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Ötvenéves a zenei alapképzés Békésen

A múltat tiszteljük, a hagyományokat ápoljuk, de egyben
bizalommal a jövőbe tekintünk – idézte mintegy a nap
mottójául Senecát Deákné Domonkos Julianna iskolaigazgató október 3-án. E napon emlékeztek ugyanis a békési
zeneiskola indulásának félévszázados jubileumára.
este a kulturális központ színháztermében valóságos örömzenélés zajlott az iskola diákjai,

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A nagyszabású rendezvénysorozatot két hangverseny keretezte: délelőtt a zeneiskola épü-

A zeneiskolát negyven éven át Fejes Antal vezette (jobbra). Igazgatótársai még a felvételen: Bánfi Judit és a mostani vezető, Bagoly
László.

letében a művészi pályán továbbtanuló, azaz zeneművészeti szakközépiskolákba és egyetemekre járó egykori zeneiskolai növendékek adtak kimagasló színvonalú koncertet, míg

tanárai és a művésztanárokká
vált egykori növendékei előadásában. Mindkét koncert jelentős számú zenebarátot vonzott.
A nap során a zeneiskola lépcsőfordulójában felavatták azt a

NŐI őszi-téli
CIPŐVÁSÁR!

Széles, problémás, fájós lábakra!
Áraink: 2900 – 5900 Ft-ig

márványtáblát, amely az 50 éves
jubileumnak állít emléket. Mint
ismert lehet, a zeneiskola 1965ben nem ebben az épületben,
hanem az Ady utca 4. alatt kezdte meg munkát, a Petőfi utcára
csak az 1978-as földrengést követően költöztették az intézményt.
Bemutatták továbbá Fejesné Pálfi Zsuzsa Örömük titkai
– Fél évszázad zeneközelben című
szép kivitelű és páratlan tartalmú, interjúkat, önvallomásokat
tartalmazó könyvét (e könyvbemutatóról következő lapszámunkban írunk részletesen). A
zeneiskolában fotótablókon keresztül igyekeztek pillanatképek segítségével feleleveníteni az 1965-től napjainkig eltelt
hosszú időt, amely alatt olyan�nyi gyermeknek és fiatalnak
nyújtott a zeneiskola életre szóló
útmutatást, emberi közösséget,
a zenével kötött barátsággal egy
boldogabb, kiteljesedettebb életet. A fél évszázad alatt a megszámlálhatatlanul sok egykori
növendék közül mindeddig 45en lettek maguk is zenepedagógusok, nyolcan néptánctanárok
és öten színművészek.
A jelenlegi nevén Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola művészeti képzésében napjainkban 20 pedagógus irányításával
mintegy 450 növendék tanul
hangszeres zenét és néptáncot.
Szegfű Katalin

Nagyszabású reformátustalálkozó
helyszíne volt városunk

Fotó: Serfecz Dávid.

Jubilált a zeneiskola

Az első becslések szerint mintegy 1250 református hívő jött el a találkozóra.

Harmadik alkalommal rendezték meg a Trianon előtti Bé- Keresztyén Egyház püspöke,
kés-Bánáti Református Egyházmegye valamikori területén délután Dr. Fekete Károly, a
élő öt egyházmegye gyülekezeteinek találkozóját.
Tiszántúli Református EgyházA Magyarország területén lévő békési és csongrádi, a
Szerbia területén fekvő bánáti
(mai nevén bánsági), valamint
a romániai aradi és temesvári református egyházmegyék
gyülekezeteinek képviselői jöttek el Békésre október 3-án.
Az 1912-es statisztikai adatok szerint a történelmi Magyarország legnagyobb egyházmegyéje a Békés-Bánáti Református Egyházmegye
volt. A trianoni diktátummal
ezeket felszabdalták, több országba kerültek. A régi idők-

re emlékezést és a mai hívek
egymáshoz közeledését célzó
találkozók közül az elsőt Makón rendezték meg 2013-ban,
tavaly Temesváron, míg jövőre
Aradon kerül sorra. A vándorzászlót a rendezvény végén az
aradi Módi József esperes vette
át, s őrzi a gyülekezet egy évig,
a következő találkozóig.
A békési találkozón nagy
számban, mintegy 1250-en
vettek részt. Az egész napos
ünnepi eseményen igehirdetéssel szolgált délelőtt Halász
Béla, a Szerbiai Református

Kreatív műhelyvarroda
a Szent Lázár Alapítványnál Vintázs

stílusban
átalakítva!

A Szent Lázár Alapítványnál 2006 óta folyik varrodai munka. Míg kezdetben bérmunkákat vállaltak, Tarr Lajosné vezetésével egy év múltán már igyekeztek megtalálni egyedi
arculatukat. Ez ma az egyedi igényeket kielégítő, magas
minőségű varrodai termékek előállítását jelenti.

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály.
BÉKÉS, kulturális központ (Jantyik M. u. 23-25.)
2015. október 9. péntek 9–11-ig

kerület püspöke. Zárszót mondott és áldást adott Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyház püspöke. A
rendezvényen öt esperes is jelen
volt az egyházmegyékből, köztük a házigazda, Katona Gyula esperes. A találkozók lényege
- hasonlóan a 2009. május 22én deklarált kárpát-medencei
református egységhez -, a határon inneni és túli református
magyarság összefogása, egységesítése, együttműködése, a
testvéri közösségek kapcsolatainak ápolása, ébrentartása.
(Folytatás a 6. oldalon)

A nyolc fővel, közte öt varrónővel dolgozó kreatív műhelyvarrodában sok más mellett hagyományőrző női viseleteket, férfiaknak csizmanadrágokat, bőgatyákat, mellényeket, hímzett vagy egyszerű
kivitelű népi lenvászon ingeket, továbbá egyedi megren-

delésre díszpárnákat, ágytakarókat, falvédőket, gyermek
garnitúrákat készítenek, akár
foltvarrásos technikával is. Készítenek még báli ruhákat,
kiegészítőket, egyedi méretű függönyöket, gyermekágyra rácsvédőket, ahogy a megrendelő csak kívánja. Vásárló-

Nézzen be
hozzánk!

ik a magánszemélyek mellett
néptáncegyüttesek,
hagyományőrző csoportok, dalkörök, pávakörök, citerazenekarok, íjászok, vőfélyek, stb.
(Folytatás a 2. oldalon)

Őszi cipő
és ruházat
érkezett.
Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023
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Ismeri a marha részeit?

A Hégely-ház
A Szent Pál sor 4. számú gazdaház is a népi
építészeti szempontból jelentős építményeink
közé tartozik. A ház építtetője nem ismert,
első ismert lakója egy Kocsor nevű gazdálkodó és családja volt.
1929-ben Hégely János és felesége, Szilá
gyi Mária költözött a
parasztházba. Ők hét
gyermeket neveltek
fel. A leszármazottak
ma is itt élnek városunkban. Hégely Gábor ’Datolya’, városunk megbecsült polgára, zöldség-gyümölcs kereskedő is ebben a
házban nevelkedett.
Tőle tudtam meg, hogy a ház 1904-ben
épült. Az épület az utcasorban épült, gerincvonala merőleges az utcatengelyre. Az utcára néző két kis ablakot díszes keretelés veszi körül. Az ablakok felett lépcsősen vakolt,
egyenes szemöldökpárkányok húzódnak. Az
oromfalon kis szellőzőnyílásokat figyelhetünk
meg. Ami a háznak különleges értéket ad, az
az oldaltornác dúsan faragott fadíszítése. Aki
erre sétál, vagy autóval, kerékpárral itt suhan
el, érdemes rápillantani, mert városunkban

egyre kevesebb az ilyen díszes oldaltornác.
Egykor a bejárat az utcafronti részen volt. A
nyitott folyosót még az eredeti hatszögletű
laptéglaburkolat fedi. Ilyet is alig-alig találni
már. A házban az egykori búbos kemencét mára elbontották.
Bár a ház vályogból
készült, ennek ellenére szárazak a falai.
Hogy miért foglalkozom ilyen sokat, régi
népi építészeti értékeket őrző házakkal? Kós
Károly építész, az erdélyi magyarság egykori szellemi vezére írta egyszer, hogy a nyugati országokban az embereket
az érdekli Magyarországból, ami csak ránk jellemző, ami speciálisan magyar, és ez igaz nemcsak a népzenénkre, zenei alkotásainkra, hanem
építészetünkre is, meg sok mindenre.
A Hégely-ház is ezek közé az értékeket
hordozó házak közé tartozik, ugyanis jellegében őrzi az alföldi magyar háztípus sajátosságait. Jelenleg eladó. Kívánatos volna, hogy
a ház elavulása esetén hasonló jellegű hajlék
épülne itt.
Bíró György, városvédő

Magyar Népmese Napja
a könyvtárban
Benedek Elek meseíró és mesegyűjtő 1859.
szeptember 30-án született. Születésnapja tiszteletére szeptember 30-a a Magyar Népmese Napja. E jeles nap alkalmából országszerte
megemlékeztek különböző programokkal sok

településen. Így volt ez városunk Püski Sándor
Könyvtárának gyermekkönyvtárában is, ahol öt
nagymama és egy nagypapa olvasták fel, mondták el kedvenc-kedves meséjét unokáiknak, valamint a megjelent kisiskolásoknak. 
Zs. I.

Stefánia. Rostélyos. Szegy. Tudja, hol vannak ezek
a részek, és mire kell ezeket felhasználni? Az alábbi
ábra alapján tesztelheti tudását, de a legtájékozatlanabbak is sok mindent megtanulhatnak a szarvasmarha bontásáról, felhasználásáról.
1. Pofa – hosszan főzésre, pörköltbe, raguba
isteni, szaftos hús.
2. Szegy – levesbe, füstölni és hosszan főzni.
3. Lapocka – darált húsnak.
4. Nyak – hosszan főzésre, pörköltbe, raguba,
konfitálni.
5. Rostélyos – steak.
6. Hátszín – steak, carpaccio, tatár bifsztek.

7. Bélszín.
8. Lábszár – hosszan főzni, chilis bab.
9. Farok – levesnek.
10. Oldalas – lassan, hosszan sütni.
11. Fartő – levesbe, hosszan főzni.
12. Fehérpecsenye – lassan sütni.
13. Gömbölyű felsál – vékony szeletben rántani.
14. Fekete pecsenye – lassan sütni.
15. Felsál – lassan sütni.
16. Stefánia – steaknek.
17. T-bone steak – steaknek.
18. Porterhouse – steaknek.

Mesenap a Bóbita Oviban
Urbancsekné Sebestyén Mariannának, a Bóbita óvoda vezetőjének köszöntőjével vette
kezdetét az óvodában a Magyar
Népmese Napja alkalmából
már évek óta megrendezett ünnepi esemény szeptember 30án, Benedek Elek születésnapján. Az ünnepi műsort ezúttal

az óvónők adták - felváltva szoktak játszani hol a gyerekek, hol
az óvónők -, s most
éppen egy Benedek
Elek által gyűjtött
magyar népmesét, A
szállást kérő rókát dolgozták
fel és adták elő. Ezt követően

a Bóbita ovisok, a város más óvodáiból érkezett gyerekek, valamint néhány alsós kisiskolás egy többállomásos vetélkedőn vettek részt, amelyben
sportoltak és szellemi feladatokat is megoldottak. 
Zs. I.

Kreatív műhelyvarroda
a Szent Lázár Alapítványnál Továbbra is igényelhető a

szponzorált cikk

önkormányzati hirdetmény

(Folytatás az 1. oldalról)
Viseleteikkel a különböző néptáncegyüttesek, továbbá reneszánsz ruháik már több
díjat elnyertek.
- Bármilyen anyagféleségből, bármilyen méretben,
egyedi elképzelés és tervezés szerint dolgozunk nagy
precizitással és a viselteknél
a néprajzi hűségre törekedve,
ezért nevezem magunkat kreatív műhelyvarrodának. Nyitottak vagyunk a különleges
megkeresésekre, nem ismerünk lehetetlent – mondta el
lapunknak Tarr Lajosné varrodavezető.
Elmondta még, hogy az
utóbbi időben megjelentek náluk az igényesebb vevők, akik
például gyermekük születése
előtt keresik meg őket, kérve,
tervezzék meg együtt a leendő
gyermekszoba berendezéshez illő textíliáit. Ilyenkor a helyszínt
felmérve készülnek el a tervek.
- Jelenleg a Hunyadi utca

kommunális adó támogatás

Ismételten felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete
döntése értelmében támogatás
igényelhető a második féléves
kommunális adó összegére. A
kérelmeket 2015. október 15.
napjáig lehet a Polgármesteri

Öt varrónő dolgozik a kreatív műhelyvarrodában.

1/1. szám alatti műhelyünkben vagyunk elérhetőek, de
jövőben szeretnénk egy boltot
nyitni. Termékeink egyébként
egy kecskeméti népművésze-

ti boltban is megvásárolhatók,
velük már hét éve állunk kapcsolatban - ismertette Kovács
Ildikó, a Szent Lázár Alapítvány igazgatója. 


Elérhetőségek:
Szent Lázár Alapítvány Békés, Hunyadi tér 1/1.
Telefon: 66/643-588
E-mail: szentlazarbekes@t-online.hu
Web: www.szentlazar.hu

Hivatal 36-os és 37-es irodájában benyújtani. A támogatás feltétele, hogy az egy főre
számított havi jövedelem nem
haladhatja meg - család esetén
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át, egyedül élő esetén pedig a 250%-át, valamint hogy

a kérelmező vagy családtagja
nem rendelkezhet az adóhatóság nyilvántartása alapján hátralékkal. Amennyiben a második féléves kommunális adóját
időközben rendezte, de a rendeletben foglalt feltételeknek
megfelel, a kérelem akkor is
benyújtható.

Kábítószer birtoklással gyanúsítják
Kábítószer
birtoklása bűntett elkövetésével
gyanúsít a rendőrség egy
férfit, aki állítása szerint
saját használatra termesztett kender növényeket Békésen.
A Békési Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított a 61 éves V.

M. ellen, akinek a lakóházában szeptember 21-én növényi magvakat, a házhoz tartozó melléképületben pedig 7
tő kendert találtak a rendőrök.
A 2,5-3 méter magasságú növények és a magok az előzetes szakértői vélemény szerint
kábítószernek minősülő anyagot tartalmazhatnak. A férfi
kihallgatásán elismerte, hogy
ő termesztette a kender növé-

nyeket és gyűjtötte össze azok
magjait. Állítása szerint a tövekről leszedett levelekből saját fogyasztásra készített törmeléket, másoknak nem adott
a kábítószergyanús anyagból.
A Békési Rendőrkapitányság
szakértőkkel vizsgálja a lefoglalt növények, illetve magok
hatóanyagtartalmát és azt,
hogy a férfi fogyasztott-e kábítószert.
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Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár:
Október 3-10.
Turul Patika (Piac tér)
október 10-17.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
október 17-24.
Levendula Patika (Csabai u.).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap
9-11 óra valamint 17-18 óra
között vehető igénybe.
Szombaton
a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.

Az ellenzék egy kekeckedő
szomszédra hasonlít
Távozásra szólította fel Szalai László MSZP-s önkormányzati képviselőt a várost irányító Jobboldali Összefogás frakciója. Mint sajtótájékoztatójukon kiderült, Szalai még mindig nem rendezte tartozásait,
és egy évvel a helyhatósági választások után sem tudja fel-

kommunális adó vagy egy része
alól felmentést kaphatnak.
Deákné Domonkos Julianna képviselő a lakosokért felelősséggel dolgozó önkormányzatról beszélt, amely gondot
viselt a nyári szünet hónapjai
alatt a meleg ételhez nem jutó
szegény családokról, és amely

Jegyzet

Értse, kinek lelke van

színeiben a városért dolgozó elismert orvos, tanár, mérnök és
gazdasági szakember, a maguk
területén sikeres személyek ellen hadjáratot, és kritizálják
a sikeres gazdasági irányítást,
akik a maguk terepén bukdácsolnak, tehetetlenségükben
beteges rágalmakat kreálnak,

Pálmai
Tamás

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

a szerző felvétele

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Somlyai Gábor (Békés) és
Gurcsó Ágnes (Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
A városért dolgoznak a Jobboldali Összefogás képviselői – mondták el tájékoztatójukon.

Elhunytak: özv. Csapó
Sándorné Soós Erzsébet (92
évesen), Gurcsó Lászlóné
(76), Adamik Pál (57), özv.
Váradi Mátyásné Balla Terézia Mária (81), Kalmár
Jolán (61), özv. Petneházi
Istvánné Králik Zsuzsanna (68), özv. Pásztor Jánosné Szilágyi Julianna (79),
Szűcs József (64), özv. Dr.
Csapó Lászlóné Pásztor Julianna (85).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

mutatni az igazolást arról, hogy
az állam felé nincsen köztartozása, így továbbra is méltatlan
a képviselőségre. Az ellene februárban indított méltatlansági
eljárás határozatát bíróságon
támadta meg, és míg az az ügy
zajlik, aközben a képviselő-testületi ellenzéki oldalának ökleként hisztériakeltően rágalmaz,
vádaskodik és valótlanságokat állít – hangsúlyozta Mucsi
András tanácsnok, az ügyrendi
bizottság vezetője. Hozzátette:
ellentétben Szalai állításaival,
nincs semmiféle vesztegetési
ügy a polgármesteri hivatalban, és a vezetés igenis szolidáris a lakosokkal. Ennek példája,
hogy jövőre tovább csökkentik
a kommunális adó mértékét és
a törvényváltozások miatt kötelezően bevezetendő szemétszállítási díjat is a lehető legalacsonyabban igyekeznek tartani. A legszegényebbek pedig a

m!
le
e
Figy

BÉRELHETŐ!

Személygépkocsival
vontatható,
12 méteres emelők
bérelhetők!

tanévkezdési nevelési segélyt
szavazott meg minden bölcsődés, óvodás és általános iskolás
gyermeket nevelő családnak.
A Jobboldali Összefogás hat
képviselője fél éven át nem vette fel a képviselői tiszteletdíját,
ezzel is példát adva a szolidáris
és felelősségteljes irányításra –
szögezte le a képviselőnő.
Barkász Sándor képviselő
úgy szemléltette a városvezetés
az úgynevezett ellenzék kapcsolatát, mint azé a két rossz
szomszédét, ahol az egyikük éjjel-nappal dolgozik, ás és kapál, a túloldalról pedig a kekeckedő szomszéd óbégat, hogy
nem egyenesek a vetés sorai,
miközben nála mindent felver
a gaz. Elmondta, kétségbe ejti
az a parttalan és értelem nélküli vita, ami a képviselő-testületi
üléseket jellemzi.
- Olyanok folytatnak ellenünk, a Jobboldali Összefogás

és ezt kiabálják az emberek felé
– mondta.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester arról szólt, hogy az utóbbi időben a már nyertes vagy van
éppen elbírálás alatt lévő pályázatokkal összességében mintegy
1 milliárd forinttal nőhet Békés
vagyona. Ebből lett újabb nyolc
térfigyelő kamera kihelyezve,
ebből tervezik a Tárház utca
aszfaltozását, a fürdő energetikai
korszerűsítését, Jantyik Mátyás
szülőházának felújítását, hogy
csak néhányat említsünk.
Izsó Gábor polgármester
újra kiemelte, hogy a Mezgé
megmentésében az ellenzéknek, így a Fideszes képviselőknek semmilyen szerepe nem
volt, nem álltak az ügy mellé.
– Szavaik szerint a város érdekeit képviselik, de a gyakorlat ezt sosem igazolja – tette
hozzá.
Szegfű Katalin

A Good Báj Biokozmetika

új szolgáltatása…

…a
 BEMER mágneses terápia,
amely

 hivatalosan is
orvosi eljárásnak minősül
 gyógymódnak tekinthető
 javallatok: mozgásszervi betegségek, cukorbetegség és szövődményei, Sclerosis multiplex, szív- és érrendszeri betegségek, bőrproblémák pl. pikkelysömör, gyermekgyógyászat

Kérjen időpontot a személyes konzultációhoz!
Dr. Péter Sándorné Edit mesterkozmetikus  Telefon: 30/477-17-29
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

A megismerés a körülöttünk levő világ lényegének elsajátítása, feldolgozása. Gondolkodáson alapul
és eredménye az ismeret.
Ennek alapján tudunk különbséget tenni lényegi és
nem-lényegi között. A megismerő képességre szükségünk is van, mert nem születünk kész ismeretekkel,
hanem azokat meg kell szereznünk. A megismerésre
vonatkozó képességeink kihatnak mindenre, amit csinálunk. Hogy sikeresek leszünk-e munkánkban, céljaink elérésében, az azon is
múlik, hogy szellemi képességünk jó formában van-e.
Mint minden erőnlét, ez is
formában tartható, fejleszthető. Csak rajtunk múlik,
hogy kihozzuk-e a legtöbbet agyunkból, vagy hagyjuk eltompulni azt. Rajtunk,
megörökölt génállományú
egyedeken, kiket összes tudásunkkal együtt a végén
mégiscsak erkölcsiségünk
tesz azzá, ami.
De miért e kicsit filozofikus elmélkedés? Nemrég érdekes dologról számoltak be
a kutatók, akik - különböző
idegi betegségekben szenvedő betegeket vizsgálva - azt
firtatták, kik vagyunk mi:
az értelmünk, az emlékezetünk vagy az erkölcsiségünk?
Egy nemrég elhunyt több
mint 90 éves, Alzheimer-kóros beteg - mondjuk Amália - az élete végére elfelejtett már majdnem mindent,
még a gyerekei nevét is. Elvesztett csaknem mindent,
ami meghatározta őt: élénk
értelmét, szenvedélyét a versek, a könyvek iránt. Mégis,
ami megmaradt, az a jósága
volt: a jellegzetes melegség
és kedvesség, ami úgy tűnt,
hogy ahogy öregszik, egyre erősebben sugárzik belőle. Az Alzheimer miatt úgy
érezhették, hogy elvesztették az embert, akit szerettek, annak ellenére, hogy
még él. De a rokonok, barátok számára éppen ez a
megmaradt kedvesség jelentette azt, hogy bár eltűnt
az emlékezet, az értelem,
ő még mindig az volt, akit
megismertek, szerettek.
Egy friss kutatás eredményei azt sugallják, hogy az

előbbi beteg jó példája egy
meglepő elvnek: az identitásunk (én-tudatunk) gyökere
sokkal inkább az erkölcsi jellemünkben, mint a memóriánkban, az emlékező vagy
értelmi képességünkben rejlik. Az Alzheimer-kór komoly kérdéseket vet fel: az
agyamat alkotó idegi kapcsolatok gubancában hol is
vagyok én? Mi történik a
személlyel, amikor ezek a
kapcsolatok elkezdenek felbomlani? Sok filozófus érvelt úgy, hogy én-tudatunk
alapja az emlékezet, a tudás.
Mások szerint az embereket
az erkölcsi jellemzőik, kedvességük, gyengédségük,
alapján azonosítjuk. Így, ha
ezek folytatódnak, a személyiség is tovább él. Az elmélet tesztelésére 248 beteget
vizsgáltak. Alzheimer-kórosokat, akik, mint az előbbi
beteg is, megőrizték alapvető erkölcsi vonásaikat. Vizsgáltak úgynevezett homloklebenyi betegségben szenvedőket is, melynek következtében a betegek a megtartott emlékezet és értelem mellett erkölcsi viselkedésükben megváltozhatnak. Közönyössé válhatnak
mások iránt, akár hazudni
vagy lopni is elkezdhetnek.
A vizsgálatban a kutatók a
családtagokat kérték meg
egy olyan kérdőív kitöltésére, amely arról tett fel kérdéseket, hogy milyen változásokat tapasztalnak többek
között a memória, a megismerés és az erkölcsi viselkedés terén. A válaszok azt
mutatták, hogy a „homloklebenyes” betegeket gondozók gyakrabban vélték úgy,
hogy a beteg más személy
lett, mint azok, akiknek
családtagja Alzheimer-kórban szenvedett. Az elemzés
azt is kimutatta, hogy e mögött kifejezetten az erkölcsi
viselkedés megváltozása állt,
és ilyen hatása sem a megváltozott emlékezetnek, sem
a megismerő képességnek
nem volt.
Ezek az eredmények igazán mély tanulsággal szolgálnak. Végső soron erkölcsi jellemünk az, ami összeköt minket másokkal. Ez jelenti azon részünket, ami a
túllép az idegeink gubancán
és megérinti a másik agyát
és életét egyaránt. Mivel az
erkölcsiségünk ennyire központi szerepet játszik abban,
hogy kik vagyunk, valóban
mondhatjuk: Amália nem
csak képletesen, hanem valójában is tovább él azokban,
akik szerették őt.
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Hozzád szól
„Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük,
mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől
fogva alkotásainak értelmes vizsgálata évén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük...” Pál a Rómabeliekhez írt levelében ír arról,
hogy Isten jelenléte, a befoghatatlan valamilyen módú befogadása lehetséges. Nem magasröptű teológiai elgondolások, viták révén, de a teremtett világ megfigyelése által. A Tervező keze nyoma
mindenben tetten érhető: a növény-és állatvilágban, a napszakok
váltakozásában, de leginkább abban a teremtményben, akit saját
képmására formált, az emberben. Minden egyes szervünk, minden idegpályánk egy olyan, tökéletesen megalkotott rendszerről
beszél, amelyet a puszta véletlen a legnagyobb valószínűség szerint
sem alkothatott meg. Mi mindannyian, és körülöttünk minden
egyetlen egy terv része, mégpedig egy gyönyörű tervé. Ezt elvitatni lehet, mint ahogy sokan teszik is, de a lényegen nem változtat.
Véges értelmünk nem teszi lehetővé, hogy Istent teljes valójában
befogadjuk, csak a belátást segíti. De az értelmes vizsgálat során
ott a szív is, ami megnyílik a zörgető Isten előtt.
D. Nagy Bence

Az előre meghirdetett időpontban, szeptember 26-án
az ismétlődő, kiadós esők miatt nem tudta megtartani a
nagy érdeklődéssel várt X. Békési Tökmulatságot a Nefelejcs Egyesület. A rekordszámban érkezett faragnivaló tökre
és a várakozásokra tekintettel azonban a program tökkel kapcsolatos elemeit október 2-án pótolták. A faragásra
számos kisebb-nagyobb iskolás
látogatott el a Tájházba, és ötletes lámpások kerültek ki kezeik közül. Gazdára találtak a
jövőre elvethető dísztökmag
jutalmak a Tökmustrára érkezett tökök gazdái között, így
jutalmazták a leggörbébb, legfurcsább, legrücskösebb, legmulatságosabb, legszínesebb és
legszebb tököt. A legnagyobb
tök gazdáját ezúttal is királlyá
koronázta a Tökfilkó. A Tök-

Fotó: Serfecz Dávid.

Csendesül... Megvan az idei Tökkirály

A tizenkét éves Hegedűs László az idei Tökkirály.

király idén Hegedűs László
lett. A 12 éves, hatodikos diák
27 kilós nagydobosi sütőtökkel érkezett a Tájházba, amely

nagyapja, Kiss Sándor csatárkerti kertjében termett. Mint
elmondta, nagyon szereti fogyasztani a tököt, a tökfőzelék

és a sült tök is az egyik kedvence. A megkoronázott Tökkirály éljenezve fogadta a lelkes publikum. 
Sz. K.

Fotó: internet.

Hasznos ismereteket az időseknek

Egykori olvasmányaink az Európán kívüli földrészek, kultúrák felfedezéséről is szóltak. Azokat lapozva, az egykori fotókat nézve rácsodálkoztunk a civilizációnk által felfedezett
„primitív” népekre. Vittük nekik az üveggyöngyöt, hoztuk
érte az aranyat, gyémántot, fát, fűszert, kávét, teát. Bagóért.
Igaz, vittünk gyógyítást, gyógyszert is. De fegyvert, mesterséges határok keltette háborúk borzalmait még inkább. Most
visszajárhat a kölcsönkenyér. És meg is kapjuk, amit megérdemlünk, ha még sokáig ódázzuk el az európai összefogást,
ha nem segítünk a beáramlókon otthon. Ott, ahol mi „nyugatiak” rontottunk el csaknem mindent, ami jó volt. Ott kell
segíteni rajtuk. Értük, magunkért, gyerekeinkért, élő lelkiismeretünkért. Földrészünk keresztény jövőéért.

A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén
2015-ben augusztus végéig a
személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleseteknek
közel felét az idős korosztályhoz tartozók okozták. Minden
életkornak, így az időskornak
is vannak olyan sajátosságai,
amelyek hatással lehetnek a
vezetési képességre, a közlekedésbiztonságra.
Míg a gyermekeknél, fiataloknál a tapasztalatlanság, rutintalanság, addig a 65 év felettieknél a lassuló, tompuló reflexek miatt fokozódhat

a balesetek bekövetkezésének kockázata. A túl komótos közlekedés, a túlzott óvatosság – főként, ha bizonytalansággal is párosul – ugyanolyan balesetveszélyes lehet,
mint a gyorshajtás. A kor előre
haladtával romolhat a látás, a
hallás, gyengülhet a figyelemmegosztó képesség, lassulhat
az információk feldolgozása,
nőhet a reakcióidő. Ha tompulnak a reflexek és a figyelem, könnyebb elnézni vagy
akár figyelmen kívül hagyni
például egy közlekedési jelzőtáblát.

Egy ma 65 éves járművezető, aki 18 évesen szerzett jogosítványt, 47 évvel ezelőtt jóval
kisebb járműforgalom mellett
szerezte meg azt az elméleti és
gyakorlati tudást, amellyel ma
is vezet. Tudásának felfrissítésére, az azóta bekövetkezett
KRESZ-változások megismerésére, elsajátítására legfeljebb
önképzés útján van lehetősége. Ha elérkezik az a pillanat,
amikor valaki belátja: egészségi állapota már nem teszi lehetővé, hogy autót vezessen, gyalogosan vagy kerékpárral indul
majd útnak. Ebben az esetben
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MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ

SAJTÓKÖZLEMÉNY		

GYERMEKFELÜGYELŐ FOGLALKOZTATÁSA
A BÉKÉSI SZIVÁRVÁNY CSALÁDI NAPKÖZIBEN
Az Európai Unió támogatásának köszönhetően a Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió 3,31 millió forintos (100%) támogatottság mellett
valósította meg 2014. október 13. és 2015. október 12. között a ,,Gyermekfelügyelő foglalkoztatása a békési Szivárvány Családi Napköziben” című
projektjét.
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

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

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu Adószám: 18392607-1-04.

A „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerben” pályázat keretében finanszírozott kezdeményezés célja a TÁMOP- 1-11/1 kiemelt projektben végzettséget szerzett személyek támogatott foglalkoztatása, a munkaerőpiacon való tartós elhelyezkedésük elősegítése érdekében.
Az egy fő gyermek- és ifjúsági felügyelő végzettségű személy a foglalkoztatás ideje
alatt munkavégzésében és beilleszkedésében is folyamatos támogatást kapott, hozzájárulva a helyi roma közösség és az intézmény közötti kapcsolat megerősítéséhez.
Alapvető célkitűzés volt továbbá, hogy biztosítva legyenek a munkavégzéshez szükséges feltételek (munkaruha, illetve foglalkozás- egészségügyi vizsgálat), a mentori
tevékenység, a továbbképzés pedig munkahelyi beilleszkedését, a helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodását segítette. A projekt eredményességét jelzi a program
résztvevőinek, a foglalkoztatottnak és a gyermekek szüleinek elégedettsége.
A tizenkét hónapon át tartó projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében valósult meg, hozzájárulva a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javításához.

a súlyos sérülés kockázata tovább fokozódik, hiszen a gyalogosokat és kerékpárosokat
nem védi karosszéria. Egy szerencsétlen esés is súlyos vagy
akár végzetes következmén�nyel járhat.
A Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság és a
rendőrség kéri a személygépkocsikkal, kerékpárral vagy
gyalogosan közlekedőket, köztük az időseket, hogy fokozott
figyelemmel közlekedjenek és
a balesetek megelőzése érdekében legyenek tekintettel egymásra. 


Fának ütközött
a kocsi
Békés külterületén szeptember 30-án 5 óra 45 perc
körüli időben egy Békés felől
Békéscsaba irányába tartó személygépkocsi vezetője járművével letért az útról és fának
ütközött. A férfi az elsődleges orvosi vizsgálat eredménye
szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Baleset
A Hunyadi utca és a Kölcsey
utca kereszteződésében szeptember 29-én délután összeütközött két személygépkocsi. Az
egyik autó vezetője könnyebben
megsérült – jelentette a megyei
rendőrkapitányság.
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Csak semmi pánik...
...itt vagyok - mondaná Bercziné Vincze Eszter nap mint
nap azoknak, kik nem tudják hol, hogyan juthatnak hozzá
egy-egy fontos információhoz. A csendes, kedves, segítőkész
könyvtárost sokan ismerik városunkban, de csak kevesen tudják róla, milyen herkulesi munkát végez. Örül, ha segíthet, de
nem szeret középpontban állni, pedig…
- Hogyan kezdődött?
- A helyi Szegedi Kis István
Gimnáziumba jártam. Itt közgyűjteményi fakultáció keretében
könyvtári, levéltári és múzeumi
ismereteket tanultam. Azelőtt is
szerettem olvasni és jártam könyvtárba, de a téma iránti érdeklődés, az úgynevezett „megfertőződés” ezeken a fakultációs órákon
kezdődött. Tanítóképzős koromban könyvtár szakkollégiumba
jártam, majd elvégeztem a nyíregyházi főiskola könyvtár szakát.
Azóta pedig kollégáimhoz hasonlóan, tanfolyamokkal frissítem tudásom.
- Mi a munkaköröd, mivel
foglalkozol?
- Az elmúlt 35 évben, mióta
könyvtáros vagyok, nagy változásokon ment keresztül a szakmánk. Folyamatosan megújul.
Ma a számítógépek és az internet
világában egyre bővül egy könyvtár kínálata. Beosztásom szerint

A Békési Újságot
kéthetente keresse
a postaládájában!

tájékoztató könyvtáros vagyok.
Állandó, napi feladatként az olvasóteremben én foglalkozom azokkal az olvasói kérésekkel, amelyek
megoldása időigényesebb, több
kutatást igényel. Anyagot keresek szakdolgozathoz vagy egyegy témához, ami lehet tanulással
kapcsolatos vagy hobbi is. Azok a
művek, amelyek a mi könyvtárunkban nem találhatóak meg,
kölcsönkérhetőek más könyvtárak állományából, ezt szintén én
bonyolítom le. Ezen túl az olvasóteremben irodai szolgáltatásokat nyújtok, és itt zajlik a hangoskönyvek, cd-k kölcsönzése is.
Az internetezőknek, számítógép
felhasználóknak igény szerint segítek informatikust nem igénylő
kérdésekben. Gondozom a honismereti gyűjtemény papír alapú
részét, és bővítjük a honismereti adatbázisunkat is. Könyvtárismertető foglalkozásokat tartok.
Közreműködöm az intézmény

Egy láda 20-22 kg.
Ára: 2500 Ft/láda.
Ideje:

október 10. szombat
7 órától a készlet erejéig

Helye:

Rákóczi u. 39.
a daráló udvarán
(volt tejcsarnok)

A rendőrség vádemelést javasol egy férfi ellen, aki a gyanú szerint 11 bűncselekményt követett el Békésen idén januárjától májusig. A 30 éves L. Béla két alkalommal kerékpárt lopott, emellett lakóházakból mobiltelefont, tabletet és fényképezőgépet tulajdonított el, társával a Táborhely utcából egy vízzáró zsilipet
loptak el. Májusban kétszer is a Táncsics utcában ugyanannak
a vállalkozásnak a telephelyére tört be. Szintén a Táncsics utcában beült egy személygépkocsiba, amelyben benne volt az indítókulcs. Az autóval tett egy kört, majd visszaállította oda, ahonnan elvitte. Felmerült a gyanúja, hogy ittasan vezetett. A rendőrség ellene lopás vétség, jármű önkényes elvétele bűntett és járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt javasolt vádemelést. Társait, a 18 éves békési L.
Bélát és az egyik lopásban résztvevő 17 éves fiút lopás vétség miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozást lezárták. Mindhárom férfi ügye vádemelési javaslattal a Gyulai Járási Ügyészségen folytatódik.

INGATLAN HIRDETMÉNY
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő

bérbeadásra meghirdeti

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Osztályán (5630 Békés, Petőfi S. u. 2. szám 32-es iroda).

Almásy-kAstély
L áto g ató kö z p on t

„Hétköznapok és ünnepek
az alföldi kastélyokban

– a gyulai almásy-kastély évszázadai”

A kastély műszaki kivitelezése
A második világháború után a több különféle célra
használt, 1959-ben csecsemőotthonná átalakított,
majd évtizedekig üresen álló gyulai Harruckern–
Wenckheim–Almásy-kastély komplex turisztikai
hasznosítására kiemelt projekt keretében 2 189 530
372 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el
Gyula Város Önkormányzata. Az egykor főúri lak-

helyül szolgáló épület az elmúlt száz év történelmi
viharaiban igencsak megkopott, műszaki állapota
elavult, szerkezete rekonstrukcióra szorult. A komplex turisztikai hasznosítás feltételeinek kiépítése az
épület megerősítésével, külső és belső rehabilitálásával vette kezdetét. A szerkezet megerősítése 70 db,
utólagosan beépített cölöppel történt, amelyre lábazati vasbeton gerenda készült. A termek boltozati repedései felvarrásra kerültek, a falszigetelés
falátvágással és injektálással történt. A tetőszerkezet javításra, részben cserére került. A kastély zökkenőmentes működtetését ellátó gépészet modern
technikai megoldásokkal újult meg. A munkála-
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Lopásoktól
az ittas járművezetésig

a tulajdonát képező alábbi ingatlant:
•Békés, Kossuth u.10/A. B ép.(hrsz.: 5624/B/1) alatti
lakás (62 m²). A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó

NYÍRSÉGI
ALMAVÁSÁR
Fajták:
 Idared
 Róma szépe
 Golden
 Jonatán
 Pinova

városunk lakosságának, hogy
kellemesen töltsék szabadidejüket. Hozzánk beugrani nem sok
idő, a főtéren könnyen elérhetőek vagyunk.
- Család?
- A férjem agráros, két gyermekünk van. A fiunk egyetemi
hallgató, leányunk pedig ebben
az évben érettségizik.
- Szabadidő, hobbi?
- Szeretek sütni, a családom
és barátaink körében lelkes fogyasztókra találtam. Terveim
között szerepel, hogy elkészítem a családfánkat, a témában
tartott korábbi könyvtári rendezvények keltették fel az érdeklődésemet. A szabadidőm
egy részét erre fogom fordítani.
Ha tehetem, szívesen kertészkedem, szeretem az állatokat és
pihenésképpen olvasok.  Gugé
Következő interjúalanyunk Bimbó Lajos, a jótékony bokszedző.

G ulai

Fotókiállítás
Október 6-30. között tekinthető meg a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központban
„Az Év Természetfotósa 2014”
című kiállítás. A falakra a NaturArt által kiírt, Magyarország legnagyobb természetfotó
pályázatára beküldött alkotások legjobbjai kerültek. A belépés ingyenes.

rendezvényeinek megtervezésében, szervezésében, jelenleg például az Országos Könyvtári Napok békési programjain dolgozunk. De ilyen a honismereti vetélkedő is. Most szervezem a Családfakutatók Klubját. Ez egy új
programunk lesz. A klubot Gurzó Klára segédlevéltáros fogja vezetni. Konkrét módszertani segítséget fog adni minden résztvevőnek, hogy megtanulhassák a kutatás módszerét és önállóan készíthessék el saját családfájukat.
- Munkád melyik részét szereted a legjobban?
- A legérdekesebb az olvasói kérések megoldása. Ezek témája nagyon szerteágazó és munka közben sok újat lehet tanulni, ami a
későbbi kérdéseknél fontos lehet.
- Mennyire tudsz személyes
kapcsolatot kialakítani az olvasókkal?
- Szeretem, hogy sokrétű a
munkám és csapatban dolgozunk. Sok olvasóval ismerősként
üdvözöljük egymást az utcán is,
időnként megállunk beszélgetni.
Összességében azt mondhatom, hogy ez egy szép szakma,
egyféle segítő foglalkozás. Lehetőséget nyújtunk, elsősorban

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Békési sorsok, békési arcok

tok az erősáramú elektromos hálózatra, a külső
és belső világításra, a kiállításhoz kapcsolódó informatikai hálózatra, a tűzvédelmi rendszerre és
a biztonságtechnikai berendezésekre is kiterjedtek.
A látogatás során megtekinthetjük a helyreállított
eredeti tölgyfa és fenyőfa ajtókat, ablakokat és faburkolatokat, valamint megcsodálhatjuk a 13 helyiséget érintő, helyreállított 19. századi díszítőfestést. Az ajándékbolt helyiségében az újonnan
kialakított üveg födémen sétálva megtekinthető
a padlózat alatt az egykor itt állt barokk kori ház
alapfala. A projekt nem csupán az épületet, hanem
az azt körülölelő egykori kastélykertet is érintette.
A kertrendezés és rekonstrukció célja az egykori
uradalmi díszkert hangulatának a megidézése volt,
olyan csendes városi közösségi tér létrehozása,
amely a központból kilépve a látogatóknak és a helyi lakosságnak egyaránt lehetőséget biztosít a pihenésre, a feltöltődésre.
gyulai almásy-kastély látogatóközpont
www.gyulaikastely.hu

2015.09.17. 11:53:48

Benyújtási határidő: 2015. október 21. (szerda) 18 óra.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Szociális étkeztetés
Szeretné magát tehermentesíteni a mindennapi főzés és
bevásárlás alól?
Szeretne mindennap frissen
főzött meleg ételt fogyasztani?
A szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étel
biztosításáról gondoskodik intézményünk. Az étkeztetés
igénybevétele történhet elvitellel, helyben fogyasztva és

kiszállítással is. Az ételt a Békés Város Polgármesteri Hivatalának Konyhája készíti.
Az étkeztetés térítési díja jövedelemfüggő, azonban
a maximális összege 350 Ft/
adag, kiszállítás 85 Ft/nap.
Érdeklődni lehet Körözsi
Katalinnál, a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központban. Telefon: 66/414-840.

Ösztöndíjpályázat
A város önkormányzata együttműködésben az Emberi Erőforrások Minisztériumával 2016-ra is kiírta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok jelentkezhetnek. Kizárólag állandó békési lakcímmel rendelkező nappali tagozaton tanulók
pályázhatnak, akiknél a család egy főre eső jövedelme nem
haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 220
%-át, azaz 62.700 Ft-ot. A kiírás további részleteit a bekesvaros.hu oldalon olvashatják. A pályázatokat október 9. és november 9. között lehet leadni személyesen Sápi András ügyintézőnél, a Polgármesteri Hivatal 30. számú irodájában, valamint postai úton. 
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Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház, a
csabai kövesúthoz közel eladó. Irányár: 2,2
millió Ft. Tel.: 30/422-45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 66/415-380.
A városközponthoz közel, csendes utcában
851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 2,8
millió Ft. Érd. : 70/324-74-24.
Hajnal u. 2/1. szám alatti ház eladó. Irányár:
2,8 millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-12-34.
Sas u. 7. szám alatt ház eladó 3,5 millió Ftért. Tel.: 66/414-919.
Egyszobás, összkomfortos ház eladó Békésen 3,8 millióért. Tel.: 30/786-10-97.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti összkomfortos családi ház nagy portával
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-6442.
Tárház u. 62. alatti ház eladó 4,5 millió Ft-ért.
30/931-90-85.
Bélmegyeren háromszobás, gazdálkodásra
alkalmas kockaház eladó melléképületekkel
4,7 millió Ft-ért. 30/448-30-29.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5 millió
Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
Komfortos régi építésű családi ház központhoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.:
66/410-323.
A Szarvasin kétszobás lakás eladó. 20/47123-68. Irányár: 5,4 millió Ft.
Kossuth 1-ben I. emeleti, 59 m2-es lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 30/39-411-51.
Békésen a Mátra utcában, az uszoda szomszédságában háromszobás összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.:
30/618-57-89.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Kétszobás téglaépítésű kocka ház eladó. A
szobák parkettásak, három fázis van. CSOK
igénybe vehető. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.:
20/20-60-161.
Fáy utcában kétszobás, felújított, klímás,
azonnal beköltözhető lakás eladó 5,95 millió
Ft-ért. 70/389-29-66.
Dobozon a kövesút mellett háromszobás,
vegyes falazatú összkomfortos családi ház
kerttel, nagy konyhával, központi fűtéssel
sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 20/5596-430.
Szarvasi 14-ben, III. emeleti, 57 m2-es, kétszobás, jó állapotú, kilépős, nagy konyhás
lakás saját tárolóval eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Érd.: 70/95-30-472.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Négyszobás családi ház a Mezey utcában
sürgősen eladó 6 millióért. Némi tatarozásra
szorul. Érd.: 30/377-53-10.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó
egy felújításra szoruló 3 szobás nagykertes
családi ház, sok melléképülettel. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Bocskai u. 57. alatt felújított, beköltözhető családi ház eladó 6,5 millió Ft-ért. Érd.:
66/412-955.
Széchenyi tér 11-ben III. emeleti 62 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.: 30/5679-939.

Apróhirdetések
Epresköz utcában felújításra szoruló kétszobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház eladó,
szocpol. igénybe vehető. Tel.: 30/95-52-247.
Irányár: 6,9 millió Ft.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó.
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 70/3139-063.
Vörösmarty utcában kétszobás, gáz + vegyes központi fűtésű ház eladó vagy III.
emeletig 1 + 2 félszobás lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió Ft. Érd.: 20/439-05-49.
Eladó Gerlán kétszobás összkomfortos rendezett kocka családi ház garázzsal. Vegyesés gázkazán központi fűtés. Földszinti vagy
első emeleti lakáscsere érdekel. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 20/338-28-03.
Posta utcában kétszobás, összkomfortos,
rendezett családi ház eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Mezőberény központjában II. emeleti,1+2
félszobás, 68 m2-es berendezett lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 70/508-86-24.
Karacs 1B-ben 61 m2-es, háromszobás, I.
emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
70/516-52-25.
Dánfokon, a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított, berendezett, zsalugáteres, tetőtér-beépítéses ház 361 m2-es szép telekkel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411-252,
66/414-685.
Ingatlan 8-10 millió Ft között
Békés központjában 64 m2-es, háromszobás, II. emeleti lakás eladó. Irányár: 8,5 millió
Ft. Tel.: 20/326-79-26.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz- és vegyes tüzelésű, összkomfortos családi ház
ipari árammal, garázzsal eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Gyulán összkomfortos, kétszobás kertes
ház a fürdő közelében eladó. Befektetésnek,
üdültetésnek is. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.:
30/799-50-50, 30/272-43-50.
Pásztor utcában háromszobás ház nagy
portával vegyes tüzelési lehetőséggel eladó
9 millióért. Tel.: 30/293-27-51.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. Ár:
10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Zöldövezetben első emeleti, Körös partra
néző fehér teraszkerítéses, igényesen felújított, berendezett lakás eladó. Irányár: 10,5
millió Ft. Érd.: Karacs 2B 2. lakás, bármikor.
Békés központjában zöldövezetben, 1+ 2
félszobás, első emeleti tehermentes, azonnal költözhető lakás eladó. Budapesti csere
érdekel. Irányár: 11,2 millió Ft. 30/202-92-31.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 70/512-75-65.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, 3
szobás, ebédlős családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16 millió Ft.
30/96-38-391
Síp u. 6. szám alatti háromszobás ház eladó.
Két garázs, két fürdőszoba, 50 m2-es fedett
terasz, parkosított udvar, termő gyümölcsfák. 16 millió Ft. 30/448-30-29.

Ingatlant keres
Részletfizetésre lakást vásárolnék. Havi 30
ezer Ft-tal tudnám törleszteni. Minden megoldás érdekel. 20/387-36-92.
Békésen kiadó albérletet (lakás, ház) keres
fiatal pár hosszútávra. Bútorozott vagy részben bútorozott lenne az ideális. Érd.: 30/56585-11.

Kert
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Békésen, a IX. kerületben (Bőfok) 1 hektár, 9890 m2 föld eladó. Tel.: 66/410-216,
30/424-87-25.
Sebők kertben zártkert eladó. Téliesített téglaház, villany, ásott kút, szerszámos, pince
van, kövesút közel. Érd.: 66/416-747.

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

Leadási és beküldési határidő: október 13. kedd 12 óra

Földet bérelnék Békés 15-20 km-es körzetében, 10 hektárig. 20/955-78-05.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás
király u. 76.
Sebők kertben 1195 m2 zártkert eladó termő gyümölcsössel. Víz, villany, téglaépítésű nyaraló, pince, kamra, szerszámos. Tel.:
70/64-531-79.
Malomasszonykertben elején 3 kvadrát bekerített kert eladó. Víz, villany, faház, termő
gyümölcsfák. Tel.: 30/822-47-88.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval
fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lakható,
Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Érd.: 20/560-91-75.
Nagykertben 300 négyszögöl kert eladó. Víz,
villany van. Érd.: 30/978-09-63.
Szécsénykertben 500 négyszögöl kert eladó. Rajta kőépület, szerszámos, fúrt kút.
Irányár: 350 ezer Ft. Érd.: 66/634-398.

Jármű, alkatrész
Lady S típusú utánfutóra magasító eladó.
Érd.: 30/90-60-816.
Opel Vectra C2,0 dízel fekete, sok extrával,
nyári+téli gumival, 185000 km, tulajdonostól
eladó. 30/85-57-147.
Audi A6 2,5 V6 Quattro kombi szgk. eladó.
Full extra, 265000 km. Tel.: 30/85-57-128.
Eladó használt, gépkocsiba szerelhető gyermekülés. Britax Römer márkájú, 9-20 kg-ig.
Ára: 6000 Ft. Tel.: 70/776-40-61.
Eladó: autó csomagtartó, BMW jobb első
lámpa, 47-es gumicsizma és acélbetétes
bakancs. 30/260-54-21.
Honda VTZ 250-es motorkerékpár újszerű
állapotban 14 ezer km-rel eladó. Irányár: 320
ezer Ft. Tel.: 20/94-50-726.
SimsonS51-es, esetleg S50-es segédmotort
vennék maximum 40 ezer Ft-ig. Csak üzemképeset. Tel.: 20/945-07-26.
SEL 500-as veteránkorú Mercedes eladó.
30/94-55-433.
125 cm3-es MZ TS motorkerékpár egyben
vagy bontásra eladó, robogóra cserélhető.
Érd.: 30/457-23-02.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó.
Érd.: 20/560-91-75.
Oldalkocsis Jawa 350-es műszaki nélkül és
P10-es üzemképes blokk eladó Kamuton.
70/27-10-532.

Állat
Tanyasi gyöngyösök konyhakészen vagy
élve eladók. 20/96-20-896.
100-130 kg hízót vennék, 3 db-ot. 30/82759-97.
Süldők eladók. Tel.: 30/463-88-11.
Bakkecske eladó. 30/67-52-575.

Társkeresés
49 éves, rendezetten élő férfi élettársát keresi, 40-49 év közötti hölgyet. 20/27-450-60.

Munkát keres, ajánl
Élelmiszerüzletbe szakképzett eladót keresek.
Békés, Táncsics u. 3/2. Tel.: 30/96-37-938.

KÖLTÖZTETÉST vállalunk,
a távolság nem akadály!
+36-70/611-3717
Női pultost keresek. 30/871-10-76.
Kora reggeli újságkézbesítéshez kézbesítőt
keresünk. 30/482-00-80.
Fiatal nő nyolcórás munkát keres. Takarítói,
bevásárlói munkát is. 70/24-37-106.
Napi négy órában munkát keresek. Udvaros, takarítói vagy segédmunkát. Tel.: 20/326-79-26.
Segédmunkát, kisebb kőműves munkát keresek. 20/33-20-768.
Munkát keresek, pl. fahordást, hasogatást,
fűnyírást. 70/236-73-57.

Egyéb
Búza eladó. 20/490-23-77.
Eladó: traktormeghajtású cirkulafűrész racsnis kardánnal meghajtva, erős vázra építve.
Irányár: 65 ezer Ft. 30/277-95-43.
Eladó: pálma, 2 db szobafenyő, fehér, rózsaszín leánder, sok szobanövény. Érd.: 30/90549-14.
Eladók: hegesztő, szekrény, heverők, gáztűzhely, rézüst, morzsoló. Érd.: 66/412-955.
300 kg-os famázsa súlyokkal együtt jelképes áron eladó. Érd.: 30/483-89-32.
Eladó: barackpálinka, gáztűzhely, BMX kerékpár, fűkasza, szivattyú, rézkilincsek,
teakályha, gyerekágy. Érd.: 30/82-75-997.

Szent Mihály-napi forgatag

A Rákóczi utca 20. szám alatti cipőjavító műhely teljes berendezéssel
ELADÓ. Érdeklődni: 66/412-070.
Vennék régebbi kétsínes függönytartót, kb.
140-150 cm hosszút. Tel.: 30/321-35-52.
12 mázsa búza, Hajdú mosógép eladó. Érd.:
66/410-204.
Eladó: multifunkciós Nico gyerekágy (90x
200 cm fekvőfelület), 3 db Hot Weels pálya, ebből egy falra szerelhető. Érd.: 20/49099-80.
Egymáshoz illő bútorok eladók: 120x120-as
íróasztal, kombinált szekrénysor, íróasztal, 2
db fotel, előszobafal. Tel.: 30/599-39-71.
Eladó: fehér leánder, piros virágú klívia, szobapáfrány. Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda,
gázpalack, előszobafal, 2 db zsírosbödön, 15
l-es új fazék, háromrészes ülőgarnitúra. Érd.:
30/905-49-14.
Eladó: álló konyhaszekrény, villanyvasaló,
csillár, szódás üvegek, lengőteke, esztergált
lépcsőfeljáró oszlopok. Érd.: 66/416-747.
Eladó: hatfiókos fagyasztószekrény, kombinált hűtőszekrény jó állapotban jutányos
áron. Érd.: 66/634-622.
Beépíthető konyhaszekrényt keresek megvételre. 30/937-10-22.
Több száz könyv eladó Békésen. Már párszáz forinttól sokféle témában lehet válogatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu címen.
7. és 8. osztályos és gimnáziumi tankönyvek
újszerű állapotban eladók. Érd.: 30/95-60-637.
Eladó: fiú babaruhák 0-tól 1éves korig, 2db
babakád, autósülés, játszószőnyeg, sötétkék-krém színű babakocsi mózeskosárral.
70/413-21-97.
Kávébarna bontott kályhacsempe eladó 2
ajtóval és tűzráccsal. Kb. 90x70x170 cm
méretű kályha volt. Irányár: 30000 Ft. Érd.:
20/338-28-03.
Terramagon+7 mágnesterápiás matrac eladó 20 ezer Ft-ért. 30/931-90-85.
80-100 db tápos zsákot keresek megvételre.
Tel.: 30/-433-79-89.
Friss, kertben termelt, étkezési mák eladó.
Tel.: 30/-433-79-89.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/-433-79-89.
Terrárium teljes felszereléssel, 60 db B30-as
egész és 20 db B30-as darab tégla egyben
eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó: elektromos írógép, kézmosókagyló
teljes felszereléssel, hármasablak, kettesablak, 3 db folyosóablak. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó: egyszemélyes heverő, 2 fotel, Wilo
keringetőszivattyú, vasoszlopok betontuskóval. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó: újságkézbesítéshez kemping kerékpár, gyári alumíniumkosárral felújított állapotban, öntöttvas kályha, samottos, kis hibával. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó: Orion középképernyős, távirányítós
színestévé 10 ezer Ft-ért, 28-as női kerékpár
12 ezer Ft-ért. Tel.: 30/85-81-911.
Jó állapotban lévő berendezések eladók:
szekrénysor, íróasztal, kistévé, nagyméretű
könyvespolc, vegyes falipolcok, hordozható
csempekályha. Érd.: 20/572-31-59.
90x210 cm-es hőszigetelt üveges, lazúros
bejárati ajtó eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Négyégős Zanussi gáztűzhely újszerű állapotban eladó. 30/273-73-07.
Pianínó eladó. 30/59-59-277.
Hatfiókos fogyasztószekrény jó állapotban
eladó. 66/634-622.
3 fázisú cirkulafűrész vasvázzal eladó. Fából
készült hálószobabútor eladó. Tel.: 30/29327-51.
Eladó: keretbevágó fűrész, katonaláda, 2 db
új függönytartó, újszerű férfi bőrkabát, női
bőrkabát. Tel.: 30/272-43-50.
Beépíthető bontott kandalló eladó. Tel.:
30/239-22-95.
Slávia 631-es vagy 630-as légpuskát vennék,
maximum 15 ezer Ft-ig. Tel.: 20/94-50-726.
Évelő virágtövek, télálló szabadföldi kaktuszok, cserepes virágok és cserepes kaktuszok eladók. 20/355-77-26.
Édes és erős őrölt fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Bonanza ebédlő szekrénysor asztallal és 4 db
székkel eladó. Irányár: 70 ezer Ft. 30/32-72-144.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes járólap eladó. Használt és új minőségi paplan és
párna eladó. 30/94-55-433.
Veresszilvafa csemeték, télikörte és birsalma szedéssel eladó. 20/355-77-26.
Színes video kaputelefon eredeti csomagolásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 20/56091-75.
Disznótoros asztal, sózóteknő, ablakszárnyak eladók. 66/634-398.
Labdarózsa, mályvacserje, aranyesőtövek,
pirosló hunyortövek eladók. 20/355-77-26.
Erdélyi kiránduláshoz október derekára útitársat keresek. 30/94-55-433.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő eladó Kamuton. 70/27-10-532.

Fotó: Serfecz Dávid.

Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.

Eladó: rotációs pengék, 1,5 m hosszú betonvas, 6 m kutyafuttató sodrony, réz forrasztólámpa, hegesztőpajzs + salakoló,
kalapács. 70/236-35-37.

Koncertet adott a békési énekesnővel, Molnár Kati felálló Hevesi
Happy Band.

Kicsik és nagyok, fiatalok és
idősebbek is megtalálták a kikapcsolódási lehetőséget a közelmúltban megrendezett forgatagon, amit a kulturális központban tartottak. Idén is helyet kapott a helyi termék bemutató és kóstoltató, ahol különböző házi sajtokat, kolbászt,
lekvárt, biogyümölcsöket, mézet, vagy éppen mézes kalácsot

csipegethetnek illetve vásárolhattak az érdeklődők. A Szent
Mihály-napi forgatagot Izsó
Gábor polgármester nyitotta
meg, ezt követően a Belencéres
Néptáncegyüttes szórakoztatta a nagyérdeműt, majd sor került a tűzzsonglőrök bemutatójára is. Az estet a Hevesi Happy Band zárta, akik fergeteges
koncerttel búcsúztatták az őszt.

Autómentes nap Dánfokon
Mint minden évben, idén is
szeptember 22-én rendezték
meg az Európai Autómentes
Napot. Az egész napos rendezvény Békés-Dánfokon zajlott.
A diákok kerékpáros vetélkedőn vettek részt, elméleti és
ügyességi tesztekkel mérhették fel tudásukat. Ezek mellett
volt aszfaltrajzverseny is, melynek témája az autós közlekedés
alternatívái, avagy a környezetkímélő közlekedési lehetőségek
voltak. Ki lehetett próbálni
egyedi és vicces kerékpárokat,
majd a délután folyamán sárkányhajózási lehetőség várta
a tanulókat a Békési Kikötőben. Délután zajlott a Két ke-

Fotó: Serfecz Dávid.

Tisztelt Olvasóink!

Kerékpározás a dánfoki KRESZpályán.

rékkel a hidakon! - kerékpáros
dizájn túra. A résztvevők nem
csak bejárták kétkeréken a város hídjait, hanem közben fotókat is készítettek. 
S. D.

Nagyszabású reformátustalálkozó
helyszíne volt városunk
(Folytatás az 1. oldalról)
Cél továbbá, hogy érzékeltessék a református hívekkel,
hogy lakóhelytől függetlenül
mindannyian Krisztus tagjai.
A rendezvényen emlékeztek
az éppen 125 éve született Reményik Sándor erdélyi költőre,
akinek tíz versét felnőtt és diák

versmondók mondták el. Az ünnepi esemény késő délután úrvacsorai istentisztelettel zárult. A
rendezvény alatt összegyűlt perselypénzt testvértelepülésünk, a
szerbiai Magyarittabé főteréről
ellopott Kossuth-szobor pótlására ajánlják fel.
Zsombok Imre

Az „Esély” Állatvédő Egyesület heti két napra,

jogosítvánnyal rendelkező MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezéseket az alábbi két telefonszámon várjuk:

30/9817-654, 70/947-3504.

Megemlékeztek a városvédők
Ünnepi megemlékezést tartott a Békési Városvédő és
-Szépítő Egyesület a napokban.
Széchenyi Istvánról és Kossuth
Lajosról, a XIX. század nagy
magyarjairól Dr. Csiby Miklós főorvos, városvédő beszélt.
Az országban először Béké-

sen neveztek el utcát Kossuth
ról, szinte azonnal a halálát követően. A hagyományoknak
megfelelően idén is a városvezetés, a városvédők és városunk
két középiskolájának tanulói
koszorúzták meg Széchenyi és
Kossuth mellszobrát.
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Óriási madzaggombolyag készül!

Egy nyelvet beszélünk

Barta István Zoltán, aki a Mazdagfalvi Na- 9125 darab (25x365, utalva az első madzagköpok ötletgazdája is volt, újabb kezdeményezés- tés óta eltelt 25 évre) madzagot köttet össze
Illusztráció
sel állt elő. Terve, hogy elkészül egy
a békésiekkel, ebből létrehozva egy
olyan köztéri szobor, amely békési
óriási, igazi „bíkísi” nemzeti színű
személyek madzagjaiból áll össze.
madzaggombolyagot.
A legutóbbi Madzagfalvi NaAz eseményre október 10pokon már kapható volt a békéén, szombaton 8 órától kesi madzag, amellyel mindannyirül sor a református templom
an jelezhettük, hogy mi békésiek,
előtt. Kérjük, vegyenek részt vámadzagosok vagyunk. Az ugyanrosunk új szobrának elkészítéséezen a helyen árusított jótékony célú
ben és kössenek - teljesen ingyen sorsjegyből befolyt összeget ajánlotta fel Bara jövendő koroknak is felállítandó madzagta István Zoltán a város javára. Tervei szerint gombolyagba 1-1 madzagdarabot!

Én és magam
„Mi, István, Isten kegyelméből Magyar- és
Erdélyország fejedelme és a székelyek grófja,
Adjuk emlékezetül jelen levelünkben mindenkinek, akiket illet…” – kezdi szoboszlói
adománylevelét Bocskai István1606-ban. Mi
benne a különleges? Már az első szó, hiszen
a fejedelem úgy beszél magáról, mintha többes számban lenne. Szép latin neve van a jelenségnek: pluralis maiestatis, azaz fejedelmi
többes. Valóban, a latin nyelvű hivatalos iratok, adomány- és oklevelek rendszerint így
kezdődnek, természetesen latinul, de nincs
ez másképpen németül sem. Egyes laikusok
azt gondolják, hogy az lehet az alapja ennek
a jelenségnek, hogy Iulius Caesar két könyvében is egyes szám harmadik személyben

Megújul a lóversenyfogadás
– Fogadjunk, hogy nyer!

Országos fogadóhálózat kiépítésén dolgozik a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft., melyhez új partnereket keres. A közelmúltban vezető-, és ezzel egyetemben
teljes arculatváltáson átesett állami tulajdonú társaság eltökélt célja, hogy a lóversenyzést és a lóversenyfogadást ismét népszerűvé tegye a hazai lakosság körében.
Jelenleg, az ország közel 150 pontján fogadhatnak a lovi rajongók, a kínálat rendkívül színes. Hétköznapokon, a koradélutáni óráktól egészen estig, a világ élvonalába
tartozó angol, ír és francia futamokra tehetik meg tétjeiket a játékosok, míg hétvégéken magyar ügető- és galoppfutamok várják a fogadni vágyókat. A versenyek élőben nézhetők a Sport Televízióban és az interneten.

Programajánlatok október 6-21. között

A helyi fogadóiroda Békésen, a Bánát utcán található Bánhida Sörözőben
van, ahol megteheti tétjeit, és élőben élvezheti a futamokat. Amennyiben
ön is fogadni szeretne, bővebb információért látogasson el a www.lovifogadas.hu honlapra.
(X)

Október 6. kedd 17 óra

és Okányi Mihály, a Belencéres Néptáncegyüttes tánckarvezetői. Közreműködnek a néptáncegyüttes tagjai. A belépés ingyenes.
Belencéres Néptáncegyüttes próbaterme (Petőfi u. 21.)

Találkozás Tóth Krisztina József Attila-díjas író,
költővel. A szerzővel Szilágyiné Szabó Ágnes tanár, író beszélget. 
Könyvtár

Békési néptáncosok
a Duna Televízióban

Október 16. péntek 18 óra

Október 7. szerda 16.30-tól

Vujity Tvrtko tévés újságíró estje. Belépőjegy
elővételben: 1000 Ft/fő, az előadás napján a
helyszínen: 1200 Ft/fő.
Kulturális központ

Egészségben nevelés a családban. Dr. Csótó-Kecskeméti Éva gyógyszerész, természetgyógyász előadása.
Ingyenes egészségügyi mérések.
Könyvtár

Október 17. szombat 11 óra

Október 10. szombat 11 óra

Békési TE I. - Eger férfi extraligás asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok

Békési TE I. - Celldömölk férfi extraligás asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok
Október 10. szombat 15 óra
Fotó: Farkas József.

Újra láthatunk békési résztvevőket az MTVA
és a Hagyományok Háza közös szervezésű televíziós vetélkedőjében, a Fölszállott a pávában.
Ezúttal 6-14 éves korú néptáncos és népzenész
gyermekek számára hirdették meg a népi tehetségkutatót. Okányi Mihály korábbi sikerei
után, most október 23-án 20:30-tól a Duna Televízió képernyője előtt szurkolhatunk a Belencéres Néptáncegyüttes Gyermekcsoportjának,
illetve a Busai Bori-Mahovics Tamás, mindössze
7 éves táncospárnak, akinek a lány tagja jászberényi, a fiú tagja pedig békési. Hajrá Békés!

írt magáról, feltehetően azért, hogy – mondjuk a gall háborúban tanúsított kétségtelen
vitézségéről – tárgyilagosabban írhasson. A
valódi fejedelmi többes azonban nem köthető csupán a latin nyelvhez, hiszen előfordul a
kurdban, a perzsában és egy Fülöp-szigeteki
nyelvben is. Lehet, hogy a beszélő a felelősséget akarta megosztani mindazokkal, akik vélekedése szerint vagy a gyakorlatban is mellette álltak (ahogyan ezt ma is hallhatjuk a
szónoki beszédekben), esetleg az őt támogató istenek nevében is szólott, illetve adományozott. Akár egy Plautus- vagy Moliere-komédiában is lehetne: „- Ma olyan szépek vagyunk.” „ - Kik?” „- Hát én és magam.”
Szilágyiné Szabó Ágnes

A hétéves ifj. Mahovics Tamás is képernyőre kerül.

A Békési Újságot online is olvashatja!
Webcímünk: www.bekesiujsag.hu

Városi séták. A Békési Múzeumbarátok Köre rendezvényén megtekinthető az ortodox görögkeleti templombelső, majd séta a lakótelepen Ferenczi
Sándor helytörténet-kutató vezetésével.

Október 17. szombat 14:30
Békési FC – Dombegyháza bajnoki focimeccs.
Sportpálya
Október 17. szombat 18 óra

Október 10. szombat 15 óra

Békés-Drén KC – Nyíregyháza bajnoki kézimeccs.
Sportcsarnok

7. könyvtári Süti-parti és receptcsere, a Süti sütő
verseny eredményhirdetése. 
Könyvtár

Október 21. szerda 13-15 óra

Október 10. szombat 18 óra

Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Családi-Kör idősek klubja (Dózsa Gy. u. 36/1.)

Szüreti Batyus Táncház. Előzene: Suttyomba Zenekar. A táncházat vezetik: Csipei Judit

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
42. hét

2015. október 12-16.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Karalábéleves

Lencsegulyás

Grízgaluskaleves

Salátaleves

Lebbencsleves

Lecsós
sertésszelet
Párolt rizs

Sajtos-tejfölös
makaróni

Töltött
káposzta

Fokhagymás
sertésszelet
Burgonya köret

Burgonyafőzelék
Fasírt

Hókifli
43. hét

Savanyúság

2015. október 19-22.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Tökleves

Csontleves

Erdei gyümölcsleves

Palócleves

Paprikás
burgonya
kolbásszal

Paradicsomszósz
húsgombóccal

Párizsi csirkemell
Párolt rizs
Vegyes zöldség köret

Mákos kalács

Savanyú uborka

Pékkrémes
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Alma
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A Békési Kajak – Kenu Club
fiatal kenusa megkoronázta az
idei kitűnő teljesítményét. A
Maraton Európa-bajnoki cím,
és a Maraton Világbajnokságon
elért 3. helyezés után a Lengyelországban megrendezett Olim-

piai Reménységek Versenyén
igazolta, hogy a síkvízi versenyszámokban is számolni kell vele.
A 17 évesek között kenu egyesben 1000 méteren győzött, 500
méteren pedig az ezüstérmet
akaszthatták a nyakába.

Jubileumi vacsora

Idén 40 éves a békési kajak-kenu! Az egyesület vár
minden volt és jelenlegi békési kajakost, kenust,
sárkányhajóst, szülőket, szurkolókat, szimpatizálókat, segítőket egy kellemes vacsorára.
Időpont: november 7. szombat 18.30-tól
Helyszín: Sportcsarnok
Érdeklődni, jegyeket váltani lehet:
• a klub edzőinél,
• a Csónakháznál (Békés, Tátra utca 36.).
Jelentkezni lehet még
a bekesikajakkenu@gmail.com e-mail címen.

Jól rajtoltak a kézisek

Eddig veretlen a bajnokságban a Békés-Drén KV.

Szeptember 12-én megkezdődött a 2015/2016-os NBI/
B-s kézilabda bajnokság a már
Békés-Drén KV néven nevezett békési kéziseknek. A nyár
folyamán a csapat magja egyben maradt, a már előző szezonban kettős játékengedéllyel
játszó Horvácki Márió Békésre igazolt. A Horváth Dániel
beálló idén is, illetve Sipeki Levente volt játékosunk is kettős
játékengedéllyel szerepel a Békés színeiben. Vikor Ferenc érkezett kapus posztra, illetve a
Herczegh János balszélsőnek.
Három fordulón van túl a
csapat. Az első hazai mérkőzésen sikerült egy hatgólos
győzelmet aratni a MOL-Pick
Szeged U23-as csapata ellen.
A második fordulót idegen-

ben, az újonc Törökszentmiklós Székács csapata ellen játszották a fiúk. A békési gárda
átvette a hazaiak nyögvenyelős játékát. A második félidőben sikerült a fiúknak ötgólos
előnyre is szert tenniük, azonban a végjátékban kiegyenlített a lelkes újonc Székács. Így
egy ponttal tértek haza a fiúk.
A harmadik fordulóban Nyírbátoron léptek pályára a békésiek. Negyven percig egy küzdelmes mérkőzést láthattak a
nézők, majd a második félidőben sikerült nagyobb előnyre
szert tenni és ezzel újabb két
pontot megszerezni. Összességében 3 meccsből 2 győzelemmel és egy döntetlennel
várják a fiúk a következő mérkőzést.
Styop B.

Két bokszoló szállt ringbe
A Békési TE öt versenyzővel utazott el a Kiskunmajsán
rendezett Dél-Alföldi Régiós
Ökölvívó Pofonpartira. Bár
Római Ruben, Herceg Salamon, Karácson Norbert, Lakatos Gyula, és Ferhat Nasim
egyaránt meccsre készült, csak
kettejüknek sikerült megfelelő ellenfelet találni. A fiatal Római Ruben a kecskeméti Kunyi Milán ellen bokszolt.
A mérkőzés bemutató jellegű

volt, ezért eredményhirdetéskor mindkét versenyző kezét
a magasba emelték. A junior korcsoport 54 kg-ban Lakatos Gyula a helvéciai klub
versenyzője, Hojsza Csaba ellen mérkőzött. Gyula hosszú
kihagyás és műtét miatt nem
volt kellően felkészülve és pontozással kikapott. A Békési TE
ökölvívóinak versenyre utazását a Békés Drén Kft. támogatta. 
L. Gy.

Horgász
szemmel
ŐSZI
PONTYTELEPÍTÉS
UTÁN
Az őszi pontytelepítések
után sokan mozdulunk ki a
vízpartra a jó fogás reményében. A frissen telepített pontyok napokig kisebb rajokban
vándorolnak és félelem nélkül
minden jól felkínált csalinak
nekiesnek. A frissen telepített
pontyok számára megszűnik a
halgazdasági napi etetési ritmus, ezért egy kevés ideig még
az etetési időszakban jobban
táplálkoznak. Ezen szokásaikat
azonban hamar elhagyják, és a
víz által felkínált táplálékforrás
lesz a meghatározó. Főként a
vízi élőlények: kagylók, planktonok, vízi férgek, algák. Ezek
mellett fogyasztják a horgászok által bejuttatott táplálékot. Viszont hamar megtanulják, hogy ezek a csalik veszélyesek. Ezért kell a szerelékünkön és etetésünkön folyamatosan változtatni. Ráadásul a vizek egyre hűvösebbek, a halak
is finomabban táplálkoznak.
Tippjeim: bátrabban nyúljunk
az aromákhoz! Nagyon fontos,
hogy ha jó keveréket készítünk,
sose gyúrjuk nagyon keményre, mert az oldódó aromák és
szemcsék hamarabb csalják a
halakat horgunkra.
Szekerczés Sándor

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Megújult csapattal
az Extra ligában
Mint ismert, az előző idényben a negyedik helyen zárta
az extraligás férfi asztalitenisz
bajnokságot a Békési TE. E sikert követően már július végén
megkezdték a felkészülést, de
az előző évhez képest némileg megváltozott csapattal. Tanulmányi okok miatt Sebestyén Péter Hollandiába távozott, míg Pagonyi Róbert az
új idényben kevesebbet vállal,
mint korábban. Emiatt két új
játékost igazoltak: a balkezes
Kiss Dániel Németországból
érkezett, míg Kiskunfélegyházáról ifj. Kovács János szerződött Békésre. Szabó Krisztián
maradt a csapatban, tavaly ő
volt a legeredményesebb béké-

si az extraligában. A csapat hazai meccsei ősszel: október 10.
Békés – Celldömölk, október
17. Békés-Eger, november 22.
Békés-Sopron. A mérkőzések
helyszíne a Sportcsarnok és 11
órakor kezdődnek.
A Békési TE második csapata az NBII-ben indul Csarnai Gábor, Sebestyén Sándor,
Hollósi Gábor, Czina József
összeállításban. Mellettük sze-

repet kaphat két saját nevelésű
tehetség, Szűcs Sándor és Fekete Ádám. Szűcs Sándor, aki
mindössze 11 éves, már be is
mutatkozott a Mezőtúr ellen és
győzött is. Az NBII-ben induló Békési TE őszi hazai mec�csein október 31-én a Kecskemét ellen, november 14-én a
Kisújszállás ellen lép pályára
a Sportcsarnokban 11 órai kezdettel.

Fiúk, lányok figyelem!
A Békési TE asztalitenisz szakosztálya általános iskolák 2. és 3. osztályába járó lányokat és fiúkat hív
pingpongozni. Minden hétköznap 17 órától keressétek Balogh József vezetőedzőt a Sporttelepen!

Indul a kosárlabda szezon
Több mint kéthónapos felkészülés után megkezdik a pont- vúrok kellenek, de célunk az,
vadászatot a férfi kosárlabda NBI/B csoportjában. A Békési hogy a Debrecen mögött a
SzSK vezetőedzőjét, Balog Vilmost kérdeztük a felkészü- 2-4. helyezésért küzdjünk.
lésről, elvárásokról.
- Felkészülési meccsek?
- Mikor kezdődött a felkészülés és milyen változások
vannak a csapatban?
- Július közepén kezdtük
meg itthon napközis rendszerben. Augusztus 1-re összeállt a
keret. Korcsog György és Takács Imre visszavonult. Az új
kiírás szerint nem szerepelhet
nálunk Szolevics Nikola, így
kölcsönben Békéscsabán játszik. Érkezett Kertész Dániel
Zalaegerszegről, aki Nagy Ádámot pótolja, mert Ádám munkahelyi elfoglaltsága miatt nem
tud rendszeresen edzeni, de mi
még számítunk rá. Augusztus
16-tól edzőtáborba vonultunk,
ahol mindenki keményen dolgozott. Sajnos Farkas Gergő sérüléssel bajlódik, így nem tud
százszázalékos munkát végezni. Most már heti két alkalommal tudunk a Sportcsarnokban

edzeni. Heti egy erőnléti és egy
uszodai edzés szolgálja a felké-

- Eddig három tornán vettünk részt. Csoportbeli ellenfeleink közül legyőztük az Egert,

Fotó: Pusztai Gábor Máté.

Laczó Dániel
újabb nemzetközi sikere

Az első hazai bajnokin majd október 18-án szurkolhatunk a Békési
SzSK-nak a Vásárhelyi Kosársuli ellen.

szülést. Utánpótlás U20-as csapatunkból Nagy Csaba Szegeden tanul tovább és Hódmezővásárhelyre igazolt. Plavecz
és Fodor érkezésével ez a csapatunk erősödött.
- Mi a célkitűzés, elvárás?
- A felnőtt csapatnál az 1-4.
helyezés megszerzéséhez bra-

az Óbudai Kaszásokat és a Salgótarjánt is. A bajnokság toronymagas esélyesétől, a Debrecentől szoros mérkőzésen
szenvedtünk vereséget. Az első
bajnokin egyébként a fővárosban Budafok ellen mérkőzünk
meg. Szeretnénk jó rajtot venni.
Takács János
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