhetnék ezt a spor
tot, ezt az ősi magyar életfor
mát. Szeretnénk fejleszteni a
két éve alapított egyesületün
ket, színvonalasabbá tenni az
edzéseinket, és személyes cé
lom még több dobogós helye
zést elérni. De mindenekelőtt
szeretném élvezni, amit csi
nálok, sosem feledve, miért is
kezdtem el.

Felnőttek között versenyzett
Fekécs Sámuel
A napokban Kecskeméten
rendezték meg a felnőtt Súly
emelő Országos Bajnokságot.
A Békési TE Súlyemelő Szak
osztályát a 16 éves, még ifjúsá
gi korú Fekécs Sámuel képvi
selte. Sámuel a 69 kg-os súly
csoportban indult, a mezőny
legfiatalabb résztvevőjeként.

Ebben a súlycsoportban nyolc
sportoló mérete össze erejét.
Sámuel nagyszerűen verseny
zett, lökésben 125 kg-ra, ös�
szetettben pedig 220 kg-ra ja
vította egyéni legjobb eredmé
nyét, így végül az ötödik he
lyen zárta az OB-t – tájékoz
tatott Balog János vezetőedző.

Elfogták
a kerékpártolvajt
A Bocskai utcában egy bolt
elől október 17-én este ellop
ták egy férfi kerékpárját. A bi
cikli le volt zárva. A rendőrök
a lopásról érkezett bejelen
tés után a közelben igazoltat
tak két fiatalembert. Kerékpár
nem volt náluk, de egyiküket a
lopás idején látták a bolt előtt
várakozni. A 19 éves békési R.
M. később elismerte, hogy ő

lopta el a kerékpárt. Egyik ro
konának adta el, akitől kétezer
forintot kért a több tízezer fo
rint értékű kétkerekűért. A
rendőrök a biciklit október 19én lefoglalták és visszaadták a
tulajdonosnak. A tolvaj ellen
a Békési Rendőrkapitányság
lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
indított büntetőeljárást.

Minden szempontból ideális
az ősz a ragadozó halak horgá
szatára. Kellően lehűlnek a vi
zek, a halak aktívabban táplál
koznak. A táplálékhalak is ra
jokba verődnek, így együtt na
gyobb védelemben vannak a
ragadozó halak ellen. Nagy ki
hívás a süllő horgászata, hiszen
nem könnyű túljárni az eszén.
Óvatos hal, nagyon megfon
tolja milyen csaléteknek ront
neki. Sajátos táplálkozása van,
nem mindegy, hogy mely nap
szakban próbáljuk kifogni.
Van, mikor csak a reggeli idő
szakban járőröznek a csaliha
lak után, de én elsősorban a ké
ső délutáni, kora esti időszakot
javaslom. Ekkor lehet a legha
tékonyabban fogni. Csalihallal
vagy pergetve, de én ez utóbbi
nak vagyok a híve, hiszen sok
kal sportosabb és nagyobb ki
hívás a hallal szemben. A ha
gyományos fenekezős módszer
is hatékony. A pergetésen belül
a gumihalak, twiszterek nagy
hatékonysággal
bevethetők
ebben az időszakban, hiszen
ezeket tudjuk a fenék közelbe
vezetni és kapásra bírni a sül
lőket. Használhatunk aromá
kat is, mint a pontyoknál. Leg
inkább a büdös halszagúakat
ajánlom.
Szekerczés Sándor

Ol v a s ó i l e v é l
Kedves szerkesztőség! Hűséges olvasói va
gyunk a Tarhos községben is megjelenő Békési
Újságnak. Nagy érdeklődéssel olvassuk a Beszélő
házak - épített értékeink című rovatot is. Az ok
tóber 18-i számban egy pillanatra elakadt a léleg
zetem, amikor a Gonda-házról írtak. Tudniillik,
Gonda Józsefné Korcsok Emerencia, Tóth Ignácz
szépszülőmnek (üknagypapám édesapja), Tóth
Viktória testvérének a leánya volt. Emerencia né
ni tehát Korcsok György és Tóth Viktória gyer
mekeként 1881. augusztus 9-én látta meg napvi
lágot Békés városban. Elhunyt 1968. január16-án
Békésen, agyi érelzáródás következtében. Férje
Gonda József tanító és elemi iskolaigazgató szüle
tett 1873. november 25-én Korponán (Szlovákia),
szülei Gonda János és Tundosinszky Mária. El
hunyt 1959. június 5-én Békésen agyvérzés, vala

mint magas vérnyomás és szívizom elfajulás kö
vetkeztében. Békésen kötöttek házasságot 1907ben. Gyermekük: Gonda József Antal 1912. feb
ruár 5-én született, szintén Békésen. Halálesete
1944. november 15. napjára van bejegyezve. Vi
szonylag a széleskörű tájékozódásom a család
fakutatásomhoz fűződik, illetve idősebb család
tagjaimnak köszönhető, akik még emlékeznek
rájuk. Sírhelyük a békési katolikus temetőben
található, amit jómagam is felkerestem. Köszö
nöm, hogy felelevenítették a Gonda család emlé
két. Köszönet a szerkesztőknek, közülük is Bíró
György városvédőnek, a cikk írójának.
ifj. Czövek József, Tarhos
Írjon nekünk!
E-mail címünk: bekesiujsag@gmail.com.
Levélcím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.

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.

Bosszúból álhirdetéssel zaklattak egy békési nőt
Hónapokon át naponta 1020, szexuális tartamú telefon
hívást kapott ismertetlenektől
egy békési nő, ezért feljelentést
tett a rendőrségen. A telefoná
lók egy internetes hirdetésre hi

vatkoztak, melyben a fényképe
és az elérhetősége is szerepelt. A
Békési Rendőrkapitányság nyo
mozásakor kiderült, hogy a hir
detést egy békéscsabai nő ad
ta fel. A 45 éves P. E. állítása

szerint megharagudott a nőre,
mert tudomása szerint a barátja
megcsalta vele. A fényképeket
egy közösségi oldalról szerezte.
Ő is naponta többször próbálta
felhívni a nőt. Ezért a rendőrség

Ingyenes színházi előadás
A Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet színját
szó köre, a Cella Hecc Társu
lat idén első alkalommal vett
részt az Országos Börtönszín
házi Találkozón azzal a darab
bal, amit Békésen is bemutat
nak. A Marth P. Ildikó szer
ző tollából fogant egyfelvo
násos bohózat, a „Kukás Gu
ru” november 10-én, csütör
tökön 14 órától lesz látható a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ színháztermében. A
társulat felkészülését Pocsa
ji Ildikó szakmai vezető koor
dinálta. A történet akár nap
jainkban is játszódhat egy jól

P. E.-t a személyes adattal vis�
szaélés mellett zaklatás elköve
tésével is gyanúsítja. A nyomo
zást a Békési Rendőrkapitány
ság lezárta és a gyanúsított ellen
vádemelést javasol.

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,
közéleti és hirdetési újság
Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten
Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30
Postacím:
5630 Békés, Pf. 61.
E-mail:
bekesiujsag@gmail.com
Web:
www.bekesiujsag.hu
Kiadó:
Családért Alapítvány

működő polgári család házá
ban. A szövevényes történet
rengeteg félreértésen és int
rikán alapul, szinte minden
mondatában elrejtett poénok,

és ki- illetve elszólások szóra
koztatják a közönséget. Min
den kedves érdeklődőt szere
tettel várnak. A belépés in
gyenes. 
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