
Közeledik az advent, a
karácsonyt megelőző ked-
ves, szép időszak. Erről
szól a Békési Észbontó cí -
mű rovatunk a 2. oldalon,
és erre utal az a nagysza-
básúnak ígérkező rendez-
vény is, amely november
30-án valósul meg több
civil szervezet összefogá-
sával. Az Angyali üzenet:
Advent érkezik című kultu-
rális program sztárvendé-
ge két – békési gyökerű –
operetténekes, Kékko vács
Mara és Jantyik Csaba
lesz. Bővebben er ről itt a
címoldalon olvashatnak.
Ajánljuk még fi gyelmükbe
a mindig derűs és irigylés-
re méltóan kiegyensúlyo-
zott Bagolyné Szűcs
Andreával készült interjún-
kat is, melyet az 5. oldalon
találnak. 
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Eljár az 
osztálytalálkozókra,

érettségi találkozókra? 

22%
Nem, mert nem
szerveznek ilyet.

59%
Igen, 
természetesen. 

8%
Nem, mert
messzire
kerültem.

11%
Nem, mert
nem érdekel.

Lapunk elé…

A rendezvény kezdetén
Dankó Béla országgyűlési kép-
 viselő levelét olvasták fel, mely-
ben kifejezte, hogy véleménye
szerint a Titán Mentő csoport
nagymértékben növeli a járás-
ban élők biztonságát, és első-

sorban a természeti jelenségek-
kel, erőkkel kell majd megküz-
deniük. Dr. Csar nai Judit, a
Békési Járási Hivatal hivatalve-
zetője, a Bé kési Helyi Védelmi
Bizottság elnöke a háttérmun-
káról el árulta, hogy ez év tava-
szán kezdték el a szervezni a
csoportot. Első sorban árvíz,
belvíz, esetleg földrengés és

vihar okozta veszélyhelyzetek
és ká rok elhárítása lehet a fel-
adatuk. A csoport specialitását
ne hézgépes jellege adja, mely-
hez hasonló a környéken nin-
csen. Elmondta még, hogy a
csoport önkénteseit a Békési

Kommunális és Szolgáltató
Kft., a szintén helyi IP Tender
Kft. és a mezőberényi Euro
Mo bil Plusz adja, melyek ren-
delkeznek a védekezésnél hasz-
nálatos nehézgépjárművekkel.
Izsó Gábor polgármes ter csa-
patzászlót adott át, hozzátéve:
a mentőcsoport által szervezet-
tebben folyhat a védekezés, a

károk elhárítása. Később a tör-
ténelmi egyházak részéről Ka -
tona Gyula re formátus, Nagy
József római katolikus, Lázárné
Skor ka Ka talin és Fejér Sándor
evan gélikus lelkipásztorok
mondtak áldást és imádkoztak
a frissiben megalakult mentő-
csoportért. A Békés Drén Kft.
Híd utcai telephelyén rende-
zett ünnepségre felvonultatták
a géppark egy részét, így má -

sok mellett láncos konténer-
szállítót, kotrógépet, emelőko-
saras gépet, nehézgépszállítót,
ra ko dógépet szállító járművet
is meg lehetett tekinteni.
Gyur kó Lászlótól, a mentőszer-
 vezet szakmai vezetőjétől meg-
 tudtuk, a csoport tagjainak ki -
képzése ezután kezdődik meg.                         

Szegfű Katalin

Járási mentőcsoport alakult
November 2-án megalakult a Békés Járási Ti -
tán Mentőcsoport, melynek 30 önkéntes tagja
esküt is tett. 

A kulturális központban
délután négy órai kezdettel
sorra kerülő rendezvényen
békési gyermekek és felnőt-
tek is fellépnek, hogy segítse-
nek az adventre hangolódni.
Nagy József római katolikus
esperes-plébános megnyitó
szavait követően színpadra áll
mások mellett a baptista
gyülekezet harangkórusa és a
Szegedi Kis István reformá-
tus oktatási komplexum óvo-
dáscsoportja is. 

A fő műsorszám Kékkovács
Mara és Jantyik Csaba ajándék
előadása lesz. Mindketten Bé -
késről indultak, és napjainkban
a Budapesti Operett színház
művészei. Fellépé sük kel kap-
csolatban a Békési Újságnak
Kékkovács Mara művésznő a
következőképpen nyilatkozott: 

– Szeretnénk kis áttekintést
adni az elmúlt évekről, ame-
lyek a színpadhoz sodortak
minket, és amelyeket a színpa-
don töltöttünk. A kezdetektől,
amikor szüleink kedvenceit,
Szécsi Pált és Haran gozó Terit
hallgattunk, a most aktuális
darabokig, amikben játszunk.
Operett és musical, sanzon és
sláger is lesz a műsorban. És

persze nem feledkezünk meg a
gyerekekről sem.

Az előadás ingyenes, min-
den érdeklődőt szeretettel
vár nak a szervezők, azaz a Ne -
felejcs Egyesület, a KÉSZ he -
lyi szervezete és a Békési Ön -
kéntes Pont.

A rendezvény ezen a pon-
ton nem ér véget, ugyanis
még sor kerül a Nefelejcs
Egyesület által kiírt adventi
alkotópályázat eredményhir-
detésére és a legjobbak megju-
talmazására. Az alkotásokból
kiállítást állítottak össze,
amely vízkeresztig tekinthető
meg a kulturális központ új
aulájában. A novemberben
30-i rendezvény éppen ezen a
helyszínen szeretetvendégség-
gel ért majd véget. Sz. K.

Békési színművészek
adventi műsora
A városi adventi rendezvénysorozat nyitányaként
november 30-án három civil szervezet összefogá-
sával valósul meg az Angyali üdvözlet: Advent
érkezik című nagyszabású rendezvény. 

Esküt tesznek a Titán Mentőcsoport békési és mezőberényi tagjai.
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Mondhatni, bevált „szokás-
sá” vált már Békésen, hogy a
rászoruló gyermekeket év köz-
ben közel negyven alkalom-
mal segíti a Hét krajcár Hét -
végi Gyermeké lel mezési Prog -
ram. A lassan három éve életre
hívott kezdeményezéshez több
mint hetven, önkéntes és szo-
ciálisan érzékeny ember is
csatlakozott. Példaértékű,
hogy a program nem közpén-
zekből, hanem adományokból
valósul meg szombatról szom-
batra, és eddig 15.383 adag
ételt osztottak ki. Ennek
köszönhetően a bejáratott

karitatív akció során alkal-
manként 150 gyermeknek
kerül meleg étel a tányérjába
hétvégén. Ez igazi összefogást
mutat azok számára, akik még
ed dig külső szemlélői az ese-
ménynek. A mai gazdasági
helyzet talán még szüksége-
sebbé teszi, hogy a Hét kraj cár
Program, mint jó ügy, az elkö-
vetkező időkben is zavartala-
nul működjön.

A jövő évtől tervek szerint
önálló egyesületként működ-
ne tovább az akció. Az intéz-
ményesült formának elsődle-
ges célja az, hogy az adomá-

nyok több csatornán érkezhes-
senek. A program irányítói-
nak például lehetősége lenne
különböző pályázati források
megnyitására. A Hétkrajcár
Egyesület megalakulása folya-
matban van. A közhasznú stá-
tusz eléréséhez szükséges ira-
tok, adatok beszerzéséig a
támogatások befizetésére to -
vábbra is a Családért Alapít -
vány bankszámlaszámán ke -
resztül van lehetőség.
Endrőd és Vidéke Taka -
rékszövetkezet: 53200077-
11061164 (Közle mény: Hét -
krajcár) 

�

Hamarosan megalakul a Hétkrajcár Egyesület

Jöjjön el Ön is
a 2014-es
Békési Újság
Kalendárium
bemutató ünnepségére
november 29-én,
pénteken 16:30-ra
a kulturális központba!
A Kalendárium
itt lesz először
megvásárolható.

További árusító helyek:
Cerka Papírbolt,

Fakuckó játékbolt,
Barta kisposta,

Békési Könyvtár,
Ezüsttoll Papírbolt,

Antikvárium,
Nyugdíjasok Háza,

Békési Uszoda,
továbbá a református,

a katolikus és
a baptista gyülekezetek

iratterjesztése.

Kékkovács Mara



Az Irányi utca elején építészeti szempont-
ból figyelemre méltó polgárházak sorakoz-
nak. Mivel az egykor erős középosztály tag-
jai éltek itt (tisztviselők, tanárok, nagykeres-
kedők stb.), ezért is hívták régen ezt az utcát
Úri utcának. Különösen értékes a 6. számú
ház. A ház 1929-30-ban épült Tarapcsik
Gyula építész-
technikus tervei
alapján. Az első
lakója Szekeres
Károly gabona-
kereskedő és csa-
ládja. Tarapcsik
Gyula házasság
révén került kap-
csolatba a Sze -
keres családdal.
Jelenleg Kovács
László és családja él itt. Fiának, Kovács
Attilának, aki jó hírű kárpitosmester, itt van
a műhelye.

Az építmény utcai homlokzata klinkertég-
la-burkolattal készült. Három falmezőre
osztható. A középső kiugró falrész homlok-

zatán kőből faragott női fejet ábrázoló díszí-
tést figyelhetünk meg. A három osztatú
ablakok felett szemöldökpárkányok húzód-
nak. Különösen figyelemre méltó az ablakok
feletti kőből készült növénymintás díszítés,
szecessziós jelleget adva az épületnek. Ha
belépünk a kapun, észrevehetjük a szárazka-

pu-bejáró meny-
nyezetében lévő
nyílást, mely a
termény csigával
padlásra való fel-,
illetve leszállítá-
sára szolgált. A
kapu kerékvetői
kőből készültek.
A hátsó udvari
szárny még hűen
őrzi az egykori

gabonakereskedő hatalmas gabonaraktárát,
a faágasok még eredeti állapotukban marad-
tak fenn. A ház, tekintettel hangsúlyos utca-
képi helyzetére, városképi minősítést, helyi
védettséget érdemel.

Bíró György, városvédő
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A VOLT SZEKERES-HÁZ ADVENT SZIMBÓLUMAI
Közeledik az advent, a karácsonyt megelőző

negyedik vasárnaptól karácsonyig tartó időszak.
Advent első vasárnapja idén december 1-re esik, ez
az egyházi év kezdete. A karácsonyi ünnepkör erede-
te a 4. századig nyúlik vissza.
Az advent szó jelentése: eljö-
vetel. A latin „adventus
Domini” kifejezésből szárma-
zik, annyit tesz: „az Úr eljöve-
tele”. A katolikus egyházban
az adventi liturgikus színe a
lila, mely a bűnbánatot, a
szent fegyelmet és összesze-
dettséget jelképezi. Advent
harmadik vasárnapján, öröm-
vasárnap az Úr eljövetelének
közelségét ünneplik, e nap
liturgikus színe a rózsaszín.
Ekkor gyújtják meg az adven-
ti koszorún is az egyetlen
rózsaszín gyertyát. Az egyházban adventi hétközna-
pokon hajnali miséket tartanak, a templom dísztelen. 

Adventi szokás a szentcsalád-járás, amikor a
hívek minden nap más házhoz visznek egy a szent
családot ábrázoló képet, majd imákat mondanak, és
kisebb szertartásokat mutatnak be körülötte.
Korábban szokás volt az adventi időszakban böjtöt

tartani. Az adventi böjti idő alatt tiltották a zajos
mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket.
Adventi naptárt mintegy évszázada készítenek,
elsősorban a gyerekeknek. 

Adventkor a századforduló
óta szokás koszorút készíteni.
Ennek ősét 1839-ben egy
német evangélikus lelkész
készítette el: egy felfüggesztett
szekérkeréken 23 gyertyát
helyezett el, melyek közül min-
den nap eggyel többet gyújtott
meg karácsonyig. Ma az
adventi koszorú általában
fenyőágból készített kör alakú
koszorú, melyet négy gyertyá-
val díszítenek. A gyertyák színe
katolikus körökben lila, kivéve
a harmadik vasárnapra jutót,
amely rózsaszín. A gyertyákat

vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, min-
den alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák szá-
mának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt,
amelyet Isten Jézus Krisztusban a várakozónak ad
karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyer-
tya egyszerre ég az utolsó vasárnapon. Minden gyertya
szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm.

FOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ

A tűzoltók a szállítás és
gyűjtés mellett azt a különle-
ges lehetőséget is biztosították
a gyermekeknek, hogy fel-
szállhattak, és ha egy rövid

ideig is, de utazhattak a
városban a tűzoltóautóval. 

– Az alapítvány hosszú
évek óta segíti a fogyatékos-
sággal élő, sérült gyerme -

keket. Idén a sporttevékenysé-
gek biztosítása a kiemelt cé -
lunk – mondta el Pataky
Attiláné, az Aranykosár a
Gyermekekért Alapítvány
képviselője. 

– Kulcsfontosságú, hogy
célokat adjunk a gyerekeknek.
A tűzoltók jelenléte pedig
nagyon sokat jelenthet számuk-
ra, hiszen igazi példaképeket
láthatnak – tette hozzá Winter
Éva, a program koordinátora,
egyben kezdeményezője.       

�

Tűzoltók adták át az adományokat
Mintegy harminc zsák ruhát, cipőt, játékot, köny-
vet és iskolaszert gyűjtött össze az elmúlt hetek-
ben az Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány.
Az adományt a békési önkormányzati tűzoltóság
tagjai segítségével juttatták el a Tisza Kálmán
Köz oktatási Intézmény gyógypedagógiai intéz-
ményegységében tanuló gyermekeknek.November 23. szombat 10 óra

Új bélmegyeri református templom felszente-
lési istentisztelete. Igét hirdet: dr. Bölcskei
Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke. 

November 23. szombat 15 óra
„Ilyen volt – Ilyen lett” – 40 éve újra város
Békés című kiállítás megnyitója. Megtekint -
hető: 2014. február 28-ig.
Galéria (Széchenyi tér 4.)

November 23. szombat 18 óra
Békési FKC – PLER Budapest II. bajnoki
kézi labda-mérkőzés.
Sportcsarnok

November 29. péntek 6-20 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

November 29. péntek 16:30
Békési Kalendárium átadó ünnepsége.
Kulturális központ

November 30. szombat 13 óra
Békési FC – Gádoros SE bajnoki labdarúgó-
mérkőzés.
Sportpálya

November 30. szombat 14:30
Békési Múzeumbarátok Köre összejövetele.
Előadás: A pálinka története, szerepe a nép-
életben. A centrum megtekintése, kóstolás.
Békési Pálinkacentrum (Ady Endre utca 1.)

November 30. szombat 16 óra
Angyali üdvözlet: Advent érkezik – ünnepváró
rendezvény neves színművészek fellépésével. 
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 20. – DECEMBER 3. KÖZÖTT

Lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
indult büntetőeljárás a 34
éves L. Gábor ellen, akit
november 13-án állítottak elő
a Békési Rendőrkapitányság
munkatársai. L. Gábor a
városhoz közeli telkeken kere-
sett olyan dolgokat, melyeket

ellophat és eladhat. Először
elment az egyik rokonához,
akitől kölcsönkért egy kéziko-
csit, mellyel a város határába
ment. Egy felújítás alatt álló
házból több ablakot vitt el, de
a tulajdonos lefülelte, így a
férfi a lopott tárgyakat a hely-
színen hagyta. Ekkor egy

biciklit lopott el, melyet azon-
nal értékesített. A kerékpárlo-
pást tulajdonosa bejelentette,
és meg is lett a jármű, igaz,
szétszerelt állapotban. A
Békési Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályán a 34 éves
békési L. Gábort gyanúsított-
ként hallgatták ki. 

Kölcsön kocsival ment lopni
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Érdekes, hogyan válogat a
média. Szeret uniformizálni?
Nem szereti a kilengéseket,
a „szélsőségeket”? Nem
akar, vagy nem tud mit kez-
deni az alternatív jelensé-
gekkel? Ki tudja. De ami
még érdekesebb, az, aho-
gyan egy hírt kritikátlanul
átvesznek egyesek – talán
lustaságból, talán megfelel-
ni vágyásból –, mások meg
kiragadják azt, ami fizető
gazdáik számára megfelel-
het, hasznos lehet, ami meg-
lovagolható, és ezt szépen
addig fújják, amíg nekik jó.

E gondolatok a KÉSZ IX.
parlamenti kongresszusa
(mot tója: A hit nemzetmeg-
tartó ereje) kapcsán, illetve a
sajtóhíreket olvasva jutottak
eszembe. Nézzük ezeket, és
próbáljunk mellé tenni egy
kis szubjektív vé leményt.
„Csak közös erő feszítésünk-
kel, munkánkkal újíthatjuk
meg az or szágot, összetarto-
zunk min den magyarral,
határon innen és túl, számí-
tunk a keresztény elkötele-
zettségű emberek közéleti
aktivitására. A keresztény
ember az élet teljességét
keresi, nemcsak szabadságot,
hanem felelősséget is, nem-
csak ér vényesülést, hanem
szolgálatot is – mondta Kö -
vér László, az Ország gyűlés
elnöke.” Szerintem előadása
magyar, keresztyén és hatá-
rozott volt. „Ternyák Csaba
egri érsek Szent István ki -
rályról, a keresztény hitre té -
résről, egyházmegyék és is -
kolák alapításáról, az In -
telmekről és az új pogány-
ságról beszélt.” Nekem pozi-
tív csalódás volt: élvezte,
ami ről beszél, figyelni kellett,
de sokkal kevésbé volt sko-
lasztikus, mint amennyire
vár tam. „Osztie Zoltán, a
KÉSZ elnöke köszönetet
mondott a kormánynak az új
keresztény alkotmányért.”
Sze rintem hozta a mindig
egyenletesen kiemelkedő for-
máját. „Német László
nagy becskereki püspök arról
beszélt, hogy magyarnak
lenni a déli végeken nehéz
feladat”. Számomra a Vaj da -
ság jellegzetességeinek ecse-
telése volt az érdekfeszítő,
még hallgattam volna. „Fa -
biny Tamás evangélikus
püspök azt mondta: a pro-
testantizmus nem a tiltako-
zást je lenti, hanem azt, hogy

Is ten igéje mellett tanúskod-
nak az ezt valló hívek. A
rendszerváltozással eljött a
lehetőség, hogy az egyház
kilépjen a sekrestyéből, a
közéleti ke reszténységet tá -
mogatni kell.” Előadása ma -
ga volt az élő ökumenizmus,
sok új, eredeti gondolattal.
Nagyon tetszett. „Ba log
Zol tán em beri erőforrás-
miniszter szerint a diakóniai,
a kulturális-köz életi munka
és az oktatás a keresztény
közösségek feladatai. Éle -
tüknek középpontjában ott
van a mérce, amihez képest
megvizsgálják, hogy valami
jó-e vagy rossz. A kormány
bevezette az erkölcstan ok ta-
tását, mert e nélkül nincs
jövője az or szágnak”. A leg-
jobb elő adás volt, szabadon,
hév vel előadva. „Majnek
An tal mun kácsi püspök ki e-
melte: az önzésre épülő tár-
sadalom nem ma radhat
fenn, mert felbomlanak a
családok és majd a nemzet is.
A mai európai jóléti társadal-
mak tagjaiból hiányzik az
elköteleződés, az áldozatho-
zatal és a felelősségérzet.”
Szi kár, nehéz sorsú hívek szi-
kár papja beszélt. A csaka-
zért sem rejtett erejével. „Ka -
tó Béla, az Erdélyi Re for -
mátus Egy ház kerület püspö-
ke szerint Isten ellen lázad,
aki ma gyarságát szégyelli.
Az erdélyi magyarság apadá-
sához vezethet a világpolgár-
ság.” Szép mentéjében ott-
honillatú volt, igazat szólt.
„Pász tor Zoltán kassai püs-
pöki helynök szerint újjá kell
élesz teni a felvidéki magyar
társadalmat.” Szo morú,
pesszi mista szavak sora sok
kérdőjellel. Benne és ben-
nünk is. „Tempf li Imre plé-
bános a nyugati diaszpórá-
ban élő magyarokról be -
szélt.” De még hogy beszélt!
Hittel, lélekkel, karizmával.
Le a kalappal előtte!

És ennyi. Nem szólt senki
Csorba Gábor, a KÉSZ társ-
elnökének zárszaváról, aki
tán legerőteljesebben fonta
össze a hit és a nemzet tema-
tikáját. És teljesen elhallgat-
ták Papp Lászlónak, a ma -
rosvásárhelyi Szent Imre kol-
légium lelki vezetőjének
szűn ni nem akaró vastapsot
arató, elemi eredetiségű,
ken dőzetlen őszinteségű,
szó kimondó, józan paraszti
eszű, de tüzes, igaz Isten hit -
tel teli, frenetikus erejű szé-
 kely prédikációját. Igaz, szó-
ban nehéz is lenne visszaadni
lényegét. De a Mária Rádió
felvette, írásban is meg fog
jelenni könyv formájában.
Kivárjuk. Mindegyiket…

Válogatás?
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést.

Elhunytak: Nagy Imre
Istvánné Szabó Éva (76
évesen), Csapó Istvánné
Li tauszki Mária (69), Vi -
da Sándorné Juhos Mária
(64), Budás Jánosné Ba -
tizi Mária (66), Liszkai Já -
nos (64), Nyíri Zoltán
(59), Balogh Jenő (39),
Békési Mihály (88, Bél -
megyer), özv. Gilik Mi -
hály né Horváth Julianna
(76, Kamut), Debreczeni
Sándor (59), Püski Ferenc
(88), Gulyásné Pocsai
Ilona (81).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

NOVEMBER 16-23.
Levendula Patika (Csabai u.

NOVEMBER 23-30. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

NOV. 30. – DECEMBER 7. 
Turul Patika (Piac tér)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 

Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor. 

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Balázs Ákos projektmene -
dzser a Piac tér 3. szám alatt a
Békési Nyitott Tanulási Köz -
pont megnyitóján elmondta,
hogy közel kétmilliárdos
TÁMOP-programból orszá-
gosan 50 településen nyílnak
hasonló központok, ahol ta -
nulásszervezők és oktatási
tanácsadók foglalkoztatásával
szerveznek majd elsősorban
idegen nyelvi, számítástechni-
kai és pénzügyi, valamint
igény esetén más jellegű kép-
zéseket. A képzések ingyene-
sek, és minden 18 év feletti
személy előtt nyitva állnak.

Projektgazda a Szövetség az
Életen Át Tartó Tanulásért,
partnere helyben a Béthel

Alapítvány. A programba or -
szágosan 12 ezer személyt sze-
retnének bevonni a következő
1-2 évben. Balázs Ákos kie-
melte: céljuk ténylegesen
használható, gyakorlatias tu -
dást átadni a jelentkezőknek,
viszonylag rövid, 20-30 órás
tanfolyamokon. Olyanokat
kívánnak elérni, akik például
idősek, és a számítástechniká-
val szeretnének ismerkedni,
vagy akiknek a munkájukhoz
nyelvismeretre, mindennapi
életükhöz pénzügyi ismerek-
re, karriertanácsadásra van
szükségük. 

A Békési Nyitott Tanulási
Központ hétköznapokon 8
órától este fél ötig tart nyitva,
hétfőn és szerdán 18 óráig
elérhetők a szakemberek a
Piac tér 3. szám alatt. Bővebb
információ kérhető a helyszí-
nen és a www.nyitok.hu web-
címen.           Szegfű Katalin

Ingyenes képzést nyújt 
a Nyitott Tanulási Központ
Pályázati forrásból úgynevezett Nyitott Tanulási
Központ nyílt Békésen november 11-én. A kezde-
ményezés olyan személyeken szeretne segíteni
ingyenes képzések szervezésével, akiket korszerű
ismeretek hiányában munkájuk elvesztése fenye-
get, vagy már nincs is állásuk, esetleg más ok
miatt személyes boldogulásuk elakadt.

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Nemzeti Te -
hetség Programjának támo-
gatásával valósult meg a
ZÖLD KALANDTÚRA te -
hetséggondozó pályázat Bé -
késen, melynek záró rendez-
vényére november 12-én ke -
rült sor a Reményhír Intéz -
mény Epreskerti Óvoda In -
tézményegységében.

A pályázat öt napon át zaj-
lott. Négy napot Dán fo kon,
majd egy napot Szarva son töl-
töttek a gyerekek. Itt az
Arboré tum megtekintése mel-
lett lehetőségük nyílt ha jó -
kázásra a Ka talin II. sétahajón. 

A pályázat záró mozzanata-
ként november 12-én szabadté-
ri játékok sokasága várta a gye-
 rekeket. Légvárak, körhinta,
valamint lo vaglás mellett az
arcfestést és csillámtetoválást is
kipróbálhatták. Mind eközben
lehetőség nyílt a gyerekek
munkáiból készített ki állítás,
továbbá a projekt során készí-
tett fo tók megtekintésére, el ső-
sorban az érdeklődő szülőknek.

Önfeledt játéknappal
zárult az erdei óvoda

Balázs Ákos.
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Telefon: 66/411-023
Békés, Teleky u. 17.

MegérkezettMegérkezett

téli árukészletünk!téli árukészletünk!

Kabátok, dzsekik,Kabátok, dzsekik,

csizmák, nadrágok,csizmák, nadrágok,

pulóverek.pulóverek.

Vöröshagyma vásár!

100 Ft/kg

Vöröshagyma vásár!

100 Ft/kg

Az orgoványi Örömhír Ala -
pítvány bébiétel-adományt
jut tatott a békési rászoruló kis-

gyermekesek számára. Az ado-
mány szétosztásában a baptis-
ta egyházközség által fenntar-

tott adománybolt önkéntesei-
nek a védőnői szolgálat mun-
katársai nyújtanak segítséget. 

Bébiételt osztottak

www.rutinati.hu



A SZERETET GYÓGYÍTÓ EREJE
„Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismétel-

ten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat
is.” Példabeszédek könyve (17:9) Az emberi világban sok rossz
és botrányos dolog történt, amelyeket nem tudunk meg nem
történtté tenni. Hogyan tekintsünk ezekre? Önző természe-
tünkkel vádolunk, keményen bírálunk másokat. Még ha a
múltban elkövetett bűnöket megbánta és elhagyta is valaki,
mégsem feltételezünk jót róla. Nem vagyunk szerető szívűek.
Keresnünk, tanulnunk kell Jézus Krisztustól a szeretetet! Ő a
legbűnösebb embert is szerette, de gyűlölte a bűnt. „Aki ismé-
telten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságoso-
kat is.” Voltunk már bizonyára úgy, hogy valaki felhozott egy
régi bűnt, amit már meg is bántunk és el is hagytunk. Micsoda
bánatot, fájdalmat tud okozni az ilyen, különösen, ha hozzánk
közel álló emberek teszik. Istenről azt olvassuk a Bibliában,
hogy „… megbocsátom az ő bűneiket és vétkeikről többé meg
nem emlékezem.” Ne hozzunk fel régi sérelmeket, mert ez által
begyógyult sebeket tépünk fel! A legjobb barátságok is tönkre
mehetnek. Helyette keressük a szeretetet, amely gyógyít és
elfedezi a vétket!                               Farkas Ernő, lelkipásztor

4 2013. november 19.

Kormánydöntések:  A sertés áfája 27-ről 5 %-ra csök-
ken. A GYES és GYED folyósítása mellett újra vállalható
munka a gyermek egyéves kora után. Testvér születése
esetén a korábbi ellátások megmaradnak, akár 2 GYED-
re vagy 2 GYES-re is jogosulttá válhat valaki egy időben.
Lesz diplomás GYED, a három- vagy többgyermekes kis-
mamákat foglalkoztató munkaadók adókedvezményeket
kapnak. Ezek a gazdaság javuló teljesítménynek köszön-
hetőek, mely mögött az ország vezetői és az emberek har-
monikus együttműködése áll. Orbán Viktor kérte, hogy a
Kúria hozzon olyan jogegységi döntést, amely után a
bírók az azonos tényállásokat azonosan fogják megítélni,
és azonos ítéletek születhetnek devizahitel-ügyekben. A
legemberségesebb a kilakoltatási tilalom idejének meg-
hosszabbítása a teljes téli időszakra és az árfolyamgát
megnyitása. Így sokkal többen vehetik igénybe az árfo-
lyamrögzítés lehetőségét. A korábban felelősen gazdálko-
dó önkormányzatok a többiekét messze meghaladó gyors
és olcsó fejlesztési forrásokhoz jutnak. A diaszpóratanács-
ülésre és a MÁÉRT-re utalva Orbán jelezte, hogy gazdasá-
gilag, szociálisan, lelkileg és politikailag erős anyaország
nélkül „a tőlünk leszakított külső nemzetrészeinket sem
tudjuk megvédeni és támogatni”. 

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu

Karácsonyi játékvásár!
Készségfejlesztők, fajátékok, társasjátékok, legók, puzzle-k, plüssök,

peonzák, babakocsi, hintaló, stb.

Figyelem! December 5-én ellátogat boltunkba a Mikulás!

Nyitva: hétfő-péntek 8-18 óra, szombat 8-12 óra.

Békés, Széchenyi tér 1.
Ezüst- és aranyvasárnap is nyitva!

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

További tájékoztatásért, kérjük, keresse fel kirendeltségünket!
5630 Békés, Múzeum köz 3. Telefon: 66/411-747, fax: 66/411-977.

E-mail: bekesmmkbekes@lab.hu. Web: http://bekes.munka.hu

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI 
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI

• 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakörök:
- baromfigondozó
- édesipari termékgyártó

• Szakképzettséget igénylő munkakörök:
- pultos
- traktoros
- pék
- lakatos
- mezőgazdasági technikus
- géplakatos (élelmiszeripari-gépkezelő)
- víz- gáz és központi fűtésszerelő
- hűtő- és klímaberendezés-szerelő
- villanyszerelő
- tehergépkocsi-vezető
- tetőszigetelő
- könyvtáros
- gépjárműtechnikus

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, konyhafelszerelés,
cipő és ruha adományokat. 

Elfogadunk hagyatékból származó felhasználható dolgokat.
Minden adományt köszönettel veszünk és adunk tovább.

Gyûjtés: 5630 Békés, Verseny u. 7. (volt ZENZERO).
Munkanapon: 8-16 óra között

Info telefon: 06/70-315-9427

„ADNI ÖRÖM”

Az éppen 450 éves Hei -
delbergi Kátéra, és a 475 éve
működő Debreceni Refor -
mátus Kollégiumra emlékez-
ve a bál védnöke, Dr.
Marjovszky Tibor, a Debre -
ceni Református Hittudomá -
nyi Egyetem tanszékvezető
egyetemi docense, teológiai
professzor köszöntötte a bálo-
zó vendégeket, köztük váro-
sunk vezetőit és önkormány-
zati képviselőit. 

Az ünnepi műsor az első
bálozó végzős gimnazista diá-
kok bécsi keringőjével kezdő-
dött, s az ő angol keringőjükkel
is végződött. Felkészítőjük
Kenyeres Csaba, a Békési Fre -
golina Társastánc Klub táncpe-
dagógusa volt. Majd a reformá-
tus intézmény óvodájának
Csiribiri csoportos óvodásai
adták elő zenés-táncos műso-
rukat. Produkciójuk Csécsei
Szilvia óvónő és Csontos

Péterné dajka vezényletével
valósult meg. Ezt követően a
békéscsabai GM Tánciskola
standard- és latintánc-bemuta-

tója következett. Az iskola 8/d
osztályos tanulói néhány peda-
gógus segítségével és Vér

Ferencné vezényletével a Kor -
morán együttes „Ki szívét oszt-
ja szét” című szerzeményét
énekelték. A gimnázium 11/b
osztályos tanulói pedig az
1800-as évekbeli bálok hangu-
latát idézték meg, melyből fény
derült arra, hogy milyen fontos
szerepe volt a legyezőknek a
táncmulatságokon. Felkészí -
tőjük: Beinschrodtné Kecske -

méti Krisztina volt.
Az est folyamán a színvona-

las zenét a Sebestyén Duó,

azaz Sebestyén Tibor és
Prorok Annamária szolgáltat-
ták. A finom, nem mindenna-
pi vacsorát Gál László és csa-
pata, azaz a Nagyház Pince
Borozó szakácsai és pincérei
készítették és szervírozták. A
tombolasorsoláson értékes
nyeremények találtak gazdá-
ra. A két fődíjat, azaz alkotá-
saikat, Csuta György festő-

művész és Püski Sándor grafi-
kusművész ajánlották fel. 

Zsombok Imre

Siker volt az ötödik Békési Református Bál
2008-ban hagyományőrző céllal indították útjára
az első református bált, hogy próbáljanak valamit
visszaidézni a régi időkből, az egykori bálok han-
gulatából, a hagyományokból. A közeli napokban
az ötödik báljukra került sor a Békési Galériában. 

A végzős gimnazisták keringőjével kezdődött a református bál.
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A nyáron amatőr fotósok-
nak, a fényképezéssel most
ismerkedőknek megrendezett

szakmai tábor résztvevőinek és
a Békési Fotós Klub tagjainak a
munkáiból nyílt kiállítás a
minap a kulturális központ-
ban. A tárlatot Koszecz Sándor,
a központ igazgatója nyitotta
meg, kiemelve, hogy az augusz-
tusi egyhetes fotós tábor min-
denkinek intenzív élményt

adott, és sok ismeretet sikerült
átadni. A tábor szakmaiságát
egyébként Apáti-Nagy Lajos és

Gazsó János biztosította, akik
ennek a kiállításnak a megte-
remtésében is oroszlánszerepet
vállaltak. A december 3-ig
megtekinthető tárlaton a béké-
si színeket még Szuromi
Zsuzsa, Csiszár Detti, Kelemen
Han na, Sándor Margit és
Skultéti Imre képviseli.   Sz. K.

Nyári élmények
a fotókon

Autómosó és autókozmetika

5630 Békés, Táncsics u. 29/1.

20/33-44-088
Elérhetőség bejelentkezéssel:

66/414-544,

Teljes belső
autókozmetika:
- vaxos mosás

- belső takarítás
- műszerfalápolás
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A BÉKÉSI ÚJSÁG
kéthetente tízezer pél-
dányban jelenik meg.  

Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony 
és Tarhos lakói 

olvashatják.



Berill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és Zálogház
KARÁCSONYI AKCIÓS ARANYÉKSZERVÁSÁR!

Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!

Számos új modell érkezett!
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvezô áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

KARÁCSONYI AKCIÓS ARANYÉKSZERVÁSÁR!

20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Számos új modell érkezett!

Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,

ô
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.

Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!

Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!

Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!

– Te vagy az egyetlen tehet-
ségfejlesztő óvónő Békésen.
Mesélj!

– Egészen kicsi koromtól
megmutatkozott, hogy én pe -
dagógusnak születtem. Élvez -
tem a nálam jóval fiatalabbak
társaságát, segítettem, óvtam,
terelgettem őket, anyáskod-
tam felettük. Bőven volt erre
alkalmam, mert édesanyám
óvónő volt, és mi egy óvodá-
ban laktunk szolgálati lakás-
ban. Általános iskolás korom-
ban a legtöbb örömet és siker -
élményt az jelentette számom-
ra, hogy zeneiskolába jár tam,
szolfézs versenyeken szerepel-
tem ügyesen, jól ment a fuvo-
lázás is. 14 évesen zenetanár
szerettem volna lenni, de
aztán nem vettek fel a zene-
művészetibe. Amikor el kezd-
tem az óvónőképzőt, na gyon
hamar ráébredtem, hogy még
sokkal inkább nekem való,
mint a zenei. Hogy a kérdésre
feleljek, 2011 szeptemberétől
2013 júniusáig szakvizsgás
képzésre jártam Szarvasra.
Nagyon örülök, hogy ezután
tehetségfejlesztő pedagógus-
ként segíthetem a békési gye-
rekeket abban, hogy adottsá-
gaik kibontakozzanak.

– Környezettudatos maga-
tartásra törekszel az oviban.
Hogyan?

– Eisnerné Klárikával, kedves
kolleganőmmel, akivel már sok
éve dolgozunk együtt, idén 25
kistündér, alig háromévest

nevelgetünk. Egy óvodapeda-
gógus leginkább a személyes
példájával, személyiségével
nevel, és én azt gondolom, hogy
a legfontosabb, amit egy ilyen

picinek rögzíteni kell ebben a
korban ma gában, az az, hogy ő
ebben a világban, a családjában,
a kis óvodai közösségben és
min denütt fontos, értékes
ember. Olyan valaki, akinek
örülni lehet. Akinek olyan
adottságai vannak, ami megkü-
lönbözteti a többi gyerektől. 

Nagy öröm számomra,
hogy az egész Fürkész Óvoda
kollektívája nagyon tud lelke-
sedni nagy közös célokért.
Mindenki szívügyének érzi
óvodánk környezetvédő, kör-
nyezettudatos magatartásra
formáló nevelését is. A meteo-
rológiai állomás és kísérletező
hely is azért jelent olyan so kat,
mert mindenkinek benne van-
nak az elképzelései, ötletei. 

– Kis szakácsok? Receptek
gyerekeknek?

– Éppen GYES-en voltam,
és mint minden szülő, mi is lel-

kesen fotóztuk Lillát. Kü lö nö -
sen jól sikerült egy olyan fotó-
sorozat, amin Lilla „főz”. Ki pa -
kolja az egész konyhát, faka-
nál lal kever üres lábasokban,
kenyeret „ken” kennivaló nél-
kül persze. Alig kétéves volt
ak kor. Arra gondoltunk Laci -
val, hogy ezek olyan jópofa ké -
pek, hogy meg kéne ajándé-
koz ni vele a nagyszülőket,
olyan lenne, mint egy szakács-
könyv. De ha már szakács-

könyv, akkor olyan receptek
legyenek benne, amire egy alig
kétéves taníthatja meg a nagy-
szüleit, tehát nagyon egy szerű,
semmi balesetveszély, semmi
komplikáltság. Hadd lássák a
mamák, hogy igazán nem nagy
ördöngösség ez a főzés, bárki
meg tudja csinálni. Amikor el -
készült a kis szakácskönyv, ak -
kor néhány receptet a fényké-
pekkel feltöltöttem egy ba bás
oldalra az interneten, hogy más
kisbabás anyukákat szórakoz-
tassak ve le. Aztán egyszer csak
jelentkezett egy kiadó, hogy
van-e több recept és kép, mert
neki ez nagyon tetszik, kiadnák
gyermekszakácskönyvnek. 

– S a mesék hogy állnak?
– Most egy környezetvédel-

mi mesesorozat van készen,
ezt is a munkatársaim ösztön-
zésére ír tam, most próbáljuk
megtalálni a kiadás lehetősé-

gét. Mindenről szívesen írok,
ami az emberekről szól. Ha én
festőművész lennék, soha nem
festenék csendéletet vagy táj-
képek, csakis portrékat, em -
be reket. Őket is csak olyan
szi tuációban, amikor boldo-
gok és mosolyognak. Nagyon
szívesen írok meséket. Sze -
retem, hogy ott minden olyan
igazságos, a jó elnyeri jutal-
mát, és a végén minden jóra
fordul. Meséimmel díjakat is
nyertem már. 

– Magánélet?
– Legelsősorban feleség és

édesanya vagyok. Bagoly
Lász ló felesége, akivel nagyon
mély összetartozás köt össze
bennünket, ő mindenben se -
gít, bá torít engem, én pedig
vi szont. Büsz kék vagyunk a
há rom nagyszerű gyerme -
künkre: Bettire, Dávidra és
Lillára. Néha megkérdezik az
emberek tőlem, hogy nem ne -
héz-e megtalálni az egyen-
súlyt a családban? Nem, nem
nehéz. Szabadidőmben az
óvó nők kórusának tagja
vagyok, fellépéseikre elkísé-
rem az ifjúsági fúvószenekart,
a kosárcsapatnak is nagy szur-
kolója vagyok. Szeretek sütni,
főzni, ez igazi kikapcsolódás
nekem. Télen nagyon sok
mézeskalács ké szül a kony-
hánkban, de minden más
finomság elkészítésére is szí-
vesen vállalkozom. Sza kács -
könyveket gyűjtök, különösen
kedvelem azokat, amelyek
régiek. Nagyon szeretünk
kirándulni, természetet járni
és utazni. Magyarországon
gyönyörű helyek vannak. Itt
van például elsőként Békés.               

Gugé
Következő interjúalanyunk

Kocsor László műköves.

52013. november 19.

Mesélek magamról
Szeretetre méltó, varázslatos egyéniség Ba -
golyné Szűcs Andrea. Három gyönyörű, tehetsé-
ges gyermek édesanyja. Valóságos muzsika a
beszéde, és mégis nehezen hitte el, hogy érde-
kelheti az olvasókat a személye. Aztán szeren-
csére megnyílt és „mesélt”.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központot egyre
többen keresik fel, nemcsak az
ügyintézésbeli segítségnyújtá-
sért, hanem a megnehezedett
élethelyzetből fakadó problé-
mák miatt is. 

Békésen nem látni az utcán,
parkokban alvó embereket
vagy a város szélén épített ide-
iglenes kunyhókat, a vidéki
hajléktalanság láthatatlan, de
mélyebb, mint a nagyvárosi.

A késő őszi időben az eddig
fészerekben, nem lakás céljára
szolgáló épületekben élők
fokozottan veszélyben vannak,
nemkülönben azok az idősek,
akik egyedül élnek, és egyre
kevésbé képesek önmagukról

gondoskodni, akik a Malom -
asszonykertben, a Csatárkert -
ben vagy a Szécsénykertben
próbálják biztos támogató hát-
tér nélkül átvészelni a telet.

Közös felelősségünk odafi-
gyelni ezekre az emberekre! 

A Családsegítő Szolgálat
kér minden jóérzésű békési
lakost, jelezzen személyesen
(Jantyik u. 1.) vagy telefonon
(70/337-1185), amennyiben
környezetében rászoruló em -
bertársat észlel. 

A bejelentő részére biztosít-
juk a névtelenséget.

A téli krízis kivédése érde-
kében továbbra is várjuk a
lakosság adományait (tartós
élelmiszer, ruházat, bútor).

HAJLÉK NÉLKÜL A TÉLEN?

A tökmag és a tökmagolaj a népi gyógyászatban nagyon
elterjedt, jó terápiás hatása miatt kiterjedten használják, első-
sorban férfiak. Napi 190-600 mg tökmagolaj fogyasztása bizo-
nyítottan hozzájárul az alsó húgyúti rendszer és prosztata meg-
felelő működésének fenntartásához és a vizelet áramlásához.
Elősegíti a megfelelő prosztataműködést. Többszörösen telítet-
len zsírsavakat tartalmaz, melyek kedvezően befolyásolják a vér
összes koleszterinszintjét. A tökmag is az olajos magvak cso-
portjába tartozik, ezekről pedig elismert tény, hogy rendszeres
fogyasztásuk - az egészséges étrend keretein belül - hozzájárul-
hat a keringési rendszer egészségének fenntartásához. 

Napi 1-2 kapszula javasolt, melyet étkezés után bő vízzel kell
lenyelni. Alkalmazhatják cukorbetegek, gluténérzékenyek, lak-
tózérzékenyek, Candida gomba fertőzésben szenvedők, magas
vérnyomásos betegek is, viszont a véralvadást gátló gyógyszert
szedők konzultáljanak kezelőorvosukkal.

A készítményt keresse a Levendula Patikában!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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Éppen 201 éve, hogy a Grimm testvérek
közreadták mesegyűjteményüket, amelynek
történeteit mindannyian ismerjük. A köztu-
datban ezek népmesék gyanánt élnek, ame-
lyeket a két tudós összegyűjtött, de valójában
ne úgy képzeljük el őket, mint akik faluról
falura jártak, hogy a nép ajkán fellelhető
meséket feljegyezzék, sokkal inkább a szalo-
nokban kell keresnünk a történetek eredeti -
jeit. Ezeket a meséket ugyan gyermekeknek
szánták, mai szemmel nézve (no és a Bogyó és
Babócához viszonyítva) mégis igen sok ben-
nük a különös, horrorisztikus jelenet. Miért
kell Piroskának egyedül mennie a nagymamá-
hoz a sötét erdőn keresztül? Egyáltalán: miért
él a nagymama mindenkitől távol, az isten
háta mögött (és mivel foglalkozik)? Biztos far-
kas volt az a farkas? Egy óvodást a karnisról
kellene lekönyörögni, ha belegondolna, miért
is került Jancsi és Juliska az erdőbe (aki nem

emlékezne: a szülőknek megélhetési problé-
máik voltak), és akkor még a kemencében
való megsüttetést nem is említettem, meg
persze azt, hogyan végzi a nagymama
Piroskával együtt… és mi lesz a farkas sorsa
(köveket varrnak a hasába, ami aztán végképp
fölösleges kegyetlenkedés, tekintve hogy a far-
kas hivatása a gonoszkodás). Aranyhaj magá-
nyos tornyában rendszeresen fogadta a király-
fi tisztelgő látogatását, amelyről szélesedő
dereka és rövidülő szoknyája is tanúskodott,
ezek szerint az ipari alpinizmuson túlmenően
más is szóba került köztük. Ám a Grimm
fivérek halála is megér egy történetet: már
huszonegy éve dolgoztak a német nyelv nagy-
szótárán, amikor (a D betűnél járva) Wilhelm
kilehelte a lelkét, Jacob pedig négy év múlva
követte, amikor a Frucht szócikken dolgozott.
Torkán akadt a gyümölcs…

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
MESE HABBAL

November 8-9-én a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
rajzszakkörének képviselője
részt vett Debrecenben az ifjú
kézművesek országos találkozó-
ján. A rengeteg élményt nyújtó
kétnapos együttlét során a
békési iskola szakköre elisme-
résben is részesült, a X. Or -
szágos Ifjúsági Népi Kézműves
Pályázaton elért első helyezésé-
ért minisztériumi díjat kapott.

Szőttesekkel
nyert a Hepp
iskola



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Békésen a Széchenyi téren eladó egy 1+2
félszobás tehermentes második emeleti
lakás reális áron. Érd.: 30/345-89-12. 
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
két szobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Normál belmagasságú téglaépítésű ház ren-
dezett udvarral, 1+2 fél szobás lakásra cse -
rélhető 2-dik emeletig. Tel.: 30/422-62-03.
Földszinti kétszobás lakás eladó az Adyn.
Érd.: 20/45-76-333.
Építési telek eladó Békésen a Bocskai u.
16 szám alatt. Érd.: 66/645-361.
Rendezett, másfélszobás, központi fűtéses
+ gázos, 25 éve épített ház eladó Tar ho -
son. Jószágtartásra alkalmas, gyü mölcs -
fákkal. Érd.: 30/542-17-80.
Békéscsabán ház eladó, kertes házat
beszámítok. 20/972-59-02.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a la kótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
kony hás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/ 886-36-25.
Nagykertben téliesített nyaraló eladó havi
100 ezer Ft részletfizetéssel. Jószágot, szo -
babútort beszámítok. 20/800-86-71.
Háromszobás családi ház eladó. Csem -
pekályha és konvektoros fűtés. Központ -
hoz közel, 1130 m2 telken. Tel.: 66/410-323.
Karacson első és második emeleti laká-
sok felújítva, beépített bútorokkal eladók
tavaszi költözéssel. 30/530-96-23.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Két és félszobás családi ház eladó a Kis -
pince u. 5/1. szám alatt. 70/222-75-37.
Karacson, az ABC háta mögött III. emeleti,
1+2 félszobás lakás áron alul eladó.
Érd.: 20/41-32-887.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Házamat elcserélném vagy eladnám. Érd.:
30/739-62-58.
Kamuton kockaház sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. 70/539-09-40.
Fáy u.11. I/7. alatti lakás eladó. 30/29-97-907.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
1000 m2 telekkel sürgősen eladó. Érd.:
30/95-27-364.
Két generáció számára is alkalmas két
bejáratú családi ház eladó Békésen.
Érdeklődni hétvégenként: 30/33-99-366.
Karacson, az ABC háta mögött, III. eme -
leten, 1+2 félszobás igényesnek eladó.
Érd.: 20/41-32-887.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi tí -
pusú, kétszobás, összkomfortos ház nagy
portán eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. 30/981-35-01, 70/933-70-36. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, mű -
velhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este. 
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1. eme -
leti, nagy erkélyes lakás eladó. Telefon:
70/554-94-24. 
Áron alul eladó egy igényesen, teljes -
körűen felújított, második emeleti, 69 m2-
es, háromszobás lakás csendes környe -
zet ben, az Ady 12-ben. Ingatlancserével
ké rem, ne keressenek. Érd.: 30/606-8818. 
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
ga rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 

Murony központjában ötszobás, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
la kásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagy erkélyes,
teraszos földszinti lakás eladó vagy lakás-
ra cserélhető frekventált helyen. Érték -
különbözettel. Tel.: 20/383-41-45. 
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz- és gázóra. Ár mege-
gyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231. 
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál
eladó vagy békési lakásra cserélhető.
30/514-04-68. 
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn téliesített hétvégi ház 600
ezer Ft-ért eladó. 70/597-60-61.
Két nagyszobás, nagy kertes, állattartásra
alkalmas ház eladó 1 millió Ft-ért. Kecs -
keméti u. 51.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dánfokon hétvégi ház sürgősen eladó.
Gáz, villany, víz van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 20/217-82-84.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,2 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18. 
Borosgyánban lakható, nagy tanya eladó
1 hold földdel. Víz, villany van, jól meg -
közelíthető. Ár: 3,5 millió Ft. Érd.: 70/20-
81-454.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5,5 millió
Ft-ért. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em. 28.
lakás. Irányár: 5,9 millió Ft. Össz komfortos,
két szoba, nagy konyha, nagy erkély,  rá -
csos lezárt rész. Érd.: 30/851-52-15.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304. 
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/580-86-44.
Békésen a Mátra utcában, az uszoda szom-
 szédságában háromszobás összkom fortos
családi ház eladó. Irányár 6,5 millió Ft. Érd.:
30/618-57-89.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59. 
A Móricz Zs. utcában 105 m2-es, 2,5 szo bás
téglaház melléképülettel eladó. Irány ár: 7,5
millió Ft. Érd.: 66/414-193, 30/74-47-345.
Ház sürgősen és áron alul Békésen eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Ingatlant négymillióig
beszámítok, vidéken is. Érd.: 70/208-14-54.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fáy utca elején, négylakásos tömbben
szé  pen felújított lakás eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Tel.: 70/94-54-869.
Karacs 1B-ben 2. emeleti, nagyon szép álla -
potú, háromszobás lakás eladó. Irányár: 8,9
millió Ft. Tel.: 30/299-06-21. 
Kétszintes nagy családi ház áron alul, sür -
gősen eladó. 3,5 szoba, két fürdőszoba,
gáz- és központi fűtés, külön ebédlő.
Irány ár: 9,6 millió Ft. Tel.: 70/20-81-454.

Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt 45 m2-es
tetőtér-beépítéses ház szép telekkel 10
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252, 66/
414-685.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Eladó a Posta u. 3/1. szám alatti három-
szobás családi ház. Másfél-kétszobás la -
kás beszámítása lehetséges 1. emeletig.
Irányár: 26 millió Ft. 30/27-94-760.

KIADÓ INGATLAN

A Teleki utca 7. szám alatt kedvező áron
garázs kiadó. Tel.: 30/327-21-39.

INGATLANT KERES

Albérlőtársat keresek hölgy személyében.
Érd.: 20/980-89-49.

KERT
1384 m2 kert eladó a Malomasszony kert -
ben kis kőépülettel. Ásott kút, villany van.
Érd.: Deák F. u.91. Tel.: 30/563-77-27. 
Békésen a Szécsénykertben 3 kvadrát
kert kőépülettel, gyümölcsfákkal eladó.
Fúrt kút, áram, WC van. Tel.: 30/914-96-
35, 30/542-37-19.
200-300 aranykorona jó földet vennék ol -
csón Békés és Szolnok megyében. Öntöz -
hetőség előny. Tel.: 66/410-424.
Békésen, horgásztónál 1000 m2 zártkert
sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van.
Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben 2500 m2 területű
zártkert eladó. Tel.: 20/916-56-95.
Sebők kertben zártkert eladó, kövesúthoz
közel. Téglaház, villany, ásott kút, külön
szer számos, pince van. Érd.: 66/416-747.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Toyota Corolla 1.3 jó műszaki állapotban
megkímélten eladó. Zöldfa u. 1. Tel.: 30/
442-39-38.
Megvételre keresek Rába 15 kistraktor
után való kétfejes ekét. Tel.: 30/536-99-62.

ÁLLAT
160-170 kg-os hízó eladó. Érd.: 30/623-
36-80.
Házi cicák elvihetők. 30/281-71-80.
Magnak való búbos kakas és 2 db kisebb
kakas eladó. Tel.: 20/228-58-66.
Fejőstehén eladó. Tel.: 70/282-79-82.
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők.
Érd.: 20/475-44-91.
Különböző súlyú hízók eladók. 70/539-
09-40.
Növendékborjú eladó. Szénát beszámí-
tok. Tel.: 70/659-19-24.
1 db nagysúlyú hízó és húsjellegű süldők
eladók. Érd.: 30/854-19-86.
2 db 150 kg-os sertés eladó. Érd.: Cse -
resz nye u. 12. Tel.: 66/410-049.
Kacagó gerlék ingyen elvihetők. 30/349-
44-72.
Hasas kocát cserélek birkaborjúra.
30/278-60-65.
Nagysúlyú hízó eladó. 30/437-03-61,
66/643-014.
Beagle fiatal kan kutya fedez. Érd.: 30/29-
97-907.
Kacagó gerle eladó vagy japán tyúkra
cserélhető. Tel.: 30/433-79-89

TÁRSKERESÉS
60 éves hölgy korban hozzáillő párját ke -
resi. Tel.: 20/21-64-981.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
58 éves nő négyórás munkát keres. 30/
325-10-32.
Ereszcsatorna-takarítói munkát keresek.
30/421-24-97.
Jószággongozói munkát keresek. 70/36-
35-158.

EGYÉB
Jó állapotú, nem rozsdás, nem ütött-ko -
pott, 220 l-es Lehel fagyasztóláda 25 ezer
forintért eladó. Tel.: 30/422-62-03.
Megbízható, stabil család, lakásért eltar -
tási szerződést kötne. Érd.: 70/415-53-09.
Eladó:  disznótoros asztal (160x90x4 cm),
Orbitrek Elliptikus Trainer, Roby 56 rotá-
ciós kapa (fűnyíró adapterrel és töltögető
ekével). Érd.: 30/95-86-896.
Kétrészes, bükk színű, jó állapotú szoba-
bútor olcsón eladó, polcokkal, fiókokkal,
ajtós részekkel. Érd.: 70/571-41-30.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68. 
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.

Eladó egy hagyományos szekrénysor
meg kímélt állapotban, megfizethető áron.
Érd.: 30/335-99-23.
Hordozható csempekályha eladó (43x75-
ös). 30/325-10-32.
200 kg-ig mérő tolósúlyos vasmázsa
eladó. Érd.: 70/580-39-59.
Szép sűrű húszéves ezüstfenyő csúcsa
karácsonyfának leelőlegezhető. Tel.: 66/
414-007, este.
Őszi búza vetőmag csávázott M. V. Béres II.
kimaradt 15 mázsa eladó. 30/232-29-89.
Ház és 500-600 kisméretű tégla eladó.
Bé kés, Szőlő u. 32. 30/442-18-95.
Saját termelésű félédes rozé bor eladó.
Tel.: 66/412-955.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
228-58-66.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Szép állapotú modern ülőgarnitúra eladó.
Ágyazható, ágyneműtartós, sötétkék plüss.
Irányár: 38 ezer Ft, vagy elcserélhető hí -
zóra, tűzifára. Tel.: 70/20-81-454.
18 sebességes MTB férfi kerékpár kitűnő
állapotú Schwalbe gumikkal eladó. Érd.:
66/630-599, este.
Kitűnő állapotban lévő tíztagú olajradiátor,
és kisképernyős színestévé eladó. Tel.:
70/221-88-16.
Búza eladó. 66/410-204.
Eladó 2 db függöny (240 cm széles, 190
cm magas), Vaillant gázüzemű vízmelegí -
tő. Tel.: 66/414-010.
Eladó: 2 db fekvő szivacs 90x200x20 cm-
es, bontott kályhacsempék, ajtók. Érd.:
66/416-747.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, hűtőláda, gázpalack, szennyesláda,
kredenc, régi ágy és ágybetét, szoba fe -
nyő, pálma, ülőharnitúra. 30/739-62-58.
Elektromos kerékpár eladó 4 új akkumulá-
torral, idős gazdától. Garázsban tartott,
erős, nagy teherbírású, megkímélt. Irányár:
95 ezer Ft. Érd.: 66/643-814, 17 óráig.
100 kg almacefre, 1 db női hajlított vázú
ma gyar bicikli jó állapotban, férfi kerékpár
eladó. Tel.: 30/321-35-52.
Hilti 72-es ütvefúró, háromfázisú villany-
motorok, kistraktorhoz eke és ekekapa,
fér fi kerékpár, villamossági anyag, mester -
gerenda, betongerenda. Tel.: 66/412-862.
Eladó: 28-as Csepel női, 26-os MTB női-
férfi, 24-es MTB fiú kerékpár, radiátorok,
vegyestüzelésű kazán, Regent 4 fejes
traktoreke. 70/215-93-56.
Négykerekű elektromos rokkantkocsi és
gázpalack eladó. 30/300-05-19.
Eladó: faragott lépcsőkorlát-oszlopok,
bon tott ajtók és ablakok, szánkó, szódás
üve gek, 5 literes befőttes üvegek, csillá -
rok. Érd.: 66/416-747.
Eladó egy hosszú parasztház, megkímélt
szekrénysor, rekamié, heverő. Tel.: 66/
643-342, 70/222-10-48.
Üstház, öntöttvas és zománcos üst, két -
karikás gáztűzhely eladó. Érd.: 20/556-
52-88.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
6-8 mázsa takarmányrépa eladó. Irányár:
1500-200 Ft. Érd.: 20/77-58-583.
Fényterápiás készlet, forró gőzzel
porszívó vasalóval eladó Békéscsabán.
70/296-49-14.
Megkímélt ágyneműtartós gyerekheverő
10000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/463-25-33. 
3,5 mázsa búza, 3,5 mázsa kukorica ela -
dó, vagy hízóra esetleg elektromos bicik-
lire cserélhető. Tel.: 70/20-81-454.
Kisbálás búzaszalma, ásott kútra beton -
gyűrű, bakelitlemez eladó. Tel.: 666417-
228, 70/561-87-43.
Szekrénysor és heverő eladó. 70/522-41-24.
Eladó 4 mázsa alma-, 5 mázsa birs- és 7
mázsa körtecefre. Érd.: 66/414-010.
Első kézből piros Lofty gyerekkerékpár,
pót kerékkel szerelhető, 12 ezer Ft-ért
eladó. Érd.: 20/46-63-533.
Eladó: 20 l-es zsírosbödön, 2 db 10 l-es
zsí ros bödön, 120 l-es fagyasztóláda,
fateknő (50-60 kg húsnak 12 ezer Ft-ért),
fehér bevont sparhert 15 ezer Ft-ért. Érd.:
30/553-70-70.
Takarmányborsó eladó. 70/28-63-963.
1 m-es tölcséres jázmin és nagyobb
méretű cikász eladó. Érd.: 30/533-80-08.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 26. KEDD 12 ÓRA.

Karnagy, zenepedagógus, a
békéstarhosi zenei általános
iskola és gimnázium, a Kodály
Zoltán Zeneművészeti Szak kö -
zépiskola egykori igazgatója, a
Debreceni Egyetem Kon zer -
vatóriuma épületének építtető-

je és egykori igazgatója, a Deb -
receni Kodály Kórus alapító-
karnagya, a Bartók Béla Nem -
zetközi Kórusverseny életre hí -
vója. Húsz éve már, hogy no -
vember 11-én örökre elment
tőlünk, de hite, töretlen kitartá-
sa máig példaként áll előttünk. 

Így emlékezik rá Csukás

István, volt növendéke az „El -
fogult portré befejezése” című
írásában: „Ha mi, tanítványai
Gulyás Györgyre emlékezünk,
indulatokat, rajongásokat hű -
tögetünk… Az elégtételek és
vallomások forró al kalmai
belevesztek az időbe. Vissza -
hozhatatlanok, mint a gyer-
mekkor. Pedig úgy szerettük,
mint tanítvány még so ha ne -
velőjét. Rajongva, megsértőd-
ve, keserű kamaszdühökkel és
arcpirulva. […] Nehezen for-
radó és gyógyuló sérelmek
idézik őt, nemegyszer torzítva.
Így tudom be mutatni őt, elfo-
gultan és a művésznek kijáró
tisztelettel és őszinteséggel.”
Városunk és a Békés-tarhosi
Zenebarátok Köre tisztelettel
őrzi emlékét. Munkásságának
folytatásaként a zenei napok
alkalmával törekszünk útmu-
tatásai követésére. 

Farkas Lászlóné,
a békési zenebarátok nevében

20 éve hunyt el
Gulyás György

A közelmúltban a Püski
Sándor Könyvtár vendége volt
Bányai Tamás, az a fővárosi író,
aki korábban sokáig élt az
Egye sült Államokban. Az író

úgy kötődik városunkhoz,
hogy megnyerte írásával a
békési könyvtár 60. jubileumi
évfordulójára kiírt novellapá-
lyázatot. Azóta is több pályáza-
ton indul sikerrel. Ezen az író-
olvasó találkozón „A vesztes
jutalma” című regényét és a
„Mire minden jóra fordul” cí -
mű kisregényét mutatta be a

békésieknek, de beszélt életéről
és írói munkamódszeréről is.
Megtudhattuk tőle, hogy az
1970-es évek elején emigrált az
USA-ba, ahol több mint negy-

ven évig élt. Idén áprilisban
végleg visszaköltözött Ma -
gyarországra, a szíve visszahúz-
ta. „Csak itt van az én hazám”
– vallotta. Bányai Ta mással Va -
lentini Zsuzsa, szintén Buda -
pesten élő írónő be szélgetett,
aki rendhagyó mó don szintén
bemutatkozott íróként a békési
olvasóközönségnek.         Zs. I.

Találkozás 
Bányai Tamás íróval

Rágcsálóirtás
Ismét rágcsálóirtást vé -

geznek városunkban,  de -
cem ber 2-6. között. Igé -
nyeiket december 2. (hétfő) 12
óráig jelezhetik a Pol gár -
mesteri Hivatal telefonköz-
pontjában a 66/411-011 tele-
fonszámon.
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Horgász
szemmel

Kellően lehűltek az álló- és
a folyóvizek, kezdődhet a csu-
kahorgászat fő szezonja. A
fehér halak lassan csapatokba
verődve készülnek a télre,
ekkor már a csukák is nehe-
zebben fognak egyet-egyet a
csapatokból. Két kiváló mód-
szerrel remekül lehet horgász-
ni csukára. Az egyik a passzí-
vabb módszer, az úszós. Igen
látványos módszer, kapásnál
egy méretesebb úszót is
kényelmesen elvisz a mélybe
akár a méteresnél kisebb
csuka is. A kapás pillanatától
a szákolásig nagyon aktív
élmény, sokszor a csuka ki-
kiugrik a vízből, megpördül jó
néhányszor a tengelye körül.
Egészen a szákolásig szaba-
dulni akar a szereléktől.
Kellékek: csukázó úszó, úszó
rögzítő, hármas forgó kulcs-
karika, drótelőke, horog,
végólom és csalihal, ami lehet
bodorka, vörösszárnyú keszeg,
kárász, stb. A csukapergetés a
másik, az előzőnél aktívabb
módszer. Nagyon sok helyen
tudunk csukára pergetni,
hiszen a Körösök, holtágaik
illetve csatornáik csukák ott-
honát adják. A pergetés lénye-
ge, hogy helyről helyre vándo-
rolva pergető felszerelésünk-
kel mi keressük meg a csuká-
kat, ellentétében az úszós
módszerrel, melynek során a
vergődő csalihal hívja fel
magára a figyelmet. 

Szekerczés Sándor

CSUKAHORGÁSZAT 

Eredményes heteket tudhat
maga mögött a Békési TE
asztalitenisz szakosztálya. Az
újonc lányok Békésen meg-
rendezett megyei versenyében
Balogh Ágnes Kira harmadik
lett, a sarkadi U11-es regioná-
lis versenyben ugyanő szintén
bronzérmes. 

A serdülők Orosházán me -
gyei megmérettetésen verse-
nyeztek, a fiú egyéni verseny-
számában Fekete Ádám, a lá -
nyoknál Molnár Dóra lett har-
madik. A szarvasi serdülő re -
gionális versenyben ez a két

békési sportoló egyéniben
második helyezést szervezett. 

A felnőtteknél a Megyei „C”
Huszak felnőtt versenyében
III. helyezett Balogh Tamás. A
Dél-alföldi regionális verseny-
ben szintén a felnőttek között
Sebestyén Sándor második,
Csarnai Gábor harmadik lett,

párosuk ezt a sarkadi versenyt
megnyerte. A Dr. Bándi Andor
veterán magyar nemzetközi
bajnokságon az 50-59 évesek
között egyéniben Csarnai Gá -
bor harmadik, párosban Sebes -
tyén Sándorral első lett. 

Gyerekektől a veteránokig
versenyeznek a pingpongosok

Legújabb győzelmével to -
vább ra is vezeti az NB II Ke -
leti csoportjának mezőnyét a

Békési SZSK férfi kosárlabda-
csapata. Eddig a Hadházi Far -
kasok és a Mezőberényi KK
ellen arattak nagy pontkü-
lönbséggel győzelmet a Gla -
diátorok. Legutóbb az első há -
rom negyedben ugyan a hazai
MEAFC II. vezetett, de az
utolsó negyedben sikerült for-

dítaniuk az idegenben játszó
békésieknek. Így az össze csa-
pás végeredménye 78-72 lett.

A kevés dobott pont mellett
nagyon szép eredményt pro-
dukáltak: Zsíros Gábor: 18/6,
Bojan Risimic: 17/12, Bere
Márton: 14, Nikola So levic:
11/9, Kis Gergő: 10/3. 

A bajnoksággal párhuza-
mosan zajlik a Hepp Kupa
sorozata, ahol eddig két győ-

zelmet aratva menetelnek a
békésiek. Előbb a Békéscsabai
KK (100-73), majd a Gyula

Color KC csapatát (107-62)
verték. Izgalmas lehet a no -
vember 18-i találkozói is min-
den kosárlabdát szeretőnek,
hiszen a legközelebbi meccset
egy ma gasabban jegyzett
ellenféllel szemben vívják: az
NB I B-s DEAC érkezik
Békésre.                       E. K.

A veretlen BSZSK 
nyolcaddöntőt játszik

Az NBII Keleti csoportjának éllovasa, a Békési SZSK.
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Az utóbbi időkben eredményesen versenyzett békési asztaliteniszők
edzőikkel.

November 15-én Murony
községben egy lakóház teljesen
kiégett. A Baptista Szeretet -
szolgálat békési adományboltja
felvette a kapcsolatot az tűze-
setben érintett személy család-
jával, számára segítségül ruha-
adományt ajánlott fel.

Az adománybolt hasonló
tevékenységének segítésére,

rászorulók támogatására fo gad
felajánlásokat, adományo kat,
például ruhaneműt, tartós
élelmiszert, játékot, háztartási
eszközöket, bútorokat.

Az adománybolt Békésen a
Nyíri utca 1/1. szám alatt ta lál-
ható. Nyitva kedden és pén te-
ken 10-16 óra között. Telefon -
szám: 20/ 929-37-73.

�

Segítségnyújtás 
tűzeset károsultjának

Közel ezer személy ment el
az idei Márton-napi Vigada -
lomra, a békéserdei Libás-
tanyára – tájékoztatott a fő -
szer vező. Molnár István el -
mondta: a rendezvény kedvelt-
ségét és különlegességét a
tanyasi jellege és emberközeli-
sége adja. Békés és Tarhos mel-
lett Csabáról, Gyuláról, Bél -
megyerről, de még jóval távo-
labbról is érkeztek érdeklődők.
Öt megyéből falugondnokok
látogattak el a Vigadalomra,
Molnár István személyes isme-
rősei, aki maga is e munkakör-
ben tevékenykedik.

A Vigadalmon a fellépések
mellett népszerűek voltak az

ételek. Négyszáz adag liba-
sült, feleannyi birkapörkölt és
libatepertő és vagy ezer lekvá-
ros bukta került az éhes

gyomrokba. Helyi termékek-
ből ajándéksorsolást is tartot-
tak, amely szintén jó kezde-
ményezésnek tűnik.      Sz. K.

A libasült volt a legnépszerűbb
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Molnár Istvánt a Vigadalom megszerzésében önkéntesek segítették.
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