2017. november 21.  XXV. évfolyam 23. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Idén is lesz a Békési Advent
A korábbi évekhez hasonlóan idén is civil szervezetek és
önkormányzati intézmények összefogásából valósul meg a
Békési Advent sorozat. December 3-tól kezdődően az adventi vasárnapokon délelőtt fél tizenegytől lesz ünnepi műsor
a Széchenyi téren, a város karácsonyfája és az óriási adventi
koszorú közelében lévő területen. Egyházi személyek áldása
mellett óvodai és iskolai csoportok, néptáncosok és dalkörösök fellépése színesíti a műsort. Kirakodóvásár és szeretetvendégség is lesz.
A vasárnapokat megelőző péntekenként 17 órától kézműves foglalkozásokra invitálják önöket. Adventi koszorú, hóemberfigura és mézeskalács készíthető az egyes napokon, míg
december 22-én Balássy Betti és Varga Fanni ünnepi koncertje lesz élvezhető. Valamennyi esetben a belépés díjtalan.

Világkupagyőztes
és magyar csúcstartó
a békési erőemelő

Újabb Békésről szóló könyv jelenik meg
A Családért Alapítvány kiadásában rövidesen megjelenik
az Ízig-vérig Békés című kiadvány, amely 192 színes oldalon, közel 250 fotó segítségével
mutatja be településünket. A
társadalmi szerkesztőbizottság
tagjai hosszú hónapok munkájával 24 fejezetben foglalták
össze Békés jelenét. Írnak a város kulturális és egyéb közösségeiről, környezeti-természeti
adottságairól, épített és emberi értékeiről, legnagyobb alak-

jairól, hagyományairól, gasztronómiájáról, sportvilágáról és
még sok egyébről. Az exkluzív
kivitelezésű, keménykötésű
könyvet javarészt Gazsó János
és Apáti-Nagy Lajos fotósok az
utóbbi egy-másfél évben készített felvételei illusztrálják.
Az Ízig-vérig Békés című
kiadványt december 7-én,
csütörtökön 17 órától kezdődő ünnepségen mutatják be az
olvasóközönségnek. A rendezvény helyszíne a Kecskemé-

ti Gábor Kulturális Központ.
Ugyanekkor, ugyanitt nyílik
meg a kiadvány elkészítésében
nagy segítséget nyújtó Békési Fotós Klubnak szintén Ízigvérig Békés címet viselő fényképkiállítása.
A Szegfű Katalin szerkesztésében elkészülő kiadvány ekkor lesz először megvásárolható. Ára: 1580 Ft. Zenés műsor,
igazi kulturális élmény és szeretetvendégség várja önöket.
A belépés díjtalan.

Lakossági fórum a leendő
kézilabda munkacsarnokról

Molnár Mihályról közel
tíz éve írt már a Békési Újság. Akkor még „erősember
versenyeken” indult, és ebben készült karriert építeni.
Idővel azonban szűkültek a
lehetőségei ezen a területen,
így más után nézett. Próbálkozott a súlylökéssel is, majd
rátalált az erőemelésre. Mindenekelőtt az úgynevezett
felhúzásban eredményes. A
hasonló kihívásokban már

erősemberként is kimagasló tehetséget mutatott. Legnagyobb sikerét a közeli hetekben érte el. Október közepén, a Felsőzsolcán tartott
GPC Világkupa versenyben,
az „Open” korcsoportban, a
90 kilogramm alattiak versenyében 310 kilóval utasította
maga mögé a mezőnyt. Idén
ez volt a negyedik versenye és
a negyedik győzelme.
(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Az utóbbi évtizedben erősportokkal foglalkozik Molnár
Mihály. A Békésen élő 27 éves fiatalember az elmúlt évekLegfeljebb félmilliárd forin- 2019-ben új kézilabda munkaben erőemelésben ér el egyre jobb eredményeket. Legutóbb tos állami forrásból, várhatóan csarnok épülhet Békésen, köegy GPC Világkupa versenyt nyert meg magyar csúccsal.
Célja, hogy jövőre megdöntse a világrekordot.

A lakossági fórum résztvevőinek egy része.

Karácsonyra mi más?
Békési Kalendárium!
Árusítóhelyek:
 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!

szönhetően a városunkban folyó fiú kézilabda utánpótlásnevelés magas nívójának. A
csarnok délelőttönként segítséget jelenthet a mindennapos testnevelés miatti iskolai
teremgondok csökkentésében,
délutánonként pedig a labdás
sportágak edzéseinek ad majd
helyet. Kérdéses azonban még
mindig a helyszín. A korábbi egyeztetések és tervezések
alapján lényegében két helyszín lehetséges: a Fáy utcán, a
mostani úgynevezett jégpályát
is érintő területen, a piacon kívül (a piac tehát nem lesz felszámolva, amivel egyesek rio-

gatnak), valamint a sportpálya. A városvezetés szerint a
Fáy utcai helyszín az iskolák
közelsége miatt optimálisabb
lenne. A másik túl távol esik
a Dr. Hepp iskolától és a gimnáziumtól ahhoz, hogy a testnevelés órákat ott meg tudják tartani. Ezekről is szó esett
a november 13-án megtartott
lakossági fórumon, melyen
nagyszámban jelentek meg
Fáy utcai lakosok, a Hepp iskola pedagógusai, az ott tanuló gyerekek szülői, sportszervezetek képviselői, valamint
egyéb érdeklődők.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Kalász sor 21. számú építmény
A Kalász sor 21. számú ház népi építészeti szempontból mindenképpen figyelemre
méltó hajlék. A téglalap alaprajzú, nyeregtetős parasztház az utca vonalától beljebb
épült az 1920-as évek
elején. Azelőtt ezen
az oldalon búzakalász
ringott, innen az utca
elnevezése. Az épületben a két háború között a földművelésből
élő Nagy nevű család
élt. Később idős Domokos Ferenc géplakatos
és cséplőgép-tulajdonos lakott itt családjával.
A sokáig lakatlanul álló házat Nagy Imréné
állíttatta helyre. 1999 óta lett vendégház, a
Piroska vendégház nevet viselte. A vendégház
mára már megszűnt. Jelenleg Prorok Mihály

Hogyan csökkentsük a fűtésszámlánkat?

és családja él itt. A Prorok család gondosan
ügyel a ház épített értékeinek a megóvására.
A városvédők nevében köszönöm ezt.
A fehér falú ház
egy ablakkal néz az
utcára. Az oromfalon
a kis, téglalap alakú
szellőzőnyílást sima
vakolt
falmezőben
helyezkedik el. Az
udvar felől a tornácon
fehér kör keresztmetszetű oszlopsor fut
végig. Belül a kemence megmaradt. Ilyet is
keveset lehet már Békésen látni.
Ennek a népi épületnek a megmentése is
azt bizonyítja, ha funkciót adunk épített értékeinknek, még unokáink is láthatják őket.
Bíró György, városvédő

Hová lehet tenni a salakot?
A fűtési idény beindulásával a keletkezett salak, hamu elhelyezésének kérdése újra előtérbe
került. A salak szállítására, elhelyezésére más
szabályok vonatkoznak, mint a kommunális
hulladék gyűjtésére és szállítására, ezért Békés
Város Önkormányzata a DAREH Bázis Zrt-vel
együttműködve keresi a megoldást, hogy szabályozott körülmények között, de a lakosság megelégedésre a gyűjtést és a szállítást megszervezze. Amíg ez ügyben megállapodás születik, kérik a lakosok türelmét.

A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató
Kft. tervei szerint január és április végén történne a városi szintű salakgyűjtés, melyeknek pontos időpontjáról később adnak tájékoztatást.
Addig arra kérik minden vegyes tüzelést használó békési lakost, ahogy a képződött salakot
és hamut zsákokban saját portájukon gyűjtsék.
Kérik továbbá, hogy a kommunális hulladékok
szállításra rendszeresített edényekbe salakot ne
helyezzenek el, mert ennek észlelése esetén a
hulladékot nem fogják elszállítani!


Egyre többekben fogalmazódik meg, hogy hogyan
spórolhatnának a fűtésszámlán. Mivel a legtöbb hő
az ablakokon és ajtókon át szökik ki az otthonunkból, ezért elsősorban a nyílászárók szigetelését
akarják házi praktikákkal megoldani. Vannak, akik
a lehúzott redőnyre és a vastag sötétítőfüggönyre
esküsznek, míg mások az ablakpárkányba tett huzatfogó párnákkal igyekeznek kint tartani a hideget. De vannak más tippek is.
Hasznosítsuk a napenergiát!
Az üvegen felgyülemlett
szennyeződés jelentősen ronthatja a természetes fény bejutását otthonunkba. Emiatt feljebb kell csavarnunk a fűtést,
és a villanyt is gyakrabban kell
felkapcsolnunk. Vagyis, ha alaposan megtisztítjuk ablakainkat, azzal még a rezsiszámlánkon is spórolhatunk.
A tökéletes eredmény érdekében használjunk
szemcsementes, alkohol bázisú tisztítószert, ami
a komolyabb szennyeződést is kíméletesen távolítja el. A napsütéses órákban húzzuk fel az árnyékolókat, illetve húzzuk el a sötétítő függönyöket!
Huzatpárna helyett karbantartás
Bár komoly kultusza van a mókás állatfigurás,
vagy éppen népi motívumokkal díszített huzatpárnáknak, azért van hatékonyabb is. Az ablakok, és
különösen az erkélyajtók esetében érdemes ellenőrizni a szárnyban és a tokban körbefutó gumitömítések állapotát. Ha ezek puhák, akkor tökéletesen végzik a dolgukat, míg ha kiszáradtak, akkor már nem szigetelnek megfelelően. A megoldás egyáltalán nem bonyolult: glicerines ronggyal

vagy szilikonolajjal törölgessük át őket, és ismét
rugalmasak lesznek. Ha viszont azt tapasztaljuk,
hogy több helyen is elszakadt a tömítés, érdemes
mielőbb kicseréltetni egy szakemberrel, így pár
ezer forint ráfordítással akár több tízezret spórolhatunk a tél végéig.
Szellőztessünk okosan!
Ha semmi mást nem teszünk, csak tavaszig elfelejtjük az ablakunk „bukó” nyitásmódját, már azzal is sokat spórolhatunk. Sok időbe telik, amíg
azon a kis résen bejön a friss
levegő, miközben a fűtési rendszer folyamatosan magasabb
fokozatra kapcsol, hogy állandó szinten tartsa a helyiség hőmérsékletét. Ezért hűvös időben a rövid ideig tartó, intenzív
szellőztetés a legmegfelelőbb:
tárjuk ki pár percre az összes ablakunkat, közben
pedig tekerjük le a fűtést. Így gyorsan és hatékonyan cserélhetjük le a levegőt, ami egyébként a
penészedés megelőzésében is kiemelten fontos.
Ne féljük a téli ablakcserétől!
Ha úgy látjuk, hogy nagyon rossz állapotban
vannak ablakaink, és egy ideje már fontolgatjuk a
cseréjüket, akkor ne várjunk tavaszig! Mivel a téli szezonban kevesebben cseréltetnek nyílászárókat, így könnyebben kaphatunk kedvezményeket,
és a beszerelésre is sokkal több szabad időpont
közül választhatunk. Az újonnan beszerelt ablakok
megtartják a hőt, amit akár már a következő fűtésszámlánkon észrevehetünk. A csere megfelelő
szakemberekkel akár fél nap alatt elvégezhető, és
alig jár kellemetlenséggel.

4. kérdés
A Soros-terv alapján Brüsszelnek
arra kellene köteleznie minden tagállamot,
így Magyarországot is, hogy minden bevándorlónak
fizessen 9 millió forint állami segélyt.

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
november 18-25.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
november 25.–december 3.
Turul Patika (Piac tér)
december 3-9.
Oroszlán Patika (Kossuth u.).
A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Nem érkezett jelentés.
Elhunytak
Kovács István (67 évesen,
Bélmegyer), Szűcs Sándorné Szatmári Zsuzsanna (74,
Kamut), Ilyés Imréné Szabó
Anna (78), Gyaraki Gábor
(84), Hidvégi Mihály (61),
Szabó Istvánné Sütő Ilona
(79, Murony), özv. Nyeste
Imréné Kuffer Eszter (82),
Hévízi László (74), özv. Püski Imréné Kis Julianna (85),
Sass László (85), özv. Szöllősi
Sándorné Szabó Eszter (83),
Bécsi Gábor (49), Váczi Péter (48, Murony).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Gallyazási
munkák
November második felétől
kezdődően a NKM Áramszolgáltató Zrt. (korábban DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Zrt.)
Békés város bel- és külterületén a légvezetékeket veszélyeztető növényzetek eltávolítását
végezteti.
A gallyazással megbízott
vállalkozó a tevékenységet kizárólag a hálózat mentén, az
úgynevezett biztonsági övezetben végzi el, amely magában foglalja az üzembiztonságot veszélyeztető faágak levágását, illetve bizonyos esetekben a teljes fa kivágását is.
Gallyazási tevékenység a már
meglévő, illetve a létesítendő
hálózatok nyomvonalán történik. A levágott növényi részekkel igény szerint az érintett ingatlan tulajdonosa szabadon rendelkezhet. 


Lakossági fórum a leendő
kézilabda munkacsarnokról
(Folytatás az 1. oldalról)
Kálmán Tibor alpolgármester új információként megosztotta a megjelentekkel, hogy az
építtető a Nemzeti Sportközpont lesz, de a fenntartás az önkormányzat feladatába kerül.
Szabványos kézilabdapálya méretű küzdőtér lesz kialakítva, a
lelátóra 170 néző fér majd el. Ez
tehát nem egy sportaréna, csak
egy kisebb, elsősorban edzések
és testnevelésórák célját szolgá-

ló csarnok lesz. Látványtervek
még nincsenek, de ha azokra
az épületekre tekintünk, melyek ugyanebből az állami forrásból valósultak meg (iskolai
tornatermek és tanuszodák),
akkor kijelenthető, hogy nem
egy kocka alakú hodály épül
majd (amivel egyesek riogatnak), hanem egy szép, valószínűleg Makovecz-stílusú épület
lesz. Ha a csarnok a Fáy utcán
épül meg, akkor a környéket

Jegyzet

Ide ember kell,
nem más…

rendezni fogják. A mostaninál
több parkolóhelyet is kialakítanak majd, hogy a piaci napokon jelentősen túlterhelt forgalmat is elbírja. Fát alig kell
kivágni, viszont számosat telepítenek.
A fórumon a szülők és lakosok is elmondhatták érveiket
pro és kontra. Mivel megállapodás nem jött létre, feltehetően újabb fórumra kerül majd
sor a közeljövőben.  Sz. K.

Pálmai
Tamás

„Védjük meg Magyarországot!”
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter lakossági fóruma

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban november
14-én megtartott lakossági
fórum egyetlen témája a Soros-terv ellen indított Nemzeti Konzultáció részletes kifejtése volt. Ezért érkezett
Dankó Béla országgyűlési
képviselő meghívására városunkba Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter.
A Soros-terv tartalmazza, hogy a milliárdos rávegye
Brüsszelt, hogy Afrikából és a
Közel-Keletről évente legalább
egymillió bevándorlót telepítsen az Európai Unió területére, így Magyarországra. 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. A nyugat-európai országokban összegyűlt
bevándorlókat Brüsszel kötelezően ossza szét, különös tekintettel a kelet-európai országokra. Ebben Magyarországnak is
részt kellene vennie. A Sorosterv alapján Brüsszelnek arra
kellene köteleznie minden tagállamot, így Magyarországot is,

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).
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Dankó Béla képviselő meghívására látogatott Békésre Fazekas Sándor agrárminiszter.

hogy minden bevándorlónak
fizessen 9 millió forint állami
segélyt. Soros György azt is el
akarja érni, hogy a migránsok
enyhébb büntetést kapjanak az
általuk elkövetett bűncselekményekért. A Soros-terv célja,
hogy az európai országok nyelve és kultúrája háttérbe szoruljon annak érdekében, hogy az
illegális bevándorlók integrációja hamarabb megtörténjen.
Célja még, hogy a bevándorlást ellenző országok ellen politikai támadások induljanak,
és kemény büntetésekkel sújtsák őket.
Dr. Fazekas Sándor miniszter hangsúlyozta: A NATO

szerint 2020-ig 60 millió bevándorló indul útnak ÉszakAfrikából. Nincsen olyan város, kis falu, utca, amely ne
lenne érintett a migránsok
befogadásában Magyarországon is. Itt, Békésen is, nem
10-20-30 év múlva, hanem
2-3 év múlva bevándorlók jelennek meg, és nem is kevesen, akár többszáz fő létszámban. Ezért kérte a miniszter
úr a kormány nevében, hogy
töltsük ki a konzultációs íveket és küldjük vissza. Orbán
Viktor szavait is idézte a miniszter úr: „Nem akarunk
bevándorlóország lenni, ehhez
jogunk van”. 
Zs. I.

Presbitériumválasztás a reformátusoknál
November 12-én választotta meg az új presbitériumot a Békési Református Egyházközség. A békési mellett a vidéki
(tarhosi, bélmegyeri, muronyi, kamuti) választásra jogosultak is szép számmal érkeztek. A választásra jogosultak harmada élt szavazati jogával, ami komoly eredménynek számít, tekintettel a vidéki és idős békési egyháztagokra.
A választáson hat évre kapott megbízást 16 presbiter,
akik közül hárman a vidéki közösségeket képviselik,
ezen túl hat pótpresbitert is
választottak, akik akkor lépnek be a presbitériumba, ha
valaki lemond vagy elhalálozik.
Az új békési presbitérium (a kapott szavazatok sor-

rendjében): Gellén János,
Mucsi András, Izsó Gábor,
Bíró György, Dr. Püski János, Hégely László, Dr. Sas
Istvánné, Cs. Kiss Andorné, Bélteki László, Polgár
Zoltán, Pap Gábor, Szászné
Sas Hajnalka, Zsombok Imre. Vidéki presbiterek: Szabó
László (Bélmegyer), Németh
Pálné (Murony), Birizdó La-

jos (Kamut). A hat gyülekezeti pótpresbiter: Békési Mihály, Molnár Gergely, Okányi
Ibolyka, Rauszné Nagy Zsófia, Horváth Lajos. Vidéki:
Borbély Imre.
Gellén János, a gyülekezet
újraválasztott gondnoka köszönettel fogadta a hívek bizalmát.
- A reformáció 500. évfordulója kötelez bennünket arra, hogy ne csak a hagyományoknak és a múltnak éljünk,
hanem felelősen gondolkodjunk a jövendőről. Istenbe vetett bizalommal tekintek a jövőbe - fogalmazott.

…- mondta Ízing Laci
házigazdánk Tatán, mai világunk giga akadályaira célozván. Sokszor beszélgettünk már e témáról: nem
csak az az egy óra tesz hiteles emberré, kereszténnyé,
amit a templomban töltesz,
hanem az a maradék 167,
amelyből egy hét áll. Azaz ahogyan élsz, léted minden órájában, hetében, percében.
Azt mondják, hogy ma a
vallási, politikai és gazdasági
fundamentalizmusok jelentik a legnagyobb veszélyt az
emberiségre, ezek között pedig talán a neoliberalizmus a
legrosszabb. Ez a sokarcú és
fondorlatos veszély egyre közelebb nyomul törékeny kis
világunkhoz. Létfontosságú tehát, hogy vallásos vagy
nem vallásos, de normális világban, emberiségben, nemzetben gondolkodó, hazájukat, hitüket, családjukat
féltő emberek fölösleges és
mesterségesen létrehozott
akadályokkal ne nehezítsék
egymás dolgát, hanem ös�szefogni próbáljanak.
Ma is szemtanúi lehetünk
olyan versengésnek, mely
azt döntené el, hogy melyik
a legjobb vallás? A válasz pedig egyszerű: az, amelyik által jobb emberek leszünk,
amelyik által a legközelebb
kerülünk Istenhez. Bármi,
ami könyörületesebbé, érzékenyebbé, tárgyilagosabbá,
jobban szeretni tudóvá, emberségesebbé, felelősségteljesebbé, etikusabbá tesz, az jó.
A fenti frappáns válasz
vélhetően a dalai lámától
származik. A vélhetően kifejezés az internetes, e-levél
lavinákkal telezsúfolt világunk olykor becsapós voltának tudandó be. S, ha eddig
csak felhasználtam gondolatait, most szó szerint idézném őt: „Engem, nem érdekel, hogy ki milyen vallású,
vagy hogy vallásos-e, vagy
sem. Ami számomra valóban fontos, az az, hogy miként viselkedik társai, családja előtt, miként viselkedik a munkában, közösségben és a világ előtt. Mert a
világmindenség tetteink és
gondolataink visszhangja.”
Szép gondolat. S, hajh, ha

legalább pár politikusunk,
papunk hallaná és gyakorolná! Magunkról nem is beszélve.
Nagyon sok magyar szólásmondás (Amilyen a mosdó, olyan a törülköző, például) szól arról, ami most következik: a fizika törvényeinek élő voltáról a társadalmi kapcsolatok területén is.
„Az akció-reakció törvénye
nem csak a fizika törvénye.
Az emberi kapcsolatokra is
vonatkozik. Ha jósággal cselekszem, én is jóságot kapok. Ha gonoszsággal cselekszem, gonoszságot fogok
kapni én is. Amire nagyszüleink tanítottak bennünket,
az a színtiszta igazság. Mindig azt kapod, amit másoknak kívánsz. Boldognak lenni nem a sors rendeltetése. Boldognak lenni, ez választás kérdése” - idézem
ugyancsak őszentségét, aki
azt is mondta, hogy nincs
olyan vallás, amely az igazság felett állna. Citálásának
végén hadd álljon még itt
egy intelme: „Vigyázz gondolataidra, mert szavakká
fognak válni. Vigyázz szavaidra, mert tettekké fognak válni. Vigyázz tetteidre, mert szokásokká fognak
válni. Vigyázz szokásaidra,
mert jellemeddé fognak válni. Vigyázz jellemedre, mert
az sorsodat fogja alakítani,
és sorsod lesz az Életed.”
A napokban több embert
hallgathattam meg. Méltatásokat, viszontválaszokat, köszöntőket mondtak.
Egyik veretesebb volt, mint
a másik. És mindegyik mögött ott álltak a nagyszerű
tettek is. A Szent Adalbertdíjas, öt „testvéres”, öt gyerekes elfogódott Dr. Velkey
György, ki erdélyi, kárpátaljai, anyaországi gyerektestecskét és lelkecskét egyaránt gyógyít, a Csanád Bála-díjas Dr. Osztie Zoltán, ki
határtalanná tette a KÉSZ-t,
befonva a Kárpát-medencét, Tata polgármestere,
Michl József, ki házigazdaként könnyes szemmel beszélt mély hitéről, a veretes
magyar szavú és karizmatikus Havassy Bálint tatai plébános. mind ilyen emberek.
Náluk a gondolattól az életig sor maradéktalanul megvalósult. S kik mindannyian
csak összefogózva, csak a Jóistennel együtt lebírható nehézségekről beszéltek. Mosolyogva. Mi meg arra gondoltunk: igen, ide ilyen emberek kellenek, nem mások.
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Csendesül... Nyugdíjasként is aktívan

dos jubileuma kapcsán. Néhányan már elhunytak, másokat
az élet sodort távolra, így ös�-

1967-ben végzett 8/A osztályosok egykori iskolaépületük előtt.

Berill

Ékszer
és Zálogház

Adventi

jótékonysági
koncert

Közeleg a Karácsony!

Ajándékozzon
szeretteinek
értékálló
arany ékszert,
amely
bearanyozza
az ünnepeket!

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

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

Óriási arany ékszer kínálattal
és kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Törtarany beszámítás 7000 Ft/g áron.
Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Akkor – záloghitel!

2017. december 6.
(szerda) 17 óra
Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ,

(Békés, Jantyik Mátyás u. 23.)

Az est fővédnöke: Dankó Béla,
országgyűlési képviselő
Köszöntő beszédet mondanak:

Surman László

(vezető presbiter, teológus-lelkész)

Izsó Gábor,

Békés város polgármestere

A rendezvény bevételét
a rászoruló gyermekek
támogatására fordítjuk.
A jegyek elővételben
megvásárolhatók 1000 Ft-os

áron, a Békés, Verseny u. 7. és a
Jantyik Mátyás u. 21–25. szám alatt,
hétköznapokon 8–16 óra között.

Arany ékszerekre a legmagasabb hitelt nyújtjuk
csökkentett költségekkel.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!
Berill Ékszer és Zálogház

Támogatói jegy

– mely belépésre nem jogosít –
500 és 1000 Ft-ért kapható.

Érdeklődni lehet:

adomany@remenyhir.hu, vagy
+36 70 417 1488
Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió

Békés Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: 06/70/551-4570

Írók, költők emléktáblái
Helytörténeti
előadással
folytatódott az Irodalom és
határterületei című sorozat,
amely a Nefelejcs Egyesület
pályázati forrásból megvalósuló projektje. Az házigazda,
Gellénné Körözsi Eszter gimnáziumi magyartanárnő ezúttal Fábián Judit helytörténetkutatót hívta meg, aki Békés
irodalmi vonatkozású emléktábláiról tartott előadást. A fiatal városvédő elmondta, hogy
már évek óta gyűjtögeti Békés emlékhelyeinek, köztük az
emléktábláknak a történetét,
ezekből a tervei szerint egy kiadvány fog megjelenni. Kutatásainak egy kis szeletét mutatta be az érdeklődőknek, az
irodalmi vonatkozású emlékhelyeket. Említést tett Arany
János emléktáblájáról, amely
a református lelkészi hivatal
falán látható. Ugyanott Szabó

Fotó: Serfecz Dávid.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a következő parlamenti választás nem arról szól, hogy melyik pártra, hanem
hogy milyen jövőre szavaznak a választók. Meg akarjuk védeni mindazt, amit elértünk: nemzeti kultúránkat és keresztény
hagyományainkat. Magyarországot továbbra is nem bevándorló országként akarjuk látni. Nem adjuk be a derekunkat,
nem fogadjuk el, amit diktálnak, szabad nemzetből nem leszünk alávetett nemzet. Az Európai Egyesült Államokat létrehozni szándékozók szándékosan szállítják Európába az idegen kultúrákból érkező, sok esetben sajnálatra joggal igényt
tartó tömegeket. Amikor Magyarország védi határait, akkor
Európát is védi. Az ország a saját lábára állt, nem szorul más
pénzére. 4,4 millióan dolgoznak, mindenki adózik, és aki dolgozni akar, tud is. A bankokat és multikat is sikerült rávenni
arra, hogy arányosabban vegyenek részt a közteherviselésben.
A kormány családbarát politikát folytat, ami nemzeti létkérdés is. 2016-ban 1,25%-ról 1,49%-ra nőtt a termékenységi ráta. A diaszpórában élő magyarság a nemzeti büszkeségnek
egyszerre forrása és erőtartaléka is, akik a világ számos pontján segítik építeni a magyar közösségeket. Magyarország arra
törekszik, hogy jó anyaország legyen, vagyis minden magyar
otthona lehessen – mondta a miniszterelnök.

szesen tizenöten jöttek el az
egyik társuk, Borbély Erzsébet által szervezett összejövetelre. A Rákóczi utcai volt polgári leányiskola épületében az
elhunyt társaikra és tanáraikra emlékezést követően ki-ki
elmesélte szakmai és családi
élete alakulását, különösen az
elmúlt 30 évben történteket,
hiszen akkor találkoztak utoljára. Kiderült, hogy bár a legtöbben már nyugdíjba vonultak, mégsem lassítottak, munkákban és hobbikban gazdag,
igen aktív életet élnek, hasznára gyermekeiknek és unokáiknak. Az iskolai élmények felelevenítése, a jó hangulatú beszélgetés később az egyik helyi
étteremben a terített asztaloknál folytatódott.  Szegfű K.

Burai Krisztián Molnár Ferenc Caramel

Egy legenda szerint egyszer a Nap és a Szél vitába keveredett
amiatt, hogy melyikük az erősebb. Mikor megláttak egy vándort
az úton, elhatározták, hogy kiderítik, melyikük tudja rávenni, hogy
levegye a kabátját. A Nap elbújt egy felhő mögé, a Szél úgy nekitámadt a vándornak, hogy majd feldöntötte, de csak azt érte el,
hogy az még szorosabban burkolódzott a kabátjába. Ekkor előbújt
a Nap, és gyengéd, simogató melegével ráragyogott, a vándor pedig
kénytelen volt levetni a kabátját. Gondoljon bele! A dühös szavak
csak azt érik el, hogy a másik ember visszahúzódjon vagy bezárkózzon. A dühös szavak csak megerősíthetik félelmeit és önmagáról alkotott véleményét. A kedves szavak ellenben segítenek, hogy
megnyíljon, felismerje saját értékeit. Minden egyes kimondott szava felemel vagy lehúz valakit. Ezt ne felejtse el! A Biblia azt mondja:
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak
akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon
azokra, akik hallják.” (Efézus 4:29) Salamon pedig azt mondja: „A
bölcsek nyelve gyógyít”. (Példabeszédek 12:18) Az emberek hajlamosak azt teremni, aminek a magját elvetjük bennük. Ha folyton azt mondjuk nekik, hogy ügyetlenek és értéktelenek, valószínűleg kudarcot fognak vallani. Ha dicsérjük őket és rámutatunk jó
tulajdonságaikra, mindent meg fognak tenni, hogy bebizonyítsák,
méltók a bizalmunkra. Ezért tehát: „beszédetek legyen mindenkor
kedves”. (Kolossé 4:6) Ma próbáljon ön is kedves szavakat szólni!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

zett 8/A osztálya, melynek
tagjai a napokban találkoztak
egymással a végzés félévszáza-

A szerző felvétele.

Kedves szavak

Egykor 43 fős mamutlétszámú osztály volt a 2. számú Általános Iskola 1967-ben vég-

Fábián Judit

Lőrincnek és Karacs Teréznek
is ilyen módon állítottak emléket. Mindhárman hosszabbrövidebb időt töltöttek Békésen. Arany több ízben, feltehetően 4-5 alkalommal járt
városunkban baráti látogatásokon. Szabó Lőrinc 1946-ban
leromlott egészségi állapotban gyógyulni érkezett ide,

míg Karacs Teréz nőnevelő-író
élete utolsó éveit Békésen élte le, rokoni kapcsolatai folytán. Még egy irodalmár töltött
hosszabb időt településünkön
családjával a háború éveiben és
utána. Németh László Püski
Sándor könyvkiadó közbenjárására érkezett, és Sámson című drámáját itt kezdte papírra
vetni. Neki a Széchenyi tér 11.
szám alatt és a Teleki utca 31.
szám alatt állítottak emléktáblát, ahol élt a Németh család,
de a később a nevét felvett kollégiumban is van emlékhelye
és szobra. Fábián Judit említést tett még Futaki Gergely
könyvtárigazgatóról is, aki
számos íróval és költővel tartott szellemi kapcsolatot, erről
az Irányi utca 20. szám alatti
háza falán emléktáblája is tanúskodik.
Szegfű Katalin

Könyvbemutató
Kevéssel a második világháborút követően egyetemisták gyűjtötték össze, hogy milyen emléke él 1848-1849-nek
a nép emlékezetében. Térségünkben (Békésen, Békéscsabán, Kondoroson, Muronyban
és Mezőberényben) egy hónapon át Lenhardtné Bertalan
Emma kutatott. Népmondák
és népdalok egész sorát sikerült összegyűjtenie. A forradalom és szabadságharc helyi eseményei mellett számos
izgalmas történetet is lejegyzett a dél-alföldi betyárvilágról. Ezeket nyelvjárásban örökítette meg. Kutatásait Találkozásom az Alfölddel címmel
dr. Seres István rendezte kötetbe. Ennek bemutatója november 29-én, szerdán este fél
hattól lesz a reformtus egyházközség gyülekezeti termében.
A szerkesztővel Bagita Attila
történész beszélget majd. 
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Békési sorsok, békési arcok
Varázslabda

Beszélgetőtársam, Bíró Péter, sokaknak ismerős Békésen.
A csendes, szerény fiatalember kapcsolata a labdarúgással
nem új keletű és városszerte közismert.

- A Szegedi Kis István Református Gimnázium kollégiumában vagyok nevelőtanár.
A hetedik osztályostól a tizenkettedikesig vannak rám bízva
gyerekek. Együtt tanulok velük, a napi programjukat figyelemmel követem, szabadidős tevékenységeket szervezek nekik. Ha arra van szükség, meghallgatom gondjukat,
bajukat és tanácsot adok nekik. Szeretem ezt a munkát,
mert kevésbé kötött, mint egy
tanítási óra, és közelebb kerülhetek a fiatalokhoz. Családias hangulatú az egész. Afféle
„pótpapa” vagyok a számukra.
- Milyen embernek tartod
magad?
- Alapvetően nyugodt természetű vagyok, nehezen jövök ki a sodromból, inkább
magamban rágódom a problémákon, bántásokon. Igyekszem következetes lenni az élet
minden területén. Az életem
most is a foci körül forog, de
inkább mint szurkoló veszek
részt benne. Szabadidőmben
NB I-es meccseket látogatok
idehaza és külföldön. Imádok
utazni, meg vezetni, mert ezek
teljes mértékben kikapcsolnak. Amikor csak időm engedi, még a Polgárőrségben
is igyekszem hasznossá tenni
magam. 
Gugé

- Milyen út vezetett a labdarúgáshoz?
- Valamikor én magam is
rúgtam a labdát barátokkal,
amatőr szinten fociztam. Aztán a tanulmányaim miatt
Szegedre kerültem, és mivel
a diploma megszerzése szerepelt az első helyen, a futballozást egy időre abbahagytam.
Mint játékvezető tértem vis�sza és edzősködtem is. A két
tevékenység 2-3 évig teljesen
egybefolyt, majd maradtam az
edzői szerepkörben.
- Kiket készítettél fel a
meccsekre?
- Eleinte csak az iskola labdarúgócsapatát edzettem. Aztán átkerültem a Békési FC
serdülő csapatához. Majd következett szépen sorban a többi, az ifik, végül a felnőttek.
Sokáig mindhárommal foglalkoztam és mindhárom végig
nyerőszériában volt a kezem
alatt. Az edzősködés mellett
elláttam a technikai feladatokat is. Ha kellett, mostam a
mezeket, szerveztem a mec�cseket, az utazást, intéztem
a sportorvosi igazolásokat is.
Mindent, amire szükség volt.
- Ezek alapján azt kell
mondanom, hogy valami varázslabdával játszottak a játékosaid. Mégis mostanában ke-

vesebbet hallani rólad. Miért?
- Egyszerű az ok, 15 év után
úgy éreztem, kell egy kis pihenő az aktív edzősködésben.
Ez persze nem teljes szakítás,
mert ha az edzőt helyettesíteni
kell valamelyik csapatnál, én
ott vagyok és mellette a technikai feladatokat is változatlanul ellátom.
- Ha már a nyerőszériáról
beszélünk, tavasszal megnyertétek a megyei másodosztályú
bajnokságot, de a Megye I-ben
nem indultatok. Nem érzed
úgy, hogy cserbenhagytátok a
szurkolókat?
- Az, hogy győztünk, büszkeséggel tölti el szívünket és
remélhetőleg a szurkolókét
is. Ennek ellenére meg kellett
maradni a realitás talaján. Felmértük a lehetőségeinket, és
úgy láttuk, hogy mind anyagilag, mind a játékosok teherbírását figyelembe véve jobb,
ha nem vállaljuk a feljebblépést. Egyelőre még túl nagy
falat lenne számunkra. Az sem
mellékes szempont, hogy az első osztályú bajnokságban rengeteg amatőr lehetőségtől estünk volna el, amit a játékosok
sem szerettek volna. A játék a
fontos. Ha sorozatban veszítünk, az a szurkolóknak is csalódás lett volna, és nekik sem

MAGIX FATELEP

Az itt maradás nem lemaradás

(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizva
és konyhakészen,

kiszállítással Békésen.
Tel.: 06-70/281-09-41
Magyar u. 54.

Fess
Rochilde
 sapka
 sál
 kesztyű
 télikabát
 téli cipő
 pulóverek
 tunikák

érkeztek!
Burgonya,
hagyma

89 Ft/kg-os
áron!

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

A közelmúltban több békési
rangos kitüntetésben részesült
hivatása kiemelkedő műveléséért. Egyesek megyei, mások
országos díjakat kaptak, de
akadt olyan is, aki nemzetközi szinten lett elismerve. Nemrég Izsó Gábor polgármester
fogadást tartott a tiszteletükre,
mely gesztust egyben hagyományteremtésnek is szánta a
városvezetés. Az egyaránt Magyar Kézműves Remek Díjjal
elismert Lukács Eszter Mária
hímző és Kocsor Imréné kosárfonó; a KKV-szektor legjobban
teljesítő középvállalkozásáért
elismert Budai Zoltán ügyvezető (Heal-Tech Kft.); a Békés
Megyei Príma-díjjal elismert
Belencéres Néptáncegyüttes
nevében Mahovics Tamás; a
Békés Megye Cigányságáért
kitüntető díjat kapó Surman
Zoltán; a Békés Megye Kiváló
Vállalkozója díj elismertje, id.
Ásós Géza és a színházi színpadtechnika terén elért újító

Következő beszélgetőtárs: Seregi
Tímea védőnő.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS

akartunk keserű pillanatokat
okozni.
- Szlovákiai sportkapcsolatról csiripelnek a madarak. Mi
az igazság?
- Az egész valójában egy baráti kapcsolatból nőtte ki magát. A vágfarkasdi református
lelkésszel, illetve a dunaszerdahelyi sportgimnázium igazgatójával és helyettesével először is baráti viszonyba kerültem. Mivel a lelkész úr egyben a helyi focicsapat edzője
is, a barátság meccsekbe torkollott, s nem volt ez másként
a dunaszerdahelyieknél sem.
Eleinte csak az iskolák vívtak
barátságos mérkőzéseket egymással, majd következett a
Körös Kupa, ahová örömmel
látogatnak el.
- A labdarúgással társadalmi munkában foglalkozol.
Mivel keresed a kenyérre valót?

2017-ben a legsikeresebb békésiek. Hátsó sorban balról jobbra:
Mahovics Tamás, id. Ásós Géza és Vámos Zoltán. Első sorban balról
jobbra: Lukács Eszter, Budai Zoltán, Kocsor Imréné és Surman Zoltán.

munkájáért nemzetközi díjjal
jutalmazott Vámos Zoltán sikereikkel nem csupán saját nevüket ismertették meg az országgal és a világgal, hanem
Békés város hírnevét is öregbítették. Ahogy a fogadást követő, jó hangulatú beszélgetés
során többüktől is elhangzott,
meg kell mutatni a fiataloknak, hogy vidéken is van élet,
és vannak sikerek is, mert bár a
lehetőségek korlátozottabbak

az egyes nagyobb városokkal,
különösen a fővárossal szemben, de az a mentalitás, amit
itthon, ebben a közösségben
szív magába az ember, semmi
mással nem helyettesíthető.
– Az itt maradás nem egyenlő a lemaradással – mondta Izsó Gábor. Ebben minden
jelenlevő egyetértett. Életük
munkája és eredményeik is erről tanúskodnak.
D. Nagy Bence

A demenciáról II.
Fontos, hogy időben ismerjük fel a demencia jeleit és ne fogadjuk el az öregedés természetes velejárójának.
A megváltozó személyiségre utaló jelek lehetnek:
• A beteg ingerlékeny, hamarabb lesz ideges, gondterhelt vagy
dühös és nehezen tud uralkodni az indulatain.
• Elveszítheti érdeklődését korábban kedvelt tevékenységek
iránt.
• Elrejthet dolgokat, vagy azt gondolja, mások rejtenek el előle valamit.
• Nem létező dolgokat képzel valóságosnak.
• Eltéved korábban ismerős környezetben, nem talál haza, később már az otthona helyiségeit sem találja meg.
• Gyakran járkál fel-alá.
• Megütheti a környezetében lévőket.
• Félreérti, amit lát vagy hall.
• Előfordul, hogy elhanyagolja magát, nem fürdik, vagy épp
mindennap ugyanahhoz a ruhához ragaszkodik.
A demencia sokarcú betegség és a hosszú, 8-15 éves kórlefolyás során számtalan megjelenésével találkozhatunk.
A Levendula patikában kérhető ingyenes kiadvány hatalmas segítség a betegnek és hozzátartozóinak. Kapaszkodó, gyakorlati
tanácsok a demenciáról. Keresse és kérje az ingyenes füzetet a
Levendula patikában!

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Az önállósodás folyamata
A csecsemő akaratának első megnyilvánulásai már féléves kor
körül jelentkeznek, de általában csak 9-10 hónapos korra lesznek
látványosak. Ez vezet majd el az önállósághoz.
A kisgyermekkor alsó határát a járás, majd a beszéd kezdete jelzi. Kialakul az éntudata, egyre önállóbb lesz. Az éntudat
kialakulásának fontos része az utánzás. A második évben kön�nyen és gyakran utánozzák egymást, és az őket körülvevő felnőtteket. A kisgyermek számára nagyon fontos, hogy kiszámítható
állandó határok legyenek az életében, de ezeken belül szabadon
mozoghasson, fejlődhessen. Az önállósodás feltétele, hogy aktív
résztvevője legyen a vele történt eseményeknek. Amit tud, azt
el is végezhesse. Adjunk elegendő időt! Elvárásaink legyenek reálisak! Dicsérjük, bátorítsuk! Ha mód van rá, mindig kínáljunk
neki döntési lehetőséget! Fontos a példamutatás, például a játék
elpakolásnál közösen rakjunk rendet.
A kisgyermekkor végére a gyermek szeret egyedül, önállóan tevékenykedni, szobatisztává válik. Sikereinek, alkotásainak örül,
büszke rájuk és várja a felnőtt elismerését. Segítőkészsége nem ismer határt. Egyszerűbb ruhadarabokat le- és felvesz, cipőjét felhúzza. Önállóan, tisztán étkezik. A korlátokat nehezen tűri. Önállósodási törekvései minden tevékenységét áthatják. Kialakul a tudata
önmagáról, mint kívülálló lényről. Ismeri a nevét, kérésre bemutatkozik. Tud vágyairól, tulajdonságairól és a hozzá tartozó tárgyakról.
Az én személyes névmást jól használja. Beszédében gyakorivá válik
az én szó használata. Bele tudja élni magát mások szerepébe, másokat utánozva gyakran éli át az én és a másik élményét.
Andor Julianna, kisgyermeknevelő

KEMÉNYFA BRIKETT kapható!
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12
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Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.

109 m -es, 2,5 szobás felújított ház sürgősen eladó 1600 m2-es telekkel a Lenkei utcában. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.: 70/42844-29.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de
nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/402-26-37.
Csallóközi utca 25. szám alatti 1746 m2-es
telken háromszobás, üvegfolyosós, redőnyös, duplafűtéses ház eladó 7 millió Ftért. Tel.: 66/415-469, 30/612-70-21.
2

Ingatlan 2 millió forintig

Ingatlan 7-10 millió Ft között

Kamuton javításra szoruló kis tanya 1800
m2-es telken eladó. Irányár: 950 ezer Ft.
Tel.: 70/36-66-985.
Borosgyáni II. tavon eladó faház villannyal,
12 m2-es stéggel, 160 m2-es telekkel, horgászati joggal. Alkuképes irányár: 1,3 millió
Ft. Tel.:30/901-80-99.

2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Tanya eladó kövesút mellett, földdel 7,5
millió Ft-ért. Tel.: 30/961-87-65.
Tarhoson külterületi teljesen felújított lakóház eladó. Gazdálkodásra alkalmas épülettel. CSOK, hitel igényelhető rá. Irányár:
7,5 millió forint. Érd.: 20/545-96-36, esti
órákban.
Harmadik emeleti lakás eladó a Szarvasin
8 millió Ft-ért. Tel.: 30/420-79-26.
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. Ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/97329-64.
Ady 12-ben tehermentes, háromszobás, II.
emeleti, erkélyes téglalakás eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/326-79-26.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Vegyestüzelésű háromszobás ház nagy
portával eladó. Jószágtartásra is alkalmas. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 30/293-2751.
2,5 szobás, II. emeleti, felújított lakás beköltözhetően eladó az OTP fölött. Irányár:
9,2 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 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Fáy 11-ben IV. emeleti 32 m2-es lakás eladó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 70/321-2457, 30/533-36-71.
A Hajó u. 18. szám alatti ház eladó. Irányár:
4 millió Ft. Tel.: 66/412-599.
Vasút sor 1. szám alatti összkomfortos,
háromszobás téglaház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 70/546-49-50, 70/542-2576.
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.
Mátra utcában nagy portával lebontandó, felújítandó vagy bővíthető ház eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 20/33-93-474.
A Széchenyi tér 17-ben kétszobás, III.
emeleti lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Érd.: 30/99-12-211.
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.
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.

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.

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!

Békés mellett, Sikonyban 1558 m -es zártkert eladó. Fóliázásra vagy építései teleknek is. Irányár: 1 millió Ft. Érd.: 20/36-20960.
2

Jármű, alkatrész
1982-es kiadású, piros 350-es Jawa
motorkp. eladó. Tel.: 30/293-27-51.
7,5 LE kerti traktor 6 db kapálóval eladó.
Tel.: 30/457-23-02.
GAZ 69 (parancsnoki) sérült sárvédővel
eladó 400 ezer Ft-ért. Tel.: 70/268-94-14.
Briggs motorok (4LE) alkatrésznek eladók. Tel.: 30/457-23-02.
Ford Fiesta 1300 cm3-s, 2005-ös kiadású,
43400 km-rel eladó. Augusztusban volt
műszakiztatva. Fáy u. 7. B/2.
Gyulán 126-os Fiathoz csomagtartótető,
utánfutó ponyvával, friss műszakival eladó. Tel.: 30/648-39-12.

Társkeresés
Hetvenes úr barátságát keresem, aki nem
dolgozik és ráér napközben is. 70/20-40112.
20 éves, 170 cm magas, közepes testalkatú fiú ismerkedne komoly lánnyal, tartós
kapcsolatra. Tel.: 70/205-17-39.
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.

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
70/77-44-751.
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyosós kockaház nagy portán, melléképületekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár:
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751.
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
30/384-23-79.

gyermektelennek.

Ingatlant keres
Hagyatéki bútornak keresek tároló helyet,
16 m2-ig. 30/786-10-97.

Kert, szántóföld
Telekgerendáson 4 hektár szántó eladó.
Érd.: 70/366-61-48.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaralóval eladó fizetéskönnyítéssel. Télen is lakható. 20/800-86-71.
Sebők kertben 1108 2-es zártkert kőházzal
eladó. Villany, fúrt kút. Irányár: 950 ezer Ft.
Érd.: 20/92-93-720.
Szántóföld és kaszáló (gyep) kiadó.
30/730-40-01.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre, pihenésre
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Maróban 18160 m2 föld eladó. Érd.:
70/379-14-53.

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: november 28. kedd 12 óra

Fűnyírást, kaszálást,
vállalok. 30/858-19-11.

láncélezést

Állat
Libák eladók. 70/343-73-36.
Négy db 170-220 kilós hízó eladó. 70/55361-70, 66/416-198.
Közel kétéves, jó kiállású szarvatlan kos
birka eladó. Továbbtartásra is alkalmas. 3
db fiatal jerke birka eladó. Továbbtartásra
vagy levágásra. Érd.: 30/253-09-04.
2 db 130 kg-os mangalica és 2 db 200 kgos hízó eladó. Érd.: 30/597-13-51.
Vágnivaló nyúl, pecsenyekacsa, liba,
gyöngyös, pulyka eladó. Raktár u. 24.
70/881-93-00.
Birkák eladók. 30/485-99-16.
170-200 kg-os disznót vásárolnék december eleji vágással, helyszíni szórással és
mérlegeléssel. A Móricz Zs. u. környékén.
Tel.: 30/213-92-16.

Munkát keres, ajánl
Vállalkozót keresek, aki alkalmazna központi fűtés-, csőhálózat szerelőként Békésen vagy környékén. Tel.: 70/268-94-14.
Takarítói munkát keresek vagy időseknél
házkörüli munkát. Tel.: 70/246-74-98.
Házkörüli és kerti, valamint kisebb kőműves munkát keresek. 70/248-66-72.
Megbízható nyugdíjas férfi saját vagy a tulajdonos gépkocsijával besegít vezetésbe,
ügyintézésbe. Tel.: 30/269-04-17.
Nyugdíjas hölgyet keresek gyermekfelügyeletre. V. kerületi előny. Tel.: 30/71341-56.
Takarítói munkát keresek hölgyeknél csak
hétvégén. 30/75-30-187.
Négyórás munkát keresek. Időseknél házkörüli munkát vagy betegápolást. Tel.:
70/585-03-13.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-6642.
2,5 méter magas, szabályos ezüstfenyőt
keresek karácsonyfának megvételre. Tel.:
30/433-79-89.

MEGHÍVÓ

Hozza magával ezt a kupont,
amivel részt vehet egy
INGYENES hallásvizsgálaton,
vagy a már meglévő hallókészülékét
INGYENESEN átvizsgáljuk, tisztítjuk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja
a Rendelőintézetben,
a József Attila utca 5. szám alatt.
Rendelési idő:
hétfőn és csütörtökön
14-17 óra között.
Bejelentkezés:
+36-30/984-14-38





Ingatlan

Apróhirdetések



Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.

Alig használt ágdaráló eladó vagy 220
V-os cirkulára cserélhető. 70/77-35-562.
20 és 25 l-es, vesszőfonott demizson, kis
mázsa súlyokkal, 15 és 20 l-es zsírosbödön eladó. Érd.: 66/414-928.
Dióbél eladó, 1800 Ft/kg. Érd.: 30/258-0469.
Seprűkötő felszerelés eladó. Segédmotorra cserélhető. 30/67-52-575.
52-es új vasutas birkabunda eladó.
30/370-32-33.
Simplex 4-es kazán és 100-as öntvényradiátor eladó. Bocskai. u. 55.
Kabátok eladók. 30/44-826-88.
Fa sózóteknő eladó. 70/774-98-86.
Eladó: rekamié, szekrény, rotakapa, hegesztő, vezetékes gáztűzhely, villamos
morzsoló, tévéasztal, keményfa hálóbútor,
szőnyegek, ágyneműtartó. Tel.: 66/412955, 30/203-73-41.
2 db ágyneműtartós heverő és állólámpa
eladó. Érd.: 70/361-99-97.
Jó állapotú babakocsi eladó 16 ezer Ft-ért.
20/50-89-092.
Eladó: festett konyhaszekrény és tükör állvánnyal, Robi 50-es rotakapa, tolikapa, fűnyíró, 20 l-es marmonkanna. Tel.: 66/415081.
Eladó: négyszemélyes ebédlőasztal, 2 db
támlásszék, 48-as női bőrkabát. Érd.:
66/413-771.
310-es Zanussi Lehel kombinált hűtőszekrény eladó. Irányár: 28 ezer Ft. Érd.:
70/410-62-32, 66/643-333, este.
5 mázsa jó minőségű szilvacefre eladó.
Nagyobb mennyiségű cékla eladó. Tel.:
30/272-67-43.
Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
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.
Eladó: 120 l-es gázbojler, kis gáztűzhely,
nyitható heverő, japán,motoros permezező új tömlővel, szórófejjel. Tel.: 0036-20413-4247.
Kisméretű tégla és 600 db Bohn cserép eladó. Egyes és kettes hámfa, valamint mag nélküli cirokszakáll eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Veres szilvacefre és bio cukor körte cefre
eladó. 70/58-61- 851.
Eladó: rotakapa kidúró ekével, 28-as női
kerékpár, ablakszárnyak, bontott redőny.
Tel.: 20/20-60-161.
Dióbél eladó, 1600 Ft/kg. Tel.: 20/20-60161.
Eladó: Honda 600-ashoz alternáló kasza,
Thomas vízszivattyúk, műanyag 10-es rekeszek. Érd.: 70/379-14-53.
Dióbél eladó. Érd.: 66/410-204.
Gyulán eladó: kovácssatu, kerítéselemek.
Tel.: 30/648-39-12.
Eladó: tárcsás mosógép, centrifuga, fűrészek, fehér zománcos kályhacsövek, új
vízszűrő, munkaasztal székkel, katonaláda, szétszedhető műfenyő. Tel.: 30/27243-50.
Szobapáfrányok és kaktuszok eladók.
Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: mosogatószekrény, mikrohullámú
sütő, új csempelapok új színben. Érd.:
30/434-22-97.
120x70 cm-es barna ebédlőasztal eladó 12
ezer Ft-ért. Tel.: 20/450-15-00.
Zanussi Lehel hűtőszekrény eladó. Érd.:
66/410-204.
Eladó: gázpalack, előszobafa, szódásüveg, női bundák, 37-38-as munkásbakancs, húsvágógép, rekamié, ülőgarnitúra, szobafenyő, jukkapálma. Érd.:
30/905-49-14.
Eladó: 220-as hegesztőtrafó, japán táskapermetező tömlővel és pisztollyal együtt,
220 l-es műanyag cefrés hordó. Érd.:
30/269-04-17.
24-es, sebességváltós fiú kerékpár, megkímélt állapotban eladó. Tel.: 30/48-44973.
Héjas dió eladó, ár megegyezés szerint.
30/30-19-822.
Eladó: 50 l-es üvegballon, háti permetező, Fűrészelt akácdeszkák. Érd.: 70/37914-53.
Eladó: új női bunda, új férfi irhabunda, nőiférfi hosszú bőrkabátok, vonalas telefon,
fényképezőgép. Tel.: 30/272-43-50.



Tisztelt Olvasóink!

Jubilált a Suli-vár(ó)

A közelmúltban 10. alkalommal várta iskolás kalandra a békési ovisokat a Szegedi Kis István Református Általános Iskola alsó
tagozatos munkaközössége. A hagyományos sportnapon a kicsik
ismerkedtek az iskolával, a tanítókkal. A zenés bemelegítés után
akadályverseny indult, volt levéllabirintus, termés- és állatválogató, kukackereső, mókuspróba, puzzle, „táskatömő”, majd közös
fotó is készült a lelkes csapatokról. A rendezvény végén a közös
éneklés után mindenki jutalmat kapott, a legeredményesebb óvoda pedig elvihette magával a megérdemelt vándorserleget, amelynek idén a Jantyik utcai Református Óvoda örülhetett. 


Ön segítene egy tűzoltónak?
A békéscsabai tűzoltóságon szolgálatot teljesítő egyik tűzoltó augusztus óta daganatos betegséggel küzd. Nehéz helyzetében a feleségének és két gyermeküknek anyagi támogatására tettek közé felhívást. Aki önkéntes adományával szívesen
mellé áll a családnak, keresse fel a Baptista.Pontot Békésen
a Fáy utcában, vagy november 20-tól a békéscsabai TESCO
hipermarketben nyíló adománypontjukat. Az érkező adományokat külön kezelik, azzal a család karácsonyi ünnepét szeretnék szebbé tenni.


Múzeumi előadások
A Jantyik Mátyás Múzeum „Békési emlékek” című előadássorozata folytatódik a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban.
November 27-én, hétfőn 16 órakor a téma a békési fazekasság.
December 4-én, szintén hétfőn 16 órától a békési népi gyermekjátékok világa kerül terítékre. Helyszín mindkét esetben a Békés
Városi Püski Sándor Könyvtár olvasóterme. A belépés díjtalan.
Szeretettel várnak mindenkit, aki szívesen hallgatna előadásokat
a régi Békésről, hagyományainkról.
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Kolozsvári színész előadásai
Egy nyelvet beszélünk
Arany Jánosról és Dsida Jenőről
Személyleírás

A mindössze 27 esztendős
erdélyi magyar színész, Marosán Csaba, aki rövid ideig a
Kolozsvári Állami Színház színésze volt, 2015 óta járja Erdély
és Magyarország településeit,
azoknak kultúrházait, iskoláit
előadásaival. Célja, hogy ápolja, ébren tartsa a magyar nyelvet, s megőrizze a magyarokban – határon innen és túl –
identitásukat. Mert azt vallja,
hogy a világon az anyanyelv és
az irodalom a legfontosabb. Ha
a nyelv elvész, minden elvész.
E két év alatt már csaknem 45
ezer kilométert utazott Erdélyben és Magyarországon, bemutatva előadásaiban a magyar
irodalom nagy alakjait.
November 16-án a békési
előadásai során két híres költőről is megemlékezett. Elsőként
Arany János bicentenáriumára emlékezve tartott irodalmi estet „Bomlott cimbalom
– Arany János ismeretlen ar-

A fiatal erdélyi színművész előadása a kulturális központban zajlott.

ca” címmel. Ebben bemutatta
nagy költőnk – többen állítják,
hogy a legnagyobb – életét és
pályafutását, részleteket idézve
több művéből. Marosán Csaba
készített egy filmet is, melyben
bejárja azokat a településeket,
ahol Arany tanult, élt és munkálkodott. Második előadását a
110 éve született, szintén erdélyi, a tragikusan fiatalon, alig
31 éves korában elhunyt Dsi-

da Jenőről tartotta, kiemelve,
hogy ő a Psalmus Hungaricus
című hazafias vers szerzője.
Még az előadások előtt Dr.
Pálmai Tamás alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat egy pályázaton közel
egymillió forintot nyert kulturális rendezvények megtartására. Ebből finanszírozták ezt
az előadást is.
Zsombok Imre

Ittas vezetés
November 12-én Békésen, a Csabai utcában koraeste egy bélmegyeri férfinál jelzett
alkoholfogyasztást a szonda. Az igazoltatás
után a Békési Rendőrkapitányságon újabb két

légalkoholmérést végeztek, mindkettő eredménye pozitív lett. A férfitól ezért elvették a vezetői engedélyét és büntető feljelentést tettek ellene - tájékoztatott a rendőrség.

Milyen a
tbeszédet?
digitális s
Hogyan kell olvasni a tes
zülő?
Miért van annyi erőszak a filmekben?
Milyen a jó szónoklat?
Miért hatnak ránk a reklámok?
dia?
Miért tehet függővé a közösségi mé
Miért pletykálkodnak az ember
ek?

Szeretne mindezekre
a kérdésekre és még sokkal
többre válaszokat kapni?

Ha igen, akkor szerezzen bővebb információt
és jelentkezzen a bekesivarosvedok.hu honlapon
található online jelentkezési felületen!

A kommunikációs ismeretek dzsungelében
Szegfű Katalin média- és filmtanár, újságíró
igyekszik eligazítani a jelentkezőket.
Ne feledje, a 38 órás kommunikációs tréningre
csupán az első 30 személy jelentkezését fogadják el térítésmentesen!

A tanfolyam várható kezdési ideje: 2018 januárja.
Az előadások várhatóan csütörtökön és pénteken a délutáni-esti órákban lesznek.
Bárki jelentkezhet, életkori vagy egyéb megkötés nincs.
Különösen ajánlott szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak,
civil szervezetek aktív tagjainak és mindazoknak, akik szeretnék megismerni a modern
kor kommunikációs kihívásait és otthonosabban mozogni a 21. századi médiavilágban.
Vizsgakötelezettség nincs.
Bővebb tájékoztatás: +36 (20) 411-77-69. E-mail: info@bekesivarosvedok.hu
Jelentkezzen még ma a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
kommunikációs foglakozásaira és legyen képe a világról!

Nemrégiben adták hírül, hogy a képzőművészeti egyetem egyik tanára, Kőnig Frigyes és tanítványa, Ángyán Gergő új kriminalisztika tankönyvet dolgozott ki, amelyben a személyleírás megadását forradalmasították. No de milyen személyleírás készült
a 19. századi Viszkiséről, a betyárkirályról?
Elfogatása után így jellemezték (a korabeli szöveget betűhíven írtam át, nem változtatva meg az írásjeleket sem): „Rózsa Sándor 40-42 éves, közép nagyságú és karcsú.
Szemei, mellyeket mások jelenlétében állandóan földre szegez, szürkék, félig zárvák és
szendén hunyorgók, mint az egér után leselkedő macska szemei. Haja puha és sötétszőke, elől hosszú, homlokát elfedő, és gondosan balfelé simított, lenyuló hosszu bajusza pedig világos szőke, valamint szakálla is.
Arcza sovány és keskeny, orra hosszas, orrlyukai kissé kilátszók. Álkapczájának oldal-

csontjai kissé szélesek, fejágyéka fülei között
kidülledő. Feje egészben véve kicsiny, és a
feltesttel előrehajló. Ő maga szófukar, és inkább engedi a körül állókat beszélni: mások
beszédeit földreszegzett, félig nyitott, és hunyorgó szemekkel hallgatja, és jobb kezével
lenyúló bajuszát mindig pödri. Szobában, és
mások jelenlétében felette kedvtelenül érzi magát. Mozdulatai idétlenek, csendes és
határozatlan magaviselete semmikép se mutatja a fáradhatatlan lovast és biztosan találó lövészt.” Önök előtt is Oszter Sándor jelent meg? Élvezetes, már-már zamatos leírás,
szinte a dohányszagot is érezzük a jeles férfiún. Megnézném, csak úgy próbaképpen,
milyen rajzot készítenének az új módszerrel az egyébként harisnyakötőként dolgozó,
s meglepetésemre tüdőbajban elhalálozott
fegyencről…
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok november 21. – december 5. között
November 22. szerda 16:30
Irodalmi svédasztal. Téma: Márai Sándor és
Bödőcs Tibor. Háziasszony: Szilágyiné Szabó
Ágnes.
Könyvtár

November 30. csütörtök 17 óra
A gyógynövényhasználat rejtelmei, öngyógyítás
a mindennapokban. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

November 25. szombat 16 óra
Interaktív zenés gyermekfoglalkozás-sorozat
Zsékával óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Kulturális központ

December 1. péntek 17 óra
Kézműves foglalkozás: adventi koszorú készítése. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ

November 25. szombat 18 óra
Békés-Kecskemét bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

December 3. vasárnap 10:30-tól
Békési Advent sorozat. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 3/D osztályos tanulóinak adventi műsora. Szeretetvendégség, kirakodóvásár. Széchenyi tér

Az egyik legjobb magyar film
a könyvtár filmklubjában
November 8-án a Filmklub
második rendezvényén egy
magyar filmremekművet láthattak az érdeklődők a Békés
Városi Püski Sándor Könyvtárban. A „Női sorsok a filmklasszikusokban” sorozatban
ezúttal egy igazi magyar klas�szikus, az 1955-ben Fábri Zoltán által rendezett Körhinta
című film került vászonra, Törőcsik Mari, Soós Imre, Szirtes
Ádám, Barsi Béla, Kiss Manyi
főszereplésével. A filmet 1968ban a háború utáni korszak
legjobb tizenkét magyar filmje közé választották. De 2000-

ben egy nemzetközi zsűri is a
valaha elkészült legjobb tizenkét magyar film közé sorolta.
A film vetítése előtt, a Filmklubot vezető Szegfű Katalin,
média- és filmtanár tájékoztatást adott a magyar filmgyártás kezdeteiről, a 19. század végétől 1956-ig. Az első fővárosi
vetítéstől kiindulva szó esett a
némafilmgyártás nagy alakjairól, a hangosfilm korai korsza-

káról, első sztárjairól, a háború
alatti és utáni filmgyártásról,
és az államosítás okozta károkról. A Körhinta nem csak
hazánkban sokak kedvence,
életének meghatározó alkotása. Egyszer még a volt francia
köztársasági elnök, François
Mitterrand is azt nyilatkozta,
hogy személyes kedvence ez a
drámai erejű alkotás.
A Filmklub harmadik rendezvényére december 6-án, szerdán, 16:30-tól kerül sor, amikor
Alfred Hitchcock: Szédülés című sikerfilmjét tekinthetik meg
az érdeklődők. 
Zs. I.

Közmeghallgatás
Békés Város Önkormányzata Képviselőtestülete november 30-án, csütörtökön 15:30
órától a Békési Polgármesteri Hivatal (Petőfi
utca 2.) nagytermében közmeghallgatást tart
a polgármester és az önkormányzati képviselők részvételével.
A közmeghallgatás tárgya: a Települési Ar-

culati Kézikönyv véleményezése. A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel meghívják a város azon polgárait, továbbá a helyben érdekelt
szervezetek képviselőt, akik véleményüket, javaslataikat e fórumon szeretnék elmondani. A
kézikönyv tervezete megtalálható a bekesvaros.
hu honlapon. 
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Budapesten rendezték meg
az V-VI. korcsoportos országos
atlétikai diákolimpia ügyességi
csapatbajnokság döntőjét. Az
Ikarus pályán versenyszámonként az ország nyolc legjobb
csapata küzdött meg egymással. Atlétáink, akik a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző
Iskolát képviselték, diszkoszvetésben kerültek be a hatodik
helyen. A döntőben, remekül
versenyezve, ezüstérmet szer-

zett a Keresztesi Kristóf, Fodor
József, Szabó Sándor, Komlósi
Ádám és Vozár Krisztián alkotta csapat (átlaguk: 34,29 m).
Eredményük különösen annak
fényében kiemelendő, hogy
olyan országos bajnokokat, válogatott versenyzőket felvonultató városok iskoláit előzték
meg, mint Szombathely, Veszprém vagy Szeged. Ráadásul
Békés megyéből csak ez a csapat állhatott fel a dobogóra.

A diákolimpián ezüstérmes békési atléták és edzőjük, Rácz András.
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Világkupagyőztes
és magyar csúcstartó
a békési erőemelő

Horgász
szemmel
PERGETÉS LÁGY
GUMI CSALIKKAL

Számtalan rekordfogás öregbíti a plasztik gumi csalikkal való pergetés jó hírnevét.
Ezeket a csalikat a kiszemelt
halfajtához kell megválasztanunk (csuka, süllő vagy sügér)
és az adott vízhez is alkalmazkodnunk kell. Érdemes tudni, hogy leginkább a törések,
rézsűk mentén tartózkodnak
a halak. A titok a gumihal és
a jigfej összhangjában rejlik.
Úgy állítsuk össze a jigfejet a
gumihallal, hogy lágyan hulljon a fenékre és onnan lágyan
tudjuk felfelé mozdítani, mert
így tudjuk felkelteni a süllők
vagy esetleg csukák figyelmét. Rengeteg apró trükköt
is bevethetünk a ragadozókkal
szemben. Nagyon jó dolognak
tartom még a cseburaskás gumihalazást, amely szintén jó
fogásokat eredményez. A fotón
cseburaska szerelék látható.
Szekerczés Sándor

(Folytatás az 1. oldalról)
Az idei versenyeredményei alapján (melyet
egyébként a testsúlya és a sikeresen felhúzott
súly alapján egy pontszámmal is meghatároznak), a következő idényben a magyar bajnokság
„Elit” csoportjában indulhat.
Molnár Mihály közel másfél éve Szerencsi
László Irányi utcai edzőtermében edz és készül
a versenyekre. A Double One Gym nevű konditerem tulajdonosa ingyenesen biztosítja az
edzéslehetőséget.
Misi a tiszta sport híve, sosem használt szteroidokat vagy egyéb szereket, ami az erősportokban sajnos másoknál nem ritkaság. Minden
héten négyszer edz, az esti órákban 2-3 órán át
emelgeti a súlyokat. Edzésen a magyar csúcsánál jobbat is emelt már, 320 kilót, ami csak igen
kevéssel marad el a GPC szervezetben jegyzett
világcsúcstól. A „bemelegítést” számára a munkája jelenti – mesélte nevetve. A Bétak Kftnél zsákoló, naponta több száz mázsányi tápot
emel meg. Vágya, hogy idővel személyi edzőként vagy az erősportok trénereként dolgozhasson. Az erőemelés egyéb szakágai is érdeklik, a
guggolás és a fekve nyomás, és a jövőben tervezi
mind a három fogásnemben való indulást.
- E sportág szépsége, hogy saját határainkat
feszegetjük, sőt túllépjük, legyőzzük magunkat
– jelentette ki a Békési Újság olvasóinak.
A szépségek mellett vannak árnyoldalak is.
A táplálék-kiegészítők és az utazás költségei
bizony sokba kerülnek, jól jönne neki néhány

A szerző felvétele.

Diákolimpiai ezüst
a diszkoszvetőknél

Molnár Mihály edzés közben.

szponzor. Most egyetlen fizetésből tartja fenn a
családját (egy négyhónapos kislány édesapja),
és maga finanszírozza a versenyköltségeket is.
Számos nemzetközi versenyen indulhatott volna, de külföldre anyagiak híján nem tud elutazni. Nevében kérjük tehát, hogy aki fantáziát lát
ebben a fiatal és eltökélt sportolóban, és szívesen támogatná őt, hívja fel a 70/775-48-51-es
telefonszámon és beszélgessenek róla.
Szegfű Katalin
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