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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Egyetért a határontúliak
magyarországi
szavazati jogával?

Háromnapos, nagyszabású
rendezvénysorozatot szervezett a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, az iskola alapításának
460. évfordulója alkalmából.
A nyitóáhítaton az igét Katona Gyula intézményvezető
lelkész, esperes hirdette, majd
Kovács Dániel igazgató és
Izsó Gábor polgármester viszszaemlékezését hallhattuk,
továbbá az iskola tanárai és

9%
Nem tudom.
Nem érdekel.

35%

56%
Nem.

Igen.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA
K, Cs: 6-10 óra között,
többi nap: 8-20 óra között.

Jogerősen 20 év
a gyilkosnak

Szauna nyitva tartása:
H, Sze, P: 14-20 óra között
K, Cs: 6-20 óra között
Szo, V: 8-20 óra között

Jogerőre emelkedett Reszelő
Rolandnak az ítélete, aki még
2010 márciusában brutális
kegyetlenséggel gyilkolta meg a
87 éves S. Gábornét a Kecskeméti utcában. A Gyulai Törvényszék különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkövetett
emberölés bűntette miatt húsz
év fegyházra, 10 év közügyektől
való eltiltásra és 15500 Ft vagyonelkobzásra szóló ítéletét a
Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta – tudta meg a Békés Megyei
Hírlap. A törvények által kiszabható legnagyobb büntetést
kapta a tette elkövetésekor még
nem egészen 20 éves férfi, akit a
rendőrség rövid időn belül elfogott. Az ítélet ellen fellebbezésnek immár nincs helye.

Külső termálmedence
nyitva tartása:
H: 14 óra-19:45
K, Sze, Cs, P: 12 óra-19:45,
Szo-V: 10 óra-19:45 között

Gyógyszertári
ügyeleti rend
NOVEMBER 10-17.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
NOVEMBER 17-24.
Levendula Patika (Csabai u.)
NOV. 24-DECEMBER 1.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.

diákjai adtak verses-zenés irodalmi műsort.
A jeles alkalomra visszahívtak néhány olyan személyt,
akik egykor itt folytatták
tanulmányaikat. Dr. Püski
Levente, a debreceni egyetem
docense történelmi előadása
témájául a XX. század eleji
magyar arisztokrácia neveltetése és iskolázottsága ismertetését választotta, míg Csüllög
Ferenc hitoktató énekelt verseket adott elő. Az előadások

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

460 éves a békési református iskola

A jelenlegi diákok is szerepet kaptak a jubileumi ünnepségek során.

Anyakönyvvezetők
szakmai tanácskozása
A tavalyi premiert követően idén november 7-én
második alkalommal rendezték meg Békésen az
Anyakönyvvezetők Dél-Alföldi Regionális Szakmai Találkozóját, amelynek során a szakemberek
aktuális kérdésekről kaptak tájékoztatást.
Békés, Csongrád és BácsKiskun megyékből mintegy
száz anyakönyvvezető érkezett városunkba, de még
Hajdú-Biharból is volt résztvevő. Megnyitójában Izsó
Gábor polgármester méltatta az anyakönyvvezetők
munkáját, amely szavai szerint nem pusz tán magas

színvonalú szakmai ismereteket, hanem empátiát is igényel. Az előadások során Erdős Norbert, a Békés Megyei
Kormány hiva tal kormánymegbízottja a 2013. január
elsejével életbe lépő járási
rendszerről és ennek az anyakönyvvezetői munkára való
hatásairól beszélt. Elmondta,

hogy a jelenlegi polgári kormányzat a közigazgatás átfogó reformjakor a hatékonyság és a költségtakarékosság
szempontjait tartotta szem
előtt. Kormányzásuk eddigi
idejében kialakították a megyei kormányhivatalokat, a
következő lépés a járások
beindítása lesz január elsejével. Ezzel az a kormány célja,
hogy az ügyek intézése egyre
közelebb kerüljön az állampolgárokhoz, és lehetőleg egy
ablak nál lehessen minden
ügyet intézni.
Folytatás a 3. oldalon

során hallhattuk dr. Szatmári
Imre régészt, megyei múzeumigazgatót, Gellén János
tanárt, egykori iskolaigazgatót és dr. Mucsi Gyula megyei
tiszti főorvost is, utóbbit arról,
hogyan lett a szívügye a népegészségügy.
A jubileumi ünnepségsorozat vendégelőadója Gulácsy
Lajos, a Kárpátaljai Református
Egyházkerület nyugalmazott
püspöke volt.
Folytatás a 2. oldalon

Meghalt
Pataki István
November 4-én, 63 évesen,
hosszú betegségben elhunyt
Békés előző polgármestere,
Pataki István, aki az MSZP
politikusaként 12 éven át töltötte be e tisztséget. A Magyar
Szocialista Párt békési szervezetének nevében Szalai László
meleg hangú sajtóközleményben emlékezett Pataki Istvánra
mint olyan helyi politikai szereplőre, akit mindenkor az
emberi tisztesség irányított,
miközben szeretett szülővárosa
javáért munkálkodott. „Békést
ő állította fejlődési pályára” – áll
a közleményben.
Pataki Istvánt november
16-án 13 órakor kezdődő szertartással helyezik örök nyugalomra a Rózsa temetőben.

Egy szintbe bekült a Múzeum köz, ahol még piaci napokon is könnyebb
a közlekedés, mivel a kerékpártárolókat nem tették vissza. A bicikliket
a Nagyház oldalánál lehet letenni.

szeként valósult meg. Elképzelések szerint jövőre a Temp-

lomköz kapna új térburkolót,
egyben kiszélesítenék az utat.

A sokéves hagyományoknak
megfelelően megemlékezést tartottak a 20. század két nagy
világégésének békési hősei és
áldozatai emlékére. Az I. és II.
Világháborús Emlékműnél november 1-jén tartott rendezvényen Izsó Gábor polgármester
mondott beszédet, míg a keresztény egyházak részéről Katona Gyula református esperes
és Nagy József római katolikus
esperes-plébános mondott áldást és imát a halottakért.
Később koszorúzásra került sor,
majd a megjelent emlékező lakosok virágokat és mécseseket
helyeztek el a békési háborús áldozatok emlékművénél.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

Több mint hétszáz négyzetméteren térburkolót raktak le
az elmúlt időszakban Békés
belvárosában, a Múzeum közben, amelyhez közel van a
piactér, s így közkedvelt a gyalogosok és kerékpárosok körében. A területet egy szintbe
hozták, ez javítja esztétikáját.
Izsó Gábor polgármestertől
megtudtuk, hogy a munkálatok során vízvezetéket is elhelyeztek az új burkolat alá abból
a célból, hogy később a közeli
Ó-Fehér-Körösből (Élővíz-csatornából) öntözzék költséghatékonyan a város főterén található virágokat. A felújítás a
Start Közmunkaprogram ré-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

Új térburkoló a Múzeum közben A háborús áldozatok emlékére

2

2012. november 14.

Együtt ünnepeltek a protestáns
egyházak tagjai

Az újonnan épült lakóházak közül a
Malomasszonykert utca 24. számú ház azon
kevés modern épületeink egyike, amely magán
hordozza a békési háztípus jellegzetességeit.
Sajnos kevés ilyen
épült. Pedig már
Corbusier, a világhírű
francia építész is felfigyelt az alföldi magyar
háromosztatú (szobakonyha-szoba) gazdaház sajátosságaira. Békésen a népi építészeti
jegyeket is figyelembe
véve épült fel ez a bizonyos épület, amiben
Schimpl Miksa nyugalmazott tanár és szintén
volt pedagógus felesége él.
Schimpl Miksa elmondása szerint a lakóházat Benedicty Gyula építészmérnök tervezte. 1991-re lett kész. Az építés és a belső

munka nyolcvan százalékát a tulajdonos egymaga végezte!
Az oromfalon jól láthatóak a kör alakú szellőzőnyílások. Az építkezéshez teljes mértékben
természetes anyagokat
használtak. Kívül a vakolás folyami homokkal
történt, hogy erős legyen. A mennyezeti
deszkákat három centiméteres pallókból gyalulták ki. A födém felső
függesztésű, ahol a
padlástérben van a
mestergerenda. Az ablakokat, ajtókat, zsalugátereket Durkó Zoltán asztalosmester készítette.
Mivel az épület a békési népi építészeti
stílust magán viseli, ezért értéket képvisel,
követendő példa az építkezőknek: bizony
így is lehet.
Bíró György, városvédő

Békés sportmúltját
ismerhetik meg a diákok
A városvédők, a könyvtár és a múzeum idén ismét meghirdette helyismereti vetélkedőjét, amely
elsősorban a békési középiskolás diákokat célozza meg. Míg tavaly településünk 300. éves jubileuma volt a kiemelt téma, idén Békés sportját állították középpontba, reagálva ezzel egyrészt az
idei londoni Olimpiára, de bizonyos kerek helyi
jubileumokra is.
1892-ben, azaz 120 éve alakult meg a Békési Torna
Egylet, és 100 éve született

áttekintette Békés sportját.
Beszélt arról, hogy a jubiláns
Békési TE az ország egyik

került sportolók és sportvezetők életútját, kiemelve Kecskeméti Gábort és Dr. Hepp
Ferencet.
S hogy miért éppen az
Erzsébet-ligetben állították fel
a Sportkönyvet? Erről Mester
Péter a diákoknak elárulta,
hogy azért, mert ez a környék
sok évtizeden át szolgálta a
sportéletet: télen korcsolyázásra, nyáron csónakázásra
használták, később teniszpálya működött itt, majd ezen a

A korábbi sokéves hagyományokat folytatva ünne- állva, Jézus Krisztust segítsépi megemlékezést tartottak a Reformáció Emlék- gül hívva élhetünk. Ez nagy
felelősség, de nagy lehetőség
napján a békési protestáns felekezetek tagjai.
Október 31-én arra emlékeznek a protestánsok, hogy
1517 e napján Luther Márton
német teológusprofesszor,
Ágoston-rendi szerzetes kiszö-

Együtt énekelt a békési protestáns gyülekezetek összevont énekkara. Vezényel: Farkas János kántor.

gezte a korabeli egyház vitatott gyakorlatainak megújítását célzó nevezetes 95 tézisét
tartalmazó vitairatát a wittenbergi vártemplom kapujá-

A SZERZŐ FELVÉTELE.

Kecskeméti Gábor olimpikon
tornász és tornaedző, legendás testnevelő. Ezekről már
Mester Péter, a városvédő
egyesület elnöke beszélt a
helyismereti vetélkedősorozat
első állomásán, amikor a
Sportkönyv emlékműnél a
jelentkezett csapatok képviselői előtt nagy vonalakban

legrégebbi, folyamatosan működő sportklubja. De még a
klubnál is nagyobb múltja
van az 1891-ben használatba
vett első békési tornateremnek a Petőfi utcán, amely
jelenleg a református általános iskola kisdiákjainak testnevelését szolgálja. Később
ismertette az emlékműre fel-

helyszínen játszotta mérkőzéseit az első osztályú női kosárlabda-csapatunk.
A helyismereti vetélkedésre,
amely többfordulós, és jelentős nyereményekkel kecsegtet,
még lehet jelentkezni, erről
bővebben olvashatnak a
www.bekesikonyvtar.hu internetes oldalon.
Sz. K.

igehirdetés szolgálatát Katona Gyula református esperes végezte.
– A reformáció egyházainak tagjaként a Biblia talaján

résztvevők együtt imádkoztak
továbbá Békésért, az itt élőkért és a keresztény hit terjedéséért településünkön.
Szegfű Katalin

Nem sikerült a továbbjutás
Nem tudott továbbjutni a
középdöntőbe a közszolgálati
média Fölszállott a páva címmel
meghirdetett népzenei és néptáncos televíziós tehetségkutatójában a békési Okányi
Mihálynak, aki a szóló és páros
táncosok kategóriájában indult. A november 10-én sugár-

460 éves a békési
református iskola

Mester Péter a helyismereti vetélkedő első állomásán, a ligeti Sportkönyvnél diákoknak mesél Békés sportjáról.

ra, és ezzel kezdetét vette a
reformációnak nevezett egyház megújulási folyamat.
A békési baptista imaházban rendezett ünnepségen az

is – hangzott el.
Az esten közreműködött a
református, a baptista és a
pünkösdi helyi gyülekezetek
összevont kórusa, akiknek
zengő énekébe a nagyszámú
közönség is bekapcsolódott. A

A SZERZŐ FELVÉTELE.

A SCHIMPL-HÁZ

Folytatás a címoldalról
A nyugdíjas püskök a diákok
előtt történelemórának is beillően mesélt a sztálini kommunista diktatúrában megélt
élményeiről, a lágerben eltöltött, több mint hét évig tartó
fogságáról. A csaknem nyolcvan esztendős Lajos bácsi
egyébként a békési reformátusságnak a hét folyamán evangelizációt tartott Miatyánk tanítása alapján.
Az iskola növendékei sportrendezvényeken is részt vehettek, például 460 méteres futás
is zajlott, emlékezvén a jubileumra. Nekik nagyon tetszett,
de az idősebbek körében nem
kis vihart kavart Lazsádi Ákos
és zenekarának fellépése, akik
Istent dicsőítő, de kemény
rock zenét vittek a patinás
templomfalak közé.
Az ünnepségsorozat november 10-én a református bállal
ért véget.
Zsombok Imre

zott műsorban a zsűri kevéssé
értékelte a 19 éves békési fiú
cigány szólótáncát. A verseny
legjobb 48 produkciója, kategóriája 12 legjobbja közé bekerülni így is hatalmas teljesítmény volt a Belencéres Néptáncegyüttest erősítő táncos
tehetségnek, aki hatéves kora

óta foglalkozik néptánccal. A
versenyre 360 produkcióval
mintegy kétezren jelentkeztek
a Kárpát-medence valamennyi
magyarlakta vidékéről, és előzetes rosta után kerültek képernyőre a legjobbak. A műsort
szombaton esténként a Duna
Televízió sugározza.
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Pataki István emlékére
Pataki István, Békés város
egykori polgármestere november 4-én elhunyt. Három cikluson keresztül: 1994. december 11-től 2006. október 1-ig,
12 évig polgármesterként irányította Békés város életét.
Okleveles híd- és vízműépítő
technikusként már 1967-től
Békés közigazgatásában dolgozott, az akkori Járási Tanács
Végrehajtó Bizottsága alkalmazásában műszaki ügyintézőként 1972-ig. Felsőfokú politikai tanulmányai elvégzése
után, két évtizeden keresztül
Békés megye politikai életében

vállalt meghatározó szerepet a
Magyar Szocialista Párt létrejöttében és munkájában.

Anyakönyvvezetők
szakmai tanácskozása
Folytatás a címoldalról
A járásoknak nem lesz
önálló költségvetése, hanem a

mányzatok hatáskörében, annak feladata nem kerül át a
járásokhoz – nyugtatta meg a

A rendszerváltás utáni
második helyhatósági választás
során, 1994 decemberében tősgyökeres békésiként indult a
város polgármesteri tisztségéért. A választást és további 12
éven át polgármesterként dolgozott egészen a nyugdíjazásáig. 2006 októberétől továbbra
is önkormányzati képviselőként vállalt közéleti tevékenységet, így mondható, hogy
halála bekövetkeztéig részese
volt városunk közéletének.
Pataki Istvánnak, Békés
város védelmi igazgatás területén kifejtett eredményes

Je g y z e t

Ellenszél

tevékenysége elismeréseként
2006-ban a Magyar Köztársaság Belügyminisztere a
„Védelmi Igazgatásért Emlékérem” ezüst fokozat kitüntetést adományozta.
Életútja tartalmas, lelkiismeretes, közvetlensége, szerénysége mindenki számára
példamutató volt. Igazi békési
lokálpatrióta, aki a békési
emberekért minden beosztásában fáradhatatlanul, elhivatottan dolgozott. Nyugodjék
békében!
/Békés Város Önkormányzata
sajtóközleménye/

Pálmai
Tamás

Angyali hétvége
Időpont: november 24. szombat 15 óra
Helyszín: Békési Galéria (Széchenyi tér 4.)
A rendezvényt Katona Gyula református esperes nyitja meg.
A szervező Nefelejcs Egyesület tagjainak „angyali” kiállítását
S. Turcsányi Ildikó múzeumigazgató méltatja.
Közreműködnek:
- az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
- a Belencéres Néptáncegyüttes, akik
az adventi hagyományokat elevenítik fel
- Apáti Réka énekes
- Orbán Eszter versmondó

A SZERZŐ FELVÉTELE.

A rendezvény során értékeljük az „Angyali hétvége” című
alkotópályázatra érkezett pályamunkákat, és jutalmazzuk
készítőiket. A munkák megtekinthetők.

A felvételen balról jobbra: Hegedűs Béláné anyakönyvvezető, Rácz
Attila önkormányzati képviselő, Tárnok Lászlóné, Békés város jegyzője, Izsó Gábor polgármester, Dr. Onody Gyula, Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója, Erdős Norbert, Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

megyei kormányhivatal alá
fognak tartozni. Békés megyében kilenc járás lesz, amelyek összesen 389 személyt
fognak alkalmazni: a települési önkormányzatok okmányirodai, szociális és gyámügyi,
és néhány más területén dolgozó közhivatalnokokat vesznek át. Az anyakönyvvezetés
marad a települési önkor-

találkozó résztvevőit Erdős
Norbert.
A rendezvény további részében szakmai előadók ismertették mások mellett a
külföldi állampolgárok Magyarországon történő házasságkötésének eljárási szabályait, és szó esett a névváltoztatási kérelmek gyakori
hibáiról is.
Sz. K.

Szervezők:
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület, Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum.
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Más fákat ültetnek
Több olvasónknak is feltűnt a főtéri posta előtti fakivágás, és sérelmezték azt. A polgármesteri hivataltól
megtudtuk, kivágásuk egy tudatos
fásítási, fasor-rehabilitációs folyamat
része. A kivágott
hársfélék nem voltak eléggé várostűrőek, a légszennyezéstől nem
fejlődtek úgy, ahogyan kellett

volna. Most pályázatból, mintegy egymillió forintból a
város több pontján
összesen 115 facsemetét ültetnek, és
további 1600-at telepítenek az önkormányzat faiskolájában. A főtéri posta
környékére
az
aszályt és légköri
viszonyokat jobban
tűrő gömbkőris, aranykőris,
díszkörte díszfák kerülnek.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés: nem kaptunk jelentést.
Elhunytak: Medve Sándor (60 évesen), özv. Oláh
Lászlóné (92), Varga Gábor
(68, Tarhos), özv. Apáti
Gáborné (70), özv. Balogh
Imréné (88), Balogh István
(87), id. Kovács János (83,
Kamut), Meliska János (60,

Tarhos), Szerencsi Mátyás
(75, Kamut), özv. Molnár
Istvánné (79), Nagy Imre
István (85), Pataki István
(volt polgármester, 63).
Nyugodjanak békében!

FIZETETT HIRDETMÉNY

Szeretetvendégség, majd zárásként az angyalok vezetésével
felvonulás a városban.

Az fúj ránk, felénk már jó
ideje. Történelemnyi ideje
lassan. Magát magyarnak
valló, tartó ember inkább
arra kapja fel a fejét – nagyritkán mostanság – ha szélcsend van. A csend már lassan zavar. Pedig de sok jó
gondolat s abból fakadó
derék tett csíraágya a megnyugtató csend. Talán csak
templomban, az Úr testének
magunkhoz vétele után találunk még ilyen ritka társadalomtermészeti jelenségre.
Az ötvenhatos megemlékezések környékén, az egyre
fogyó szemtanúkat hiányolva ugyan, de sok minden jár
az olyan ember eszében is,
mint jelen sorok írója, aki
akkor mínusz két éves volt, s
aki csak cseperedő kisdiákként, a felnőttek beszédjére
igencsak fülelve kérdezte
meg a vendég távozta után a
szülőktől, hogy most akkor
mi is az az ellenforradalom?
Vagy forradalom volt ötvenhatban? Na, ritkán látni
olyan riadt szülőarcot, mint
én akkor láttam! Aztán a
magyarázat, szigorú esketés
után: ha bárki kérdi, akkor
ellenforradalom. S itthon? –
kérdeztem erre. Itthon forradalom, fiam. De csak itthon,
ha apádat, anyádat még
látni akarod. Soha titkot
meg nem tartottam úgy,
igaz kerültem is az olyan
helyzetet, hol ez szóba kerülhetett, mert tudtam, hogy
még akkor is el birok pirulni, ha igazat beszélek...
Ismert közéleti ember elevenítette minap fel ezt az
időszakot, felidézve az akkori összefogást, és így folytatta (nem szó szerint idézek):
Az összetartozás felemelő
érzése ma nem járja át a
nemzetet. Ma értékek csatája dúl. A szemfényvesztő,
balosnak látszó hatalomtechnikusok hataloméhsége
minden eszközt hajlandó
bevetni. Ebben az ádáz küzdelemben legfőképp azokat
sajnálom, akiket az orruknál
fogva vezetnek. Akiket átjárt
a liberálisnak hazudott kérlelhetetlenekből áradó gyűlölet. Akik nem látják, hogy
ezek nem baloldaliak, hisz
semmi szolidaritást nem
mutatnak a bajban lévőkkel,

de nem is liberálisok, hiszen
a tolerancia nyomai sincsenek meg bennük. Jó lenne
megtalálni azokat a szavakat, amelyek kinyitják e
megtévesztettek szemeit.
Nehéz lesz. Ádáz csatákat
vívunk. De ne feledjük:
Győzni e csatán az fog, akiről a másik oldal felismeri:
érte és érdekében is fellépve
folytatja a küzdelmet. Hogy
újra nemzet, emelkedő nemzet lehessünk.
Igaz gondolatok bizony
ezek, és súlyos szavak. És
azok egy közírónké is, aki
felteszi a kérdést: Mi volt az
oka a kommunisták egyházellenességének? Az, hogy az
egyházak a szociális igazságosságon, a magántulajdonon és a hagyományos polgári értékeken alapuló társadalmi rendet hirdették. Ez
váltotta ki az igazságtalan és
emberellenes, a jog- és a
tulajdonfosztó, elnyomó
rendszer gyűlöletét. Ezért
kellett átélnie a meghurcolást, az üldözést, számos lelkésznek és a vallásos magyarok tömegének, akiknek
áldozatvállalásáról és bátor
kiállásáról nem szabad megfeledkezünk soha. Eddig e
másik szép gondolat. S ha
már papról van szó, Csaba
testvér gondolatai gyönyörűen zárják a sort, és kínálják fel a megoldást: „Folyamatosan félrevert harangok
mellett nem lehet családot
alapítani, munkát vállalni,
gyereket szülni. Abba kellene, hogy hagyjuk az állandó
pánikolást, nyafogást, siránkozást. Erdélyben, a tavaly
télen, a hideg miatt egy héttel meghosszabbították a téli
vakációt. A kollégáim családjaiban toronymagasan a
szeptemberi hónapban született a legtöbb kisbaba.
Igen, a csend, a nyugalom, a
béke meghozta a maga gyümölcsét. Szerintem ebben a
mai gazdasági, társadalmi
hullámverésben is, ha magunkban, környezetünkben
békés nyugalmat tudnánk
teremteni, akkor Isten áldása kiáradna ránk, és megmaradnánk. Ha hitetlenül a
gonosz lélekre figyelünk, akkor a félelem, a szorongás, a
legtöbbször felesleges pánik,
alaptalan stressz összemorzsolja a szívünket is, de a
népünket is.”
Nos, itt már nincs mit
kommentálni. Csak megfogadni a tanácsot. Szép
csendben.

BÉKÉSI ÚJSÁG online:
www.bekesiujsag.hu
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Megkezdődött a báli szezon
DR. HEPP ISKOLA Tehetségek

gondozásra fordítják a bevételt

Október 26-én, a Békési Kistérségi Iskola
Dr. Hepp Ferenc Intézményegységének báljával megkezdődött Békésen a báli szezon. A
hetedik őszi jótékonysági bál fővédnöke az
iskolanévadó fia, Dr.
Hepp Ferenc volt.
Kis Eszter, a kistérségi iskola igazgatója ismertette, hogy a
jótékonysági bált a tehetséges
gyermekek érdekében rendezték meg, a bevétel tehát felkészítésüket, versenyeztetésüket
és jutalmazásukat szolgálja.
Dr. Hepp Ferenc ehhez kapcsolódóan a tehetséggondozás
fontosságáról beszélt, és kiemelte, hogy ennek a tevékenységnek az anyagi hátterét már
az ő édesapja idején is gyakran
báli bevételekből finanszírozták. Ajándékul édesapja idejéből származó korabeli báli
meghívót adományozott az

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

NEKEM AZ ÉLET…
Minden ember fölteszi önmagának ezt a kérdést: Nekem az
élet mit jelent? Család, hivatás, önmegvalósítás, szórakozás,
stb? Mindezek a felsorolt válaszok különbözőek, és a fizikai
életre vonatkoznak. De van valami, ami ezzel együtt túlmutat
mindezen. Pál apostol a Galata levél 2. rész 20. versében ezt
írja: „… amely életet most e testben élek, az Isten Fiában való
hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”
Miért lenne nekem erre a hitre szükségem? – kérdezhetném
önmagamtól. Egy kapcsolatnak, közösségnek a lehetőségét
ajánlja fel Isten az embernek, amely életet hoz, illetve hordoz.
Ez az élet abban a Jézusban jelent meg, akinek a születésére
Karácsonykor emlékezünk, és ugyanaz a Jézus az, akit nagypénteken keresztre feszítettek, és aki legyőzte a bűnt és a halált
Húsvét hajnalán, feltámadt dicsőségesen, és ma is él (örökké)!
Ez azért történt, mert szeretett engem, és önmagát adta értem!
János 3:16 ezt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen!” Nekem az élet… Krisztus!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Az elmaradhatatlan pohárköszöntőt Izsó Gábor polgármester mondta.

iskola igazgatónőjének.
Az ünnepi műsorban az
Alapfokú Művészeti Iskola
fúvószenekara, a Hepp iskola
majorett csoportja, a Linea
Aerobic Klub, a 3/C. osztály
táncosai, a Madzagos Amatőr

Színpad és a Fregolina táncegyüttes lépett fel.
A bálon a városvezetés is
megjelent, így Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás
alpolgármester, továbbá önkormányzati képviselők. Kü-

lön köszöntötték Pankotai Gábort, az iskola egykori diákját,
városunk egyetlen sportoló
világbajnokát. Az est jó hangulatáról az Antovszki zenekar, míg a vacsoráról a Bagoly
Vendéglő gondoskodott.

„Háború a nemzet ellen”
A Múltunk A Jövőnkért
Szövetség szervezésében, a
Hazatalálás előadássorozat részeként érkezett Bogár László
közgazdász professzor ismét
Békésre. Kedves visszatérő
vendégként köszöntötte őt
Polgár Zoltán, a szövetség
elnöke, az est házigazdája, aki
egyúttal beszámolt az előző
előadás óta eltelt időszak jótékonysági tevékenységeiről és a
jövő terveiről. Hégely Laci
bácsi veretes énekszólója után
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ mintegy két-

László professzor elôadása Békésen

FOTÓ: INTERNET

HAZATALÁLÁS Bogár
November 1-jétől január elsejéig visszamenőlegesen1,6
százalékkal emelték a nyugdíjak és egyes szociális ellátások
összegét. Az emelés egy átlagnyugdíjasnak havonta 1520,
összesen 15200 forintot jelentett. Az érintettek a novemberi ellátással együtt, egy összegben kapták meg a különbözetet. Emelték az öregségi, az özvegyi, a szülői nyugdíjat,
az árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellátást. A
mezőgazdasági, szövetkezeti, öregségi, munkaképtelenségi,
baleseti, rokkantsági járadékot, a korhatár előtti ellátást, a
szolgálati járandóságot is, stb. Ha valaki egyidejűleg több,
emelendő ellátást is kapott, a járandóságokat külön-külön
emelték. Azok is megkapták az 1,6 százalékos kiegészítő
nyugdíjemelést, akik novemberben már nem jogosultak
nyugellátásra. Azok is, akik már nem minősülnek megváltozott munkaképességűnek, az időközben elhunytak után
pedig a hozzátartozó igényelheti a kiegészítést. Az emelés
arra az időszakra illette meg az érintetteket, amíg rokkantsági ellátásban részesültek vagy rokkantsági ellátás
miatt kapták az özvegyi nyugdíjat. Az érintetteknek kérniük kell a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól az időarányos
különbözetet. Akik novemberben is jogosultak voltak
nyugdíjra, automatikusan megkapták azt.

száz főnyi közönsége lelkesen
köszöntötte az előadót, aki
szokásos élvezetes stílusában
mintegy két órán keresztül
beszélt az általa rendszeresen
érintett érdekfeszítő témák-

BÉKÉSI ÚJSÁG

ról, és állta a kérdezők hosszú
sorának csöppet sem leplezett
érdeklődéssel és nyíltsággal
feltett kérdéseinek ostromát.
Mondandójának lényege
egy mondatban talán így foglalható össze: a ki nem mondott igazság megfojthat még
egy nemzetet is. Beszélt az
évszázadok során a magyarság
ellen feszülő hatalmak közös
mögöttes eredőjéről, a közelmúltba és a mai politikai életbe átnyúló múltbéli árnyakról, és megpróbált lehetőségeket keresni és találni jövőnket

illetőleg. Mindezek után még
maradt ereje a személyes beszélgetésre és könyvének dedikálására is.
Az est, a hagyományoknak
megfelelően a magyar és a székely himnusz közös eléneklésével zárult. Polgár Zoltán szeretettel hívott mindenkit következő rendezvényükre november 28-án, kedden 18 órára,
amikor Pap Gábor művészettörténész „Ősvallásunk” című
előadását lehet majd ingyenesen meghallgatni ugyanezen a
helyszínen.

– kéthetente 10 ezer példányban öt település olvassa.

Hetven éve együtt Restaurálnák a

megtalált régi hidat

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)

A közelmúltban ünnepelte 70. házassági évfordulóját Békésen, a
Tárház utca 83. szám alatt élő Szabó Gábor és felesége. A Békési
Újság hasábjain keresztül szeretettel köszönti őket családjuk.

Eltemetett híd maradványai
kerültek felszínre Békésen
még tavaly nyáron a Rákóczi
utcát érintő járda és kerékpárút felújítása közben. A híd létezése nem volt meglepő a
szakértők számára, annál inkább a jó állapota. Az egykori
Fekete-Körös-ágon átívelő híd
megmaradt elemei többékevésbé átvészelték a közműfejlesztéseket, útépítéseket.
Most pályázat útján lehetőség
nyílhat arra, hogy a hidat méltóképpen restaurálják. Békés

Város Önkormányzata a
napokban nyújtotta be pályázatát turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztésére
összesen 289 millió forint
bekerülési költséggel. A projekt elsősorban a belvárosi
kerékpárút hiányzó elemeinek
kiépítésére és a már meglévők
korszerűsítésre, felújítására
biztosítana lehetőséget. A
Rákóczi utcai híd restaurálása
látványos kiegészítője lenne a
programnak, akár a turisztika
célját is szolgálhatná.
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Elfogadva? Elismerve!

kebb színeket, egyre realisztikusabb mintákat igényelnek a
kedves vendégeink. Mindig

közökkel dolgozunk.
– Szívesen és nagyon szépen
rajzoltál, elsősorban portrét
grafitceruzával, de sokáig
kerested az utadat. Rátaláltál
a neked való irányzatra?
– Természetesen ma is szívesen rajzolok, de leginkább a
minták megtervezésekor. Igazi kihívás, hogy amikor valaki

elmondjuk az érdeklődőnek,
hogy a tetoválás egy életre
szól, és jól gondolja át, hová és
mit szeretne, nehogy később
megbánja. Ez kötelességünk,
de számomra lelkiismereti
kérdés is. Természetesem
maximálisan
higiénikus
körülmények között és kizárólag egyszer használatos esz-

elmondja az elképzelését, azt
nekem kell megterveznem,
megrajzolnom és kiviteleznem. A hobbi szintű rajzolásra manapság alig van időm.
Portrét, karikatúrát rajzolok
ugyan, de csak megrendelésre
és nagy örömmel, mert szerintem ez is egy remek ajándék lehet.

– Teljesültek az álmaid?
– Teljes mértékben teljesültek. Ma már csakis a tetoválással foglalkozhatok, és munkám elismeréseképpen beválasztottak a Magyar Tetováló
Szövetségbe. Nyitottunk egy
stúdiót Cs. Szabó Zolival még
2005-ben, és azóta rendületlenül folyik a tetoválás. Jelenleg
a Chameleon Tattoo Szalont
vezetjük a feleségemmel az
Ady utca 14. alatt. A munkánk iránt egyre nagyobb az
érdeklődés: hétköznap és
egyeztetés után akár a hétvégén is vendégeink rendelkezésére állunk. A média is egyre
többet foglalkozik a tetoválással, talán ezért is nő az érdeklődés iránta. Az idősebbek
éppúgy felkeresnek minket,
mint a fiatalok (18 év az alsó
korhatár), megfordult már nálunk orvos vagy ügyvéd, ahogyan segédmunkás is. Mindez
a velük folytatott beszélgetésekből derült ki. A kor divatjának megfelelően egyre élén-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

A 38 éves Kele Zsolt tetováló művésszel még nyolc
évvel ezelőtt már készült hasonló interjú. Akkor
még az elfogadtatásért „harcolt”. Kíváncsi lettem,
miként alakult élete, és újra beszélgetésre invitáltam. Kiderült, azóta elismertté vált a szakmájában.

– Nyolc évvel ezelőtt is már
két gyermek édesapja voltál.
Hogyan alakultak családi
körülményeid?
– Az akkori házasságom 14
év után felbomlott. Újranősültem, és a mostani házasságomból van két pici gyermekem: a kétéves Sára és majdnem egyéves Balázs. Persze az
első házasságomból származó
gyerekeimmel ugyanúgy szeretjük egymást, és sokat vagyunk együtt.
– Milyen megvalósításra
váró álmod van a jövőben?
– Elsődleges célom, hogy
folyamatosan fejlődjek, ami a
technikát és az eszközhasználatot illeti. Szeretnék részt
venni és díjakat nyerni a külföldi Tetováló Expókon. Szeretném, ha a gyermekeim is
azt csinálhatnák majdan, amit
ők szeretnének, úgy, hogy
meg is tudjanak élni belőle.
Örülnék, ha valamelyikük
esetleg majd átvenné tőlem a
stafétát, és szintén tetoválással
foglalkozna. Nincsenek nagy
álmaim. Úgy gondolom, amit
szerettem volna, már minden
beteljesült.
Gugé

KURKUMA: TÖBB MINT FŰSZERNÖVÉNY
A gyömbérfélék családjába tartozó kurkumát az
indiai népi gyógyászat és gasztronómia évezredek óta
alkalmazza, „indiai sáfránynak” nevezik. Dél-keletÁzsiában ételízesítőként, ételszínező fűszerként és kozmetikumok komponenseként is ismert. A curry fontos
építőköve. Indonéziában levelébe csomagolják a sütésre
váró húsokat, halféléket. A népi orvoslás emésztési
panaszokra, májbetegségekre, fájdalomcsillapításra, vérhígításra, bőrpanaszok kezelésére alkalmazza. Az utóbbi
évtizedek tudományos vizsgálatai bebizonyították a kurkuma erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatását.
Fő komponense a kurkumin, amely élénksárga színét
adja. Mindemellett C-vitamint, káliumot, vasat, nátriumot, foszfort, magnéziumot, kalciumot is magába zár.
Hatékonyan alkalmazható a reggel jelentkező ízületi
merevség oldásában, az ízületi ödéma csökkentésében, a
fizikai terhelhetőség fokozásában.
Ettől még színesebb lehet az ételünk és az életünk! Jó
egészséget!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Következő interjúalanyunk
Fazekas Györgyné irodavezető.

Békési foltvarrók tárlata
Egy városban élnek, ugyanazt a hobbit űzik, de
korábban sosem találkoztak egymással. Patai
Ildikónak és Molnárné Török Máriának mégis
most nyílt közös kiállítása a kulturális központ
kápolnatermében.
dos kidolgozottság. Mindketten jóval több, mint 10 éve
foglalkoznak
foltvarrással
(patchworkkel), de míg Patai
Ildikót inkább a funkcionalitás érdekli, ezért főképpen
nagyméretű ágytakarókat,
falvédőket és párnákat készít,
addig Molnárné Török Mária
dísztárgyakat is alkot, például

KÉZIMUNKÁZÁS SZAKKÖR INDUL
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ november 22-én, csütörtökön 17 órakor Varázs szakkört indít, melybe szeretettel hív és vár minden ügyes kezű hölgyet – unokától a nagymamáig,– aki szakavatott
közreműködők irányításával, szerda esténként szívesen elsajátítaná a
patchwork, a keresztszemes hímzés, a szabás-varrás, a horgolás, a
kötés és a rongybaba készítés praktikáit. A részvétel díjtalan!

HÍREK, INTERJÚK,
RIPORTOK!

BÉKÉSI ÚJSÁG,
– a családok magazinja

Támaszkodó

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

Mindketten foltvarrók, és e
hobbijuk legszebb munkáit
állították ki. A Folyton Folt
címet viselő tárlatot Balog
Gáborné textilműves, a Nefelejcs Egyesület elnöke nyitotta meg, kiemelve, hogy a
falakra került tárgyakról sugárzik a melegség, a munka
szeretete, az aprólékos és gon-

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Patai Ildikó (balra) és Molnárné Török Mária közös foltvarrás kiállítása
a kulturális központban látható.

könyvborítókat, táskákat, faliképeket, terítőket. A foltvarrásnak valójában sokféle formája létezik, ezeket igyekszik
is bemutatni a magas színvonalú tárlat, amely november
29-ig várja a látogatókat. A
színvonalat az is jelzi, hogy
mindkét alkotó elhozott olyan
munkadarabokat,
mellyel
valamely országos versenyen

díjat nyert. Patai Ildikó eredetileg óvónő, de most a vendéglátásban dolgozik, Molnárné Mária adminisztrátor,
így foltvarrásra az üres perceik és éjszakáik adnak alkalmat. Mindez mutatja, hogy a
komoly alkotómunkához nagy
erőkifejtésre, és a foltvarráshoz e mellett még fegyelemre
is szükség van.
Sz. K.

RÁGCSÁLÓIRTÁS
Ismét rágcsálóirtást végeznek városunkban, december 3-7. között. Igényeiket december 3-án (hétfőn) 12
óráig jelezhetik a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjában, a 66/411-011 telefonszámon.


Az ENSZ közgyűlése 1991ben nyilvánította október elsejét az Idősek Világnapjának, a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ ennek szellemében minden évben köszönti
idős ellátottjait. Az intézmény
által működtetett idősek klubjaiban ünnepléstől volt vidám
az októberi hónap. Városunk
négy idősek klubjában, valamint Tarhoson is játékos vetélkedővel, versekkel, dalokkal,
kedves szóval és finom falatokkal ünnepelték e jeles alkalmat.
A nagymamák és nagypapák
örömmel versenyeztek egyénileg, illetve csapatokat alkotva,
majd a mókázás után örömmel
fogyasztották el a bográcsban
főtt paprikás krumplit. Az
ünnepségeken szót ejtettek
arról, hogy milyen fontos az

idős generáció, hiszen segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, és száll generációról
generációra a sok tudás. A szociális szolgáltató központ segítő szakemberei feladatuknak
érzik, hogy támaszt nyújtsanak
idős embertársainknak, vigyázzanak rájuk, hogy a hosszú
évek kemény munkája után
örömteli, öregkorhoz méltó
életet élhessenek.
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ szeretettel várja Békésen, illetve Tarhoson is a társaságot, barátságot kereső időseket klubjaiba!
Érdeklődni lehet:
• Személyesen: Békés, Jantyik M. u. 1. sz. Körözsi
Katalin, TEIR vezetőnél
• Telefonon: 66/414-840,
70/379-4709
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Kétszobás, világos lakás Békés központjában, csendes lépcsőházban, nyugalomra vágyóknak eladó. Érd.: 70/773-78-94.
Áron alul eladó a bánhidai részen egy
kertes családi ház. Érd.: 70/516-52-41.
Békésen régi típusú komfortos ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel a
lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Békési földszintes, erkélyes, kétszobás
lakás eladó. 70/569-65-10.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cserélném. Érd.: 70/36-11-973.
Békés központjában egyszobás, első emeleti lakás áron alul eladó. 20/365-17-27.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Összközműves telken háromszobás ház
azonnali beköltözéssel sürgősen eladó a
Fürdőhöz közel. Érd.: 30/95-27-364.
Lakás sürgősen eladó a Kossuth 1-ben, a
Juhos Fotó fölött. Érd.: 70/214-41-44.
Balatonföldváron, a magasparton csodálatos panorámával 30 m2-es nyaraló teljes
berendezéssel eladó. 30/57-44-088.
Kossuth 23-ban I. emeleti egyszobás
lakás eladó. 70/413-06-94.
Eladó egy jó állapotú, téglaépítésű, összkomfortos, tehermentes családi ház a Fürdőhöz közel. Tel.: 70/630-67-62.
Kétszobás téglaépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/32474-24.
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított téglaház fűthető garázzsal eladó vagy földszintire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Kétszobás, összkomfortos családi ház
sürgősen eladó. Tetőtér beépíthető. Érd.:
Legelő sor 29/1. szám alatt egész nap
vagy 70/316-55-19.
Békés központjában, a Szív u. 7. szám
alatti családi ház eladó. Tömblakás beszámítása lehetséges értékegyeztetéssel.
30/23-93-695.
Eladó a Hajnal utcában egy udvari komfortos házrész, szekrények és egy keverőtárcsás mosógép. Tel.: 30/32-22-912.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti, klímás lakás garázszsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút,
8 kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Eladnám vagy elcserélném házamat. Érd.:
30/739-62-58.
Rákóczi u. 20. alatti ház eladó. Érd.: 70/
545-96-08.
Ház bontásra eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Mikes utca 1. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 30/590-69-38.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó. Tel.: 66/410-323.
Békésen, a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Ház eladó Kamuton. Tel.: 70/284-57-34.
Karacson, földszinti 2,5 szobás lakás
eladó. 30/253-09-04.
Két család részére is alkalmas kertes ház
eladó a Fürdő közelében. 70/56-20-669.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyer központjában 120 m2-es, régi
építésű kertes ház, 40 m2-es üzlettel, gáz

Apróhirdetések
és hagyományos fűtéssel eladó. Irányár: 2
millió Ft. Érd.: 20/807-13-57.

Sebők kertben zártkert eladó. Téglaház,
villany, ásott kút, külön szerszámos van.
Érd.: 66/416-747.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Egyszobás, vegyesfalazatú ház eladó
Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 70/
235-97-29.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-8583
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady utcában III. emeleti „nagy” garzon
eladó 5,5 millió Ft-ért, vagy kertes házra
cserélhető. 70/358-04-35.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 66/634-238, 70/77-68-833.
Békésen kétszobás, összkomfortos, belsőleg felújított kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés
szerint. Érd.: 70/215-45-77.
Csendes helyen, a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, összkomfortos ház előadó nagy portán. Irányár: 6 millió Ft. Tömblakáscsere érdekel.
Tel.: 66/412-070, délután.
Ady 8/C-ben, IV. emeleten, 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás, erkélyes,
rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 30/46-20-746.
Békésen eladó a Széchenyi tér 11. szám alatt
2. emeleti, 76m2-es, 1+2 fél szobás lakás.
Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 20/492-82-40.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Honda enduro 50 m3 motorkp. eladó,
irányár: 95 ezer Ft. Sarkad, Nagymező 19.
Érd.: 20/260-25-13.
4 db Mercedes gyári lemezfelni 15”ET31
eladó. 3000 Ft/db. Tel.: 20/331-30-09.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sorkihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel
és gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-5760
Új, alig használt STEMA 5q-ás, ponyvás
utánfutó eladó. Érd.: 20/886-2781

ÁLLAT
Ékszerteknős eladó. 30/23-93-695.
Hosszúszőrű aranyhörcsögök eladók.
30/23-93-695.
Törpenyulak eladók. 30/23-93-695.
Kb. 250 kg-os hízó eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Kilenchetes malacok eladók. Érd.: Deák u.
83. Tel.: 20/537-09-60.
Bull-masziff szuka kutya költözés miatt
ingyen elvihető. 30/20-75-456.
Nagysúlyú hízók eladók, kb. 220-260 kg
súlyúak. Érd.: 66/643-014, 30/573-35-93.
Rottweiler kiskutyák eladók. 30/989-53-78.
Választási malac eladó. 30/278-60-65.
Nagysúlyú hízók eladók. Tel.: 30/409-94-17.
2 db racka birka, süldők, 150-160 kg-os
hízók, valamint kisbálás kóró eladó. Tel.:
30/200-93-84.

TÁRSKERESÉS
Szerelmemet keresem, csak komoly kapcsolat érdekel. Férfiak hívjanak a 40-es
korosztályból. 70/221-94-35.
Csinosnak mondott 50 éves hölgy, nem
italozó társat keres hosszabb távra. 70/
535-49-51.
175/85/37 éves, józan életű férfi társát keresi hosszútávra, vékony hölgy személyében. 20/355-96-28.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

MUNKÁT KERES, AJÁNL

Ady 12C-ben második emeleti, 64 m2-es,
1 + 2 félszobás, egyedi mérőórás, tehermentes lakás sürgősen eladó vagy tégla
kertes házra cserélhető azonos értékben.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/299-31-46.
Főtéren 86 m2, kétszobás, központi fűtéses családi ház áron alul eladó. Irányár:
8,6 millió forint. Érd.: 70/244-13-28.

8 órában vagy részmunkaidőben kőműves, udvaros, segédmunkás, portás, éjjeliőr, kosárfenékfonó munkát keresek. 20/
326-79-26.
Házimunkát keresek. 70/612-83-74.
Diák korrepetálási munkát keres. 30/8478-144.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

EGYÉB

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
garázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.

Felújított elektromos rokkant kocsi új
akkumulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/
412-070, délután.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-2781
Különböző típusú jó állapotú HP multis és
sima nyomtató teli patronokkal, szép
nyomtatási képpel eladó. Érd.: 70/24242-19.
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény eladó. Érd: 20-886-0650.
Kalor 2 fali gázfűtőhöz keresek alumínium
füstcsövet. Átmérő: 75 mm. 20/55-88-165.
12 cm-es diófa palló eladó. 70/295-44-06.
Rossz akkumulátort veszek. 30/230-58-53.
Dióbelet keresek megvételre. 70/218-29-68.

KIADÓ INGATLAN

Békésen 2. emeleti, háromszobás lakás
kiadó. 70/360-08-25.
Albérlet kiadó a Karacson. 20/470-23-44.
INGATLANT KERES

Békés közelében vennék kertet kis házzal,
vagy tanyát havi 40-50000 Ft részlettel.
Érd.: 20/43-41-480.
Téglaépítésű, négyszobás családi házat
keresek két család részére emeletes lakás
beszámításával. 66/739-890, csak este 8
óra után.
Kiadó kertes családi házat keresek. Érd.:
20/348-22-03.

KERT
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert eladó. Víz, villany, tároló helyiség, WC. Tel.:
66/414-928, 30/54-45-746.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012 NOVEMBER 20. KEDD 12 ÓRA.

Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
228-58-66.
Családi okok miatt sürgősen eladó egy
masszázsmatrac (10 motoros, újszerű
állapotban). Érd.: 70/557-09-54.
3 mm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály lábazattal eladó. Tel.: 30/54-45746, 66/414-928.
Frissen szedett csicsóka nagyobb mennyiségben is eladó. 30/66-88-978.
Keresek Békésen műanyag kétliteres
palackot kupakkal együtt. Legyen sérülésmentes, akár 2-3 zsák. Érte megyek.
70/570-02-09.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Horgászújságok eladók. 30/65-52-515.
170/50 és 52-es méretű új munkaruha
eladó. Tel: 30/65-52-515.
26-os újszerű kerékpár és elektromos rokkantkerékpár eladó. Érd.: 30/590-69-38.
Eladó 2 db 50-es kék kétrészes munkaruha, 1 db 54-es kék bélelt munkáskabát,
54-es szőrmebéléses őrbunda, bukósisak. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Négykerekű gurulós járókeret újszerű
állapotban eladó. Időseknek bevásárláshoz ideális. 66/739-890.
Eladó 1 db parapetes kisméterű kéményes újszerű konvektor, 20 db kúpcserép.
Érd.: Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580.
FÉG V4-es vízmelegítő eladó használtan.
30/485-79-43.
Gyümölcsfák ifjító metszését vállalom. Érd.: 20/886-2781
Dióbelet keresek megvételre. 70/218-29-68.
Eladó csővázas ülőgarnitúra, szekrénysor,
mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg. Érdeklődni: 20-886-0650
40 l-es tágulási tartályok eladók. Érd.:
30/376-6916
Eladó: 2db rekamié, 6 db fotel, háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, gázpalack.
Érd.: 30/739-62-58.
25 éves, szép formájú szobafenyő eladó
22 ezer Ft-ért. 250 cm magas. 66/739-890.
200 l Whirlpool hűtőláda 36 ezer Ft-ért,
fenyő franciaágy (180x200 cm) ráccsal
és betéttel 52 ezer Ft-ért eladó Mezőberényben. Tel.: 66/423-559, 66/739-890,
csak este 8 óra után.
1 m3 műanyag tartály fém keretben műanyag raklapon újonnan eladó. 30/537-87-35.
Magyar gyártmányú, jó állapotban lévő
búvárszivattyú áron alul eladó. Tel.:
20/331-30-09.
Gobelinkép eladó. 70/612-83-74.
Eladók: félévet használt gázkonvektor,
Csepel varrógép, üst, befőttes üvegek,
vonalas telefonkészülékek. 70/612-83-74.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért,
ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 8 ezer Ft-ért, 4x3,5 m-es szőnyeg
újszerű állapotban 8 ezer Ft-ért eladó.
20/416-91-17.
Hordozható, újra rakott csempekályhák,
samott téglák eladók. 30/537-87-35.
Kovácsoltvas virágállvány, Roboton
S6130-as elektromos írógép eladó. Érd.:
30/628-90-28.
Őrölt fűszer édespaprika eladó. Érd.:
66/634-708.
Eladó: hatszemélyes étkezőasztal füstszínű üveggel, hat székkel, ággyá alakítható
kétszemélyes kanapé, fehér íróasztal.
Érd.: 66/743-121.
Régről megmaradt játékokat keresek
megvételre, pl. autókat, lemezjátékokat,
stb. 70/36-68-635.
Újszerű állapotban lévő bézs színű padlószőnyeg eladó 3,8x4,3 m. Tel.: 70/37947-08.

Gondtalan időskort él

Péter Mária Olga néni 20
évvel ezelőtt költözött családjával Erdélyből Békésre. Történeteinek mesélése közben
többször elmondta Izsó Gábor polgármesternek, hogy
városunkban igazi békére lelt.

90. születésnapján Békés város polgármestere virággal
köszöntötte. Ezen a napon a
szűk családi kör és Olga néni
húga, aki hamarosan szintén
a szépkorúak sorába lép,
együtt ünnepelt.

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
keretén belül működő

Pünkösdi Cigány Szeretetszolgálat
keres és gyűjt a szegények és rászorultak részére
szekrény, ágy, fekhely, asztal, szék, bútorok,
valamint fűtőberendezés, kályha, tűzhely, csempekályha,
gáztűzhely, mosógép, centrifuga,
és konyhafelszerelés adományokat.
Elfogadunk hagyatékból származó felhasználható dolgokat.
Minden adományt köszönettel veszünk és adunk tovább.
„ADNI ÖRÖM”
Gyûjtés: 5630 Békés, Verseny u. 7. (volt ZENZERO).
Munkanapon: 8-16 óra között
Info telefon: 06/20-886-4484, 06/70-315-9427

Könyvajánló
„Előléptetettek! Főnök lettem!”
Nagyszerű lehetőség? Vagy szorongató feladat? Öröm vagy magányos küszködés a házastárs számára? Pulay Gyula szerint a férj vagy
a feleség vezetővé válása olyan
kalapáccsá lehet, amely nem szétveri, hanem összekovácsolja a párt
és a családot. A kapcsolat tudatos
alakítása, az akadályok leküzdése
mindkét félnek sajátos lehetőséget
ad társa iránti szeretetének kifejezésére. De ehhez tisztában kell lenni a vezetői szerep mibenlétével, a vezetővé válás folyamatával, a párkapcsolat dinamikájával. A logikusan felépített elmélet kifejtése közben a
szerző számos példával is bemutatja, hogyan oldhatja meg
férj és feleség ezt a mindennapos feladatot tettekben, szavakban, időbeosztásban, gesztusokban. A szerző három kormányzati cikluson keresztül dolgozott államtitkárként,
nagycsaládos apa. (www.harmat.hu)
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Cigánymisszionárius gitárral
Szilágyi Róbert fellépésével vette kezdetét a MPE
Országos Cigánymissziója által szervezett zenei
előadói estek sorozata. A fiatal énekes-zenész a
mindennapokban a cigányok közötti missziós
munkát folytat.
tekinti, mellyel hatékonyabban
végezheti munkáját.

A SZERZŐ FELVÉTELE.

Az est érdekessége volt, hogy
a zeneszámokat beszélgetési

mert kitágítja az értelmünket,
utat nyit a világ jobb megismeréséhez, és a tapasztalatom szerint önmagam jobb megismeréséhez is – vallotta jelentős létszámú hallgatósága előtt a Verseny utcai Reményhír Házban
a lelkész és zenész, akinek az a
célja, hogy a cigányság hitre

Egy nyelvet beszélünk
SZÓPÓKER: JAPÁN ÉS KÍNAI
A japánokat és kínaiakat – legalábbis
európai szemmel - megkülönböztetni sem
könnyű, hát még az írásukat! Bonyolítja a
helyzetet, hogy mindkét nyelv több írásrendszert használ – ráadásul a japánok a
kandzsi írást a kínaiaktól vették át, amelynek a szigetországban kétféle kiejtése létezik. A kandzsi rendkívül konzervatív: az
írásjegyek úgynevezett gyökökből állnak
össze, amelyeknek nemcsak az arányai fontosak, de a vonások iránya is számít. A szótár 214 gyököt tartalmaz, a gyököt pedig a
szó bal felső részében lehet megtalálni.
A kandzsi kezdetben képírás volt, egy jel
egy szót jelölt, utóbb azonban kialakult,
hogy két jelet kapcsoltak össze: az első a

jelentésre vonatkozott, a második írásjegy
pedig egy hasonló hangzású szót mutatott.
Innentől számomra a japán olvasás egy jó
hangulatú kitalálós játékra, a szópókerre
kezd emlékeztetni, és ép ésszel szinte felfoghatatlan, hogyan tudnak például hallás után
írni vagy egyáltalán gépelni – de képzeljék,
tudnak, és gyorsabban, mint mi. Sőt: a kínaiak szövegértése jobb, mint a miénk, bár az
nem bizonyított, hogy az írásuk miatt.
Képírás ide vagy oda, ma a jeleket a rajzolatuk alapján már nem tudnánk megfejteni. De értik-e a kínaiak a japánok kandzsi
írását? A meglepő válasz: érteni értik, de a
kiejtés teljesen más.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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periódusok szakították meg,
melyeknek során Szilágyi
Róbert vallott neveltetéséről,
tanulmányairól, cigány identitásáról is. A békési születésű fiatalember kisgyerekként kapcsolódott a pünkösdi közösséghez, és korán elhatározta, hogy
Istent fogja szolgálni. Zenei
ébredése a gimnáziumban
eltöltött évekre tehető, előbb az
iskolai kórusban énekelt, majd
hangszeres tanulmányokat folytatott: gitárja ma is elmaradhatatlan mellőle. Több együttest
is erősített, például egy évig
együtt játszott a Magyar Continental Singers-szel, továbbá az
Electric Gospel Band, a Roma
Drom és az Amigos Latinos
köthető a nevéhez. Együttesben ugyan már nem zenél, de
az éneklést és gitározást a
bizonyságtétel
eszközének

Szilágyi Róbert többdiplomás roma, és ebben mintát ad
társainak. A pünkösdi teológián lelkészi végzettséget
szerzett, továbbá pszichiátriai
gondozó és mentálhigiénés
segítő képesítései is jelzik szociális érzékenységét.
– A tanulás nekünk, cigányoknak különösen fontos,

jusson, ezáltal gondolkodásában és életvitelében gyökeres
változás következzen be.
A rendezvény társszervezője a Békési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a Lungo
Drom békési szervezete és a
Reményhír Alapítvány volt.
Az előadói estek sorozata a
jövőben folytatódik. Sz. K.

A polgármester volt a Közéleti Klub vendége
Az EPK Országos Cigánymisszió a közelmúltban Közéleti Klubot
indított. A sorozat célja, hogy összehozza az eltérő gondolkodású, kultúrájú embereket. Bemutassa a város életét meghatározó személyiségeket, és segítséget nyújtson egy jövőbeli közös párbeszédhez. Az
első Közéleti Klubnak október 3-án Izsó Gábor polgármester volt a
vendége, aki nem mint helyi politikus, hanem mint magánszemély jelent meg és vallott önmagáról, pályaválasztásáról, családjáról, a
sporthoz fűződő kapcsolatáról és a civil társadalomban rejlő erőről is.
Kérdésre válaszolva a cigány-magyar együttéléssel kapcsolatban a
polgármester kifejtette, a városunkban elszórtan megfigyelhető
feszültségek megoldását a foglalkoztatás növelésében látja. Ebben az
önkormányzat mellett a Cigánymisszióhoz hasonló társadalmi és egyházi szervezetek összefogására van szükség.

Nem kell lemondani a finom ízekről
Az életmódváltás újszerű
megközelítéséről beszélt a
napokban a Könyvtárban
rendezett nagysikerű könyvbemutatón Szoó Judit, aki az
úgynevezett Kilófaló könyvsorozatot jegyzi. A háromgyermekes hernádi fiatalaszszony bevallása szerint egész
életében küzdött a súlyával,
egyik fogyókúra a másikat
követte, mígnem 4-5 éve átalakította saját és családja
konyháját, melynek hatására
valósággal folytak le róla a
kilók. Fokozatosan, 1-2 éve
alatt 30 kilót fogyott. Tapasztalatait előbb blogjában jegyezte le, majd receptekkel
együtt könyv formájában
adták ki olyan nagy sikerrel,
hogy az első könyv éppen a
napokban jelenik meg har-

Szoó Judit életmódtanácsokat
is adott a rendhagyó könyvbemutatón.

madik kiadásban. Titka egyszerű: nem fogyókúrát ajánl,
hanem
életmódváltást,
amelynek alapja a főzéskorsütéskor használt alapanyagok felcserélése másra, élet-

tanilag értékesebbre, például
a finomliszt helyett reformliszteket, a répacukor helyett
nyárfacukrot, zsír helyett növényi olajakat, burgonya és
rizs köretek helyett gabonaféléket és csicsókát ajánl.
Mindezt azonban fokozatosan is be lehet vezetni, és
Szoó Judit módszerének a lényege a szabadság, nem a
megkötések egymásutánisága. A Kilófaló könyvek arról
győzik meg az olvasókat,
hogy a fogyókúrázók vagy
diétázók (pl. cukorbetegek)
nem kell, hogy lemondjanak
az édes ízekről, a finomságokról, akár lakomákról, csak
a megfelelő alapanyagot kell
felhasználniuk. A Kilófalú
könyvek a békési könyvtárban is hozzáférhetők. Sz. K.

November 14. szerda 16:30
Irodalmi svédasztal Esterházy Péter művészetéről. Háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes.
Könyvtár
November 15. csütörtök 18 óra
Dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium
parlamenti államtitkára fóruma.
Kulturális központ
November 22. szerda 17 óra
Varázs (kézműves) szakkör első találkozása.
Kulturális központ
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Szilágyi Róbert (a kép közepén csíkos felsőben) ezúttal Nagy Jánossal és Antóni Pállal zenélt együtt.

November 24. szombat 15 óra
Angyali hétvége - a Nefelejcs Egyesület rendezvénye. A belépés díjtalan. Bővebben a 3. oldalon.
Galéria
November 24. szombat 18 óra
BFKC – Balmazújváros bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
November 25. vasárnap 17 óra
Békés-Békésszentandrás női kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnokban

November 26. hétfő 19 óra
Színházi előadás: Ray és Michael Cooney
Minden lében három kanál című két felvonásos
komédiája. Belépők 2500, 3000, 3500 Ft-ért
kaphatók.
Kulturális központ
November 28. szerda 10 és 14 órakor
Süni és barátai gyermekszínházi előadás óvodásoknak és kisiskolásoknak a békési Meskete
Meseszínház előadásában.
Kulturális központ
November 28. kedd 18 óra
Pap Gábor művészettörténész előadása a
Hazatalálás sorozatban Ősvallásunk címmel. A
belépés díjtalan.
Kulturális központ
November 30. péntek 8 óra-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ
ELŐZETES AJÁNLAT
December 8. szombat 19 órától
Békési Rockzenekarok Találkozója a kulturális
központban. Belépő: 500 Ft/fő.
Bővebb info: www.bekesirock.hu.

Fenyőfa-díszítő verseny
A Békési Piacfelügyelet december 9-én, vasárnap 10 órától fenyőfa-díszítő versenyt
hirdet a játékos Luca-napi Vásárhoz kötődően. A feldíszítendő fákat a piacfelügyelet

(előzetes jelentkezés alapján)
biztosítja. A díszítéshez kizárólag természetes anyagok
használhatók. A verseny győztese saját fáját hazaviheti, és a
többi jelentkező is ajándékot

kap. Előzetes jelentkezés december 6-ig a piacfelügyeleten, vagy telefonon a 66/411011/183-as melléken, illetve a
piacfelügyelet@bekesvaros.hu
címen.
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Egy dobogós helyezés
a Fregolina Kupán

VEKTOR KUPA:
november 25-től
lesznek a meccsek
írták ki a bajnokságot:
„Amatőr” és „Öregfiúk”
kategóriákban. Amatőrök
között 18 évnél idősebb,
nem igazolt férfiak sportolhatnak, míg az Öregfiúk
csapatának minden tagja
40 évesnél idősebb kell,
hogy legyen. Nevezési díj:
38000 Ft/csapat. A kategóriák első három helyezettjei
pénzjutalomban részesülnek, emellett díjazzák a
legjobb kapust, mezőnyjátékost és a gólkirályt. 

Békési győzelmek
a Molnár Sándor
Emlékversenyen
Boros Márta (Békési TE), II.
Gálné Szatmári Gabriella
(Elek), III. Viktorné Virág
Ágnes és Boldog Angelika
(mindkettő Sarkad).
Férfi párosban I. Zsankó
László - Szelei Ákos (Békés megyei ÁBKE-Szeged), II. Dihel
Mihály - Turóczy András
(Elek), III. dr. Sipos Lajos – Fodor Attila (Sarkad) és Bagi Attila – Czebe Gyula (Békési TE).

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

A Békési TE és a Békés
Megyei Asztalitenisz Szövetség közös rendezésében november 2-án került sor a
Molnár Sándor Emlékversenyre, amely az amatőr sportolókat célozza meg. A megnyitón
Izsó Gábor polgármester emlékezett Molnár Sanyi bácsira,
aki letette a pingpongnak
mint versenysportnak az alapjait Békés városában. Munká-

A hátsó sorban balról jobbra: Balog Tamás, Fekete Ádám, Molnár Dóra
és Balogh József vezetőedző, elöl D. Varga Richárd és Szűcs Sándor.

ja nyomán számos gyerek ismerte meg az asztalitenisz
alapjait, akik később amatőr
és nemzeti bajnokságokban
szereplő játékosként folytathatták ezt a „soha abba nem
hagyható” játékot.
A békési sportcsarnokban
kiváló körülmények között, 12
asztalon folytak a küzdelmek
73 játékos részvételével. Minden más utánpótlás versenytől
eltérően itt 16 éves korig indulhattak a fiatalok a fiú és leány
versenyszámokban.
Eredmények:
Férfi egyéniben I. Szelei Ákos
(Szeged), II. Szemenyei Árpád
(Szarvas), III. Tallér Mihály
(Szeghalom) és III. Zsankó
László (Békés megyei ÁBKE).
Női egyéniben I. Molnárné

Vegyes párosban I. Gálné
Szatmári Gabriella–Turóczy
András (Elek), II. Balogh Tamás - Molnárné Boros Márta
(Békési TE), III. Barabásné –
Bauer László (Vésztő-Bélmegyer) és Barabás Adrienn –
Gál Imre (Vésztő-Szeghalom).
Fiú egyéniben I. Balog Tamás
(Békési TE), II. Morár Ferenc
(Békéscsaba), III. Medvegy
Ákos (Szarvas) és Fekete Ádám
(Békési TE).
Leány egyéniben I. Barabás
Adrienn (Vésztő), II. Molnár
Dóra (Békési TE).
A legjobban szereplő békési
fiatalok: Molnár Dóra és Balog Tamás különdíjat vehettek
át – tájékoztatott Csarnai Gábor, a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség főtitkára.

Horgász
szemmel

Izsó Gábor polgármester
köszöntő szavaival vette kezdetét a VIII. Fregolina Kupa

A zsűri tagjai közül néhányan már többször jártak Békésen, így Sziliné Csáki Emília

Vivien táncospár.
Kiemelendő még a Junior
II. Latin (szamba, csacsacsa,

Tánciskolások táncversenye,
amelyet a napokban a kulturális központban rendeztek meg.
Rekordszámú táncospár
nevezett a versenyre: összesen
107 páros mutatta be tudását.
A rendezvény motorja ezúttal
is Kenyeres Csaba, városunk
sokak által ismert táncpedagógusa volt, aki egyben a
helyi Fregolina Társastáncklub vezetője.

Szeghalomról, Bíró Csaba
Debrecenből, Zsámboki Marcell Budapestről. S még ketten véleményeztek a zsűriben:
Német Arnold Kecskemétről
és a debreceni Szabó Norbert.
A békési versenyzők végül
egy dobogós helyezést harcoltak ki, a gyermek I. Standard
kategóriában (bécsi keringő,
tangó, quickstep) harmadik
lett a Korcsok Roland - Szabó

rumba, jive) és Standard (angolkeringő, tangó, bécsi keringő, quickstep) kategóriában
egyaránt ötödik helyen zárt
Reszelő Dániel – Vizsnyiczai
Petra páros.
A díjakat Mucsi András, a
Békés Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke és
Vámos László, a városi képviselő-testület oktatási és kulturális tanácsnoka adta át. Zs. I.

DROP SHOT
A drop shot módszer a csalihalas mártogatás és plasztik csalis pergetés között helyezkedik
el, és sajátos technikát igényel.
A drop shot kellékei: 0,30-as
fluorocarbon vagy víztiszta monofil zsinór ofset vagy boxxer
horog, a horoghoz való és méretű csali vagyis speciális extra
lágy villa farkú plasztikhal és
drop ólom. Összeállítása: a fő
zsinórunk legyen fonott a rávágások és a fenék feltérképezése
érdekében, a 0,30-as monofil
zsinórból kb. 2 métert levágunk, a közepére felkötjük palomár csomóval a horgot, majd
összekötjük a fonottal úgy, hogy
a horog felfelé álljon. Erre azért
van szükség, hogy az akadókon
biztonságosan át lehessen vezetni. A horogra felfűzzük a villafarkú halat, és a zsinór végére
csíptetjük az állítható ólmot,
amivel különböző magasságban
pásztázhatjuk a feneket ragadozóhalakra. Alkalmazásakor hagyományos pergető botot esetleg lágyabb hegyű botot használjunk, utóbbival jobban érezhető a rávágás, illetve a fenéken
fekvő akadók. Ez a speciális
módszer kimagaslóan megtéveszti a ragadozóhalakat a maga
sajátos mozgásával. A mártogatás mozdulatsorait követve hívjuk életre a csalit a vízben,
mintha hirtelen megiramodna a
fenékről a kishal, és rángódva
visszahullna. Ez a csalivezetés
legyen folytonos, így szinte biztos a kapás. A Körösökön, csatornákon és tavakon igen kimagasló fogások követik e remek
módszert. Aki szeret aktívan
horgászni, annak érdemes kipróbálnia. Szekerczés Sándor

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

Az idei télen is várja vasárnaponként a teremlabdarúgó-sport kedvelőit nézőként,
valamint aktív sportolóit
játékosként a Vektor Kupa
békési kispályás labdarúgó
bajnokság. A meccseket
november 25-től vasárnaponként tartják a Sportcsarnokban. Nevezni a nevezési
díj megfizetésével november
21-ig lehet Polgár Zoltánnál
személyesen vagy telefonon
(20/528-25-22).
Idén is két kategóriában
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