2017. október 10.  XXV. évfolyam 20. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Tisztelettel meghívjuk Békés város lakosságát az

1956-os Forradalom és Szabadságharc
61. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésre.

9 óra
9,15 óra

Október 23-i program:
 nnepi szentmise a hazáért a Szentháromság
Ü
Plébániatemplomban
,,Emlékezés áldozatainkra” ünnepi istentisztelet
a református templomban

Helyszín: Forradalmi Emlékmű (Széchenyi tér)
9,45 óra 	Térzene a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar elő
adásában. Vezényel: Bagoly László karnagy
10 óra
Himnusz
	Ünnepi beszédet mond: dr. Takács Árpád kormánymegbízott
	Az ünnepi műsor során közreműködik Tomanek
Gábor és Nagy Erika színművész.
Koszorúzás
Szózat

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Rózsaszín sétával a mellrák ellen
Az emlőrák elleni küzdelem
világnapjához kapcsolódóan
október 2-án első ízben tartottak kampányrendezvényt Békésen, mellyel szerették volna
a nők figyelmét felhívni a szűrővizsgálatokon való részvétel
fontosságára. A méhnyakrák
és az emlőrák megelőzéséről
dr. Csiby Miklós nőgyógyász
főorvos tartott előadást a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskolában, majd annak parkolójából
indult a városközpontig tartó rózsaszín séta mindazokkal,
akik támogatják a mellrák elleni küzdelmet.

A Békési Újságot
kéthetente keresse
a postaládájában!

Előadások a reformációról

Az előadássorozat október
5-én bárki számára látogatható esttel zárult, ezen mintegy
hatvanan voltak jelen. Elsőként

a Szegedi Kis István Református Általános Iskola Leánykara énekelt három zsoltárt és
dicséretet. A karvezető és fel-

Az emlőrák szűrés fontosságának kampányát sok nő támogatta a rózsaszín lufis menettel. Elöl balról jobbra Öregné Kádas Julianna, Erdélyi Imola és Deákné Domonkos Julianna.

A rendszeres önvizsgálat, valamint 45 évnél idősebbeknél a
kétévente elvégzett mammográfiás vizsgálatokon való részvétel életet menthet. A felismert
betegség korai stádiumban nagyon jó eséllyel gyógyítható. Ennek ellenére hazánkban a megcélzott korcsoport csak mintegy
45%-a megy el szűrővizsgálatra.
Magyarországon évente mintegy hétezer nőnél diagnosztizálnak emlőrákot és több mint kétezer haláleset írható a betegség
számlájára. A szűrővizsgálatokkal szembeni közöny ellen a nők
felvilágosításával lehet küzdeni.

Békés Megyei Príma-díjas
a Belencéres Néptáncegyüttes
Békésen sok rajongója és
tisztelője van a Belencéres
Néptáncegyüttesnek, amely
gyakran színesíti fellépésével
a városi eseményeket. A sikerek sem maradnak el. Nem
pusztán az országhatárokon
belül, hanem olyakor még
külföldön is felfigyelnek a békési fiatalok magyar népzenei
és néptánc kultúra iránti áldozatos és elhivatott munkájára. A legfrissebb elismerés a
Békés Megyei Príma-díj, melyet a sport, a nép- és a zeneművészet területén kimagas-

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében
közel négyszáz 15-19 éves helyi diák vett részt október
első hetében a Reformáció 500 - Békés 465 című előadásokon, melyeken a hitújítás folyamatának lelki hátterével
és nagy alakjaival, magyar irodalomra gyakorolt hatásával, valamint a békési protestantizmus gyökereivel ismertették meg őket.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Meghívó

készítő Takácsné Szabó Edina
volt. Ezt követően Forró Lászlónak, Királyhágómellék református főjegyzőjének, Hegyközkovácsi lelkipásztorának
köszöntője alapozta meg a következő előadásokat. Molnár
Máté református lelkész „A
protestantizmus teológiai háttere és legnagyobb alakjai”
címmel szólt.
(Folytatás a 3. oldalon)

lót nyújtó magánszemélyek
és csoportok kaphatnak meg
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Békés Megyei Szervezete javaslatai alapján.
A hivatalos díjátadó ünnepségnek szeptember 22-én
a békéscsabai Phaedra Rendezvényközpont adott helyet. Az elismerést Mahovics
Tamás néptáncpedagógus és
felesége, Mahovicsné Ladányi Anita vette át. A gálaesten műsort adott a Belencéres
Néptáncegyüttes
kamara-

csoportja, szólót táncolt ifj.
Mahovics Tamás, aki másnapi születésnapja alkalmából
még egy csokitortát is kapott
a szervezőktől. Az élőzenét a
Suttyomba Zenekar szolgáltatta. A díjazottak méltatásukat követően lehetőséget
kaptak, hogy mikrofonhoz
álljanak. Mahovics Tamás külön köszönetét fejezte ki többek között a szülőknek, akik
gyermekeiket beíratják hozzájuk a néptánc órákra, valamint azoknak a békési iskoláknak, melyekben a nép-

táncegyüttes utánpótlás-nevelése zajlik.
Nagy Mihály László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Békés megyei elnöke a hivatalos díjátadót követő vacsorán egy személyes beszélgetés kapcsán elmondta, hogy ő maga terjesztette fel a díjra a néptáncosokat, akiknek a munkáját már
hosszabb ideje nyomon kíséri.
A Békés Megyei Príma-díjjal
1 millió forint pénzjutalom is
járt - tájékoztatta a Békési Újságot Túri Andrea.


Jöjjön el a 2018-as Békési Kalendárium bemutatójára!
A könyvbemutató ideje: október 20. péntek 16:30
Helye: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (Jantyik u. 23-25.)

Néhány téma
a kiadvány tartalmából:
 Békés, a protestáns mezőváros
 Egy rég elfeledett mesterség – a pákász
 Békési patikatörténet
 A Békési Magyar Királyi Állami
Kosárfonó Iskola története
 A békési í-ző nyelvjárás
 A Békési Kajak-Kenu Club története
 Régmúlt idők békési lakodalmi szokásai
 „Örök változásban is állandóság” témára írt
visszaemlékezések és fotósorozatok
 Fejtörő és keresztrejtvény nyereményjáték
Minden kalendáriumhoz ajándék könyvjelző.

Továbbra is mindössze 750 Ft!
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A volt négyegyenes dűlői iskola

Molnárkalács

Jelmondat: „Osztani magad, hogy sokasodjál/ lyokat egy tanító tanította. Ők lámpások volkicsikhez hajolni, hogy magasodjál.”
tak, igazi néptanítók, a nemzet napszámosai.
/Váci Mihály/ Az 1930-as években Szinok Gábor néptanító
Bár a Négyegyenes dűlő jelenleg Kamut tanítóskodott itt. 1945 után az egymást válkülterületi részéhez tartozik, amikor az itt tó tanítók közül sokan Békésről jártak ki. A
lévő egykori iskolaépükamutiak közül sokálet 1929-ben megépült,
ig tanított itt Liptákné
még Békéshez tartoBaji Piroska tanítónő is.
zott. A volt iskolában az
A felsorolás nem teljes.
1970-es évek eleje óta a
A téglalap alapú
Hunor Vadásztársaság
épületben a tanító szolműködik, a vadásztárgálati lakása is helyet
saság tulajdona.
kapott. A nyeregtetős
Klebersberg Kuno
építmény vakolt lábavallás- és közoktatászati párkányban végArchív felvétel. Forrás: internet.
ügyi miniszter iskoződik. Az udvarra néző
laépítési akciójának részeként épült fel a körkeresztmetszetű oszlopos tornác adja az
Négyegyenes dűlői iskola. Ezek az iskolák fő- épület sajátságos hangulatát és értékét. Köleg tanyán és kisebb településeken épültek. szönjük, hogy az épületet használó vadásztárA Klebersberg-iskolák nagy részét a tanyavi- saság szépen karbantartja a volt iskolát.
lág megszűnésével lerombolták, mára BékéSajnos, a fennmaradt Klebersberg-iskolák
sen és környékén alig egy-kettő maradt fenn. nem állnak védelem alatt. Ennek ellenére
Pedig építészetileg is értéket képviseltek, kultúrtörténeti és építészeti értékeik miatt
masszív állaguk is figyelemre méltó. A volt védelmük indokolt. Így természetesen a volt
Négyegyenes dűlői iskola is ezek közé tarto- négyegyenes dűlői iskola is a megóvandó épízik. Ebben az épületben – mint a külterületi tett értékeink közé kell, hogy tartozzon.
iskolákban mindenütt – az összevont osztáBíró György, városvédő

Mezőőr ért tetten
A Malomasszonykert utcában szeptember 28-án a helyi mezőőr tetten ért egy férfit, aki az egyik kertből lopott. A Békési
Rendőrkapitányság a 21 éves férfit tulajdon elleni szabálysértés
miatt őrizetbe vette és eljárást indított ellene.

A XII. Békési Tökmulatságon nagy sikerrel mutatkozott be a molnárkalács, melyből kóstolót is tartottak. Többek kérésére közöljük ennek az édességnek a történetét és egy egyszerű receptjét.
A molnárkalács vagy malomkalács valójában
egy ostyaféleség, melyet Európa számos országában ismernek és készítenek. Magyarországon
inkább az északi országrészben közismert. Régen a molnárné kedveskedett molnárkaláccsal
a vízimalomba járóknak,
neve tehát innen ered.
Molnárkalács-sütővas már a 16. századtól
fennmaradt. A sütővasat
a falusi kovácsmesterek
készítették. Legtöbben
feltüntették a készítés
helyét és idejét, a készítő vagy a tulajdonos nevét. A sütővas két ollószerűen nyitható, hosszú
nyélből és a nyelek végén elhelyezkedő, többnyire kör alakú sütőlapokból áll.
A molnárkalács korongjának átmérője 1417 cm, magassága 1-5 mm, tömege 25 gramm
körüli. Színe a világossárgától a világosbarnáig
terjed. Állaga ropogós, illata semleges, íze kissé édes. Tetszetősebb, ha a kisült tésztát melegen farúdra felcsavarják. Ekkor átmérője 1,5-2
cm, hossza mintegy 15 cm. Tésztája liszt, tej és
víz, tojás, cukor, só keverésével készül. Újabban
egyes helyeken sós ízű változata is terjed, de
ma még meghatározó az enyhén édeskés ízű,
ropogós termék. A rúddá göngyölített változa-

tot esetenként vajkrémmel megtöltik, azonban
ez a termék nem tekinthető hagyományosnak.
Az otthoni étkezésnél a molnárkalács soha
nem volt fő fogás. A laktató ételek után következett csemegeként, de fogyasztották az étkezések között önmagában vagy itallal ropogtatnivalóként. Kedvelt gyerekcsemege. Néhány évtizeddel ezelőtt még az
ország több vidékén szokásban volt, hogy a kántortanító karácsony böjtjén az iskolás gyerekekkel minden családnak
megfelelő számú ostyát
küldött. Az ostyáért viszonzásul a tanítónak
lisztet, babot, tojást, kolbászt, hurkát küldtek, az
ostyát vivő gyerekeknek
pedig pénzt, almát, aszalt gyümölcsöt adtak.
A molnárkalács tésztája készülhet keveréssel
és gyúrással, de a keverés általánosabban elterjedt. Az egyszerű keveréses molnárkalács hozzávalói: 1 kg liszt, 3 db tojás, 4 dl tej, 1,2 liter víz, citromhéj, 20 evőkanál cukor, vaníliás cukor, só, 20
evőkanál olaj. Először a folyadékba tesszük a liszt
egy részét, az egész tojásokat, a cukrot, a sót. Az
olajat utoljára hagyjuk. Fakanállal simára keverjük. Palacsintatészta sűrűségű lesz. Legalább 5
órán át pihentetjük. A sütővas belsejét a sütés során többször kell zsírozni, hogy a tészta ne ragadjon a vashoz. A gáztűzhely lángja fölött 1-2 perc
alatt sül meg. Nem kell forgatni. Lapos ostyaként
vagy fakanál nyelére tekerve kínáljuk.

1. kérdés

Soros György arra akarja rávenni Brüsszelt,
hogy Afrikából és a Közel-Keletről évente legalább egymillió bevándorlót telepítsen az Európai
Unió területére, így Magyarországra is.

Ön mit gondol erről?

fizetett hirdetmény

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE
OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK.
KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Ügyeletes gyógyszertár
október 7-14.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
október 14-21.
Levendula Patika (Csabai u.),
október 21-28.
Jázmin Patika (Rákóczi u.).
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
Házasságkötés
nem kaptunk jelentést.
Elhunytak
Mátyus Istvánné Nyíri Anna (82
évesen), Vas Sándorné Szabó
Mária (77), Nóvé János (64), Molnár Lászlóné Fésűs Sára ’Manyi’
(81), Szabó Pál (76), özv. Kövér
Lászlóné Koppa Julianna (84,
Murony), Kovács Mátyás (93),
Takács Ferenc (57), Eperjesi József (79), Gregor István (58), Borbély Gábor (89), Buzgán Mihály
(94, Murony), Buzgán Mihályné
Szabó Erzsébet (84, Murony, elhunyt 2016-ban).
Nyugodjanak békében!

Előadások a reformációról
(Folytatás az 1. oldalról)
Gellénné Körözsi Eszter középiskolai magyartanár a reformáció irodalomra, költészetre és zenére gyakorolt hatását mutatta be. Előadásában
feltette azt a kérdést is, hogy
mi az emberi élet célja. Elsődlegesen, hogy Isten dicsőíttessék általunk. Másodszor, hogy
embertársaink hasznára legyünk. Hangsúlyozta, hogy a
hitújítás 16. században induló folyamata nagy lendületet
adott a magyar nyelvű szépirodalom fejlődésének. Harmadikként Mucsi András középiskolai történelemtanár beszélt a békési reformáció történetéről. Kiemelte Szegedi Kis
István református lelkipásztort, teológiai doktort, püspököt, aki mindössze fél évet
töltött Békésen, mégis megszervezte az első itteni protestáns gyülekezetet, és emellett
iskolát is alapított, 465 esztendeje. Szegedi Kis István európai szintű tudós volt – emelte
ki a szónok. Végezetül Szegfű
Katalin médiatanár, újságíró

Három nap alatt közel 400 békési középiskoláskorú diák szerzett ismereteket a reformációról a városvédők rendezvényén.

„A 21. század kihívásai, Merre tovább protestánsok?” című
előadásával állt mikrofonhoz.
Luther Márton német teológus munkásságát emelte ki,
aki 500 éve elindította a hitújítást. Hangsúlyozta: Luther
radikális volt, de ma, a 21.
században is radikalizmus és
bátorság kell a kereszténység
megéléséhez. Elmondta: a reformáció még nem ért véget.
Folytonos megújulás szükséges keresztény emberek és az

egyházak életében. A krisztusi üzenet kétezer éve nem változott, de amint a középkori reformátorok az akkor újnak számító könyvnyomtatást
használták fel az új hit elterjesztéséhez, úgy a mai kor emberéhez is a modern technika
és új média segítségével lehet
szólni, misszionálni. A hitében
meggyengült Európában újra hitelesen megélve a kereszténységet.
Zsombok Imre

zülük békésiek. Lukács Eszter
hímző (népi iparművészet kategóriában: békési szűcshímzés) és Kocsor Imréné kosárfonó, népi iparművész (tradicio-

nális kézműipar kategóriában:
fonott kosarak) jelentethetik
meg ezután termékeiken a magas elismerést jelentő címet.
A díjátadóra a fővárosban az
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár keretében került
sor. A Magyar Kézműves Remek pályázat célja a magyar
kézműves hagyományok figyelem központjába állítása. Békés megyéből az ideivel együtt
összesen 16 kézműves nyerte
el a címet 30 termékkel. Tavaly az országos kamara elnöki aranyérem kitüntetésében
részesültek ketten, akik már
több mint ötszörös remekek:
a Berényi Textil Kft., valamint
Kocsor Imréné kosárfonó, népi iparművész, a Népművészet
Mestere.

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Zene Világnapja

A felvételen a Magyar Kézműves Remek Békés megyei kitüntetettjei.
Balról jobbra Szilasi-Horváth Tamás, Lukács Eszter, Kocsor Imréné,
Balog Tímea, dr. Illés Károlyné, Tóth Imréné, Komróczki Gyula.

Az aradi vértanúkra emlékezve
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület sokadjára szervezett ünnepi megemlékezést
október 6-án. A Forradalmi
Emlékműnél tartott ünnepségen először Wass Albert: A
láthatatlan lobogó című versét Nédóné Nyíri Katalin adta elő. Majd Forró László,
királyhágómelléki református
főjegyző, testvértelepülésünk,
Hegyközkovácsi lelkésze osztotta meg megemlékező gondolatait a megjelentekkel. Kijelentette, hogy az aradi vértanúk olyan eszméért éltek és
haltak meg, amely nem pusz-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Jehudi Menuhin hegedűművész, karmester javaslatára 1975
óta október elseje a Zene Világnapja. Az Alapfokú Művészeti Iskolában több éves hagyomány, hogy a Zene Világnapja
alkalmából hangversenyt adnak
az intézmény tanárai. A koncerten felléptek: Rázga Áron, Kovács Gabriella, Gál Csaba (zongora), Bohus Andrásné, Bereczki-Lázár Anita (hegedű),
Bagoly László (kürt), Lipcseiné Timkó Sára (fuvola), Borbély Kristóf (cselló), Matajszné
Szőnyi Graciella (marimba).
A hangverseny műsorában elhangzottak: J. S. Bach, R. Schumann, Franz Strauss, Rachmaninov, J. D. Skroup, Franz Behr,
Bartók Béla, Kodály Zoltán és
Király László művei. A koncert előtt Bagoly László, az intézmény igazgatója elmondta,
hogy különleges alkalom a mai,
mert fel lett újítva a hangversenyterem. Parkettacsiszolás és
lakkozás, valamint falfestés történt, korszerűsítették a radiátorokat is. 
Zs. I.

Katalónia üzent
Pálmai
Tamás

Két békési az elismertek között
Békés megyéből hét kézműves vehette át a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Magyar Kézműves
Remek elismerést, ketten kö-

Jegyzet

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Testvértelepülésünk
lelkésze,
Forró László mondott ünnepi beszédet.

tán másfél évszázada volt fontos a nemzet számára, hanem a
ma emberének is az kell, hogy
legyen. A szabadságért.

A megemlékező beszéd
után a Gál Ferenc Főiskola
Békési Szakképző Iskola tanulóinak műsorát hallhatták, láthatták a jelenlévők.
Felkészítő tanáruk Szilágyiné
Szabó Ágnes volt. Az ünnepi tisztelgésen megemlékeztünk az 1944-es szovjet katonai megszállás hét békési polgári áldozatáról is. Legvégül a
városvezetők, intézményvezetők, diákok valamint a megjelent tisztelettévők mécsesek
meggyújtásával emlékeztek a
vértanúkra, a hősökre, az áldozatokra. 
Zs. I.

„Ha a férj a válni akaró feleségét még jól meg is
veri, békülésre aligha számíthat. Erőszakkal ugyanis egyetlen kapcsolat sem
tartható fenn, hiába véli jónak, számára kedvezőnek az egyik fél, ha a másik
menekülne, zsarnoknak,
kizsákmányolónak
tartja társát. A spanyolok nem
most, már évekkel ezelőtt
elrontották a katalán helyzet rendezését, az elmúlt
napokban csak tetézték a
bajt.” Így kezdi cikkét Farkas Réka a Háromszék című megyei újságban, s én
nem tudok mást tenni,
mint teljesen egyetérteni
vele, mint ahogy abban is,
ahogy tovább taglalja e témát. S mikor a Katalónia
és Spanyolország viszonyát
emlegetni, tessenek a mai
Románia és Erdély relációra gondolni.
„Az ország leggazdagabb tartománya, amely
ugyan Spanyolország lakosságának 6%-át teszi ki, de a bruttó össztermék ötödét adja, pár esztendeje még beérte volna autonómiája bővítésével. 2006-ban sikerült kiegyezniük az akkori szocialista kormánnyal, mindkét parlament elfogadta az
új, több jogosítványt átruházó autonómia statútumot, amely önálló nemzetként ismerte el a katalánt,
ám a mostani miniszterelnök, Mariano Rajoy néppártja alkotmánybíróságon
támadta meg és érvényteleníttette a döntést. És ezzel ismét elindult a lejtőn
a spanyol-katalán kapcsolat, felszakadtak az éppen
csak gyógyuló sebek.” Tehát egy relatív megegyezés fele közelítő, csaknem
nyugvópontra jutó hosszú
vita ért volna véget szerencsésnek mondható kimenetellel, de az „okos” politika
közbeszólt akkor, amikor a
katalánok többsége az egységes Spanyolország mellet volt. „Mert amíg addig
a 135 katalán képviselőből
alig 14 támogatta a függetlenedést, mostanra számuk
72-re duzzadt, s vélhetően
a véres hétvégi események
után tovább emelkedett,
és ugyanez kivetíthető az
egész katalán társadalom-

ra. A spanyol kormány hibát hibára halmozott, pár
évvel ezelőtt, függetlenedési szándékuk bejelentése
után nem tárgyalni hívta a
katalánokat, hanem elbagatellizálta akaratukat, és
mikor nem hagyták magukat, megszállta rendőreivel a városokat, erőszakkal
igyekezett megakadályozni
milliók véleménynyilvánítási óhaját. Azt tette, ami
ellen amúgy is lázadtak:
demonstrálta a spanyol
erőfölényt,
megmutatta, ki az úr a szemétdombon.” Bizony nagy hiba
volt ez. A cicává szelídülő,
már-már dorombolni kezdő jószágból a rossz politika csinált oroszlánt. A miniszterelnök még vasárnap
este is bagatellizálta volna
a történteket, próbálta pár
politikus üzelmeként beállítani. A katalán elnök pedig sikeresnek nyilvánította
a szavazást: a katalán nép a
vasárnap rendezett népszavazáson jogot szerzett egy
független állam létrehozására.
„Patthelyzet alakult ki
hát Spanyolországban, a
világ, az EU vezetői pedig
hallgatnak. Az emberi jogok nagy védelmezői közül
senki sem ítélte el a spanyol rendfenntartók brutalitását, legtöbben Európa békés jövőjéért aggódnak és kiállnak a spanyol
hatalom mellett. Nem hajlandóak tudomásul venni a
katalánok jogos óhaját, félnek a precedenstől, és ami
még nagyobb baj, el sem
gondolkodnak azon, mi vezetett idáig. Nem ismerik
fel a katalán ügy legfontosabb tanulságát: ha egy
többség nem becsüli meg
kisebbségét, ha szükséges
rosszként tekint rá, és nem
hajlandó jogokat biztosítani számára, akkor nem várhat hűséget, lojalitást sem.
A kisebbségbe kényszerült
nemzetek pedig többnyire nehezen tűrik az elnyomást, előbb-utóbb fellázadnak, önrendelkezést követelnek, ki autonómia, ki
független állam formájában. Jogokat, amelyek békésen is megadhatóak, de
ha nem, kiharcolhatóak. A
választás lehetősége, a döntés felelőssége pedig mindig a többségé.”
Tényleg, mit is lehetne
még ehhez hozzáfűzni? Mi
kell még földrészünk vezetőinek kijózanodásához?
Lassan nem tudom. De a
történtekből mi viszont sokat tanulhatunk.
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Legyen!
Tudomány és hit valójában mindig is kéz a kézben járt. Legalábbis, így kellett volna lennie, hiszen a tudomány tényei nemhogy
nem mondanak ellent a Biblia tanításainak, hanem alátámasztják
azt: „Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük.” (Róma 1:20)
„Értelmes vizsgálata révén”, tehát a helyes morális kóddal, a hitre alapozva. Minden más esetben csupán istenpótlékokat próbált
a tudomány előállítani, ez idáig (s ezek után is) sikertelenül. Ma
is parázs viták folynak az univerzum létrejöttéről: vajon valóban
egyetlen nagy bumm indította útjára azt, amit ma úgy hívunk,
hogy élet? Véletlenszerű-e a létezésünk vagy nagyon is megtervezett, és ha ez utóbbi a helyzet, ki a tervező? A kérdés a hívő ember
számára nem megválaszolatlan, hiszen ismeri tervezőjét, a Teremtő Istent, aki – a tudomány ezt nevezi Nagy Bummnak – egyetlen
szavával létrehozott valamit, a láthatatlanból a láthatóba emelte át
a világmindenséget. Ez a szó volt a legyen, és amíg ez a szó nincs
visszavonva, a fizikai világ megmarad, a maga törvényszerűségeivel együtt. Erre a teremtő szóra kétféleképpen reagálhatunk: his�szük vagy nem hisszük. Ha nem hisszük, kedvünkre válogathatunk
a szebbnél szebb „tudományos” magyarázatok kötött. Ha viszont
hisszük, válaszolhatunk is rá, mégpedig a Krisztustól tanult imádsággal: „Legyen meg a Te akaratod!”
D. Nagy Bence

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!

Akkor tud határozottan fellépni a kormányzat, ha a magyar emberek véleményét kikéri és követi - mondta Tuzson
Bence államtitkár. A nemzeti konzultáció célja, hogy megismerjék a magyar emberek álláspontját a Soros-tervvel kapcsolatban. A bevándorlásról van szó. Ez a következő 200 évre
meghatározhatja életünket. E szerint évente egymillió migránst kellene betelepíteni Európába. Ennek egész rendszere
működik már, mely alapjaiban változtatná meg Európát. Komoly támogatói vannak az EU-ban. Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország készen áll a pozitív együttműködésre, és jól fog járni, a Kárpát-medencében az a nép, amelyik
együttműködik velünk. Megerősödésünk hozzájárul a Kárpát-medencében élő más népek békességéhez, és jólétéhez is.
A kettős állampolgárság, az oktatási bővítése, a magyar szellemi erőközpontok megerősítése, mind a felívelő magyar korszak első jelei. Csak akkor lesz magyar jövő a Kárpát-medencében, ha elkötelezett és felkészült fiatalokat sikerül a nemzet
szolgálatába állítani, kik elég bátrak ahhoz, hogy a családot, a
közösséget, a nemzetet válasszák, elég merészek ahhoz, hogy
a hagyományos európai értékek mellett döntsenek a mindent
egynemű masszává gyúró szellemi divatirányzatok helyett.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

Idén negyvenéves a Békési
Hagyományőrző Dalkör. A jelenleg tíz fővel dolgozó kis csapat legutóbb Gyulán, a Vigadóban megrendezett III. Viharsarki Regionális Népdalköri Találkozó és Versenyen lépett színpadra. A zsűri elnöke János Hajnalka népdalénekes, népi ének
tanár volt, aki hosszabb ideje felkészítője a Békési Hagyományőrző Dalkörnek. A zsűriben helyet foglalt még Tóth Gyula
népzenész, a Vass Lajos Népze-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Arany
minősítés
a
jubiláló
békési
dalkörnek
Csendesül...

Negyven esztendeje alakult meg és a mai napig működik a Békési Hagyományőrző Dalkör. A felvételen a jelenlegi felállásuk.

Milyen kihívást jelent Európának az iszlám?
Velkey Gábor szociológus,
Mucsi András történész és Pintér Lajos lelkész (Hit Gyülekezete) közreműködésével rendeztek kerekasztal-beszélgetést és fórumot „Európa jövője
és az iszlám” témában a közel
múltban a kulturális központban. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte. Az előadók
igyekeztek bemutatni a keletről érkező bevándorláshullám
kontinensünkre gyakorolt hatásait és kihívásait a hitében
meggyengült „keresztény Európában”. Hamarosan világossá váltak az erőviszonyok: Pintér Lajos és Mucsi András a jelenség vallási hátterét tartotta

kiemelendőnek, míg a korábban liberális politikusként ismertté vált Velkey Gábor a
társadalmi oldaláról közelített. Kárhoztatta a politikusokat, akik kész és leegyszerűsített válaszokat adnak összetett
társadalmi kérdésekre, elvéve
a gondolkodás képességét és
igényét a polgároktól. Szerinte a vallásszabadságot és a választás szabadságát Európában
semmi sem korlátozza. Mucsi
András ezzel szemben úgy vélte, hogy a keresztények szólásszabadsága nem létezik, mert
az európai politikában és a
médiában a liberális tartalmat
kell képviselni, egyfajta gon-

dolatrendőrség létezik. Szerinte a politikailag korrekt beszéd
és viselkedés zsákutca. Velkey
Gábor szerint nem kell félni
az iszlámtól. A magyar politikusok eltúlozzák, saját céljaikra használják fel a migrációt és
bűnbakot kreálnak a javarészt
békés célú menekültekből. „A
radikálisok iszlamizálódnak,
nem az iszlám radikalizálódik”
- mondta. Abban mindannyian egyetértettek, hogy az egész
folyamat gyökere a közel-keleti országok és az nyugat-európai országok életszínvonala
közötti egyenlőtlenségben és
a globális felmelegedés miatt
vízhiányban keresendő. Pintér

Divat- és
táncbemutatók

Szabyest
péntek 1715

Miss Alpok Adria
Békés Megye Szépe 2017.
szépségverseny elődöntők

Koós János-Koós Réka
péntek 2015

Haj-, smink- és
stílustanácsadások

Dér Heni Akusztik Live
szombat 2030

NYEREMÉNYAKCIÓ
Vásárolj október 9-14. között a Csaba Center üzleteiben legalább 5.000 Ft értékben!
Részsorsolások: október 13-14. 16.00 órától óránként | Díjak: a Csaba Center üzleteinek értékes ajándékai

Fősorsolás: október 14. 20.00 óra
Fődíjak: 300.000 Ft értékű | 150.000 Ft értékű | 50.000 Ft értékű
Csaba Center Vásárlási Utalvány csomagok

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

Lajos annak a véleményének
adott hangot, hogy nincs mérsékelt iszlámhit, ezért is nehéz,
szinte megvalósíthatatlan a
vallásközi párbeszéd. Hitelveik
miatt nem sikeres az érkezők
integrálása sem: nem akarnak
beolvadni az erkölcsileg-vallásilag alantasabbak tartott nyugatiak közé. Olyan zárt közösségeket hoznak létre az európai nagyvárosokban, hogy az
adott ország nyelvét sem kell
ismerniük és törvényeit sem
tartják irányadónak.
A párbeszédbe a vendégek is
bekapcsolódtak, igen élénk diskurzus alakult ki a témában.
Szegfű Katalin

Múzeumi
előadások helyi
témákban

Nevezz a játékra az információs pultnál és nyerj akár óránként!

Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

nei Szövetség elnökségi tagja és
Barbócz Sándor népzene tanár, a
Békés Banda prímása. Együttes
döntésük értelmében a Békési
Hagyományőrző Dalkör Bodrogközi népdalcsokrával arany
minősítést kapott. A találkozón
egyébként Békés, Csongrád,
Arad, Hajdú-Bihar megyékből
14 egyéni induló és 15 csoport
állt színpadra. A rendezvény
célja a népdal és a népzene megismertetése és megszerettetése a
fiatalabb generációk tagjaival.

KE DVE Z M É NYE KKE L
VÁ R N A K Ü Z L E T E I N K !

Műsorvezető
Dombovári Vanda

Részletek a www.facebook.com/csabacenter
oldalon és a www.csabacenter.hu weboldalon.
Kövess minket itt is: twitter.com/csabacenter | A programváltoztatás jogát fenntar tjuk!

Előadássorozatot indít a
Jantyik Mátyás Múzeum.
Céljuk, hogy kulturális szórakozási lehetőséget nyújtsanak
az erre vágyóknak, a múltunkat idéző, mindenkit körülvevő tárgyak, valamint a napjainkban is élő emlékeinek
megismerésével. Olyan elfoglaltságot szeretnének biztosítani, ami az érdeklődők számára nosztalgiát, emlékeik
felidézését jelentheti. Az előadásokat a múzeum szakalkalmazottai (Sápiné Turcsányi Ildikó régész-történész és
Szojka Petronella néprajzos
muzeológus) tartják, saját
kutatási eredményeik alapján. A rendezvények helyszíne a Püski Sándor Könyvtár
(Széchenyi tér 4.) olvasóterme. A belépés díjtalan.
Néhány téma ízelítőül:
Kecskeméti Gábor olimpikon, a gimnázium nagy korszakai, a városközpont másfél évszázada, Békés a várossá avatás óta, Jantyik Mátyás
festő művészete, a békési vásár, népi gyermekjátékok, békési fazekasság, az ortodox
templom. Az egyes előadások időpontjáról folyamatosan hírt fogunk adni.
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Békési sorsok, békési arcok

Tua sapientia et prudentia

a kórház urológiai osztályán.
Az ott szerzett tapasztalatok,
élmények adták az inspirációt,
hogy gyermekurológus legyek.
Ehhez természetesen meg kellett szereznem a szakvizsgát,
de én levizsgáztam felnőtt urológiából is.
- Mik a szakterületed szépségei és árnyoldalai?
- Szépsége, hogy nagyon ös�szetett és változatos. A fizikális vizsgálaton kívül sok egyéb
vizsgálatra van szükség egy
megfelelő diagnózis felállításához. Szükség lehet röntgenre,
ultrahangra, laborra, stb. Igyekeztem tehát ezekből is megszerezni a megfelelő szakképesítést. Jó ha ismerjük a családi hátteret is, mert bizonyos
betegségek örökletesek és fontos szerepe van a pszichoterápiának is a gyógyításban. A lélek
temploma a test. Kicsit a lelkét
is gyógyítani kell a betegnek.
Szükség esetén tudni kell átirányítani a neki leginkább megfelelő szakrendelésre. Árnyoldaláról nem tudok beszámolni.
- Amíg vártam rád, már
lejárt a rendelési időd, de te
mégis fogadtad a beteget. Miért?

- Saját döntésem, hogy meddig rendelek. Munkaidő alatt
köteles vagyok mindenkit
megfelelően ellátni és én meg
is teszem tehetségemhez és tudásomhoz mérten. Az is az én
döntésem, hogy kit küldök el,
de mégsem hagyhatok ott senkit kiszolgáltatva!
- Mi a legfontosabb a gyógyításban?
- Hittel vallom, a gyógyító
munkában a megelőzés a fontos. Negyvenévesen urológiai
szűrővizsgálat-sorozatot szerveztem az egész területen, a Békéshez tartozó kis településeken
is. A vidékiek nagyobb érdeklődést mutattak, nagyobb számban vettek részt rajta, mint a
békésiek. A vizsgálatok során
nem csak urológiai problémákra derült fény, hanem sok más
egyéb bajra is, cukorbetegségre,
májproblémára, epekőre. Egy
kicsit nevelni is kell az embereket, megértetni velük, hogy a
szűrővizsgálatok az ő érdeküket
szolgálják. Az időben kiderülő
betegséget eredményesebben
lehet gyógyítani, mint az idült

bajokat. Igazán boldog akkor
vagyok, ha valaki eljön a szűrésre és negatív a lelete.
- Hogy érzed magad a rendelőintézetben, a városban?
- A kollégáimmal nagyon
jó a kapcsolatom, mind emberileg, mind szakmailag. A betegek empátiás készsége is jól
vizsgázott, kamatostul visszakaptam a plusz munkát, amit
végeztem az érdekükben, mikor az életemben, a családomban nagy kihívásokkal kellett
szembenéznem. Békés város
lakói, vezetői, még a polgármester úr is, mellém álltak és
segítettek, hogy ne sérüljek.
Idegenként is otthon érzem
magam. Többlaki vagyok, sűrűn járok Pestre is és sok minden odaköt, de sehol nem kaptam annyi kedvességet, mint
itt Békésen. Bárhol is vagyok,
piacon vagy boltban, mindig
érzem az emberek szeretetét.
- Rendelés, szűrővizsgálat,
szakirodalom. Ennyi munkát
hogyan tudsz kipihenni?
- Aktívan pihenek. Fűnyírás,
ültetés, metszés, kertészkedés.
Örülök a fáimnak, tavamnak.
Szívesen olvasok szépirodalmat,
ha tehetem. Színház- és operabérletem van. Zeneszerető ember lévén zenét hallgatok, ha
módomban áll és ezen a téren
mindenevő vagyok. Kedvenceim a musicalek. Sokat utazom,
a világnak más-más pontja izgat és most már meg is engedhetem magamnak. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Dr.
Bocskay Árpád, ultrafutó.

Október 1-jén az Idősek
Világnapján a város önkormányzata és a kulturális központ közösen szervezett műsort az időseknek. Kálmán
Tibor alpolgármester köszöntőjét követően elismerő okleveleket adtak át időseket tömörítő civil szervezetek javaslatai alapján olyanoknak, akik
társadalmi munkájukkal segítik nyugdíjas társaikat a mindennapi élet kisebb-nagyobb
kihívásaiban. Oklevelet vehetett át Lipcsei Gergely (Békési
Nyugdíjas Kosárfonók Klubja), Csarnai Eszter és Püski
Gáborné (Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete), Jankus György (Békési

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Elismerések és operett műsor
az Idősek Világnapjának ünnepén

Somlai Valéria és Kékkovács Mara adott műsort.

Idősekért Alapítvány), Csarnai
Gábor és Savolt György (Békési Nyugdíjasok Egyesülete), Horváth András (Vasas
Szövetség Békési Gépgyártó

Városi Nyugdíjas Tagozata),
Laczkó Péterné (Nőklub), Takács Istvánné (Tanügyi Dolgozók Nyugdíjas Klubja).
Idén ünnepli megalakulá-

sának 40. évfordulóját a János Hajnalka népdalénekes
irányításával működő Békési
Hagyományőrző Dalkör. Tagjai (Baukó Józsefné, Baji Gáborné, Csarnai Eszter, Hégely
Zsófia, Kelemen Jánosné, Molnár Jánosné, Nagy Erzsébet,
Nagy Imréné, Szöllősi Károlyné, Andor László, Hégely
László, Illyés Sándor, Jónás
Sándor, Salamon László, Vig
Gábor) szintén elismerő oklevelet kaptak. A hivatalos ceremóniát követően Kékkovács
Mara színművész és Somlai
Valéria zongoraművész „Tollasbál” című operett- és sanzonműsorral szórakoztatta a
jelenlévőket.


Jön az e-recept!
November 1-től csak az kap hagyományos, papír alapú receptet az orvosától, aki kéri. Egyébként elektronikusat állítanak majd ki.
Az elektronikus vénynek számos előnye van: gyorsabb, egyszerűbb lesz a gyógyszerkiváltás általa, továbbá előnyös tulajdonsága, hogy nem tud elkallódni. Az e-receptek bevezetésével az
ügyfélkapun a páciens maga is ellenőrizheti majd, hogy mikor
mit írt fel neki az orvos.
A gyakorlatban az orvos a felírt e-receptet az interneten keresztül elküldi a „felhőbe” (amit úgy kell elképzelni, mint egy posta
ládát). A beteg kiválasztja azt a patikát, ahol be akarja szerezni
a gyógyszereit (minden patika alkalmas lesz kezelni az e-receptet), bemutatja a patikusnak az e-személyit, vagy a TAJ-kártyáját.
Ezután az illető „postaládájából” a patikus lehívja az orvos által oda küldött recepteket, melyeket összekészít, ráírja az adagolást és átadja a betegnek. Ez a fajta gyógyszerkiváltási folyamat inkább hasonlít egy banki tranzakcióra, ahol a páciensnek
igazolnia kell majd magát a taj-számával vagy e-személyi igazolványával, a gyógyszerért pedig átvételi elismervényt kell adnia a patikusnak. Alapvetően mindenki csak a saját nevére felírt
gyógyszert válthatja ki, meghatalmazást kell majd kérni az orvostól, ha másvalaki gyógyszeréért ugrik be a patikába. A körzeti orvos asszisztense sem adhat majd ki vényt a krónikus betegeknek, mert az e-receptet kizárólag az orvos viheti fel a rendszerbe.
A papíralapú beutalók és receptek nem szűnnek meg: aki kéri, az a hagyományos formában is megkaphatja majd a vényt. A
magánellátásban tovább megmarad a papíralapú recept, mivel
a magánszolgáltatóknak csak jövő novemberben kötelező csatlakozniuk a rendszerhez. A közellátásból sem tűnik el, hiszen ha
a háziorvos házhoz megy, ott csak papírreceptet tud írni, emellett bizonyos speciális gyógyszereket is csak így tudnak majd
felírni, mert azok nincsenek benne az elektronikus rendszerben.
Az e-recept kiváltásához tehát hagyományos személyi igazolványra és TAJ-kártyára, vagy chipes e-személyi kártyára lesz
szükség a patikákban.
Dr. Jeszenszky Attila

Bringás reggeli és rajzverseny
az Autómentes Napon
Sikeresen lezajlott az Európai Mobilitási Hét keretén belül az
Autómentes Nap Békésen is. Az önkormányzat és a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ közös szervezésében a kora reggeli
órákban a Széchenyi téren átsuhanó bicikliseket meglepetés várta: aki a komor időjárás ellenére is felpattant a bringára, reggelit
kapott ajándékba. Közel 300 darab csomag kiosztását követően
a szervezők és a városi rendőrség munkatársa szemléletformáló
és ügyességi feladatokkal várták az oktatási és nevelési intézmények fiataljait, több mint 150 békési gyerek részvételével. Az önkormányzat rajzversenyt is hirdetett óvodások részére, illetve felső
tagozatosok és középiskolások részére online kerékpáros tesztversenyt indított el. A megmérettetésen 5 diák és 5 óvodás vehetett
át 5000 Ft értékű ajándékutalványt, továbbá a zsűri döntése értelmében két óvodás különdíjban részesült. Az esemény a „Még
több lehetőséggel” EFOP 3.2.9 – 16-2016-00026 pályázati forrásból valósult meg.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Mit szabad tudni rólad?
- Endrődön születtem 1951ben, de gyerekkoromat Budapesten éltem. Debrecenben az
Orvostudományi Egyetemen
szereztem diplomát 1977-ben.
A negyedik egyetemi évben
meghívtak a Kórélettani Intézetbe, ahol tudományos diákköri munkát végeztem. A
szakvizsgámat Nyíregyházán
szereztem meg a kórház urológiai osztályán és a gyógyító
munkát a budapesti Heim Pál
Kórházban kezdtem el. Pár
évig ott dolgoztam. Válásom
után el akartam jönni Pestről, ezért hazaköltöztem a szüleimhez Endrődre. Békés város Rendelőintézete 1987-ben
meghirdette az urológiai állást,
megpályáztam és az év október 15. óta látom el a szakrendelés feladatait teljes állásban,
illetve tavaly májusa óta osztott állásban Dr. Bartóki László főorvos kollégámmal karöltve. 15 éven át, 2011-ig, félállásban még a gyomaendrődi
szakrendelést is elláttam.
- Miért választottad ezt a
szakterületet?
- Egyetemistaként gyakorlaton vettem részt Debrecenben

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A címben leírt latin mondat ennyit tesz: bölcsességed és
tudásod. E kettőnek a köz javára fordítása fejezi ki a leginkább beszélgetőtársam munkásságának és életének lényegét. Dr. Farkasinszky Erzsébet urológus főorvosnő hihetetlenül közvetlen, empatikus személyiség, aki minden tudásával a betegeit segíti a gyógyulás olykor rögös útján. 66
évesen tele van energiával, tettrekészséggel, állandóan követi a tudomány fejlődését, csak hogy segíteni tudjon. Éppen 30 esztendeje, hogy Békés város lakosságát szolgálja.
Ismerjék meg őt egy kicsit közelebbről!
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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
Bélmegyeren, a Dózsa utcában régi kis
ház 550 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/48-42408.
Sarki porta eladó a Hegedűs u. 1. szám
alatt 800 ezer Ft-ért. Tel.: 20/405-77-08.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Borosgyánban, közel a főúthoz lakható tanya eladó 1 hold földdel. Irányár: 3 millió
Ft. Érd.: 70/216-37-03.
Hajó u. 18. számú ház 4 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 66/413-567, 66/412-599.
Fáy utcában első emeleti egyszobás lakás
eladó 5 millió Ft-ért. Érd.: 30/444-39-84.
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.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház kívülbelül felújítva, beköltözhetően eladó 6,1
millió Ft-ért. CSOK-ra is. Tel.: 30/203-7341, 66/412-955.
Fürdő közelében háromszobás, összkom
fortos lakóház melléképületekkel kis telken eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Tel.:
20/265-01-55.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
Mátrában ötszobás családi ház eladó.
Horgásztó és gyógyfürdő közelében.
Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 0666/641-667.
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás eladó az Adyn vagy kertes házra cserélhető.
Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Mátra utcai ház nagy portával tömblakásra cserélhető. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
30/402-26-37.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Ady 14D-ben II. emeleti, kétszobás, gázcirkófűtéses, klímás szép állapotú, erkély
nélküli lakás eladó 7,3 millió Ft-ért. Tel.:
30/94-99-918.
Szarvasin lakás eladó 7,5 millió Ft-ért.
30/420-79-26.
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Karacs 1-ben első emeleti lakás eladó 8,5
millió Ft-ért. Tel.: 20/265-94-21.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es
telken háromszobás ház sok melléképülettel eladó 8,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/97329-64.
Ady 12-ben tehermentes, 64 m2-es, 2+
félszobás, II. emeleti, erkélyes téglalakás
eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-7926.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Csendes helyen II. emeleti, 72 m2-es szép
lakás eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
30/518-07-28.

Apróhirdetések
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
70/77-44-751.
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.
Háromszobás, téglaépítésű ház, szépen
karbantartott, rendezett udvarral, gáz +
vegyesfűtéssel a Bethlen utcában eladó.
Tel.: 20/48-75-470.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Badacsonytomajban, a Balatontól 1200
méterre 3,5 szobás ház garázzsal eladó.
Irányár: 24,3 millió Ft. Tel.: 30/74-23-423.

Kiadó ingatlan
Albérlet egy főnek kiadó. Szenvedélyektől
mentes idősebb úrnak. Érd.: 70/216-3703, délután.

Kert, szántóföld
Sikonyban 1558 m2 zártkert eladó. Fóliázásra vagy építési teleknek is jó. Irányár: 1
millió Ft. Érd.: 20/36-20-960.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is
lakható nyaralóval eladó. Fizetéskönnyítéssel. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Kamut külterületén 2,0738 hektár, 90
aranykoronás szántóföld eladó. Érd.:
70/944-52-51.
Csatárkertben 4 kvadrát kert, a régi kaszinóval szemben eladó. Víz, villany. Érd.:
66/413-902.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Mátyás király u. 76.
Gyümölcsöskert kis kőházzal, ásott kúttal,
árammal Rosszerdőn eladó. Érd.: 66/634372, este.
Szécsénykertben kert eladó. Tel.: 66/412631.

Jármű, alkatrész
Gyulán 126-os Fiat, csomagtartótető,
utánfutó ponyvával, friss műszakival eladó. Tel.: 30/648-39-12.
Lofty típusú elektromos kerékpár betegség miatt olcsón eladó üzemképes állapotban. Érd.: 30/60-38-906, 30/88-98222.

Állat
Japán kakasok és Otelló szőlő eladó. Tel.:
66/410-204.
Kecskék eladók vagy cserélhetők. Libák
eladók. 30/67-52-575.
4 db csüngőhasú és fehér húsjellegű keverék malacok eladó. Tel.: 20/800-86-71.
Malacok és hereszéna eladó. 30/55-71684.
Azonnal elvihető kuvasz kiskutyák Békésen. Tel.:30/279-46-96.
Mangalica malacok eladók. 70/365-5946.
Birkák eladók. 30/485-99-16.
Választási malacok eladók. Tel.: 30/51319-56.
Előnevelt csirke, pulyka némakacsa, pecsenyekacsa eladó. Raktár u. 24. 70/88193-00.

Társkeresés
50 éves férfi komoly kapcsolatra keresi
társát. Érd.: 20/27-450-60.
64 éves, átlagos alkatú nő társat keres kiránduláshoz, üdüléshez őszinte, rendes,
dolgos 70-90 éves úr személyében, aki
nem dohányzik, nem iszik. Tel.: 70/21637-03, délután.

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 17. kedd 12 óra

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
Frissnyugdíjas óvónő gyermekfelügyelői
munkát keres. Tel.: 70/318-23-29.
Szarvasmarha mellé állatgondozót keresek. Érd.: 30/484-80-44.
Napi négy órában időseknél segítenék
házkörüli teendőkben, ápolásban. Tel.:
70/585-03-13.
Megbízható kisnyugdíjas nő napi négy
órában könnyű fizikai munkát keres. Autóval is. 70/216-37-03, délután.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-6642.
Alig használt PB tüzelésű INFRA
fütőkészülék, nagyméretű olajradiátor, 3
eres villanyvezeték (40 m), 20 l-es fém
üzemanyagtartály eladó. Érd.: 20/57791-31.
Eladó 190 db jó állapotú Magyar Horgász
című újság. Vannak egész évfolyamok is.
Tel.: 30/655-25-15.
Borszőlő, szőlőprés, szőlőzúzó eladó Békésen. Tel.: 30/53-04-150.
Ouija táblához értőkkel venném fel a kapcsolatot. Tel.: 70/396-8774.
28-as férfi kerékpár eladó. Érd.: 66/410204.
Keveset használt Makita láncfűrész eladó.
3,3 LE, 52 cm3, 45 láncvezető, újszerű állapotban. Tel.: 30/822-47-88.
Eladó: balta, hagyományos fűrész, keresztvágó, vasvilla, fejsze, tégla, porszívó,
szivattyúmotor. Tel.: 70/588-04-66.
Szalmabála eladó. Érd.: 30/621-74-32.
Újszerű közép- és futószőnyegek, zsírosbödönök, fonott tortakosár, vasaló eladó.
70/236-35-37.
Eladó: rugós heverők, zuhanykabinüvegek,
futószőnyegek, ajtólapok. Tel.: 66/746736, este.
Szobapáfrányok és kaktuszok eladók.
Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: 300 l-es régi fagyasztóláda, 120 l-es
régi hűtőszekrény, Hajdu mosógép, Singer
lábbal hajtós varrógép, 28-as női kerékpár, kerti szerszámok. 30/531-65-76.
Szilvacefre eladó. Érd.: 30/786-10-97.
Mázsa súlyokkal, és elektromos szecskavágó eladó. 70/235-04-82.
Eladó: 50 db új csempe, 15 db burkolólap,
15 db csempe, demizsonok, zsíros bödön,
vájling, kézi tekerős morzsoló, kézi kukoricadaráló, vas virágállványok. 30/513-6576.
Eladók: 3000 l-es műanyag tartály, alu
pérőcsövek, 2000 l-es fém gázolajtartály,
nagyteljesítményű szivattyú, négysoros
gyári krumplikidúró, kapás fogas. 30/44218-95.
Eladó: régi falióra, parasztóra, rádió, rokka, kanapé, tükrös szekrény és más régi
darabok. Tel.: 20/413-42-47.
FÉG F 8-50 típusú üzemképes parapetes
gázkonvektor eladó. Szállítás megoldható.
Érd.: 20/774-66-86, 30/345-89-12.
Kisbálás búzaszalma eladó, szállítás megoldható. 22 cm átmérőjű, 4 méter hos�szú eternitcső eladó. 42-es, 43-as méretű
bőrcsizma és mag nélküli cirokszakáll eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Gyulán eladó: szürke térburkoló, kerítésbetét elemek, kovácssatu, 720 ml-es üvegek lapkával olcsón nagy tételben is. Tel.:
30/648-39-12.
Használt öntöttvas kandalló eladó. Üvegcserére szorul Irányár: 35 ezer Ft. Jó állapotú kéményes gázkonvektor eladó. Irányár: 16 ezer Ft. Tel.: 70/216-37-03, délután.

Eladó: 4x5 m-es vas fóliaváz, 2 db 1000
l-es vas tartály. Tel.: 66/411-026.
2 db kárpittal kombinált fekete műbőr fotel
görgőkkel eladó. Tel.: 30/433-13-43.
180 cm magas, szép, egészséges, terebélyes szobafenyő eladó. Irányár: 6 ezer Ft.
Érd.: 30/547-69-61.
Eladó: régi konyhaszekrény, ruhásszekrény, sok jó minőségű olcsó ruha. Csere baromfira érdekel. Tel.: 70/216-37-03,
délután.
Szilvacefre eladó. 20/420-37-53.
Eladó: szintetizátor, 60x60 cm-es burkolólap 50 m2-re, 2 db kézmosókagyló, Zepter
edény, Zepter gőztisztító, Zepter porszívó.
Érd.: 70/410-62-32.
Eladók: műanyag rekeszek, szemenkénti vetőgép, Thomas vízszivattyú. Érd.:
70/379-14-53.
5 mázsa veres szilvacefre eladó. Érd.:
66/415-682, 20/200-50-78, este hat óra
után.
Négyszemélyes ebédlőasztal, 2 db támlásszék eladó. Érd.: 66/413-771.
Eladók: üzletbe való polcok, mosdókagyló,
téliesített külső ajtó. Tárcsás mosógép és
centrifuga eladó. 24 ezer Ft a kettő együtt.
Tel.: 70/216-37-03, délután.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Tel.:
30/513-19-56.
Eladó: Karancs kombi villanysütős gáztűzhely, Karancs 3 égőfejes palackos gáztűzhely, hétszemélyes kinyitható asztal.
Érd.: 70/410-62-32.
100 kg jó minőségű héjas dió eladó.
30/710-34-30.
Marógép tartozék (szegnyereg) eladó.
Irányár: 20 ezer Ft. Érd.: 20/451-12-27.
Bontásból tégla ingyen elvihető. Érd.:
70/410-61-32.
Három mázsa szilvacefre 12 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/48-42-408.
Eladók: minőségi új és használt paplanok és párnák, építkezésből megmaradt
új csúszásmentes járólap. Erdélyi kiránduláshoz útitársat keresek. 30/94-55-433.
4 db üzemképes színes tévé eladó 1000
Ft/db. Érd.: 20/445-73-45.
20 l-es műanyag kannák, szabadföldi páfránytövek, körte szedéssel és birsalma eladó. 20/355-77-26.
Jól felszerelt jó állapotú férfi bicikli eladó.
Tel.: 30/321-35-52.
Kiegyenlítő tartályt keresek megvételre
központi fűtéshez sürgősen. Tel.: 70/21637-03.
Eladó: üvegezett ajtólap, ablakszárny, festett tányérok, mélytányérok, régi kerékpár alkatrészek, kis kézi eke, szúnyogháló, fürdőszobaablak tokkal, likőröskészlet,
boroskészlet, régi gyertyatartók, régi diplomatatáska, üvegvázák, petróleumlámpák, gobelinhímzések. Révész u. 7. Tel.:
66/413-716.
3,5-4 mázsa szilvacefre eladó. Tel.:
20/391-74-90.
Vízszintes gatterfűrész betegség miatt eladó. Hosszútávra fizetőképes munkamegrendelés a gépre. 20/520-15-40.
Eladó: Lucznik lábbal hajtós varrógép, dohányzóasztalok, 50l-es üvegballon, függönytartók. Tel.: 70/612-83-74.
Zanussi Lehel hűtő és fagyasztó, 60 l-es
hőtárolós gázbojler, átfolyó rendszerű
konyhai villanybojler eladó. Érd.: 70/41062-32.
Szőlőprés zúzóval, gáztűzhely, mosogatógép, befőttes üvegek, terménydaráló,
10, 20 50 l-es demizsonok eladók. Érd.:
30/349-81-69.
50 l-es üvegballon 5 ezer Ft-ért, japán permetező 35 ezer Ft-ért, háti permetező 12
ezer Ft-ért eladó. Érd.: 70/379-14-53.
Eladó: konyhaszekrény, olajradiátor, 3x3
m-es halászháló, acélradiátor, mikrohullámú sütő, olajsütő. Érd.: 30/434-22-97.
Eladók: bőröndök, napozóágy, új vízszűrő,
új gyapjú szőttes (falra, földre, takarónak),
új cserge (2 foteltakaró, kanapétakaró).
Tel.: 30/272-43-50.
Nagyméretű zuhanykabin tálcával eladó.
Irányár: 20 ezer Ft. Haszonállatra cserélhető. Piros franciaágy eladó 10 ezer Ft-ért.
Tel.: 70/216-37-03, délután.

A hallásvizsgálat fájdalommentes. A vizsgálatokkal megerősítik vagy cáfolják a beteg halláscsökkenésre vonatkozó gyanúját. A diagnózist audiológus szakorvos állítja fel.
Megmondja milyen típusú halláscsökkenéssel áll szemben,
meghatározza a halláscsökkenés mértékét, és azt is, hogy
melyik, esetleg mindkét fül érintett-e. Tájékoztatást ad a várható kimenetelről és a kezelési ehetőségekről.

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

Ötven éve érettségiztek
A Szegedi Kis István Gimnáziumban 1967-ben érettségizett IV/D osztályának találkozóját tartották meg nemrégiben - tájékoztatta a Békési Újságot Bondár Gábor, az
egyik szervező. Kiadós délelőtti beszélgetés után közös
ebéddel egybekötve emlékeztek az elmúlt 50 esztendő ese-

ményeire, történéseire. Fejet
hajtottak az elhunyt osztálytársak, tanárok, osztályfőnökük emléke előtt. A jelenlegi
14 fős egykori osztályközösség elhatározta, hogy ezután
évente találkoznak. A találkozó szervezője Bondár Gábor mellett Balláné Domokos
Anna volt.

Belerohant az álló járműbe
Békés külterületén október 2-án a reggeli órákban egy tehergépkocsi hátulról nekiütközött egy forgalmi ok miatt álló személyautónak. A balesetben a személyautó vezetője megsérült,
állapota az elsődleges információk alapján nem súlyos - jelentette a megyei kapitányság..

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!

A békési állatvédő egyesület

munkanélküli
munkatársat keres
napi 5 órában.
Csak jogosítvánnyal
rendelkező és állatszerető
ember felel meg!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

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

árusítása, feldolgozása
minden formában
(méteres, kuglizott, konyhakész)

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

Fess
Rochilde

CIPŐVÁSÁR!

2 pár 20%-os
3 pár 30%-os
engedménnyel!
Burgonya,
hagyma

89 Ft/kg-os
áron!

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

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Egy nyelvet beszélünk
Likvidál

Esküszöm, boldog és kiegyensúlyozott vagyok,
ezért aztán nem tudom, mi juttatta eszembe a
likvidál igét, de az biztos, hogy befészkelte magát, különösen abban a döbbenetes összefüggésben, hogy ennek köze van a likviditáshoz is, valamint még egy s máshoz, például a lekvárhoz és a
likőrhöz is, de arról majd picit lejjebb.
A Magyar Értelmező Kéziszótárt ügyünk
szolgálatába állítva visszaigazolva láttam az
alapvető felvetésemet, hogy mindezek egyetlen szóra, a liquorra mennek vissza, amely
latinul azt jelenti, hogy folyékony, cseppfolyós. Könnyű belátni, hogy keletkezhetett a
liquorból a likőr (ízesítő anyagokkal készí-

tett, édes szeszes ital), s az sem ördöngösség,
már a hangzásánál fogva sem, hogy rájöjjünk,
a franciából jön a szó. A lekvárnak nem kell
ennyire folynia, ellenben ott már a görög gyököt is jelöli a szótár, sőt tud a liktáriumról is,
amely szilárdra préselt gyümölcsíz. No de térjük csak vissza a likviditásra! Ez utóbbi azt jelenti, hogy könnyen, gördülékenyen mennek
az üzleti ügyek, a folyamatok (látják: itt is a
folyik) akadálytalanul gördülnek a maguk útján. Ha pedig valakit likvidálnak, akkor épp
a gátló (tudják: megint a folyó) tényezőt iktatják ki. Egyes filmekben például sósavval...
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok október 10-28. között
Október 14. szombat 15 óra
Békési FC - Sarkadi Kinizsi LE bajnoki férfi labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya

Október 19. csütörtök 18 óra
Csete Örs:1956 személyesen című könyvének
bemutatója.
Kulturális központ

Október 14. szombat 18 óra
Békés-Drén KC - Törökszentmiklósi Székács
bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés. Sportcsarnok

Október 20. péntek 16:30
Békési Kalendárium 2018 című kiadvány bemutató ünnepsége. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk. 
Kulturális központ

Október 18. szerda 18 óra
„Szívvel-lélekkel” címmel Prof. Dr. Papp Lajos
Széchenyi-díjas szívsebész előadása. Dedikálással
egybekötött könyvvásár. Belépődíj: 1000 Ft/fő;
Békés Kártyával 700 Ft/fő. Kulturális központ

Október 28. 18 órától
Őszi Batyus Táncház Okányi Mihály néptánc
oktató vezetésével. A belépés díjtalan.
Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)

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

285x188_MFB_kamat.indd 1
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A Magyar Súlyemelő Szövetség a közelmúltban rendezte meg az utánpótláskorú (1517 éves) fiatalok Súlyemelő Országos Bajnokságát. A Békési
TE Súlyemelő Szakosztályát
négy sportoló képviselte az ózdi megmérettetésen.
A serdülők 62 kg-os súlycsoportjában versenyzett Nagy
Norbert és Fekécs Szilárd. A
12 fős mezőnyben meggyőző fölénnyel Nagy Norbert
(80+96=176 kg-os egyéni csúccsal) megnyerte a versenyt. Mögötte Fekécs Szilárd végzett a második helyen,
szintén egyéni csúccsal.
Az ifik 69kg-os súlycsoportjában versenyzett Fekécs
Sámuel. Most is összecsapott

nagy riválisával, az ózdi Dul
Ádámmal. Sámuel elrontott
szakítás után lökésben nem
tudta behozni hátrányát, így
230 kg-os összteljesítménnyel
meg kellett elégednie a második hellyel.
Fekécs Ervin a 77 kg-os
súlycsoportban mérlegelt. Végig kiélezett küzdelemben,
egyetlen kilogrammos előn�nyel (96+119=215 kg-os
egyéni csúccsal) sikerült megnyernie a versenyt.
Versenyzőink tehát nagyszerű eredménnyel zárták a versenyt. Ketten szereztek országos utánpótlás bajnoki címet.
Ketten ezüstéremnek örülhettek. Mindannyiuk edzője Balog János.

Százszázalékos rajt
a kézilabdázóknál

Az öröm percei a Balmazújváros elleni győztes meccs után.

Felnőtt kézilabda csapatunk
nyolchetes felkészülési időszakkal alapozott a 2017/2018-as
NBIB-s bajnokságra. A szezon
jól indult: három meccsből három győzelem. Egyedüli százszázalékos csapatként vezeti a
tabellát a Békés- Drén KC.
Itthon az Algyő ellen remekül kezdtek a srácok, az ötgólos győzelem megalapozta az
idényt. A folytatásban Szegeden meggyűlt a baja a békésieknek a fiatal MOL-Pick Szeged U20-as csapatával. A fél-

időben még hétgólos előnnyel
vezetett az ellenfél, onnan sikerült nagy szívvel kiküzdeni a győzelmet a mieinknek.
A harmadik fordulóban az élvonalból kiesett Balmazújváros ellen olyan rangadót láthatott a békési publikum, amire
jó ideje nem volt példa. Egy
emberként állt a 400 fős békési közönség a csapat mellett, és örülhetett a Sebestyén
Csaba találatával itthon tartott
két pontnak. Cifra Tibor kilenc gól lőtt. 
Styop B.

Korosztályos atlétikai
bajnokságok
Az 2017-es korosztályos
bajnokságoknak idén Miskolc, és Budapesten az Ikarus
pálya adott otthont. A békési
atléták ismét jól szerepeltek.
Az utánpótlás korosztályban
Nyeste Ágnes 400 méteres síkfutásban harmadik helyen ért
célba, majd másnap 400 méteres gátfutásban is bronzérmet
nyert, kitűnő egyéni csúccsal.
Molnár Gergő sérüléssel bajlódva 400 méteren 9. lett.
A junioroknál Veres Fanni
100 méteres gátfutásban negyedik, 400 méteres gátfutásban - egyéni csúccsal - a hatodik helyen végzett. Gyöngyösi

Terézia hatodik helyen fejezte
be a versenyt távolugrásban.
Fodor József súlylökésben, a
verseny legerősebb mezőnyében ugyancsak hatodik.
Az ifjúságiak mezőnyében
Szilágyi Emma kockázatmentes,
biztos versenyzéssel lett ezüstérmes 5000 méteres gyaloglásban.
Szilágyi Petra gerelyhajításban,
jól versenyezve, 40.95 méterrel
a negyedik lett. Sajnos az utolsó
dobását érvénytelennek minősítették a versenybírók, amellyel
egy bajnoki érmet vettek el tőle.
A serdülők között Veres Barnabás az 5000 méteres gyaloglásban ötödik helyen ért célba.

Volt női kézisek találkozója
Horgász
szemmel
LEHŰLŐ VIZEKEN
A vizek nagy része lehűlt
15 Celsius fokra. Ekkortól beszélhetünk hideg vizekről. A
békés halak ezután kezdenek
hozzászokni a téli hideghez, az
átállás folyamatos. Ha a Körösökön szeretnénk keszegezni
lehűlt vízben, nagy hangsúlyt
kell fektetnünk az etetőanyagra. Már nem kell nagy men�nyiségű etetőanyagot bejutatni
a vizekbe. Kevesebb, de jobb
minőségű etetőanyagra lesz
szükségünk. Az aromák csalogató hatását használjuk ki!
Nem véletlen az sem, ha októberben tudunk nagyobb méretű keszegeket fogni a Körösökben, hiszen az apróbb keszegek
nem gyülekeznek az etetésre.
Nagyon fontosnak tartom még
a pontos etetést, mely nagyban befolyásolja horgászatunk
eredményességét. A szerelékünket is érdemes finomabbá
tenni, mert a halak is finomabban fognak kapni, így csak a
finomabb szerelék lesz eredményes. Szerelékünkben ne
csak az előke vékonyságát változtassuk, a horog méretét is
kisebbre és a csalihoz mérten
válaszuk meg.
Szekerczés Sándor

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 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.

Fotó: Békési Újság.

Két aranyés két ezüstérem Ózdról

Az ötvenes évek végétől a kilencvenes évek derekáig játszottak a békési női kézilabdacsapatokban a találkozón megjelentek.

Az 1957-ben alakult Békési
Spartacus női kézilabda-csapat
egykori tagjai találkoztak egymással a napokban. A csapat
a későbbi évtizedekben másmás néven létezett és jellemzően a megyei bajnokságban
indult. Legnagyobb sikerüket
1970-ben aratták, amikor a Falusi Dolgozók XIX. Országos
Spartakiádéjának országos döntőjét megnyerték. Pár évvel korábban ugyanebben a sorozatban bronzérmesek lettek. Siker-

korszak volt 1962/63-is, amikor
az NBII-ben vitézkedtek Tóth
Éva játékos-edző irányításával.
De edzette a csapatot az évtizedek során a teljesség igénye
nélkül Kállai Jenő, Veres Gyula, Eperjesi József, Baukó József és Viczei Lajos is, ők sajnos
már nem élnek. Az elhunyt
edzők és játékostársak emléke
előtt egyperces néma felállással
adóztak a Bárdiné Békési Mária kezdeményezésére létrejött
találkozó résztvevői. Egyikük,

Csapó Erzsébet alapítója volt
a csapatnak hatvan esztendeje, 1957-ben. Közel húsz éven
át játszott kapusként. Mellette mások is arról beszéltek a
többieknek a vidám hangulatú, hagyományteremtőnek
szánt összejövetelen, hogy életük meghatározója volt a kézilabdasport. A mozgás szeretete
miatt, kedvtelésből játszottak,
és a legszínesebben a csapategységre, a közösségre emlékeznek
vissza. 
Szegfű K.

Népmese Napja a Bóbita oviban
Nemrégen adtunk tájékoztatást
arról, hogy az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Integrált Tagóvodája (a Fürkész Központi Óvodával közösen). S közöltük azt is, hogy az intézmény egyik nevelési programja a Magyar Népmese Napjáról való megemlékezés. Szeptember 30-án van ez a
nap, s az óvoda ezt ünnepelte szeptember 29én, pénteken, immár kilencedik alkalommal.
Ezeken az eseményeken, az óvodapedagógusok
a gyerekekkel közösen mutatnak be egy népmesét. Ezúttal A három kívánság című magyar
népmesét adták elő. De ezzel az előadással még
nem ért véget a rendezvény. Ezt követően a
gyerekek az udvaron ügyességi, logikai és szellemi feladatokat oldottak meg, hét állomáson.

A jó megoldásokért pedig minden állomáson egy jutalom kolbászt kaptak,
mivel az előadott népmese egyik főszereplője a kolbász volt. A hétpróbán
közreműködő gyerekek, a házigazda óvoda mellett a helyi óvodákból
érkeztek, de még kisiskolások is jelen voltak,
akik egykor ebbe az óvodába jártak. A vendégek eközben táncházi eseményen vettek részt,
amelyet Mahovicsné Ladányi Anita vezetett.
A látogatók között egyébként nem csak helyi
óvodapedagógusok voltak, hanem érkeztek a
megyéből is kollégák, tapasztalatokat gyűjteni. A Magyar Népmese Napja című projektet
Urbancsekné Sebestyén Marianna – aki az intézmény vezetője –, és Kálmánné Kolarovszki
Zsuzsanna írták. Megvalósítója a Bóbita Óvoda
nevelőtestülete volt. 
Zs. I.
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