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Boltokban a 2018-as
Békési Kalendárium
Az október 20-i bemutatót megelőzően, minden korábbinál korábban került a
békési elárusító helyekre a
2018-as Békési Újság Kalendárium. A 13. alkalommal
megjelenő kötetet lapunk
főszerkesztője, Szegfű Katalin szerkesztette, kiadója
a Családért Alapítvány. 160
színes oldalon kínál olvasnivalót Békésről, továbbra is
mindössze 750 Ft-os áron.
Már a borítója sem átlagos:

Apáti-Nagy Lajos fotójának
és Horváth Hajnalka rajzának montázsa a főtéri szökőkútról vonja magára a figyelmet. A szerteágazó helytörténeti témák között mindenki talál olyat, ami megragadja a figyelmét és érdeklődését. A 2018-as Békési Kalendárium 1350 példányban kerül az érdeklődő olvasók elé
és ajándék könyvjelző is jár
hozzá. Karácsonyi ajándéknak is kiváló.

Kendert termesztett,
őrizetben van
Tizenöt tő kendert találtak
a Békési Rendőrkapitányság
rendőrei október 12-én, Békésen, egy lakóház kertjében.
Az élő növények az elsődleges
szakértői vélemény szerint kábítószert tartalmazó cannabis
tövek. A nyomozók a ház helyiségeit is átkutatták, ott több
mint fél kilogramm félig elszáradt növényt, szárított növényi törmeléket és magvakat
foglaltak le. A házban lakó 34
éves H. Zsolt beismerte, hogy
a növényeket ő termesztette, a
kiszárított és összetört levelekből cigarettát sodort magának.
A Békési Rendőrkapitányság

Havi tízezer forintos önkormányzati
ösztöndíj tehetséges diákoknak
Tíz középiskolás békési fiatalnak adtak át tanulmányaikat
segítő ösztöndíjat a Városháza
dísztermében nemrég. Az ösztöndíjról szóló okleveleket Izsó
Gábor polgármester, Kálmán
Tibor alpolgármester és Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke nyújtotta át. A pályázatok elbírálása során a tanulmányi eredményt és a családok anyagi lehetőségeit is figyelembe vették a döntéshozók. A
diákokat havonta 10 ezer, a tanévben összesen 100 ezer forint-

Dűlőre jutnak a járda ügyében?
Jól haladnak a Malom
asszonykertet érintő járdafelújításával kapcsolatos egyeztetések - tájékoztatott az önkormányzat. Jelenleg 40 lakó jelezte előzetesen, hogy

a férfit kábítószer birtoklása
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt bűnügyi őrizetbe vette. A rendőrség vizsgálja, hogy H. Zsolt
adott-e másoknak is az általa készített kábítószergyanús
anyagból.


 Cerka papírbolt
 Fakuckó játékbolt
 Barta kereskedés
 Püski Sándor Könyvtár
 Antikvárium
 Civil Szervezetek Háza
 Békési Uszoda,
 továbbá a református, a katolikus és a baptista
gyülekezetek iratterjesztése.

Ára mindössze 750 Ft/db.
Minden vásárlónak ajándék könyvjelző!
160 színes oldalon városunk múltja és jelene,
családtörténetek, néprajzi és helytörténeti
írások, visszaemlékezések, fotósorozatok,
továbbá fejtörő és keresztrejtvény.

Tisztán – Békésről!

támogatja a kezdeményezést
és bekapcsolódna a feladatokba is. Az ott lakók, tenni szándékozók egy csapata
korábban fogadóóráján keresték fel Izsó Gábor polgár-

mestert, és kérték az önkormányzat segítségét. Céljuk,
hogy lakókörnyezetük járdáinak járhatóvá tétele érdekében összefogásra sarkallják
az ott élőket, szomszédjaikat.

Szeptemberben felhívást tett
közzé az önkormányzat. Ez
alapján felmérték, hogy kik
lehetnek aktív támogatói a
felújításnak.
(Folytatás a 3. oldalon)

Pályázatokkal színesedik az óvodák élete
Pályázatokon elnyert forrásokból több programot valósít meg a következő időkben a Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde. A pályázatokról Béres Istvánné intézményvezető
tájékoztatta a Békési Újságot.
Az egyik projekt óvodapedagógusok
továbbképzését

Már megvásárolható
a 2018-as Békési Kalendárium!
Árusítóhelyek:

Tíz békési gimnazista kap ösztöndíjat a várostól. Példájuk a többi tanulónak is motivációs erő lehet.

tal támogatja az önkormányzat.
Az ösztöndíjas tanulók követendő példát szolgáltatnak diáktársaiknak. Az ünnepségen jelenlévő diákok elmondták, hogy javarészt a továbbtanulásra illetve
nyelvvizsga-előkészítésre fordítják majd az összeget. A tíz ösztöndíjas mindegyike a Szegedi
Kis István Református Gimnázium tanulója. Az átadást követően az intézmény igazgatója, Kovács Dániel is köszönetét
fejezte ki az önkormányzatnak,
hogy motiválja a tehetséges békési diákokat.

teszi lehetővé. Három békési
tagóvodában (Bóbita, Fürkész

és Hunyadi téri) összesen öt alkalommal szerveznek a szakembereknek a különleges bánásmóddal, a környezettudatos magatartásformákkal és a
hátránykompenzációval kapcsolatos továbbképző foglal-

kozásokat. Ezeken alkalmanként mintegy 20 óvónő vehet
részt, más településekről is. Az
1,2 millió forintos projekt eszközbeszerzésre is lehetőséget
teremt.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Babilon sor 39. számú építmény is őriz
elemeiben épített értékeket. A ház az 1800as évek végén épült. Első ismert lakója Félix
Mihály csendőrőrmester volt. Még az 1930as években is a Félix család lakta a házat. 1945-ben a neves
kamuti kovácsmester,
Darabos Sándor és felesége, Varga Julianna
költözött az épületbe. Az 1980-as években Kürti Imréné élt
ibenne. Jelenleg Bereczki Mihály és családja él itt. Ők hozták
szépen helyre az épületet. Megmentették a
folyosó fa oszlopos tornácát az apácarácsos díszítéssel. Ugyanígy a mozgalmas vonalú ba-

Folytatódnak az előadások
A Jantyik Mátyás Múzeum „Békési emlékek” című előadássorozata zajlik ezekben
a hetekben a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtárban. A soron következő előadások: október 30. (hétfő) 16 órától téma a
békési gimnázium nagy korszakai. November 6. (hétfő) 16 órától téma a békési városközpont másfél évszázada. Belépés díjtalan. Szeretettel várnak mindenkit, aki
szívesen hallgatna előadásokat a régi Békésről, elődeink életéről, múltunkról, hagyományainkról. 


rokkos jellegű oromfal is eredeti állapotában
áll előttünk. Ez ad sajátságos hangulatot az
egykori gazdaháznak.
Az egykori gazdaház eredetileg szobako n y h a - k i s s z o b a kamra-alsókonyha elrendezésű volt, amely
a mai kor igényeinek
megfelelően lett átalakítva. A lakóépület vert falból készült.
Valamikor búbos kemence adta a meleget. Az építmény hűen tükrözi a feltörekvő parasztpolgárság ízlésvilágát. A kisvárosi utcaképet befolyásoló
homlokzat védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Az év tanyája lehet
a Libás tanya
A Földművelésügyi Minisztérium idén először
hirdette meg „Az év tanyája” versenyt, amellyel a
természeti környezettel összhangban lévő, a tájba
és az adott térségbe illeszkedő, mások számára is
mintául szolgáló tanyát kívánja magas szintű elismerésben részesíteni. A közönségdíjat az a tanya kapja, amelyikre a legtöbb tetszésnyilvánítás
érkezik november 5-én 21 óráig a Hermann Ottó
Intézet Facebook oldalán. Kérjük, hogy amennyiben módja van rá, támogassa ön is a legjobb 12 tanya közé beválasztott tarhosi Libás tanyát. 

Mutasd meg
a hobbidat!

Időjós állatok
A népi megfigyelések szerint számos állat a viselkedésével előre tudja jelezni a várható időjárást. Sokat közülük már a kutatók is alátámasztottak. Ha
megfigyeljük a természetet, a környezetünkben élő
állatokat és növényeket, akkor mi is „olvashatunk”
a jelekből. Egyesek pusztán babonának hiszik az
egészet, de tudományos tény, hogy valamennyi magasabb rendű szervezet közös jellemvonása, hogy
az idegrendszer egyik fontos része fokozottan érzékeny az időjárás változásaira.
Tehát nem árt odafigyelni, mert nem csak akkor
lesz eső, ha nem viszünk
magunkkal ernyőt, hanem
akkor is:
• ha a fecskék alacsonyan repülnek
• ha a szamarak a fülüket rázzák és ordítanak
• ha csípnek a legyek
• ha a földigiliszta a föld felszíne közelében tevékenykedik
•ha a kutya sokat vakaródzik és hempereg a
porban
• ha a madarak a porban fürdőznek
•ha a méhek a méhkas közelében tartózkodnak, ha nem akarnak reggel kirepülni vagy
ha tömegesen mennek vissza a kaptárba
• ha a kakas napnyugta után is kukorékol, mielőtt szelesre fordulna az idő
• ha a tyúkok nehezen ülnek el éjjel

• h a a békák alacsonyan ülnek vagy nagyon
hangosan brekegnek
• h a a halak kiugrálnak a vízből, a harcsák pedig a vízfelszínre jönnek (nagy vihar várható,
ha a halak befúrják magukat az iszapba)
• h a a vadgalamb sokszor turbékol
• h a a csordában legelő állatok (kecskék, juhok, marhák) nyugtalanok, a juhok maguktól megindulnak a völgy felé vagy reggel nem
akarnak kijönni az akolból
és sokat bégetnek, a kecskék maguktól visszamennek a karámba, a marhák
pedig magasra tartják a fejüket, a közeledő eső illatát
keresve
• h a a macska sokat
mosakszik
• h a a páva élesen kiabál
• ha a ludak szárazon
fürdőmozdulatokat végeznek
• ha a gólyák a szántóföldre szállnak
• ha a varjak sokat kárognak
• ha a darvak csőrüket a szárnyuk alá dugják
• ha a vakondok nagy túrásokat fúrnak
• ha a tücskök hangosan ciripelnek
• ha a szentjánosbogarak nem világítanak
• ha a keresztes pókok új hálót szőnek
illusztráció.

A Babilon sor 39. számú ház

Ráadás: ha a pióca az üveg alján marad, akkor
derült, napos vagy fagyos idő lesz. Ha a víz tetejére
megy, akkor erős szél vagy havazás, ha izgatottá
válik, akkor zivatar várható.

Alkotó Energia

2017

Alkotói pályázat értékmentőknek,
átalakítóknak, DIY-őrülteknek
értékes nyereményekért felnőtt
és junior kategóriában.
Feltételek és információk:

www.alkotoenergia.hu
Beküldési határidő:

fizetett hirdetmény

2017. december 31.

Értéket őrzünk,
értéket teremtünk
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár
október 21-28.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
október 28-november 4.
Turul Patika (Piac tér)
november 4-11.
Oroszlán Patika (Kossuth 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
özv. Tarkovács Lászlóné Kocsor
Eszter (95), Márkuly Tamás (73),
özv. Kovács Istvánné Kovács Anna (85), Halász Lajos (67), Bátori
István Lajos (51), Anka Józsefné
Bakucz Róza (75, Bélmegyer),
Mester Gábor (84), özv. Kondacs
Sándorné Mucsi Anna (85), özv.
Domokos Gergely Mihályné Tyukodi Eszter (62), Balog László
(77), özv. Papp Istvánné Vakarcs
Julianna (93, Murony), Krizsán
János (68, Murony), Győri Jánosné Tóth Anna (78, Kamut),
Molnár István (67), Korcsok János Antal (85), Kiss Lajos Mátyás (62), özv. Bányai Mártonné Bardóczi Emma (91, Tarhos),
özv. Fábián Mátyásné Képíró Julianna (85), Szabados Imre (57).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Dűlőre jutnak a járda ügyében?
(Folytatás az 1. oldalról)
A napokban egyeztető
megbeszélésre is sor került a
polgármesteri hivatalban, ahol
Izsó Gábor polgármester, Deákné Domonkos Julianna, a
körzet képviselője, a témában érintett lakosok és műszaki szakemberek is jelen voltak.
Az egyik javaslat szerint a balesetveszélyes felület eltávolítását követően új, 1 méter széles
10-15 cm vastagságú beton,
acél hálóval megerősített járda
lenne a legmegfelelőbb. A mixerrel szállított, állandó minőségű betont helyben öntenék
zsaluk közé, körülbelül 5 méterenként diletálva. A felújítás

1,4 kilométernyi szakaszt érintene. Ennek beruházási költsége több mint 8 millió forint.
De lehetnek olyan részek, ahol
a beavatkozás nem szükséges,
ezt a hivatal szakemberei előzetesen fel fogják mérni. Az
önkormányzat biztosítja a bekerülési költség háromnegyed
részét.
- Látnunk kell, hogy milyen
összeggel tudnak az érintett
ingatlantulajdonosok hozzájárulni a költségekhez. Az önkormányzat várja az érintettek, a tulajdonosok és az utat
használók jelentkezését. Többen máris csatlakoztak. Ahhoz, hogy bármi elinduljon, a

közösség kétharmadának a jóváhagyása, akarata szükséges.
Ennek érdekében néhány héten belül minden tulajdonost
megkeresünk levél vagy szórólap formájában, melyben egyúttal egy újabb egyeztetésre
is hívjuk őket - hangsúlyozta
Izsó Gábor polgármester.
További jelentkezéseket a
Polgármesteri Hivatal portáján, vagy Csarnai Mihály szakreferens részére lehet leadni a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán. Bővebb információhoz a csarnai.mihaly@
bekesvaros.hu email címen érdeklődve juthatnak a témában érintett lakosok.


Megújulnak a főtér cserjéi
Békés három frekventált területén (a katolikus templom melletti ártézi kút környékén,
a világháborús emlékműveknél és a Múzeum
közben) cserjéket ültet az önkormányzat közmunkások bevonásával. Most 450, tavasszal
még 350 darab fagyal illetve lonc palánta kerül
ezekre a helyre. A rekonstrukciós munka fő in-

doka, hogy a puszpángmoly okozta kár miatt a
buxus díszítő értéke megszűnt. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a vonzó településkép és az esztétikus lakókörnyezet kialakításra.
A város törekszik a zöldfelület növelésére, a fasorok hiányzó vagy elöregedett fáinak pótlására, a közparkok fenntartására. 


Éjszakai fürdőzés és koktélbár
a Békési Gyógyfürdőben
November elsejétől minden pénteken.
Minden pénteken este 20:30-tól éjfélig tartó

éjszakai fürdőzésre hív a Békési Gyógyfürdő.
Mind a beltéri, mind a kültéri
medencékben a forró
gyógyvíz mellett gőzkabin
és koktélbár várja!
Belépő: 1000 Ft/fő.

Temetkezési
szolgáltatás

Belépés csak 18 év felettieknek!

Kezdje ellazulva
a hétvégét!

Békés, Piac tér 1.

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

Pályázatokkal színesedik az óvodák élete
(Folytatás az 1. oldalról)
Egy másik pályázat - szintén az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program forrásából - az Esélyteremtő Óvoda nevet viseli. Olyan óvodák
pályázhattak, melyekben a nevelkedő gyerekek legalább 30
százaléka halmozottan hátrányos helyzetű. Ilyen Békésen
a Hunyadi téri és a Fürkész
Központi Óvoda. A pályázat
2020-ig folyamatosan támogatja tárgyi eszközök megvásárlását, az óvodapedagógusok
továbbképzését, a hátrányok
csökkentését célzó rendezvények megtartását teszi lehetővé és mentori segítséget is ad
az ott dolgozóknak.
A Bóbita Óvoda és a Fürkész Óvoda az Oktatási Hiva-

tal Bázisintézménye lett. Erről
a Békési Újság
már több ízben
beszámolt.
A
két intézményegységben olyan
szemléletformáló tematikus napokat szerveznek
már évek óta,
amelyek messze túlmutatnak
az intézmények falain, egyfajta kulturális eseményként színesítve Békés életét. A Bóbitában a Magyar Népmese Napjához (szeptember 30.) kötődően a Mese Nap, és február 21én a Medve Nap valósul meg.
A környezettudatos nevelést
zászlójára tűző Fürkész Központi Óvodában megtartják a

Takarékossági-,
az Újrapapír- és
a Föld Napját.
Ezekre a térségről számos óvónő érkezik, hogy
jó gyakorlatokat, ötleteket
gyűjtsenek saját
ovijuk életének
színesítéséhez.
A negyedik pályázattal az
Emberi Erőforrások Minisztériumától 1 millió 250 ezer forintot nyertek – mondta el
Béres Istvánné. A Kincses
Kultúróvoda nevet viselő projektbe együttműködő partnerként a Püski Sándor Könyvtárat, a Jantyik Mátyás Múzeumot, a Zeneiskolát, a Piacfelügyeletet, a Nefelejcs Kulturá-

lis Egyesületet és a Belencéres
Néptáncegyüttest vonták be.
Ezekkel közösen valósít meg
a Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde kulturális rendezvényeket: meseterápiás és múzeumpedagógiai foglalkozásokat,
a népi hagyományokhoz kötődő játszóházakat, táncházakat.
Decemberben ingyenes bábelőadással is megörvendeztetik
az ovisokat. Ezzel a programmal valamennyi, mind a hat
kistérségi tagóvodában nevelkedő kisgyermek kulturális élményekkel gazdagodhat.
Békésen egyébként napjainkban 416 gyermek jár az önkormányzati fenntartású óvodákba, melyek 91 %-os kihasználtsággal működnek.
Szegfű Katalin

Jegyzet

Testvér
Pálmai
Tamás

Magam nem tudom, mit
jelent ez a szó. Mikor serdülő legényként valami marhaságot csináltam - mert én
sem voltam semmivel sem
jobb senki más hasonló korú emberfiánál - szegény
szüleim megkérdezték: mit
nem kaptál meg tőlünk, fiam, hogy ilyenekre vetemedsz? Először mellbe vert
a kérdés, elszégyelltem magam, aztán szinte önkéntelenül bukott ki belőlem
a szó: egy testvért. Nagy
csend lett erre, hisz biológiai akadálya nem lett volna
kivitelezésnek, csak akarati volt: egy erősé apám részéről és egy elfogadó, meghajlóé anyám részéről. Így
maradtam egyedül, s kerestem nálamnál nagyobb fiúk
barátságát egy útba igazító
báty után kutatva. Felnővén megfogadtam, nekem
legalább három gyermekem
lesz. Így is történt, s ekként
legalább botcsinálta, botorkálva, menet közben szülőséget tanuló apaként lestem
testközelből immár: milyen, ha úgy nő fel valaki,
hogy testvére van. Lurkóim
kiskorúkban is jelesre vizsgáztak e tárgyból, hisz a sok
mindennapos heccelődés,
bakalódás mellett azonnal
összezártak és a tökéletességre fejlesztették a szolidaritást, ha bármelyiküket valamilyen veszély fenyegette.
Ma sincs ez másképp, hála a
Jóistennek.
Aztán megtanultam lassan, érő ésszel és kopaszodó, őszülő fejjel, hogy a testvér szónak más jelentése is
van, hogy a családi köteléken túl is jelent valamit, sőt,
olykor nagyon sokat is. Hiszen testvérnek szólít például Édes Ecsém, azaz Feri a jó
barát, és tudom, hogy így is
érzi, nemcsak szavajárása ez.
De testvér a nemzettárs is. A
minden sorscsapásnak eddig
ellenálló csángó, akinek mai
léte is csoda. A minden történelmi széllel szembemenő
konok és csak azért is kitartó
székely. A teljes és tudatos
elbutítást túlélő anyaországi
magyar, a tartását kereső és
lassan újra megtaláló felvidék. A puszta létéért küzdő
kárpátaljai, a megmaradást
és a békét kereső délvidéki,
az eltűnése ellen küzdő horvátországi és szlovéniai. A

legrafináltabb beolvasztást
átvészelő őrvidéki, várvidéki, és minden, a világban
szétszórt, hihetetlenül nagy
létszámú magyar ember. Ez
nem csak tény, hanem megtanulandó házi feladat is.
Mert kincset érő helyi értékeinket csak úgy őrizhetjük,
óvhatjuk meg és menthetjük át az utókornak, ha ebben a harcban vannak társaink, akikre számíthatunk.
Ők a nemzettestvéreink. De
vannak hittestvéreink is, kiket olyan Húsvétkor imádkozott bővülő körben szeretünk, a velünk egy hitűektől a „hitetlenekig”. Ők
a felebarátaink. Azaz minden ember. Persze ide eljutni nagy út s nem mindenkinek sikerül, de, ha már elérjük azt, hogy elleneinket
legalább ne utáljuk, hanem
megtűrjük, imádkozzunk
értük, akkor már jó utat tettünk meg ahhoz, hogy levakarjuk az ezüstöt a tükör
hátáról és ablakká tegyük
azt. Hogy ne csak magunkat lássuk, hanem kinti testvéreinket is.
Álljon itt végül egy kárpátaljai levél: „Kedves Békési Testvéreink! Sajnos nekünk tényleg nem hozott
semmi jót a tanévkezdet.
Kezdik ellehetetleníteni a
munkánkat, de fontos kitartanunk. Jó érzés tudni, hogy
aggódtok értünk, s együtt
éreztek velünk. Ebben a hónapban még átesünk egy
frontális ellenőrzésen, ami
értékeléssel és a működési
engedélyünk meghosszabbításával kell, hogy záruljon.
Itt aztán majd kiderül, hogy
viszonyulnak hozzánk, mivel az oktatási hivatalban az
ellenőrző bizottságból senki sincs magyar. Lehet, belekötnek majd, hogy miért
vannak magyar feliratok,
miért nem tudnak az óvodapedagógusaink jobban ukránul, miért engedem magyarul írni a terveket. Tartok tőle, hogy annak ellenére, hogy
minőséges munkát végzünk
alul fognak értékelni minket, sőt, lehet, hogy el is bocsátanak, s tesznek egy ukrán anyanyelvűt intézményvezetővé. Kérlek, az én személyes címemen tartsuk a
kapcsolatot. Levelezésünket ki kell törölnöm, mert
a postát is ellenőrzik. Nem
nézik jó szemmel, hogy magyarországi támogatást elfogadunk.”
Nem kell kommentár ehhez. Csak lenyelt galuska,
majd szolidaritás lélekben
és testvéri segítség. Tettekben.
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A nemzeti konzultáció hét pontból álló kérdőíve - amelyre november 24-ig lehet válaszolni - a következő: 1. pont:
Soros arra akarja rávenni Brüsszelt, hogy Afrikából és Közel-Keletről évente legalább egymillió bevándorlót telepítsen az EU területére, Magyarországra. A 2. pont szerint Soros brüsszeli vezetőkkel együtt azt is el akarja érni, hogy az
EU tagállamai (Magyarország is) bontsák le a határvédelmi
kerítéseket, és nyissák meg a határokat a bevándorlók előtt.
A 3. pont szerint a Soros-terv része, hogy a nyugat-európai
országokban összegyűlt bevándorlókat Brüsszel kötelezően
ossza szét, különös tekintettel a kelet-európai országokra,
Magyarországra. A 4. szerint „a Soros-terv alapján Brüs�szelnek arra kellene köteleznie minden tagállamot (Magyarországot is), hogy minden bevándorlónak fizessen 9 millió
forint állami segélyt”. 5. pont: Soros azt is el akarja érni,
hogy a migránsok enyhébb büntetést kapjanak az elkövetett bűncselekményekért. 6. pont: a Soros-terv célja, hogy
az európai országok nyelve és kultúrája háttérbe szoruljon,
hogy az illegális bevándorlók integrációja hamarabb megtörténjen. A 7. pont szerint a Soros-terv része, hogy politikai
támadást indítsanak a bevándorlást ellenző országok ellen,
és kemény büntetésekkel sújtsák őket.

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

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

nettel hosszú-hosszú évtizedek
óta foglalkozó Ferenczi Sándor,
aki aktív korábban közhivatalnokként építészeti ügyekben járt el. Évtizedeken keresztül fotózta Békést. Ezekből a fényképekből mutatott
be jó párat, és hogy még érdekesebb legyen az időutazás, a
néhány évtizeddel ezelőtti fotók mellé olyan képeslapokat
vetített, amelyek még korábban, nagyjából egy évszáza-

Tálait is elhozta a fafaragó
A nemrégiben megtartott
XII. Békési Tökmulatság vendégeként érkezett városunkba
Török Lajos kétegyházai fafaragó. A mindennapokban Gyulán határrendészként dolgozó fiatalember 42 évesen kezdett el komolyabban fával foglalkozni, melyre a mai napig
hobbiként tekint. Kezdetben
a két kislányának készített fajátékokat, mászókát, hintát a
családi házuk udvarára, aztán
„beszippantotta” a fafaragás.
Egyre többet akart róla megtudni, a hagyományos motívumokat megismerni. Faműves végzettséget szerzett, legjobb munkáit zsűriztetni vitte
és nagy vágya, hogy népi iparművész legyen. A fafaragásban
a leginkább a nyugodtságot, a
természetközeliséget kedveli,
és társaiban is ezt a világra rácsodálkozó, tűnődő személetet
tartja kiemelendőnek. Szép erezetű cseresznye-, dió- és hársfa

Ferenczi Sándor helytörténet-kutató évtizedekig fotózta a várost.

da készültek. A kétdiavetítős
előadás így lett még teljesebb
élményt adó, amelyet minden
jelenlévő nagy érdeklődéssel és
tetszésnyilvánítással fogadott.
„Utazásunk” során a KettősKöröstől indultunk el a városközpont felé, ahol a legjelentősebb építészeti emlékek mellett a kultúrtörténeti értékeket
is „megtekintettünk” Ferenczi
Sándor nagy szakértelmet sugalló bemutatásával.  Sz. K.

Rendőrségi
hírek
 Az Ady Endre utcában szeptember 20-án kora reggel egy kerékpáros tehergépkocsival ütközött. A kerékpáros nő könnyű
sérülést szenvedett.

A szerző felvétele.

Rendhagyó e halottak napja tájékán születetett cikk a rovatban. Az utóbbi években valahogy mindig rám került a sor
ezidőtájt, hogy pár sorban hitünkről, lelkiekről írjak. Most, hogy
a jegyzetem alapgondolata is hasonló téma körül járt, lyukadtam ki oda, hogy szubjektív ízt adjak e pár sornak. A békési temetők jutottak eszembe, s e témakörön belől is az az ötlet, hogy
megkérdezzem a nyájas olvasót: tudja-e, kik őrzik a katolikus
és a Rózsa temetőt? A katolikusban a kápolna felőli végen egy
nagy család három sírja, a Páléké, a Péteréké és a Gazdáéké. A
csőszház felőli végen apósom, Bíró János strázsál kopjafájával. A
Rózsa zsidó temetői oldalán egy olyan család, amelynek tagjai
egyrészt a város felőli óhitűekhez kötődnek, másrészt az erdélyi
Háromszékhez. Mindannyian székelyek. Kiknek sorsuk ugyanaz
itt, Békésen, mint az egykori, történelmi Magyarországon. Őrizni a végeket. Mint a Keleti-Kárpátok mentén, mint Őrvidéken,
mint Dél-Magyarországon. A Murony felőli végen még nem jártam, tán ott is érnének meglepetések. S most, Mindszentek és
Halottak napja táján, ahogy mi mondtuk, mondjuk: világításkor jött el az az idő, mikor az emlékezés gyertyáit megnyújtván
rájuk gondolunk és szabadra engedve érzelmeinket szeretve intünk lelkeiknek.
Dr. Pálmai Tamás

A Nefelejcs Egyesület pályázati forrásból megvalósuló
irodalmi klubjának legutóbbi alkalmán, szeptember 26án, Ferenczi Sándor helytörténet-kutató volt a vendég.
A Nefelejcs Szellemi Műhely
elején a klubvezető, Gellénné Körözsi Eszter gimnáziumi tanárnő előadásában Petőfi Sándor egyik költeményével
hangoltak a résztvevők. Ezután következett a helytörté-

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Diavetítés
a
régi
és
a
nemrégi
Békésről
Csendesül...

Óraátállítás

 Hivatalból és rendelőintézetből lopott pénztárcákat egy nő
Békésen. A rendelőintézetben október 2-án és 5-én is járt. Az
egyik pénztárcát egy olyan rendelőből hozta el, ahol éppen akkor, amikor benyitott, nem volt senki. A másik tárcát egy öltözőből lopta el. Mindkettőből kivette a pénzt, majd a pénztárcákat a bennük lévő iratokkal együtt eldobta. A Békési Járási
Hivatalba október 3-án ment be. Ott szintén talált egy nyitott
irodát, ahol nem volt senki, az ott dolgozó férfi viszont a táskáját egy polcon hagyta. A nő kivette belőle a pénztárcát, amiből
a pénzt eltette, a tárcát pedig bedobta az Élővíz-csatornába. A
Békési Rendőrkapitányság rendőrei október 9-én előállították
a 34 éves Sz. Rozáliát. Ellene lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

anyagokkal dolgozik legszívesebben. Készít egyedi tálakat,
kínálókat, fejfaragásokkal díszített fakanalakat, kisebb ajándéktárgyakat és kisplasztikákat
is. Békésen szívesen mutatta be
az érdeklődőknek munkáit. A
Tájház szépsége elbűvölte, és
a Békési Újságnak adott nyilatkozatában külön is kiemel-  A Petőfi Sándor utca és a Malom utca kereszteződésében október 3-án összeütközött egy személyautó és egy kerékpáros. A
te a békésiek körében tapaszkerékpáros férfit a mentők könnyű sérüléssel vitték kórházba.
talt összefogást, amelyből maga a Tökmulatság rendezvénye
is építkezik. 
Szegfű K.  Békés külterületén, október 13-án 21 óra körül egy személygépkocsi elsodort egy gyalogost. A nő sötét ruhában ment az úttesten, láthatósági mellényt nem viselt és a gyanú szerint ittas volt.
A balesetben súlyosan megsérült, csonttöréssel került kórházba.

Európában a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján
kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. A 2017-es őszitéli óraátállítás időpontja tehát október 29-e, vasárnap. Ekkor
kell az órákat hajnali 3 órakor két órára visszaállítani. Az óraátállítást a szakemberek szerint gazdasági okok indokolják.

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.

Középpontban a volt tanyasi iskolák
A közelmúltban tartották meg a 14.
Kamuti Falunapot. A rendezvény kiemelkedő programja volt Szelekovszky László
áttekintése a tanyasi iskolákról, melyekből
egykoron öt is volt Kamuton: a kamutkerti,
a gyúrpusztai, a kamutpusztai, a kovácsmajori és a Négyegyenes dűlői. Az iskolák és az egykori ott dolgozó tanítók emlékére márványtáblát állított Kamut Község Önkormányzata. Ezt az ünnepi szentmisét követően leplezték le és szentelték
fel az iskola külső homlokzatán. Ünnepi beszédében Raffay Györgyné, volt helyi tanító és Esztergályos Jenő, az Apáczai Könyvkiadó volt ügyvezető igazgatója emlékezett vissza a nehéz, de szép
emlékeket rejtő régi időkre, és a tanulókra, akik becsületes polgárokként megállták a helyüket az életben. Mindketten
Kamutpusztán tanítottak annak idején.
Legalább 200-250 ünneplőbe öltözött
volt tanítvány, barát és szülő vett részt az

alkalmon. Az emléktábla megvalósítását
a helyi nyugdíjas klub kezdeményezte két
évvel ezelőtt, költségeit az önkormányzat
vállalta. Az emléktáblát Minya Gábor
békési kőfaragó készítette el és ajándékként adta a községnek. Az e cikk megírásában segítséget nyújtó Szlancsik Pál és
Raffay Györgyné lapunk hasábjain mond
köszönetet Minya Gábornak e nemes felajánlásáért.

A kétnapos rendezvény során volt még
kispályás labdarúgótorna is, melyen a Kamuti Öregfiúk, a Ditrói Önkormányzat,
a Polgármester válogatott és a Békés Megyei Labdarúgó Válogatott küzdött meg
egymással. Ekkor köszöntötte a falubelieket Dankó Béla, a térség országgyűlési
képviselője.
Dr. Kovács József püspöki helynök
áldotta meg azt a Szent József szobrot,
amit az egyik helyi család ajándékozott a
Szent Gellért templomnak.
Természetesen kulturális programok is
zajlottak, ahol felléptek a Kamuti Néptáncosok, a Kamuti Nótaklub és a Kétsopronyi Horenka Népdalkör, a Ditrói
Kékszivárvány Néptánccsoport és a Békési Fúvószenekar Bagoly László vezetésével. Az esti sztárvendég Pap Rita és
Bodnár Attila, a Jó Lacibetyár és Dankó
Szilvia volt. A napot hajnalig tartó Falunapi Mulatság zárta Kamuton.  Sz. K.
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Békési sorsok, békési arcok
Ultra a négyzeten

- Ultrafutó. Mit értsünk ezalatt?
- Ultrafutás minden olyan
futóverseny, melynek távja meghaladja a maraton 42
km 195 méterét. Két változata van. Az egyik esetén egy
meghatározott távot kell teljesíteni pl. 50-100-200 km-t, de
a határ a csillagos ég, a másik,
amikor időre futunk. Ez lehet 6, 12, 24, 48 óra vagy akár
6 nap is. Az első esetben minél rövidebb időn belül igyekszünk a távot teljesíteni, míg
a másodiknál egy körpályán
adott időegység alatt minél
több kilométert kell teljesíteni.
Az ultrafutónak rendelkeznie
kell jó állóképességgel, akaraterővel, higgadtsággal és intelligenciával. Az ultrafutáshoz
meg kell érni fejben.
- Hát ez elég kemény lehet.
Te mégis vállalod, de miért?
- Sporttagozatos általános iskolába jártam, mindig is
sportoltam. Atletizáltam vagy
fociztam. Amikor a munkám
miatt felköltöztem Budapestre, egy időre abba kellett hagynom a sportolást az elfoglaltságom miatt, volt egy kis szünet.
A Madzagfalvi Futásokon ekkor is részt vettem, de 2006ban kissé megviselt a 15 kmes futás. Ekkor nem gondoltam volna, hogy valaha lefutok
egy hosszabb távot. Elkezdtem
pocakosodni, és ez is zavart, na
meg a futás is hiányozni kezdett, így elhatároztam, hogy a
negyvenedik születésnapomra

az lesz az ajándék, hogy maratoni távot fogok futni. Természetesen erre fel kellett készülni testben és lélekben egyaránt. Később elhatároztam,
nem állok meg a maratonnál.
- Mi a szépsége és mi a nehézsége az ultrafutásnak?
- A szépsége a célba érés. Az
a tudat, hogy egy olyan teljesítményre vagyok képes, amire
csak kevesen. Az egyik nehézség a valós- és fantomfájdalmak jelentkezése és kezelése
futás közben. Az előbbi esetén
fel kell tudni adni a versenyt,
hogy elkerüljünk egy nagyobb
sérülést, az utóbbi esetén az
agy próbálja arra kényszeríteni a testet, hogy álljon meg, de
ennek tudni kell ellenállni. Aztán jöhet még rosszullét, görcsök, hányás, hasmenés és persze a fáradtság. Sokszor kell
rögtönözni és tudni kell felrúgni a szépen eltervezett versenytaktikát. A versenyen számomra nem az a fontos, hogy
hányadikként érek célba, hanem hogy befejezzem, és ne
adjam fel.
- Mely eredményeidre gondolsz vissza a legszívesebben?
- Az első ultrámra 2015
márciusában Székesfehérváron. A 12 órás versenyszámban
az újoncok között harmadik
lettem. A másik emlékezetes
verseny Szerbiában, Palicson
volt 2016 júniusában, szintén
12 órában indultam. Ide eredetileg csak kísérőnek mentem,
mert hetekkel korábban a 220

Amatőr felvétel.

Beszélgetőtársam a 45 éves dr. Bocskay Árpád kiegyensúlyozott, nyugodt, közvetlen személyiség. Ultrafutó. S hogy
miért ultra a négyzeten? Ultra posse nemo obligatur, azaz
senkit sem lehet képességén felüli erőfeszítésre kötelezni.
Vagy mégis? Olvassák el a vele készült interjút és minden
bizonnyal egyet fognak velem érteni!

km-es Balatonkerülő futásban
úgy megsérült a térdem, hogy
lépni is alig tudtam, ezért ott
122 km után ki is kellett állnom. Nem is akartam indulni, de csak rábeszéltek. 20 perc
után már a pokolba kívántam
az egészet, de nem adtam fel
és végül is 5. lettem úgy, hogy
alig valamivel maradtam le a
harmadik, szintén magyar versenyzőtől.
- Civilben mivel keresed a
kenyérre valót?
- Jogi menedzser vagyok a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél. Előtte voltam szerszámkészítő egy japán cégnél
(három műszak mellett diplomáztam a miskolci jogi karon),
majd dolgoztam a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál, az
Erste és a Merkantil Banknál.
A banki munka után a NAVhoz kerültem, innen hívott
vissza a Kincstár, ami időközben nevet változtatott. 2015
decemberében jött a nagy váltás, amikor az áthelyezésemet
kértem a budapesti központból a békéscsabai irodába. A
munkám nagy része a Magyar
Állam tulajdonában lévő ingó
és ingatlanvagyonnal kapcsolatos szerződések előkészítése,

rendezetlen státuszú ingatlanok jogi helyzetének tisztázása, hasznosítási javaslatok előterjesztése, illetve egy kis részben az állami tulajdonú társaságokkal kapcsolatos feladatok
ellátása.
- Hogy lehet egyeztetni a
munkát és a sportot?
- A munkát és a sportot még
csak-csak lehet egyeztetni, de
a családot már nehezebb. Kell
hozzá egy nagyon türelmes feleség, Kati. Két gyermekünk
van: Zsófi 9 éves, Ármin pedig 4. Míg én futok, Kati vesz
át nagyon sok feladatot a családban. Lehetőség szerint azért
ők is elkísérnek a versenyekre,
és amíg én futok, ők kirándulnak. Megértik a céljaimat, hiszen ők is sportolnak. Zsófi atlétikázik és néptáncol, de futott már 5 kilométert 30 perc
alatt. Ármin az ovis futóversenyeken vesz részt nagy elánnal,
a feleségem pedig rövidebb futóversenyeken indul.
- Milyen embernek tartod
magadat?
- Akaratosnak. Olyan nincs,
hogy valamit félbehagyunk.
Kitűztem egy célt, a 246 kilométeres nagy presztízsű
Spartathlon teljesítését, amihez még jó pár ezer kilométert
kell beletenni a cipőkbe, de
amit elkezdek, így vagy úgy,
de mindig befejezem. A problémamegoldás az egyik erősségem, e nélkül nem lehetne
boldogulni sem a családban,
sem a munkában, sem egy ultrán. Meg kell találni az egyensúlyt. Ha sorrendet kellene felállítanom, azért az első a család. 
Gugé

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Az éntudat

Az éntudat kialakulása a
fejlődésnek egyik fontos állomása. Lassú, hosszú, összetett folyamat. Egyszerűen fogalmazva nem más, mint az a
tény, hogy az embernek tudomása van önmagáról. Beletartozik az ember erkölcsi ítélete,
célkitűzése, az önmagáról és
környezetéről kialakított véleménye. A múltunk és a jövőnk is.
Az éntudat nem veleszületett tulajdonság. Kialakulásában a környezetnek jut
fontos szerep. Az éntudat
korai megnyilvánulása kb. 6
hónapos korban a tudatos választással kezdődik. A gyermek 1 éves kora körül kezd
válogatni. Élete első két esztendejében „kitanulja” a saját
testét. Kialakítja azt a belső
vázlatot, melynek segítségével viselkedését irányítja. Az
énről és a másikról való tudás nagyjából egyszerre alakul ki. Csak akkor tudhatom, hogy én vagyok, ha tudom, hogy van másik. 2-3
éves korban az éntudatnak
főként akarati jellegű megnyilvánulásai vannak. Ekkor
kezdi használni azt a szót,
Következő beszélgetőtárs: Szojka hogy „ÉN”. Használja és egyre jobban hangsúlyozza monPetronella néprajzos muzeológus.

Fess A film is főszerepben a könyvtári napokon
Rochilde

CIPŐVÁSÁR!

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

89 Ft/kg-os
áron!

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Október 2-8. között váro
sunk Püski Sándor Könyvtárában is, ahogyan a korábbi években is, megtartották az
Országos Könyvtári Napokat.
Október 2-án két fiatal, megyénkből elszármazott, jelenleg Budapesten élő zenész tartott hangszeres estet és hangszerbemutatót. Nagy János
hang nevű hangszeren, Zátori
Csaba pedig djembe nevű afrikai ütőhangszeren játszott.
Október 4-én elérkezett a sokak által várt Filmklub rendezvénye. Egy nagyszerű angol-amerikai művészfilmet tekinthettünk meg, a svéd Lasse
Hallström rendező 2000-ben

készült Csokoládé című alkotását. A klub vezetője Szegfű
Katalin média- és fimtanár. A
következő Filmklub november
8-án, szerdán, 16:30-kor kezdődik, amikor Fábri Zoltán
nagysikerű, 1955-ben készült,
Körhinta című remekművét
tekinthetjük meg. Október
5-én Réz András filmesztétával találkozhattak az érdeklődők. Hangulatos, tartalmas
előadáson, beszélgetésen vehettek részt azok, akik elmentek erre a rendezvényre. Október 6-án a gyermekkönyvtárban az óvodásoknak Pásztohy
Panka meseillusztrátor olvasott fel az általa illusztrált me-

sekönyvekből. Ugyancsak a
gyermekkönyvtárban, október

Hangszerbemutató is volt.

7-én őszi kreatív foglalkozáson
volt lehetőségük részt venni
a gyerekeknek, szüleiknek és
nagyszüleiknek. Ugyanekkor
pedig a felnőtt könyvtárban
zajlott, a már kilencedik alkalommal megrendezett Sütiparti, ahova idén a nevezők gőz
felhasználásával készült édes
süteményekkel érkezhettek.
Az Országos Könyvtári Napok ideje alatt a könyvtárosok
elengedték a késedelmi díjakat, a látogatók ingyen használhatták az internetet, ingyenes volt a beiratkozás az új
olvasóknak, a lejárt tagságot
pedig ingyenesen megújították. 
Zsombok Imre

dataiban és cselekvéseiben is.
Kialakul az éntudat legforradalmibb megnyilvánulása, a
dacosság. Ebben az időszakban a gyermek viselkedése
olyan, mintha függetlenedni
akarna. Valójában azonban
nem ez történik. A gyermek
ekkor is igényli a felnőttek
szeretetét, szorosan kötődik
hozzájuk. Kívánja a közelségüket, hogy törődjenek vele,
hogy gondoskodjanak róla.
Nem független, hanem önálló akar lenni.
A gyermek saját kialakulófélben lévő képességei azonban gyakran gátat szabnak
vágyainak. Tilalmakba, korlátokba, szabályokba ütköznek,
melyek frusztrálólag hatnak
rájuk, ezért fokozottan ingerlékenyek, gyakoriak a konfliktusok. A gyerekek tehetetlenségükben „hisztizni” kezdenek és előfordul, hogy egy-egy
dühroham alkalmával szabadulnak meg a bennük felgyülemlett feszültségtől. Dacreakciói nem a szembenállást
hangsúlyozzák, hanem az „én
vagyok” viselkedési mintát érvényesítik.
Androvitz Irén
és Hidvégi Istvánné
kisgyermeknevelők

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!

MAGIX FATELEP
TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS

(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizva
és konyhakészen,

kiszállítással Békésen.
Tel.: 06-70/281-09-41
Magyar u. 54.
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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
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész
eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 20/800-8212.
Borosgyáni hármas tavon horgásztórész
faházzal, villannyal, stéggel eladó 1,7 millió
Ft-ért. Érd.: 30/439-07-94.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Üres közművesített építési telek a Bocskai
u. 16. szám alatt eladó. Irányár: 3,2 millió
Ft. Érd.: 70/255-36-43.
Borosgyánban, a főúthoz közel nagy tanya
eladó 1 hold földdel. Irányár: 3,5 millió Ft.
Csere lehetséges. Tel.: 70/21-63-703.
Muronyban, a Rákóczi utcában kétszobás,
konvektoros ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 66/413-464, 30/97-48-463,
30/528-15-23.
Fáy utcában I. emeleti egyszobás lakás eladó 4,9 millió Ft-ért. Érd.: 30/444-39-84.
Kisvasút sor 19. szám alatti, háromszobás,
összkomfortos ház 5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 70/245-51-39.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-82.
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, összkomfortos lakóház melléképületekkel kis telken eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. 20/26501-55.
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.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Kertes házamat tömblakásra cserélem.
Irányár 7,2 millió Ft. Érd.: 30/402-26-37.
Tanya eladó kövesút mellett, földdel 7,5
millió Ft-ért. Tel.: 30/961-87-65.
Kossuth utcában kétszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
30/618-56-56.
Felújított, 104 m2-es száraz vályogház
1600 m2-es telken a Lenkey utcában eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 7,7 millió
Ft. 70/428-44-29.
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,8 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Háromszobás családi ház városközponti részen Mezey utcában eladó. Két család részére is kialakítható. 8 millió Ft. Tel.:
30/377-53-10.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es
telken háromszobás ház sok melléképülettel eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/97329-64.

Apróhirdetések
Ady 12-ben tehermentes, 64 m2-es, 2+
félszobás, II. emeleti, erkélyes téglalakás
eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-79-26.
Karacs 1-ben I. emeleti lakás eladó 8,5
millió Ft-ért. Tel.: 20/265-94-21.
60 m2-es, III. emeleti lakás a Piactér 1-ben eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 20/360-20-71.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Vegyestüzelásű háromszobás ház nagy
telekkel eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.:
30/293-27-51.
2,5 szobás, II. emeleti, felújított lakás beköltözhetően eladó a belvárosban. Irányár:
9,5 millió Ft. Érd.: 20/344-89-36.
Ady 10-ben I. emeleti, 70 m2-es, 2,5 szobás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/633-82-53.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Hőzső utcában kétszobás kertes vegyes+
gáztüzeléses ház eladó. Irányár: 10,5 millió
Ft. Érd.: 70/387-11-31.
Csendes helyen II. emeleti, 72 m2-es szép
lakás eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
30/518-07-28.
Háromszobás, téglaépítésű ház a bánhidai
városrészen eladó vagy elcserélhető II.
emeletig tömblakásra. Irányár: 11,5 millió
Ft. Érd.: 70/324-87-98.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár 12,5 millió Ft. Érd.:70/512-75-65.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
70/77-44-751.
Bocskai utcában háromszobás+nappalis,
közlekedőfolyosós kockaház nagy portán,
melléképületekkel eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751.
Bethlen utcában háromszobás, téglaépítésű, karbantartott ház eladó. Rendezett udvar, fúrt kút, gáz+vegyes kazán. Irányár:
13,5 millió Ft. 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.

Kiadó ingatlan
Kertes ház kiadó gyermektelennek.
30/384-23-79.
Albérlet kiadó hosszú távra idős személynek vagy dolgozónak, akinek nincs káros
szenvedélye. Érd.: 70/216-37-03.

Kert, szántóföld
Telekgerendáson 4 hektár szántó eladó.
Érd: 70/366-61-48.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó fizetéskönnyítéssel. Télen is lakható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és követút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre, pihenésre
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Gyümölcsöskert kis kőházzal Rosszerdőn
eladó. Érd.: 66/634-372, este.
Muronyban, a murvahelyi zártkertben 1152
m2 terület gyümölcsfával bekerítve eladó.
Pince, villany, fúrt kút. Érd.: 30/974-84-63.
Malomasszonykertben 1284 m2 bekerített kert eladó. Irányár: 400 ezer Ft. Tégla szerszámos, kút, WC. Érd.: 66/415-081,
30/648-49-09.
Szécsénykertben 1388 m2 zártkert eladó.
Termő gyümölcsös, kút. Érd.: 20/423-13-47.
Malomasszonykertben 400 négyszögöl kert bekerítve eladó. Fúrt kút, villany.
Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 30/205-31-68.
Malomasszonykertben 1314 m2-es kert eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.: 70/410-62-32.

Jármű, alkatrész
Lofty típusú elektromos kerékpár betegség miatt olcsón eladó, üzemképes állapotban. Érd.: 30/60-38-906, 30/88-98222.

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 31. kedd 12 óra

1982-es évjáratú 350-es piros Jawa motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Négyütemű Sym Orbit robogó négyezer
km-rel eladó. Piaggio Hexagon óriásrobogó nagyon szép állapotban szervizkönyvvel olcsón eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Gyulán 126-os Fiathoz csomagtartótető,
utánfutó ponyvával, friss műszakival eladó. Tel.: 30/648-39-12.

Állat
Nagysúlyú hízó eladó. 70/327-91-79.
Kilenchónapos szukakutya ingyen elvihető
szerető gazdihoz. 70/220-21-81.
Előnevelt csirke, pulyka, vágnivaló nyúl,
pecsenyekacsa, liba eladó. Raktár u. 24.
70/881-93-00.
Mangalicamalac eladó. 70/365-98-46.

Társkeresés
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 24 éves békési fiatalember társat keres. 70/268-68-15.

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
63 éves nő napi négy órában idős emberek mellett munkát keres. Tel.: 30/66745-84.
Megbízható nyugdíjas férfi saját vagy a tulajdonos gépkocsijával besegít vezetésbe,
ügyintézésbe. Tel.: 30/269-04-17.
Megbízható, leinformálható kisnyugdíjas nő napi négy órában könnyebb fizikai
munkát keres. Tel.: 70/21-63-703, délután.
Idősek, betegek mellett négyórás munkát
keresek. Tel.: 70/585-03-13.
Csempekályha javításhoz értő személyt
keresek. Tel.: 70/282-79-82.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop,
karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
A napokban találtak egy pénztárcát a
Kossuth-Csíkos utca kereszteződésénél
lévő pékség előtt. Amennyiben igazolja jogosultságát, a tulajdonosa ott átveheti.
Marógép eladó. Irányár: 20 ezer Ft. Érd.:
20/451-12-27.
Bio körte és szilvacefre eladó. Éretten szedett. 00 36 30/3 414 420
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot,
zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi bankjegyet.
Tel.: 30/245-69-25.
10 és 30 literes savanyító kőedény eladó.
Tel.: 0036-70-279-39-73.
Eladó: 220 V-os betonkeverő, féknélküli
utánfutó friss műszakival, magasítóval, japán, motoros permetező új tömlővel, szórófejjel. Tel.: 20/413-42-47.
Electrolux száraz-nedves takarítógép, ös�szes tartozékával eladó. Csak porszívóként volt használva. Ára: 13 ezer Ft. Tel.:
30/655-25-15.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Tel.:
30/513-19-56.
Zöld színű Kunert babakocsi 10 ezer Ft-ért
eladó. Tel.: 70/500-67-17.
Eladó: 220-as hegesztőtrafó, japán táskapermetező tömlővel és pisztollyal együtt,
valamint 200 l-es műanyag cefréshordó.
Érd.: 30/269-04-17.
Régi szecskavágót, lemezkádat, bádogteknőt, fakóteknőt, hagyatékot, régi bútort, tollat, satupadot, gyalupadot, disznótoros asztalt, vas öltözőszekrényt veszek.
70/217-22-67.

10-20 l-es zsíros bödönök, jó állapotú, különféle méretű szőnyegek és cementvályú
eladó. 70/236-35-37.
Elektromos négykerekű rokkantkocsi
és egy régi konyhaszekrény eladó. Tel.:
70/588-04-66.
Búza eladó. 30/643-27-56.
Érett istállótárgya ingyen elvihető. 70/2172-267.
24 sebességes fiú kerékpár eladó. Tel.:
30/48-44-973.
Eladó: aggregátor, tápkocka-készítőgép,
alu pérócsövek szórófejekkel és motorral.
Érd.: 70/508-08-95.
Fémvázas gyári kukoricamorzsoló 220-as
villanymotor-meghajtással eladó. Irányár:
14 ezer Ft. Tel.: 30/513-19-56.
165-ös fűkasza eladó. Irányár: 100 ezer Ft.
Tel.: 70/222-61-27.
Eladó: jó állapotú talicska, fűnyíró, fagyasztóláda, fagyasztószekrény, gáztűzhely palackkal, régi konyhaszekrény, asztalok. Tel.: 66/416-759, 10-13 óra között.
Kukorica, búza eladó. 30/622-57-72.
Eladó: rekamié, szekrény, rotakapa, hegesztő, vezetékes gáztűzhely, villamos morzsoló, tévéasztal, keményfa hálóbútor, szőnyegek. Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Eladó 190 db Sporthorgász című újság.
Vannak egész évfolyamok is. Ára: 2500 Ft.
Tel.: 30/655-25-15.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
22 cm átmérőjű, 4 méter hosszú eternitcső eladó. 42-es, 43-as méretű bőrcsizma és mag nélküli cirokszakáll eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Érett istállótrágya eladó. Szállítást megoldom. 30/85-81-911.
Kis teljesítményű paprikadaráló eladó.
Használt, de jó állapotban lévő, Karancs
gáztűzhely eladó. 30/85-81-911.
Eladók: elektromos írógép, szódásüvegek, üveg tortatartó, kézimunka fonal, 40 db üres parfümös üveg, erős
kerékpárcsomagtartó, kisbíródob, új 45ös gumicsizma, autó ködlámpa. Tel.:
30/26-05-421.
Egy új pehelypaplan eladó. 30/563-01-30.
Trágya eladó kiszállítással. Érd.: 70/30353-75.
140 l veresszilva cefre és 4 db 195/65R15T
használt téli gumi eladó. 20/420-37-53.
Régi könyvek és újságok olcsón eladók.
Elektromos orgona és zongora eladó.
Irányár: 70 ezer Ft. Jószágra cserélhető.
Érd.: 70/216-37-03, délután.
Négyszemélyes ebédlőasztal, 2 db támlásszék eladó. 48-as női bőrkabát eladó.
Érd.: 66/413-771.
Eladó: rácsos kiságy, gyermek etetőszék,
gyermekülés babakocsiba, 30 l-es zománcos lábas, csillár, vasaló, jancsikályha.
Érd.: 66/416-747.
Kisbálás hereszéna eladó. 30/780-11-94.
Keveset használt Makita láncfűrész eladó
újszerű állapotban. 3,3 LE, 52 cm3, 45 cm
láncvezető. Tel.: 30/822-47-88.
Eladó: nagy zuhanykabin tálcával (20 ezer
Ft), konyhaszekrény, ruhásszekrény, vastag üzleti fapocok, jó minőségű felnőtt- és
gyerekruhák. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Nagyon szép, fából készült hálószobabútor
eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: Zepter vizes porszívó, Bioptron
lámpaállvány, 60x60-as olasz burkolólap,
Zanussi-Lehel kombi hűtő-fagyasztó, palackos gáztűzhely, hőtárolós 60 l-es gázbojler. Érd.: 70/410-62-32.
Eladó: konyhaasztal, konyhai mosogatóhoz bojler, háromkarikás gáztűzhely,
Naimann varrógép, kézmosókagyló csappal, kempingpalack rezsóval, mosógépmotor. Érd.: 66/634-207.
Eladó: bontott műanyag lambéria, férfi cipők, paprikadaráló, férfi és női új irhabunda. Érd.: 66/416-747.
Eladó: 2 db téliesített barna külső ajtó, kéményes gázkonvektor, olajradiátor, olajsütő és egyéb háztartási gépek. Érd.:
70/216-37-03, délután.
Eladó: tárcsás mosógép, centrifuga, fűrészek, folyton égő német öntöttvas kályha
csövekkel, új vízszűrő. Tel.: 30/272-43-50.
Vízszintes gatterfűrész betegség miatt eladó. Hosszútávra fizetőképes megrendelés a gépre. 20/520-15-40.
Eladó: 2 db 15-tagos és 1 db 46-tagos vasradiátor, 2 db fehér fürdőszobai
kézmosókagyló, Karancs négyrózsás
villanysütős vezetékes gáztűzhely. Érd.:
70/410-62-32.
Zanussi-Lehel hűtőszekrény eladó. Érd.:
66/410-204.

Eladó: gépkocsi gyermekülés, 200 db
10x180 mm műanyag tárcsadűbel, 50 és
100 m padlófűtéscső, bontásból fehér
WC-csésze laguna tartállyal, Lampart konvektorok. Érd.: 30/988-25-50.
Szobapáfrány és kaktuszok eladók. Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eltartási szerződést kötnék idős személ�lyel, aki nem akar szociális intézménybe
menni. Becsületes, rendes nő gondoskodna róla. Érd.: 70/216-37-03.
Használt, négyütemű Briggs motorok
(4-4,5 LE) üzemképesen eladók. Tel.:
30/457-23-02.
Eladó: jó állapotú konyhaszekrény, olajsütő,
halászháló, mosogatószekrény, olajradiátor, mikrohullámú sütő. Érd.: 30/434-22-97.
50 l-es üvegballon 5 ezer Ft-ért, japán permetező 35 ezer Ft-ért, háti permetező 12
ezer Ft-ért eladó. Fűrészelt akácpallók,
vas-raklapok eladók. Érd.: 70/379-14-53.
400 kg szilvacefre eladó. 20/391-74-90.
Fehér zománcos kályha eladó. 20/48118-59.
Automata mosógép 20 ezer Ft-ért jó állapotban eladó. 20/50-89-092.

Asztalos és bognár kéziszerszámokat vennék, pl. vésőket, gyalukat. 30/740-97-24.
Eladók: műanyag rekeszek, Thomas vízszivattyúk, villanymotor Honda 600-ashoz,
alternáló kasza, permetező. Érd.: 70/37914-53.
Háromkarikás Karancs vezetékes gáztűzhely (javításra szorul) eladó 6 ezer Ft-ért.
Érd.: 66/415-469, 30/612-70-21.
Eladó: nagy hegesztő, köszörűállvány,
zsákhímzőgép, pisztolyfúróállvány, nagy lemezvágó olló, kézi rezgőfűrész, akkumulátoros kézi fúró. kézi körfűrész, bukszusvágó,
28-as női kerékpár, kézikocsi gumikerék,
régi rádiók, kézi kerti eke, puffok, régi Bibliák. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716,
Eladó: 26-as női bicikli 15 ezer Ft-ért, régi
bőröndök, vízszűrő. Szieszta kályhára
cserélhető. Érd.: 70/216-37-03, délután.
Eladó: 3 db szimpla ablak, 1 db dupla ablak, mennyezeti-, fali-, kültéri-, asztali lámpa, hiányos rokka, gyerekheverő,
Sophia Loren szemüvegkeret, fűnyírókerék. Tel.: 30/26-05-421.
Esztergagép tartozék (kitámasztó csúcs)
eladó. Érd.: 20/451-12-27.

A hallássérült nincsen egyedül. Többféle segítség vehető
igénybe. Például kérhet tanácsot audiológustól, orvostól,
betegtársaktól, vagy azok hozzátartozóitól is. A sorstársak
történetei más megvilágításba helyezhetik a saját helyzetét
is. Kérdezze meg az audiológusától, hogy az ön lakhelyéhez
közel hol található legközelebb nagyotthallók valamely szervezete, klubja.

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

Együtt jóban és rosszban
Házasságkötésük 40. évfordulóját ünnepelte Kriszta János és felesége, Fodor Anna
szeptember 30-án szűk csalá-

di körben. Az egybegyűlt rokonok virággal és ajándékokkal köszöntötték az „ifjú párt”,
akik megerősítették korábban
tett esküjüket: együtt jóban és
rosszban, míg a halál el nem
választ. Az ízletes vacsora elfogyasztása közben a beszélgetésé volt a főszerep, majd a meghívott zenészek gondoskodtak
a további jó hangulatról és a
talpalávalóról. 
Gugé

KEMÉNYFA BRIKETT ÉRKEZETT!
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

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

Országos hálózattal rendelkező szervezet

Vagyongazdálkodási referens munkatársat keres
versenyképes jövedelem biztosításával
Előnyt jelent:
 Felsőfokú műszaki végzettség
 Hasonló területen szerzett tapasztalat
 B kategóriás jogosítvány
Munkavégzés:
 Helye: Békés

 Jellege: határozatlan idejű, 8 órás munkaviszony
További információ: 06/70 673-2708
Álláspályázatokat a titkarsag@remenyhir.hu címre várjuk
2017. november 31-ig.

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Kiállítás a mindennapi kenyérről Egy nyelvet beszélünk
Majd a robot megmondja

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Néprajzi kiállítás nyílt a napokban a Jantyik Mátyás Múzeum Galériájában, mellyel a
Békés és környékére egykor
olyannyira jellemző kenyérgabona termesztésének folyamatait akarják az érdeklődő látogatók elé tárni. A tárlat minden korosztályú látogatónak
számos figyelemre méltó tárgyat tartogat. Bemutatják például az egyes gabonafajtákat, a
ma már alig ismert alakort is, a
búza egyik korai változatát. Szó
esik az eketörténetről, a békési
malmokról, és a kenyérkészítés
folyamatáról. Még ehhez kapcsolható textíliák: falvédők és
szakajtókendők is helyet kaptak a tárlókban, a mezőgazdasági munkák eszközkincse mellett. A kenyérrel kapcsolatos hiedelmek és népszokások szintén
részei a tárlatnak, melyet Szojka
Petronella néprajzos muzeológus rendezett be.
Az október 5-i kiállításmeg
nyitón Balogh Dániel János, a

A néprajzi témájú kiállítás a Galériában várja a látogatókat.

szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom muzeológusa kiemelte, hogy a búza jóval több „egy” gabonánál, hiszen
alapja a mindennapi kenyerünknek. Számos vidéken „életnek”
nevezik, ami jelzi, hogy évszázadok során milyen jelentős szerepet játszott a paraszti társadalomban.
- Ma kedvünkre válogathatunk a boltokban a sokféle kenyér között, és bizony aligha jut
eszünkbe, hogy milyen fáradtságos és hosszadalmas munka állt
és áll a kenyérkészítés mögött

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!
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a gabonamag elszórásától kezdődően. Ez a kiállítás emlékezés az ősökre, akik még más világban, más szemlélettel éltek.
Visszahozza gyermekkorunk
szép élményeit, a nagymamák,
dédmamák kenyérdagasztásait,
azt a folyamatot, amint átadták
a generációk óta felhalmozott
közös tudáskincset a következő
nemzedékeknek – hangoztatta
a szakember.
Az „Egy búzaszem különös
élete” című kiállítás a Békési
Galériában jövő év áprilisáig látogatható. 
Szegfű K.
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.

Talán csak az idősebb korosztályra jellemző, hogy hírműsorokat nézzen a tévében, a
rádióbarátok pedig főleg a kereskedelmi adókat látogatják. A fiatalok nem néznek tévét,
hanem a videómegosztókon célzottan keresik a tartalmakat – ez aztán releváns különbség ahhoz képest, hogy én még arra is emlékszem, amikor rádió a vízállásjelentést sorolta
hosszasan.
Akkor hogyan jutunk hírekhez? Aki internetezik, az híreket is olvas – nem is akármilyeneket. Eleinte persze mindenfélét, aztán
többnyire áldozatul esünk valamilyen adathalásznak, mert olyan helyre kattintunk a
neten, amely például megmutatja, hogyan fo-

gunk kinézni időskorunkban, kivel kerülünk
börtönbe, hogy nézett ki a szeretőnk előző
életünkben – azaz szépen megszerzik az adatainkat, feltérképezik a profilunkat, másutt
meg bekajáljuk az úgynevezett sütiket, amire
sokszor figyelmeztetnek is bennünket. Egyes
helyeken meg is kérdeznek bennünket, mi
kerüljön elénk, így aztán szépen elkerülhetjük a cuki macskás videókat meg a fürdőszobában készült ruhapróbás képeket. Igen ám,
de innentől kezdve nem az összes hírt fogjuk látni, hanem csak az olyanokat, amelyek
a korunk, nemünk, érdeklődésük folytán számunkra érdekesnek talál… Na ki? A robot.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok október 24.–november 6. között
Október 28. szombat 18 órától
Őszi Batyus Táncház élő zenével. A belépés ingyenes.
Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)

November 3. péntek 17:30
Halloween Zumba Party. Jelmezben a belépés
ingyenes.
Kulturális központ

November 1. szerda 10 óra
Hősök és áldozatok napja.
I. és II. Világháborús Emlékmű

November 4. szombat 13:30
Békési FC-Mezőberény LE bajnoki focimeccs.
Sportpálya

November 3. péntek 17 óra
Kiállítás Fábián Julianna festményeiből. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

November 6. hétfő 17 óra
Gabnai Sándor: Madzagfalva harangja című
színművének bemutatója.  Kulturális központ

18/10/17 17:50
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Ha az atlétika a sportok királynője, akkor a sportágon
belül a király a többpróba. A
hétpróbázók ifjúsági országos
bajnokságán, Székesfehérváron, Szilágyi Petra megismételte a tavalyi eredményét, ismét bronzérmes lett. A ver-

seny erősségét mutatja, hogy
a tavalyi eredményével csak
nyolcadik helyen végzett volna. Az izgalmas versenyen Petra a gerelyhajításával jött fel a
dobogóra, amit az utolsó szám,
a 800 méteres síkfutás után is
megtartott.

Elismerték a bokszedzőt
A Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése
az október 17-én megtartott
ünnepi ülésén Békés Megye
Cigányságáért-díjat adott át
Surman Zoltánnak. A Surman
Boxing Team vezetőjeként
hosszú évek óta, számos tehetséges roma fiatal sportkarrierjét egyengette. A kitüntetést Jónás Jánosné, a megyei
nemzetiségi önkormányzat
elnöke adta át. Az aranygyűrűvel és emléklappal járó dí-

jat azok kaphatják meg, akik
kiemelkedő életművükkel segítik a megyei romák felzárkózását, életét, foglalkoznak
a roma gyerekekkel, fiatalokkal. A kitüntetéshez gratulált
a békési Kovács Gusztáv megyei roma képviselő és Mucsi
András, a Békés Megyei Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
is, aki a megyei nemzetiségekkel való kapcsolattartásért felel. 
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Horgász
szemmel
HIDEG VÍZI
DIPPELÉS
A hidegebb idő beálltával
a halak emésztése lelassul, illetve táplálkozási szokásuk
megváltozik. Kevesebb táplálékra van szükségük. A hidegebb vizeknél ezért olyan csalira van szükség, amire hamar
felfigyelnek a halak. A feeder
csaliknál jól bevált oldódó lebegő mini pelletek hasznosan
bevethetők. Kombináljuk élő
csalival: csontival vagy gilisztával. Ezek mindig meghozzák a kapást. Ha pontyozunk,
ne használjunk nagyméretű
csalikat, mert a pontyok hideg vízben kevésbé mutatnak érdeklődést a nagyobb
csalikra. A csalikat érdemes
dippelni aromákba, hiszen az
aroma jól terjed a vízben és
nagy távolságról oda csalja a
halakat. A dippeket bármely
csalira használhatjuk, akár az
élő csalit is bemárthatjuk a
dippekbe. A hatás nem marad el.
Szekerczés Sándor

Asztalitenisz
versenyeredmények
Az elmúlt hónapok legjelentősebb változása a békési asztalitenisz sportágban,
hogy az előző idényben a
középmezőnyben vitézkedő extraligás csapatunk
visszalépett ettől a bajnokságtól, a kellő anyagi háttér
hiányában.
Amint Balogh József, a
Békési TE vezetőedzője elmondta, a megnyirbált önkormányzati támogatás és az
egyéb szponzorációkból befolyt összegek nem fedezték
volna a csapat szereplését az
élvonalban, így a játékosok
szabadon eligazolhattak. Jelenleg az NBI-ben szereplő
Mezőberény csapatát erősítik. A Békési TE az NBII és
az NB III Délkeleti csoportjában tudott kiállítani csapatot. Utóbbiban egy nagyon fiatal, sajátnevelésű fiúkból és
lányokból összeállt team próbál helytállni.
Ezek a fiatal fiúk és lányok
az utóbbi hetekben sikerrel indultak regionális versenyeken
is. Füzesabonyban a női amatőr kategóriában Balogh Ágnes Kyra 3. lett, a nyílt párosok mezőnyében a BaranyiRoszik kettős szintén harma-

Amatőr felvétel.

Bronzérem ifjúsági
hétpróbában

A felvételen balról jobbra Fekete Ádám, Szűcs Sándor, Molnárné Boros Márta, Balogh Ágnes Kyra, dr. Zahorán Kristóf, Szilágyi Lívia, Baranyi József edző.

dik, Baranyi József egyéni
számban bronzérmes. Karcagon, szintén regionális versenyen Balogh Ágnes Kyra az
U13-asok és az U15-ösök között is második, az U18-ban
harmadik, Szűcs Sándor U15ben első, U18-ban második
helyezett, Szilágyi Lívia U11ben 2., U13-ban 3. helyezett.
A gerendási Strand Kupán a
nők között a Békési TE sportolója, Molnárné Boros Márta
győzött. A Vas megyei Bükön,
a Bükfürdő Kupán újonc és

serdülő ranglistaversenyen az
újonc lányok U13-as korosztályában a 3. lett Balogh Ágnes Kyra, párosban az orosházai Varga Bernadettel ötödik.
A serdülő fiú párosban Szűcs
Sándor az orosházai Farkas
Dáviddal bronzérmes. A Békésen nemrég megtartott délalföldi regionális újonc versenyen az U13-asok között Balogh Ágnes Kyra végzett az
első helyen. Az U11-esek között Szilágyi Lívia 5. helyezett
lett.
Sz. K.

2. kérdés

Soros György brüsszeli vezetőkkel együtt
azt is el akarja érni, hogy az EU tagállamai,
így Magyarország is, bontsák le a határvédelmi
kerítéseket, és nyissák meg a határokat
a bevándorlók előtt.

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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