havonta megjelenő
ingyenes közéleti
folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
10 ezer példányban

2018. november 13.  XXVI. évfolyam 18. szám

Felújított fogászat várja a betegeket
Mintegy 31,6 millió forintból
felújították a békési fogászati rendelő Vásárszél utcai épületét, melyet a közelmúltban mutattak meg
a sajtónak. A kivitelezést a Békési Kommunális Szolgáltatóra bízták. Az épület külső felújítása, szigetelése és energetikai korszerű-

sítése már korábban megtörtént,
ezúttal a négy rendelő, a váróterem, a folyosó és a kiszolgáló helyiségek modernizálása volt a feladat. Valamennyi rendelő és a váró légkondicionálást kapott, a padlóburkolatot kopásállóra cserélték,
a rendelők új, modern bútorza-

tot kaptak. A bejárathoz fotocellás ajtó került, és a mosdót szintén
akadálymentesítették. A váróba új
ülőalkalmatosságokat helyeztek ki,
és a munkatársak által használt helyiségek is megszépültek. Az egész
rendelő rendezett, 21. századi, modern lett.  (Folytatás a 3. oldalon)

A lapszám üzenete
Egy sír felett a legkeserűbb
könnyeket azon szavakért ejtjük,
amelyeket nem mondtunk ki.
(Harriette Beecher Stove)

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek október 23-án a főtéren.
5. oldal

Sikeres békésieket köszöntöttek
ter hímző, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szövő és Kocsor
Imréné kosárfonó, akik valamennyien a Magyar Kézműves Remek Díjat kaptak egyes termékeikre. Orodán Tamás a fiatalabb generációt képviselte. Ő az EuroSkills-en,
vagyis a fiatal szakemberek Budapesten megrendezett
Európa-bajnokságán az informatikai rendszerüzemeltetők versenyében csapattársával 4. helyezett lett, kiválósági érmet kapva. 
(Folytatás a 13. oldalon)

Már a boltokban a jövő
évi Békési Kalendárium

Október 19-én a kulturális központban bemutatták a békési olvasóközönségnek a sorrendben tizennegyedik éve kiadott Békési
Kalendáriumot. A 160 színes oldalon megjelent évkönyvet ezúttal
is az ötletgazdája, Szegfű Katalin
szerkesztette. Ő adta át az ünnepségen megjelent cikkszerzőknek,
valamint az irodalmi- és a fotópályázaton indulóknak a tiszteletpéldányukat és jutalmukat. A bemutatót fellépések is színesítették: a

békési zeneiskola növendékei közül színpadra állt a klarinétos
Pankotai Mónika és a szaxofonos
Medvegy Nóra Napsugár, továbbá a zongora tanszakon tanuló Bucsi Anita, Durkó Judit és Kutyik
Márton Kadosa.
Miről olvashatnak az 1250 példányban kinyomtatott 2019-es
Békési Kalendáriumban? Leginkább a helytörténet izgalmas és
érdekes eseteiről. Ilyen például az
1944. áprilisi rosszerdei bombázás
ügye, amiről sokan hallottak már,
de most először levéltári adatokból
indulva írták meg az eset részleteit. Olvashatnak a Gombkötő gátőrdinasztiáról, valamint Tokaji Gábor néhai iskolaigazgató kalandos
életútjáról.
(Folytatás a 16. oldalon)

Az első ausztrál jótékonysági
estet tartották meg nemrégiben. Ezzel elkezdődött a békési
báli időszak.
9. oldal

Emlékhely az elhurcolt
németek emlékére
Idén Békésen rendezték meg a
Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napját, melyre már
27. alkalommal került sor. Az ünnepség megemlékezéssel kezdődött

a második világháborús emlékműnél, ahol gránittáblát helyeztek el.
Az emléktáblán 17, Békésről elhurcolt személy neve olvasható.
(Folytatás az 5. oldalon)

a szerző felvétele.

A tavalyi kezdeményezést hagyománnyá emelve
idén újra a Városházán látták vendégül az elmúlt év
legsikeresebb személyiségeit. Olyan férfiakat és nőket
hívtak meg, akik magas szinten űzik szakmájukat,
művészetüket és ezt különféle kitüntetéssel, elismeréssel jutalmazták az elmúlt hónapokban – fogalmazott a vendéglátó, Izsó Gábor polgármester.
Eljött három kézműves, népi iparművész: Lukács Esz-

Ritter Imre és Mittag Mónika hajt fejet Békés legújabb közterületi emlékezőhelyén.
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Önkormányzati hírek, felhívások

Hirdetmény
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező

Caterpillar TH 62 típusú
hidraulikus rakodógépet.
A rakodógép induló ára: 3.000.000 Ft + Áfa
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Petőfi u. 2. szám, 35-ös iroda)

Az ajánlatok benyújtásának határideje:
november 16. péntek 12 óra.

Összefogásból lesz újra
Békési Advent a főtéren
Helyi civil szervezetekkel ös�szefogva a város kulturális intézménye idén is megrendezi a Békési Advent ünnepségsorozatot, a karácsonyt megelőző ünnepkör négy
vasárnapján. A vasárnapi rendezvények - december 2-től kezdődően 10:30-kor kezdődnek a Széchenyi
téren, a bíróság épülete előtti területen, ahol adventi műsor, karácsonyi kirakodóvásár, csalogató illatok és finom ízek várják a kilátogatókat. Az ünnepi műsorban a
Reményhír iskola, a kistérségi óvoda, a Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola, a hagyományőrző dalkör, a
Belencéres Néptáncegyüttes, és a
Sallay Gergely gitárművész vezette KÉSZ helyi csoportja fog fellépni. Emellett minden alkalommal
békési keresztény felekezetek lelkipásztorai adnak igei útmutatást

és áldást. Az egyes hétvégék megszervezésében a Békési Városvédő
és Szépítő Egyesület, a Nefelejcs
Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
békési csoportja, továbbá a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
dolgozik együtt. Az adventvasárnapi ünnepségeket megelőző napokban kézműves foglalkozások
lesznek a kulturális központban:
december 1-jén adventi koszorúkat lehet készíteni, majd december
7-én mézeskalácssütés lesz. De
cember 14-én tobozfigura-készítő,
míg december 21-én karácsonyfadísz-készítő foglalkozáson, barkácsoláson lehet díjtalanul részt venni. A kézműves alkalmak 17 órakor
kezdődnek és mindenki számára
nyitottak. 
Sz. K.

Békési újság

Kosárfonástól
a maratonfutásig
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár idén is különleges programokkal várta olvasóit az Országos Könyvtári Napok idején.
A színes programkínálatban legelőször Kocsor Imrénével, a népművészet mesterével beszélgethettek az
érdeklődők arról, hogy milyen volt
a kosárfonás Békésen régen és ma.
A gyerekek a Gyermekkönyvtárban meseprogramon vehettek részt.
Salinger Richard író olvasott fel Erdei jógakaland című könyvéből, és
Érsek Flóra jógázott a gyerekkönyv
meséire a gyerekekkel. Kiemelkedő
eseménye volt a Könyvtári Napoknak Szudár Erika Fénylő árnyak című, 2018-ban megjelent regényének bemutatója. A békéscsabai írónak eddig három kötete jelent meg.
Mindhárom regénye afféle élettapasztalat-összegzés a világ számos
pontján játszódó izgalmas történetekkel, érdekes karakterekkel. Vallomása szerint mindig erősen élt benne a versenyszellem, ezért is lett testnevelő tanár és később hosszútávfutó. Mindössze öt éve hódol e sportágnak, ez idő alatt 170 (!) maratont
futott le és több ironman versenyen
indult. A szerzővel legújabb és ko-

Szudár Erika írónő és maratonfutó
legújabb regényét mutatta be.

rábbi regényeiről, valamint életéről
Szegfű Katalin beszélgetett. A Békésen élő utazó, Futaki Éva ezúttal
Dél-Marokkóról szóló képes beszámolóját hozta el az érdeklődőknek.
Végül az Országos Könyvtári Napokat családi nap zárta le. A kisebbeket kreatív barkácsolás várta, míg a
felnőttek a tizedik süti-partin lekváros süteményeket kóstolhattak. Az
édességeket zsűri és a közönség is
véleményezte.
Zs. I.

Fenyőfa felajánlásokat várnak
Hagyománnyá vált, hogy Békés főterét közösen felállított karácsonyfa ékesíti az év egyik legszebb ünnepén. Ebben az évben is várják mindazon lakosok jelentkezését, akik szívesen felajánlanák óriásira
nőtt, feleslegessé vált fenyőfájukat. Az önkormányzat vállalja a kiválasztott fa kivágását és ingyenes elszállítását.
Felajánlásaikat telefonon jelezhetik november 19-ig a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, és a 66/411-011-es telefonszámon.

Archív felvétel. Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Hétkrajcár Egyesület a jövőben
is számít a támogatásokra

Várhatóan idén újra felállítják az óriási betlehemi életképet a bíróság előtti téren.

Az elmúlt években több mint 10 ezer adag meleg ételt tudott biztosítani a Hétkrajcár Egyesület hétvégi gyermekélelmezési programja a
rászorulók részére. Az egyesület továbbra is szeretné folytatni karitatív tevékenységét. Amennyiben anyagi hozzájárulással szeretné segíteni a
szervezők munkáját, pénzbeli támogatását a Hétkrajcár Egyesület bankszámlájára várják az alábbi számon: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200077-11095103 (Közlemény: Hétkrajcár)
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Békési újság

Felújított fogászat várja a betegeket

A felújított épületnél a szalagot Izsó Gábor és Erdélyi Imola vágta át.

Békésieket is elismert a VOSZ
kapcsán elmondta, a megyében
is vannak olyan vállalkozók, akik
életútjukkal helyben jó, követendő példát mutatnak. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott arról szólt, hogy a megyében
mintegy 65 ezer vállalkozás működik. Az állam ezeket munkahelyteremtő és munkahelymegőrző pályázatokkal segíti. Békés me-

Fotó: szabó lászló

Az idén 30 éves Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) tizenharmadik éve rendezi meg nagyszabású gálaműsorát,
járva vele a megye településeit. Békésre először érkezett a rendezvény.
Erről Nagy Mihály László, a VOSZ
Békés megyei elnöke beszélt az október 26-i rendezvény köszöntőjében. Később az idén elhunyt Demján Sándorra, a VOSZ néhai elnö-

Elismerést vehetett át Gazsó János és Apáti-Nagy Lajos, a GA-Pix Fotó Kft. alapítója, továbbá Bagoly László karnagy a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
nevében.

kére emlékező filmet mutattak be
és az ismert vállalkozó versei hangoztak el Szeverényi Barnabás tolmácsolásában. Az ünnepségen
részt vett Demján Sándor özvegye.
Izsó Gábor polgármester köszöntőjében a megyei Príma Díj

Közérdekű információk

Fotó: Gazsó János.

(Folytatás az 1. oldalról)
A munkákhoz 30 millió forint támogatást nyertek pályázaton, amihez kevesebb mint 1,6 millió forint
önerőt kellett mindössze hozzátenni.
- Békésen nincs orvoshiány, és ez
a fogorvosi szakterületre is igaz –
emelte ki a sajtó előtt Erdélyi Imola, a Békési Gyógyászati Központ
igazgatója. Izsó Gábor polgármester
pedig köszönetet mondott dr. Nagy
György fogszakorvosnak, aki a felújítás intenzív szakában, ezen a nyáron, heteken át magánrendelőjébe
fogadta a fogászati rendelőben dolgozó kolleganőit, így a betegellátás
zavartalanul folyhatott. 
Sz. K.

gyében a kormányhivatal tavaly
2,5 milliárd forint támogatás biztosításával közel ötezer munkavállaló foglalkoztatását segítette elő.
Idén a szám egészen biztosan nagyobb lesz.
A gálán ezután találtak gazdára

a Békés megyei Príma Díjak. Elsőként a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekarnak nyújtották át az elismerést a magyar zeneművészet
kategóriában. A kitüntetést Bagoly László, a zenekar vezetője, valamint két zenész, Rónainé Szerencsi Anett és Rónai Sándor vette
át. A magyar közoktatás kategóriában a Mariann Balettiskola érdemelte ki a Príma díjat. A díjat az
iskola vezetőjének, Vargáné Szokol Mariannak adták át, aki több
mint huszonöt éve indította útjára balettiskoláját Békéscsabán. A
magyar sport kategóriában a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás
Kajak-Kenu és Szabadidő Sport
Clubnak ítélték oda a kitüntetést.
A VOSZ Békés Megyei Média
Különdíját a békési GA-Pix Kft.,
azaz Apáti-Nagy Lajos és Gazsó
János fényképész kapta kézhez.
Békés Megyei Kiváló Vállalkozója címet többen is kaptak, köztük
Békési Zoltán pálinkafőzőmester,
aki azonban nem volt jelen az ünnepségen.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban megtartott gálán a
békési ifjúsági fúvószenekar a Grácia Mazsorett Csoporttal, a Mariann Balettiskola és a Belencéres
Néptáncegyüttes lépett fel.
Szegfű Katalin
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Ügyeletes gyógyszertár
november 3-10. között Oroszlán Patika
(Kossuth u.), november 10-17. között Levendula Patika (Csabai u.), november 17-24.
között Jázmin Patika (Rákóczi u.), november
24.-december 1. Turul Patika (Piac tér), de
cember 1-8. Oroszlán Patika (Kossuth u.), de
cember 8-15. Levendula Patika (Csabai u.).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között vehető igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épülete) érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Berényi Tibor és Labancz Beáta, Moód Attila
és Szabó Mariann, Zsigmond Gyula és Czinanó
Georgina, Konkoly Richárd és Juhász Vivien
Mária, Balog Gábor Béla és Tóth Erika, Pardi
Krisztián Rómeó és Varga Magdolna.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Nemesi András (69 évesen), Csiernyik Jánosné Farkas Mária (67), Liszkai Imre (67),
Szilasi László (65), Konkoly Éva (63), özv.
Nagy Gáborné Nagy Róza (78), özv. Hévizi
Gáborné Szekeres Róza (79), Bodrogi Ferenc (65), Krasznai András Istvánné Balázs
Anna Katalin (69), Andor Imre (80), Komáromi István (69, Bélmegyer), Sajti Imre (90),
özv. Vámos Jánosné Szabó Julianna (85),
Sallai Gyula (65, Tarhos), Dávid András (64,
Kamut), Karácson Zoltán Károly (61), Andor
Imréné Polatschek Ilona (78), özv. Csapó Ferencné Kovács Teréz (94, Murony), Pásztor
Mátyás (80, Bélmegyer), özv. Rózsavölgyi
Mihályné Palsa Judit (83), Bodrogi Ferencné
Bűnös-Molnár Erzsébet (74), Szőcs Tivadar
(86), özv. Kovács Sándorné Lipcsei Eszter
(88), özv. Bondár Gáborné Nagy Eszter (91),
özv. Kónya Gáborné Kis Julianna (95), Hajdú Sándor (81), Rafael Sándorné Ónodi Éva
(70), Molnár Tibor Miklós (54), Zsombok Gáborné Vas Ilona Anna (71), Kiss Gábor (56),
özv. Hegedűs Ferencné Szilágyi Julianna
Eszter (78).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.
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tudósítás, jegyzet

Békési újság

Bukott forradalom nem létezik

Fotó: GA-Pix Fotó.

– Bukott forradalom nem létezik. Az azt meghajtó energia nem
fojtható el, talán csak elnyomható ideig-óráig. Visszatekintve, történelmünk nagy fordulópontjai:

Kálmán Tibor alpolgármester mondott
ünnepi beszédet.

1848 és 1867, 1956 és 1989 párhuzama nem is lehet más, mint a tovább
élő forradalom kézzelfogható bizonyítéka – jelentette ki Kálmán Tibor alpolgármester az október 23-i
városi megemlékezésen. A Forradalmi Emlékműnél tartott ünnepségen
az ünnepi szónok párhuzamot volt a

62 évvel ezelőtti forradalmi események és a jelenkor migrációs kihívásai között. Mint mondta, Magyarország ma újfent nem állt be a kötelességtudóan bólogatók és némán
sodródók táborába, hanem erőfeszítéseket tesz a fennmaradásáért, a
nemzetállamok Európájáért.
– Tartozunk ennyivel önmagunknak, de még inkább tartozunk ’56 hőseinek, kiknek segélykérésére az akkori Európa mélyen
hallgatott. Reájuk, a magyar függetlenség névvel nevezett és névtelen hőseire emlékezünk most.
Példaképekre, anyákra és leányokra, apákra és fiúkra, egyetemistákra és munkásokra. Olyan emberek
voltak, mint bármelyikünk. Mégis
a történelmet alakító polgárokká
tette őket a kor, melyben éltek –
fogalmazott Kálmán Tibor.
Az ünnepség további részében
Domokos László és Magyar Viktória
színművész adott zenés-prózai műsort, végül koszorúzás folyt.  Sz. K.

Emlékhely az elhurcolt
németek emlékére
(Folytatás az 1. oldalról)
Azoké, akik (a levéltári kutatások,
a túlélők, leszármazottak elbeszélései nyomán tudhatóan) németként
elhurcoltattak Békésről málenkij
robotra. A legtöbben nem tértek
haza. A nevek a következők: Alt
Sándor, Balogh Lajos, Burik Géza,
Facker István, Fribeisz József, Eiler
György, Hoffmann Sára, Holtzer
Béla, Kneifel Ferenc, Kisházi Ilona, Kokavecz Mária, Reisz László, Sarmann Gyula, Sneider Miklós, Szerencsi (Schupkégel) József,
Thomann György, Wéber Gyula.
Az ünnepségen Deákné Domonkos Julianna önkormányzati
képviselő adott történelmi áttekintést a második világháború alatti
és utáni időszak magyarországi németeket érő atrocitásokról. Később
Mucsi András képviselő magyarul
és németül emlékezett Békés megye német örökségére. Az emlék-

táblát megkoszorúzták, a leszármazottak is elhelyezték virágaikat.
Végül pedig áldás és ima hangzott
el magyarul és németül az áldozatokért, a túlélőként.
A Békés Megyei Németek 27.
Anyanyelvi és Kulturális Napja ezután a kulturális központban folytatódott. Itt Ritter Imre, német
nemzetiségi országgyűlési képviselő és Mittag Mónika, a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szólt a megjelentekhez, biztatva őket hagyományaik megőrzésére és továbbadására a
jövendő generációk tagjainak. Ezután Békés megyei települések német kultúrát őrző művészeti csoportjai adtak műsort. Békést a
Belencéres Néptáncegyüttes, a református oktatási intézmény német csoportjába járó óvodásai, valamint az óvónők kórusa képviselte.
Szegfű Katalin
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Jegyzet

Útszél
Az út felületének a szélén levő sávja, az út pereme - mondja a meghatározás. Az útszélen lehet menni vagy „heverni”
is akár. Ami hever, az lehet fel
nem lelt kincs is akár. De oda
vetik, akit megvetéssel sújtanak, kizárnak valamely közösségből. És útszéli lehet kereszt, bogáncs, fa, koldus, nő,
árok, bokor, kerítés, kilométerkő, oszlop, kocsma. Ám útszéli az erkölcstelen, jellemtelen,
gátlástalan, aljas, cinikus, szemérmetlen, közönséges, trágár,
jó ízlést, illemet sértő, perverz
ember is. Útszélivé fajulhat a
humor, a hang, a modor, a viselkedés és a gondolat, a bölcsesség vagy a stílus is.
Hogy én mire fel bonyolítom
e sztráda menti gombolyagot?
Utaztam. Szeretek. És közben
nézelődtem. Legutóbb épp Erdélyben jártunk. Sok szépet,
rengeteg értéket láttunk. Ezzel nem is volt gond. Ám a környezet, amiben ezek voltak, elgondolkodtatott. Egy országról
rengeteget elárul útszéleinek
állapota, s most, ebben az írásban minden útszél, ami az érték körül van.
Athénba menet, a reptértől
befele eszméletlen mennyiségű műanyag szemét az autópálya elválasztó sövényébe fennakadva. Rómától délre haladva
ugyanaz az érzés, mint anno, ha
a tenger fele mentünk a hegyeket elhagyván. A rendezett német után a francia, a vallon útmenték „latinizálódtak”. Portugália, Dél-Spanyolország útszélei itt-ott kopárak, de talán
nettebbek, mint más, újlatint
beszélő társnemzetéi. Ausztriában virágok, minden zöld,
rend, pedantéria. Talán túlságosan is. Az eddigi csúcs Finnország. Hagyják a természetet élni, úgy, ahogy van. Annyi
rend van, amennyi épp szükséges. Jó volt látni ezt a harmóniát. Itthon, Magyarországon ve-

Pálmai Tamás
gyes a kép, sok, nagyon sok a
tennivaló még, de alakul a dolog. Ahogy a fejekben béke és
rendezettség lesz, úgy lesz majd
az utak mentén is örömet okozó a látvány.
S most jön a legnehezebb
rész: a szülőföld. Erdély. Ahová - mint a társadalmi, gazdasági, politikai környezetbe
is, az agyakba is - folyamatosan oson, tolakszik, nyomul be
a dél. Majd lesz valahogy, csak
rosszabb ne legyen, megoldjuk
a problémát, feltaláljuk magunk. Ismerős mondatok. Már
eleve idegenek voltak. Éreztük:
ez nem a mi világunk, ezt mi
nem így gondoljuk, mi nem
ezek szerint éljük életünk. De
a mézga ragadós, s beken, rád
ragad orvul, észrevétlenül, s
majd nemcsak arra csodálkozol
rá, hogy milyen ősi útjaid széle, hanem, ha tükörbe nézel, rádöbbensz: idegent látsz.
Jó volt otthon. Néha szorult
a torok, főleg azért, mert érezhető volt a teher, ami alatt meg
kell maradnia, nőnie kell az őshonos pálmának.
Az út mentán cirok-, vesszőseprűt árulók. Vegyünk. Használjuk őket. Akár képletesen is.
Akár más céleszközt is. A jog is
az, de csak ott, ahol kiszámítható az alkalmazása. Mert ma
csak a szemét van leseperhető
helyen, de holnap már ott lehetnek iskoláink, egyetemeink,
templomaink is, bennük gyerekeinkkel, szüleinkkel. Velünk.
A stílust nem kell átvenni,
de a veszély elleni azonnali ös�szezárást igen. Igényességünk
egyik legnagyobb erényünk.
Tartsuk meg. Tisztán, rendezetten.
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hirdetés

Békési újság

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

A Harila-Plusz Kft. 2010 óta működik Békésen, a Rendelőintézet
emeletén. Tevékenységi körünk: a hallás állapotának felmérése és
annak megóvása, illetve a már megromlott hallás javítása, fülzúgás
kezelése. Célunk, hogy minél több emberhez eljusson tájékoztatásunk és minél több hallásproblémával, fülzúgással küzdő emberen
tudjunk segíteni.
Szlogenünk is ezt sugallja: 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



66/417-071
70/336-4620

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

Vállaljuk:

Tárház u. 22/2.

Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat
+36 30 963-0861

+36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu

 Motorkerékpárok
 Személygépkocsik
 Kistehergépkocsik
 Utánfutók
műszaki
vizsgáztatását.
Továbbá minden
gépjármű
eredetiségvizsgálatát
helyben, akár azonnal!
Előzetes átvizsgálás.
Műszeres
diagnosztika.

Hirdessen a Békési Újságban!
Lapunk havonta öt településen jelenik meg.
Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el.

Hívjon minket! Telefon: 0036-30/432-20-30

Óvjuk a bőrt is a hidegben!
A hideg idő nem kedvez a járványok terjedésének, azonban sok egyéb
probléma veszélyezteti szervezetünket ezen időszak alatt. A téli hideg
időjárás alatt szinte mindenkit elkap a légúti panaszok valamelyik fajtája. Ritkábban jut eszünkbe, hogy a bőrünk védelme is rendkívül fontos.
A bőrünk védelmi funkciót tölt be. Lényeges szerepe van a hőszabályozásban, részt vesz a kiválasztásban, ehhez pedig egészségesnek kell lennie. Már csecsemőkorban gondolni kell a megfelelő bőrápolásra. Ebben
az életkorban sokkal jobban ki van téve a folyamatos fertőzési lehetőségnek, mert a szervezet védekezőrendszere csak fokozatosan erősödik
meg. A csecsemők, kisgyermekek bőre egyrészt tisztán tartást igényel,
másrészt kellő védelmet, nyáron az UV-sugaraktól, télen pedig a hidegtől. Mindenképpen olyan ápolási termékeket célszerű választani, ami természetes hatóanyagú és kifejezetten a babáknak készült. Színezék- és
illatanyagmentes legyen, hogy kevésbé allergizáljon.
Hideggel összefüggő bőrgyógyászati panasz lehet felnőtteknél is a hideg
okozta csalánkiütés, a viszketés, a pikkeysömör fellángolása, az allegriás
jellegű bőrkiütés és a vörösödés.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok

Igyon egy kávét és…
Igyon egy kávét, szusszanjon egyet és mi elkészítjük megrendelését. Talán ez lehetne a mottója beszélgetőtársamnak, Szabó László
nyomdásznak. Ahogy Orson Welles mondja: „Hozd létre a saját vizuális stílusodat… legyen egyedi számodra, de felismerhető mások
szemében.” A munkáját sokan ismerik, ideje megismernünk a mögötte lévő embert is.
náljuk a technikai fejlődés lehetőségeit, hogy a legkényesebb meg-
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MAGIX FATELEP
TŰZIFA

(tölgy, bükk, gyertyán)

ÁRUSÍTÁS

kuglizva
és konyhakészen,

kiszállítással Békésen.
Tel.: 06-70/28-10-941
Magyar u. 54.

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Esküvői fotózás
- kreatívtól a lakodalomig!
- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás

Fotó: Gazsó János.

- Ha azt kérném, hogy mutatkozzál be az olvasóknak, mit mondanál?
- Tősgyökeres békésinek vallom magam. Ibrányban nőttem
fel, és amikor megházasodtam, a
Széchenyi téren laktam. Két gyermekünk született, egy fiú és egy
lány. Mára már felnőttek és élik
a saját életüket. A fiam villamosmérnökként a Siemens magyarországi képviseleténél dolgozik, jelenleg Svédországban, de bejárta
Egyiptomot, Kuvaitot, Szibériát.
Nagyon büszke vagyok a sikerei
re. A lányom mostanában ment
férjhez, és őt is nagyon szeretem.
Nyomdaipari szakközépiskolában
végeztem és 1981. október 4-én
nyomdászként helyezkedtem el
Békésen a Költségvetési Üzemnél. Nem volt szinte semmink a
kezdetekkor. Csuta Gyurival ketten kezdtük el felépíteni a nyomdát. Úgy kellett megvenni apránként minden egyes gépet, felszerelést. Az évek alatt a sok megrendelésnek köszönhetően már
tudtunk fejleszteni és a munkáslétszámot növelni. A Költségvetési Üzem megszűnt és a nyomdát
vállalkozóként folytattam tovább.
Jelenleg ketten visszük a „boltot”
Gazsó Janival.
- Milyen manapság egy nyomda
helyzete?
- Talán kezdjük azzal, hogy miért vagyunk csak ketten. Az informatika fejlődésével nagyon sokan gondolják úgy, hogy ha van
számítógépük és nyomtatójuk,
már mindent meg tudnak csinálni. Szerencsénkre ez nem így
van. Természetesen mi is kihasz-

- Milyen embernek tartod magad?
- Talán nem engem kellene
megkérdezni emberi mivoltomról, hanem azokat, akik ismernek. Én őszinte embernek tartom magam, és pont ezért nagyon
sokszor megmondom azt, amit
nem lenne szabad. Tudom, hogy

Interjú

rendelő igényeit is ki tudjuk elégíteni. Például az esküvői meghívókat katalógusból tudjuk megmutatni, de az egyéni elképzelés
sem jelent akadályt. Színes a palettánk: öntapadós címkék, naptárak, kispéldányszámú könyvek
(50-1000 darab), névjegykártya,
szakdolgozat bekötése, családfa,
reklám és szórólap, plakát, belépőjegy, ajándékutalvány, névnapra vagy születésnapra alkalmi
nyomtatványok. Városon belül is
van konkurencia, ennek ellenére a
személyes ismeretségem, kapcsolataim révén fenn tudom tartani
a nyomdát. Sok emberrel találkozom és mindent megteszek, hogy
elégedetten távozzanak. Remélem, amíg bírom erővel, egészséggel, addig minőségi termékeinkkel tudom kiszolgálni Békés város
lakosságát!

ez nem előnyös számomra, de ez
már így marad, én már nem fogok megváltozni. Október 24-én
töltöttem be a hatvanadik életévemet, és a maradék hatvanat is
így szeretném leélni. Erre a „kis
időre” már miért változzon meg
az ember? Az egyébként nem túl
sok szabadidőmet is aktívan töltöm el. Nagyon sokan keresnek
meg azzal, hogy az esküvőjüket,
lakodalmukat vagy az életük más
jeles eseményét örökítsem meg
videón. Mivel én is szeretem csinálni, szívesen teszek eleget a felkéréseknek, és állítólag ez a végeredményen meglátszik. Nem beszélek feleslegesen. Vallom: hallgatni arany.
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Szegfű Katalin, lapunk főszerkesztője.

Telefon: +36-30/46-73-199
+36-30/95-82-349
E-mail: gapixfoto@gmail.com
Webcím: www.gapixfoto.hu

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

Adószám:
18392607-1-04.
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Kultúra, hirdetés

Békési újság

Fotó: GA-Pix Fotó.

A Békési Alapfokú Művészeti Iskola fúvósainak műsorával vette kezdetét a FAMME, azaz a Független Alkotók Művészeti és Művelődési Egyesületének harminc éves jubileumi képzőművészeti kiállításának megnyitó
ünnepsége, október 19-én a Békési Galériában. Ezt követően Izsó Gábor
polgármester mondott köszöntőt. A tárlatot Ván Hajnalka, a Munkácsi
Mihály Múzeum történésze nyitotta meg. A jubileumi eseményre elkészült
egy katalógus is, amely bemutatja az alkotókat, művészetüket és kiállításaikat. A katalógust Dr. Szabó Julianna művészettörténész, a FAMME elnöke szerkesztette és ő is mutatott be a jelenlévőknek a két társszerzővel,
S. Turcsányi Ildikó múzeumigazgatóval és Mészáros Zsuzsanna múzeumpedagógussal. Az egyesület tagjai s ezzel a kiállító képzőművészek között
három békési alkotó szerepel: Görgényi Tamás, Hevesi Ferenc és Szőnyi
Graciella. A tárlat 2019. január végéig tekinthető meg. 
Zs. I.

A most megnyílt képzőművészeti kiállításon három helyi alkotó mutatkozik be:
Hevesi Ferenc, Szőnyi Graciella és Görgényi Tamás.

Balázs Fecó egész életművét,
pályafutásának főbb állomásait,
azok kiemelkedő és közismert dalait szólaltatta meg Békésen, október 17-én a kulturális központban. A zenész, zeneszerző, énekes művész még középiskolás korában, 1967-ben csatlakozott a
Neoton zenekarhoz, majd 197273-ban a Radics Béla vezette híres Taurus együttes zongoristaénekese volt. A nevéhez leginkább
kötődő Korál együttes 1978. május elsején a Budai Ifjúsági Parkban mutatkozott be a nagyközönségnek. Fecó a Korállal, a Korálban töltött éveiről beszélt a koncert során, de önálló pályafutásáról is. Egyebek mellett arról, hogy
1987-ben, Márton István és Várkonyi Gábor rendezők felkérték a
Nyolc évszak című tévésorozat főcímzenéjének, a Változnak az évszakok című közismert dalnak a

Fotó: GA-Pix Fotó.

A Galéria legújabb tárlata Telt ház előtt adott
koncertet Balázs Fecó

Legjobb dalait hozta el békési szólókoncertjére Balázs Fecó.

megírására és eléneklésére. Fecó
természetesen ezt a dalt is előadta koncertjén, és emellett a többi
ismert dalait, amelyek végigkísérték zenei pályafutását, s amelyeket a lelkes közönség vastapssal
honorált, néhányat a művésszel
együtt énekelt. 
Zs. I.

Csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztése Békésen

fizetett hirdetmény

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel, mely pályázat 100%-os támogatás
intenzitás mellett 154,31 millió Ft támogatást
nyert el.
A projekt konkrét célja a fejlesztéssel érintett utcák
(Dánfok, Keserű sor és környéke, Dózsa György u. és
környéke, Tárház és Nevelő utcák és környéke) csapadékvíz elvezetésének kialakítása oly módon, hogy azok
alkalmasak legyenek a vízgyűjtő területeiken keletkező rendkívüli mértékű csapadékvizek befogadására, zavartalan tovább vezetésükre és a helyi befogadóba juttatására. A fejlesztés eredményeként Békés városában
csapadékvíz-csatornák létesítése, felújítása (összesen:
3837 méter) valósul meg.
A rendszer fejlesztése önmagában nem elegendő, szükséges a lakosok együttműködése, hogy a
Vízgyűjtőgazdálkodási Terv alapelveit figyelembe véve
segítsék a csapadék helyben tartását.
Ezért a projekttel kapcsolatban 2018. szeptember 25én lakossági fórumot tartott a beruházó önkormányzat, ahol többek között bemutatásra kerültek a nem
káros vizek helybentartási lehetőségei is amellett,

hogy a jelenlévő lakosok feltehették kérdéseiket, elmondhatták észrevételeiket.
A fórumon szakemberek mutatták be a lakosság lehetőségeit arra, hogy a város vízgazdálkodását segítsék.
Elmondták, hogy a belterületi vízgazdálkodás nagy kihívása, hogy a burkolt felületek magas aránya miatt a
növekvő intenzitású csapadék veszélyeztető tényezővé
válik, miközben a városi növényzet fenntartása csak
öntözéssel lehetséges.
A lakosok saját telkükön számos műszaki megoldás
közül választhatnak, ha a nem káros mennyiségű csapadékvizet helyben szeretnék tartani. Néhány beavatkozási lehetőség:
– A lefolyási útvonalak célszerű megváltoztatása: a
burkolt felületekről lefolyó vizek rávezetése burkolatlanokra. A csekély beruházási költséggel jellemezhető beavatkozással a terület talajának típusa és a
talajvíz szintje függvényében az éves csapadékok
akár 70%-a is visszatartható.
– Szivárogtató létesítmények, melyeknél a szennyezett lefolyást speciális anyagú szűrőrétegen (pl.
kavics vagy murvaágy) vezetjük át a csatornahálózat vagy a talaj-talajvíz felé. A tisztítás mellett
ezek a megoldások lassítják a lefolyás sebessé-

gét, csökkentik a lefolyó vízmennyiséget és a lefolyási csúcsokat is.
– Tározó létesítmények telepítése, amelyek egyaránt lehetnek egyszerű tárolótartályok, ideiglenes elöntési területek, vagy például kerti tavak. Az itt felgyűjtött vizeket használhatjuk öntözésre vagy egyszerű szikkasztással növelhetjük forró időben a levegő páratartalmát.
– Csekély beavatkozást igénylő tájépítészeti megoldások, ahol szerepet kaphat a helyi szárazságtűrő növények telepítése, a fásítás, a hosszabb fűvel borított
elfolyási pályák kialakítása. Ezek a megoldások a lefolyás csökkentése mellett, javítják a városi környezet esztétikai megjelenését, és hosszú élettartamuk
mellett csekély fenntartási munkákat igényelnek.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása
Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-BS1-2016- 00002

hírek, interjú

NÉVJEGY

Hírek

Név: Ara czki Zsolt
Foglalkozás: tűzoltó
Kedvenc zene: zenei mindenevő vag yok
Kedvenc film : Élet revalók
Kedvenc étel: sajt minden formába n
Kedvenc ital: káv é
Kedvenc hely: Bog a-völgy
Kedvenc hobbi: airsoft

 Október 9-től a piacfelújítási
munkák idejére áthelyezték a
ruhás piacot a Korona utcai parkolóhoz. A parkolási lehetőség a
felújítási munkák miatt a pavilon sor mögötti részen ideiglenesen megszűnt.

- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Középiskola után az Országos Mentőszolgálat alapképzését elvégezve kerültem a békéscsabai majd a gyulai mentőállomásra.
Egy évvel később szereztem meg a
mentőszakápolói végzettséget. Ezzel párhuzamosan kerültem a Békési
Önkormányzati Tűzoltóság állományába, másodállásban, mint beosztott tűzoltó. 2015-ben a tűzoltóságnál a középfokú szakmai képzést elvégezve lettem szolgálatparancsnok.
2017-ben a mentőszolgálatnál felsőszintű, a tűzoltóságnál felsőfokú iskolát végeztem. 2017-ben a sors úgy
hozta, hogy a két munkahelyet megcseréltem, így már a tűzoltóság lett
a főállás és a mentőzés a másodállás.
Idén szeptember 1-je óta vagyok a

 Békéscsaba képviselőtestülete
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Elismerése kitüntetést adományozott Szabóné dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológusnak, a békéscsabai
SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat Békésen élő vezetőjének,
a pszichológia terén régóta végzett, áldozatos munkájáért.
 Közös istentiszteleten emlékeztek meg a békési protestánsok a reformáció 501 évvel ezelőtti kezdetéről a baptista imaházban. Igehirdetéssel Katona
Gyula református esperes szolgált. Fellépett a gyülekezetek
egyesített kórusa is.
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Staféta

Békési Önkormányzati Tűzoltóság
kinevezett parancsnoka.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- A mentőszolgálatnál eltöltött
idő alatt végzett munkát mindenképpen ide sorolnám. Hihetetlen érzés, amikor valaki sorsa rajtunk múlik, és mi a csapattal tudunk segíteni. Sikerként értékelem, hogy 20 éves korom óta tagja
vagyok a katasztrófavédelem Körös Mentőcsoportjának valamint
azt, hogy tavaly, a Magyar Tűzoltó Szövetség Szent Flórián Emlékéremmel ismerte el a tűzoltóság
kötelékében végzett munkámat.
Jelenleg az önkormányzati tűzoltóságok parancsnokai közül én látom el legfiatalabbként ezt a fela
datkört, ami sok kihívás elé állít.

Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Fotó: Gazsó János.

Békési újság

- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?
- Úgy gondolom, hogy Békéshez
köt a jelenem és jövőm is, bár ilyen
hosszú távú terveim nincsenek. Alkalmazkodni kell az élet változásaihoz és adott helyzetből a legtöbbet
vagy a legjobb lehetőséget kihozni
a legfontosabb a számomra.
A stafétát Mucsiné Fodor Hajnalkának adom tovább.

Egymillió a jótékonysági est bevétele
Kiss-Rigó László megyéspüspök a
szervező civil szervezet humanitárius szolidaritását hangsúlyozta.
A jótékonysági est végül egymillió forint nyereséget termelt,

melyet a Békés Megyei Központi
Kórház gyermekosztályaihoz juttatnak el, és a mindennapokban
használatos, modern orvosi berendezéseket (infúziós pumpákat,

Fotó: GA-Pix Fotó.

Közel kétszáz személy vett
részt az első alkalommal megtartott Ausztrál Jótékonysági Esten, melyet október 13-án
rendeztek meg a békési sportcsarnokban.
Számos közéleti személyiség, pol
gármester, vállalkozó és más érdeklődő volt jelen. A rendezvényre
végül mégsem látogatott Békésre
Brendon Charles Hammer nagykövet, de video üzenetben köszöntötte
az est résztvevőit és büszkeségének
adott hangot amiatt, hogy a Békési és Ausztrál Polgárok Egyesülete
a jótékony célú estet megszervezte.
Eljött viszont Alison Drury nagykövet-helyettes asszony, aki 16 hónap
alatt harmadszor járt Békésen.
– A két ország sokrétű kapcsolatban áll egymással a hatalmas
távolság ellenére is – emelte ki a
diplomata. Az est védnökeként dr.

Az előtérben Alison Drury helyettes nagykövet táncol az első békési ausztrál jótékonysági esten. A bevételt beteg gyermekek gyógyítására fordítják.

pulzoximétert és betegfigyelő monitorokat) fognak vásárolni belőle.
Az est kulturális részében a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, a
Szegedi Kis István Gimnázium Leánykara, a Belencéres Néptáncegyüttes, a Reményhír Intézmény
Eötvös Általános Iskolának cigányfolklór csoportja, a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola Énekkara, végül
pedig a Sárréti Táncsport Egyesülettől Hegyesi Blanka és Ilyés Ádám
lépett fel. Utóbbi táncospár bécsi
keringőt adott elő, és még a nagykövet-helyettes asszonyt valamint a
férjét is megtáncoltatták.
Az est gasztronómiai kínálatában
kengurufarokleves is szerepelt, és a
bálozókat ausztrál borokkal kínálták meg. A mulatozás hajnalig eltartott. Jövőre október 5-én tartják
majd meg a II. Békési Ausztrál Jótékonysági estet.  Szegfű Katalin
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hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelességéért szerkesztőségünk
NEM vállal felelősséget. Csak lakossági
apróhirdetéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 20/800-82-12.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen építési telek (867 m2) eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
Tanya eladó a muronyi kövesút mellett gyümölcsössel 13Ak szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
Váradi utca 52. szám alatti kétszobás, összkomfortos ház eladó. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.:
30/304-69-38.
Második emeleti, erkélyes, egyedi gáz- és vízórás, kétszobás lakás eladó. Irányár: 4,8 millió
Ft. Érd.: 20/418-79-70.
A Mátra utcában a Fürdő szomszédságában
nagy portával lebontandó, felújítandó, vagy bővíthető ház eladó. Irányár.: 4,9 millió Ft. Érd.:
20/33-93-474.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Csendes helyen egyszobás+konyhás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.: 30/55600-79.
Tanya sok gyümölcsfával, központi fűtéssel,
fürdőszobával eladó 5,99 millió Ft-ért. Érd.:
70/622-81-86.
Tanya eladó kövesút mellett, melléképülettel,
nagy kerttel 6 millió Ft-ért. Komfortos, költözhető. Tel.: 30/96-18-765.
A Fülöp utcában ház eladó nagy portával. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/60-155-06.
III. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 millió Ft.
Tel.: 30/321-35-52.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Bocskai utca 57. szám alatti összkomfortos, felújított családi ház beköltözhetően 6,6 millió Ft-ért eladó. CSOK-ra is. Érd.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Kossuth u. 2/A-ban, a Sparral szemben III. emeleti, 60 m2-es kétszobás lakás eladó. Irányár: 7
millió Ft. Tel.: 20/520-06-96.

Békési újság

Apróhirdetések
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/3613-776.
Családi ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.:
70/335-94-46.
Csallóközi u. 25. szám alatti háromszobás, duplafűtéses, redőnyös ház garázzsal 1746 m2-es
telken 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/612-70-21,
66/415-469.
Mezőberényben háromszobás házrész eladó,
kiadó, cserélhető egyszobás békési tömblakásra. Irányár: 8 millió Ft. Tel.: 30/449-88-01.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház kettes
garázzsal 817 m2-es telken eladó. Ár: 8,7 millió
Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Háromszobás kertes ház vegyestüzeléssel, nagy
telekkel eladó. Jószágtartásra is. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 30/293-27-51.
Háromszobás kertes ház eladó 9,5 millió Ft-ért.
Tel.: 70/215-44-00.
Tarhoson 120 m2-es, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.: 70/946-49-59.

Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Marói részen közel 2 hektár föld eladó, ebből
900 m2 bekerített gyümölcsös. Ásott kúttal, kisebb épülettel. Érd.: 70/379-14-53.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút mellett 1170 m2 -es gyümölcsöskert eladó.
Fúrt kút, villany, főzésre, csónakázásra alkalmas
hely. Érd.: 30/269-04-17.
1108 m2 -es zártkert kőházzal a Sebőkben eladó.
Villany fúrt kút, Irányár: 950 ezer Ft. Érd.: 20/9293-720.

Jármű, alkatrész

Kiadó ingatlan

Forgalomból kivont lakókocsit vásárolnék telepítésre. Ajánlatok: 30/43-90-794.
Ciráki lovas hintó, 2 db lókapa, lószerszám, lovas eke eladó. Tel.: 30/241-69-76.
2 db Suzuki Eko kismotor eladó. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/48-888-02.
Opel Corsa önindító eladó. 20/445-73-48.
1982-es kiadású 350-es piros Jawa motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: 2 db 195x60x14 autógumi, Audi 100-as
fényszórók, motoralkatrészek. 66/748-163.
Megkímélt állapotú háromkerekű elektromos kerékpár eladó. Érd.: 20/592-85-04.
Eladó: 25 LE T25-ös kistraktor, pótkocsi, háromfejes eke, háromsoros kultivátor, négytagú
fogas, 2 db láncborona. Tel.: 30/241-69-76.
Elektromos rokkantkocsi újszerű állapotban eladó. Érd.: 70/218-59-72.
Simson segédmotort vennék 50 ezer Ft-ig. Javításra szoruló is érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Momó elektromos kerékpár két oldalkassal eladó
35 ezer Ft-ért. Érd.: 66/415-469, 30/612-70-21.
Üzemképes K–442-es gyorsbálázó, traktorra
szerelhető sertésszállító kaloda, szántóföldi kultivátor eladó. Tel.: 66/413-195, bármikor.
Panorámás MTZ-80-as traktor, RM-7-es pótkocsi és kettes eke újszerű állapotban eladó. Tel.:
66/411-857, este.
Hyundai Accent személyautó eladó. Tel.:
70/335-94-46.
Robi 151-es pótkocsival eladó. Tel.: 30/461-4799.

Karacson háromszobás lakás kiadó közjegyzői
szerződéskötéssel. Tel.: 30/730-13-88.

Állat

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó.
Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.: 70/512-75-65.
Arany János u. 16/1. alatti összkomfortos kertes
ház melléképülettel, ásott kúttal eladó. Irányár:
12,9 millió Ft. Érd.: 20/547-53-40.
Váradi utca 30. és Váradi utca 31. szám alatti összkomfortos ház eladó vagy első emeletig
lakásra cserélhető. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
20/770-73-40.
Háromszobás kertes ház a Kispince utcában eladó nagy műhellyel, ipari árammal. Irányár: 15
millió Ft. Tel.: 30/291-91-56.
Hőszigetelt, tetőteres családi ház hozzáépített
garázzsal eladó. A tetőtér különálló lakásként
használható. Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 70/27962-26.
Belvárosban, nyugodt helyen kertes ház eladó.
Esetleg tömblakás beszámítással. Irányár: 22
millió Ft. 30/782-46-70.

Kert, szántóföld
Rosszerdőn termő gyümölcsöskert kis kőházzal
eladó. Érd.: 66/634-372.
Malomasszonykertben kert gazdasági épületekkel eladó. 30/242-75-54.
Muronyban, a murvahelyi zártkertben 1152 m2
gyümölcsös eladó. Víz, villany, pince van. Érd.:
30/974-84-63.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: december 4. kedd 12 óra

2018-as, fiatal, ivarérett kacagógerlék eladók.
Tel.: 30/433-79-89.
Fekete macskakölykök ingyen elvihetők. Bólyai
u. 18. Tel.: 20/886-89-42
160-170 kg-os, hagyományos takarmánnyal tartott sertés eladó. Érd.: 66/634-708.
Malacsüldő, hízó és vemhes koca eladó. Érd.:
30/921-26-25.
Mangalicahízó eladó. 30/266-43-62.
Három kiscica ingyen elvihető Kamuton. Szobatiszták, hathetesek, szürke-kék színűek.
70/284-07-13.
Malac, süldő, nagyteljesítményű terménydaráló
eladó 30/921-26-25.
Birkahús vagy fél birka eladó Békésen. 30/27946-96.
Fiatal japán kakast japán tyúkra cserélnék. Tel.:
30/433-79-89.
Pecsenyekacsa konyhakészen is, kitojt kacsa,
liba, előnevelt némakacsa eladó. Raktár u. 24.
70/881-93-00.
Fiatal anyakecske és szép bak eladó. Tel.:
66/643-658, 20/500-13-62.
Bakkecske eladó. 66/634-507.

Társkeresés
Nem dohányzó, független, 45-53 éves férfit keresek komoly kapcsolatra. Tel.: 70/21-42-637.
SMS-re nem válaszolok.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 25
éves békési fiatalember társat keres. 70/26868-15.

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. 0036-70/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Fizika, kémia korrepetálására keresek középiskolás fiút (általános iskola 8. osztály tananyaga).
Tel.: 66/411-866, 20/478-49-09.
Pályakezdő fotográfus, fotótermék-kereskedő,
informatikai rendszergazda végzettséggel munkát keresek. 20/290-22-72.
Ház körüli kisegítői munkát keresek. Tel.:
70/519-87-54.
Takarítói munkát keresek. 70/427-81-80.
Idősgondozói vagy takarítói munkát keresek.
66/742-761.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
Garázskapu eladó. Megkímélt, jó állapotban
lévő, billenős, motoros, távirányítós, fémvázas,
beépíthető. Méret: 240x210 cm. Ára: 49 ezer Ft.
Érd.: 30/95-52-247.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Új vessző hintaszék olcsón eladó. 30/401-8127.
Fekete 26-os új női kerékpár és egy ágyneműtartós heverő (90cmx200cm) eladó. Érd.:
30/323-79-22.
Automata felültöltős mosógép eladó 35 ezer Ftért. Hibátlanul működik. Érd.: 20/991-91-78, 16
óra után.
Eladó: 2 db kétméteres öntött vasvályú, négyszemélyes disznó önetető. Durkó u. 4. Tel.:
66/416-580, 70/352-24-63.
10 db állítható betétkéses kézidörzsár átmenő
furatokhoz (8-24 mm) eladó. Cementvályú eladó. 70/236-35-37.
Kétajtós fiókos íróasztal eladó. Tel.: 30/55-12853.
KD-160 jelű terménydaráló eladó. Tel.: 30/3685-291.
Rózsatövek eladók. 30/32-42-111.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot,
gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi
bankjegyet. Tel.: 30/245-69-25.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/49-52173.
Eladó: Robix rotakapa üzemképes állapotban,
Kukta paprikadaráló. 70/626-44-56.
Eladó: gáztűzhely, gázpalackok, 25 l-es üvegballonok kaspóval, 120 l-es műanyag hordók,
pálinkás ballonok, szekrény, rekamié, asztal,
tévé, munkapad, jukkapálma. Tel.: 66/412-955,
30/203-73-41.
Idared, Gloster, starking alma 100 és 150 Ft-os
áron eladó. 30/272-67-43.
Másfél méteres ezüstfenyő, színes televízió eladó. 20/220-85-26.

hirdetés

Békési újság
Jó állapotú 300 l-es hűtőláda. 200 l-es mélyhűtős hűtőszekrény sürgősen eladó. Tel.: 30/25132-39.
Dohányzóasztal, ötszemélyes „L” alakú vessző
ülőke sürgősen eladó. Tel.: 30/585-39-57.
Magvas cirokszakáll eladó. Érd.: 20/56844-05.
Eladó: hétcsillag kerekű rendsodró újszerű állapotban, háromfejes Vogel eke keveset használt
állapotban, négyfejes könnyűeke pónikocsi fülkével. Tel.: 30/277-95-43.
Autóba való kagylós és eggyel nagyobb gyermekülés eladó. Érd.: 20/56-09-175.
VRF-530-as új vízszintes gatterfűrész betegség
miatt sürgősen eladó. A gépre hosszú távú fizetőképes piac van. 20/520-15-40.
Eladók: horgászbotok, orsók, műanyag ballonok, 25 l-es üvegballonok kaspóval, gáztűzhely,
gázpalack, szekrény, ágyneműtartós rekamié,
nagy munkapad satuval, műanya cefréshordó.
Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Kihasználatlanság miatt sürgősen eladó középképernyős színes tévé, ipari teljesítményű ponthegesztő. 20/520-15-40.
6-12 V-os akkumulátortöltő eladó. Tel.: 30/44573-48.
Betonkeverő eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Háromajtós régi típusú barna szekrény eladó.
70/559-84-04.
Konyhai sarokülő, Brix négylovas rotakapa eladó. 30/27-28-342.
Jó állapotú Terramagon-7 matrac eladó Dr. Deák
könyvével. Érd.: 30/357-18-43.
39-es gyógycipő (jobb lábon 2,5 cm-rel emelt)
ingyen elvihető. Tel.: 70/335-94-46.
Eladók: AEG 120 l-es elektromos bojler, középszőnyeg, dohányzóasztalok, csaptelep, Lucznik
lábbal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-83-74.
3 db kitűnő állapotú kempingkerékpár tulajdonostól 10 ezer Ft/db áron eladó. Érd.: 20/31496-63.
2 db íróasztal, írógépek, biciklik, jó mázsa,
centrifuga, gázkonvektor eladó. Rákóczi u. 18.
28-as női kerékpár 2 db oldalkassal eladó 8
ezer Ft-ért. Érd.: 66/415-469, 30/612-70-21.
2 db háromfázisú villanymotor eladó. Érd.:
30/434-29-76.

miskeriek002@gmail.com
fb.me/helyivallalkozas.bekescsaba

Eladó: gyermek etetőszék, fa szekrénysor, fotelok, dohányzóasztal, konyhabútor, gázkályha palackkal vagy nélküle, Hankook, nyári gumi
175x65x14 acélfelnivel 4x100 egy garnitúra. Tel.:
30/571-45-22.
3 mázsa sütőtök eladó. 30/485-77-94.
Műkő virágtartó párban eladó. Temetőbe vagy
teraszra alkalmas. 30/813-03-94.
Eladó: előszobafal, 35-38-as munkásbakancs,
női bundák, kabátok, gázpalack, rekamié, ülőgarnitúra, ablakok. Érd.: 30/905-49-14.
Minőségi paplanok és párnák eladók. 30/94-55433.
Hagyatékból szőnyegek, rekamié, satupad eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: hatvanas évekbeli retró dohányzóasztal,
szalontükör, régi íróasztal, 4 db tonett szék, régi
fotel, falitéka, 4 db demizsonüveg, régi kaszni,
falóca. 20/445-73-48.
Eladó: gázrezsó palackkal, asztal sparhert, Simson Schwalbe, női 28-as kerékpár, kismázsa
súlyokkal, hurkatöltő, régi rádiók, nagy gobelinhímzés, olajfestmények, lakatos szerszámok.
Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Eladó: 50 l-es üvegballon, vasraklapok, motoros
permetező, szórófej (T45-ös 2”), fateknők, diófarönk. Érd.: 70/379-14-53.
Régebbi típusú szoba- és konyhabútor, fotelek, heverők, vezetékes gáztűzhely eladó. Tel.:
70/335-94-46.
Közel 300 éves trim hegedű eladó. Használható
állapotú. Ár megegyezés szerint. Személyesen
megtekinthető a Summás u. 3. alatt.
Három mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 20/61695-09.
Veres szilva- és pándimeggy facsemeték,
aranyeső, hibiszkusz, jázmincserje eladó.
20/355-77-26.
Kanapéágy, Phillips kisképernyős tévé eladó.
Tel.: 20/994-65-74.
Veres szilva facsemete eladó. Tel.: 30/461-4799.
26-os női kerékpár eladó. Abroncsfék, dinamós
világítás. Megegyezés szerint. Summás u. 3.
GF-30-as fali, szellőzős, keveset használt öntöttvas, égőteres konvektor eladó. Tel.: 30/46147-99.
UHZ eke, borona és láncborona eladó. Érd.:
70/622-81-86.
Sütőtök és 28-as női kerékpár eladó. Érd.:
66/410-204.
Gyümölcsfák kivágásért eladók. 20/355-77-26.
Eladó: Nova villanysütő, gáztűzhely, kerékpár,
lekvárok, üvegek. Érd.: 66/643-333.
Eladó: szobapáfrány, DP9000 új tésztakészítő
gép. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: 30 m2 padlóburkoló, szobakerékpár, 5
l-es bojler, porszívó, gáztűzhely, férfi kerékpár.
Érd.: 70/410-62-32.

Lehoczki autómosó és autókozmetika

HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

folyamatosan
rendelhető!
Tel.: 00 36-30/466-83-69.

 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.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.
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MÁR KAPHATÓ
A KALENDÁRIUM!
Néhány téma a kiadvány tartalmából:
 A rosszerdei bombázás története
 A Jantyik utca házai grafikákon
 Bordélyházak Békésen
 A Gombkötő gátőrdinasztia
 A békési harangokról
 Az Erzsébet-liget története
 Emlékezés Tokaji Gábor
néhai tanítóra

Árusítóhelyek:

 Cerka papírbolt
 Barta kereskedés
 Püski Sándor Könyvtár
 Antikvárium
 Békési Uszoda
Minden Békési Kalendáriumhoz ajándék könyvjelző!
A 160 oldalas kiadvány ára: 850 Ft.

Tisztán – Békésről!

Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az OTP Bank
Békési Fiókja bővítette szolgáltatásait.

Figyelmükbe ajánljuk
az INGATLANHITELEZÉSI ÜZLETÁGUNKAT,
amely teljes körűen, helyben intézhető.
Miért növelné költségeit utazásokkal?
Kérjük, keressék munkatársainkat:
OTP Bank Békés, Széchenyi tér 2.
Tel.: +36-66/510-255
Nincs ideje sorban állni?
Kérjen előre egyeztetett időpontot!
További részletek: www.otpbank.hu
A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletes
feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó üzlet-szabályzatokból és hirdetményekből és egyes akciók esetén a részvételi szabályzatból. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Békési újság

tudósítás, hirdetés

Fél évszázad távlatából
1968-ban a 2-es számú Általános
Iskola 8/A osztályában 37 fiú és lány
fejezte be elemi iskolai tanulmányait. Osztályfőnökük Vámos Lászlóné
Emma néni volt. Öt évtized után találkoztak egymással az egykori osztálytagok közül 25-en, egykori iskolájuk Rákóczi utcai épületében,
október 13-án. Megemlékeztek időközben elhunyt tanáraikról és diáktársaikról, majd kiosztották a dátu-

Pezsgővel koccintottak

mokkal ellátott úttörőnyakkendőket, melyet az ötven évvel ezelőttivel megegyezőre elkészített csoportképen viseltek. A Bíró András által
megszervezett találkozásra két egykori tanáruk jött el: Dr. Szúdy Gézáné Zsófi néni és Mikló Zsuzsanna. Az
iskolai emlékek felidézésére, a sztorizgatás a vacsoraasztalnál is folytatódott. A következő találkozást három
év múlva tervezik.
Sz. K.

Fotó: GA-Pix Fotó.
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Az 1968-ban végzett IV/D. osztály tagjai a találkozón.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

1968-ban vettek búcsút alma materüktől, a Szegedi Kis István Gimnáziumtól, annak IV/B és
IV/D. osztályos fiataljai. Ötven év
múltán találkoztak ismét a közelmúltban. Koszorúval és mécses
gyújtással emlékeztek meg elhunyt
tanárairól és elveszített osztálytársaikról. A hatvanas évek fiatal és agilis gimnazistái immár nagymamák
és nagypapák, a család mellett hobbijaik töltik ki mindennapjaikat. A
közös ebédre meghívták Juhos János tanár urat, aki magyart és an-

golt tanított egykor nekik és az életre nevelte őket. Az öregdiákok nevében Nagy László emlékezett a régi időkre, mindarra, amit kaptak az
iskolától, a tanároktól és szülőktől,
így válhatott belőlük mérnök, közgazdász, orvos, jogász, történész, tanár, megbecsült szakember. A pezsgős koccintás és ünnepi torta sem
maradt el. A jövőben évente találkoznak az ötven éve végzett öregdiákok. A találkozót Balázs Ilona,
Czakóné Czédli Jolán és Táboriné
Szűcs Margit szervezte meg. Sz. K.

NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!

BÉKÉSI LAKOSOK
FIGYELEM!

A Békési Misszió konyha

A Békési Misszió konyha

kedvezményes menüt kínál kiszállítással.

menüt kínál kiszállítással.

Bővebb felvilágosítást kérhet
a +36-70 672 1858 telefonszámon,
vagy hétköznapokon 8-16 óra között személyesen
Békésen, a Verseny utca 7. szám alatt.

Bővebb felvilágosítást kérhetnek
a +36-70 672 1858 telefonszámon,
vagy hétköznapokon 8-16 óra között személyesen
Békésen, a Verseny utca 7. szám alatt.

450 Ft-os

750 Ft-os

Kultúra, Közélet

Tábla őrzi a néhai tanár
emlékét az iskolában

Fotó: Pusztai Gábor Máté.

,,Jel nem marad utánam, /Írva sem vésve kőben, /Úszom vad
fényözönben, /Csillagként elmenőben.” - írta egy piros tetejű füzetbe egykoron Dr. Szúdy Géza

Az emléktábla leleplezésének pillanata.

békési költő, tanár. Bár maga sem
gondolta, mégis maradt utána jel
a Szegedi Kis István református
oktatási intézmény tanárai, tanítói és az iskolavezetés jóvoltából.
Az intézmény október 13-án tartotta a 10. Családi Napját, a jubileumot emléktáblája felavatásával

tették még emlékezetesebbé. Az
ünnepségen megjelent Dr. Szúdy
Gézáné özvegye is, aki meghatottan mondott köszönetet, amiért
nem feledték el kollégái a férjét.
A tanár-költőt Palatinus Pál iskolaigazgató méltatta, egyik versét Szeverényi Barnabás mondta
el. Az ünnepi műsorban az iskola
növendékei csillogtatták meg tudásukat: Medvegy Nóra klarinét
szólóval, Balázs Máté és Ramotai
Barbara páros néptáncával, Balog
Ákos szavalatával kápráztatta el a
vendégeket.
Ezek után a gyerekek és családtagjaik vették birtokba az iskolát
és az udvart a Családi Napon. Kiki érdeklődése szerint válogathatott a programok közül. Volt itt
babaház, fafaragás, modellezés,
vérnyomás- és vércukormérés, óriáscsúszda, lovaglás, íjászat, népi
ügyességi játékok, gólyalábazás,
csutkavárépítés, mocsárjárás, hordólovaglás, sőt még Gábor Áron
rézágyúja is szórakoztatta a lurkókat. Óriási siker volt a Családi
Nap.
Gugé
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Fotográfiák
a kápolnateremben

Fotó: GA-Pix Fotó.

Békési újság

A kulturális központ kápolnatermében a napokban megnyílt a
Békési Fotós Klub évente szokásos őszi kiállítása. A tárlaton 46
fotográfia tekinthető meg, köztük
igazi különlegességek is. Olyan
cianotípiák, melyeket a nyári dánfoki fotós táborban készítettek
az ott jelenlévő hobbifotósok. A
cianotípia, magyarul kéknyomat,
egy ősi fotográfiai eljárás, melyhez
Napunk éltető erején kívül pusztán fényérzékeny anyagra és vegyszerekre van szükség. A technikát
már az 1840-as években ismerték,

de leginkább 1890 és 1950 között
volt használatban. Aztán elfeledkeztek róla és csak az utóbbi pár
évben kezdték újra felfedezni a fotóművészek. A békési fotóstáborozókat Nagy István szentesi fotóművész vezette be ebbe a különleges technikába a nyáron. A tárlat
nagyobb részét ezek mellett Gazsó János és Apáti-Nagy Lajos fotográfusok alkotásai jelentik.
A november 30-ig díjtalanul
megtekinthető kiállítást Szegfű
Katalin, a Békési Újság főszerkesztője nyitotta meg. 
Zs. I.

(Folytatás az 1. oldalról)
Gazsó Jánost és Apáti-Nagy Lajost a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének megyei
szervezete média különdíjjal ismerte el a legutóbbi Príma Díjak átadásán, a helyi eseményeket megörökítő fényképészeti tevékenységükért. Gyarmati Sándor, a Békési
Polgárőr Egyesület elnöke és a megyei polgárőrök szövetségének vezetője Szent László Emlékéremben
részesült a szervezetnél több mint
25 éves szolgálatát elismerve. Virág István a Polgárőrség sajtódíját vette át a közelmúltban. Ezzel
a civil szervezetet népszerűsítő és
hitelesen bemutató fotós munkáját
díjazták. Ketten szervezetük nevében jöttek el: Erdősné Sági Mária

Fotó: GA-Pix Fotó.

Sikeres békésieket köszöntöttek

Sikeres békésiek. Ülnek balról jobbra: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, Kocsor
Imréné, Izsó Gábor polgármester, Erdősné Sági Mária, Lukács Eszter. Állnak
balról jobbra: Gazsó János, Kálmán Tibor alpolgármester, Virág István, Orodán
Tamás, Gyarmati Sándor, Bagoly László, Apáti-Nagy Lajos.

igazgató a Minősített Könyvtár címet elnyert Püski Sándor Könyvtár kollektívája, míg Bagoly László
zenekarvezető, a VOSZ Príma Díjjal jutalmazott Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar tagsága nevében fogadta az elismeréseket és a
mindenki számára - szimbolikus
ajándékként - átnyújtott színházbelépőket.
Az eseményen nem vett részt
az EuroSkills-en mechatronikában aranyérmes Takács Zoltán, ifj.
Szeverényi Barbabás, aki a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes néptáncosaként Junior Prima-díjat érdemelt ki, és a Békés Megye Kiváló Vállalkozójaként elismert Békési Zoltán.
Szegfű Katalin

Mozaik

Békési újság

Egy nyelvet beszélünk
Bevezetés a Könnyű nyelvbe

Az Egyesült Államokból sok, tanulással kapcsolatos újítás indult,
amely kisebb-nagyobb késéssel Magyarországra is megérkezett. 1974ben indult ott egy olyan mozgalom, amely a fogyatékossággal küzdő
emberek számára próbálta a szövegeket leegyszerűsíteni, hogy az információnak valamilyen hányada mégis befogadható legyen számukra. 1988-ban Európában is teret nyert ez a kezdeményezés, és főként
az északi országokban terjedt el. Az utóbbi egy évtizedben már Németországban is él ez a gyakorlat, olyannyira, hogy törvényben rögzítették a hivatalos nyelv egyszerűsítését, és az önkormányzatoknál
szakértőket foglalkoztatnak, hogy segítsenek közérthetővé tenni a kiküldött leveleket. Milyen vonalak mentén zajlik ez? A tanácsadó kiadvány azt javasolja, hogy egy mondat ne tartalmazzon nyolc szónál
többet, ami nem is olyan egyszerű feladat, hiszen a németek is híresek nehézkes körmondataikról. A szöveg megformáltságát is próbálják könnyíteni: a lapnak csak kétharmadát foglalja el szöveg, egészen
nagy sorközöket hagynak, valamint könnyen olvasható betűtípust
alkalmaznak, sok vastagítással és kurziválással. Igyekeznek a kulcsszavakra fókuszálni, a legfontosabb elemeket kiemelni, még akkor is,
ha az információ egy része elvész, például nem annyira fontos, hogy
1778-ban húztak fel egy épületet, elég annyi, hogy a XVIII. század
végén, vagy talán csak annyi, hogy régen. Ha szkeptikusak vagyunk,
azt mondhatjuk, hogy sérül az információ, az eredetinek csak töredéke ér célba, a derűlátóak azonban hamar észreveszik, hogy olyan emberek is megértenek valamit egy szövegből, akikhez egyébként semmi nem jutna el. Én Németországban tanultam egy továbbképzésen
ezt a szemléletet, a gyakorlatban alkalmazni nem is annyira könnyű
– próbálják meg ennek a cikknek a mondatait egyszerűsíteni!
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok
november 13. - december 14. között
November 14. szerda 16:30
Filmklub. Az angol beteg című
film vetítése.
Könyvtár

December 1. szombat 11 óra
Békési TE I.–Jánoshida NBII-es
asztalitenisz mérkőzés.Sportcsarnok

November 15. csütörtök 17 óra
Ilyennek láttam Délnyugat-Svájcot. Takács Ernő ny. tanár képes
beszámolója.
Könyvtár

December 8. szombat 18 óra
Téli batyus Táncház. A belépés
ingyenes. Belencéres Néptáncegyüttes
próbaterme (Petőfi u. 21.)

November 16. péntek 17 óra
Lehetőségek és kihívások az ökológiai gazdálkodásban. Előadások.
Kulturális központ

December 12. szerda 16:30
Filmklub. A Fegyverszünet karácsonyra című film vetítése. Díjtalan.
Könyvtár

November 27. kedd 9 óra és 10:30 óra
Minden egér szereti a sajtot. A Meskete Meseszínház gyermekelőadása.
Belépődíj: 500 Ft/fő. Kult. központ

December 14. péntek 19 óra
Színházi előadás. Ray Cooney: A miniszter félrelép. Jegyárak: 2700 Ft;
3200 Ft; 3700 Ft.
Kult. központ

Berill

Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

Ajándékozzon szeretteinek
értékálló arany ékszert
karácsonyra!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Törtarany beszámítás
7000 Ft/gramm áron.

Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!

(THM: 39,6%-39,7%)
Üzletünk a Békés Takarék Szövetkezet kiemelt közvetítője.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!
Berill Ékszer és Zálogház
Békés, Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570

Drogot adott el a békési férfi
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói és a főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei november 7-én elfogtak két
férfit és egy nőt. A 36 éves békési L.
Zoltán a gyanú szerint ez év elejétől kezdődően kábítószernek, illetve új pszichoaktív anyagnak minősülő szerekkel kereskedett. Békésen
több fogyasztónak adott el tiltott,
bódító hatású anyagokat. Az elfogásakor nála tartott házkutatás során a rendőrök amfetamint és marihuánát találtak. A férfi a nyomo-

zás adatai szerint egy tiszaföldvári
házaspárral is kapcsolatban állt. A
39 éves T. Zsolt és felesége a gyanú
szerint új pszichoaktív anyagot adtak el a békési férfinak. A pár házában, két tasakban 25 darab új pszichoaktív anyag gyanúját keltő tablettát foglaltak le a rendőrök, amit
igazságügyi szakértővel vizsgáltatnak meg. A rendőrség L. Zoltánt
kábítószer-kereskedelem bűntett,
a tiszaföldvári házaspárt új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett
elkövetésével gyanúsítja. Mindhárom gyanúsított őrizetben van. 

Következő lapmegjelenés: december 11.

Máig horgol
a szépkorú Zsófi néni
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Burján Sándornét Izsó Gábor polgármester. Zsófi néni kiváló egészségnek
örvend, aktívan, tevékenyen tölti mindennapjait. Néhai férjével 62 évig voltak házasok. Négy gyermekük született. Zsófi
néni hobbija máig a horgolás. Két évvel
ezelőtt a „Békés bemutatkozik” kiállításon mutatta be a munkáit. Születésnapját
nagy családi körben ünnepelte. Hét unoka és öt dédunoka vette körül. 


Fotó: GA-Pix Fotó.
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Aktuális, sport

Békési újság

Elkezdték a tornapark kialakítását

Boldog iskola a Hepp
Második alkalommal kapta meg
a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola a Boldog Iskola címet. Ebben a
tanévben a 3/A és az 5/C osztályban
lesznek boldogságórák, melyek célja, hogy a gyerekek élete teljesebb
legyen szeretetben, barátságban, a
társaikkal való örömteli kapcsolatban, szüleikhez való viszonyukban
és önmaguk elfogadásában.


Horgász
szemmel
Körösi pergetés

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, és hamarosan elkezdődik a sportpark kialakítása Békésen, az Ady Endre utca és a Baky
utca sarkán – jelentette be a helyszínen megtartott sajtótájékoztatón Izsó Gábor polgármester és
Kálmán Tibor alpolgármester.
– A százötven négyzetméteres
területen tizenöt eszközt helyeznek el – folytatta a fejlesztés bemutatását Izsó Gábor. – A szabadtéri tornaparkban saját testsúlyos eszközök kapnak majd helyet. Tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton
végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas eszközöket
egyaránt használhatnak majd a
sportolni vágyók. A beruházást a
BMSK Sport Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A biztonság miatt
tervezik térfigyelő kamerák kihelyezését is, megerősítik a közvilágí-
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A leendő tornapark helyszínén Izsó Gábor és Kálmán Tibor látványterveket mutatott be a sajtó munkatársainak.

tást, illetve két padot is kihelyeznek a területen, valamint a járda
rekonstrukciója szintén az elképzelések közé tartozik. A tervek szerint a beruházás várhatóan 80 napon belül elkészül.
Mint ismert lehet, a városban

több helyen építenek ki a közeljövőben a szabadidő eltöltésére alkalmas tereket. Sportpark épül a
Fáy utcában, illetve játszótereket
hoznak létre a Karacs Teréz utca
végén, Dánfokon, valamint a Soványhát utcában. (Forrás: beol.hu)

LAKODALMAK,
családi összejövetelek,
céges
és más rendezvények
TELJESKÖRŰ lebonyolítása.

A pergető horgászatot egész évben lehet űzni, hiszen minden
idénynek megvannak a saját ragadozói halai. A horgászok népes csoportját alkotják a pergető horgászok, valamelyest magamat is közéjük sorolom. A pergetés az egyik
legaktívabb horgászmódszer. A Körösök duzzasztóin megkezdődött a
vízleengedés, ami nagyban befolyásolja a halak tartózkodási helyét és
a táplálkozását, hiszen a megszokott
táplálék- és vízviszonyok jelentősen
megváltoznak. Vannak időszakok,
amikor a halak adott Körös-szakaszokról elvonulnak és ezért meg kell
keresni őket. Lehet, hogy mélyebb
szakaszokra vonulnak vagy a húzósabb sekélyebb vizekre. Ez feladja a
leckét a horgászoknak. Minden évszaknak vannak talányai, így az ősznek is. Például hogy melyik az a csali, amivel be tudjuk csapni a ragadozóhalakat. A pergetés a legkiválóbb módszer a halak felkutatására,
hiszen helyről helyre vándorolva keresgéljük a ragadozó halakat.
Szekerczés Sándor

Komplett lakodalmas menüsor már 6500 Ft/fő áron!
Sültes tálak, hidegtálak rendelése, kiszállítással!
NAPI MENÜ, szociális étkeztetés!
Érdeklődjön a részletekről: +36-30/322-24-24.

MIKULÁS NAPI ÉLŐZENÉS
VACSORAEST
a Nagyház Pince Borozóban

Időpont: december 8-a, szombat 19 órától
Menü: Borozó bőségtál, rizibizi, steak burgonya, idénysaláta,
diókrémes palacsinta csokoládé öntettel.

A vacsora ára: 4000 Ft/fő.
A jó hangulatról Farkas Károly gondoskodik!
Bővebb tájékoztatás: +36-30/322-24-24.
Mindenkit szeretettel vár a Borozó személyzete.

Novemberi
ajánlatunk!
Telepünkön tűzifa
bükk, tölgy, akác
erdei köbméterben
folyamatosan kapható!
Lignit: 1790 Ft/mázsa
Továbbá:
 tőzegbrikett  biobrikett
 borsodi szén  cseh barnaszén
 orosz szén is kapható.

Figyelem!
Nyitva tartásunk megváltozott!
Nyitva: hétfő-péntek: 8-16 óra,
szombat: 8-12 óra
Címünk: Békés Kerámia,
Békés, Tóth utca 1.
Telefon: 66/417-294, 30/69-54-144
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Mozaik

Békési újság

Már a boltokban a jövő
évi Békési Kalendárium
(Folytatás az 1. oldalról)
Közlik a békési harangok történetét, továbbá az 1848-49-es szabadságban harcoló békésiekről is
bővebbet lehet megtudni. Olvashatnak az utcanévadó békési személyiségekről, a főtér kialakulásának és formálódásának „meséjéről”, és a békési bordélyokról.

Grafikai sorozaton a Jantyik
utca szép lakóházai jelennek meg,
továbbá megírták az Erzsébet-liget történetét.
A Békési Kalendárium 850 forintos áron vásárolható meg a következő helyeken: Cerka papírbolt, városi könyvtár, Barta bolt,
Antikvárium, Békési Uszoda.

RENDELJE OTTHONÁBA A MIKULÁST!

Élő fortélyaink

Lisztekről
Bizonyára feltűnt az olvasóknak, különösen a háziasszonyoknak, hogy
a boltokban soha nem látott lisztválasztékkal találkozhatunk. A zavarba
ejtő kínálat miatt érdemes körüljárni
a témát.
A lisztek csomagolásán az első betű a gabona fajtára utal: B – búza, R
– rozs, D – durumbúza, G – Graham,
TB – tönkölybúza. A második betű a

magas fehérjetartalmú, kitűnő tészták készülhetnek belőle, a mediterrán országokból terjedt el. A Graham liszt abban különbözik a teljes
kiőrlésű liszttől, hogy a liszt szemcsemérete nagyobb, így lassabban szívódik fel, ezzel egyidejűleg étkezés
után nem alakul ki olyan hamar éhségérzet. A közönséges búzához képest a tönkölybúza fehérjetartalma

Tavaly már megismerhette az Igazi Békési Mikulást,
akit idén is otthonába hívhat!

Érdeklődjön, foglaljon MOST időpontot:

bekesimikulas@gmail.com

KERESSE A FACEBOOK-ON IS:

/BEKESIMIKULAS

Csendesül...
Nekem az élet…
Már gyermekkorban szemben találják magukat a gyermekek ezzel a
kérdéssel: „Mi leszel, ha nagy leszel?” A válasz lehet nagyon konkrét, de
bizonytalan is. Sokszor még a felnőtt ember életében is ez a kérdés válaszra vár. Gyakran megfogalmazott válaszok: nekem az élet a karrierem,
a családom, a hivatásom, a hobbim, a szabadságom, stb. Ezen túl pedig
értékeljük is mások életet nemes egyszerűséggel: „bejött neki az élet”,
vagy „jól elszúrta az életét”. Az ember biológiai életének fontos része a
lelki-szellemi élet is. Ha az ember lelke nem találkozik az „isteni” élettel, kárt vall. A Bibliában Jézus ezt mondja önmagáról: „Én vagyok az
út, az igazság, és az ÉLET, és senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Ha ez nem történik meg, akkor az ember lelke hiányt szenved, és
beigazolódik Jézus szava: „Mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri, de az ő lelkében kárt vall.” Azért, hogy lelkünk ne legyen kárt
vallott, Jézus eljött ebbe a világba, hogy az ő halálával és feltámadásával
lehetőséget adjon az embernek, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor
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Képünk illusztráció.

szemcseméretet jelzi: L – liszt (apró
szemcséjű finomliszt), FF – kétszerfogós, FFF – háromszor-fogós (durva szemcseméretű, pl. rétesliszt), D
– dara. A szám a liszt csomagolásán
a liszt hamutartalmát (korpa arányát)
adja meg. Minél nagyobb ez az érték, annál több a korpa a lisztben: BL
55 liszt – finomliszt (korpatartalom
elenyésző), BL 80 liszt – kenyérliszt
(ebben több a korpa, sötétebb a színe), BL 200 liszt – teljes kiőrlésű liszt
(ebben sokkal több a korpa).
A lisztfajták közül egyértelműen a
teljes kiőrlésű lisztek az egészségesebbek. A teljes kiőrlésű lisztek szinte a teljes gabonaszemet tartalmazzák, vagyis sokkal több vitamint, ásványi anyagot és rostot tartalmaznak,
míg a finomliszteknél a héjat (korpát)
leválasztják és a csírát eltávolítják, a
liszt csak a magbelsőt tartalmazza.
Mi mindenből készülhet liszt? Mindenekelőtt gabonából. Pl. búza, rozs,
durumbúza, tönkölybúza, kukorica,
zab, árpa. A rozslisztet leginkább kenyérsütéshez használják, alacsony sikértartalma miatt célszerű más lisztekkel keverni. A durumbúza lisztje

hatszor magasabb. A kukoricaliszt
gluténmentes, kiváló mártások sűrítéséhez, galuskához, krémlevesekhez, hústöltelékek dúsításához. Édes
süteményekhez is jól használható.
Szintén gluténmentes a rizsliszt és a
hajdinaliszt is.
Az étkezési búzadara a búzamag
belsőjének nagyszemcsés őrleménye.
Fehéres krémszínű, kismértékben a
daraszemcsére tapadó héjat is tartalmaz. Az étkezési búzakorpa terméshéjat és a csíra egy részét tartalmazza, a lisztnél nagyobb szemcseméreteloszlás jellemző rá. Ásványi anyag és
vitamintartalma magas, rostban gazdag, azonban rosttartalmának jelentős része nem emészthető. Jó hatással van az anyagcsere-folyamatokra,
elősegíti a bélműködést, és csökkenti
az éhségérzetet, így a fogyókúrás és
diétás étrend kiegészítője lehet.
Tágabb értelemben a gabonaőrleményeken kívül a gumók, hüvelyesek
őrleményeit is a lisztek közé soroljuk
(pl. burgonyaliszt, borsóliszt, rizsliszt).
Egyre ismertebb még a mandulaliszt,
a szójaliszt, lenmagliszt, kókuszliszt,
gesztenyeliszt is.

