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Közös jubileumi istentisztelet 
a reformáció emléknapján

Hosszú évek óta hagyo-
mány városunkban, hogy a re-
formáció elindulásának nap-
jára, 1517. október 31-ére em-
lékezve, istentiszteletet tarta-
nak, egyik évben a református 
templomban, a másik eszten-
dőben a baptista imaházban. 
Idén, október 29-én, vasárnap, 
a baptista imaházban megren-
dezett istentiszteleten, a bap-
tista és a református gyüleke-
zetek tagjai mellett a pünkösdi 

felekezetekből – az Élet Fája és 
a Kegyelem gyülekezetekből – 
is részt vettek a hittestvérek. 

Ez az idei esemény termé-
szetesen különösen nagyszabá-
sú és emlékezetes volt, hiszen 
a reformáció félévezredes év-
fordulóján történt. A rendez-
vényen Katona Gyula, a refor-
mátus gyülekezet esperese hir-
dette az igét. Megfogalmazta: 
akkor van értelme az emléke-
zésnek, ha be tudjuk emelni a 

jelenbe és túl tudunk tekinte-
ni a jövőbe. Kárhoztatta a mai 
kor közönyét az istenkérdés 
iránt. 

- Olyan Lutherek kellenek 
ma is, akik értik korunk ki-
hívásait és ezekre tudnak és 
akarnak hiteles válaszokat ad-
ni. A Biblia Istene nem ember-
feletti vallásos teljesítményt 
vár tőlünk, hanem csak kép-
mutatás nélküli őszinte hitet – 
mondta a lelkipásztor.

Elhangzott egy előadás is 
Molnár Máté református lelki-
pásztortól, aki az 500 éve in-
dult reformáció teológiai taní-
tásairól és legnagyobb alakjairól 
szólt. Az istentiszteleten az ösz-
szevont baptista és református 
kórus szolgált két énekkel, va-
lamint a baptista gyülekezet if-
júsági fúvósegyüttese. Továbbá 
Hégely Béla és Zsombok Imre 
a reformációról egy-egy költe-
ményt mondott el.  Zs. I.

Leszakadó területek és hátrányos 
helyzetű személyek felzárkóztatása 

Nagyszabású projekt vet-
te a kezdetét városunkban. Az 
„Együtt az integrációért Bé-
késen” elnevezésű (TOP 5.2.1-
15-BS1-2016-00002 számú) 
pályázatból egyebek mellett a 
leghátrányosabb élethelyzet-
ben lévő békésiek felzárkóz-
tatása, szakmai végzettség-
hez juttatása, foglalkoztatásá-
nak megoldása, egészségügyi 
és lakhatásai körülményeinek 
javítása, továbbá a Hatházon 
lévő szegregált terület utcaké-
pének rehabilitációja valósul-
hat meg.

(Folytatás a 3. oldalon)

Már megvásárolható 
a 2018-as Békési Kalendárium!

Ára mindössze 750 Ft/db.
Minden vásárlónak ajándék könyvjelző!

160 színes oldalon városunk múltja és jelene, 
családtörténetek, néprajzi és helytörténeti 
írások, visszaemlékezések, fotósorozatok, 

továbbá fejtörő és keresztrejtvény.
Tisztán – Békésről! 

Árusítóhelyek:
 Cerka papírbolt  Fakuckó játékbolt
 Barta kereskedés  Püski Sándor Könyvtár
 Antikvárium  Civil Szervezetek Háza
 Békési Uszoda, 
  továbbá a református, a katolikus és a baptista 

gyülekezetek iratterjesztése.

Arany ékszer vásár
Megújult 

árukészlettel, 
óriási választékban, 

szolid áron 
kínálunk gyűrűket, 

női és bébi 
fülbevalókat, 
nyakláncokat, 

nyakék 
garnitúrákat, 
férfi láncokat.

Karikagyűrűk há-
romnapos határidővel rendelhetők! 

Törtarany becserélés a legmagasabb napi áron: 
7000 Ft/ gramm.

Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre a legkedvezőbb hitelt biztosítjuk 

csökkentett költségekkel
(például: 10 200 Ft hitelre 

30 nap múlva csak 10 290 Ft-ot kell visszafizetni).

Címünk: Békés, kossuth út 4-es pavilon 

térjen be hozzánk!

Berill Ékszer 
és Zálogház

Korszerűbb 
rendelők

31,5 millió forintból korsze-
rűsítik a Vásárszél utcai fogor-
vosi rendelőket. A kivitelezés-
hez szükséges költség 95 szá-
zaléka egy sikeres hazai pályá-
zatból áll rendelkezésre, míg 
a fennmaradó 1,5 millió fo-
rint önerőt az önkormányzat 
saját költségvetésből finan-
szírozza. A fogorvosi rendelő-
ket akadálymentesítik, a belső 
nyílászárókat és a burkolato-
kat felújítják. A pályázat esz-
közbeszerzésre is lehetőséget 
ad. A munkák a sikeres közbe-
szerzést követően kezdődhet-
nek meg.

LakossÁgi FóruM
Meghívott előadó:

Dr. Fazekas sándor
földművelésügyi miniszter

házigazda:

Dankó Béla 
országgyűlési képviselő

helyszín:
kecskeméti Gábor kulturális központ 

Békés, Jantyik Mátyás u. 23.
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 17:30

Kádasné Öreg Julianna, Almási Gyöngyvér és Izsó Gábor.
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Már nem a zsír a fő bűnös!
Megváltoztatták a tápanyagokra vonatkozó javasla-
tokat az amerikai táplálkozási szakértők. Már nem 
tartják szükségesnek a zsírok jelentős korlátozását, 
és úgy gondolják, az alacsony zsírtartalmú diéták-
nak befellegzett.
Az elmúlt évtizedben több olyan kutatás látott nap-
világot, melyekben az egészséges zsírok szerve-
zetünkre gyakorolt pozitív hatásaival foglalkoztak. 
Nemcsak azt sikerült kideríteniük, hogy bizonyos 
zsírok és olajok csökkentik a 
szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásának esélyét, illetve, 
hogy az agyműködésnek is jót 
tesznek, hanem azt is, hogy az 
egészséges zsírok rendszeres 
fogyasztásának hatására ke-
vesebbet eszünk az egyébként 
igen egészségtelen magas cukor-, só-, és finomí-
tott szénhidrát-tartalmú ételekből.
A szakemberek szerint az alacsony zsírtartalmú 
diéták divatjának lassan vége. Ezek az étrendek 
igen károsak voltak abból a szempontból, hogy az 
egészséges zsírokban gazdag ételek helyett cuk-
ros fogásokból fogyasztottak többet a követői, ez 

pedig egyáltalán nem segített sem a fogyásban 
vagy abban, hogy a leadott kilók ne jöjjenek vissza, 
sem pedig abban, hogy olyan betegségeket meg-
előzzenek, mint például a cukorbetegség. Ugyan-
akkor arra is egyre több bizonyíték van, hogy a 
zsírbevitel nincs hatással sem a koleszterinszintre, 
sem pedig a szívbetegségek kialakulására. 
Miért nem egészségtelen a zsír? A korábbi javas-
latok szerint a napi elfogyasztott kalóriamennyi-

ségnek csak maximum 35 szá-
zaléka származhatott zsírokból, 
ám a legújabb ajánlásban más 
semmilyen felső határ nem sze-
repel. A korábban igen kerü-
lendőnek tartott mediterrán és 
skandináv diétában egyaránt 
szerepelnek magas zsírtartal-

mú ételek, így olívaolaj, olajos magvak vagy zsí-
rosabb halak. Ezek a népek mégis egészségesek. 
Ezért egyre több szakember vallja, hogy nem érde-
mes korlátozni a zsírfogyasztásunkat, de előnyben 
kell részesíteni a növényi alapú zsiradékokat, pél-
dául az olívaolajat, az avokádót, a kókuszolajat és 
az olajos magvakat.

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

Élő fortélyaink

A Báthory utcA 27. sZámú háZ 

Ha valaki a Báthory utca 27. számú ház 
előtt elhalad, érdemes lelassítani járását vagy 
járművét, hogy megszemlélje alaposabban 
ezt a szépen felújított parasztházat, s megfi-
gyelje épített értékeit. 

Az 1800-as évek vé-
gén épült házat Vince 
Imre és felesége épít-
tette. Később házaso-
dás révén ide költözött 
Mészáros László kőmű-
ves, miután feleségül 
vette Vince Rebekát. 
A Mészáros család lak-
ta legtovább a házat. 1991-ben F. szűcs Gábor 
és családja költözött ide. Ennek a családnak kö-
szönhetjük a szépen felújított homlokzatot és az 
építmény helyreállítását. Köszönet ezért. Sze-
retném megjegyezni, hogy F. szűcs Gábor nagy-
apja végigharcolta az első világháborút, s ezért 
Horthy Miklós kormányzótól később megkap-
ta a vitézségi címet. Mikor legutóbb itt jártam, 
meghatottan néztem a nagyapa egykori kardját.

A téglalap alapú ház két ablakkal néz az 
utcára, rajtuk zsalugáterek. Eredetileg a hé-
jazata nád volt, jelenleg természetesen cserép 
fedi. A kontyolt nyeregtetős (kiskanfaros) la-

kóépület oromfalán 
kör alakú szellőzőnyí-
lást figyelhetünk meg. 
Jól láthatók a lelógó, 
faragott díszítések. 
Az oldaltornác apáca-
rácsos díszítései szép 
fehérre vannak lefest-
ve. Az osztott ablakok 
harmonikusan illesz-

kednek a régi ház hangulatához. 
E ház sorsa is újabb bizonyíték arra, hogy 

régi, de városképi szempontból értékes háza-
inkat a mai kor követelményeinek megfele-
lően belül át lehet alakítani, épített értéke-
it megmenteni, jellegzetes stílusjegyeit meg-
őrizve meg lehet menteni.  Még egyszer kö-
szönöm ezt F. szűcs Gábornak.

Bíró György, városvédő

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

Ahol az ajánlatok Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu

TALÁLJA MEG HOZZÁ A KEDVEZŐ  
ÉS BIZTONSÁGOS LAKÁSHITELT!
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MAGIX FATELEP 
TŰZIFA 

ÁRUSÍTÁS
(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizva 
és konyhakészen,
 kiszállítással Békésen.

Tel.: 06-70/281-09-41 
Magyar u. 54.

FIgyelem! 
KéSZleTKIÁRUSÍTÁS 

a Fakuckó játékboltban 
november 15-től.

 –30% a könyvek kivételével 

minden termékre!

Módosult Tolnai Péter 
fogadóórájának időpontja 
A Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, Tol-
nai Péter fogadóórát tart a Békésen november 
14-én, kedden, 15 órától. Helyszín: Békés Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának Kistanácskozó 

terme. Érdeklődni telefonon vagy e-mailben le-
het. Telefon: 66/411-011, e-mail: varoshaza@
bekesvaros.hu.
 



32017. november 7.

Tűzbarát

Nagyon szerettem és sze-
retek olvasni. Gyerekko-
romban, mikor már ismer-
tem a betűk jelentőségét, s 
a sorrendjüket is össze bír-
tam pászítani, gyakran né-
zegettem az otthoni tékánk 
könyvcímeit. Sok megra-
gadt belőlük az agyamban. 
Az egyik ilyen Jan: Őrtü-
zek a pusztán című törté-
nelmi regénye, mely arról 
szól, hogyan tört be Nagy 
sándor serege Közép-ázsi-
ába, és milyen hősi küz-
delmet vívtak a szabad-
ságszerető népek az ide-
gen hódítókkal. Megjele-
nik a felkelt lakosság ve-
zérének, Szpitamennek le-
gendás alakja is. Róla meg 
a mi magyar hősünk jutott 
eszembe: „Mint ha pász-
tortűz ég őszi éjszakákon/
Messziről lobogva tenger 
pusztaságon: /Toldi Miklós 
képe úgy lobog fel nékem/
Majd kilenc-tíz ember-öltő 
régiségben.”
No, igen. Az ember tudat-
alattija is ott jár ahol a szí-
ve. A székely hegyek őrtü-
zeinél, melyek most, óra-
igazgatás után alig egy 
nappal meggyulladtak ha-
tárokon túl is. Még itt, Bé-
késen is. Az ilyen tüzek 
nemcsak a testet melegítik, 
hanem a lelket is. Gyerek-
koromra visszatérve, mikor 
lovas kocsival vagy szánnal 
mentünk és ránk sötéte-
dett, nem egyszer voltam 
szemtanúja a pásztortüzek-
nek. Borzongatóan vadre-
gényesnek tűnt az egész, 
félelmetesnek és archaikus-
nak. Mert miről is beszé-
lünk? A lexikonok szerint 
a pásztorok, a munkájuk, 
utazásuk során pusztában, 
erdőben éjjelezők enyhe-
lyük mellett a puszta föl-
dön gyújtottak tüzet, ami 
nemcsak világításul, ha-
nem szálláshelyük védel-
méül is szolgált a támadó 
vadakkal, vagy más táma-
dókkal szemben, veszély 
esetén pedig felvillantása, 
felszítása a jeladás és a se-
gélykérés eszköze is lehe-
tett. Őrtüzeket gyújtot-
tak őrhelyükön a katonák, 
vagy a különféle őrségre 
kivezényelt falusi embe-
rek. Az őrtűz télen-nyáron 
égett. Ha szükséges volt, 
egy-egy szálláshely körül 
több őrtüzet is gyújtottak. 

A tűz melege a szálláson 
lévő jószágot, embert véd-
te hidegtől, nyáron füstje 
tartotta távol az esti, éjje-
li rovarokat, őrtüzek mel-
lett készítették ételeiket is. 
Amíg a tűzgyújtás nehe-
zebb, körülményesebb fel-
adat volt, az őrtüzeket nap-
pal sem hagyták kialud-
ni, folyamatosan táplálták. 
Pásztor-szállásokon a szál-
lás rendjéért felelős felada-
ta volt megfelelő tűzrevaló-
ról gondoskodni, azt tarta-
lékban is felhalmozni. Al-
földön például a kisbojtáré. 
A szállásra támadó vadak-
kal szemben a tűzből kika-
pott vagy a tűzben fellob-
bantott csóvákkal is véde-
kezhettek. Különben az őr-
tűz a békés érintkezés he-
lyéül is szolgált. A szállás-
ra érkező idegeneket a tűz 
mellett fogadták, ott kí-
nálták hellyel, a szálláson 
lakók is az őrtűz mellett 
időztek, heverésztek, szó-
rakoztak munkájuk végez-
tével. Sajátos szokás volt, 
hogy az úton járó, összeta-
lálkozó emberek, ha meg-
álltak hosszabb-rövidebb 
pihenésre, beszélgetésre, 
nap közben is tüzet raktak, 
amivel jó szándékukat is 
kifejezésre juttatták. 

Eredete a szabadban éj-
szakázó pásztoréletben gyö-
kerezik, ennek megfelelő-
en mindenütt megtalálha-
tó, ahol az állatokat sza-
badban hálatták. A falkák 
mellett néha félkör alakban 
több pásztortüzet is raktak. 
Lángjában gyakran szalon-
nát sütöttek, kenyeret pirí-
tottak. Télen melegedtek, 
nyáron tanyáztak, nótáztak 
mellette. Erdély egyes része-
in a pásztortűzzel a gonosz 
szellemeket, járványt hozó 
démonokat igyekeztek távol 
tartani. A tűz tehát sohasem 
aludhatott ki. Ezt az Alföl-
dön a kezdetleges tűzgyújtá-
si eszközökkel magyarázták, 
Erdélyben pedig azt tartot-
ták, hogy a tűz kialvása bal-
szerencsét jelent. 
   Jelentjük a jövőnek: a 
tűz nem aludt ki. A bal-
szerencse hiába ódalog er-
re. Mindig voltak olyan 
székelyek, magyarok, akik 
a legsötétebb diktatúrák-
ban is őrizték a parazsat 
legalább, melyből bármi-
kor tüzet lehet csiholni. 
Most kellett, ismét. Jelez-
ni, hogy vagyunk, ott va-
gyunk, ahol kell és ébe-
rek is. Várunk mindenkit, 
ki baráti szándékkal mele-
gedne, de ismerjük a láng 
használatának önvédelmi 
módozatát is.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
november 4-11. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
november 11-18. 
Levendula Patika (Csabai u.)
november 18-25. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.).

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

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Balogh Vilmos Zoltán és Kovács 
Éva Eszter, Árvai Károly és Nagy 
Anna, Bondár Péter és Kocsor 
Irén, Rácz Rajmund és Czinanó 
Izabella, Papp Zoltán és Nagy 
Marina, Kürti István és Szabó 
Andrea Katalin (Hódmezővásár-
hely). 

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
Bereczki Sándorné Bárány 
Margit (70 évesen, Tarhos), 
Rocskár Mihály (60, Bélme-
gyer), Tóth Elekné Veres Julian-
na (69), Szabó Imre (76), Mucsi 
Józsefné Nagy Julianna (76), 
Bíró Jánosné Veres Ilona (88), 
Kovács László (76), Kövér Ist-
ván (62, Murony), özv. Berczi 
Gáborné Őri Eszter (78).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk

Jön a cipős 
doboz akció
A Baptista-Pont felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy köze-
ledik a cipős doboz segélyak-
ció ideje. Kérik, hogy akinek a 
módjában áll, készítsen aján-
dékcsomagot a szegény em-
bertársaink megsegítésére. 
Egyénileg elkészített csoma-
gokat is várnak, továbbá olyan 
csoportok jelentkezését, ame-
lyek idősek klubjában, irodá-
ban, rendvédelmi szervnél, 
mezőgazdasági vállalkozás-
ban, óvodákban, iskolákban, 
baráti társaságban szervezked-
nek az akcióban. 
A kész ajándékcsomag lead-
ható a békési Baptista Pont-
ban, ahová közösségi szolgá-
latra fiatalok jelentkezését is 
várják. Telefon: 0036-20/92-
93-773. E-mail: adomany@
bekesibaptista.hu.  

Emlékezés a forradalmon hőseire
A kellemetlenül szeles, esős, hi-
deg időjárás miatt a szokottnál 
kevesebben vettek részt az ok-
tóber 23-i ünnepi megemléke-
zésen. Dr. Takács árpád, Békés 
megyei kormánymegbízott ün-
nepi beszédében leszögezte: 1956 
jelkép, a szabadság, a bátorság és 
az elnyomás elleni szenvedélyes 
helytállás szimbóluma. 
- Október 23-án a forradalom 
és szabadságharc hőseire és a 
megtorlás mártírjaira emléke-
zünk. A szabadságharc látszó-
lag elbukott ugyan, de a sza-
badságvágy sosem veszett ki az 
emberekből, és végül ez veze-
tett el 1989-ig, a rendszer meg-
döntéséig – mondta a szónok. 
Kiemelte még, hogy azokban 
a 61 évvel ezelőtti dicsőséges 
napokban az egész világ meg-
tudta, mit jelent magyarnak, a 

megküzdött szabadság népé-
nek lenni.
Az ünnepség folytatásában 
Tomanek Gábor és Nagy Erika 
békéscsabai színművészek ze-
nés-irodalmi műsorral emlékez-
tek. Végül koszorúzás zajlott. El-

jött és fejet hajtott az áldozatok 
emléke előtt az F. szőke család 
is. 1991-ben a Forradalmi em-
lékmű a család felmenőjének, F. 
szőke Gábornak, a volt Munkás 
Tanács elnökének adományából 
készülhetett el.  Szegfű K.

A szobrot adományozó F. Szőke család tagjai is koszorúztak.
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Leszakadó területek és hátrányos 
helyzetű személyek felzárkóztatása 
(Folytatás az 1. oldalról)
A projektet bemutató szak-
mai rendezvényen Izsó Gábor 
polgármester éppen eme ösz-
szetettségét emelte ki. Azt, 
hogy a 172,5 millió forintból 
megvalósuló projekt tényleges 
esélyt kínál a felzárkóztatásra, 
a programba bevont 240 sze-
mély szociális, társadalmi, fog-
lalkoztatási és egészségügyi 
hátrányainak leküzdésére.
A pályázat menedzselését 
Almási Gyöngyvér végzi, aki 
részletesen ismertette a ter-
veket. A 36 hónapon keresz-
tül, 2020. április végéig zajló 
projekt összefogásból született 
meg. A főpályázó Békés Város 
Önkormányzata volt, konzor-
ciumi partnerként a Békés Vá-
rosi Szociális Szolgáltató Köz-
pont, a Gál Ferenc Főiskola 
Békési szakképző iskola, vala-
mint a Békési Kommunális és 
Szolgáltató Kft., további part-
nerként a Magyar Pünkösdi 
Egyház Országos Cigánymisz-
sziója, a Reményhír Alapít-
vány és a Békés Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya dol-
gozik majd együtt. A számos 
részterületre fókuszáló, szer-
teágazó programban kiemel-
ten fontos a képzés. Az alap-
kompetenciák megszerzése 
után piacképes és a térségben 
hiánynak számító területeken 

lehet (konyhai kisegítő, tisztí-
tás-technológiai szakmunkás, 
kertépítő- és fenntartó, asz-
talos-ipari összeszerelő) szak-
mai képzettséget szerezni. To-
vábbá az elhelyezkedést segítő 
és a munka iránti motiváltsá-
got javító tréningeket is bizto-
sítanak. Fontos még a szociá-
lis munka, benne az egyéni és 
családi tanácsadás. Vannak a 
programnak az egészségügyi 
hátrányokat leküzdeni szán-
dékozó részei is. 
- Az élet minden területén 
szakember nyújt segítséget, ez-
zel valódi esély teremtődik a te-
lepszerű lakókörnyezetben élők 
életminőségének javítására – 
mondta Almási Gyöngyvér.
Az „Együtt az integrációért 
Békésen” pályázat része egy 
másik, szintén a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív 
Programban elnyert forrásból 
megvalósuló kezdeményezés. A 
„Leromlott városi területek re-
habilitációja” című, ugyancsak 
most útjára indított projektről 
(TOP-4.3.15) Kádasné Öreg Ju-
lianna, a szociális szolgáltató 
igazgatója számolt be. Ennek 
lényege, hogy a kijelölt, hatházi 
szegregált területen infrastruk-
turális fejlesztések történnek. 
Modern szociális bérlakások 
kialakítása, közösségi ház lét-
rehozása és élettel megtöltése, 
járdák felújítása, játszótérépí-
tés, parkfelújítás mind-mind 
azt szolgálják, hogy ez a város-
rész ne legyen többé egy sok-
szoros hátrányokat elszenvedő 
lakosságú, leszakadó terület – 
mondta el a szakember. 

Szegfű Katalin

Nagyon sokakat érdekelt az induló projekt, amit a Városháza nagyter-
mében mutattak be.

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

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

Házhoz szállítás 
12–22 óra között.

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ! 

KUglIZvA 
vAgy 

KonyHAKéSZen  
Tölgy, bükk, gyertyán 

vegyesen. 
Rendelésfelvétel: 

00 36-70/634-52-95, 
00 36-70/50-23-914. 

Legyen tél, legyen nyár, 
hA náLunK RendeL, 

JóL JáR!
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Csendesül...
re-formácIó: vIssZA – de hovA? 

Amikor a „reformáció” szót halljuk, általában előre haladó fo-
lyamatra gondolunk. Pedig a „re-” előtag a latinban, ahonnét ez 
a szó származik, és azt jelenti, hogy „vissza”. A szó eredeti jelen-
tése tehát: visszaalakítás. 

Amikor Luther Márton 500 évvel ezelőtt szót emelt az egyház 
megreformálásáért, szintén visszaalakításra gondolt. Arra, hogy 
vissza kell térni az egyház eredeti hitének alapjához, a Bibliához, 
hogy az istenről kialakult torz felfogás, és az annak következté-
ben kialakult zűrzavar helyreálljon. 1500 évvel Luther előtt Jézus 
Krisztus célja ugyanez volt. Az emberek mindkét korszakban té-
vesen ismerték istent, ezért féltek tőle, és emiatt éltek és gondol-
kodtak úgy, ahogy. 

A reformáció évfordulója felvetett bennem néhány kérdést, 
melyeket az alábbi sorokban szeretnék megosztani a kedves olva-
sókkal. Ma Magyarországon az emberek nagyjából fele mondja 
magát kereszténynek. Miben látszik ez meg? Mi a hitük alapja? 
Milyen módon gondolkodnak istenről, és hogyan viszonyulnak 
hozzá? Vajon mit tenne Márton szerzetes, ha ma élne? Vajon kez-
deményezne re-formációt? Lehet, hogy ma is vissza kellene térni 
az alapokhoz? 

Simon Csaba, lelkipásztor

Először Magyarország történetében nyugdíjprémiumot fi-
zet a kormány novemberben, ilyen még nem volt - mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök. „Olyan országot akarunk épí-
teni, amelyben minden nemzedéknek megvan a maga helye, 
egy többgenerációs Magyarországban gondolkodunk.” Idén 
is kapnak karácsony előtt 10 ezer Ft értékű Erzsébet-utal-
ványt a nyugdíjasok. A háttere: ha a gazdaság jól teljesít, 
akkor abból az egész országnak többlete keletkezik, amiből 
a nyugdíjasoknak is részesülniük kell, mert „ha sikeres az 
ország aktív része, akkor legyen sikeres a már inaktív része 
is”, hiszen az ő munkájuk hozzájárult a most aktívak sikeré-
hez. 2018-ra is jó remény van arra, hogy lesz nyugdíjprémi-
um. Az államadósság minden évben csökken, a nyugdíjakat 
nem hitelből emelik, hanem az ország saját teljesítményéből. 
Nem csak azok kapnak nyugdíjprémiumot, akiknek törvény 
szerint járna, hanem mindenki, aki nyugdíjban vagy nyug-
díjszerű ellátásban részesül. Maximuma 12 ezer forint, amit 
egy átlagnyugdíjas meg is kap. A prémiumon felül kiegészí-
tő nyugdíjemelést is fizetnek, ami egy 118 ezer forintos átlag-
nyugdíjnál több mint 11 ezer forintot jelent. Így egy átlag-
nyugdíjas mintegy 23 ezer forinttal kap többet november-
ben, mint amennyi esedékes lenne.

AdJunK eSÉLYT AZ ÉLeTRe neKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Rekordokat döntöget 
a 2018-as Békési Újság Kalendárium

Minden korábbinál több ér-
deklődőt vonzott a kulturá-
lis központba a 2018-as Bé-
kési Kalendárium bemutatója. 
Ezen az október 20-i ünnepi 
alkalmon köszöntötték és ju-

talmazták a cikkszerzőket, fo-
tósokat és más munkatársakat, 
valamint azokat a pályázókat, 
akiknek irodalmi- vagy fotó-
pályázata bekerült a 160 színes 
oldalon megjelent kiadványba. 

- A 13. alkalommal kiadott 
Békési Kalendárium kicsit 
más, mint az előzőek. Több 
családtörténet, életútleírás, 
visszaemlékezés kapott benne 
helyet, melyek mintegy csepp-
ben a tengerként mutatják be, 
hogy mit is jelent békésinek 
lenni, őseink példájából és sor-
sából meríteni a ma és a jöven-
dő megéléséhez – mondta el a 
bemutatón a kötet szerkesztő-
je, szegfű Katalin. Az esemé-
nyen Oláh Levente helyi éne-
kes-tehetség lépett fel és saját 
pályázati írását Urbancsekné 
Sebestyén Marianna olvasta 
fel a közönség előtt.

A Családért Alapítvány ál-
tal kiadott 2018-as Békési Új-

ság Kalendáriumhoz más le-
gek is kapcsolhatók. Rekordot 
döntött az irodalmi pályázatra 
jelentkezők száma. Összesen 
tizennégyen ragadtak tollat, 
közülük heten most először. 
A népszerű pályázat témája a 
„Békés: örök változásban is ál-
landóság” volt. Rekord a pél-
dányszám is: a könyv 1350 pél-
dányban jelent meg és kínál 
sokféle témában olvasnivalót 
a helyieknek, környékbeliek-
nek, békési kötődésűeknek a 
következő hónapokra. 

A Kalendárium egyes békési 
boltokban megvásárolható, to-
vábbra is mindössze 750 forin-
tos áron. Ajándék könyvjelző 
minden vásárlónak.

„Boldog Iskola” lett a Dr. Hepp suli
Háromszázötven iskola kö-

zött a békési Dr. Hepp Ferenc 
általános iskola is elnyerte a 
Boldog Iskola címet. A béké-
siek a 4/C osztállyal pályáztak. 

A Boldog Iskola címátadó 
ünnepségre a közelmúltban 
került sor Budapesten, a Dü-
rer Rendezvényházban. Erre az 
alkalomra Vidáné Endrődy il-
dikó igazgatóhelyettes kísérte 
el Gyurovits Katalin és Tarko-
vács Gréta tanítónőket. Mind-
hárman tanítják a 4/C osz-
tályt.

„A jó boldogságóra titka” 
címmel Bagdi Bella, a Jobb 
Veled a Világ Alapítvány el-
nöke tartott előadást. Ő a Bol-
dogságprogram megálmodója, 
elindítója és szakmai vezetője, 
életmódfejlesztő énekesnő. Ez-

után olyan intézmények elő-
adói következtek, ahol már fo-
lyik a Boldogságprogram. Ké-
sőbb a Boldogságóra könyvek 
bemutatóját láthatták a pe-
dagógusok, és előadást tartott 
Oláh Attila professzor is, aki 
a Boldogság Intézet tudomá-

nyos szaktanácsadója, az EL-
TE Pozitív Pszichológia Labo-
ratórium vezetője és a Magyar 
Pszichológiai Társaság elnö-
ke, valamint Dr. Bagdy Emő-
ke professzorasszony, az is-
mert pszichológus, aki egyben 
a Boldogságprogram fővédnö-

ke. A címátadókat követően a 
Boldog iskola és Boldog óvo-
da cím birtokosai szakmai cso-
magot vettek át. A békési is-
kola is gazdagodott új Boldog-
ságóra könyvekkel, amelyek 
tartalmazzák Bagdy Emőke 
relaxációs programját. Oláh 
Attila szerint mérési eredmé-
nyekkel alátámasztott tény, 
hogy a boldogságórán elsajátí-
tottak hatására a tanulók op-
timistábbak, magabiztosabbak 
és kitartóbbak lesznek. Jobb 
teljesítményt érnek el a krea-
tív gondolkodást, az ötletgaz-
dagságot és a gondolkodásbe-
li rugalmasságot vizsgáló tesz-
tekben, fejlődik az érzelmi in-
telligenciájuk, javul az empáti-
ás képességük és a szociális ér-
zékenységük. 

Jelentős fejlesztések a rendelőben 
november 2-án a rendelőintézetben tájékozódott a fejlesz-
tésekről Mucsi András, a képviselőtestület Ügyrendi, La-
kásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 

Erdélyi Imola, a Béké-
si Gyógyászati Központ és 
Gyógyfürdő igazgatója a hely-
színi bejárás kapcsán elmond-
ta, hogy a város legmodernebb 
telefonközpontja áll az intéz-
mény rendelkezésére. Az idén 
az elektromos hálózatot felújí-
tották. A laboratórium kórhá-
zi színvonalú fejlesztésen esett 
át, számos új eszközt szerez-
tek be. Négyszázezer forintból 
ionmentesítő készülékkel mo-
dernizálták a víztisztítási tech-
nológiát, mely ez a vizsgálatok 
minőségi elvégzéséhez elen-
gedhetetlen. Mindehhez a szá-
mítógépes hálózat fejlesztése 
társult, a leleteket a békéscsa-
bai kórháznak is el tudják jut-

tatni. Az ultrahangnál 2,4 mil-
lió forint értékben új fejet vet-
tek, amellyel alaposabb vizs-
gálatot lehet végezni. Lehető-
ség van szívultrahang vizsgá-
latra is. 

A nőgyógyászaton új vizs-
gálószéket vettek, amely állít-
ható, így az idős, mozgásuk-
ban akadályozott páciensek 
vizsgálata könnyebb, elhelyez-
kedésük kényelmesebb. A bi-
zottsági elnök erről dr. Rákos 
Márta szakorvossal is beszélt. 

A védőnőknél új pelenkázó 
asztalokat és játéksarkot szer-
zett be a vezetés. 

Erdélyi Imola elmondta, 
hogy újonnan érkezett szak-
orvosok is dolgoznak az in-

tézményben, akik várják a 
betegeket. Kiemelte dr. Bar-
tóki László (urológia) és dr. 
Ottlakán Aurél (sebészet) fő-
orvosok munkáját, akik a 
gyulai kórházból járnak át 
rendelni. 

Mucsi András a látogatás 
után megállapította, hogy az 
intézmény Erdélyi Imola veze-
tése alatt látványos fejlődésen 
ment át, és erről a bizottság 
tagjai kihelyezett ülésen is tá-
jékozódnak. 

A Kalendáriumot a kiadvány szerkesztője, Szegfű Katalin mutatta be.
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nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

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

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

KeményFA BRIKeTT éRKeZeTT!

Modern eszközbeszerzésekkel a minél magasabb színvonalú betegel-
látást szeretnék megvalósítani. 
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Mozgalmas őszi hetek 
állnak a Békés Vá-
rosi Szociális Szol-
gáltató Központ 
Derűs házának el-
látottai mögött - 
tájékoztatott Szabó 
Éva, terápiás mun-
katárs. Szep tember de-
rekán a Szolnoki REP-tárba 
látogattak, amely az ország 
egyik egyedülálló repülőgép 
gyűjteménye. Kirándulótár-
saik a Kétegyházi sérült Fi-
atalok és segítőik Egyesüle-
tének ellátottjai voltak, aki-
ket már tízéves barátság fűz 
a békésiekhez. Emlékezetes 
mindannyiójuknak egy orosz 
repülőgép kipróbálásának le-
hetősége, a Tisza-parti séta, 
a Megyeháza rózsakertje és a 
város szökőkútjai. 

Szeptember végén a Két-
egy házi Sportnap zajlott. A 
hét versenyzővel induló Derűs 
ház nagy erőbedobással ver-
senyzett. Csicsák Hajnalka és 
Csató Zsolt mindhárom egyé-
ni versenyszámában dobogós 

helyezést ért el. Összesí-
tésben a negyedik he-

lyet szerezték meg a 
békésiek.

Október 13-án 
zajlott a 10. Játék-

szín elnevezésű kul-
turális találkozó, a 

Békési Mentálhigiénés 
Egyesület rendezvénye. Ezen 
a Békés Városi szociális szol-
gáltató Központot idén Jurt 
Klára, a Dózsa utcai Családi 
kör mesemondója képviselte, 
aki produkciójával a legjobb 
egyéni produkció díját kapta 
meg.

Október 17-én a sarka-
di Szüreti mulatság résztve-
vői voltak. A békési Derűs 
ház őszi verscsokorral érke-
zett a rendezvényre. Bereczki 
Gáborné, Fábián ildikó, Ke-
lemen Margit, szűcs ildikó és 
Csatári István szívet melenge-
tő előadása nagy sikert ara-
tott. 

Az őszt a szarvasi arboré-
tumban tett kirándulással ko-
ronázta meg a Derűs ház.

A demenciáról

A demencia a magasabb szellemi működések hanyatlásával és 
a függetlenség elvesztésével járó kórképek összefoglaló neve. 
Hátterében számos betegség állhat, leggyakoribb közülük az 
Alzheimer-kór. A demencia nemcsak az érintett személy életét 
változtatja meg, hanem az őt gondozó családja, barátai életére 
is hatással van. Átszerveződnek a családon belüli szerepek, ez 
pedig anyagilag, lelkileg, szellemileg és fizikailag is komolyan 
megterhel minden családtagot – ugyanis előbb-utóbb állandó 
felügyeltre, folyamatos segítségre szorul az, akinél jelentkeznek 
a szellemi leépülés tünetei. 
A betegség kezdetben az emlékezet zavarával jár, később azon-
ban a személyiség megváltozásához és az önellátási képesség 
elvesztéséhez vezet.
Jelenleg sajnos nem ismerünk olyan terápiát, amellyel meg-
állítható lenne az idegsejtek pusztulása. A gyógyszeres ke-
zeléssel és a komplex terápiás lehetőségekkel, időlegesen 
javíthatjuk a beteg állapotát, életminőségét tartósan megőriz-
hetjük.

Folytatjuk…

A jövőnk őrzője
interjúalanyom a 33 éves szojka Petronella határozott, ma-
gabiztos, barátságos személyiség. Hogy lehet a jövő őrzője 
egy karcsú fiatal lány? A kérdésre egy cato-idézettel  vála-
szolhatok: ,,Őrizzük, tartsuk fenn emlékeinket, gyűjtsük 
össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek azok, s ez-
által is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen és kéte-
sebb a jövő.” Ő pont ezt teszi. szem előtt tarja, hogy a jelen 
a múlt jövője és a jövő múltja. 

- Néprajzos-muzeológus a 
foglalkozása. Mit érthetünk 
ezen?

- Az egyetem befejezése 
után sokáig csak kerestem a 
helyemet a munka világában. 
Például két és fél évig a kultu-
rális központban voltam mar-
ketingasszisztens. Aztán végül 
sikerült megtalálnom a nekem 
való feladatot, és a Békés Vá-
rosi Jantyik Mátyás Múzeum 
munkatársa lettem, két éve. 
sokrétű a munkám. nemcsak 
a már meglévő néprajzi gyűj-
teményt kezelem, hanem ha 
felajánlás érkezik a múzeum-
ba, akkor azt szakszerűen le is 
kell dokumentálni a gyarapo-
dási- és leltárkönyvbe. Évente 
kiállítást, illetve tárlatot ren-
dezek, ezekhez kapcsolódóan 
interaktív múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat tartok az óvo-
dás korosztálytól egészen az ál-
talános iskola felső tagozatáig, 
ami magában foglalja a tárlat-
vezetést és kézműves foglalko-
zásokat is. Fontos, hogy a ha-
gyományok tiszteletére, a régi 
tárgyak tiszteletére már egé-
szen kicsi kortól rávezessük 
a gyerekeket. A városhoz és a 
vonzáskörzetéhez kapcsoló-
dó még alig vagy egyáltalán 
fel nem dolgozott hagyomá-
nyokat, szokásokat kutatom 
és publikálom. Szeretném, ha 
nem az a kép élne az emberek-
ben, hogy a múzeum egy po-
ros, és csak minden „kacatot”, 

régiséget elnyelő épület, ahova 
nem érdemes ellátogatni. Ezért 
ösztönzünk a kollégáimmal 
mindenkit, hogy idejétől füg-
gően kiállítás-megnyitókra, 
vagy legalább az évente meg-
rendezett Múzeumok Éjszaká-
ján jöjjön el a Békési Galériá-
ba és érezze át a régi, de mégis 
újdonsággal ható tárgyak mi-
liőjét.

- Mik a szépségei, nehézségei 
a munkájának?

- Mindig öröm látni egy-
egy kiállítás alkalmával, hogy 
nemcsak a gyerekek, hanem 
a felnőttek is rácsodálkoznak 
a régmúlt tárgyaira, munka-
folyamataira, esetleg egy-egy 
eszközt kipróbálva, megtapo-
gatva átélik nagy- és dédszü-
leik életének egy-egy mozza-
natát. Sokan nosztalgiázni jár-
nak a múzeumba. Sajnos egyre 
kevesebb tárgyi felajánlás érke-
zik, mivel a paraszti lakáskul-
túra újra fénykorát éli. De így 
is nagyon sok tárgy, ami más-
nak „szemét”, mégsem kerül 
be hozzánk, hogy megment-
sük az utókor számára.

- Rendszeres publikálója a 
Békési Kalendáriumunknak. 
Mi ösztönzi e plusz felvállalá-
sára? 

- Békés város néprajza egy 
nagyon szép összefoglaló mű 
településünk hagyományai-
ról, szokásairól, antropológi-
ájáról, de a terjedelem véges-
sége miatt bizonyos témákat 

csak felületesen érint. Mivel 
én abban a szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy a régi doku-
mentumokhoz és tárgyakhoz 
hozzáférek, kötelességemnek 
érzem, hogy mindig egy-egy 
újabb gyöngyszemét ismertes-
sem meg a békési olvasókkal.

- A román ortodox egyház 
világi képviselője is.

- Felnőtt fejjel, 2009-ben ke-
resztelkedtem meg. Korábban 
semmilyen vallást nem gyako-
roltam.  Az egyetemen vallás-
néprajzot is tanultunk, de egyik 
egyházi szertartás sem raga-
dott magával úgy, mint az or-
todox, vagy ahogyan Magyar-
országon ismerjük, görögkeleti. 
A liturgia során a tömjén illa-
ta és a szerzetesek vagy szerze-
tesnők éneke egy ősi, középkori 
hangulatot képes előidézni, ami 
nemcsak magával ragad, ha-
nem számomra lelki megnyug-
vást is jelent ebben a rohanó vi-
lágban. Amikor 2013-ban meg-
halt az utolsó egyházgondnok, 
akkor kért fel Siluán püspök-
atya, a Magyarországi Román 
Ortodox Egyház vezetője, hogy 
vállaljam el a gondnoki fel-
adatokat. Ekkor csak a temető 
gondozása került hozzám, majd 
miután egy év múlva meghalt 

Csumpilla Demeterné, az utol-
só itt szolgáló pap özvegye is, 
az összes egyházgondnoki fel-
adat rám szállt. Ez a társadalmi 
megbízatás a temető gondozá-
sát, az adminisztrációs felada-
tokat, valamint mielőtt el nem 
kezdődtek a felújítási munkála-
tok, a templom takarítását je-
lentette. Illetve, ha valaki meg 
szerette volna tekinteni az épü-
letet, akkor előzetes jelentke-
zést követően kis ismertető elő-
adást is tartottam az érdeklődő-
ket. Jelenleg Békésen tudomá-
som szerint 30-35 ember vall-
ja magát ortodox hitűnek, de 
a szertartásainkat a templom 
felújítási munkálatai miatt egy-
előre nem tudjuk megtartani. 
Remélem ez hamarosan változ-
ni fog.

- Mit kell még tudnunk ön-
ről?

- Békésen, de nem törzsgyö-
keres békési családba, harma-
dik gyermekként születtem. 
A Debreceni Egyetemen nép-
rajz-történelem szakpárján 
diplomáztam, ahol néprajzon 
a felkínált szakirányok közül a 
muzeológia ragadott meg, tör-
ténelem szakon pedig tanár 
szakvizsgát is tettem. Már al-
sós koromban beleszerettem a 
gyöngyalapú ékszerekbe, ami-
ket kisebb-nagyobb sikerrel el 
is készítettem, majd az egyete-
men alatt a drótékszer-készítés 
lett a nagy kedvenc. De meg-
tanultam horgolni, kötni és 
varrni is. A múzeumpedagó-
giai órák miatt igyekszem mi-
nél több kézműves technikát 
elsajátítani, gyakorolni, hogy 
minél színesebbé tudjak tenni 
egy-egy foglalkozást. 

Gugé
Következő beszélgetőtárs: Bíró 

Péter futballedző. 

Ingyenes szervizelés a balesetek 
megelőzéséért

Az ORFK - Országos Baleset-
megelőzési Bizottság október 16-
tól december 8-ig meghirdette 
a „Látni és Látszani 2017 - egy-
másért” elnevezésű kampányát, 
amelyben arra kérik a gépjár-
művezetőket, hogy vizsgáltassák 
át az autójuk világítását és szél-
védőjüket, valamint ellenőriztes-
sék látásukat, mégpedig ebben 
a programban térítésmentesen. 
A kampányhoz szakszervizek és 
optikusok csatlakoztak az ország 
egész területén.

A járművizsgálatra magán-
személyek és cégek egyaránt 

jelentkezhetnek gépjárműve-
ikkel. A kezdeményezés sze-
mély- és tehergépkocsikra, 
valamint a motorkerékpárok-
ra is vonatkozik. A vizsgálato-
kon megjelent gépjárműveze-
tők részére a szervizek külön 
a kampányra készített igazoló 

lapot adnak át, mely igazolja, 
hogy a vizsgálaton részt vett és 
ott a járműve megfelelt a jog-
szabályokban előírtaknak.

A kampány másik ele-
me a gépjárművezetők látás-
ellenőrzése. Ezzel kapcsolat-
ban érdemes felkeresni a www.

latnieslatszani.hu weboldalt, 
ahol a csatlakozott optikák és 
szervizek listája is megtalálható.

A Békés Városi Baleset-meg-
előzési Bizottság kéri a gépjár-
művezetőket, hogy éljenek ezek-
kel a lehetőségekkel. Vegyenek 
részt díjmentes látásellenőrzésen, 
hiszen az éles látás a biztonságos 
közlekedés alapfeltételei közé 
tartozik. Vizsgáltassák át jármű-
veiket, különös tekintettel a vi-
lágításokra. A szükséges javítá-
sokat pedig végeztessék el azért, 
hogy csökkentsék a balesetek be-
következésének kockázatát.  

Kiránduláson a romániai prislopi 
kolostornál.
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Ingatlan 2 millió forintig

Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 400 ezer Ft. Tel.: 
70/236-35-37.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Eladó vagy kiadó Békés központjában 
kétszobás családi ház, vagy tömblakás-
ra cserélhető. Ára: 4,5 millió Ft. Érd.: 
30/213-83-73.
Kisvasút sor 19. szám alatti, háromszobás, 
összkomfortos ház eladó. Irányár: 5 millió 
Ft. Érd.: 70/245-51-39.

Ingatlan 5-7 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Alsóépületek, két csempekály-
ha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-
82. 
Mátra utcában nagy portával lebontan-
dó, felújítandó vagy bővíthető ház eladó. 
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 20/33-93-474.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 5,8 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Csallóközi utcában nagy gyümölcsöskert-
tel ház eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 66/415-
469, 30/612-70-21.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Fürdő közelében háromszobás, összkom-
fortos lakóház melléképületekkel kis tel-
ken eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. 20/265-
01-55.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25.  
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás el-
adó az Adyn vagy kertes házra cserélhető. 
Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de 
nagy telekkel rendelkező házamat elcse-
rélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. 
Érd.: 30/402-26-37.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 7 millió Ft-ért vagy első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-
73-40.

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Ady 14D-ben II. emeleti, kétszobás, gáz-
cirkófűtéses, klímás, szép állapotú, erkély 
nélküli lakás eladó 7,3 millió Ft-ért. Tel.: 
30/94-99-918.
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a 
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 
70/36-13-776. 
Széchenyi téren II. emeleti, háromszobás 
lakás eladó 8,5 millió Ft-ért. Azonnal be-
költözhető. Egyéni központi fűtés. Tel.: 
66/643-973, 70/948-39-40.

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

InGATLAn 

tIsztelt olvAsóInk! 
lapunkban kIzÁrólAG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FeltÜntetIk 
Az In GAtlAn IrÁnyÁrÁt is.  

Megértésüket köszönjük. 

2+félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ady 10-ben I. emeleti, 70 m2-es, 2,5 szo-
bás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/633-82-53.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Csendes helyen II. emeleti, 72 m2-es szép 
lakás eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.: 
30/518-07-28.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65. 
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai 
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy 
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.: 
70/77-44-751. 
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyo-
sós kockaház nagy portán, melléképüle-
tekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár: 
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751. 
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű, 
egyszerűen alakítható, családi ház eladó. 
Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 00 36 70/279-
6226.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó a Malom-
végen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24.  

KIAdó InGATLAn
Kertes ház gyermektelennek kiadó. 
30/384-23-79.
Lakás kiadó 40 ezer Ft-ért + rezsi. Tel.: 
20/395-40-33.

InGATLAnT KeReS
Albérletet keresek Békésen, sürgősen. 
70/368-73-36.

KeRT, SZánTóFÖLd
Telekgerendáson 4 hektár szántóföld el-
adó. Érd.: 70/366-61-48.
Szécsénykertben 6 kvadrát szántó eladó 
reális áron. Tel.: 66/643-452, este.
Termő gyümölcsöskert kis kőházzal 
Rosszerdőn eladó. Áram, ásott kút. Érd.: 
66/634-372, este.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó fizetéskönnyítéssel. Télen is lak-
ható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Maróban 18160 m2 föld eladó. Érd.: 
70/379-14-53.
Sebők kertben 1108 2-es zártkert kőházzal 
eladó. Villany, fúrt kút. Irányár: 950 ezer Ft. 
Érd.: 20/92-93-720.
Sebők kertben 1195 m2 zártkert eladó ter-
mő gyümölcsössel, téglaépítésű nyaraló-
val, pincével. Kamra, mosdó, szerszámos. 
70/645-31-79.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert 
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre, pihenésre 
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.

JárMű, AlKAtréSz
Féknélküli utánfutó friss műszakival eladó. 
Tel.: 20/413-42-47
Tornádó típusú elektromos kerékpár el-
adó. Tel.: 30/456-12-91.
Gyulán 126-os Fiathoz csomagtartótető, 
utánfutó ponyvával, friss műszakival el-
adó. Tel.: 30/648-39-12.
Lofty elektromos kerékpár jó állapotban 
eladó. Tel.: 70/94-87-608.

áLLAT
Hízó eladó. 30/277-95-43.
Tojótyúkok eladók. Tel.: 30/725-78-97.
Kuvasz kiskutya eladó. Tel.: 30/279-46-96.
Pecsenyekacsa, liba, gyöngyös, előnevelt 
csirke, vágnivaló nyúl eladó. Raktár u. 24. 
70/881-93-00. 
9 db fejős, vemhes kecske eladó. 70/315-
63-11, 70/315-73-47.
Birkák eladók. 30/485-99-16.

Eladó: fa targoncakerék és húzott cirok-
szakáll, 22 cm átmérőjű, 4 méter hosz-
szú eternitcső, bontott kisméretű tégla és 
Bohn cserép. Tel.: 30/433-79-89.
Körte cefre érett gyümölcsből eladó. 
66/638-983.
Száraz helyen tárolt, kisbálás búzaszalma 
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-
79-89.
Gyulán eladó: kovácssatu, kerítéselemek. 
Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: tárcsás mosógép, centrifuga, fűré-
szek, folyton égő német öntöttvas kályha-
csövekkel, új vízszűrő, nagy munkaasztal 
székkel, katonaláda, műfenyő, üzenetrög-
zítős vonalas telefon, fényképezőgép. Tel.: 
30/272-43-50.
Takarmányrépa eladó. Tel.: 30/30-19-822, 
70/647-07-75.
Szobapáfrányok és kaktuszok eladók. 
Deák F. utca 39.Tel.: 66/416-144. 
25 ezer Ft-ért piros színű kihúzhatós ágy, 
nagy heverő eladó. Érd.: 30/863-67-98.
2 db ágyneműtartós heverő eladó. Érd.: 
70/361-99-97.
Eladó: konyhaszekrény, gázpalack, cent-
rifuga, gázfőző, polcos szekrény, üveglap, 
márványlap, Simson Schwalbe, 28-as női 
kerékpár, álló virágtartó, kerek asztal, 4 db 
műanyag szék, kézikocsi, ülőke. Révész u. 
7. Tel.: 66/413-716.
Vízszintes gatterfűrész, ipari teljesítményű 
ponthegesztő, valamint vasipari koptató-
dob eladó. 20/520-15-40.
Eladók: műanyag 10-es rekeszek, Tho-
mas vízszivattyúk, villanymotor Honda 
600-ashoz, alternáló kasza. Érd.: 70/379-
14-53.
Aprítéknak vagy tüzelőnek kb. egy-más-
fél pótkocsira való gally ingyen elvihető. 
30/457-54-56.
Kb. 4 mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 
20/391-74-90.
Eladó: gázpalack, előszobafa, szódásüveg, 
női bundák, 37-38-as munkásbakancs, 
húsvágógép, rekamié, ülőgarnitúra, szo-
bafenyő, jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.
Hagyományos konyhabútor eladó. Far-
kas u. 1.
120x70 cm-es barna ebédlőasztal eladó. 
Tel.: 20/450-15-00.
Bontásból eladó: cserép, tégla, mozaiklap, 
vasoszlopok, konvektorok, kéményajtók, 
csatorna, csatornavas, bontott csempe-
kályha, fagyasztóláda. 20/472-96-58.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, 
régi is érdekel. Tel.: 30/513-19-56.
Eladó: 220-as hegesztőtrafó, japán táska-
permetező tömlővel és pisztollyal együtt, 
220 l-es műanyag cefrés hordó. Érd.: 
30/269-04-17.
Eladó: háromfázisú cirkula, szalagfűrész, 
cirkulakorongok, villanymotorok, hurka-
töltő, villanyórák almérőnek, bontott redő-
nyök, mosdókagylók, ablakok, ajtók, két-
ajtós modern szekrény, tükrök, állólámpa, 
csillárok. 20/47-29-658.
Keveset használt Makita láncfűrész eladó 
újszerű állapotban. 3,3 LE 52 cm3, 45 cm 
láncvezetővel. Irányár: 75 ezer Ft. Jószág-
ra cserélhető. Tel.: 30/822-47-88.
Eladó: konyhai asztal, mosogatóhoz gáz-
üzemű 5 l-es bojler, gáztűzhely, Naimann 
varrógép, kézmosókagyló csappal, mosó-
gép motorja. Érd.: 66/634-207.
Fémvázas gyári kukoricamorzsoló, 220 
V-os villanymotor meghajtással olcsón el-
adó. Női kerékpárra vagy légpuskára el-
cserélhető. Tel.: 30/513-19-56.
Megvételre keresek asztalos gyalupadot, 
marótárcsákat, szorítókat, húsdarálót, 
gázpalackokat. 20/472-96-58.

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA  
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

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

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: november 14. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Cégünk, a hArIlA-Plusz kFt. 2010 óta működik Béké-
sen a rendelőintézet emeletén. tevékenységi körünk: a hal-
lás állapotának felmérése és annak megóvása, illetve a már 
megromlott hallás javítása, fülzúgás kezelése. 

Célunk, hogy minél több hallásproblémával, fülzúgással 
küzdő emberen tudjunk segíteni. szlogenünk is ezt sugall-
ja: ne utazzon sehova, a megoldás a hArIlA!

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
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Osztálynapló 1972- 2017

Negyvenötéves osztálytalál-
kozóra jöttek össze az egykori 
8/A tanulói október 7-én egy-
kori tantermükben a 2. Számú 
általános iskola (ma szegedi 
Kis istván iskola) Rákóczi u. 8. 
szám alatti épületében. Az osz-
tálynaplóban 45 évvel ezelőtt 
31 név sorakozott, mára ez 27-
re csökkent, mert négyen örökre 
távoztak soraikból. A szervezők 
(Kovács Lajosné Veres Julianna 
és Halász Lajos) köszöntötték a 
megjelent egykori osztálytársa-
kat és tanárokat, majd gyertyát 
gyújtottak elhunyt tanáraik, 
Tasnádi Jolán osztályfőnök, Lele 
József, Dr. szúdy Géza, Mucsi 
József, Molnár istván, Vámos 
Lászlóné Emma néni és Berczi 
Józsefné Marika néni emléké-
re, s egyperces csenddel adóz-
tak  az eltávozott osztálytársak 

emlékének is. Az élet szerte-
szórta az egykori diákokat, so-
kan külföldön élnek vagy az or-
szág távoli részében. Van olyan, 
aki súlyos betegséggel küzd. Ta-
lán ez az oka, hogy mindössze 
tízen érkeztek meg, és számol-
tak be röviden eddigi életükről. 
Sikerek és tragédiák bontakoz-
tak ki néhány perc alatt. A ta-
náraik, akik el tudtak jönni, így 
Diviczki Lászlóné Magdi né-
ni, Andor Jánosné zsóka néni, 
Takács Ernőné Margit néni és 
Hanó Pálné irénke néni szintén 
elmesélték, mi történt velük az 
eltelt 45 évben. Ezek után a kis 
csapat felszedelődzködött és az 
egyik étteremben ízletes kései 
ebéd elfogyasztása közben elin-
dult az immár teljesen kötet-
len beszélgetés, mely az estébe 
nyúlt.  Gugé

Az osztálytalálkozó résztvevői.
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Fess 
Rochilde
CIPŐvÁSÁR!
2 pár 20%-os
3 pár 30%-os

engedménnyel!

Burgonya, 
hagyma 

89 Ft/kg-os 
áron!

Békés, teleki u. 17. 
Tel.: 66/411-023

TáRSKeReSÉS
50 éves, elvált, rendezett körülmények 
között élő férfi párját keresi. Érd.: 20/27-
450-60.
Vidám természetű 69 éves nő magas és 
intelligens barátját keresi. Tel.: 20/801-43-
49, este.

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

Villanyszerelés! Konnektorjavítástól 
háza villamos felújításáig számíthat 
rám! Szabó János. 06-30/993-00-48. 

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

Fűnyírást, kaszálást, láncélezést 
vállalok. 30/858-19-11. 

MunKáT KeReS, AJánL

Dolgozzon otthonról! Ajándéktárgyak 
csomagolása, egyebek. Érd: 06-90-
60-36-07. (audiopress.iwk.hu,  635 
Ft/perc, 06-12228397).

Házi betegápolói, idősgondozói munkát 
keresek. Tel.: 30/73-44-849.
Megbízható nyugdíjas férfi saját vagy a tu-
lajdonos gépkocsijával besegít vezetésbe, 
ügyintézésbe. Tel.: 30/269-04-17.

eGYÉb 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füs-
tölnivaló fűrészpor, keményfa osz-
lop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-
42. 

Eladó: 220 V-os betonkeverő, japán mo-
toros permetező új tömlővel, szórófejjel, 
háromfázisú terménydaráló. Tel.: 20/413-
42-47.
Eladó bor vagy pálinka tárolására alkalmas 
10-20-35-50 literes, megkímélt állapotban 
lévő műanyag tároló,10-15-25 literes üveg 
demizson, ballon. Érd.: 20/577-91-31. 
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, szé-
ket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústo-
kot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, 
zománcos és lemez tárgyakat, teljes ha-
gyatékot, régi ércpénzt és régi bankjegyet. 
Tel.: 30/245-69-25.
10 és 30 literes savanyító kőedény eladó. 
Tel.: 0036-70-279-39-73.
Kecskének, birkának való kisbálás gyep-
széna, pónikocsi eladó. 30/277-95-43.
Szilvacefre eladó. Tel.: 66/634-507.
Dióbél eladó 1800 Ft/kg. 30/258-04-69.
Nagyméretű ovális tükör és bogrács tartó-
val együtt eladó. Tel.: 66/414-822.
Famázsa eladó. Tel.: 30/725-78-97.
50 l-es üvegballon 5 ezer Ft-ért, japán per-
metező 35 ezer Ft-ért, háti permetező 12 
ezer Ft-ért eladó. Fűrészelt akácpallók, 
vas-raklapok eladók. Érd.: 70/379-14-53.
Marógép eladó. Irányár: 20 ezer Ft. Érd.: 
20/451-12-27.
2 db ágyneműtartós heverő és állólámpa 
eladó. Érd.: 70/361-99-97.
Ágdaráló eladó vagy 220 V-os cirkulára 
cserélhető. 70/77-35-562.
Eladó: minőségi új és használt paplan 
és párna, építkezésből megmaradt csú-
szásmentes, piros és szürke járólap. Érd.: 
30/94-55-433.
20 és 25 l-es, vesszőfonott demizson, kis 
mázsa súlyokkal, 15 és 20 l-es zsíros-
bödön eladó. Érd.: 66/414-928, 30/54-
45-746.
24-es, sebességváltós fiú kerékpár, szép 
állapotban eladó. Tel.: 30/48-44-973.
Eladó: fénymásológép, Orion tévé, varró-
gép, pékségbe vagy boltba való kenyeres 
állvány. Érd.: 66/646-017, 20/223-69-80.
Eladók: 3000 l-es műanyag tartály, alu 
pérócsövek, 2000 l-es fém gázolajtar-
tály, nagyteljesítményű szivattyú, négy-
soros gyári krumplikidúró, kapás fogas, 
kardántengelyek, 75-ös új hengerfej. 
30/442-18-95.
Hungaropán hőszigetelt ablakok eladók. 
2 db 148x178, 2db 148x148, 1db 119x148. 
Tel.: 30/279-4-696.

Folytatódik a filmklub 
a könyvtárban

A Békés Városi Püski sándor Könyvtár előző hónapban ki-
robbanó sikerrel debütált Filmklubja rövidesen folytatódik. A 
„női sorsok a filmklasszikusokban” sorozatban ezúttal egy iga-
zi magyar klasszikus, az 1955-ben készült Körhinta lesz látha-
tó. Főszerepben Törőcsik Mari, soós imre és szirtes ádám. A 
november 8-án, szerdán 16:30-kor kezdődő vetítésre a belépés 
ingyenes. Az érdeklődőket óriáskivetítő, remek hangzás, igazi 
moziélmény várja. A filmklubot szegfű Katalin média- és film-
tanár vezeti. Mindenkit szeretettel várnak!
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Ajándék lenne egy időutazás: és ha biz-
tonsági játékosok vagyunk, akkor visszafelé 
– menjünk mindjárt a középkorba! Ma már 
ez sem lehetetlen, főleg, ha van az ember lá-
nyának (fiának) internet-hozzáférése, és bol-
dogan kukucskál bele mások magánleveleibe 
és egyéb irataiba (úgyis divat ez, a bulvár és 
az intimpistáskodás). nos (hogy váltsunk in-
kább a szakmára) a középmagyar kort sem ke-
rülte el ez a kutakodás, és egy csoportnyi tu-
dós hozzáférhetővé tette a tmk.nytud.hu olda-
lon a per- és magánéleti szövegeket. Ha példá-
ul a férj és feleség elszakadt egymástól, akkor 
akár évekig is várhattak a találkozásra, a há-
borúk idején is intézni kellett azonban a birtok 

ügyeit, sőt: be is kellett szerezni bizonyos áru-
kat. Az asszonyok például kelméket kértek, és 
melyik férj ne lenne abban biztos, hogy a fele-
ségek pontosan meg tudták határozni a kért 
anyag színét? nádasdy Ferenc élete párja pél-
dául téglaszín, galambszín, szegfűszín végeket 
kért (a végek dicsérete -  bocsánat), és a derék 
harcosnak már ez feladta a leckét, vissza is írt 
Kanizsai Dorottyának, hogy „szegfűszínű se-
lyem kétféle is vagyon”, ámde egy kérés aztán 
teljesen kivágta a biztosítékot (már ha lett vol-
na akkor biztosíték): a ruhára ugyanis gomb 
is kell, s milyen színt képzelt el ebből a nagy-
asszony? nem fogják kitalálni: oroszlánszínűt.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Vissza a középkorba!

BéKéSi proGrAmAjÁnlAToK novemBer 7-21. KözöTT

november 8. szerda 16:30

Filmklub. ingyenes vetítés: Körhinta.
Könyvtár

november 11. szombat 18 óra

Márton-napi táncház a Belencéres Néptánc-
együttessel, élőzenével.

Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)

november 11. szombat 18 óra

Békés-Drén Kc - Mezőkövesd bajnoki kézilab-
da-mérkőzés. Sportcsarnok

november 14. kedd 17 óra

nefelejcs szellemi Műhely. Téma: Békés emlék-
táblái.  Civil Szervezek Háza

november 16. csütörtök 16:30

Bomlott cimbalom - Arany János ismeretlen ar-
ca. Marosán csaba előadása.

Kulturális központ 

november 18. szombat 13 óra

Békési Fc-Bucsa bajnoki labdarúgó-mérkőzés. 
Sportpálya

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE
OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK.  

KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Ön mit gondol erről?

3. kérdés
A Soros-terv része, hogy a nyugat-európai 
országokban összegyűlt bevándorlókat 
Brüsszel kötelezően ossza szét, különös tekintettel 
a kelet-európai országokra. 
Ebben Magyarországnak is részt kellene vennie.

285x188mm_NK_soros.indd   3 2017. 10. 31.   12:29:42
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Személyes élettörténetek 
ötvenhatosoktól
Az 1956-os magyar forradalomról megemlékező rendezvé-
nyek sorában tartották csete Örs: 1956 személyesen című 
könyvének bemutatóját a Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központban. 

A szerző elmondta, hogy 
középiskolás kora foglalkoz-
tatja a forradalom kérdé-
se. Az elmúlt évtizedeket pe-
dig annak szentelte, hogy mi-
nél több egykori forradalmárt 
megkeressen szerte a világ-
ban, élettörténetüket meg-
ismerje, és róluk portréfotó-
kat készítsen. Ezekből adott 
közre 111-et a szép kivitele-
zésű kötetben. A sorsok kö-
zül néhányat felvázolt a bé-
kési publikum előtt. Volt kö-
zöttük 12 éves Corvin-közi 
gyermek, egy újságíró, aki a 
forradalom lapját írta, ápoló-
nő, aki 14 évet ült a börtön-
ben a megtorlások részeként, 
villamoskalauznő, akit halál-
ra ítéltek és egyetlen éjsza-
ka megőszült az őrizeti fog-
ságban, nálunk tanult lengyel 
egyetemista, szintén halálra 
ítélt mesterlövész, aki beval-
lása szerint 26 orosz katonát 
szedett le a tetőkről.

Az est vendégeként Feke-
te Pál is Békésre érkezett. A 
Békéscsabai Forradalmi Bi-

zottság egykori elnöke arról 
mesélt a jelenlévőknek, ő ho-
gyan élte meg a forradalmat. 
A békéscsabaiak bizalmá-
ból és orosz nyelvtudása mi-
att keveredett az események-
be fiatal tanárként. Kikönyö-
rögte, hogy az ilyen céllal ér-
kezett oroszok ne lőjék po-
rig a megyeszékhelyet. „Ju-
talma” mégis a hosszú-hosz-

szú börtönévek lettek. Tíz 
hónapig vallatták, megkí-
nozták. De nem lett besúgó, 
nem kért kegyelmet. A most 
89 éves egykori forradalmár 
korábban megírta emlékeit, 
amely hű képet fest a hat-
vanegy éve történtekről és a 
megtorlásokról. 

Fekete Pál egyike a csete 
Örs könyvében szereplő öt-
venhatosoknak, akiknek tör-
ténete és portréfotója sajátos 
ívét rajzolja ki a magyar forra-
dalomnak.  

Szegfű Katalin

A könyvszerző-fotós Csete Örs és jobbról Fekete Pál, egykori csabai 
forradalmár.

FO
T

ó
: c

sÖ
K

M
Ei

 G
á

B
O

R
.



8 2017. november 7.

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

Nyomda: 
Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba)

HU iSSn 1218-4241

Horgász
szemmel
ŐSzi perGeTéS 

A pergetés olyan horgász-
módszer, ami nem hagyja pi-
henni az embert.  állandóan 
dobni kell a műcsalit és anél-
kül nem lesz kapásuk, ha nem 
tekerjük az orsót. Egyre több 
pergető horgász a természe-
ti értékekért és a halfogási él-
ményért megy ki a vízpartra. 
A kifogott halat kíméletesen 
visszahelyezi a vízbe a jövő fo-
gási reményében. A fiatalság a 
reménységük, hiszen ők egyre 
elterjedtebben a kíméletes hal-
bánási módokat alkalmazzák. 
Persze a nem annyira fiatal 
horgász is pergethet, mert igen 
élménydús módszerről van 
szó! A kényelmesebb vagy régi 
szellemen nevelkedett horgá-
szokat is meg tudja változtat-
ni. Békés környéke nagyon jó 
adottsággal rendelkezik. Kör-
be vagyunk véve ideális per-
gető vizekkel: Kettős-Körös, 
Élővíz-csatorna. Ezek kiváló-
an alkalmasak a pergetésre, 
ugyanis minden ragadozó hal-
faj fellelhető bennük. Harcsa, 
csuka, süllő, balin, domolykó, 
sügér, ezekre a halfajokra na-
gyon széles körben lehet per-
getni. A pergetésnek is hatal-
mas kelléktára van, ezekből 
kell kiválasztani azokat, amik-
re szükségünk van a kiszemelt 
halfajtához.

Szekerczés Sándor

Megrongált, szétszerelt egy kerékpárt október elején egy bé-
kési férfi Gyulán, a Vásárhelyi Pál utcában. A köztéri tároló-
ban lezárt kerékpárról a tettes leszerelte a kormányt, elszakí-
totta a váltó bovdenjeit, ellopta a fékkar alkatrészeit és a pe-
dálokat, valamint a bicikli hátsó kerekét megrongálta. Az el-
fogott férfi lakhelyén megtalálták az ellopott dolgokat és más 
kerékpárokhoz tartozó alkatrészeket is lefoglaltak. A gyanú 
szerint korábban is követett el hasonló bűncselekményeket. A 
22 éves Sz. Zsolt ellen lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. 

Békés külterületén, a Békés és Békéscsaba-Gerla közötti úton 
október 24-én személygépkocsi tehergépkocsival ütközött. A 
balesetnek egy könnyű sérültje volt. 

A Békési Rendőrkapitányság október 25-én őrizetbe vett két 
férfit. Egyikük rendszeresen bántalmazta és fenyegette élet-
társát, ellene kapcsolati erőszak bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja indult büntetőeljárás. A másik férfi a laká-
sukon megöléssel fenyegette feleségét. Őt zaklatás vétség el-
követésével gyanúsítja a rendőrség.

Még júniusban lopott békési telephelyről egy helyi férfi. A 
műhelyből többek között rézkábeleket, szerszámkészleteket, 
fúrógépet és sarokcsiszolókat vitt el. A lopott dolgok nagy ré-
szét eladta, a kábelekről leszedte a burkolatot és leadta egy 
fémfelvásárlónál. A rendőrök elfogták a 21 éves B. Jánost, aki 
beismerte, hogy kétszer is átmászott a telephely kerítésén, a 
műhelybe pedig az egyik ablakon keresztül jutott be. Az ok-
tóber 6-án lopás miatti lezárt nyomozás iratait a rendőrség to-
vábbította a Békési Járási Ügyészségre. 

RENDŐRSÉGI 
HíREK









Területi minősítőverseny
Október 15- én a Békési TE súlyemelő szakosztályának ifjú spor-

tolói Békéscsabán területi minősítő-felmérő súlyemelő versenyen 
vettek részt. A versenyen kiválóan teljesített a 13 éves Fekécs szi-
lárd, aki szakításban és lökésben is egyéni csúcsot emelt, és máso-
dik lett. A 14 éves Nagy Norbert lökésben elért 100 kg-os egyéni 
csúcsa is kiváló eredmény, mellyel győzni tudott ezen a rutinszer-
zést és pillanatnyi erőállapot-felmérést szolgáló megmérettetésen. 
Mindketten a serdülők 62 kg-os súlycsoportjában indultak.  

Az ifik 69 kg-os versenyében Fekécs Ervin 205 kg-os összered-
ménnyel győzni tudott. Mindannyiuk edzője Balog János.

Egész napos sportolás
A Magyar Diáksport Szövetség felhívására a 

közeli hetekben tartották meg a Dr. Hepp Fe-
renc általános iskolában az Európai Diáksport 
napot. Ez a magyar kezdeményezésű sport-
program 11 évvel ezelőtt indult, mára már 26 
országban rendezik meg. Idén az eseményre 
hazánkban mintegy ezer intézmény regisztrált, 
köztük a békési is. A Dr. Hepp Ferenc álta-
lános Iskolában az Európai Diáksport Nap ke-
retében az alsó tagozatos osztályok játékos ké-
zilabda-foglalkozáson vettek részt. Bimbó Ka-
talin aerobic edző vezetésével bemelegítés kez-
dődött 565 tanuló részére, majd a 2017 méter 
lefutása az iskola melletti Élővíz-csatorna part-
ján. Ezt követően a felső tagozatos osztályok 
osztályfőnökeikkel és testnevelő tanárokkal ke-

rékpártúrára indultak évfolyamonként az előre 
meghatározott útvonalon.

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás

 polírozás – fényszóró 
polírozás

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

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Békés, táncsics u. 29/1.
nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

Békésiek sikerei a Kolbászfesztiválon
Az idén is nagy számban 

voltak jelen békésiek – né-
zőként, versenyzőként, kiál-
lítóként, zsűritagként, szer-
vezőként - a 21. Csabai Kol-
bászfesztiválon. Több sikert 
is el tudtak érni.

Példaként említhető Mokry- 
  sátorban tartott nagyszabású 
gyúróverseny, melyet a cuk-
rásziparosok csapata nyert 
meg. A csapatkapitányi tisztet 
a budapesti Zila László látta el, 
aki korábban az ország tortáját 
kreálta, és most igazolta, hogy 
a hentesiparban is megállja a 
helyét. Csapatában szerepet 
kapott a békési cukrászmester, 
Juhász zoltán. 

Újra sikerrel vett részt a ver-
senyben Poltz József, a Madzag-
falvi szilvások fantázianevű csa-
pat élén. Csapattársa Kovács 
Gábor és szűcs László volt. A 

Krajcsó Pál Emlékversenyben, a 
szárazkolbászok megméretteté-
sében ezüstérmet érdemeltek ki. 

Idén egy alsó tagozatos, ne-
gyedik osztályos csapattal kép-
viseltette magát az Szegedi Kis 
istván Református általános is-
kola az Ifjúsági Gyúróverseny-
ben. A 24 kisdiákból és a 6 fel-
nőtt segítőből álló csapat mint-

egy 30 kg húst dolgozott fel. 
A munkából minden gyermek 
kivette a részét: szeletelt, da-
rált, gyúrt, töltött. Az elkészült 
csemegekolbásszal a harmadik 
helyezést sikerült elérniük. A 
bronzérem mellé járó 30 ezer 
Ft pénzjutalom hozzájárul majd 
az év végi osztálykirándulásuk 
költségeihez.

A gyúróversenyben a békési 
férfi kézilabdások, a Wichmann 
Tamás kenubajnokkal felálló ön-
kormányzati csapat, valamint az 
Ausztráliai és Békési Polgárok 
Egyesülete is indult, több béké-
si baráti-családi társaság mellett. 
Az ausztrálbarátok különösen 
nagy gonddal készültek a ver-
senyre, hiszen a 21. Csabai Kol-
bászfesztivál díszvendége Auszt-
rália volt. 

A Békési Önkormányzat csapatában Kammerer zoltán és Wichmann ta-
más is gyúrt.

Nem lehet elég korán kezdeni a kolbászkultúrával való megismerkedést.
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