2017. szeptember 26.  XXV. évfolyam 19. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Összefogásból, a Nefelejcs Egyesület tagjainak és az elmúlt években hozzájuk kapcsolódott más személyeknek, „jó embereknek” a
közös munkájával valósult meg és eredményezett több száz látogatónak emlékezetes órákat a XII. Békési Tökmulatság szeptember
23-án. Varga Sándor nyugalmazott tanár, korábbi Nefelejcs-díjazott megnyitó szavaitól Balog Gáborné egyesületi elnök zársza-

Már nyomdában
a 2018-as Kalendárium
Elkészült a korábban sosem látott színes tartalmú 2018-as Békési Újság Kalendárium szerkesztői és tördelői munkája. A kiadvány immár a nyomdában várja végleges formába öntését. Átadó
ünnepsége október 20-án lesz. A 2018-as Békési Újság Kalendárium sok egyéb olvasnivaló mellett foglalkozik a békési í-ző nyelvjárással, a pákászok életével, az 1896-os választások helyi kampánykiadványaival, a fazekassággal, a protestáns felekezetekkel,
és a helyi patikatörténelemmel. Leírják a Békési Kajak-kenu Club
és a Békési Magyar Királyi Állami Kosárfonó Iskola átfogó történetét. Az idei kulcsmottóhoz: „örök változásban is állandóság”
számos változatos irodalmi pályázat, családtörténet és sorsleírás,
novellisztikus visszaemlékezés és fotósorozat kapcsolható. A kiadványt október derekától lehet majd megvenni, továbbra is változatlanul verhetetlen, 750 Ft-os áron. Mindenkit szeretettel várunk
a könyvbemutatóra, ahol a szerzőket és pályázókat a kiadó Családért Alapítvány megjutalmazza. Legyen ön is a részese!

váig számos látványosság és vidámság bírta maradásra a Tájház
udvarára érkezőket, kisgyermekes családokat és időseket egyaránt.
Volt bábelőadás, tökszépségverseny, óvodások és iskolások vidám
fellépése, hagyományőrző pásztor-betyárélet bemutató, előadás a
mogyorófélék termesztéséről, játszóház népi játékokkal, finom enni- és innivaló (a Csaviga-féle pacalpörkölt és vaddisznópörkölt,

Továbbra is igényelhető a támogatás
Az elmúlt évben vezette be a
város rekreációs támogatás címén a 60 év felettiek ingyenes
fürdő- és uszodabérletét, amely
gyorsan népszerű lett. A rekreációs bérlet azon 60 év feletti
békésieknek jár, akiknek havi jövedelme nem haladja meg
a 265500 forintot. Felhasználható 2 x 20 alkalommal a fürdő egész területén. A jövedelmet minden esetben igazolni
szükséges. A 20 alkalomra szóló bérletek a kiállítástól számított félévig érvényesek. A bérlet személyesen igényelhető a
Polgármesteri Hivatal 36-37-

Eredményes versenyévadot
zárnak a békési kajak-kenusok
Interjú Kálmán Tiborral, a Békési Kajak-kenu Club titkárával
- A kajak-kenu sport az
egyik legsikeresebb Békésen
az utánpótlás-nevelés és a
szabadidős sportok területén.
Hat év alatt 96 milliós fejlesztés valósult meg a klubnál.
Mit emelne ki, mi mindennel
bővültek a lehetőségek és nőtt
a sportolók, edzők komfortérzete?
- Az elmúlt években megdupláztuk az ingatlanjainkat,
jelenleg már a régi Csónakház

melletti, a Tátra utca 34. szám
alatt található ingatlan is a mi
kezelésünkben van. Mindkét
épületet teljes körűen sikerült
felújítanunk több pályázatnak
is köszönhetően, melyek közül csak az elsőhöz volt szükség 5%-os önerőre, a többi
100 százalékos támogatási intenzitású volt. Felsorolásképpen a megvalósult munkálatok: külső nyílászárók cseréje,
hőszigetelés, belső gáz-, víz-,

valamint a rózsafánk közönségsikert aratott), molnárkalács kóstolás, töklámpásfaragás, és még hosszan folytathatnánk. Tökkirál�lyá a Tündérkertben termett 21 kilós sütőtökkel idén a harmadik
osztályos Durkó Norbertet koronázták meg. A szép, őszi időjárás
kegyes volt a szervezőkhöz és résztvevőkhöz, pusztán a záró töklámpás felvonulást nem tartották meg a közelgő zivatar miatt.

villanyszerelés, fűtéskorszerűsítés, vizesblokkok teljes felújítása, festés, mázolás, burkolás, napelem, napkollektor felhelyezése, konditerem, TRXterem, tanmedence, garázs,
műhely, járda, parkoló, irodahelyiség kialakítása, emeleti
részen apartman kialakítása,
udvarrendezés, tároló konténerek, mikrobusz, versenyhajók, lapátok vásárlása.
(Folytatás a 8. oldalon)

es irodájában, ügyfélfogadási
időben.
A hévízminősítésű gyógyvíz
gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, görcsoldó, izomlazító és keringésjavító hatású. A
gyógyulni vágyó vendégek részére három medence áll rendelkezésre, melyeknek vize 20,
40 és 36 fokos. A Békési Uszodát évente 85-90 ezer személy
látogatja. A létesítményben
egy 25 méteres úszómedence
és egy tanmedence áll a vendégek rendelkezésére kiegészítő wellness szolgáltatásokkal.
A tanmedencében beépített

élményelemek, így pezsgőágy,
nyakzuhany, vízmasszázs, ezen
kívül egy 8-10 fő befogadására alkalmas szauna és gőzkabin

is a kikapcsolódást szolgálja.
Az uszodába váltott bérlet tartalmazza a szauna, valamint a
gőzkabin szolgáltatást is. 

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Fotók: Apáti-Nagy Lajos. További felvételek a gapixfoto.hu oldalon.

Sokakat vonzott az idei Tökmulatság a Tájházba

Hatvan év fölötti helyi lakosok ingyenesen használhatják az uszodát.
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A volt önálló gazdasági népiskola
Talán megbocsájtják nekem, amiért a fenti
címmel láttam el a Hőzső utcai a római katolikus egyház által átvett Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium régi épületszárnyát. Békésen
mindenki úgy ismeri,
hogy „Mezgé”, amely
viselte a Fehér Lajos és
Farkas Gyula nevét is.
De az intézmény eredetileg a címben jelzett nevet viselte, ezen
a néven alapították.
Dr. vitéz Durkó
Antal az intézmény történetéről a következőket írta a Békés nagyközség története
című könyvében a 168. oldalon. „1902-ben
nyílt meg. Gyakorló területe 19 kat. hold és

582 négyzetöl igen jó minőségű föld, melyet
örök használatra gróf Wenckheim Krisztina
engedett át a községnek iskola céljaira. Ekkor az iskola községi jellegű, de tanerői állami alkalmazottak
voltak.”
A régi épület idáig még megmaradt.
Az ablakokat sima,
vakolt keretelés veszi
körül. Így ránézésre
semmilyen különleges építészeti értékkel
nem bír. De mégis,
kultúrtörténeti okok
miatt a kisvárosi hangulatot árasztó régi épületszárnyat véleményem szerint feltétlenül védeni kell.
Bíró György, városvédő

MAGIX FATELEP
Tűzifa
(tölgy, bükk, gyertyán
valamint akácfa)

árusítása, feldolgozása
minden formában
(méteres, kuglizott, konyhakész)
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



Lipcsei Imre, bútorasztalos
66/417-071
Békés, Móricz Zs. u. 16.
70/336-4620
www. lipcseifatelep.hu

a kért méretben,
akár kiszállítással Békésen,
egész héten!
Tel.: 00 36-70/28-10-941

A véradásról
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradásszervezésben. Éves szinten 11-13 ezer véradóeseményt szervez. A véradások szervezése mellett
a véradók megbecsülése, a lakosság véradásra
buzdítása és a véradás ügyének népszerűsítése is
a feladatuk. Naponta mintegy 1800 véradót kell toborozniuk, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. Évente 54-55 ezer új véradó csatlakozik a véradók táborához.
Véradó lehet mindenki, aki
• egészségesnek érzi magát
• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves
• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot
• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal (személyi vagy más
fényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
•a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha
eltelt fél év, mióta elkészültek
A véradást egy orvosi vizsgálat előzi
meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy
végül adhat-e vért a jelentkező.
A Magyar Vöröskereszt véradás szervezési tevékenységét az Országos Vér-

ellátó Szolgálattal való szakmai partnerségben végzi. A véradás folyamatában az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai leveszik a
vért, majd a véradás után elvégzik a kötelező
vizsgálatokat és különböző vérkészítményeket
állítanak elő. A szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a
Hepatitisz-B, a Hepatitisz-C, a szifilisz kimutatására is.
Érvek a véradás mellett
1. A véradók egészségesek.
2. A véradók életmentők.
3. A véradók hősök.
4. A véradás egyben szűrővizsgálat is, így vis�szajelzést kaphat egészségügyi állapotáról.
5. A véradás igazi közösségi élmény, együtt
még jobb segíteni.
6. Egy véradással három beteg embernek segíthet.
Véradók napja
A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére
1988 óta november 27-e a Véradók Napja Magyarországon. Ezen a napon sokszoros véradók, véradószervezők és a véradás
ügyének támogatói
elismerést kapnak.

A krimiíró Agatha Christie
rajongói találkoztak
A nyári szünetet követően könnyedebb témával folytatódott a Püski Sándor Könyvtár
állandó klubfoglalkozása, az Irodalmi Svédasztal. A célkeresztben az európai krimi-királynő,
Agatha Christie állt. A szerző 80 regény és még
ennél is több novellát hagyott hátra, ezek túlnyomó része bűnügyi témájú. Christie a rekordok könyve alapján a harmadik legolvasottabb
szerző, csak a Biblia és Shakespeare előzi meg.
Az eredetileg operaénekesi pályája készülő angol-amerikai írónő 71 évesen kapott lovagi cí-

met, de az írást még ezután is folytatta. Két
visszatérő krimialakot teremtett: a kackiás bajszú, okoskodó Hercule Poirot detektív és a kötögető, éles eszű, kotnyeles idős asszony Miss
Marple alakjához újra és újra visszatért. Számos
filmfeldolgozásból is ismertté váltak.
Az irodalombarátok klubfoglalkozása legközelebb október 18-án lesz, Gellénné Körözsi
Eszter tanárnő a Reformáció Emlékéve alkalmából a protestantizmus magyar irodalomra
gyakorolt hatásairól tart előadást. 
Sz. K.

Művészeti oktatás a Reményhírben
A Reményhír Intézményben
a 2017/2018-as tanévben Alapfokú Művészeti Iskola indult.
A művészeti nevelést délutáni
foglalkozások keretében biztosítják a növendékeknek négy
tanszakon: hangszeres zene (gitár), grafika és festészet, társastánc, színjátszás. A jelentkezők
magas létszáma is megerősíti azt, hogy vannak a városban
tehetséges gyerekek, akiknek
az iskolai szakköri kereteken
túl is lehetőséget kell nyújtani
a további fejlődésre, művészeti adottságaik kibontakoztatására. A művészeti képzések
mindegyike az alkotás, a muzsikálás, a foglalkozások adta örömökön túl fejleszti a memóriát, a logikus gondolkodást, a
koncentrációt, az önbizalmat,
a szellemi és fizikai állóképességet, a kapcsolatteremtési és
együttműködési képességet.
Megtanít a fegyelmezett, rendszeres munkára és segít az ér-

Színjátszó foglalkozás a Reményhír Intézmény Alapfokú Művészeti Iskolájában.

zelmek kifejezésében, valamint
bővíti az általános műveltséget.
Mindezek pedig támogatják és
erősítik az iskolai tanulmányi
munka eredményességét is.
A képzésekre a korlátozott
létszám erejéig folyamatosan
lehet még jelentkezni. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy a szakmai munka
magas színvonalú legyen, amit

az Alapfokú Művészeti Iskolában oktató művésztanárok
mindegyike biztosít: Katkó Ferenc, a Békéscsabai Jókai Színház színésze és rendezője, Kutasi Emma rajztanár, Kis Viktória és Hajas Tibor táncművészek, Horváth Elek, Szilágyi
Attila és Sallay Gergely gitártanárok, valamint Pocsaji Ildikó szolfézstanár.
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Ügyeletes gyógyszertár
Szeptember 23-30.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Szeptember 30-október 7.
Turul Patika (Piac tér)
Október 7-14. között
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Horváth Ferenc és Kneifel Veronika, Kis Norbert László és
Mészáros Judit (Jászkisér),
Bodoczki Emánuel és Burai
Helga Gina (Mezőberény), Liszkai Sándor Attila és Nagy Ildikó
(Várpalota), Boda László (Gyula)
és Kovács Szamanta (Gyula).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Gáll István (57 évesen, Bélmegyer), Krizsán János (76), Barabás Béláné Hőgye Margit (82),
Szűcs Rozália (67), Csatári Sándor (64), Fekecs József (70),
Apáti-Nagy Károly (78, Kamut),
Varga Ferenc (65), Mátyus Istvánné Nyári Anna (82).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

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

Egymillió a koraszülöttmentőre
a jótékony sütivásárból
Szeptember 18-át jelképesen átadták azt az 1 millió
45 ezer forintot a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak, amelyet az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete gyűjtött össze a Madzagfalvi Napok süteményvásárán. Juhász Zoltán, az egyesület elnöke, helyi cukrászmester kezdeményezésére az
ország huszonhárom cukrászata összesen 2500 szelet sütemény ajánlott fel a nemes
célra, melyet a szeptember
eleji fesztivál második napján értékesítettek. Szeghalmi,
békési, gyulai, békéscsabai,
kondorosi, szarvasi, budapesti, érdi, rákospalotai, veresegyházi, tatabányai, hévízgyörki,
székesfehérvári, körmendi, dabasi, ceglédi, zalakarosi cukrászok egyaránt a nemes ügy
mellé álltak, és több vállalkozó más módon, például szállítással, a sütemények hűtéséhez szükséges berendezések
biztosításával vagy pénzadománnyal járult hozzá az elképzeléshez. A fesztivállátogatók szívesen támogatták a ko-

A felvételen balról jobbra Horváth Ferenc, dr. Abdulrahman Abdulrab
Mohamed, Juhász Zoltán és dr. Kiss-Rigó László.

raszülött mentőautó beszerzését. Több vállalkozó pedig
100-300 süteményt vásárolt,
majd azt eljuttatta kórházakba, nehéz sorsú gyermekeknek
és embereknek.
Az átadó ünnepségre eljött Horváth Ferenc, a Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestületének elnöke
is, aki kezdettől a kezdeményezés mellett állt, továbbá
itt volt dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi római katolikus püspök, az Ausztráliai és
Békési Polgárok Egyesületének tiszteletbeli elnöke is. Dr.

Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszü
löttmentő Alapítvány elnöke
azt emelte ki, milyen felemelő érzés, hogy a Békés megyei
leendő mentőautó beszerzését
az ország távoli pontján élő jóérzésű cukrászmesterek is fontosnak tartották.
Az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete máris a következő nagy feladatra készül:
a Csabai Kolbászfesztiválra,
amelynek díszvendége idén
Ausztrália lesz, és eljövetelét
ígérte a bécsi ausztrál nagykövet is. 

A Békési Újságot
kéthetente keresse
a postaládájában!

ni a keletről érkező bevándorláshullám kontinensünkre gyakorolt hatásait, kihívásait, de ös�szességében nem tudtak megegyezni abban, hogyan lehetne
ennek veszélyeit kivédeni, és ebben a folyamatban a keresztényeknek milyen szerepük lehet.
A rendezvényről bővebben következő lapunkban írunk.

Fess
Rochilde
ŐSZI

Lehoczki autómosó és autókozmetika
Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás
 utánfutó kölcsönzés

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

Balról jobbra Pintér Lajos, Velkey Gábor és Mucsi András.

 cipő
 dzseki
 mellény
 bőrkabát
 extra táska
 fürdőszobaszőnyeg
 pléd, paplan
 munkaruha

érkezett
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Megvilágosodás napja városunkban is
A többéves gyakorlatot követve idén is lesz Békésen
Megvilágosodás napja a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kezdeményezésére. A közlekedésbiztonsági
célú rendezvény a kerékpárosokat szólítja meg. Október
6-án, pénteken a piactéri kerékpár szervizben „Ha egyet
vesz rögtön kettő lesz!” akci-

ót tartanak, aminek lényege,
hogy aki e napon megvásárolja kerékpárja első világítását, ajándékba kapja a hátsó

Rekeszek
Pálmai
Tamás

Európa jövője és az iszlám
Velkey Gábor szociológus,
Mucsi András történész és Pintér Lajos lelkész (Hit Gyülekezete) közreműködésével rendeztek
kerekasztal-beszélgetést és fórumot szeptember 22-én a kulturális központban. A nagy érdeklődés övezte rendezvény témája
Európa jövője és az iszlám volt.
Az előadók igyekeztek felvázol-

Jegyzet

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

villogó lámpát (a készlet erejéig).
A napot figyelemfelhívó és
példamutató esti kerékpáro-

zás zárja. Gyülekező fél héttől,
start 19 órakor a Széchenyi téri műszaki áruház előtti, katolikus templom mögötti parkolóból. Működő világítás kötelező!
Aki az akció bármely programján részt vesz, sorsjegyet
kap, és ajándéksorsoláson vesz
részt, melyre a felvonulás után,
körülbelül fél nyolctól a piactéren kerül sor.


Általánosságban korlát,
falak, kerítés, gát, által képezett zárhely. Zárt hely
tehát, de nem elzárt, bármikor kinyitható, a tartalma használható. És arra is
jó, hogy óvja, s ha kell, el is
rejtse a külvilág, a rosszakaratú, sanda szándék, a kandi szem elől a féltett tartalmat. Olykor el is feledkezhetünk róla, s talán sosem
használjuk a benne felejtett
értékeket. Ám van helyzet,
amikor automatikusan kinyílik, és hihetetlen dolgokat eredményez felbukkanása.
Így történhetett azzal az
emberről, akinek létezéséről volt népjóléti miniszterünk adott hírt minap:
„Tegnap halt meg 77 évesen
Stanislav Petrov. Ha tudod
ki volt, gondolatban tisztelettel meghajtom a fejem
előtted. Híre, neve hozzám
csak most, halála alkalmából jutott el, pedig alighanem neki köszönhetem,
hogy élek. Óriásit alkotott
ő, még 1983. szeptember
26-án, azzal, hogy nem tett
semmit. Azaz nem jelentette feletteseinek, hogy a
szovjet rakétavédelmi rendszer jelzése szerint ballisztikus rakétákat indítottak
el az amerikaiak a Szovjetunió felé. Úgy ítélte meg,
hogy ez csak tévedés lehet:
egy valódi támadást sokkal nagyobb erőkkel kell
végrehajtani. Ha a szabályzat szerint jár el, a szovjet válaszcsapás megindul,
és benne vagyunk akár az
egész Föld elpusztításával
járó atomháborúban. Később elmondta, hogy valami belső hang, egy megérzés bírálta felül benne a számítógépek jelzéseit.” Azaz
talán épp az általa tagadott
Jóisten nyitotta ki a lelkében azt a rekeszt, amelynek
eddig fel nem ismert tartalma megállította a telefon
felé nyúló kezet.
A lélek rekesze a test,
az észé az agy, a szereteté, a szerelemé a szív, szoktuk mondani, kicsit megszokásból. Ha elgondolkodunk rajta, már sokkal
bizonytala-nabbak leszünk,
és hajnalig tudnánk vitázni e témáról. Nagyfiam - ki
egy nehéz út igen rázós szakaszán van túl épp - emlí-

tette a múltkor, hogy az
ugyan segítő, de nagyon kemény szerek gyötörte testéből, berzsenyiesen („A szilaj lélek rekeszét kitörvén a
nap útján túl magasan csapongott.”) szökött meg pillanatra lelke és katartikus
módon szakajtotta rá az érzést: ő székely. Úgy tört elő
a rejtett rekeszből a felismerés, hogy meglett férfi létére
elsírta magát.
És rekeszt használ a fotós, az operatőr, rekeszben
lehet a virág magja, rekes�szel - értsd gát - zárjuk el a
vizet, védjük házaink, ebben tartjuk dolgaink (polc,
fiók, szekrény, stb.), de ilyen
rekesz a pince és a padlás is,
no, meg a kamránk, s a példák sora szinte végtelen. Az
imént meg rekeszbe tettem
(zárójelbe) pár szót. A rekeszek hasznosak tehát. A
szerszámosládákat is rekeszekre bontják, hogy kön�nyebben lehessen megtalálni bennük a dolgokat. De
mi a helyzet a hitünkkel,
lelkiségünkkel? - kérdezték
minap protestáns barátaink.
Rekeszbe zárjuk, és csak néha vegyük elő? „Sajnos vannak, akik csak vasárnaponként viselkednek igaz emberként, a hét többi napján
a szent haragot képviselik,
vagyis a hitüket külön rekeszben tartják.” Van benne igazság. Pedig tudhatjuk: mit sem ér az egy órás,
misényi, istentiszteletnyi
hit. Az számít, mit teszek a
hét többi 167 órájában. Milyen elszántsággal, mekkora
lélekkel, milyen példát mutatva sáfárkodok napokra,
órákra, percekre lebontott,
kirakatba kitett mindennapi életemmel? Ismerem-e,
becsülöm-e matrjoskás rekeszeim? Magam, családom,
szülőföldem, választott településem, országom, népem, nemzetem, anyanyelvem, földrészem, világom,
hitem polcait, fiókjait rendben tartom-e?
Sorsdöntő dolgok ezek a
mai zilált korban, hol épp
mi, Európa maradék végváracskáiban élők vagyunk
lassan az egyetlen gátja annak az agyament tervnek,
mely összes, még rejtező rekeszfalunk áttörvén agyatlan egyen masszává kavarná, silányítaná messze nem
ideális, de még épp élhető világunk. Használjuk
hát rekeszizmunk, vegyünk
nagy levegőt, s engedjünk
szabad teret annak, amit
székely és magyar észnek, s
virtusnak hívnak. Mert egy
„keresztalja” vagyunk.
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Változóban a világ körülöttünk, de biztos vagyok benne, sokkal többen imádkoznak ma, mint gondolnánk, sokkal többen,
akár mint a görögök. Az alábbi szakasz a Bibliából meg-megállít
az utóbbi időben. Néhány kérdést újra és újra felteszek magamban. Ők is látni akarják a Jézust? Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek fia? A földbe esett gabonamag - az Isten országának fiai – egymaga marad vagy elhal? Értem szól az isteni
hang, vagy tiértetek?
János evangéliumában olvassuk: Néhány görög is volt azok
között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent.
Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt,
és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: „Uram, Jézust szeretnénk
látni.” Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: „Eljött az
óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia. Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal
meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.
Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és
ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az
órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám,
dicsőítsd meg a te nevedet!” Erre hang hallatszott az égből:
„Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A sokaság
pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: „Angyal beszélt vele.”
Jézus megszólalt: „Nem énértem hallatszott ez a hang, hanem
tiértetek…
Balog Tibor, lelkipásztor

Szükség van arra, hogy a kikérjék a magyar választók
véleményét, ezért a Fidesz-KDNP arra kérte a kormányt,
hogy indítson nemzeti konzultációt. Az Európai Bíróság
kvótával kapcsolatos döntése ugyanis szélesre nyitotta az
utat a migránsok állandó elosztási mechanizmusa előtt.
A migrációs ügyekkel foglalkozó uniós biztos már utalt
is arra, hogy ki kell dolgozni egy ilyen tervet. A Sorosterv része, hogy évente egymillió bevándorlót kell Európába hozni, le kell bontani a határokat, állandó mechanizmussal ezeket az embereket szét kell teríteni Európában, fejenként 9 millió Ft-ot kell adni nekik, és erre az
uniónak hitelt kellene felvennie. Már javasolták is, hogy
emeljék fel a német norma szintjére a migránsok ellátására fordítandó összeget az Unióban. A Fidesz-KDNP szerint, a migráció nem megoldás a demográfiai válságra és
a munkaerőválságra, és súlyosan veszélyezteti az európai
emberek biztonságát, értékeiket, szokásaikat, önazonosságukat. Hazánk nem a migrációban látja a megoldást,
hanem a gyermekvállalás megkönnyítésében. A kormány
a fő iránynak a család és a munka összeegyezetését tartja, például az otthoni munkavégzés, a részmunkaidő, a
munkaerő-kölcsönzés és az atipikus foglalkoztatási formák elősegítése által.

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

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

Magyar és lengyel szablyavívók bemutatója a Galéria dísztermében.

folyamán. Ő a központi alakja Kertai Zoltán festőművész
vívómestereket,
nevezetes
huszár ezredeseket megörökítő realista stílusú, szintén

most kiállított sorozatának,
továbbá bemutatták a Katona Filmstúdió idén róla készített félórás dokumentumfilmjét. Borsody Lászlóról Máday

Norbert, a Magyar Szablyavívó Iskola alapítója írt vaskos élettörténetet. A géniusz
című kötetet szintén a közelmúltban mutatták be.
A békési eseményen Máday
Norbert és Kertai Zoltán méltatta a magyar kardvívósport
eredményeit, a katonai hűséget pedig a magyarság máig
megtartó erejének nevezték.
Az est különlegessége a lengyel
és a magyar szablya iskoláknak
a bemutatója volt. Formagyakorlatozásuk során a vágásformákat, a szablyával való párharc főbb formáit mutatták be.
Az ünnepi műsorban fellépett
még Vesztergán Miklós tárogatóművész, Balázs Csongor
színész és a Belencéres Néptáncegyüttes néhány szólótáncosa is. 
Szegfű K.

Hatvanéves érettségi találkozó
Egy ember életében hatvan
esztendő bizony eléggé hos�szú idő. Hetvennyolc év pedig
különösen az. De ennyi idősek
most azok az emberek, akik a
napokban ünnepelték hatvanéves érettségi találkozójukat.
A Szegedi Kis István Gimnázium 1957-ben érettségizett
három, 4/A-B-C osztályainak
volt tagjai jöttek el erre a találkozóra. Az akkor 74 fős három osztály diákjaiból 21-en
jelentek meg ezen a rendezvényen. Többen már elhunytak a volt iskolatársak közül. S
néhányan más városokban élnek, például Dunakeszin, Pécsett, Tökölön, de többen laknak Budapesten is. A találkozó
elején az egyik szervező, a Békéscsabán élő Dr. Végh Lászlóné Bede Zsuzsanna köszöntötte a megjelenteket, majd
Juhász János tanár úr is ezt tette, az egyetlen pedagógus, aki
még él az 1950-es évek közepének-végének tanárai közül.
Egy ideig igazgatója is volt az
intézménynek. Őt a volt diákok tiszteletbeli osztályfőnöküknek nevezték ki. Az 195357-es években Polgár Lajos

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Görögök 2017-ben…

Nagyszabású ünnepségen
emlékeztek meg Békésen a
Magyar Kard Napjáról a Galéria dísztermében, ott, hol
kiállítást is berendeztek lovassági legénységi, gyalogtiszti,
tiszti szablyákból, párbajkardokból, vívószablyákból, aranyozott dísztőrökből. A tárlókba lovassági kiképzőkard,
a Horthy-korszakból vívókard és vívósisak is került, továbbá szintén emléket állítanak az olimpiai aranyérmeket
évtizedeken át halmozó magyar kardsportnak, kiemelten pedig Borsody Lászlónak,
aki fővívómesterként a két világháború között megalapozta a magyar katonai vívókiképzés nemzetközi sikerességét. Borsody személye több
ízben is előtérbe került az est

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Csendesül... A magyar kardforgatókat ünnepelték

A hatvan esztendeje érettségizett egykori gimnáziumi tanulók. Középen elöl Juhász János tanár úr.

volt az igazgató, akitől azt az
útravalót kapták a diákok: „Én
a javukat akarom, hogy vigyék
valamire az életben”. A három
egykori osztály osztályfőnökei
pedig a következő tanárok voltak: Az „A” osztálynak Bíró
Lajos, a B-nek Vetési Sándor, a
C-nek pedig Kováts József.

A találkozót még hárman
hozták létre. A főszervező, Budapesten élő Tallér Ferenc mérnök, kutató, Turi Istvánné Vad
Katalin – aki egy ideig a békési
posta vezetője volt –, valamint
Szilárd Istvánné Altmann Margit. A volt diákok még a találkozó elején megkoszorúzták az

egykori tanárok emlékfalát a
gimnázium félemeletén, majd
az emlékezés zárásaként az
egyik étteremben fogyasztották el ebédjüket, tovább folytatva beszélgetést az elmúlt
hosszú évtizedek eseményeiről,
életük alakulásáról.
Zsombok Imre

Békésiek az Országházban
Védők és Építők – Magyarok a keresztény Európában
címmel rendezték meg Magyarország legnagyobb taglétszámú vallási civil szervezetének, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) XI.
országos kongresszusát szep
tember 16-án. A közel félezer
küldött jelenlétében megtartott nívós előadásoknak a Parlament felsőházi díszterme
adott otthont. 12 fős küldöttséggel vett részt a tanácskozá-

son a békési KÉSZ szervezet is.
Vezetőjük, dr. Pálmai Tamás,
a szervezet országos vezetőségi
tagjaként a kongresszus egyik
aljegyzői szerepét is betöltötte. A legnagyobb médiaérdeklődés Orbán Viktor miniszterelnök „Magyarország jövője
Európában” című felszólalását övezte, míg a legnagyobb
közönségsikert a békésiek között Fabiny Tamás evangélikus
püspök „Európa: mítosz vagy
álom?” című eszmefuttatása

aratta. A kongresszus további előadásai között Gál Kinga Európa Parlamenti képviselő az öreg kontinens jövőjéről,
Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke
a krisztuskövetés mai formáiról fejtette ki gondolatait. Szó
esett még a keresztények ökumenikus összefogásának erejéről és a keresztényüldözésről is.
A pontot az i-re záró előadásával Benvin Sebastian, Indiából
hazánkba került misszionárius
tette fel. Bármennyire is mes�-

sziről és idegen kultúrából érkezett, az Európában és benne Magyarországon zajló folyamatokat belülről látja. „Európa nem lehet semleges. Dönteni kell: Istent választjuk-e
vagy sem. Ha őt, akkor kivezet
a nehézségből, bár ez sem lesz
könnyű. Langyosak nem lehetünk. A semlegesség már pusztulás” – mondta a KÉSZ kétévenkénti országos kongresszusán a fővárosban a verbita szerzetes. 
Szegfű Katalin
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Békési sorsok, békési arcok

A bizalom alapja, alap a bizalom
- A Nefelejcs Egyesület egyik
alapító tagja vagy. Mesélj erről az
olvasóknak!
- 2006-ban megkerestek, hogy
alakul egy egyesület, és a barátnőm is hívott, nézzük meg, biztosan jó lesz ott. Akkoriban még
elég képlékeny volt az egész, de
megtetszett, mert mindig is érdekeltek a régi hagyományok, szokások. Az egyesület vezetője, Balog
Gáborné Pannika is ismerős volt,
Meg szerettem volna valahova tartozni, ahol jól érzem magam, hát
maradtam. A kezdetekkor még a
Zsinórosban találkoztunk és kezdtük el az első Tökmulatság szervezését. Ünnepek táján pedig játszóházzal vártuk a gyermekeket. Ma
már több nagyrendezvényünk van
minden évben. Később átkerültünk a Dr. Hepp Ferenc iskola épületébe, mostanában a Civil Házban
vannak a gyűlések. Elég sokan vagyunk pedagógusok, ez is segített,
hogy otthon érezzem magam az első perctől fogva. Közel három éve,
a tisztújításkor az a megtiszteltetés
ért, hogy a tagok javasoltak alelnöknek és meg is szavaztak, így
azóta ennek a feladatnak is próbálok megfelelni. Igyekszem a heti
gyűlésen jelen lenni, részt vállalni
a rendezvényeink szervezésében
és lebonyolításában. Egyáltalán aktívan jelen lenni az egyesület életében. Van egy aktív mag, akikkel

nagyon összekovácsolódtunk s ez
a biztosítéka, hogy gördülékenyen
menjen minden. Hasonló érdeklődésűek vagyunk, mindannyian tiszteljük és szeretnénk megőrizni hagyományainkat az utókor számára,
sokat tanulunk erről egymástól is.
Nagyon sok felejthetetlen élményt
őrzök, mindegyik rendezvényünk
mást ad, más-más okból kedves a
számomra, de szívemnek a legkedvesebb talán a díjátadónk. Jó látni
a kitüntetettek meglepett arcát, és
az örömüket, meghatottságukat.
Mindig remek a hangulat és jól érzem magam kis közösségünkben.
- Úgy tudom, ugyanilyen lelkes
tagja vagy egy szakkörnek is.
- Igen, tagja vagyok a babavarró szakkörnek is. A kulturális központ többféle tevékenységet hirdetett meg lehetőségként: kötést,
horgolást, hímzést, varrást. Jómagam a patchwork technikát (foltvarrást) és a rongybabavarrást választottam és egy évig csináltam is
mindkettőt párhuzamosan. Aztán
be kellett látnom, hogy a munka
és a család mellett sok a kettő, így
maradtam a babavarrásnál. Hetente találkozunk a Derűsházban, kitaláljuk, mit készítünk szabásminta alapján, vagy csak egyszerűen
beszélgetünk a problémáinkról,
gondjainkról, örömeinkről. Igazi
baráti kört alkotunk, még nyaralni
is szoktunk együtt. Már négy alka-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Beszélgetőtársam az 59 éves Oláh Ibolya. Életét a bizalom lengi
át. Bízni egymásban, nála ez evidens. Mosolygós közvetlensége
is azt sugallja környezetének: bízom benned, s bízz meg te is, ez
az alap, hogy jól tudjunk együtt dolgozni. Ez vezérli a munkahelyén is. Nem átlagos óvónő.

lommal voltunk például Parádsasváron és tettünk onnan kirándulásokat az érdeklődési körünknek
megfelelő helyekre, pl. Hollókőre.
A kreativitás mindig is központban
állt az életemben. Pár éve elsajátítottam a szappankészítés alapjait is és ellátom a családomat saját kézműves szappanjaimmal. Az
idén nyáron pedig a selyemfestéssel ismerkedtem meg Budapesten. Számomra a kikapcsolódást a
kreatív tevékenység jelenti.
- Mit kell tudni rólad, az óvónőről?
- Mindig is vonzódtam a kisgyerekekhez. Az érettségi után az
Ótemető utcai óvodában kezdtem
el dolgozni képesítés nélküli óvónőként. Ott még inkább kedvet
kaptam a pályához, ezért jelentkeztem a szarvasi Brunszvik Teréz
Óvónőképzőbe és felvételt nyertem annak nappali tagozatára. A
diplomámat 1980-ban kaptam

.

kézhez. Muronyban 1985 óta dolgozom és hét évig voltam vezető
óvónő. Közben fejlesztő óvodapedagógusi képesítést is szereztem.
Közel 38 éve ez a hivatásom.
- Mit szabad tudni a magánemberről?
- Szeghalmon születtem 1958ban, de kisgyermek korom óta Békésen élek, itt nőttem fel. Szeretem
ezt a várost. Itt jártam óvodába, iskolába, majd a Szegedi Kis István
Gimnáziumban érettségiztem. Az
óvónőképzőt Szarvason végeztem
el. Édesapám Oláh Sándor Ernő,
aki nyugdíjba vonulásáig a Startnál
dolgozott. Édesanyám Oláh Sándor
Ernőné, Terike, a kereskedelemben
és egyéni vállalkozóként tevékenykedett, de leginkább a piacról ismerik őt sokan. Most már a nyolcvanas éveikben vannak, és a közeljövőben ünnepeljük a 60. házassági évfordulójukat. Nagy szeretetben
neveltek minket a testvéremmel. Ildikó építész lett. Két gyermekem
már felnőtt, családjuk van. A lányom Somoskői Judit, szintén óvónő a Dunántúlon, a férje is pedagógus. A fiam, Somoskői Bence
biológus és az Állatorvosi Egyetemen dolgozik, a felesége is biológus. Büszke vagyok rájuk! Négy
unokám van, egy hatéves kisleány
és három kisebb fiú. A távolság ellenére igyekszem minél több időt
velük tölteni. Összetartó család a
miénk. Régi álmom, hogy utazhassak, kirándulhassak. Ez eddig kimaradt az életemből, de most szeretném bepótolni. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Dr.
Farkasinszky Erzsébet főorvosnő.

Tortamustra

a Munkácsy Mihály Múzeumban

Pályázati felhívás
A Munkácsy Mihály Múzeum pályázatot hirdet profi cukrászok és sütni
szerető amatőrök részére „Innováció – Új ízek, formák és technológiák a torták világában” témában, három kategóriában, magas összegű
díjazással.
Díjak:
I. Kategória: 80.000 Ft fődíj, 40.000 Ft második helyezés
és 20.000 Ft harmadik helyezés
II. Kategória: 50.000 Ft fődíj, 25.000 Ft második helyezés
és 10.000 Ft harmadik helyezés
III. Kategória: 50.000 Ft fődíj, 25.000 Ft második helyezés
és 10.000 Ft harmadik helyezés
Diák- és Közönségdíj, valamint számos különdíj
talál még gazdára.
A pályázati felhívás és a jelentkezési lap letölthető
a Munkácsy Mihály Múzeum honlapjáról: www.munkacsy.hu
A beérkezett cukrászati alkotásokat
kétnapos nagyszabású tortakiállítás és -fesztivál
keretein belül tekintheti és kóstolhatja meg a nagyközönség.
Várjuk jelentkezését!
További információ és felvilágosítás kérhető
a 66/323-377 telefonszámon vagy az mmm@bmmi.hu e-mail címen.

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Szülőcsoportos beszélgetések
a bölcsődében
A család az a közösség, amely a gyermek számára a biztonságot, védelmet nyújtja, biztosítja a fejlődéséhez szükséges feltételeket. A gyermek bölcsődébe kerülésekor a család és a bölcsőde közös feladata az egyéni igényekhez alkalmazkodó nevelés,
gondozás, személyiségformálás megvalósítása. Ennek érdekében
a szülők és a kisgyermeknevelők együttműködésére van szükség.
Egymás kölcsönös segítése, a nevelői feladatok összehangolása, a
vélemények egyeztetése mind-mind fontos. Ennek egyik formája
a szülőcsoportos beszélgetés. A tartalmas és hasznos beszélgetéshez a kisgyermeknevelők mindig előkészülnek. Első feladat a témaválasztás, amit a szülőkkel megbeszélnek, az őket éppen foglalkoztató témákból választva. Ebből a témából a kisgyermeknevelő az aktuális szakmai előírásokat figyelembe véve felkészül. A
beszélgetés időpontját a szülőkkel egyeztetve, közösen határozzák meg. A beszélgetésre legalkalmasabb helyszín a csoportszoba.
A beszélgetést vezető kisgyermeknevelő elmondja a beszélgetés célját, ismerteti a témához kapcsolódó szakirodalmat és ös�szefoglalja a munkája során tapasztaltakat. Ezt követően a szülők is elmondják problémájukat, megoldási lehetőségeket várva a kisgyermeknevelőktől, illetve a szülőtársaktól. A bölcsődei
szakember célja, hogy minden résztvevőt igyekezzen bevonni a
társalgásba. Tapasztalatom szerint, hogy ha a kisgyermeknevelő elfogadó és őszinte érdeklődést mutat a szülő (gyermek) problémája iránt, akkor a beszélgetés minden tagja nyíltan beszámol kételyeiről, aggályairól és bevált módszereiről. Előfordulhat,
hogy az adott problémára a szülők által javasolt módszer szakmai szemmel nem tartozik az ajánlott nevelési módszerek közé,
ebben az esetben a kisgyermeknevelő feladata, hogy erre felhívja
a szülők figyelmét. A szülőcsoportos megbeszélések hozadéka a
probléma megbeszélésén és megoldásán kívül, hogy a kisgyermeknevelők még jobban megismerik a szülőket, a szülő-gyermek kapcsolatot, ezáltal jobban megértik a gyermek reakcióit is.
Másrészt a szülők is képet kapnak a kisgyermeknevelők nevelési
elveiről, és erősödik a bizalom.
Zseák Lászlóné, bölcsődevezető (Gólyafészek Bölcsőde)

Polgárőrök vetélkedtek
Idén is városunk adott otthont a Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Békési Városi Baleset-megelőzési
Bizottság szervezésében megtartott XIII. Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny megyei döntőjének. A megmérettetésre a rendőrkapitányságok
nyolc négyfős csapatot neveztek be, így 32 polgárőr teljesítette az elméleti és gyakorlati feladatokat. A rendezvény
megnyitóján Ladányi Zoltán r.
ezredes, a Békési Rendőrkapitányság vezetője köszöntötte a
résztvevőket. A tesztek kitöltése után az önkéntesek gyakorlati pályán bizonyították
felkészültségüket, tették próbára ügyességüket. Az eredményhirdetésen Pelleg József

r. alezredes, a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője köszönte meg a
polgárőrök rendőrséget segítő munkáját és azt, hogy ilyen
sokan részt vettek a versenyen.
A csapatok között a szarvasi
polgárőrök voltak a legeredményesebbek, csapatuk tagjai:
Gombkötő Sándor, Pljesovszki
János, Molnár Zsolt és Jansik
István. A második a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
csapata, míg harmadik a Békési Rendőrkapitányság csapata lett. Tagjai: Gál Ferenc,
Nemes Márton, Balog László
és Litauszki Zoltán. Az egyéni összetett versenyt Gombkötő Sándor, a Szarvasi Polgárőr
Egyesület tagja nyerte meg.

6

2017. szeptember 26.

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
Muronyban parasztház eladó 1 millió Ftért. Tel.: 30/812-72-84.
Vésztőn családi ház eladó 2 millió Ft-ért.
Tel.: 66/478-185, 30/85-55-298.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Hajó u. 18. számú ház 4 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 66/413-567, 66/412-599.
Fáyn I. emeleti egyszobás lakás eladó 5
millió Ft-ért. Érd.: 30/444-3984.
Tarhoson tanya eladó 1,7 hektár földdel,
szőlőssel, gyümölcsössel. Irányár: 5 millió
Ft. Tel.: 30/913-60-39.
Háromszobás, összkomfortos családi ház
eladó a Kisvasút sor 19. szám alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 70/24-55-139.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-9082.
Kinizsi u. 51. szám alatti ház eladó. Irányár:
5,1 millió Ft. Érd.: 30/389-69-53.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó 5,5 millió Ft-ért vagy
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Bocskai u. 57. szám alatti felújított ház
6,1 millió Ft-ért eladó. CSOK-ra is. Tel.:
66/412-955, 30/203-73-41.
Fürdő közelében háromszobás, összkomfortos lakóház melléképületekkel kis
telken eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Tel.:
20/265-01-55.
Váradi u 30/1. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás eladó az Adyn vagy kertes házra cserélhető.
Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de
nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/402-26-37.
Kétszobás társasházi házrész eladó a Petőfi utcában 7 millió Ft-ért. Tel.: 70/37261-86.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es
telken háromszobás ház sok melléképülettel eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/97329-64.
Ady 12-ben tehermentes, 64 m2-es, 2+
félszobás, II. emeleti, erkélyes téglalakás
eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-79-26.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Karacs 1-ben I. emeleti lakás eladó 9 millió Ft-ért. Tel.: 20/265-94-21.

Apróhirdetések
Ady 10-ben I. emeleti, 70 m2-es, 2,5 szobás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/633-82-53.
Muronyban tehermentes, kétszintes családi ház eladó vagy békéscsabai lakásra
cserélhető II. emeletig. Ára: 9,6 millió Ft.
Te.: 30/222-51-02.
2,5 szobás II. emeleti felújított lakás beköltözhetően eladó a belvárosban. Irányár: 9,7 millió Ft. Érd.: 20/344-89-36.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
70/77-44-751.
Békés központjában 3 szobás 72 m2-es
földszinti ebédlős gardróbos lakás eladó.
Irányár:11 millió Ft. Érd.:06-70-218-9532.
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyosós kockaház nagy portán, melléképületekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár:
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:70/51275-65.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű,
egyszerűen alakítható, családi ház eladó.
Irányár:18 millió Ft. Érd:36 70/279-62-26.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Kiadó ingatlan
Karacs utcában kétszobás, első emeleti
lakás kiadó. Érd.: 70/354-09-54.

Kert, szántóföld
Csatárkertben az Élővíz-csatorna és kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsös eladó. Fúrt kút, villany, pihenőhely, főzésre
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Rosszerdőn termő gyümölcsös kis kőházzal eladó. Tel.: 66/634-372, 18 óra után.
Telekgerendáson 4 hektár szántóföld eladó. Érd.: 70/366-61-48.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is
lakható nyaralóval eladó. Villany, fúrt kút.
Fizetéskönnyítéssel. 20/800-86-71.

Jármű, alkatrész
Elektromos kerékpárt veszek 27 ezer Ft-ig.
20/50-89-092.
Jó állapotú pedálos Suzuki EKO robogó alig használt gumikkal eladó. Érd.:
30/924-81-44.
Forgalomból kivont Mercedes Benz kisbusz egyben vagy bontásra eladó. 30/9455-433.
Popcorn robogó kis hibával eladó. Tel.:
70/387-11-31.
Simson Schwalbe eladó. Tel.: 20/346-7700.
Lofty elektromos kerékpár eladó. Érd.:
30/314-58-02.
Gyulán 126-os Fiat, csomagtartótető,
utánfutó ponyvával, friss műszakival eladó. Tel.: 30/648-39-12.

Állat
Anyakecskék, bakgida eladó vagy szárnyasra cserélném. 20/472-96-58.
Féléves póni kancacsikó eladó. Érd.:
30/211-83-38.
Előnevelt csirke, liba, kacsa, némakacsa,
gyöngyös eladó. Raktár u. 24. 70/88193-00.
Azonnal elvihető kuvasz kiskutyák eladók.
Tel.: 30/279-46-96.
Anyabirkák eladók. 30/485-99-16.
Három kiscica ingyen elvihető. 70/50808-95.
8 db nyolchetes csöngő hasú és fehér húsjellegű keverék malacok eladók.
20/800-86-71.

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 3. kedd 12 óra

Társkeresés
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő 24 éves békési fiatalember társat keres. 70/268-68-15.
165 cm/80kg/64 éves nő ismerkedne jólelkű, józan életű, nem dohányzó, egyedül
élő, komoly, dolgos, vallásos, magas, 7090 év közötti férfival baráti kapcsolat céljából. 70/216-37-03.
Keresem társamat hetvenes férfi személyében, ha független és magányos. 70/2040-112.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Villanyszerelés! Konnektorjavítástól
háza villamos felújításáig számíthat
rám! Szabó János. 06-30/993-00-48.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.
Fűnyírást, kaszálást,
vállalok. 30/858-19-11.

láncélezést

Munkát keres, ajánl
Magyarországi autógyárba betanított férfi
munkaerőt keresünk. 200 ezer Ft-os nettófizetés, albérlet támogatás. Tel.: 70/42075-72.
Gyermekfelügyelői vagy idősgondozói
munkát keresek. Tel.: 30/309-31-75.
Megbízható nyugdíjas férfi besegít saját
vagy a tulajdonos gépkocsijával vezetésbe, ügyek intézésébe. Érd.: 30/269-04-17.
Házkörüli munkát keresek. 70/246-74-98.
Takarítói munkát keresek hölgyeknél, csak
hétvégén. Tel.: 30/75-30-187.
Kisnyugdíjas megbízható nő napi négy
órában könnyű fizikai munkát keres, csak
délután. 70/216-37-03.
66 éves mozgékony nyugdíjas férfi napi
4-6 órában munkát keres, állatok mellett
vagy kertekben. Tel.: 20/393-18-17.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop,
karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
Eladó:160 l-es hűtő, olajsütő, 6 db szék, 2
db tolikapa. Érd.:30/34-97-054.
Marógép eladó. Irányár: 20 ezer Ft. Érd.:
20/451-12-27.
Eladó: cefrének való szilva, jó állapotban
lévő Csepel lábbal hajtós varrógép. Tel.:
66/416-037.
Háromégős, palackra szerelhető gáztűzhely nyomáscsökkentővel eladó 8000 Ftért. Érd.: 70/941-39-08.
Eladók: minőségi új és használt paplanok és párnák, építkezésből megmaradt
új csúszásmentes járólap. Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek. 30/94-55433.
Új paprikadaráló 10 ezer Ft-ért eladó. Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580, délután.
Eladók: különféle méretű ajtólapok, külső
ajtók, duplaüveges kisablakok, csillárok,
fehér gáztűzhely, vezetékes villanysütő.
30/530-96-23.
Eladó: szőlőprés, hurkatöltő, asztallap keményfából (71x190 cm), 127-es Polski Fiathoz első-hátsó szélvédő üveg gumitömítéssel. Érd.: 30/543-33-03.
Bio fehérszőlő október közepi szedéssel
eladó, kb. 40 kg. Ára: 300 Ft/kg. 70/23635-37.
90-es átmérőjű 3 kW kúpos hasító eladó.
70/646-74-82.
Eladó: előszobafal, szódásüveg, gázpalack, húsvágógép, rekamié, háromrészes ülőgarnitúra, munkásbakancs, szobafenyő, jukka pálma, régi vasaló. Érd.:
30/905-49-14.
Eladó: javításra szoruló Schwinn Csepel
kempingkerékpárok és alkatrészek, nyúlketrecek, rota után kiskocsi, 250 cm áthidaló betongerenda, lapradiátor. 30/57866-76.
5 mázsa veres szilvacefre eladó. Érd.:
66/415-682, 20/200-50-78, este hat óra
után.
Polár típusú felültöltős automata mosógép eladó. Tel.: 30/35-46-489.

Nagyméretű, megkímélt fa járóka,
bébihordozó, 20-as fiú bicikli eladó. Érd.:
20/397-93-38.
Bogrács tartóval eladó. Tel.: 66/414-822.
Vízszintes gatterfűrész betegség miatt eladó. Hosszútávra fizetőképes megrendelés a gépre. 20/520-15-40.
Bontásból eladó cserép, faanyag, ajtó, ablak, tégla, vályog, gázkonvektor. Szarvasi
u. 13. Tel.: 20/95-66-712.
2 m-es jukka pálma, nagyméretű fikuszok
és más virágok eladók. Érd.: 66/630-599,
este.
Eladó: birsalma és téli körte szedéssel,
cserepes virágok, kaktuszok. 20/355-7726.
Eladó: 220-as hegesztőtrafó, japán táskapermetező tömlővel, pisztollyal együtt.
Érd.: 30/269-04-17.
Vásárolok hagyatékot, régi bútort, tollat,
satupadot, gyalupadot, disznótoros asztalt, régi szecskavágót, vas öltözőszekrényt, hentes asztalt. 70/217-22-67.
Tárcsás burgundi reszelőt vennék.
70/235-04-82.
Rekamié, szekrény, ágyneműtartó, hálóbútor tévéasztallal, vezetékes gáztűzhely,
rotakapa eladó. Tel.: 66/412-955, 30/20373-41.
Három mázsáig mérő famázsa, elektromos szecskavágó eladó. Érd.: 70/23504-82.
Eladó: konyhaasztal, dohányzóasztalok,
falétra, tükrök, csillár, falikar, szekrénysor, 1000 l-es tartály, kétajtós szekrény,
szőlőprés, villanymotorok. Bontásból tégla, cserép, vas oszlopok, ajtók, ablakok,
redőnyök, üvegfalak, konvektorok. Tel.:
20/47-29-658.
Kb. háromszor használt Deluxe olajsütő
áron alul, dobozában, papírokkal eladó.
30/30-57-955.
Eladó: aggregátor, tápkocka-készítőgép,
alu pérócsövek szivattyúval. 70/508-0895.
Gyulán eladó: szürke térburkoló, kerítésbetét elemek, kovácssatu, 720 ml-es üvegek lapkával olcsón nagy tételben is. Tel.:
30/648-39-12.
Szilvacefre eladó. Tel.: 66/634-507.
Eladók: bőröndök, napozóágy, új vízszűrő,
új gyapjú szőttes (falra, földre, takarónak),
új cserge (2 fotel-, kanapétakaró). Tel.:
30/272-43-50.
Érett istállótárgya eladó kiszállítva. Érd.:
70/303-53-75.
Hatszemélyes étkezőasztal, Karancs kombi gáztűzhely, Karancs 3 égőfejes gáztűzhely eladó. Érd.: 66/643-333, 70/615-0514.
Eladó: kerekesszék, kombi hűtő, Orion
tévé, kerekes szobavécé, kézi pántolók,
hordozható gyerekágy, BMX kerékpár, barackpálinka. Érd.: 30/827-59-97.
Üzleti fapolcok, komplett konyhaszekrény,
ruhásszekrény, 2 db téliesített külső bejárati ajtó, zuhanykabin tálcával, mosdókagyló, vécécsésze, jó minőségi téli és
nyári ruhák olcsón eladók. Érd.: 70/21637-03, délután.
Zepter porszívó, Zepter gőztisztító, SPA
méregtelenítőgép eladó. Érd.: 66/643333, 70/615-05-14.
Eladó: szépen felszerelt, sátortetős sétakocsi igényesnek, kisbálás gyepszéna.
Érd.: 30/277-95-43.
Kerékpárra szerelhető gyerekülés eladó.
70/94-88-096.
Makita láncfűrész 3,3 LE, 52 cm3-s, 45
láncvezetővel, kihasználtság miatt eladó.
Tel.: 30/822-47-88.
Eladó: konyhai asztal, konyhai mosogatóhoz gázüzemű 5 l-es bojler, háromkarikás gáztűzhely, Naumann varrógép,
kézmosókagyló csappal, kemping palack
rózsával, mosógép motorja. Érd.: 66/634207.
Kisbálás hereszéna és gyepszéna eladó.
Érd.: 70/303-53-75.
Négyszemélyes ebédlőasztal és 2 db támlásszék eladó. Érd.: 66/413-771.
Konyhaszekrény, olajradiátor, 3x3-as halászháló, acélradiátorok, mikrohullámú
sütő, olajsütő Érd.: 30/434-22-97.
Hőtárolós 60 l-es gázbojler fűtéscsővel, centrifuga, Hajdu átfolyós villanybojler, szagelszívó eladó. Érd.: 66/643-333,
70/615-05-14.
Eladó: jó állapotú gázkonvektor, széphangzású zongora-orgona 65 ezer Ft-ért. Érd.:
70/216-37-03, délután.
Eladó: Lucznik lábbal hajtós varrógép, dohányzóasztalok, üvegballon. Tel.: 70/61283-74.

Ernyős gyermek sportkocsi eladó. Tel.:
30/69-461-95.
Cement disznóvályú és tehénitató ingyen
elvihető. 30/69-46-195.
Eladó: teakályha, 4 m-es piaci vassátor,
régi kávéautomata. Tel.: 20/481-18-59.
3 mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 30/48424-08.
Eladók: székek, tévészekrény, női kerékpár,
nagy mázsa, centrifuga, mosógép, bolti mérleg, régi rádiók, gázfőző, kézi kocsi,
pecsenyés tál, olajfestmények, gobelinhímzések, régi lámpák, Simson Schwalbe
motorkp. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
7,5 mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 20/39174-90.
Bontásból tégla és téglatörmelék ingyen
elvihető. Szintetizátor, 60x60-as olasz
padlóburkoló, 2 db kézmosókagyló eladó.
Érd.: 66/643-333, 70/615-05-14.
Eladó: 55 cm-es Orion színestévé távirányítóval 12 ezer Ft-ért, mikrohullámú sütő
jó állapotban. Érd.: 30/62-499-87.
Kajszibarack cefre eladó. 30/34-14-420.

Eladó: 2 mázsa szilvacefre, körte cefrének
fáról. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Eladó 50l-es demizson, páncéltőkés zongora, szilvapálinka, működő régi kis hűtő.
Tel.: 30/30-57-955.
Érett istálló trágya eladó, szállítást megoldom. Paprikadaráló és használt, jó állapotban lévő Karancs vezetékes gáztűzhely
eladó. Érd.: 30/85-81-911.
JVC /japán/61cm-es tévé 6000 Ft-ért és
Alien 51cm-es színestévé 5000 Ft-ért eladó. 30/428-51-37.
10 és 30 literes savanyító kőedény eladó.
Tel.: 70/279-39-73.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket,
fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot,
lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot, zománcos és lemeztárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt, régi bankjegyet. Érd.:
30/245-69-25.
Vágni való kisgalamb, kisbálás búzaszalma, régi fajta szőlőzúzó és szőlőprés, kisméretű tégla és 600 db Bohn cserép eladó. Tel.: 30/433-79-89.

A mindennapi élet a nagyothallók és az ép hallók számára
sok tekintetben nem mutat különbséget. Az egyetlen eltérés az a plusz energiaráfordítás, amelyet a kommunikáció
érdekében a nagyothalló embernek ki kell fejtenie: állandóan arra kell koncentrálnia, hogy kitalálja, a többiek vajon mit
mondanak. Ráadásul a nagyothalló embereknek még a velük szemben támasztott előítéleteket is le kell küzdeniük. De
mindig van megoldás! Keresse nálunk!

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

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

Házhoz szállítás
12–22 óra között.
Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Berill

Ékszer
és Zálogház

Arany ékszer vásár

Megújult
árukészlettel,
óriási választékban,
szolid áron
kínálunk gyűrűket,
női és bébi
fülbevalókat,
nyakláncokat,
nyakék
garnitúrákat,
férfi láncokat.
Karikagyűrűk háromnapos határidővel rendelhetők!
Törtarany becserélés a legmagasabb napi áron:
7000 Ft/ gramm.
Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre a legkedvezőbb hitelt biztosítjuk
csökkentett költségekkel
(például: 10 200 Ft hitelre
30 nap múlva csak 10 290 Ft-ot kell visszafizetni).

Címünk: Békés, Kossuth út 4-es pavilon

Térjen be hozzánk!

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Két nagy magyarra emlékezve Egy nyelvet beszélünk
Megmihálylik

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szeptember 21én tartotta hagyományos ünnepi megemlékezését gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos
szobrainál. 226 éve ezen a napon született Széchenyi István,
a legnagyobb magyar, ahogy
éppen Kossuth mondta róla.
Most is sok középiskolás diák jelent meg e nevezetes eseményen. A Széchenyi szobornál elsőként Reményik Sándor: Örök tűz című versét adta
elő Szilágyi Gábor, a református gimnázium tanulója. Majd
Bagita Attila, a Szegedi Kis
István Református Gimnázium történelemtanára mondta
el ünnepi beszédét, ahogyan a
Kossuth szobornál is. Néhány
szubjektív gondolatát osztotta
meg a közönséggel a tényszerű adatok helyett, mint fogalmazott. Már elsőként megállapította: Széchenyi és Kossuth

Középiskolások is koszorúznak Széchenyi István mellszobránál.

olyan eszmékért éltek, amelyek - mai szóhasználattal - ma
nem trendik. Széchenyi jómódú ember létére a közért élt, és
amit adott, a sajátjából adta.
Széchenyi és Kossuth egyaránt
a nemzetért, a hazáért volt elkötelezve. Fontos hangsúlyozni, hogy ők mindketten a politikáért éltek, s nem a politikából. Gondoljuk végig – han-

goztatta a szónok –, hogy ma
vannak-e ilyen politikusok. A
megemlékező beszédek után
mindkét szobornál koszorúzás
is történt. Koszorút helyezett
el Békés Város Önkormányzata, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, a Gál Ferenc
Főiskola Békési Szakképző Iskola és a Szegedi Kis István Református Gimnázium.  Zs. I.

Országos Könyvtári Napok
városunkban is

Ráz András filmesztéta látogat Békésre.

Október első hetében, az Országos Könyvtári Napok idején több rendezvénnyel készül a
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár. A programok közül kiemelkedik Nagy János hangszeres estje és hangszerbemutatója október 2-án,
hétfőn, továbbá a találkozás Réz András filmesztétával október 5-én, csütörtökön. Mind-

kettő 17 órakor kezdődik. Október 4-én, szerdán vesz kezdetét a Filmklub 16:30-tól. A Csokoládé című filmet lehet megtekinteni. „Nem
kár a gőzért” címmel sütisütőversenyt is hirdettek. Olyan édes süteményeket várnak, amelyek gőz felhasználásával készültek. A verseny
eredményhirdetése és kóstolója október 7-én,
szombaton 15 órától lesz. A gyerekeknek külön eseményeket szerveztek, így Pásztohy Panka meseillusztrátor látogat Békésre október
6-án, pénteken 11 órakor, másnap délután pedig 14 órától őszi kreatív foglalkozás lesz gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek a gyermekkönyvtárban.
Az Országos Könyvtári Napok ideje alatt elengedik a késedelmi díjakat. ingyen használható az internet, ingyenes a beiratkozás az új
olvasóknak és a lejárt tagság ingyenesen megújítható.


Támogatás a főiskolásoknak Motoros baleset
Békés Város idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Tapasztalatok azt
mutatják, hogy helyi szinten a program sikeres, elérte célját. Az
érintettek a részletekről a Városházi Krónika különkiadásában és
a bekesvaros.hu honlapon informálódhatnak.


A TISPOL ellenőrzés
Békés megyei eredményei
Közel 170 alkalommal intézkedtek a rendőrök a biztonsági
öv használatának elmulasztása miatt Békésben. A TISPOL
SEATBELT európai szintű,
2017. szeptember 11-e és 13-a
között megtartott ellenőrzése során a rendőrség kiemelten vizsgálta az úgynevezett
passzív biztonsági eszközök
használatát. Békés megyében
a rendőrök a három nap alatt

167 olyan közlekedővel szemben intézkedtek, akik nem
használták a biztonsági övet.
Közülük 156-an gépjárművet
vezettek, tizenegyen utasok
voltak. Az ellenőrzést végző
rendőrök két esetben tapasztalták, hogy gyermekek nem a
számukra megfelelő biztonsági
ülésben, magasítón utaztak és
öt olyan motorost állítottak le,
aki nem viselt bukósisakot. 

Szeptember 12-én a Móricz
Zsigmond utcában egy segédmotor-kerékpár elé kiszaladt
egy nagytestű kutya. A motor
vezetője nem tudta elkerülni
az ütközést, elütötte a kutyát
és elesett. A 15 éves lány kön�nyű sérülést szenvedett.

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ!
Kuglizva
vagy
konyhakészen
Tölgy, bükk, gyertyán
vegyesen.

Rendelésfelvétel:
00 36-70/634-52-95,
00 36-70/50-23-914.
Legyen tél, legyen nyár,
ha nálunk rendel,
jól jár!

Hamarosan Mihály nap következik, és ha
éppen nem is népszerű e keresztnév a kisgyermekes szülők körében, régen meglehetősen gyakori volt. Eredetét tekintve héber,
jelentése: Ki olyan, mint az Isten? A magyar
korona egyik zománcképe éppen Szent Mihályt ábrázolja, ezért arra következtetünk,
hogy őseink korán imádkoztak ehhez a Sátánnal hadakozó, Szent Györgyhöz hasonlatos személyhez. Valamiképpen az elmúláshoz,
halálhoz is köthető, hiszen mondjuk a „Szent
Mihály lova” (a koporsó szállítására szolgáló rúd) és a megmihálylik (meghal vagy –
tárgyak esetében - végérvényesen tönkremegy) kifejezést, s Adynál is errefelé tart
Szent Mihály útja. Egy népi bölcsesség sze-

rint aki Szent Mihály napja után szalmakalapban (más változatban: gatyában) jár, attól
nem kell tanácsot kérni (azaz hülye szegény).
Mihály napkor számoltak el a pásztorokkal,
ilyenkor fogadtak új cselédet, és a nők számára – ó, boldog idők! – dologtiltó napnak számított. Innentől kezdődött a kukoricatörés és
a lakodalmak szezonja, ámbár e kettőt feltehetően nem egyszerre cselekedték. Szeptember 29-ét időjósló napként is számon tartották, erről szól a következő kis vers: Szent Mihálykor keleti szél / igen komoly telet ígér.
Kevésbé jól sikerült, azaz megdöccen a következő: Szent Mihály lova deres, behozza a
telet. Most már csak meg kell figyelnünk.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok
szeptember 26. – október 11. között
Szeptember 30. szombat 15:30
Békési FC – Békésszentandrás bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya
Szeptember 30. szombat 18 óra
Békés-Drén KC – Balmazújváros bajnoki férfi
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
Szeptember 30. szombat 18 órától
Nyárbúcsúztató Batyus Táncház. A belépés ingyenes.
Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)
Október 1. vasárnap 8:30-tól
Őszi piaci vásár. Zenés, táncos, hangszeres fellépések, játszóház gyerekeknek. Ételbemutatók és
kóstolók.
Piactér
Október 1. vasárnap 15 óra
Idősek Világnapja. Vendég: Kékkovács Mara
operett énekes és Somlai Valéria zongoraművész. A belépés díjtalan.
Kulturális központ
Október 3. kedd 17:30 óra
Gyarmati Adrienn művésztanár kiállításának
megnyitója. Megtekinthető november 2-ig.
Kulturális központ
Október 4. szerda 16:30
Filmklub. Téma: Női sorsok a filmklasszikusokban. Vetítendő film: Csokoládé. A belépés díjtalan.
Könyvtár

Október 4. szerda
Fotókiállítás az Állatok Világnapja alkalmából a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ és
az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú
Egyesület közös szervezésében. A képekkel szeretnék bemutatni a békési állatvédők mindennapi munkáját és a látogatók betekinthetnek az
egyesület gondozása alatt élő kutyák, cicák életébe. Megtekinthető december 8-ig.
Október 5. csütörtök 17 órától
„Reformáció 500 – Békés 465” címmel előadások a Reformáció Emlékévének egyik helyi rendezvényeként. Bővebben a 2. oldalon.
Kulturális központ
Október 6. péntek 10 óra
Megemlékezés az Aradi Vértanúk tiszteletére.
Beszédet mond: Forró László, Hegyközkovácsi
lelkipásztora.
Forradalmi emlékmű
Előzetes ajánlat
Október 18. szerda 18 óra
„Szívvel-lélekkel” címmel Prof. Dr.
Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész
előadása a magyarság feladatáról és
megmaradásáról a kulturális központban. Dedikálással egybekötött könyvvásár. Belépődíj: 1000 Ft/fő; Békés
Kártyával 700 Ft/fő.

Zenés darabok és vígjátékok
a színházbérleteseknek
A 2017/2018-as évadra újra
meghirdetik a színházbérletes
előadásokat a helyi színházbarátoknak. A Veres1Színház
társulatának előadásai: novem
ber 16-án 19 órától Vajda Katalin: „Anconai szerelmesek”
című zenés játéka (főszerepben Fésűs Nelly, fellép a békési származású Steinkohl Erika is), a következő év februárjában Paul Pörtner: Hajmeresztő című darabja (bűnügyi
társasjáték), 2018 márciusában Ken Ludwig: Hajszál hí-

ján Hollywood című vígjátéka (főszerepben Esztergályos
Cecília). Előadások helyszíne a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ színházterme. A három előadásra szóló bérlet ára:
7500 Ft, de a darabokra egyenként is lehet jegyet váltani
2700, 3200 és 3700 Ft-ért. Október 16-ig az „Anconai szerelmes” című előadásra egységesen 2700 Ft-ért kínálják a jegyeket. A helyfoglalás online is
lehetséges a kulturális központ
weboldalán keresztül. 


Kitől érkezik a város
karácsonyfája?
Hagyománnyá vált, hogy
Békés főterét közösen felállított karácsonyfa ékesíti az év
egyik legszebb ünnepén. Ebben az évben is várják mindazon lakosok jelentkezését,
akik szívesen felajánlanák
óriásira nőtt, feleslegessé vált
fenyőfájukat. Az önkormányzat vállalja a kiválasztott fa
kivágását és ingyenes elszállítását.
Felajánlásaikat telefonon
jelezhetik október 30-ig a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán, a 06/66-411-011es telefonszámon. 
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Eredményes versenyévadot
zárnak a békési kajak-kenusok Horgász

szemmel
ŐSZI PONTYTELEPÍTÉSEK

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

(Folytatás az 1. oldalról)
Még hosszan folytathatnám.
Vannak még feladatok, de úgy
gondolom a két épületben
- nem luxus - de 21. századi körülmények között tudja a klub
Békés apraja-nagyjával megismertetni a kajakozás, kenuzás,
sárkányhajózás szépségeit.
- Mintegy 150 igazolt sportoló van a klubnál. Lehetne
ezt még bővíteni a mostani
fejlesztések nyomán?
- Igen. Minden szakágban
tudjuk fogadni, és várjuk is a
fiatal fiúkat, lányokat. Természetesen igyekszünk jó eredményeket elérni a versenyzőinkkel, de soha nem küldtünk el senkit azért, mert
nem volt tehetséges. Mindenkivel igyekszünk megszerettetni a természetet, a rendszeres mozgást, megtanítani
az elvégzett munka tiszteletét. A rendszeres sportolásra
vágyó felnőtteket pedig a sárkányhajós csapatunkba várjuk. Egyáltalán nem előfeltétel a vízi múlt.
- Szezononként 16-18 versenyen indulnak, szinte minden hétvégén. A most elmúlt
idényben melyek voltak a legkiemelkedőbb sikerek?

Jelentős beruházások zajlottak az utóbbi években a kajak klubnál mutatja Kálmán Tibor titkár.

- A legsikeresebb sportolónk
idén is Laczó Dani lett. Annak ellenére, hogy elsőéves az
U23-as mezőnyben 19 évesen,
az idei évben is sikerült kiharcolnia a nemzetközi szereplést,
és a Maraton EB-n 4. helyezést
ért el párjával kenu kettesben
a felnőttek között, míg U23ban C1-ben 5. lett. Emellett az
OB-n is döntőbe verekedte magát, C1-ben 8., C2-ben 6. lett.
Úgy gondolom, jó úton járnak,
lépésről-lépésre haladnak előre
az edzőjével eltervezett úton.
Az év folyamán óriási logisztikát igényelt a 2-3 napos versenyekre az eljutás, szállásolás,
étkezés megoldása. Óriási köszönet illeti a szülőket a segítségért. A kisebb-nagyobb versenyeken klubunk versenyzői

számtalan dobogós és pontszerző helyezés értek el a gyermek
korosztálytól egészen a masters
versenyzőkig. Tényleg csak párat
emelek ki: a Vidék Bajnokságon
17 alkalommal álltak fel a dobogóra, ebből öt alkalommal a tetejére. A magyar bajnokságokon
összesen 9 első, 4 második és
8 harmadik helyezést „lapátoltak össze” a békési kajakosok,
kenusok. A felnőtt sárkányhajós csapat a szarvasiakkal közösen megszerezte az első magyar
bajnoki címét, és hat békési versenyző tagja volt a franciaországi Klub Legénység Európa Bajnokságról két első, egy-egy harmadik, negyedik és ötödik helyezést hazahozó Körös Dragon
csapatának is.
Szegfű Katalin

A hőmérséklet csökkenésével megkezdődik az igazi őszi
pontyszezon. A statisztika szerint ekkor fogják a legtöbb kapitális méretű pontyot. A termelői halastavakon megkezdődtek az őszi lehalászások.
Ezeket a pontyokat javarészt a
horgászoknak telepítik a Körösökbe, csatornákba, holtágakba
és tavakba. Ebben az időszakban hamar táplálkoznak ezek a
frissen telepített halak, és ezzel
a viselkedésükkel táplálékkeresésre ösztönzik az öregebb állományt is. Horgászatuk ezért
sokszor egyszerű, ha megtaláljuk a pontyrajokat, ugyanakkor nehéz rájuk találni, mert
vándorolnak. Persze mindenre
van horgászcsel: a megfelelően aromásított etetőanyag keverékkel túljárhatunk az eszükön. Csaliként jómagam is a
csemegekukoricát javaslom, de
használhatunk lebegő oldódó
mini bojlit, vagy pelletet kombinálva a csemegekukoricával.
Ez kiválóan csalja még az óvatosan kapó pontyokat is.
Szekerczés Sándor

Jótékonysági ruhavásár
Október 6-án, pénteken 15-8 óra között a baptista imaházban
(Teleki u. 39.) használtruha vásár lesz a jótékonyság jegyében,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
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Lenulláztuk a kamatot,
hogy Ön csökkenthesse fűtésköltségeit!
Igényelje az MFB európai uniós forrású, 0%-os kamattal elérhető
hitelét családi házának, lakásának energetikai korszerűsítésére!

0%
KAMATTAL

Válassza az MFB kiszámítható hitelét,
• amely felhasználható többek között szigetelésre, a nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre
vagy akár napelem telepítésére is,
• amely mindössze 10%-os saját forrás mellett akár 20 éves futamidővel igénybe vehető,
• melynek elő-, vagy végtörlesztéséhez felhasználhatja lakástakarék-pénztári megtakarítását,
• és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

fizetett hirdetmény

Csökkentse költségeit az MFB 0%-os hiteleivel!
További információ a www.mfbpont.hu oldalon, illetve az MFB Pontokon, vagy hívja az MFB Pont
központi információs telefonszámát: +36 1 354-3000
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