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- Tudomásomra jutott, hogy elkészült a következő videokliped, a La Mami. Mesélj nekünk
róla!
- Nos, igen, hosszú munkálatok után, végre
sikerült leforgatnunk legújabb klipemet, a La
Mamit. Boldog vagyok, hogy Magyarország legjobb kliprendezőjével dolgozhattam újra együtt,
Jimy Holywooddal, akivel nagyon egy hullámhosszon vagyunk, és szerettük volna, hogy az új
klip elérje a külföldi klipek színvonalát. Szerintem, sikerült ezt elérnünk. A premier november
10-én lesz. Szóval amikor ez a lapszám megjelenik, a nagyközönség már láthatja a klipet a különböző zenei csatornákon és internetes felületeken. Keressenek rá! A dalról még annyit, hogy
a fiatalok körében igen népszerű előadó működik közre benne, Mr. MISSH.
- Hogyan alakult a karriered az elmúlt fél évben? Milyen sikereket tudhatsz magad mögött?
- Stílusváltás történt a karrieremben, ugyanis
nyugodt szívvel állíthatom, hogy a reggaeton zenei stílus első számú képviselője lettem itthon.
Ez a stílus rendkívül népszerű világszerte, pláne a fiatalok körében. Olyan világsztárok képviselik, mint például J. Balvin vagy akár Enrique
Iglesias. Mindig is szerettem az ilyen felfogású
dalokat, és úgy gondoltam, hogy itthon meg lehet honosítani. Szerettem volna valami új dolgot megformálni, nem beállni a többiek után a
sorba.
(Folytatás a 2. oldalon)

A békési katolikus temetőben
álló kápolna egyházi célú egyedi
támogatásból szépülhetett meg.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházaknak kiírt pályázati forrásából Békés megyébe ös�szesen 59 millió Ft támogatás érkezett, melynek 80 százalékát Békés megye 2. számú választókerületének egyházközségei nyerték el,
köszönhetően Dankó Béla országgyűlési képviselő kitartó munkájának. Ebből 8,7 millió forint jutott
a békési római katolikus temetőkápolna felújítására.
Nagy József esperes-plébános
maga is rengeteget dolgozott, talpalt, korát meghazudtoló frissességgel és agilitással a munkálatok
során. Mint lapunknak elmondta,

Kívülről renoválták a római katolikus temető Jantyik kápolnáját.

igazi baráti, segítőkész összefogás
alakult ki a felújítás kapcsán, melynek sokan voltak részesei. Magát

a kivitelezést Víg Imre építési vállalkozó végezte el, aki több, mint
húsz éve építi, újítja meg az egy-

Eljutott a Testvérvárosok Kenyere program
bevétele erdélyi testvértelepülésünkre
Mint lapunk többször beszámolt róla, idén is gyűjtést rendeztek a gyergyószentmiklósi Szent
Anna Otthon lakóinak megsegítésére annak a baráti körnek a tagjai,
amely már évek óta patronálja testvértelepülésünk árvaházának lakóit. Először is búzaadományt vártak
a helyi és környékbeli gazdáktól,
melyet megőröltetve kenyeret süttettek, ezeket pedig vásárokban értékesítettek. Sokat segítettek tehát
azok a személyek, akik áldoztak e

célra a kenyerek megvásárlásával.
A befolyt pénzből ezúttal egy ipari méretű és teljesítményű gázzsámolyt vásároltak, mert az otthonban erre mutatkozott igény. A tűzhelyet már üzembe is helyezték az
erdélyi városban, és a gondozók beszámolója szerint remekül működik, nagyban megkönnyíti a mindennapjaikat. Jutott még 15 mázsa
búza is Gyergyóba, az otthonban
ugyanis maguk sütik a kenyerüket. Köszönik továbbá a tartós élel-

miszereket, ruhákat, iparcikkeket a
békési felajánlóknak, melyek szintén célt értek.
A Paulcsik, az Öreg és a Hegyesi
család egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatukat a kászoni gyermekotthonnal is. Itt jelenleg 14 gyermek-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Brikettel fűtenek egyes intézményeket
A fűtési szezon nem csupán a kisköltségvetésű háztartásokban kihívás, hanem a
békési önkormányzat számára is, melyre tudatosan készül
a városvezetés. A költségek
csökkentésére alternatív tüzelőanyagot, faaprítékokból előállított brikettet gyárt. A brikett előállításának munkafolyamatát még tavaly szervezte
meg az önkormányzat, amely
főként a közfoglalkoztatási
programra támaszkodik. A tevékenység során egyetlen nap
260 kilogramm brikettet tudnak előállítani, és ezt a men�nyiséget teljes egészében fel-

házközség templomait. Régi kapcsolat volt - a templom felújításának idejéből - a debreceni Báthory
professzor úr is, aki a faldiagnosztikai szakértői véleményt készítette el. Szintén Hajdú-Bihar megyei
jóakaró Virág Zoltán műemlékvédelmi szakmérnök is, aki az építéstörténeti kutatást végezte, és készítette el ennek kiváló dokumentációját. De ide sorolhatjuk a Békéscsabai Munkácsy Múzeum vezetőjét és régész szakértő munkatársait
is, akik azonnal és segítőkészen álltak neki a feladatnak, és derítették
ki - csak úgy mellékesen - hogy a
kápolnában levő Jantyik bíró képmását nem Jantyik Mátyás, hanem
Orlay Petrics Soma készítette.
(Folytatás a 3. oldalon)

képünk illusztráció.

A békési származású énekes, Herceg Dávid komoly sikereket ért el az elmúlt fél
évben. A reggaeton stílus első számú képviselője lett Magyarországon, a Corazon
című számát már több mint másfél millióan látták az interneten, és az új videoklipje november 10-én debütált.

Megújult a katolikus temetőkápolna
Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

„Sokan nem hiszik el,
hogy magyar vagyok”

Közmunkások által előállított, magas fűtőértékű brikettel fűtenek épületeket.

használják a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Szarvasi és Csabai úti telephelyének fűtéséhez – nyilatkozta
Izsó Gábor polgármester. Az

előállítás a BKSZ Kft. Szarvasi
úti telephelyén történik, négy
fő bevonásával. A fabrikett
nagy nyomás alatt préselt teljesen száraz fűrészporból és fa-

forgácsból készül, ezáltal sűrűsége, tömörsége jóval nagyobb,
mint a tűzifáé, így sokkal kevesebb mennyiség szükséges a
friss vágású, nedves tűzifához
viszonyítva. A brikett alapanyagához az árokpartokról,
közutak széléről a „Belvíz és
Közút” elnevezésű startmunka
program révén kikerülő ágnyesedékek, gallyak, fás növényi
részek darálásával jutnak hozzá, ezzel megtisztítva környezetünket. A feldolgozás során
az összegyűjtött faaprítékot,
munkagép segítségével, kiváló
fűtőértékkel rendelkező késztermékké alakítják.

ről gondoskodnak az üzemeltetők.
Ők kisebbek, mint Gyergyóban,
3-12 év körüliek. Testvérvárosunktól még 100 kilométert kell menni,
hogy elérjük Kászont, ahová emiatt sokkal kevesebb segítség jut el,
nagyobb a szükség – mondta el lapunknak Paulcsik János. A Szent
Katalin Otthon is a Böjte Csaba-féle
Szent Ferenc Alapítvány égisze alatt
működik. Kászonba öt mázsa lisztet
és sok egyéb adományt vittek a békési adományozók. 
Sz. K.

őszi-téli

CIPŐVÁSÁR!

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

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály.

BÉKÉS, Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
2016. november 18. péntek 9–11 óráig
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A Petőfi utca 35. számú ház
A Petőfi utca 35. számú építmény is őriz
népi építészeti jegyeket. A XX. század fordulóján épült ház építtető családját nem ismerjük. A parasztházat 1930-ban Tarkovács Gábor és felesége, Durkó Zsófia vette meg.
1952-ben pedig Kis
Máté és Havancsák
Anna élt itt. 1969ben állami tulajdonba
került, a Középiskolák Kollégiumi Igazgatósága kezelésébe.
Legutóbb Csepelényi
Attiláné gimnáziumi tanárnő élt itt. A kiváló
pedagógus foglalkozott a reá bízott tanulók
lelkével is. Ő jelenleg már nyugdíjas.
A téglalap alaprajzú lakóház az utcavonalra épült. Utcai homlokzata kéttengelyes. A

vízvezetős párkány fölött az oromfalon kör
alakú szellőzőnyílást figyelhetünk meg. A
homlokzat alul lábazati párkányban végződik. Az oldaltornác faoszlopai részben fennmaradtak. Az egykori módos gazdaház
alaprajzi elrendezése:
szoba-konyha-szobakamra. A tornácot
mozaiklap-burkolattal látták el. Az építmény falazata vályogból készült.
Jelenleg a ház lakatlan, s amely házat nem lakják, tudjuk, fokozottabban pusztul. Ezért is jogos a kérdés:
vajon az utánunk jövő nemzedékek is látni
fogják?
Bíró György, városvédő

Lakossági tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy családi házas övezetben csak hulladékgyűjtő edényben lehet hulladékot közterületre kihelyezni, ezért kérjük a lakosságot, hogy amennyiben nem rendelkeznek gyűjtőedényekkel, akkor azokat szerezzék be, mert csak gyűjtőedényekből történik a hulladék elszállítása Békés városában.
A hulladékgyűjtő edények Békés, Verseny u. 4. szám alatt kedvezményesen megvásárolhatók a BKSZ Plusz Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft-től.
Cégünk a szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakosságnak
az alábbi árakon biztosítja az edényzetet:
• 60 literes használt hulladékgyűjtő edény bruttó ára: 6.000 Ft
• 80 literes használt hulladékgyűjtő edény bruttó ára: 6.800 Ft
• 120 literes használt hulladékgyűjtő edény bruttó ára: 8.800 Ft
60 literes edény ürítését választhatja az az ingatlanhasználó, aki életvitelszerűen
egyedül lakik az ingatlanban, és azt bizonyítja a települési önkormányzat által kiadott igazolással.
80 literes edény ürítése választható olyan ingatlan esetében, ahol az ingatlanban életvitelszerűen 2 fő lakik,
illetve 2 főnél nagyobb háztartások, melyek a rendszeres szelektívgyűjtést igénybe veszik.
120 literes edény ürítését választhatja az az ingatlanhasználó, aki nem tartozik az előbbi kettő felsorolásba.
Szemétszállítási díjat nem kell fizetni azoknak az ingatlan tulajdonosoknak, akik a tárgyidőszak előtt kérik és
azt követően 15 napon belül igazolják, hogy az ingatlan lakatlan. Igazolni lehet alapdíjas vízdíj (0,5 m3 vízfogyasztás/2 hó) számlával 3 havonta.
A hulladék mennyiségét a rendszeres szelektívgyűjtéssel tudják csökkenteni, amelyre az önkormányzati rendelet alapján minden lakosnak törekednie kell!

Zöldhulladék gyűjtés
A zöldhulladék gyűjtés alkalmával már nem pótoljuk a zsákokat az ingatlanoknál az elszállításkor. A zsákokat a Verseny utca 4. szám alatt található irodánkban lehet átvenni
ingyenesen, lakcímkártya felmutatása ellenében.
Egy alkalommal 15 db zsák vehető át, évente összesen 6 alkalommal.
Gyűjtés időpontjai ebben az évben még:
• novemberben páros heteken
•december12-16. között

szelektív hulladékgyűjtés
Családi házas övezetben élő lakos, ha még nem vette föl, illetve nem igényelt szelektív hulladékgyűjtő
edényt, azt megteheti ügyfélszolgálatunkon. Továbbá felhívjuk azok figyelmét is, akik átvették az edényeket,
de nem rendeltetésszerűen használják, kétszeri kiértesítés hátrahagyása után elhozzuk, és ezt követően
nem lesznek jogosultak ingyenes szelektív hulladékgyűjtő edény használatára.
Aki igénybe vette a szelektív hulladékgyűjtő edényt, ezúton tájékoztatjuk, hogy az edényzet az ingatlanhoz
kapcsolódik és nem az igénybe vett személy nevéhez. Ha a lakos elköltözik az adott ingatlanról, vagy bármilyen más változás lép fel, akkor azt 15 napon belül személyesen jeleznie kell az ügyfélszolgálatunkon.
Gyűjtés időpontjai:
• 2016. évében 2 hetente az év páratlan hetein.

fizetett hirdetmény

BKSZ PLUSZ
Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.
5630 Békés, Verseny u. 4.
Ügyfélfogadás
Személyes ügyintézés ügyfélszolgálati irodánkban: hétfőn, kedden
és csütörtökön 8-16 óra, szerdán 7-19 óra, pénteken 8-12 óra között.
Telefonos ügyintézés: 66/411-174.

10 tipp az őszi ültetéshez
Tart az őszi gyümölcsfa-ültetési szezon. Októberben
és novemberben szerencsére még nem állnak be a
téli fagyok, a kedvező talajhőmérséklet pedig ideális a kertbővítéshez. Mindaddig ültethetünk, míg a
hőmérséklet 0 fok alá nem süllyed, ugyanis a gyökerek igen fagyérzékenyek. Ha a megvásárolt csemetét nem tudjuk azonnal elültetni, teleltessük őket
tavaszig. Ebben az esetben a fákat 60-70 cm mély
árokban kell elhelyezni, földdel betemetni, jól meglocsolni, majd felkupacolni és vigyázni arra, hogy a
vadak ne tegyenek kárt bennük.
Tippek az őszi faültetéshez:
1. Biokert vagy hagyományos kert?
A fajták kiválasztása előtt
fontos eldönteni, hogy permetezés nélküli biokertet vagy
hagyományos kertet szeretnénk működtetni. Ha ugyanis biokertet tervezünk, akkor a
betegségekkel szemben ellenállóbb fajtákat célszerű megvásárolni.
2. Szomszédos kertek fái.
Ha új kertet szeretnénk kialakítani, az ültetés
előtt érdemes szétnézni, hogy milyen gyümölcsfajok vannak a környéken.
3. Szezonális gyümölcsök egész évben.
Érdemes egész évben gondoskodni a család
egészségmegőrzéséről, és ennek megfelelően
válogatni a gyümölcsfafajtákat is. Ha szeretnénk,
hogy nyártól kezdve egészen őszig folyamatosan
érjenek a gyümölcsök a kertben, lehet szamócával kezdeni, aztán jöhetek a bogyós gyümölcsök, a
köszméte, a málna, a ribiszke, majd folytathatjuk a
sort a fás növényekkel.
4. Talajminőség.
Ha nagyon agyagos, kemény, sűrű és levegőtlen a talaj, nagyobb gödröt kell ásni, és lazább talajjal, tőzeggel, egyéb talajlazítóval kell javítani a
minőségen.

Vicc
ÖREGSÉG
Barátok találkoznak:
- Rettenetes ez az öregkor.
Fáj minden porcikám. És te
hogy vagy?
- Úgy érzem magam, mint
egy újszülött: se hajam, se fogam és be is vizelek.
***
Két szépkorú úrinő már
évek óta bridzsezik egymással
a szociális otthonban.
- Nagyon restellem, de nem
tudom felidézni a kegyed nevét – mondja az egyik.
- Nagyon sajnálom, hogy
várakoztatnom kell nagyságodat, de nekem is csak ritkán
jut eszembe.

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.

5. A jól bevált fajták már bizonyítottak.
Jó, ha a kezdő hobbikertész olyan fákat telepít,
amelyek már bizonyítottak, nem célszerű a hangzatos, új nevekre hallgatni.
6. Figyeljünk a porzásokra!
Ne felejtsük el megkérdezni, hogy a választott
fafajta öntermékeny vagy kell hozzá porzó fajta.
7. Ne száradjon ki a földlabda.
Ha megvásároltuk a kisfákat, vigyázzunk a gyökereire. Szállításkor érdemes zsákba burkolni,
esetleg fóliába helyezni, hogy
ne érje a szél. Javasolt, ha ültetés előtt egy napig vízben áll, és
ültetéskor, illetve utána bőségesen meglocsoljuk több alkalommal.
8. Vágjuk vissza a gyökereket!
Az ültetés előtt vágjuk vis�sza a gyökereket, hogy az a
földbe helyezés után, a friss
vágások mentén hamarabb terjeszkedjen. Helyezzük a facsemetét a kiásott gödörbe, majd
tapossuk a földet a gyökerekhez, hogy ne maradjon körülöttük levegő. Végül locsoljuk meg
jól, hogy a víz bemossa a földet a gyökerek közé. Felkupacolva, kis hantba rendezve egy karóval érdemes megtámasztani addig, amíg nem
rögzül.
9. A gyökér ne érintkezzen a trágyával.
Figyelni kell arra, hogy a fa gyökerei ne érintkezzenek a trágyával. A trágya és a gyökérzet között egy legalább 20 cm-es földréteget kell képezni, máskülönben a gödör betemetése után a trágya elkezd bomlani és akár 60-70 fokra is felmelegszik, majd a vele érintkező gyökerek egyszerűen megfőnek.
10. Válasszunk rezisztens fákat!
Ha szeretnénk könnyen kezelhető fákat beszerezni, amivel kevés baj adódhat, érdemes ellenálló
fajtákat választani.

„Sokan nem hiszik el,
hogy magyar vagyok”
(Folytatás az 1. oldalról)
Így hát belevágtam és elkészítettem a Corazon című dalomat és klipemet, amit spanyol
nyelven írtunk meg és alig három hónap alatt már 1,5 milliónál is többen látták. Rendkívül népszerű lett a fiatalok körében. ESSEMM - akit az ország
egyik legjobb rapperének tartok
- a vendégelőadó a klipben. Hihetetlen volt számunkra, hogy
ilyen rövid idő alatt ennyien megnézték. Számos üzenetet kapok,
hogy folytassam ezt a vonalat,
mert egyszerűen odáig vannak
érte. Sokan nem hiszik el, hogy
magyar vagyok, azt hiszik, valami
külföldi előadó énekel. Ami még
rendkívül nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az egyik
ismert energiaital cég elsőszámú
képviselője lettem. Ők szponzorálnak, támogatnak a munkámban. Ez rendkívül nagy segítség.
Folyamatosan kapom a meghívásokat műsorokba, illetve külföldre is több meghívás vár.

- Mik a terveid 2017-re?
- Nagy terveink vannak, lesz
egy-két nagyobb szabású meglepetés, de erről még nem szeretnék beszélni. Azt azonban
megígérem, hogy az egyik kedvenc újságomnak, azaz a Békési Újságnak be fogok számolni
a későbbiekben is. Köszönöm
nektek ezúton is, hogy végig kíséritek pályafutásomat, illetve
hogy támogattok! 
Béres Tamara
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Megújult a katolikus temetőkápolna

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

(Folytatás az 1. oldalról)
Mindezekre azért volt szükség, hogy a munkálatok megfeleljenek a Békés Megyei Műemlékvédelmi Hivatal szigorú
előírásainak, melyek betartására Ökrös Zoltán ügyelt fel.
Köszönet illeti az önkormányzat hozzáállását is. Izsó Gábor
polgármester segítő hozzájárulásával - húszéves hagyományt
folytatva - a műszaki osztály,

Ügyeletes gyógyszertár
november 12-19.
Levendula Patika (Csabai u.)
november 19-26.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
november 26.–december 3.
Turul Patika (Piac tér).
A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.

Új kiállítás várja a látogatókat a Békési Galériában. „A
kéz kora – 200 éve alakultak
az első békési céhek” címmel
október 11-én megnyílt tárlat szemet és lelket gyönyörködtető áttekintést ad az egy-

Anyakönyvi hírek

Békés, Piac tér 1.

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

Fess
Rochilde
 alkalmi ruhák
 új férfi öltönyök
 divatos táskák
 kardigánok,
tunikák
 sapkák,
kesztyűk, sálak
 plédek
 téli ágynemű
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023
Tölgy, bükk vegyes
tűzifa eladó.
Kuglizva
2850 Ft/mázsa,
konyhakészen:
3000 Ft/mázsa.
10 mázsa fölött
Békésen a kiszállítás
ingyenes!
Telefon:
+36-70/28-10-941.

azon mesterségben dolgozó
mesterjogot nyert személyek
szakmai tömörülései, vagyis
a céhek, Nyugat-Európában
már a 9. században megjelentek, nálunk viszont csak ötszáz
évvel későbbről maradtak fenn

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Házasságot kötöttek:
Egeresi Sándor János és Bíró
Anita.
Sok boldogságot kívánunk!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás

kerítve. Az Ilyés Péter vezette
BKSZ takarítja el a szemetet,
egy időre a csőszkérdés is megoldódni látszik. Persze, hibát
mindig lehet találni, bármiben.
Ám érdekes módon a kritizálók a meghirdetett közmunkákra nem szoktak eljönni. De
emberek vagyunk. Megbocsátunk, feledünk és szeretünk. És
reménykedünk a folytatásban.
Pálmai Tamás

Időutazás a kézműves
mesterek világába

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

Elhunytak:
Szabó Gábor (79 évesen), id.
Okányi László (89), Jantyik János (83, Murony), özv. Sas Andrásné Balog Julianna (87), Szabó János (68), Kovalovszki István (88), Szűcs János (92, Bélmegyer), Gulyás János (55, Bélmegyer).
Nyugodjanak békében!

onnan is kiemelkedően Barna
Barbara segített rengeteget a
munkálatok során – ismertette
Nagy József esperes.
Az 1857-ben épült és 1988ban tatarozott kápolna megújult tehát, legalábbis kívülről. Jó volna, ha majd egyszer
a belső felújításra is sor kerülne. A temető - az egyházközség
és az önkormányzat összefogásának köszönhetően - be lett

Vitrinekbe zárt helytörténet. A céhek működését bemutató tárlat a jövő év márciusáig tekinthető meg.

kori békési céhek megmaradt
dokumentációs anyagából, az
iparos-, segéd- és mesterlegények személyes tárgyaiból, de
mindenekelőtt azokból a munkaeszközökből és szerszámokból, melyekkel a kézműves céhek tagjai dogoztak 1-2 évszázaddal ezelőtt.
A kiállítást Pál Miklósné,
a Népművészeti Egyesületek
Szövetségének elnöke nyitotta meg. Kiemelte, hogy az egy-

az első leírások. Békés megyében a 18. századtól ismert a
céhmozgalom, amely egyébként érdekvédelmi és piacvédelmi célokat szolgált. Felléptek a kontárok ellen, és szigorú
szabályokat alkottak az egyes
céhekben dolgozók munkájának egységes minősége érdekében. Békésen az első céh, a
csizmadiáké, 1816-ban, éppen
kétszáz éve kapta meg működési engedélyét. Aztán sorra

jött a többi: a szűcs, a kovács
és kerékgyártó, a kocsigyártó,
a tímár, az ács, az asztalos és
lakatos.
A kiállításon - melynek S.
Turcsányi Ildikó múzeumigazgató a kurátora - egy-egy műhelybelsőt létrehozva külön figyelmet szentelnek a csizmadiák és a kocsigyártók eszközeire, mintegy időutazásra hívva a látogatókat. Ezek mellett
igazi különlegességnek számít
egy 1811-ből megmaradt békési céhláda. Ilyekben tárolták
a céhek a „kincseiket”.
A céhrendszert egyébként
1872-ben egy törvény elsöpörte, és Ipartestületek létrehozását rendelte el.
A jövő év márciusáig látogatható tárlathoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szerveznek a
Jantyik Mátyás Múzeum munkatársai. Ezeknek során az általános iskolai tanulók megismerkednek a kiállított, napjainkra már az idősebb generáció
körében is többé-kevésbé elfeledettnek számító – tárgyakkal, a mesteremberek mindennapi életével, majd maguk is
kipróbálhatják a kézművességet, és egy hazavihető ajándéktárgyat, „mesterremeket”
alkothatnak.
Szegfű Katalin

Már kapható a 2017-es Békési Kalendárium!
Árusítóhelyek:

 Cerka papírbolt
 Fakuckó játékbolt
 Barta kereskedés
 Ezüsttoll papírbolt
 Békési Könyvtár
 Antikvárium

 Békési Uszoda,
 továbbá a református, a katolikus és
a baptista gyülekezetek iratterjesztése.

BÉKÉSI ÚJSÁG
KALENDÁRIUM

Ára mindössze 750 Ft/db.
Minden vásárlónak ajándék könyvjelző!
160 színes oldalon Békés múltja és jelene,
hiánypótló néprajzi és helytörténeti írások,
novellák és visszaemlékezések, fotósorozatok, konyhaművészet, továbbá fejtörők, felnőtt kifestők és keresztrejtvény.
Tisztán - Békésről!

2017

Jegyzet

KÉSZ, tizenöt
Pálmai
Tamás

Évfordulóra készültünk
az elmúlt napokban, hetekben. Számvetés és számadás
is egyben egy ilyen évforduló. Mert dolgozzon bármennyire is legjobb szándéka szerint, legeltökéltebben is egy csapat, nem
cselekedhet hibátlanul. A
múlt tovatűnik, de tanulságai levonandók. Ezt próbálom most megtenni magam
is. Önostorozás nélkül, de
őszintén.
Elsőként magamról szólnék. Nem azért, mert előtérbe szeretném helyezni
személyem, hanem mert első számú felelősnek, olykor
kicsit diktatórikus iránymutatásnak érzem mindazt, amit gondoltam és tettem. Minden esetleges negatív következményért engem tessenek tehát tetemre
hívni. Mint ahogy minden
pozitív következménye eddigi létezésünknek kollektív, közös eredmény. Hisz
lehet az ember bármen�nyire is okostojás, de társak
nélkül gyökértelen, éterben
lógó gondolat marad csupán minden elképzelése.
Kis kiadványunk összeállításakor ezért e sorok írójára is rákérdeztem: mit jelent
számára a KÉSZ? A válasz
a kis brosúrában is olvasható, de mert ezt csak kevesen látják, hadd álljon itt
is a válaszként megszületett
vallomás.
„Már többször feltették
a kérdést: mit jelent nekem
a KÉSZ? A válasz mindig
ugyanaz volt: saját magam
megtalálását. Az öntudatra ébredést, a helyes, szép
és jó dolgok melletti kiállást, a szót kimondani merés bátorságát. Azt a felismerést, amit - bár örök
érvényű igazság - mégis
mindenkinek saját magának kell megismernie, alkalmaznia és ezen axióma szerint élnie: a szeretet mindenek felett való.
Azt, hogy előbb önmagunkat kell meglelnünk, tisztelnünk, szeretnünk testestől, lelkestől. Hiszen, ha
ezt megtesszük, mindjárt
másokat is tudunk szeretni. Megtanultam felismerni, hogy a szó szép, de éles
fegyver is, mellyel harcolni,
védekezni, de sebezni is lehet. Hogy barátság, bará-

tok nélkül lehet, de nem érdemes élni. És azt is, hogy
adni a legjobb dolog a világon, és, hogy magyarnak
lenni, öntudatosan élni ezt
a gyönyörű nemzeti létet
a legfelemelőbb érzés. De
azt is, hogy soha nem szabad feladni semmit, de és�szerű kompromisszumokat
kötni szabad, hogy az ember ugyanaz próbáljon lenni mindenhol: ember. Rádöbbentem arra, hogy a világ nagy, ezer sebből vérző,
de ebből megoldani csak azt
próbáljuk, amit a szubszidiaritás szerint meg is tudunk.
De azt tegyük is meg! Megtanultam azt is, hogy ezer
fokon kell égni, mert minden ember - legyen az családtag, barát, ellenfél, ellenség, egészséges vagy beteg ügye ezt kívánja meg. Hogy
a család egy olyan acélkemény véderő - ugyanakkor
olyan puha fészek is - mely
nélkül minden csak sivárság volna. Végül magamba véstem azt is, hogy soha,
egy pillanatra sem feledhetem: Isten irgalmas és szeret. Hát ennyi, „csak” en�nyi nekem a KÉSZ. A megtalált út maga.”
A fentieket ismételten is
átolvasva hagyom jóvá saját szavaim. Nekem valóban
ezt jelenti e KÉSZ. Ám, vajon másnak is ezt, vagy ehhez hasonlót jelent? Erre a
válasz benne a van a kiadványunkban, benne van a
tagjaink nem lankadó lelkesedésében, benne van a
tizenöt év fényképeinek
rajtakapott momentumaiban, arcaiban, tekinteteiben, mosolyaiban. Benne a
van lelki vezetőnk mellettünk való kitartásában, leköszönő országos elnökünk
derűs mosolyában, új elnökünk idelátogatásában, kinek első vidéki útja épp ide
vezetetett.
Kis csodának érzem létünk. Minden önajnározás
nélkül. Kis maroknyi, elsőkben gyámoltalan csapatocska voltunk, mely idővel
méretében ugyan nem, de
kovászosságában nagyobbra nőtt saját kezdeti hiténél.
Melyet talán a Jóisten akart
Békésre „szülni”, melyet talán az ilyen - egykor általunk is kimondhatatlannak
vélt - gondolatok kimondására hívtak ide nagyon jó
emberek, hogy ne maradjanak egyedül harcukban.
Mindezekért tehát megköszönjük a Jóistennek,
hogy lehetünk, és a drága jó
békésieknek pedig azt, hogy
éppen itt.
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Csendesül... Ingyen koncertet ad Békésen a Palmetta
Idén többször írtunk már a Palmetta zenekarról, annak apropóján is, hogy megalakították a magyar népi kultúra kincseinek, a gazdag hagyományoknak a megőrzését, ápolását
és továbbadását célzó Palmetta a Magyar Népi Kultúráért
Egyesületet. Ez a civil szervezet hívta életre az első nyári
dánfoki Palmetta tábort és családi napokat a hagyományápolás nemes céljával egyetértők és a zenekar rajongóinak
intenzív együttlétére. Az azóta eltelt időről Kima Norbert
dobossal, a zenekar vezetőjével beszélgettünk.

November közepét írunk, mire ezek a sorok megjelennek. Két
héttel vagyunk a halottak napja után és szűk két héttel Advent
1. vasárnapja előtt. Éppen félúton a kettő között… Az egyik a
fájó emlékezés ideje korábban elhunyt szeretteinkre, míg a másik
a boldog és reményteljes előretekintés, a Krisztus-várás időszakának a nyitánya. S milyen jó, hogy ez a sorrend és nem fordítva!
Mert ez azt is jelenti, hogy a mélységekből van felfelé vezető út!
A fájdalmas emlékezést felválthatja a győztes reménység mindent felülmúló érzése és bizonyossága. De ez csak akkor és úgy
igaz, ha Advent nem csak egy-egy gyertya meggyújtását, a karácsonyi ünnepkör nyitányát jelenti, hanem segít Arra tekinteni,
Aki nem gyertyalángként, hanem a világ világosságaként érkezett meg 2000 évvel ezelőtt a mennyei dicsőségből, hogy szerteűzze azt a sötétséget, amiben az Istentől bűne miatt elszakadt
embervilág élt.
Jézus Krisztus szavai ma is érvényesen hangoznak felénk: „Én
világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. …mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a
világot, hanem azért, hogy megmentsem.”
Ezzel az ígérettel a szívünkben induljunk el Advent és Karácsony ünnepe felé!
Katona Gyula, lelkipásztor

- Mi minden történt a zenekar életében a nyári dánfoki
táborotok óta?
- A táborunk óta már sok
mindenen túl vagyunk, de főleg a koncertezésé volt a főszerep, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Sokféle rendezvényen megfordultunk ismét az
egész ország területén, és határainkon kívül is tiszteletünket
tettük.
- Készültek új dalok, albumok?
- Idén is lesz új lemeze a
zenekarnak, ez már az ötödik a sorban. Ez azért különleges a zenekar életében, mert

az Esztendőre vagy kettőre…
címet viselő új lemezünkkel
most a legfiatalabb rajongóinknak szeretnénk kedveskedni. Ez egy 13 dalt és két mesét
tartalmazó színes gyermekalbum lesz. Ez a lemez zenekarunk eddig nem ismert arcát
mutatja majd be. Az album
november 14-én fog megjelenni, és zenekarunk weboldaláról
közvetlenül is megrendelhető,
most az előrendelőknek még
kedvezményt és ajándékot is
adunk.
- Mikor láthat benneteket
legközelebb a békési és Békés
megyei publikum?

Békés három dimenzióban

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

Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:
18392607-1-04.

Hírek
A korábbi évek gyakorlatát folytatva, idén is közösen ünnepeltek a békési protestánsok a Reformáció Emléknapján. A gyülekezetek tagjai és vezetői a baptista imaházban tartott közös
istentiszteleten idézték fel 1517. október 31-e eseményeit, amikor Luther Márton német ágostonrendi szerzetes kiszegezte hittételeit a wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel elindította a
később reformációnak nevezett, a keresztény egyházat megújító
folyamatot. Az eseménynek jövőre ünnepeljük majd az 500. évfordulóját.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A kötelező betelepítési kvóta elleni küzdelemben az ország csak a KDNP-re és a Fideszre számíthat – mondta Kósa Lajos, azután, hogy az ellenzék nem szavazta meg az alaptörvény módosítását. Az ellenzék hazudott és „rútul, aljasul
becsapta az embereket”, hiszen a Jobbik és az MSZP, annak
ellenére, hogy előzetesen arról beszéltek, támogathatónak
tartják a módosítást, most nem szavazták meg azt. Megtévesztették azt a 3,363 millió embert, akik a népszavazáson
kiálltak a kötelező betelepítési kvóta ellen. Kiderült, hogy
az emberek véleménye csak a Fidesz-KDNP-nek fontos, az
ország védelmében a polgárok csak a kormánypártokra számíthatnak. Szijjártó Péter hozzátette, a magyar kormány továbbra is harcol a magyar emberek biztonságáért, hisz a kötelező betelepítési kvóta elleni harc még nem ért véget, és
ebben nagy segítséget jelentett volna az alaptörvény módosítása. Az EU nem volt képes arra, hogy megtalálja a helyes
és hatékony választ a közösség történetének legsúlyosabb
válságára, a tömeges népvándorlásra. A nyomás nem szűnik, ugyanis az Európai Tanács decemberi ülésén is szerepel
ez a kérdés. A magyar emberek érdeke az, hogy a kvóták ne
jelentsenek kötelezettséget, és ezért mindent meg fog tenni
a magyar kormány.

színe még szervezés alatt van.
Mind a négy előadás ingyenesen látogatható.
- Lesznek más fellépések is?
- Debrecenben 17-én a Kaptár Klubban keményebb hangvételű metál koncertünk lesz,
míg december 18-án, ádvent
utolsó vasárnapján, Hódmezővásárhelyen az Ótemplomban
egy exkluzív adventi akusztikus koncerten lehet velünk találkozni. A koncertekkel kapcsolatban minden pontos információt megtalálnak a kedves
érdeklődők a zenekar felületein, a www.palmettazenekar.
hu és a www.palmettazenekar/
facebook oldalunkon.  Sz. K.

Békésen még nem látott attrakció, háromdimenziós városfotók is láthatók a most megnyílt tárlaton.

A hagyományokhoz híven a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ ad otthont a Békési Fotós Klub novemberi kiállításának. A kiállítást Szegfű Katalin, a Békési Újság
főszerkesztője nyitotta meg.
Megnyitóbeszédében egyebek mellett szólt a fotográfia
közel két évszázados történetéről, s arról, hogy a 21. századra elvesztette az értékét
egy-egy fotó. A naponta mobileszközökön százszám készülő felvételek nem jelentenek művészi színvonalat. Művészet viszont az, amelyet a
2009-ben alakult Békési Fotós Klub két vezető fotográfusa, Apáti-Nagy Lajos és Gazsó
János, továbbá a klub tehetséges és legkitartóbb tagjai alkotnak, valamint azok a lelkes fiatalok, amatőr fotósok,
akik a nyaruk egy részét ismét
hobbijuknak szentelték a kulturális központ dánfoki táborában. A kiállított 40 alkotás
készítői: Alexa Lili, Czeglédi
Áron, Czeglédi Hanna, Czö-

vek Boglárka, Kelemen Hanna, Pándi Tímea, Rigler Ivett
és Szabó István. Szegfű Katalin külön is gratulált a fotósklub két tagjának, Sándor
Margitnak és Bróda Dalmának, akik ezúttal több fotóval mutatkozhattak be a főfalakon.
A tárlat legérdekesebb darabjai Gazsó János és ApátiNagy Lajos háromdimenziós
képei, olyan békési utcarészletek és épületek fotói, melyek az egyik oldalról tekintve a mai, míg a másik oldalról a több évtizeddel ezelőtti
állapotot mutatják be. A formabontó, Békésen korábban
nem látott újítás a fotográfia
jövőjét tárja a látogatók elé.
A megnyitón az Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója,
Bagoly László, kürtön, és tanítványa, Pocsai László, trombitán működött közre. A kiállítás december 1-ig, az intézmény nyitvatartási ideje alatt
díjtalanul megtekinthető.
Zsombok Imre

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Győztes reménység

- Az idei gyermeklemez
megjelenésünket egy négy állomásból álló koncertsorozat
fogja kísérni és ebből három
előadás Békés megyében lesz,
míg a negyedik Budapesten.
Az első Békéscsabán november 19-én délelőtt 10 órától a
Csaba Centerben, mely teljesen nyilvános kicsiknek és nagyoknak egyaránt. December
6-án Mikulás-napi rendezvény
lesz Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, ahol az első koncert délelőtt 10 órakor kezdődik a békési óvodáknak, majd délután
14 órától a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola alsó tagozatának. Ez a két rendezvény az
NKA támogatásával jöhetett
létre. December 17-én a fővárosba látogatunk az újonnan
megjelent gyermeklemezünk
műsorával és ott szórakoztatjuk majd a kicsiket és nagyokat a Gyermekkarácsonyon.
Ennek a koncertnek a hely-

A 20. századi két világháború áldozataira emlékeztek a világháborús emlékműveknél november 1-jén. Az egyházak képviselőinek áldása és halottakért mondott imádsága után dr. Csiby
Miklós főorvos, a városvédő egyesület alelnöke emlékezett.
New Yorkban, az ENSZ Székházában lépett fel nemrégiben
Mahovics Tomi, 2. osztályos kisdiák. A néptáncos tehetség a Magyar Állami Balett táncosaival állt színpadra egy nagyszabású
ünnepségen. A kirobbanó sikerű fellépésről a következő lapunkban bővebb beszámolót adunk.

Keményfa brikett érkezett!
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
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Békési sorsok, békési arcok
- Mi a munkamegosztás a
családi vállalkozásukban?
- Az italautomatákat üzemeltető Hot Drink vállalkozást
1994-ben édesapám, a békési Guti Imre, és szarvasi társai:
Bátor András és Zvara József
alapították. Adódott egy lehetőség, és ők éltek vele. Az egyik
alapító fiaként, a Gábor Dénes
Főiskolán a diplomamunkámat
már a saját vállalkozásunkból
írtam. A vállalkozás továbbfejlesztésére a telemetria-rendszerek segítségével készen állok. Ennek a lényege, hogy távolról mobil adatkapcsolattal
adatok nyerhetők ki az automatákból. Például azonnal értesülünk a meghibásodásokról,
és így gyorsabban tudjuk elhárítani. Ezek a rendszerek lehetővé teszik a bankkártya használatát is.
- Ön az „Év vállalkozója”
cím birtokosa. Kiktől kapta,
mikor, miért és ez mivel jár?

- „Az év automatás vállalkozója díj”-at szeptemberben a
Hot Drink Kft. nyerte el, mint
vállalkozás. Ezt azért emelném
ki, mert ezt a cég egész kollektívája kapta. Dolgozók, vezetők,
tulajdonosok, az utóbbi huszonkét év összehangolt munkájával.
Ez nem jár juttatással, inkább
egy szakmai erkölcsi elismerés.
Valamint kiemelném az utóbbi években a szakma érdekeinek védelméért való munkánkat. A MIÁSZ (Magyar Ital- és
Áruautomata Szövetség) ellenőrző bizottsági tagként a szakmai tapasztalatok és az üzemeltetők érdekeinek védelmét tartom munkám egyik fő céljának.
- Mit becsül a legjobban a
munkatársaiban?
- Az őszinteséget, lojalitást,
és elkötelezettséget. Becsülöm, ha megmondja a véleményét, akkor is, ha az ellentmond az én véleményemnek,
mert csak így lehet fejlődni.

Boltból lopott
a tizenéves

Szemüvegek háza

A Békési Rendőrkapitányság lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt
november 10-én szabálysértési
őrizetbe vett egy békési fiatalt.
A rendelkezésre álló adatok
szerint a 17 éves fiú egy békési élelmiszerüzletből édességeket lopott. A bolt alkalmazottai rendőri intézkedést kértek.
A rendőrkapitányság munkatársai a fiút három napon belül
bíróság elé állíthatják.

...ablakot nyitunk a világra

- Az idén nősült?
- Igen, idén nyáron nősültem. Feleségemmel már hat éve
együtt vagyunk és úgy éreztük,
hogy eljött az ideje a nagy napnak, meg a körülmények is így
hozták.
- Mennyiben zavaró az ifjú
párnak az ön munkája?
- A munkám mindig gondosan meg van tervezve, így rengeteg időt tudok spórolni. A házimunkából én is kiveszem a részem, nálunk nincs női munka
és férfi munka. Ha kell, porszívózok vagy mosogatok, bár ez
utóbbi nem a kedvencem. Egy
átlagos napirend többet elárul:
időben kelés, kimaradhatatlan
reggeli, utazás a munkahelyre,

kávé és eligazítás, e-mailek olvasása, megválaszolása, naptárrendszerezés, hírolvasás, ebéd, a
délutáni kávé és jöhetnek a további feladatok, ha ezekkel végzek, vége a munkanapnak. Intézem a magánügyeimet, majd
végre mehetek haza a páromhoz.
- Mi jelenti önnek a kikapcsolódást?
- A mozgás. Egy héten kétszer átmozgató fitnesz, egyszer
kosárlabda az ismerősökkel.
Ha tehetem, még fallabdázni
is elmegyek. Egyébként pedig
a családdal és a barátokkal való összejövetel, születésnapok,
névnapok jelentik a kikapcsolódást. Szeretem a szabadidőmet a számomra fontos emberekkel értékesen eltölteni.
- Mi a jövőképe?
- Folyamatos fejlődés és tanulás. Van, hogy nehezen veszi
rá az ember magát a továbblépésre, de úgy gondolom, ha
belekezd, és nem néz vissza,
akkor eléri a célját. Szerencsésnek mondhatom magam, mert
mindig elérhető célokat tűztem ki magamnak és azokat el
is értem. 
Gugé

Ahol ablakot nyitunk
a világra!

A nyári felújítást követően pár hete ismét a békési lakosságot szolgálja a város szívében,
a szökőkút mellett található optika, amely új néven, mint a Szemüvegek Háza nyitott meg.
– Az üzlet kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy aki belép hozzánk, érezze otthonosan magát. Azokkal a formákkal, színekkel, játékossággal, amit megálmodtam, úgy
gondolom, ezt sikerült is megvalósítani. Sok optika üzlettől eltérően nálunk csak kevés
szemüvegkeret van állványon, ami nem azt jelenti, hogy kevés lenne a választékunk! A fiókokban több száz divatos keret várja, hogy felpróbálják, de ezt a próbát mi ülő kiszolgálás
keretében, személyre szabottan valósítjuk meg. Így tudunk nagyon körültekintően segíteni
a választásban, mert a szemüveg nem csak divatcikk, hanem gyógyászati segédeszköz is
egyben. Ezt a személyre szabott kiszolgálást a Szemüvegek Házában minden esetben tapasztalt optometrista és látszerész szakember végzi – mondta el lapunknak a tulajdonos,
Ceglédi Zsuzsa optometrista, aki már 30 éve van a pályán.

Mi komplett szolgáltatást nyújtunk!

 látásvizsgálat a hét minden napján (előzetes egyeztetés után vagy szabad kapacitás
függvényében akár azonnal)
 nálunk kiválaszthatja a megfelelő szemüvegkeretet és szemüveglencsét is
 a szemüveget a helyszínen, saját műhelyünkben készítjük el, és ön 1-5 napon
belül már haza is viheti új szemüvegét!

Megújult környezetben
várja hűséges ügyfeleit
a Szemüvegek Háza!

sóder, homok, kavicsok,
fehérmurva, ágyazókő,
téglák, természetes kövek,
térkövek, vasak, cement,
mész, ragasztók, vakolatok,
OSB lapok, hőszigetelő
rendszerek, kőzetgyapot,
ásványgyapot, többfajta
szén, tűzifa.

Házhozszállítás, fuvarozás.

fizetett hirdetés

Építőanyag
kereskedés:

A teázásról 3. rész
A teakészítés legáltalánosabb módja a levelek kannába helyezése, majd azok forrázása, áztatása. A fekete tea készítéséhez
forráspontú víz javasolt, míg a zöld teák esetében – az antioxidáns tulajdonságú komponensek védelme érdekében – alacsonyabb hőmérsékletű, 80–85 fokos víz optimális. A forrázás mellett az áztatás időtartama is nagyban befolyásolja az elkészített
tea ízét, aromáját és hatását.
A 3 percig áztatott tea maximális mennyiségű koffeintartalommal rendelkezik, ugyanakkor ez idő alatt a gyomorirritáló csersavak még nem oldódnak ki a tealevélből. De 10 perces áztatás már csersavakban gazdag teát eredményez, amely fanyar ízt
kölcsönöz az italnak. Ennek közömbösítésére sok helyen tejet
használnak. Egy csésze tea koffeintartalma – teafajtáktól függően – 20-70 mg között változik, a zöld tea kevesebbet, a fekete
tea jelentősen többet tartalmaz.
Tea készülhet gyógynövényekből is, ezek egészségünket szolgáló jótékony hatásúak. Mindenképpen kerülendők a különböző aromákkal dúsított, a tea valódi ízét elfedő „műteák”.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a mai napig
családsegítő szolgálat néven ismert a lakosság körében, miközben az említett szolgáltatáson túl számos más ellátást is biztosítunk az igénylők részére. A Gyermekjóléti Szolgálat 1997. óta
működik a városban. 2016. január 1-től járási szinten látja el
feladatát, immár Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezés
alatt. Potenciálisan 35.000 ember részére elérhető e szolgáltatás. Békésen, Mezőberényben, Köröstarcsán, Muronyban, Tarhoson, Kamuton és Bélmegyeren elsősorban a hatósági eljárásban érintett gyermekekkel és családjaikkal állnak kapcsolatban
az esetmenedzserek (korábban családgondozók). Békésen a Család és Gyermekjóléti Szolgálat a fentieken túl továbbra is biztosítja a preventív szolgáltatásokat, mint például az ünnepekhez
kapcsolódó kézműves-hagyományőrző foglalkozásokat, a szünidei étkeztetésben való aktív részvételt, a nyári napközit, felkészítést a vizsgákra, a közüzemi szolgáltatások támogatásaihoz
való hozzáférést, a mindennapi ügyintézésbeli segítségnyújtást,
a mediációt, a családkonzultációt.
Békésen eddig megfelelően működött a gyermekvédelmi jelzőrendszer, értékes figyelmeztetéseket kapunk az iskoláktól, az
óvodákból, a bölcsődékből, a védőnőktől, az egészségügyi szolgáltatóktól, s nem utolsó sorban az állampolgároktól. Minden
gyermekbántalmazást (szóbeli, fizikális) érintő jelzés hasznos és
figyelemfelhívó. Mindennek utánanézünk!
Forduljon hozzánk bizalommal!
Békés, Jantyik Mátyás utca1.
Telefon: 66/414-840, 0036-70/337-1186

95 évesen is tevékeny Bondár Gábor
Címünk:
Békés, Múzeum tér 4. (a szökőkútnál)
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig 8.30-tól 12.30-ig,
13-17 óra között.
Telefon: 66/413-938, 66/643-484.

A napokban kilencvenötödik születésnapja alkalmából köszöntötte Bondár Gábort a polgármester, Izsó Gábor. Gábor bácsi több mint hat évtizede
él boldog házasságban feleségével, akivel két fiút neveltek fel. Ezenkívül négy
unokával és négy dédunokával büszkélkedhet. Születésnapját népes családja körében ünnepelte. Gábor bácsi sosem unatkozik, mindig tevékeny. A szomszédos idősek klubjába
rendszeresen eljár, ahol társainak verseket szaval.

Fotó: Virág István.

Én még azt is hozzátenném: kellő kitartással, kemény munkával lehet csak eredményt elérni. Interjúalanyom, Guti Richárd eddigi életével, munkásságával bizonyította ezt.
Bár ő szerény, és „csapatsikerről” beszél.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Ésszel és ügyességgel
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Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as tavon. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-5580.
Békés városközpontban 20 m2-es garázs
eladó 1,68 millió Ft-ért. Érd.: 30/55955-58.
Hőzső utcában építési telek eladó. Irányár:
1,8 millió Ft. 70/34-06-810.
Tóth utcában felújítandó parasztház (vagy
lebontásra) telekáron, 1,9 millió Ft-ért sürgősen eladó közművekkel. Érd.: 30/9522-466.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Komfortos, kétszobás ház eladó nagy
kerttel Tarhoson a Petőfi utcában sürgősen 2,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/65-21-454,
10-19 óra között.
A Tavasz utcában két ház építésére is alkalmas 867 m2-es saroktelek 2,5 millióért
eladó. Érd.: 70/771-90-33.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,5
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Kertes ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft.
Tel.: 70/22-19-665.
Felújított, összkomfortos, azonnal költözhető családi ház eladó, vagy földszinti kisebb lakásra cserélhető. Irányár: 4,8 millió
Ft. Tel.: 66/414-919.
A Tárház utcában ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/931-90-85.
Háromszobás családi ház 1130 m2-es telken, központhoz közel eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért.
66/415-012, 30/739-62-69.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított, beköltözhető ház eladó 5,8 millió Ft-ért. Tel.:
30/203-73-41.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás az
Adyn eladó 6,5 millió Ft-ért, vagy kertes
házra cserélhető. Tel.: 30/321-35-52.
Váradi utca 30. szám alatti összkomfortos
család ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy első
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/77073-40.
Belvárosban kétszobás lakás eladó vagy
egyszobásra cserélhető értékkülönbözettel. Irányár: 6,6 millió Ft. 30/27-38-416.
Széchenyi téren 62 m2-es lakás azonnal
beköltözhetően eladó. Irányár: 6,7 millió
Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/27362-62.
58 m2-es, kétszobás, felújított lakás eladó
a Vásárszél utca 7B-ben. Irányár: 7 millió
Ft. Tel.: 70/318-37-47.
A Kökény utcában tetőtér-beépítéses 45
m2-es alapterületű ház 361 m2-es telken,
7 millió Ft-ért eladó. Érd.: 66/411-252,
66/414-685.
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
70/31-39-063.

Apróhirdetések
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Vörösmarty utcában kétszobás, központi
fűtéses ház eladó vagy III. emeletig erkélyes lakásra cserélhető. Irányár: 7,3 millió
Ft. Érd.: 70/26-30-254.
Váradi utca 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
Háromszobás családi ház városközponti
részen eladó. Két család részére is kialakítható. 8 millió Ft. 30/377-53-10.
Karacson 58 m2-es, felújított lakás eladó
8,2 millió Ft-ért. Érd.: 30/43-42-297.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79.
Kamuton kétszobás családi ház eladó
kerttel, melléképületekkel. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/493-76-61.
A Csabai-Deák utca sarkán kétszobás
családi ház 1000 m2-es portán eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/26-30-254.
Békésen a Petőfi utca elején 3,5 szobás, kétkonyhás, fürdőszobás, átlagos állapotú, régebbi építésű családi
ház eladó. A házhoz pince, garázs
és alsó épületek is tartoznak. Telek:
806 m2. Ár: 9,3 millió Ft. 2. emeletig
lakást beszámítunk. Az vételár egy
része esetlegesen részletre is. Érd.:
+3620/916-14-40.
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
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár 12,5 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
Iskola utcában háromszobás, ebédlős
családi ház eladó. Felújított, hőszigetelt,
ipari áram, melléképület, terasz. Irányár:
16 millió Ft. 30/9638-391.
Drága utcában kétgenerációs, négyszobás, duplateraszos, kétfürdőszobás,
kétnappalis családi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 16,5 millió Ft. 70/61283-74.
Városközponthoz közel 160 m2-es ház kis
udvarral eladó. Irányár: 19 millió Ft. Érd.:
70/329-92-22.
Az uszoda szomszédságában 180 m2-es,
négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár: 22,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben 2 kvadrát gyümölcsöskert faházzal eladó. Tel.: 30/368-5291.
Szántó öntözési lehetőséggel Békés szélén, kövesút mellett. 0,65 ha, 20,33 AK.
Víz, villany is van. Érd.: 30/52-33-028.
Nagykertben zártkert téglaépítésű télen is
lakható nyaralóval, fizetéskönnyítéssel eladó. 20/800-86-71.

Jármű, alkatrész
Simsont vennék bontásra. Tel.: 20/94507-26.
Honda Dio kismotor megegyezés szerint
eladó. Érd.: 30/52-33-028.
Alig használt 165x70x13 téligumi Lada felnivel eladó. 70/306-31-52.

Állat
130 kg-os és 150 kg-os hízók eladók.
70/284-56-62.
Fekete színű mudi kiskutyák eladók.
30/813-03-94.
5 db nyolchetes malac eladó. Tel.: 30/51319-56.
Nyolchónapos indiántarka kancacsikó
póni eladó, akár gyerek mellé is. Érd.:
30/211-83-38.

ingyenes apróhirdetés!

Malac, süldő, hízó, vemhes koca eladó.
30/921-26-25.
220-240 kg-os hízó eladó. Durkó u. 4. Tel.:
66/416-580.
Süldők és hízók eladók. 30/485-99-16.
Hamuszürke, fehér-fekete tarka, fekete cicák elvihetők. Tel.: 70/34-25-117.
Szőke mangalica malacok kedvező áron
eladók. Tel.: 30/46-38-811.

Társkeresés
Igényes, jólszituált, rendezetten élő 55 év
feletti urak hívását várja barátkozáshoz
hasonló adottságú hölgy. Kalandorok kizárva! Érd.: 66/216-683, csakis 15-18 óra
között.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Egyedülálló nő 13 éves lányával házimunkát vállal ottlakásért és rezsiért. 20/99570-89.
Beteggondozói munkát keresek. 70/77112-34.
Takarítói, karbantartói munkát keresek.
30/993-00-48.
Időseknél takarítói munkát keresek.
70/292-35-74.

Egyéb
Porcelán tányérok, evőeszközkészlet,
nagy fakanalak, 10 l-es lábas, festmények,
fali képek, porcelán vázák, karnisok eladók. Érd.: 70/329-92-22.
Hosszúkás alakú sütőtök eladó. Érd.:
66/410-204.
Excelsior típusú, régi, lábbal hajtható,
üzemképes varrógép állvánnyal eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: nagy padlóvázák, kaspók, cipős
szekrény, konyhaasztal, lábbal hajtós varrógép, polcok. Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: előszobafal, gázpalack, húsvágógép, bőrönd, barna női bundák, háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, pálma,
jukkapálma, leánderek. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: modern szobabútor, Samsung tévé
állvánnyal, állólámpa, csillárok, vitrines
szekrény, nagy stelázsi, fürdőszobai szekrény. Érd.: 70/329-92-22.
Aloe vera fűthető matrac eladó jó állapotban. Érd.: 30/357-18-43.
12 mázsa búza eladó. Hosszúkás alakú
sütőtök eladó. Érd.: 66/410-204.
Légpuskát vennék. Tel.: 20/945-07-26.
Eladó: ágyneműtartó, vezetékes telefon,
telefonasztal, kb. 10 kg törökmogyoró.
Érd.: 70/329-92-22.
Eladók: heverők, ágyneműtartók, hegesztő, vezetékes gáztűzhely, morzsoló, háló,
ruhásszekrény, konyhabútor. Tel.: 30/20373-41.
Két db 41 cm átmérőjű, 4 cm széles és
25 mm tengelyvastagságú vaskerék eladó. Tel.: 30/433-79-89.
90x60 cm-es új fürdőszobatükör lámpával
eladó. 70/565-21-00.

Eladó: 2 db 120 l-es betonvályú, 5 mázsáig mérő mázsa. Tel.: 70/227-00-63.
Békéscsabán eladó: kukoricamorzsoló, nagy mázsa, üst és üstház, húsdaráló, horgászfelszerelés, régi varrógép. Érd.:
66/430-085.
Kistermelőtől többfajta alma eladó. Kecskeméti u. 53. Tel.: 30/27-267-43.
Szobakerékpár eladó. Érd.: 66/413-771.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás
megoldható. Tarka színű csöves díszkukorica csuhéval eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: motoros fűnyíró, reflektor, hősugárzó, 2 l-es demizson, szódásüvegek, üveg
tortatartó, kézimunka fonal, 40 db üres
parfümös üveg, kerékpár csomagtartó.
30/261-54-21.
Kb. 200 kg idei közepes nagyságú dió törve vagy töretlenül eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 30/85-81-911.
Érett istállótrágya eladó. Szállítást megoldom. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó: Wilo 220 voltos keringető szivattyú,
3 db ipari keringető szivattyú, hiányos rokka, teleszkópos gallyvágó, 2 db álló hangszóró. 30/260-54-21.
Eladó: Simson Star sztender és 2db üzemanyag sapka, MZ lábtartó, kézmosókagyló,
3 db Opel acélfelni, írógép, kisbíródob, új
45-ös gumicsizma. 30/260-54-21.
Három darabból álló, összeszerelhető,
lécből készült tároló eladó. Mérete: 4 m
x 3 m. 10, 20 és 50 literes üveg ballonok
eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: kettesablak, 3 db szimpla ablak folyosóra, kézmosókagyló, 150 W-os
infralámpa izzók, gallyvágóolló, olcsó
szekrénysor, egyszemélyes heverő. Érd.:
30/260-54-21.
Kisbálás búzaszalma eladó. Házhoz szállítás megoldható. Tel.: 30/27-94-696.
Vegyes méz hozott edénybe eladó. Tel.:
70/279-39-73.
Eladó: két mázsáig mérő favázas mázsa
súlyokkal együtt, mézpergető, jó állapotú, régi típusú favázas szőlőzúzó. Tel.:
30/433-79-89.
Eladók: Thonet székek asztallal, zongora,
pianínó, régi, de működő terménydaráló,
új Coca Cola poharak. Tel.: 30/305-79-55.
Bontásból eladók: ajtólapok (210x90 és
210x70) 3500Ft/db, bejárati ajtó 8500 Ft.
Érd.: 30/559-55-58.
Építési törmelék (sitt) kb. 2 teherautónyi
ingyen elszállítható. Érd.: 30/55-95-558.
Fóliaváz garázsnak 15 ezer Ft-ért eladó.
30/57-33-469.
Veresszilvafa csemeték, nagyvirágú labdarózsa, aranyeső, jázmin, mályvacserje,
gyöngyvirágcserje eladó. 20/35-57-726.
Szilva- és őszibarackcefre eladó. 70/41131-18.
Eladók: Csepel lábbal hajtós varrógép, befőttesüvegek, demizson, vonalas telefonkészülék, dohányzóasztalok, kővályúk.
70/612-83-74.
Eladó: bükk laminált parketta 30 m2, futószőnyegek, egyszemélyes heverők, konyhaszekrények, ajtólapok, ágybetét keret
nélkül. 30/530-96-23.
Újszerű elektromos varrógép, középszőnyeg,
összekötő- és futószőnyegek. 70/236-35-37.
150 l-es Zanussi hűtőszekrény eladó. Fáy
u. 11. III. em. 26.
Egymázsa almacefre eladó. 70/949-55-81.
Kévés kóró és kisbálás széna eladó.
30/780-11-94.
2 db védőkarikás vashordó eladó. Érd.:
Farkas Gy. utca 1., csak hétvégén.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses
perzselő eladó. 70/27-10-532.
160x200 cm-es franciaágy és egyszemélyes heverők eladók. 30/530-96-23.
Jó állapotú horgászbotok és orsók eladók.
Érd.: 30/43-41-177.
Singer varrógép eladó. 20/62-169-40.
Eladó: varrógépek, íróasztalok, húsdarálók, villanybojler, fürdőszobai falipolcok,
WC kagyló, mosdókagyló csapteleppel,
zuhany csaptelep, fregoli, szőnyegek. Érd.:
30/95-22-466.
Eladó: paprikadaráló, lábhajtású varrógép,
szőlőprés, 4 m-es 5 cm átmérőjű vascső,
Bioptron lámpa színes lencsekészlettel.
Tel.: 70/221-96-65.
Zepter edénykészlet eladó, akár darabonként is. Tel.: 70/221-96-65.

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

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

Házhozszállítás
12–22 óra között.

Leadási és beküldési határidő: november 22. kedd 12 óra

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

A hallókészülék könnyebbé teszi
a mindennapokat

A hallókészülék-technológia fejlődése lehetővé teszi az
egyedi igényeknek való megfelelést, figyelembe véve a
halláscsökkenés mértékét. A készülékek nem állítják helyre a hallást, viszont a viselésükkel javulás érhető el a mindennapi kommunikáció terén.
Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben,
a József Attila u. 5. szám alatt.
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38
A korábbi évekhez hasonlóan az idei
évben is adománygyűjtést szervez
a Szent Lázár Szociális Központ
az „Én is tudok segíteni!” program keretében.
A felajánlásokat zenés karácsonyi műsor
kíséretében adják majd át rászoruló gyermekeknek
és családoknak.

Amivel ön is tud segíteni:
 jó minőségű használt játékok
 tisztálkodási eszközök  tartós élelmiszerek
Kérjük, csak olyat adományozzon,
aminek az ön gyermeke is örülne!
A gyűjtés helyszíne:
november 22-én kedden és november 25-én pénteken
a békési Piacon a Szent Lázár standjánál,
illetve a Szent Lázár Szociális Központban
(Hunyadi tér 1/1. és Petőfi u. 33.) munkanapokon 8-16 óra
között. Telefon: 66/643-588, 66/646-017.
Amennyiben a felajánlás elszállítása gondot okoz,
tudunk segíteni!

Hirdessen a Békési Újságban!
Minden harmadik hirdetését
ingyen jelentetjük meg.
Keressen minket!

Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Búcsú Dr. Dér Lászlótól
Elhunyt Dr. Dér László belgyógyász főorvos, városunk
közismert és köztiszteletnek
örvendő közéleti személyisége.
Gyászmiséjére november 9-én,
szerdán 17 órakor került sor a
békési katolikus templomban,
melyre összegyűltek mindazok
a barátok, rokonok, ismerősök, tisztelők, volt munkatársak és meggyógyult betegek,
akik szeretettel emlékeztek rá
és búcsúztak el tőle, valamint
feleségétől, aki pár nappal később szeretett férje után ment,
elkísérve így őt utolsó útján is.
Temetésükre november 11-én
került sor Pécsbányatelepen.
Dr. Dér László Keszthelyen
született 1937. január elsején.
Orvosi diplomáját 1963-ban
szerezte Pécsett, mely évben
már el is kezdett dolgozni. Már
az egyetemi évek alatt megismerte későbbi feleségét, aki
hűséges társa, az ő „Zsuzsikája” volt egész életén át. Együtt
nevelték fel László és Miklós

fiúkat, szerették unokáikat és
örültek annak, hogy általuk
már a harmadik orvos generáció cseperedik fel szemük láttára a családban.
Dér Főorvos úr - ahogy a város és környéke nevezte - csaknem egész szakmai életét Békésen töltötte el. Rövid pécsi vis�szakanyarodás után ismét hazatért Békésre, s bár a Dunántúl
volt szülőhazája, igazi otthonra,
barátokra Békésen lelt.
Dolgozott háziorvosként,
belgyógyász szak- majd főorvosként (1972-ben szakvizsgá-

zott), volt táppénzes felülvizsgáló főorvos is, de leginkább
talán a kardiológia érdekelte. Nem tudom, volt-e valaki
a hét környéken, aki az EKG
tudományában annyira elmélyült volna, mint ő. Igazi professzora volt ennek az eszköznek. Szakmai munkáját 2008ban a KÉSZ Sursum Cordadíjával ismerték el.
Társasági emberként joviális személyiség volt, rengeteg szép dalt, nótát tudott és
tiszta, átütő hangja az egyetemi kórustól - ahol Zsuzsikáját
is megismerte - a békési római
katolikus templomig messziről
felismerhetővé tette: itt van a
Főorvos úr. Szép baráti összejövetelek, rosszerdei kertészkedés, szilvafanevelés, néha egykét tarokkparti hozzátartoztak
a békési mindennapokhoz.
Választott hazája, Békés városa kegyelettel búcsúzik most
tőle és kedves feleségétől. Isten
nyugtassa őket. 
P. T.

Ingyenes informatikai
képzések indulnak Békésen
Ingyenes alapszintű informatikai képzések
indulnak Békésen az MTOK Magyar Tréning
Oktatási Központ Kft. szervezésében. A képzések során a résztvevők díjmentesen elsajátíthatják a számítógép és az internet használatát. A
tanfolyami helyek száma korlátozott, ezért előfordulhat, hogy késői jelentkezés esetén csak a
későbbi körben tudnak helyet biztosítani.

A képzések helyszíne: Békés, Verseny u. 4.
(Inkubátorház)
A tanfolyammal kapcsolatos pontos tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kérhet:
www.mtok.hu, info@mtok.hu, 70/67-66-167.
Intézmény nyilvántartásba vételi száma:
E-000292/2014, a képzés nyilvántartásba vételi
száma: E-000292/2014/D011.


„Különleges” gyerekek az ovikban

A szerző felvétele.

A különleges bánásmódot igénylő gyerekek
óvodai jelenlétének kérdéseiről szerveztek szakmai konferenciát nemrégiben a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Tagóvodájában. A
tanácskozás nem várt érdeklődés mellett zajlott,
mások mellett Gyuláról is nagyobb számban látogattak el rá. Összesen több mint száz pedagógus vett részt rajta.

Tóthné Bertalan Julianna konduktor, az
Esély Pedagógiai Szolgálat szakértője mindenekelőtt arról adott áttekintést, hogy az egyes
gyermeknevelési intézményekben - a bölcsődétől az iskoláig - kinek a feladata az átlagostól eltérő fejlődésmenetet felismerni. Egy
2015-ben Békés megyében készült, nem teljes
körű felmérés szerint a 3-6 éves gyerekeknek
3,8 százaléka sajátos nevelési igényű, míg ez az
arány az általános iskolás korra már 7,3 %-ra
ugrik fel, aminek az a magyarázata, hogy iskoláskorra szembeötlő lesz ezeknek a gyerekeknek a lemaradása a kortársaikhoz viszonyítva,

míg a korábbi életkorban erre sok esetben a
szülők sem fordítanak komolyabb figyelmet.
A lemaradás leküzdését pedig minél előbb el
kellene kezdeni – mondta a szakember. A törvény már több mint két évtizede lehetővé teszi a különleges bánásmódot igénylő gyerekek
együttnevelését a többségi óvodákban, amely
a tapasztalatok szerint jó hatással van mindegyik félre.
Emellett a sajátos nevelési igényű, továbbá a
beilleszkedési, tanulási, magatartási és nevelési
nehézségekkel küzdő gyerekeket megilleti a fejlesztés esélye is, amely városunkban teljes körűen biztosított. A szakmai konferencia folytatásában éppen ilyen mozgási, értelmi, és komplex
fejlesztési foglalkozásokat lehetett megtekinteni az öt csoportban 108 gyermekkel és kiemelten magasan kvalifikált szakemberekkel dolgozó Bóbita Integrált Tagóvoda két éve átadott
épületének helyiségeiben.
A tanácskozás végén Szabadosné Füri Éva
gyógypedagógus arról tartott előadást, hogy a
„különleges gyermekek” óvodai jelenléténél milyen feladatai vannak az intézménynek, hogy
a kor elvárásainak és pedagógiai trendjeinek
megfeleljen. A konferencián elhangzott: az óvónők a pedagógusok összességét figyelembe véve
különösen nyitottak az új módszerek befogadására és alkalmazására, ami kívánatos is, tekintve, hogy egyre több gyermek kerül különleges
bánásmódúként, hátrányokkal az általános iskolákba. 
Sz. K.

Egy nyelvet beszélünk
Egy s más a másodpercről

Csak az ember olvas…- mondja az amúgy
aprólékos figyelemmel elemzendő mondás.
Előfordul, hogy nem okosodni, hanem nevetni szeretnénk, de szerintem elég ritka, hogy az
ember (vagy az ember lánya) harsány röhögésre fakadjon egy könyvön – mármint főleg akkor ritka, ha nem egy Rejtő-kötet vagy a Svejk
agyonolvasott példányát, hanem az amúgy
utánozhatatlan Négyjegyű függvénytáblázat
című kötetet tartja a kezében. Nem pont azért
vettük meg, hogy röhögcséljünk rajta, de nem
rossz azért így se. De mi volt az inkriminált
passzus? Nem más, mint a másodperc hivatalos definíciója: A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama.
Én meg, az agyonbőcsésztetett, azt hittem,
hogy a másodperc, az nagyjából annyi, mint

egy szívdobbanás. Tudom, az nem eléggé egzakt, van, akinek lassabb, van, akinek szaporább a szíve, tehát finomítani kell a meghatározáson – no de ennyit? Meddig állhatott a laborban szegény vegyész, mire pont kifigyelte,
melyik atom milyen gyorsan… mit is csinál?
Mindegy. Hogy valamivel barátságosabb vizekre kormányozzam a cikket, el kell mondanom, hogy úgy 1680-ig föl sem merült volna
a kérdés, ugyanis nagyjából addig nem tudtak
olyan órát gyártani, amely pontosan mutatta
volna a másodperceket. Az eset tanulságaként
ki is találtam, hogy írok erről egy kis történetet. A felfedezés öröme nagyjából egy napig
(86 400 másodpercig) tartott. Akkor értem az
épp olvasott norvég könyv, Erlend Loe Naiv.
Szuper című regényének vonatkozó részéhez,
ahol ugyanerről írt. Úgyhogy ennyit erről.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Programajánlatok november 15-29. között
November 16. szerda 16:30-tól
Irodalmi Svédasztal. Téma: Lev Tolsztoj Anna
Karenina című regénye és ennek filmes feldolgozásai. Előadók: Szilágyiné Szabó Ágnes magyartanár, Szegfű Katalin médiatanár.
Könyvtár
November 19. szombat 18 óra
Békés-Drén KC – Törökszentmiklósi SE bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
November 23. szerda 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ
November 25. péntek 17 óra
Adventi koszorú készítése. Alapanyag díja: 800
Ft/ koszorú. Foglalkozásvezető: Illyés Ilona Mária.
Kulturális központ aulája

November 26. szombat 18 óra
Békés-Drén KC – Törökszentmiklósi Székács
bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
November 27. vasárnap 10:30
Békés Advent sorozat – Advent 1. vasárnapja.
Közreműködik: Koszecz Sándor, Katona Gyula
esperes, Belencéres Néptáncegyüttes gyermekcsoportja, Békési Hagyományőrző Dalkör. Szeretetvendégség és adventi kirakodóvásár. A részvétel ingyenes.
Széchenyi tér (a bíróság épülete előtt)

Békés Advent
A tavaly már nagy sikert aratott sorozatban helyi kulturális civil szervezetek és
intézmények kínálnak műsort, karácsonyi
vásárt és pár finom falatot minden adventi
vasárnap a Széchenyi téren 10:30-as kezdéssel.

Zenei pályán tanuló volt békési
növendékek hangversenye
A napokban olyan fiatalok adtak hangversenyt az Alapfokú Művészeti Iskolában, akik a békési zeneiskola volt növendékeként klasszikus zenét tanulnak, művészeknek készülnek az ország különböző zenei intézményeiben.
A zeneiskola tanárai rendszeresen visszahívják őket,
hogy szerepelhessenek, megmutathassák fejlődésüket, tudásukat tanáraiknak, a békési
közönségnek, s persze szüleiknek, nagyszüleiknek is.
A fellépő növendékek a következők voltak: Bagoly Dávid Budapesten végezte középiskolai tanulmányait, s jelenleg a Debreceni Zeneművészeti
Egyetem negyedéves hallgatója. Mozart D-dúr kürtversenyének első tételét játszotta kürtön.
Bellus Ferenc, a Békéscsabai
Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola tizenegyedikes növen-

déke. Chopin C-dúr etűdjét adta elő zongorán. Hegyi Norbert,
a Debreceni Zenei Szakközépiskola másodikos növendéke egy
ma is élő kortárs zeneszerző,
Kovács Béla darabját játszotta
klarinéton. Kovács Csilla szintén a Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola
végzős növendéke. Zongorán
adta elő Haydn D-dúr zongoraversenyének második tételét.
Oláh Levente is ebben az intézményben tanul magánének
szakon, de emellett tanítónak
készül. Giuseppe Giordani egy
művét énekelte olasz nyelven.
Erdei Péter, a Budapesti Liszt

Ferenc Zeneművészeti Egyetem elsőéves hallgatója. Oskar
Böhme trombitaversenyének
2-3. tételét játszotta trombitán.
Kalogeropoulou Konsztantina,
a Debreceni Zeneművészeti Egyetem harmadik évfolyamos hallgatója. Dohnányi Ernő
D-dúr konzertstück-jének első tételét adta elő csellón. Rónai Gábor szintén a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem másodéves hallgatója. Haydn trombitaversenyének első tételét játszotta trombitán. 
Zs. I.
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Éllovas Megye II-ben a Békési FC
Horgász
szemmel

Világversenyre készül
a békési testépítő
A 25 éves békési testépítő, Budai Dániel nemrégiben megnyerte a WBPF Hungary szervezet (a fitnesz és testépítő
világszövetség magyarországi tagszervezete) hódmezővásárhelyi regionális tehetségkutató versenyét, a Kriko Kupát. A fiatal sportoló lapunknak nyilatkozott.
- Mióta foglalkozik testépítéssel, mi vagy ki adott erre
indíttatást?
- Mindig is érdekelt a sport,
ez az életem mozgatórugója.
Mindig is kiemelkedő eredményt szerettem volna elérni. 2013-ban kezdtem el foglalkozni az erősportokkal, fek
venyomásban immár kétszeres
Európa-bajnok vagyok. Ez idő
alatt nagyon sokan biztattak,
hogy próbáljam ki magam a
testépítésben is.
- Kezdettől a versenyeken
való indulás volt a cél, vagy ezt
a sikerei hozták magukkal?
- Engem mindig is az élsport, a versenyzés motivált.
- Milyen lehetőségek vannak Békésen e sportág űzéséhez?
- Békésen is egyre több
konditerem nyílik, ami ezt
az igényt igyekszik kiszolgálni. Ilyen például a frissen nyílt
Double One Gym, én is ott készültem.
- Milyen versenyeken indult
eddig? Mit tart a legnagyobb
sikerének?
- Testépítésben ez a hódmezővásárhelyi volt az első versenyem. Örülök, hogy megálltam a helyem és súlycsoportomban bajnok lettem, valamint a különdíjat is elhozhattam, amit a legenergikusabb
versenyző címén kaptam.
- Mi a következő nagy cél,
nagy álom?
- Szeretném, ha világversenyen is tudnám kamatoztatni

A pergető horgászat talán a
legaktívabb horgászatok közé
tartozik.
A pergetésben nincsenek
felesleges sallangok és szerelékek, a csali közvetlenül van
felkínálva. Lényegesen eltér a
hagyományos helyhez kötött
horgászatoktól: itt nem etetőanyaggal kell becserkészni a
halakat, hanem az arra alkalmas műcsalival. Talán nem véletlen, hogy egyre többen próbálják ki a pergetést, hiszen állandó mozgásban vannak, ami
egyfajta sportként értékelhető. Helyről helyre vándorolnak, és így keresik a ragadozó halat. Nagyon eredményes
ágazata a horgászatnak, mert
rengetegféle ragadozó halra lehet pergetni. A vizekhez való
alkalmazkodás nem egyszerű.
Sokan választják az Élővíz-csatornát a pergetéshez. Jól is teszik, mert remek csuka- és balinállománya van, kimagasló
sügérállománnyal is rendelkezik, de van domolykó, sőt harcsa is. Bár utóbbinak a megfogása nagy kihívás.
Szekerczés Sándor
Az Esély
Állatvédő Egyesület
jogosítvánnyal
rendelkező,
állatszerető
munkatársat keres
napi 5 órában.
Jelentkezés: 0036-20/399-7809,
0036-70/947-3504

Kövesse
a Békési Újság híreit
a közösségi oldalon!

Címünk:
www.facebook.com/bekesujsag

Budai Dániel.

a tehetségem, de ez már nagyobb kihívást jelent fizikálisan és anyagilag is.
- Kinek tudja ajánlani a
testépítést?
- Mindenkinek ajánlom ezt
a sportágat, viszont aki versenyszerűen szeretné űzni, annak nagy kitartásra és fegyelemre van szüksége az edzéshez és az étrend betartásához.
- Magánemberként mit
árul el magáról?
- 25 éves vagyok, és a Készenléti Rendőrség kötelékében teljesítek szolgálatot, ahol
szintén jó hasznát veszem a fizikumomnak.
Szegfű Katalin

Fotó: Virág István.

A PERGETÉS

A megyei II. osztályú bajnokságban jelenleg a Békési FC vezeti a tabellát.

Remek érzés jelenleg a békési labdarúgást szeretőknek
a megye II. osztály tabellájára pillantani. Felnőtt csapatunk az első helyen áll 13 mérkőzésen elért 10 győzelemmel,
1 döntetlennel és 2 vereséggel,
31 megszerzett ponttal. A csapat tagjai szinte teljesen saját
nevelésű játékosok. Bíró Péter
együttesében jól kiegészítik
egymást a keretben lévő 28 év
fölötti, rutinosabb, és a csapat
zömét adó fiatalabb futballisták. Az pedig, hogy a kezdőcsapat felét 22 év alattiak alkotják, a jövőre nézve is bíztató.
A bajnokságban a nehéz
rajtot (döntetlen Dobozon és
vereség a Battonya ellen) egy
ötmérkőzéses győzelmi sorozat követte (a Békéscsabai
MÁV, a Bucsa, a Csorvás, az

Okány és a Csanádapáca ellen), mely megmutatta a csapat erejét. Mezőnyjátékban
és helyzetkidolgozásban is sikerült az ellenfelek fölé nőni, sőt, ekkor már a gólokkal
sem maradtak adósak a fiúk.
Ezek fényében az átlagosnál
jóval több néző volt kíváncsi
a Békésszentandrás elleni hazai rangadóra. A piros lapokkal is tarkított mérkőzésen
azonban a vendégek örülhettek (1-2). De a lendület nem
tört meg, Újkígyóson és Sarkadkeresztúron gólzáporos,
majd nemrég Sarkadon és
Gyomaendrődön igen nehéz
mérkőzésen egygólos győzelemmel a gárda továbbra is
vezeti a megyei másodosztályú bajnokságot – tájékoztatott Tokaji Attila technikai
vezető. Hozzátette: a bajnok-

ságból még nagyon sok van
hátra, a minimális cél a vezető hely megőrzése a téli szünetig. Négy pont az előny a
Békésszentandrás és a Lőkösháza előtt.
Ifjúsági és serdülő csapatainknál jelenleg az építkezés folyamata zajlik. Mindkét együttesnél korosztályváltás történt,
ennek következtében akadt
néhány távozó, de szerencsére az érkezők névsora hos�szabb. Az új „beszállók” zöme
most ismerkedik a nagypályás
futballal, de a hozzáállás, az
edzéslátogatottság megfelelő.
Remélhető, az elvégzett munka az eredményekben is megmutatkozik majd. Örömteli,
hogy a Szarvas János edzette
ifjúsági csapatból máris akadnak játékosok, akik a felnőtt
csapat ajtaján kopogtatnak.

Újabb találkozás
az Életrevalók Klubjában
Az Életrevaló Klubjába
olyan érdeklődőket várnak továbbra is, akik szeretnének
egy közösséghez tartozni. A
klub tagjai már leküzdöttek
nagy nehézségeket, betegségeket, vagy most tartanak a küz-

delem közepén, és szeretnének
erőt meríteni másoktól.
Következő klubfoglalkozás:
november 28. hétfő, 14:30-tól.
Helyszín: Tágas Tér Egyesület
(Szarvasi u. 2.)
Bővebb információ a 66/643-

588, +36-20/229-6290-as telefonszámokon munkaidőben.
Kapcsolattartók: Palotásné Balogh Erzsébet, Molnárné
Kiss Tímea, Balázs Beatrix.
A klub állandó pártfogója:
Dr. H. Kovács Eszter.
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