havonta megjelenő
ingyenes közéleti
folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
10 ezer példányban

2019. szeptember 10.  XXVII. évfolyam 9. szám

Nyerő volt a huszonegyedik
összefogással, több száz ember ös�szehangolt munkájával életre hívott rendezvény három napja 130nál is több elemet tartogatott, és
Békés szinte valamennyi lakosát

- a legkisebbektől az idősebbekig megszólította. Sportolási lehetőségek, kiállítások, gasztronómiai és
jótékonysági attrakciók, találkozók, gyerekprogramok, kulturális

fellépések és szórakoztató koncertek csalogatták a település számos
pontjára a békésieket és az idelátogató vendégeket.
(Folytatás a 9. oldalon)

Fotók: GA-Pix Fotó.

Szeptember 6-8-án lezajlott városunk legnagyobb forgatagát hozó fesztiválja, a huszonegyedik alkalommal megrendezett Madzagfalvi Napok. Az idén is társadalmi

Péntek este lépett fel Herceg Dávid, de az igazi nagy bulit az őt követő Horváth
Tamás hozta el. Ötezren tomboltak a Rendezvény téren.

Idén is volt borkút attrakció. Izsó Gábor leköszönő polgármester mellett százak
kóstolták meg a főtéri ártézi kútból folyó hűs nedűt.

Huszonhatmillió forint
támogatás tanévkezdésre
a békési családoknak

Jöjjön el a 2020-as
Békési Kalendárium bemutatójára!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az augusztus
végi ülésén úgy döntött, hogy nevelési és tanévkezdési támogatást
nyújt a családok számára.

A tizenötödik alkalommal megjelenő, jubileumi kiadvány
itt lesz először megvásárolható.

A város vezetése mindig arra törekedett, hogy olyan helyi szociális
ellátórendszert alakítson ki és működtessen, amely alkalmas arra,
hogy megfelelő segítséget nyújtson a különböző élethelyzetekben
esetleges problémákkal küzdő békési embereknek. A nevelési-oktatási év kezdetén jelentkező jelentős
többletkiadásokat szeretnék ellensúlyozni, és az egyszeri pénzbeni
támogatással igyekeznek könnyíteni a családok anyagi terhein.
A támogatás folyósításával Békés

Város Önkormányzata a Békésen
található valamennyi bölcsődében,
óvodában és általános iskolában nevelési vagy tanulói jogviszonyban
álló békési gyermekek, valamint
- ebben az évben kiszélesítve a jogosultak körét immár a középiskolásokra is - bármely, nem csak Békésen található középfokú oktatási intézményben, a nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek tanévkezdését kívánja könnyebbé tenni.
(Folytatás a 2. oldalon)

Ideje: október 4. péntek 16:30
Helye: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
(Jantyik u. 23–25.) kápolnaterme

Ünnepi műsor, a szerzők köszöntése, és meglepetés vár önre!

Sztárfellépő:
Zsombok Réka (Zséka)

A 160 oldalas kiadvány ára
mindössze 850 Ft.

Minden Békési Kalendáriumhoz
ajándék könyvjelző!
A könyvbemutatóra
a belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk!
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Önkormányzati hírek, felhívások

Békési újság

Huszonhatmillió forint támogatás
tanévkezdésre a békési családoknak
(Folytatás az 1. oldalról)

Képünk illusztráció.

A támogatás összege:
- b ölcsődés, óvodás gyermekek esetében egyszeri 5.000 forint készpénz gyermekenként,
- á ltalános iskolás gyermekek esetében 10.000 forint készpénz
gyermekenként,
- k özépiskolás gyermekek esetében

12.000 forint készpénz gyermekenként.
A békési bölcsődében, óvodában és általános iskolában,
valamint a békési középiskolákban nevelési vagy tanulói jogviszonyban álló békési gyermekek
esetében a szülők, vagy más törvényes képviselők a nevelési, oktatási intézményektől kapják meg

a támogatás kifizetéséhez szükséges nyilatkozatukat, és a juttatást is az adott intézményben kapják majd meg készpénzben, előre
meghirdetett időpontban, legkésőbb szeptember hó 30. napjáig. A
szülőknek nem kell további kérelmet benyújtani, csak a pedagógusok által kiadott nyilatkozatot kell
visszajuttatni az iskolákba.
A nem Békésen tanuló középiskolás gyermekek esetében az igényléshez szükséges
nyilatkozatot letölthetik a www.
bekesvaros.hu honlapról, vagy átvehetik ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán. A nyilatkozathoz iskolalátogatási bizonyítványt kell
csatolni. A szülőknek önállóan
kell benyújtani a nyilatkozatot és
az igazolást a Polgármesteri Hivatal 36-os és 37-es irodájában. A
nyilatkozat benyújtásának határ-

Kiegészítés
Izsó Gábor polgármester
tájékoztatása szerint a tanévkezdési támogatásokról szóló,
most elfogadott önkormányzati szabályozást úgy fogják módosítani, hogy a támogatást
megkaphassák a nem Békésen,
hanem valamely más településen tanuló általános iskolások
vagy ott óvodába járó békési
gyerekek is. Erről bővebben következő lapunkban írunk majd.
ideje legkésőbb október 15. napja,
mely jogvesztő határidő. A támogatás kifizetése a nem Békésen
tanuló középiskolás gyermekek
esetében a Polgármesteri Hivatalban november hó 30. napjáig
történik meg, melyről külön értesítést fognak kapni.

Befejeződött a kulturális központ felújítása
- A rendkívül különleges, bonyolult építészeti megoldásokkal alkotott komplexum esztétikus, ugyanakkor üzemeltetése
igen költséges. A nyílászárók elavultak, és a pazarló gázfogyasztással járó fűtés szintén többmilliós felesleges kiadást rótt mindeddig az önkormányzatra. A tető is
beázott, évente javításra szorult.
Nem véletlen tehát, hogy éltünk
az Európai Uniós pályázatok adta lehetőséggel és 395 millió forint támogatást elnyerve jelentős
korszerűsítés történhetett a Rendelőintézetnél és a kulturális központnál – mondta el Izsó Gábor
polgármester. Az elnyert pénzből
a kulturális központ Jantyik utcai
épületére 203 millió forint esett,

melyből megvalósulhatott az elmúlt hónapokban a falak szigetelése, a tető javítása és szigetelése,
az ablakok és ajtók cseréje, valamint a fűtésrendszer korszerűsítése. Kicseréltek összesen 279 ablakot, 13 ajtót, a falszigetelés 2093
m2-en történt meg, a tetőszigetelés 2000 m2-en.
- Még beszédesebbek azok a
számok, melyek a szigeteléssel
megtakarítható összegeket jelentik. Számítások szerint elektromos áramból 12 millió Ft, a gázfogyasztásból 7,2 millió forint
megtakarítás érhető el évente
ennél az épületnél. A beruházásból a külső szemlélő viszonylag
keveset lát, az építészetileg védett homlokzat miatt ugyanis a

Fotó: Gazsó János.

A napokban fejeződtek be az épületenergetikai korszerűsítés munkálatai a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ több mint 30 éve
elkészült Jantyik utcai épületén.

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ felújított épületét a Madzagfalvi Napok
idején adta át Kálmán Tibor alpolgármester és Izsó Gábor polgármester.

munkálatokat belülről kellett elvégezniük a kivitelezőknek – ismertette Izsó Gábor polgármester.

A város vezetése bízik abban,
hogy a megtakarításokat a jövőben
további utak és járdák felújításaira
tudják fordítani.

aktuális

Békési újság

Sokan támogatták
a közös jobboldal jelöltjeit
tas helyi csoportja, és a Békési Kisgazdakör. Hozzátette, hogy ő maga
és a többi hét személy mind közösségben gondolkodik, mindannyian
csapatjátékosok.
A nyolc egyéni választókerületben induló jelöltek (az egyestől a

Fotó: Gazsó János.

Már augusztus derekán a sajtó elé állt Kálmán Tibor FideszKDNP-s polgármesterjelölt csapata, az a nyolc képviselőjelölt, akik
az október 13-i helyhatósági választásokon a békési választási kerületekben kérik majd a szavazók

A közös jobboldal képviselőjelöltjei. Balról jobbra: Mucsi András, Deákné Domonkos Julianna, Vámos Zoltán, Kálmán Tibor, Polgár Zoltán, Füredi János, Balog Zoltán és Csibor Géza.

bizalmát. Kálmán Tibor elmondta, hogy a Fidesz és a KDNP mellett további politikai és más szervezetek bizalmát sikerült elnyerniük,
ilyen a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör, a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége, a Fideli-

nyolcasig): Vámos Zoltán, Polgár
Zoltán, Balog Zoltán, Deákné Domonkos Julianna, Kálmán Tibor,
Csibor Géza, Mucsi András és Füredi János.
Az összes képviselőjelöltnek rekordidő alatt sikerült összegyűjte-

Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár
szeptember 7-14.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
szeptember 7-14.
Levendula Patika (Csabai u.)
szeptember 14-21.
Jázmin Patika (Rákóczi u.),
szeptember 21-28.
Turul Patika (Piac tér),
szeptember 28-október 5.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
október 5-12.
Levendula Patika (Csabai u.).

nie a kellő számú ajánlószelvényt
az induláshoz, melyeket szeptember 2-án le is adtak a helyi választási irodában. Dankó Béla országgyűlési képviselő az ekkor tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy
a békésiek bizalmát jelzi az előírt
többszörösét kitevő ajánlás. - Az ismét együtt induló jobboldal lehet a
záloga Békési további fejlődésének mondta a Fideszes honatya.
Kálmán Tibor polgármesterjelöltként hozzátette, hogy a programegyeztető megbeszéléseket, a
lakosokkal folytatott eszmecserét
egészen a választásig folytatják.
Szeretnének minél több békésivel személyesen találkozni. Várják
őket továbbá a Piac téri Fidesz irodába is, ahol minden nap van ügyfélfogadás.
- A közös jobboldal városvezetésre vonatkozó tervezete - figyelembe véve az eddigi lakossági jelzéseket - összeállt. Győzelmünk
esetén ezt szeretnénk megvalósítani Békés fejlődése érdekében. Megtartanánk és továbbvinnénk az eddig elért eredményeket, és további fejlesztésekben gondolkodunk mondta el Kálmán Tibor.  Sz. K.

Gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra valamint 17-18 óra között vehető igénybe.
Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Balogh Attila és Kelemen Emese, Jakucs László
és Kovács Nikolett, Csomor Zoltán Mihály és Püski Ildikó, Varga István Csaba és Balog Teréz, Fábi
Róbert és Kiss Erika, Molnár János és Szabó Éva,
Somlyai Csaba és Nagy Márta Margit, Pikó Imre
és Tüzes Katalin, Sinka Tibor és Kónya Szilvia,
Priskin Lajos és Dámó Katalin.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Knyihár Mihályné Lukács Etelka (53 évesen),
Kis Istvánné Oláh Eszter (62), Arató Imre (71),
Oszuszki Mária (87), özv. dr. Szabó Istvánné Csiszár Ildikó (75), özv. Takács Gyuláné Hőgye Julianna (88), Nagy Sándor (75), Komoróczki Dalma Erika (36), Lagzi Ilona (66, Murony), özv. Hegedűs Jánosné Berecz Anna (79), Tóth Erzsébet (73), Batizi
János (64, Bélmegyer), Nosza Józsefné Tóth Katalin Julianna (69), Nagy Elekné (78), Ifjú Lajosné
Balogh Anna (75), özv. Domokos Lászlóné Körözsi
Julianna (87), Szűcs Imre (69), Pocsaji Mihály (73),
Kertész Mihály (74, Kamut), Kis Károly Lászlóné
Csató Julianna (83, Bélmegyer), özv. Turi Lajosné
Kerekes Julianna Sára (91), özv. Berecz Jánosné
Nagy Julianna (86).
Nyugodjanak békében!

Aszfaltozás és járdaépítés kezdődött
aszfaltozásra, valamint a korábban
aszfaltozott utak kátyúzása is megtörténik. A kivitelezés elkezdődött

és várhatóan a rossz idő beálltáig
be is fejeződik – tájékoztatott Izsó
Gábor polgármester.


Békés, Szarvasi út 27.

66/640-955

Egyházi vagy polgári kegyeleti
szolgáltatás bármely temetőben.
Ügyelet: 0–24-ig

30/25-12-102

Fotó: Gazsó János.

Amint arról az önkormányzat
már több alkalommal hírt adott,
Békés városa évek óta tervezi az
utak aszfaltozását illetve a járdák
felújítását. A pályázatok, tervezések, közbeszerzések lebonyolítása után most ősszel indulhatott
meg nagyobb volumenű beruházás. A hatházi városrészen 23 utcában történik járdaépítés, ös�szesen mintegy 10 km hosszúságban, pályázati forrásból. Az utak
aszfaltozása önerőből illetve hitelből történik, tekintettel arra, hogy
ezekre pályázni nem lehetett. Így
a mostani munkálatok során összesen 5100 méter hosszan mintegy
21000 négyzetméteren kerül sor
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békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
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Hírek, hirdetés

Negyedévszázada Békésen

Békési újság

Berill

Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Ajándékozzon arany
ékszert szeretteinek
bármely ünnepi
alkalomra!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Csere akció! Vásárlás esetén a 8000 Ft/grammos árba beszámítjuk aranyát.

a ra

(THM: 39,6%-39,7%) Üzletünk a Békés Takarék
Szövetkezet kiemelt közvetítője.

áron

i

re k

Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója.
Mindketten köszönetüket fejezték
ki Katona Gyula esperes szolgálatáért, melyet az egyházközség élén és a
fenntartó képviseletében az oktatási intézmény vezetésében az elmúlt
negyedévszázada ellátott.  Sz. K.

ze

25 éve szolgál Békésen, a református egyházközségben Katona
Gyula lelkipásztor, akit ebből az alkalomból a szeptember 1-jei tanévnyitó ünnepi istentiszteleten köszöntött Gellén János egyházközségi
gondnok és Palatinus Pál, a Szegedi
Kis István Református Gimnázium,

* **

Gellén János gyülekezeti gondnok és Katona Gyula esperes.

Új karikagyűrű modellek érkeztek és nagy választékban kaphatók!
Új áruk érkeztek, nézzen be hozzánk!
é
Azonnali készpénzre van szüksége?
ny ks
Arany ékszerekre jelzáloghitelt biztosítunk!
a rég

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!

Berill Ékszer és Zálogház
Békés, Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: +36-70/551-4570

Körös-menti Települések Találkozója Szent-István Ünnepén

fizetett hirdetmény

A Szent István-napi Ünnepségsorozat részeként - hagyományteremtő céllal - idén immár második alkalommal rendezték meg Békésen a Körös-menti Települések Találkozóját, melyre Doboz, Köröstarcsa, Ágya,
Nagyszintye, Nagyzerind, valamint Simonyifalva képviselői érkeztek vendégként.
A rendezvényt az Erzsébet-ligetben a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
nyitotta meg, melyet Izsó Gábor köszöntője követett, majd Kálmán Tibor alpolgármester nyitotta meg a Körös-menti Települések Találkozóját. A nyitórendezvényt az Ágyáról érkezett Tőzike Néptánccsoport táncosainak műsora zárta.
A városi ünnepséggel párhuzamosan a Dánfoki Üdülőközpontban is elkezdődtek a programok. Idén 21 csapat mérte össze főzőtudását a pacalfőző
versenyen, míg a labdarúgótornán hat csapat vett részt. Délután szabadidős
programok, kiállítások, kirakodóvásár és helyi termékek piaca várta az érdeklődőket a Dánfoki Üdülőközpontban. A színpadon felléptek a „Békés Megyei
Ki-Mit-Tud?” tehetségkutató verseny résztvevői, a Békési Hagyományőrző
Dalkör, a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, az ágyai és nagyzerindi néptánc csoportok. Számos program várta az érdeklődőket a környezettudatosság jegyében is: a „Zöldülj! Fordulj!” címmel kiállítás és családi vetélkedő,
valamint a Zöld Sziget játszóház, ahol kicsik és nagyok egyaránt tesztelhették
tudásukat és értékes információkkal gazdagodhattak. A legügyesebbek érté-

kes díjakat vehettek át a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület munkatársától.
Bemutatták a Békési szavak című könyvet, melyben a mára feledésbe merült
helyi kifejezéseket gyűjtöttek össze. A rendezvény ideje alatt Dr. Erdész Csaba állatorvos tanácsadással és ismeretterjesztő kiadványokkal várta a felelős
állattartás iránt érdeklődőket, továbbá fűszer- és kerti növényekkel is megismerkedhettek az látogatók a Kereki kert jóvoltából.
A Körös-menti Települések Találkozója a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület támogatásával valósult meg az INTERREG V-A Románia-Magyarország
program ROHU-292, CultUmbrella - Települési együttműködések erősítése a
Körösök Völgyében című projektjének keretében.
Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

hírek, jegyzet

Békési újság

Fotók: Apáti-Nagy Lajos.

Képes hírek

Fotó: GA-Pix Fotó.

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezésére, Darányi István
helyi kőszobrász - társadalmi munkában elvégzett - kivitelezésében felújították
a Rákóczi utca 8. szám alatti egykori polgári leányiskola bejárata melletti fali
domborművet, melyről a Szentkorona ábrázolást a negyvenes évek derekán,
a kommunizmus időszakában leverték. Az eredetileg műkő dombormű hiányzó
részeit mészkővel pótolták, és az egészet restaurálták. A Szentkorona jelentőségéről és kalandos történetéről az augusztus 20-i rendezvények sorában dr.
Csiby Miklós, a városvédő egyesület alelnöke szólt az ünneplőkhöz.

Fotó: Bencsik Ádám.

Az augusztus 20-i dánfoki programok sorában mutatták be a Békési szavak
című kiadványt, melynek anyagát a népszerű közösségi weboldalon 2012 óta
szerveződő, úgynevezett „Békés Nosztalgia” csoport tagsága állította össze elfeledőben lévő helyi kifejezésekkel, mondásokkal, értékmentő és hiánypótló
szándékkal. A jelenlévő szerzőket színpadra is szólították a dánfoki ünnepségen (képünkön). A 92 oldalas könyvet Békési Béla, a „Békés Nosztalgia” csoport alapítója szerkesztette.

A megyeszékhely Csabagyöngye Kulturális Központjában szeptember végéig
látható a békéscsabai Márvány Fotóműhely legfrissebb tárlata, melynek a címe: Fókuszban az ember. A 36 alkotást felvonultató színvonalas fotókiállítást
augusztus 29-én, a Magyar Fotográfia Napján, Szegfű Katalin, a Békési Újság
főszerkesztője nyitotta meg.
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Jegyzet

A halakról
Mint az emberek is akár, a halak is hasonlóak. Van vegetáriánus
hal (pl. az amur), van húsevő, ragadozó (pl. a csuka), van zavaros,
iszapos közeget kedvelő (pl. a réti csík) és van csak a kristálytiszta vizet szerető (pl. a pisztráng).
A békési - őszi helyhatósági választások előtti - felbolydult politikai életben is minden fenti halfajtára jellemző emberek jelentek
meg. Mint bármely ilyen helyzetben, most is inkább a ragadozók
és a zavaros vízben hasznot remélők adnák meg a ricsajszerű alaphangot, s bizony nagyon sajnálatos, hogy kevésbé örökölték a
halak némaságát. Magam is részese lettem a piaci híreknek, hiszen - választások idején immár
menetrendszerűen - ismét terjed
a hír, hogy elköltözünk Békésről.
Aki rákérdezett, megnyugtattam,
hogy ez csak a szokásos kampánykacsák egyike, mert elleneim tikos
reménye, hogy elhúzom a csíkot a
városból, és akkor egy okos tojással kevesebb: egy állandóan „észt
osztó”, kellemetlen frátertől szabadulnának meg. Hát nem. Maradok. Igaz nem képviselőjelöltként,
alpolgármesterként, de orvosként,
közéleti emberként igen.
És, ha már itt tartunk, beszéljünk pár szót a választásokról. A
Jobboldali Összefogás Békésért
Polgári Kör egyesítette először a
városban - szélsőségektől mentesen - a polgári oldalt és váltotta
le 10-0-ás győzelmével az MSZPSZDSZ-Ipartestület alkotta városvezetést. Ezek után, a következő
választások előtt lépett ki - önös
érdekektől vezérelten - a helyi Fidesz az Összefogásból. Ez utóbbi
azonban - a kormány támogatását
továbbra is élvezve - simán nyerte
(a helyi Fidesz ellenében is) 8-0-ra
a voksolást. Öt évvel ezelőtt a történet megismétlődött, az Összefogás győzött 6-2 arányban. Mert az
emberek díjazták az összefogást,
a lokálpatriotizmust, a tenni akarást, a több milliárdos fejlesztéseket és mindezek mellett az emberi

Pálmai Tamás
értéket nézték elsősorban a jelöltekben és nem a pártlogót.
Most ismét történelmi pillanatokat élünk. Az országgyűlési képviselőnk segítségével, a
KDNP egyetértésével és a „nagy”
Fidesz támogató rábólintásával visszaállt e régi egység, a helyi Fidesz jelöltjei együtt indulnak
az Összefogás és a KDNP jelöltjeivel, sőt rengeteg az átfedés is.
Ehhez viszont kellett az is, hogy
a Jobboldali Összefogás „mumusai” (Balázs László, Barkász Sándor, Izsó Gábor és dr. Pálmai Tamás) nagylelkű gesztust gyakorolva, a béke lehetőségét megteremtendő, elálltak az indulástól.
Ezzel teret adtak egyrészt a fiatalításnak (Kálmán Tibor, Füredi János, Polgár Zoltán), másrészt
annak, hogy néhány önkormányzati ügyekben járatos képviselő maradjon (Deákné Domonkos
Julianna, Mucsi András), de a békét és egységet akaró Fideszesek:
Csíbor Géza alapító tag, Balog
Zoltán, Vámos Zoltán vezetőségi
tagok részesei lehessenek a valós
összefogásnak. Érdekesség, hogy
Csíbor Géza és Vámos Zoltán a
Jobboldali Összefogás alapító tagjai is egyben. Valamint érdekes az
is, hogy míg a Jobboldali Összefogás említett négy tagja önként
tette meg a hátralépést, addig a
helyi Fideszben ezt jó néhánnyal
„magasabb szintről” kellett megértetni. Hát igen. A hatalom édes,
nehéz tőle megválni...
A békési őszi választások vize
így egy fokkal tisztább lett, bár
még nem letisztult. Orv ragadozók még támadhatnak váratlanul,
mondjuk színt váltva, narancsos
vizekből máshová „iparkodván”...
Lelkük rajta. Mi tegyük a dolgunk. Békésen, Békésért.
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Mozaik

Békési újság

Szász Gábor emlékére

A hallásveszteség hatása
Még egy enyhefokú hallásveszteség esetén is gyorsan fárasztóvá válik, ha erőlködnünk kell a hallás és a beszédértés érdekében. Ilyenkor
az érintett személy visszahúzódik a társas tevékenységektől. A hallásveszteség azokat is érinti, akik kapcsolatban vannak a beteggel, mert
a beszélgetések és az interakciók egyre megerőltetőbbé válnak. Jó hír
azonban, hogy hallásveszteségnek nem kell szükségszerűen negatívan befolyásolni az érintett személy életminőségét vagy lecsökkenteni
szociális kapcsolatait. A hallásveszteség kezelésére tett lépések jelentős javulást hoznak az élet számos vonatkozásában. 
Folytatjuk…

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

92 évesen elhunyt Szász Gábor
professzor emeritus, az agrometeorológiai tudomány jeles alakja. Békésen született 1927-ben, gimnáziumi tanulmányait is helyben végezte. 1950-ben fejezte be tanulmányait
a Debreceni Tudományegyetemen,
ahol földrajz-biológiai szakos tanári diplomát vehetett át. Még abban
az évben a Meteorológiai Tanszéken
kezdett el dolgozni, kandidátusi értekezését 1957-ben védte meg. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen, aztán a Debreceni Agrárátudományi
Egyetemen intézményeiben tudományos munkatársként dolgozott.
1972-ben lett egyetemi tanár. Debreceni Agrárátudományi Egyetem
irányításában 1970-től 1992-ig dolgozott dékánhelyettesként, rektorként, rektorhelyettesként. Számos
kitüntetést vehetett át, köztük a
Magyar Köztársasági Tiszti Keresztjét és az Űrkutatási Emlékérmet. A
Magyar Meteorológiai Társaság tiszteletbeli elnökké választotta.
Oktatói és kutatói munkája elsősorban a mezőgazdasági vízgazdálkodás kérdésköréhez kapcsolódik.
Elsők között foglalkozott a távérzékelés agrometeorológiai hasznosításának lehetőségeivel. Elmélyülten
tanulmányozta a talajközeli légré-

tegben végbemenő átviteli, párolgási folyamatokat is. Már 1957-ben létrehozta azt az agrometeorológiai obszervatóriumot, amely a nemzetközi
mércével is kiemelkedő. Külföldön
is elismert kutató volt, aki foglalkozott mások mellett a talaj-növénylevegő rendszer energia- és vízforgalmával és a növényállományok aerodinamikai tulajdonságaival is. Több
mint negyven éven át vett részt a
Magyar Tudományos Akadémia
munkájában. Számos egyetemi jegyzetet, könyvet publikált.
Professzor Szász Gábort augusztus 2-án Debrecenben, református
szertartás szerint helyezték végső
nyugalomra.

Kütyük a mellékhelyiségben
Több bacilus van egy mobilon, mint a vécéülőkén.
A szennyezés a mai kapkodó életmód, a gépek előtt ülve, maszatos ujjakkal elfogyasztott falatok és a gyors mosdószünetek számlájára írható.
Hozzájárul a problémához, hogy sokan viszik magukkal az elmaradhatatlan készüléküket a vécére is. Az okostelefon- és tablet tulajdonosok egy
felmérés szerint annyira ragaszkodnak a készülékeikhez, hogy gyakran
videótartalmakat néznek meg rajtuk a mosdóban. A 18-24 év közötti korosztály 20 százaléka viselkedik így.
Tisztítsuk meg okostelefonjainkat a tabletekkel együtt!
A készülékeket antibakteriális törlőkendővel szükséges tisztán tartani, a
billentyűzeteket pedig meg kell fordítani, hogy kiessenek a régi ételmaradékok és a por.
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 óra és 13–17 óra
Szo: 8–12 óra



66/417-071
70/336-4620

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

A Békés Drén Kft.

SZEMÉLYZETI-BÉRSZÁMFEJTŐ
4-6 órás munkakörben munkatársat keres.

Jelentkezni a munkaugy@dren.hu
címen lehet fényképes önéletrajzzal,
melyben kérjük megjelölni
a lehetséges munkakezdést,
bérigényt.

Békési újság

Békési sorsok, békési arcok
Erre varrjál gombot!

A címben jelzett, a hétköznapok produkálta szlengkifejezés azt jelenti, hogy ez igen, ez aztán már valami. Ez igaz beszélgetőtársamra,
Bereczki Mihály férfiszabóra, de érhetjük úgy is: legyen szíves, erre
varrjon gombot! Személyében egy mosolygós, huncut pillantású, életvidám, szakmáját értő és szerető úriembert ismertem meg. Mitől különleges, figyelemreméltó? A válasz a vele készült interjúban rejlik.
én egy örökmozgó alkat vagyok.
Az életkor előrehaladtával már
gond az idétlenebb kéz és a gyengülő szem is. Szépsége a szakmának, ha a megrendelőnek tetszik az
elkészült ruha. Öröm, ha egy szép
szövetből egy szép öltönyt varrhatok, egyáltalán maga az alkotás
örömet okoz. Igaz, egy időben a rút
anyagiak miatt kénytelen voltam
konfekciót is készíteni, de azt nem
szerettem, mert olyan volt, mint a
mókuskerék.

Fotó: Gazsó János.

- Miért lett ön éppen szabó?
- Egy nálamnál kicsit idősebb
haverom miatt. Ő szabó volt és mivel nem igazán tudtam mit is szeretnék csinálni, gondoltam, ha neki jó, nekem is jó lesz ez a szakma.
- Mióta is a varrás mestere?
- A Békés Megyei Méretes Szabók és Szűcsök Ipari Szövetkezetében voltam ipari tanuló, ott végeztem 1973-ban. Békési alapítású
szövetkezet volt, csabai székhellyel.
Az egész megyében egyedül itt volt

ilyen irányú képzés. Attól kezdve a Méretes Szabóknál dolgoztam
1978-ig. Utána egészen 1990-ig a
Szolgáltató Szövetkezetnél a szabászati részlegen, majd 1991-ben a
rendszerváltással én is váltottam és
vállalkozó lettem.
- A véletlen műve, hogy szabó
lett, de azóta már kitapasztalhatta mik a szakma szépségei és nehézségei. Mik is?
- Nehéz, hogy ahány ember an�nyiféle ruha, hogy türelmesnek és
igényesnek kell lenni mind a munkában, mind a megrendelők felé. Nekem problémát jelentett az,
hogy egész nap ülni kellett, mikor

- Majdnem 50 éve van a pályán.
Hogyan változtak az emberek igényei?
- Volt egy olyan korszak, a hetvenes-nyolcvanas évek, amikor csak új
ruhákat készítettem. Ma is van még
ilyen kérés, mert akinek olyanok a
testméretei vagy megszokta már, az
ma is készítteti a ruháit, de a javítási, igazítási kéréseknek is eleget teszek. Az egyszerű emberek éppúgy
szeretik az öltönyt, mint például a
közszereplők. Minden társadalmi
rétegből keresnek meg kuncsaftok,
akár azért mert nem megfelelő számára a konfekció, akár mert régen
is varratott és ehhez ragaszkodik.

- Nem sok férfiszabó munkálkodik Békésen. Kihaló ez a szakma
vagy van jövője?
- Nálam fiatalabb szabót nem
tudok a városban, így kijelenthetem, hogy kihalófélben van a szakma. Ilyen irányú képzés sincs, amióta megszűnt a Szabó Ktsz., bár a
’80-as években még próbálkoztak
egyfajta gyorstalpalóval. Tehát jövője nincs, mert nincs, aki megtanítsa, és ahogy a hetvenes évek
végén meghalt a könnyűipar, úgy
ez is halálra lett ítélve. Jelene még
van, mert én még csinálom, amíg
csak bírom erővel.
- Visszatekintve az elmúlt évekre, mit könyvel el sikerként, eredményként?
- Hogy eddig tudtam csinálni,
már önmagában is siker. Egy szép
és jó öltöny, egy elégedett megrendelő, az is egy siker. A régiek vis�szajárnak, és mindig van új kuncsaft is, ez is siker.
- A szabót már megismertük, de
milyen a magánember?
- Békésen születtem, de 18-19
éves koromig Rosszerdőn éltem.
Ott jártam iskolába ötödik osztályos koromig, majd bejártam a 3.
számúba, a középiskolát pedig a
636. számú ipari iskola jelentette.
Az élet úgy hozta, hogy nőtlen maradtam. Mondhatom, hogy mindenevő vagyok az ételekben és a
zenében egyaránt, bár a pörkölteket, a rockot és a népzenét előnyben részesítem. Hobbim a foci,
gyerekkoromban még rúgtam is a
bőrt, bár nem voltam kimondottan
tehetséges. Ne tűnjön szentségtörésnek, de a Békéscsabai Előre a
kedvenc csapatom. Állandó látogatója voltam 2000-ig focimeccseknek egy kisebb baráti körrel. Sajnos a barátok sorra elmennek, így
maradok a tévénél és a sportközvetítéseknél.
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Bimbó Lajos, sportújságíró.

Interjú
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Asztali és hordozható
számítógépek javítása,
karbantartása, bontása
Telefon: 06-66/748-858, 06-70/315-82-35
E-mail: enterpcszerviz@freemail.hu
Cím: 5630 Békés, Csabai út 70.
(Bejárat a Szabadkai utca felől.)
Nyitva tartás:
Hétfő-csütörtök:
ENTER
8:30–12 óra,
13 óra–16:30
PC SZERVÍZ
Péntek: 8:30-14 óra

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.

MAGIX FATELEP
Tisztelt békési lakosok!

Megkezdtük
a tűzifa árusítást.
Igényeivel forduljon
hozzánk bizalommal.

Tölgy és bükkfa tűzifa
konyhakészen és kugliban.
Tel: +36/70-281-09-41.

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

Adószám:
18392607-1-04.
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Interjú, tudósítás

Békési újság

„A keresztény egyház lényege
a hitterjesztés”

Íráselemzésről
a Nefelejcs
Irodalmi Körben

papjai közé. 2004-ben volt a pappá
szentelésem. Posztgraduális tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytattam. Az
elmúlt másfél évtizedben káplánként a Kecskeméti Főplébánián, a
Bajai Belvárosi Plébánián, plébániai kormányzóként Szeremle településen dolgoztam, míg az utóbbi
nyolc évben Nyárlőrincen voltam
plébános.
- Ön a teológia doktora. Milyen
tudományterületen mélyedt el?
- Dogmatikus, missziológus és
kánonjogász vagyok, ez a három
a fő területem. Az első PhD-mat
missziológiából írtam, míg a második, amelynek kánonjog a témája,

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

- Kérem, hogy beszéljen a származásáról, gyermekkoráról, neveltetéséről!
- 1975-ben születtem Nigériában, egy hatgyermekes keresztény
családban. Gyermekkorom óta
meghatározó a római katolikus neveltetésem. Egészen kicsi koromtól
ministráltam. Kisgyerekként kijelentettem, hogy pap szeretnék lenni. Szülőfalum elemi iskolájába jártam, majd a közeli város középiskolájába. A papi képzésemet már
Nigériában megkezdtem.
- Mikor és miért érkezett Magyarországra?
- Nigéria és Magyarország között évtizedek óta élénk a gazdasá-

Békés új római katolikus plébánosa, dr. Esiobu Anayo Augustus.

gi, kereskedelmi, oktatási és egyéb
kapcsolat. Én a két ország közötti kereskedelmi kamara révén kerültem Magyarországra. 2000-ben
jöttem ide, azzal a szándékkal,
hogy az otthon megkezdett papi
tanulmányaimat itt folytassam és
a papi hivatás lehetőségeit megkeressem. A budapesti központi szeminárium rektorával, Bíró László
püspök úrral kerültem kapcsolatba Budapesten. Az ő pozitív ajánlásával a Kalocsa-Kecskeméti érseke, dr. Bábel Balázs úr felvett a kis-

a befejezésénél tart. Teológiai tárgyakat tanítok Szegeden a Gál Ferenc Főiskolán. A tanítás közel áll
hozzám. Már a gimnázium alatt
korrepetáltam, segítettem a diáktársaimat, akiknek nehezebben
ment a tanulás, és az érettségi után
két évig diploma nélküli tanárként
dolgoztam Nigériában.
- A misszió a szakterülete. Békésre missziós területként tekint?
- Természetesen. Az egyház lényegénél fogva missziós jellegű. A
hitterjesztés a küldetésünk veleje,

egyház szolgálja, bárhol is vagyok
a világban, ennek a missziónak a
munkáját végzem.
- Milyenek voltak az első benyomásai Békésről?
- A missziós szemlélet alapja,
hogy amikor új helyre érkezünk,
sosincsenek előfeltevéseink. Nekem sincsenek. Igyekszem mielőbb
megismerni a helyi viszonyokat,
és azok figyelembe vételével határozom meg a célokat, a rám váró
feladatokat, szolgálati területeket.
Már sikerült találkoznom a plébániához tartozó települések (Békés,
Tarhos, Bélmegyer, Vésztő, Okány,
Körösújfalu) polgármestereivel, az
iskolák igazgatóival, a többi felekezet lelkészeivel. Látom, hogy Békés felekezetileg és társadalmilag
sokszínű település. A feladatom
az iskolai hitoktatás megszervezése, a hitélet biztosítása kiemelten
a katolikus fenntartású Gál Ferenc
Főiskola szakképző iskolájában,
melynek plébánosa is vagyok, és a
békési katolikus híveknek pásztoraként akarok szolgálni.
- Milyen közép- vagy hosszú távú céljai vannak az életében?
- A pap szolga, és egy szolgának
nincsenek tervei. Az úr a püspök,
esetemben dr. Kiss-Rigó László
püspök, ő dönt felettem, hogy mit
és hol tevékenykedjek. Én, mint
munkatársa, így részesülök az ő
püspöki küldetéséből. Ezért nincsenek hosszú távú terveim, nem is
lehetnek. Szeretnék a jelenlegi békési szolgálatomban maximálisan
megfelelni.
- Van-e kedvenc szentírásbeli
szakasza, története?
- Jeligémnek mondhatom a 27.
Zsoltár 4. versét, amely így szól:
„Egyet kérek az Úrtól, ezért esedezem: hadd lakjam az Úr házában
életemnek minden napján, hadd
lássam az Úr pompáját, hadd látogassam templomát.”
Szegfű Katalin

Fotó: Serfecz Dávid.

Néhány hete szolgál Békésen, a Szentháromság Római Katolikus ez evangelizálást és újraevangeliPlébánián dr. Esiobu Anayo Augustus plébános, ahogy a hívei neve- zálást jelent. Európában sokfelé ez
zik, Ágoston atya, aki interjút adott a Békési Újságnak.
utóbbiról beszélünk. Én, mint az

Szabó Ágnes grafológus.

A békési tanítónő, egyben grafológus, Szabó Ágnes volt a Nefelejcs Irodalmi Kör legutóbbi előadásának előadója. A református
gimnáziumban szeptember 3-án
megtartott rendezvényen az érdeklődők megtudhatták, hogyan
dolgozik egy grafológus. Az előadó egyébként az egri Írásszakértői Intézetben szerzett oklevelet,
és megszerzett tudását a mindennapokban hasznosítja írást is oktató tanítónőként, valamint más
módokon.
Mindenkinek a kézírása egyedi, és arról egyebek mellett énképére, pszichés közérzetére, értelmi
képességeire, társas viselkedésének
jellemzőire, érzelmi működésére és
a munkavégzéshez való hozzáállására is következtetni lehet. A grafológus egy mintegy féloldalas folyamatos szövegből dolgozik, és
fontos az elemzendő személy aláírása is. A grafológiát alkalmazzák
mások mellett a pályaalkalmasság
megállapítására, életvezetési területeken, párkapcsolati összeillés értékelésére vagy tanulási problémák
esetén.
- Felnőttkori kézírásunkban
a teljes jellemünk benne van –
mondta el Szabó Ágnes. Hozzátette: a grafológus figyeli az írás makro- és mikroszerkezetét, így a lap
kitöltését, a margókat, a sorközöket, és az egyes betűket, azok dőlését, kialakítását, egybekötését
is. Megállapítását minden esetben
mérésekkel támasztja alá.  Sz. K.

hírek, interjú

Békési újság

Fotó: Gazsó János.

Második ausztrál estjének megrendezésére készül az Ausztrál és
Békési Polgárok Egyesülete. Az
esemény szeptember 28-án, szombaton lesz a városi sportcsarnokban. Az est jótékony célt szolgál,
nyereségét a Békés Megyei Központi Kórház gyermekosztályai
javára ajánlják fel a szervezők –
mondta el a helyi és megyei sajtó előtt Juhász Zoltán egyesületi elnök, aki mindenkit buzdított,
hogy jöjjön el, legyen részese ennek
a nagyszabású kulturális és szórakoztató eseménynek.

Juhász Zoltán.

Az élőzenés estre érkezőket fellépések, svédasztalos vacsora (magyar és ausztrál ízekkel), továbbá
értékes nyereményekkel tombolasorolás és képzőművészeti árverés
is várja – ismertette Farkas László
egyesületi titkár.
Dr. Becsei László, a Békés Megyei
Központi Kórház főigazgató-főorvosa hozzátette, hogy az est bevételéből szeretnék a játékszobákat és az
anyaszállásokat otthonosabbá tenni.
A bálra várhatóan mintegy húszfős ausztrál küldöttség érkezik, élén
dr. Brendon Charles Hammerrel, az
Ausztrál Államszövetség magyarországi nagykövetével, akinek rövidesen lejáró szolgálati idejében ez lesz
az utolsó hazai hivatalos megjelenése.
A II. Jótékonysági Ausztrál Estre 9000 Ft-os áron lehet belépőt
vásárolni a Juhász Cukrászdában,
szeptember 23-ig. Bővebb tájékoztatás telefonon kérhető: 30/94325-41, 30/943-47-41.
Szegfű Katalin

NÉVJEGY

Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Név: Víg Péte r
Foglalkozás: rendőr, ille tve kistermelő
(kolbászokat és különféle húskészítmény
eke t
állítok elő)
Kedvenc kön yv: kreatív és motiváló tém
ájú kön yvek
Kedvenc zene: bármi, aminek jó a ritmusa
Kedvenc film : BUÉK
Kedvenc étel, ital: szürkemarha-mang alic
a kolbász , zölddió
pálinka
Kedvenc hely: családom mellett
Kedvenc idő töltés: horgászat, kerékpározá
s
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- Általános iskolai tanulmányaimat követően először a pékcukrász szakmát sajátítottam el,
majd leérettségiztem. Ezt követően a rendőr szakközépiskolát végeztem el, és 2005-től hivatásos
rendőrként dolgozom Békésen.
2010-ben elhatároztam, hogy elkészítem az első saját kolbászomat, mert akkoriban nem találtam a magam szája ízének valót,
olyat, amilyen régen volt. Ekkortól tekintem célomnak, hogy mások részére is készítsek olyan ízesítésű kolbászt, amit a nagyszüleink készítettek. Kistermelőként
saját állományomból, hagyományos fűszerezéssel és készítési eljá-

rással kolbászt és egyéb húskészítményeket állítok elő.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Egy konkrét dolgot sem tudnék kiemelni, inkább azt tudnám
elmondani, hogy az eddig elért
szakmai sikereim mellett megnősültem, illetve született két gyönyörű gyermekem. Tőlük és családom más tagjaitól rengeteg segítséget és támogatást kaptam, hogy
főállásom mellett önerőből létrehozzak egy olyan tevékenységet,
ahol az emberek asztalára kiváló minőségű, hagyományos recept
alapján készült termékeket tudjak
biztosítani.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?

Fotó: Gazsó János.

E hónap végén
lesz a második
ausztrál est
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- Először is jó embereket szeretnék gyermekeimből nevelni, jó apa
és férj lenni. Szeretném a termékeimet szélesebb körben megismertetni az emberekkel, több termelői piacra eljutni, illetve élelmiszerboltokba is bevezetni termékeimet.
Később talán valamelyik gyermekem részére pedig átadni ezt a mini vállalkozást, hogy fennmaradjon
a régi idők ízvilága.
A stafétát Nógrádi Nándornak
adom tovább.

Nyerő volt a huszonegyedik
(Folytatás az 1. oldalról)
Új elem volt a faültetési és örökbefogadási akció, melyre 37 civil
szervezet és magánszemély jelentkezett, akik vállalták a tájba illeszkedő, őshonos fajtájú facsemeték megvásárlását és gondozását.
A sorban utolsó facsemetét, egy
pirosvirágú vadgesztenyét a Polgármesteri Hivatal udvarán ültették el, ott fogják elhelyezni a hagyományteremtő kezdeményezés
valamennyi örökbefogadójának
nevét megörökítő táblát is.
Idén újra visszavárták az elszármazott békésieket és megtartották
a harmadik Fiatal Békésiek Találkozóját, melynek egyik vendége
Csordás Ákos énekes volt. Eljöttek és részt vettek a programokon

Békés romániai, szerbiai, lengyelországi testvértelepüléseinek delegációi, és egy küldöttség a csehországi Kyjovból, amelynek vezetése
érdeklődik egy esetleges testvérvárosi kapcsolat kialakítása iránt.
Oktatási és kulturális intézmények, civil szervezetek, vállalkozók és kézműves alkotók mutatták meg magukat a Békés kincsestára – helyi termékek tárháza kiállításon, amely ezúttal is a
fesztivál egyik leglátogatottabb

helyszíne volt. A kiállítások közül kiemelendő a békési kosárfonás múltját, jelenét és jövőjét bemutató „Hogyan készült a híres
békési vesszőkosár” című tárlat
a Galériában, és Balog Gáborné
textilműves mester „Tűvel és cérnával” címet viselő bájos kiállítása
a kulturális központban.
A legtöbb érdeklődőt az ingyenes esti koncertek vonzották. Fellépett a békési illetőségű Herceg Dávid, Horváth Tamás, az Apacuka
zenekar, a Deák Bill Blues Band, a
megyei Acoustic Planet és a Neoton
Família Sztárjai nevű formáció. A
21. Madzagfalvi Napokat - lapunk
nyomdába kerülését követően - látványosnak ígért vízi tűzijáték és
lángshow zárta.
Sz. K.
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hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelességéért szerkesztőségünk
NEM vállal felelősséget. Csak lakossági
apróhirdetéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!

Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé,
amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Muronyban ház eladó 800 ezer Ft-ért. 30/81272-84.
Borosgyáni III-as tavon tótulajdon eladó. Irányár: 14, millió Ft. Tel.: 30/907-40-66.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen építési telek (867 m2) eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 70/771-90-33.
A muronyi kövesút mellett tanya eladó gyümölcsössel, 13 AK szántóval. Irányár: 2,2 millió Ft.
Érd.: 70/218-59-72.
Parasztház melléképületekkel, lemezgarázzsal,
két utcára nyíló telekkel 2,6 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 20/34-67-700.
Alpesi faház Gyula-Városerdőn eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 70/36-44-087.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló háromszobás, nagykertes családi ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Décseri utcában másfélszobás, 48 m2-es ház
eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 30/211-82-89.
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
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/3613-776.
Mátrában gyógyfürdő és horgásztó közelében
megélhetést adó téglaépítésű ház eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 36/371-006.
Kossuth utca 2. II. em. 9. számú lakás eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 70/313-43-84.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház nagy telekkel, háromfázissal eladó 9 millió Ft-ért. Tel.:
30/293-27-51.
Szamos utca 8. szám alatti ház eladó. Irányár:
9,5 millió Ft. Tel.: 20/886-33-82.
Asztalos utcában háromszobás ház eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 70/562-06-69.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Csokonai utcában 2+2 félszobás, sátortetős,
összkomfortos, téglaépítésű ház 647 m2-es telken eladó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 70/327-1653, 30/257-99-50.

Békési újság

Apróhirdetések
Fáy utcában háromszobás, 71 m2-es lakás eladó. Irányár: 12,1 millió Ft. Érd.: 30/461-77-70.
Malomvégesi részen kétszintes, 3,5 szobás,
ebédlős téglaház eladó nagy garázzsal. Irányár: 12,95 millió Ft. Kisebb kertes házra vagy első
emeletig lakásra cserélném. Tel.: 70/21-63-703,
délután.
Városközpontban háromszobás, összkomfortos
kockaház eladó 13,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/59285-04.
130 m²-es családi ház eladó szerelőaknás garázzsal, gazdasági épületekkel Ibrány városrészen. Irányár: 17 millió Ft. Tel.:00 36 30/3878521.

150-200 kg-os hízok eladók novemberi és de
cemberi vágással. Tel.: 30/279-46-96.
3-4 kg-os vörös és kendermagos tyúkok eladók, nem tápon neveltek. 800 Ft/kg. Kacsa eladó. Érd.: 70/216-37-03.

Kiadó ingatlan
Budapesten, a Nyugatinál egyszobás, komfortos lakás havi 80 ezer forintért és rezsiért kiadó.
Érd.: 66/634-621 vagy liszkai88@gmail.com.

Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.

Kert, szántóföld

Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.

Társkeresés
58 éves hölgy komoly kapcsolatot keres. Tel.:
70/574-95-31.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő,
26 éves békési fiatalember feleséget keres. Tel.:
70/268-68-15.

Szolgáltatás

Kert eladó a Malomasszonykertben gazdasági
épületekkel. Érd.: 30/242-75-54.
Szécsénykertben jó helyen 1100 m2-es kert eladó. Fúrt kút, villany, szerszámtartó. Érd.:
20/285-18-50.
Malomasszonykertben 2461 m2 művelt kert kövesút mellett hétvégi házzal, pincével, aszalóval,
medencével, két kúttal, tárolóval igényesnek 4,8
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/415-339.

Jármű, alkatrész
MTZ-hez vezetőülés eladó. 30/455-63-01.
1982-es 350-es piros Jawa motorkerékpár eladó. Érd.: 30/293-27-51.
MTZ-550E traktor újszerű állapotban igényesnek
eladó. Tel.: 30/57-33-469.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.:
70/218-59-72.
Használaton kívüli, üzemképtelen segédmotort,
nagymotort vennék. Tel.: 20/495-21-73.
5 db robogó, 207-es, 210-es Babetták, Riga segédmotorok eladók. Tel.: 70/212-53-53.
Eladó: új komplett MTZ hátsókerék, vadonatúj
MTZ alkatrészek, Hoffer traktorhoz eredeti gyári
melegítőlámpa és körmök. Tel.: 66/411-857.
Suzuki VagonR+ 2002-es, vonóhorgos szgk. eladó 10 hónap műszakival. Irányár: 620 ezer Ft.
Érd.: 70/216-37-03, délután.
Ötmázsás személygépkocsi utánfutó jó állapotban műszakizva eladó. Tel.: 30/813-03-94.

Állat
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 70/50-80-895.
Fiatal gazdasági fürjek eladók, vegyes ivarúak.
Tel.: 30/85-81-911.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: október 1. kedd 12 óra

Veszélyes beépített fák szakszerű kivágása, gallyazása. Tetőjavítások, ácsmunkák,
széldeszkázás, csatornázás, bádogozás.
Tel.: 20/472-96-58.

Munkát keres, ajánl
Karbantartót, szerelőt, faipari munkást fatelepre
felveszünk. Tel.: 20/396-66-42.
Házimunkára (főzés, vasalás, stb) keresek megbízható nyugdíjas hölgyet. Fizetés: 300 Ft/óra +
ellátás. Tel.: 20/478-49-09.
Gondozói, bevásárolói, gyermekfelügyelői munkát keresek. Érd.: 30/357-18-43.
Napi négy órában könnyebb fizikai munkát keres
megbízható nyugdíjas nő. Tel.: 70/216-37-03.

Egyéb
Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.
Gardemate elektromos kerti szecskázó eladó.
Ár: 12 ezer Ft. Érd.: 70/279-39-73.
Jó állapotban lévő, fenyőből készült, üveges ajtók tokkal együtt eladók. 15000 Ft/darab. Érd.:
70/432-06-16.
Gorenje 400 l-es fagyasztóláda eladó 33 ezer Ftért. Tel.: 20/34-67-700.
10 kg-os nagykalapács eladó. Tel.: 66/411-857.
Eladó: régi konyhaszekrény, motoros szivattyú,
műanyag babafürdőkád, új balta, fűrészek, kasza,
gáztűzhely, sövényvágó, nagy permetező, vasvilla, régi szobai kerek asztal. Tel.: 70/22-44-263.

Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is
érdekel. Tel.: 20/495-21-73.
Szívesen elfogadnék szőnyeget, Energomat mosógépet, bútort, videokazettát, tévét. 70/574-95-31.
Nyári kála gumója olcsón eladó. Tel.: 30/53698-98.
Eladó: szőlőprés zúzóval, kemping 5 kg-is gázpalack, vezetékes gáztűzhely, munkapad köszörűvel, 25 l-es üvegballon, műanyag 10-20 l-es
ballon. Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
Régi vasalót, mozsarat, porcelántárgyakat, katonai tárgyakat, régi pénzt, egyebeket vennék.
Tel.: 20/495-21-73.
Eladók: középszőnyeg, dohányzóasztalok, csaptelep, befőttes üvegek (7 dl-es, 1,7 l-es), Lucznik
lábbal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-83-74.
Kétkerekű kocsi, üsthát, tolikapa eladó. Tel.:
20/440-53-28.
Disznóvágó asztalt, régi bútort, tollat, satupadot,
gyalupadot, régi szecskavágót, régi babakádat
vásárolnék. 70/217-22-67.
Szobapáfrány és többfajta kaktusz eladó. Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: láncfűrész, üzemképes színestévé, gyermekülés autóba, betonkeverő. Tel.: 70/230-45-75.
Szőlőprés és szőlőzúzó olcsón eladó. 20/77056-51.
Műkő virágtartó (párban alkalmas) teraszra
vagy temetőbe eladó. Tel.: 30/813-03-94.
Szőlőprés eladó. 30/78-28-261.
Kocsiba való gyerekülés, és 2 db magasító olcsón eladó. 30/536-98-98.
Eladó: K-442-es gyorsbálázó, traktorra szerelhető sertésszállító kaloda, szántóföldi kultivátor,
seprűnyél-gömbölyítő. Tel.: 66/413-195.
Eladó: szieszta gázmelegítő, rotakapához kocsi,
175/70 R13 gumi felnire szerelve. 30/495-49-62.
Rácsos gyerekágy matraccal, fa etetőszék eladó. Tel.: 20/440-53-28.
Szőlőprés eladó. 30/577-26-46.
Eladó: fáról szedhető veres szilva, kétmázsa barackcefre, 2 m-es betonoszlopok szőlőhöz, kasza, sarló, befőttes üvegek, porszívó, Erzsébet
hálóbútor, asztali sparhert, balta, fűrész, gázpalack. 70/22-44-263.
Új gyümölcscentrifuga eladó. 20/243-98-31.
Kb. 8 mázsa vilmoskörtecefre eladó, 55Ft/kg.
Köröstarcsa, Papkert, Körös-gát mellett, hajó
a kapuknál.
Eladó egy 110x105 cm méretű fiaztató láda (cica,
kutya) és 2 db állathordozó. Tel.: 70/94-95-581.
Akácfa oszlopok eladók. 30/35-39-534.
Gyűjtőknek I. világháborús fotók, cement mozaiklapok, lábbal hajtós varrógép eladó. Érd.:
70/673-55-01.
Fűnyírók, fűkaszák, légpuskák, kerékpárok, villanymotorok, Simson alkatrészek eladók. Tel.:
70/502-15-32.
Konyhaszekrény, ebédlőasztal, Lehel hűtőszekrény eladó. Érd.: 20/571-83-79.
Zepter kávéfőző eladó. 30/357-18-43.
Eladó: 60 l-es fagyasztó, szőlőprés, Renault
Clio-hoz 4 db téligumi felnivel. Kamut, Petőfi u.
21. 66/428-081.

A Békés Drén Kft.
GÉPKEZELŐT keres
alkalmasság esetén
beiskolázás
is lehetséges

Érdeklődni: 30/914-1018

Békési újság
Felültöltős Whirlpool mosógép eladó. Tel.:
30/563-01-30.
60 l-es fagyasztó, bakelitlemezek lejátszóval eladók. Békéscsaba, Lencsési u. 55-57. VIII. em.
44. Tel.: 70/532-46-97.
Fürdőhöz közel 2 m3-nyi betontörmelék ingyen
elvihető. Érd.: 20/775-82-62.
Szőlőből készült pálinka eladó. Tel.: 30/907-4066.
220 V-os terménydaráló eladó.30/85-81-911.
Tavalyi dió eladó töretlenül 500 Ft/kg. Érd.:
20/560-91-75.
Erős férfikerékpár eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó: kb. 100 db videofilm, videolejátszó, zuhanytálca nagyméretű kabinnal, üveges nagyajtó, fehér, háromrészes ebédlőbútor, szekrénysor, üllőkanapé, íróasztal, nagyképernyős tévé,
tévéasztal, ruhák, kabátok, pulóverek, cipők.
Haszonállatra csere érdekel. Érd.: 70/216-37-03.
Zöld színű kétszemélyes, kihúzhatós ágyneműtartós rekamié két fotellal 30 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 30/612-70-21, 66/415-469.
Eladó: nagy lemezvágó, lakatos szerszámok,
nagy hegesztő, 28-as kerékpár, kempingkerékpár, állványos köszörű, kézi pisztolyfúró, régi
vastag tányérok, mélytányérok, olajfestmények,
boros készlet, pálinkás készlet, régi rádiók, bélyeggyűjtemény. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
Bontott betonkerítés, Sever szivattyú eladó.
30/21-47-581.
2 db bontott csempekályha eltérő mintával, hozzátartozó ajtókkal eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: szekrénysorok, ülőgarnitúra, szőnyegek,
rokkant tolószék, lábbal hajtós varrógép, gyalupad. Érd.: 20/547-53-40.
Háromfázisú gyári hajtóműves, negyedköbmé
teres (öttalicskás) betonkeverő felújított állapotban eladó 185 ezer Ft-ért. 20/472-96-58.
Könyvhagyaték kiárusítás, 200 Ft/db. Tel.:
20/445-73-48.
Sajátfőzésű szilvapálinka eladó, akár nagytételben is, 2800 Ft/liter áron. Szarvasi u. 12. Tel.:
66/411-857.
Kukta paprikadaráló állvánnyal, motorral, ventillátorállvánnyal eladó.
Tel.: 30/612-70-12,
66/415-469.
Eladó: 28-as női kerékpár, retro konyhaszekrény
rengeteg tároló hellyel, cefrés hordó, gumicsizmák. Érd.: 70/673-55-01.
Háromfázisú terménydaráló eladó. Tel.: 30/9751-162.

Esküvői fotózás
- kreatívtól a lakodalomig!
- Jegyes fotózás
- Családi események megörökítése
- Keresztelők
- Babafotózás
Telefon: +36-30/46-73-199
+36-30/95-82-349
E-mail: gapixfoto@gmail.com
Webcím: www.gapixfoto.hu

28-as női kerékpár, 300-as keltetőgép, nyúlketrecek, kisméretű bontott tégla eladó. Tel.:
20/597-35-84.
Eladó: 85 l-es betonkeverő, 4 db kőműves állvány (állítható magasságú), régi állványos varrógép. Tel.: 66/415-339.
Bontásból eladó: cserép, mozaiklap, eternitcsövek, üvegfalak, redőnyök, ácskapcsok, csatornavasak, esőcsatorna. 20/472-96-58.
Három mázsa szilvacefre eladó, 70 Ft/kg áron.
Nyíl u. 38.
16 m2-re való járdalapot vagy térkövet vennék.
70/21-63-703.
Folyton termő málnatövek eladók, nagyvirágú
fehér margarétatövek eladók. Érd.: 30/894-3517.
Lekvárnak való szilva eladó. 70/210-19-33.
Eladó: vas kis- és nagykapu javítandó állapotban, esőcsatorna, csatornavas, hálózati tűzhely,
hűtőszekrény, gyermekülés autóba, Jókai Mór
könyvek papírkötésben, kazán szénsalak, föld
töltéshez. Érd.: 70/403-52-42.
8 db nagyvirágú rózsaszín hortenziatövek eladók. 20/355-77-26.
Autós gyermekülés két méretben eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Besztercei szilvát vennék lekvárfőzéshez.
70/21-63-703.
Bontásból öntöttvas fürdőkád, lábas mosdókagyló, 20 l-es műanyag ballonok, 25 l-es piros
zománcos fazék eladó. 20/355-77-26.
500 l-es cefrés fahordó eladó. Irányár: 5000 Ft.
Szabó D. u. 27/1. Bejárat a Révész utcából. Tel.:
66/643-971.
Eladó: napozóágyak, munkapad, műanyag bödönök, befőttes üvegek lapkával, gyümölcscentrifuga, újszerű masszázsfotel, víztisztító, lakatos
szerszámok. Tel.: 30/272-43-50.
Eladó: fúró és flex tartozékaival (egyszer sem
volt használva, jótállással), sporteszközök, orgona + zongora pedállal (irányár: 55 ezer Ft),
asztal négy székkel, fenyő polcrendszer vastag anyagból. Haszonállatra cserélhető. Befőttes
üvegek ingyen elvihetők. 70/216-37-03, délután.
6 m3 téglás törmelék ingyen elvihető. 70/22541-69.
Eladó: Remond szobakerékpár, gáz- és villanybojler, vezetékes gáztűzhely, nagyképernyős
televízió, jénai étkészlet. Érd.: 70/410-62-32,
66/643-333.

Fess
Rochilde

▶ Őszi cipők,
▶ ingek,
▶ mellények,
▶ női-férfi
pulcsik
▶ és lakástextíliák
érkeztek!

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

hirdetés
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Békés Vá Csíkos utca 4.
PROGRAMTERV
8:00—9:00
9:00
9:15—13:00

A rendezvény házigazdája:
Oszlács Norbert, a

Gyülekező
Megnyitó

Kolbászkészítő verseny

Belépőjegy: 1500 Ft/fő
(6 év alatt ingyenes a belépés.)

Várjuk családok, baráti társaságok, közösségek,
civil szervezetek jelentkezését!
A legjobb kolbászkészítő díjazásban részesül.
Jelentkezni személyesen lehet a Békési Férfi
Kézilabda Club irodájában hétköznapokon
8:00—14:00 óra között (5630 Békés, Karacs T. u. 7.
fszt. 2., tel.: +36 20 481-8810).
A jó hangulatot az egész napos fellépők biztosítják.

16:30
18:00—20:00
21:00—23:00

munkatársa

A kolbászhúst a Békés Húsmanufaktúra Kft. biztosítja,
a vendéglátásról a Kira Vendéglő gondoskodik.

Eredményhirdetés

3+2 EGYÜTTES
CHARLIE és
VASTAG CSABA
az ABRAKAZABRA
EGYÜTTES kíséretében

A gyerekeket kézműves foglalkozások várják.
A rendezvény kizárólagos rádió média partnere
a

ütt
y
g
e
k
ü
s
lt
Tö
t!
ezt a napo

Nagyház Pince Borozó Békés
Vállaljuk rendezvények, lakodalmak,
BALLAGÁSOK, családi összejövetelek
lebonyolítását 100 főig.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!!!
Sültes- és hidegtálak készítése.
Hétköznap menüs étkeztetés
hatféle választási lehetőséggel 930 Ft-ért!
Bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetési lehetőség.
TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS BÉKÉS, TARHOS,
MURONY, KAMUT TERÜLETÉN!
Szociális étkeztetés nyugdíjasoknak csak 490 Ft
Nagyház Pince Borozó
Békés,
Széchenyi tér 6.
Nyitva tartás:
hétfőtől-csütörtökig
11-15 óráig,
pénteken 11-14 óráig.
Rendezvény esetén
a nyitva tartás igény
szerint változhat.
Telefonszám:
0036-30/32-22-424.
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A Kis család „nagy” története

A Békésen élő Kis Gábor egy olyan, származásának eredetére utaló re, ahol a családja is vele maradt kodó, parasztember volt. Ő maga a
régi-régi kézirat birtokosa, amely valószínűleg a 19. században ke- és letelepedtek. Az eredetlevél le- mezőgazdasági gépszerelő szakmát
letkezhetett.
jegyzi négy fiának nevét: György, tanulta ki, a Honvédségnél gépko-

a szerző felvétele.

móddal írva? Az „Emlék irat a Kis
Nemzedék Eredetéről” című dokumentum megemlít egy Kis István nevű gazdag földbirtokost, aki
a gyomai határban, Félhalomnál
szerzett elzálogosítással egy birtokot 100 tallértért, 1640-ben. Ő
lehet a nemzedékalapító. Kis István később kalandos úton menekült meg a rácjárás idején. Ennek
történetét is leírja a kézirat. A rác
fővezér arra utasította katonáját,
hogy a fogságba esett - korábban
minden vagyonától megfosztott Kist a Fehér-Körös szélére és ott
vegye a fejét. A rác katona viszont
nem akart magyart ölni, hanem
azt mondta Kis Istvánnak, hogy
törje be az orrát, „eresszen vért”,
amivel ő bekeni a kardját igazolásul, hogy megtette a parancsot.
Ezután vesse magát a vízbe és ús�sza át. Így is történt. Kis azután
hosszú-hosszú úszás után Gyula
alatt, a „veszeji erdőbe” jutott, ott
mászott ki a vízből és bujdosott,
majd a rácjárás végét Bakonszegben húzta ki. Később visszatért
Békés vármegyébe, Szeghalom,
Csökmő és Vésztőre, majd Békés-

Kis Gábor.

A kéziratot Kis Gábornak mintegy hatvan esztendeje, még gyermekkorában adta át a nagyapja,
akivel szoros kapcsolatot ápolt. Ő,
az anyja és a nagyapja egy tanyán
éltek. A nagyapa azt mondta neki,
hogy ő is a nagyapjától kapta sok
évtizeddel korábban. Amint Kis
Gábor a Békési Újságnak elmesélte, akkor, gyermekként még nem
mérte fel, milyen kincs van a birtokában, csak jóval később kezdte el
foglalkoztatni, mi is áll benne.
Mi olvasható a megbarnult lapokon, jól olvasható, régies írás-

János, Mihály és András, valamint
ezek fiaiak a neveit, egészen eljutva Kis Gábor nagyapjának dédapjáig, Kis Mihályig, aki 1833 tavaszán 85 évesen halt meg, népes
családot hagyva hátra, unokáinak száma 130 volt. Az eredetlevél
ezen a ponton ér véget, dátumozás sajnos nincs rajta.
Kis Gábor a saját élete alakulásáról elmondta még, hogy az ös�szes általa ismert felmenője gazdál-

csivezető volt, később a Hidasháti
TSZ-ben traktorosként dolgozott,
a gátszakadás után nyugdíjazásáig
a téeszműhelyben szerelte a traktorokat. A Kis család tagjaival nem
ápoltak különösösebben szoros
kapcsolatot, eltávolodtak egymástól és ez a minden bizonnyal akár
150 éves kézirat sosem érdekelte
őket, a Kis nemzedék leírt eredetmeséjét már csak ő ismeri.
Szegfű Katalin

A réges régi kézirat eleje a címmel.

Idén mintegy 10 mázsa búzát
adtak össze a békési gazdák és termelőszervezetek a Testvérvárosok Kenyere mozgalomhoz, amely
mennyiség kevesebb ugyan, mint
a megelőző években volt, mégis a kisült a 1320 kiscipó eladásából rekordösszeg, 429 ezer forint
folyt be – ismertette a Békési Újsággal Öreg Gábor főszervező. A
cipókat az augusztus 20-i ünnepnaphoz kapcsolódóan több napon
át több helyszínen értékesítették.
A békésiek ismerik, szeretik és keresik ezeket a jótékony kenyereket,
melyek eladásának teljes nyeresége idén is a gyergyószentmiklósi

Fotó: GA-Pix Fotó.

Rekordeladás a testvérvárosok kenyeréből

Szent Anna Otthon lakóit, 42 nehéz sorsú nevelt gyermekének javát szolgálja. A tervek szerint automata mosógépet, fagyasztót,
hűtőszekrényt, és ha még futja a
pénzből, akkor egy gázzsámolyt

fognak vásárolni, mert most ezekre van a gyermekotthonban a legnagyobb szükség.
A hétéve életre hívott, jótékony
célú Testvérvárosok Kenyere kezdeményezést ezúttal is sokan támogatták, segítették, akiknek a
szervezők a Békési Újságon keresztül mondanak köszönetet. A búzaadományozók mellett a kenyeret megvásárló békési sokaságnak,
továbbá a Lipiliszt Kft-nek, Csapó
Imre péknek, a Szent Lázár Alapítványnak, Jenei Lajosnak, Vágási
Sándornak, a Gál Ferenc Főiskola
békési szakképző iskolájának és a
Békési Újságnak.

Öreg Gábor elmondta még,
hogy a gazdáktól a búza mellett
55 ezer forint készpénzadomány is
érkezett.
A sütéses után megmaradt
lisztből a Madzagfalvi Napok
idején a szakképző iskola péktanulói közreműködésével pogácsát
sütöttek, és megvásárlásra kínálták. Az árusítás bevétele szintén
erdélyi testvérvárosunk gyermekotthonának céljait szolgálja. A
lisztből visznek a kászoni gyermekotthonba is, melyet ugyancsak évek óta támogat ez a kezdeményezés.
Szegfű Katalin

Kultúra
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Még lehet jelentkezni a filmmuvészeti tanfolyamra!
A magyar, az európai és az amerikai
filmművészetbe enged betekintést
az a tanfolyam, amely rövidesen indul
a Püski Sándor Könyvtárban.
A képzést pályázati forrásból finanszírozzák, amely így
a jelentkezőknek teljesen ingyenes!
A rendelkezésre álló 30 tanórában
megismerhető a magyar és a nemzetközi
filmtörténet, szó esik majd arról, hogyan
készül egy-egy filmalkotás, kik voltak
és vannak az legnagyobb filmes személyiségek és hogy a 21. században merre tart
a filmművészet Hollywoodban és itthon.
A foglalkozások október közepétől
csütörtökönként és péntekenként, a délutáni-esti órákban lesznek.
Bárki jelentkezhet, életkori vagy egyéb
megkötés nincs. Vizsgakötelezettség nincs.
A résztvevők a tanfolyam végén tanúsítványt kapnak.
Előadó: Szegfű Katalin filmtanár.
Jelentkezni online lehet a bekesinefelejcs.hu weboldalon keresztül,
vagy a Püski Sándor Könyvtárban elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltésével.
Bővebb tájékoztatás kérhető a +36-20/411-77-69-es telefonon
vagy a info@bekesinefelejcs.hu e-mail címen.
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Folytatódnak a filmvetítések
Harmadik évadát kezdi meg rövidesen a Püski Sándor Könyvtár
Filmklubja. A havonkénti ingyenes vetítések összefoglaló témája
ezúttal: „Szerelem – felemelkedés és elbukás”.

A Filmklub házigazdája, Szegfű
Katalin filmtanár olyan filmlistát
állított össze, amelyben egyaránt
található magyar, európai és amerikai, közönség kedvenc és kevésbé ismert alkotás, dráma és vígjáték, régi és új film, és ezek mindegyike a szerelem témája körül
forog.
Látható lesz a Filmklub vetítésein a magyar filmművészet
egyik legegyedibb alkotása, a Szerelem című dráma; a Meseautó cí-

mű szintén magyar korai vígjáték Kabos Gyulával; és a Halálos
tavasz Karády Katalinnal és Jávor Pállal. Az európai filmeket A
Hosszú jegyesség és A némafilmes
című francia mozik és a Szállnak
a darvak című szovjet alkotás képviseli. Az amerikai filmek kedvelőit elbűvöli majd A hírek szerelmesei, A felolvasó és A szerelem hullámhosszán.
Óriáskivetítő, remek hangzás
és kiváló közösség várja az érdeklődőket, akiknek hiányzik a
moziélmény az életéből. A Filmklub első vetítésére szeptember
18-án, szerdán 16:30-tól kerül sor.
Műsoron az 1971-es Szerelem című
alkotás, Makk Károly rendezése. Főszerepben Törőcsik Mari és
Darvas Iván. Mindenkit hívnak
és várnak. A vetítésekre a belépés
díjtalan!

XIV. Békési Tökmulatság
a mák és a páva jegyében

2019. szeptember 21. szombat 10-17 óra
Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)

Egész nap hagyományőrző fellépések,
ismeretterjesztő előadások.
Népi hangszerbemutató. Kézműves bemutatók.
Tökmustra, töklekvárfőzés, töklámpásfaragás.
Gyerekeknek játszóházak, mesemondó délelőtt.
Mákos házi sütemények versenye értékes nyereményért.
Ebédre bográcsgulyást és mákos gubát kínálunk.
Tökkirályválasztás, felvonulás a töklámpásokkal.
A belépés díjtalan!
Mindenkit várnak a szervezők, a Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület tagjai.
Bővebb információ: http://bekesinefelejcs.hu
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Egy nyelvet beszélünk

Ötvenéves találkozó

Bizonyára sokan vannak Békésen, akik még városunkban születtek, a jelenlegi fogorvosi rendelők épületében, vagy ahogy anyáink
mondták: a „ződkeresztben”. Honnan is ered ez a kifejezés? Azt hinnénk, köze van a Vöröskereszthez, pedig igazából egy másik kezdeményezés hozta létre: a Vöröskereszt az 1860-as években, önkéntesekre alapozva létrehozott nemzetközi szervezet, míg a Zöldkereszt
kifejezetten magyar: 1926-ban még csak modellként, 1930-tól pedig
széles körben terjedt el az országban. Tevékenysége nem a szülészeti
ellátásban merült ki, valahogy úgy kell elképzelnünk, mint a mai védőnői szolgálatot: anya- és gyermekvédelemmel, a fertőzések elleni
küzdelemmel, szociális akciókkal (tej- és cukorosztás) és házi betegellátással foglalkozott, napköziotthonokat, iskolafogászatokat működtetett. A békési „Ződkeresztet” sokan ligának is mondták, például abban a mondatban, hogy „Érdemes volt érte bemenni a Ligába
(azaz megszülni).” Az Orvostörténeti Közlemények tanúsága szerint
a szülőotthonra Erdélyben egy harmadik kifejezés is volt: a szülőde,
amelyet kifejezetten vagyontalan nők számára hoztak létre, s egyben
(vagy épp emiatt) bábaképezde is volt, sőt az intézményben hagyott
újszülötteket is kiközvetítették nevelőszülőkhöz.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok
szeptember 10. - október 9. között
Szeptember 17. kedd 17 órától
Prohászka Béla szakácsmester gasztronómiai előadása.
Könyvtár
Szeptember 18. szerda 16:30-tól
Filmklub. Műsoron a Szerelem című magyar film. A belépés díjtalan.
Könyvtár
Szeptember 21. szombat 10-17 óra
XIV. Békési Tökmulatság a Tájházban. Bővebben a 13. oldalon.
Szeptember 21. szombat 18 óra
Optimum Solar-BFKC - Vecsés
bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
Szeptember 28. szombat 19 órától
II. Jótékonysági Ausztrál Est a Sportcsarnokban. Bővebben a 9. oldalon.
Október 2. szombat 18 óra
Optimum Solar-BFKC - Hatvan
bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 4. péntek 16:30-tól
Békési Kalendárium 2020 könyvbemutató ünnepsége a kulturális központban. Bővebben a címlapon.
Október 4. péntek 19 órától
Megvilágosodás Napi kerékpározás. Gyülekezés 18:30-tól, indulás 19 órakor a katolikus templom
mögötti parkolótól. Feltétel: működő világító berendezés a kerékpáron. A résztvevők között ajándékokat sorsolnak ki, 19:30-kor.
Október 5. szombat 9-23 óra
Békési Kolbászvigalom a Sportcsarnokban. Bővebben a 11. oldalon.
Október 9. szerda 17 óra
„Mesék az élethez” - Horváth Hajnalka alkotóművész és Bartyik
Gitta meseterapeuta, pszichológus kiállítása. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

Fotó: Juhos János.

Ződkereszt – liga- szülőde

A közelmúltban találkoztak egymással a Szegedi Kis István Gimnáziumban 1969-ben végzett IV/C. osztálynak a tagjai. A félévszázados jubileumra eljött egykori kémia-fizika tanáruk és osztályfőnökük,
Eperjes Józsefné Klári néni is. A találkozót, amint a korábbiakat is,
Szűcs Gáborné Hidvégi Eszter szervezte meg. A 33 fős osztályból tizenketten látogattak vissza egykori alma materükbe. Elhunyt diáktársaikra
és tanáraikra síremlékeik felkeresésével, illetve az iskolai emlékfal megkoszorúzásával emlékeztek meg.
Az osztályban az akkoriban szokásos módon 5+1 napos rendszerű
oktatás folyt, a diáklányok és fiúk mezőgazdasági szakosodással szereztek gimnáziumi érettségit. Érdekes, hogy a mezőgazdasági pályát végül senki sem választotta közülük, de többen kerültek az egészségügybe, lett közülük néhány tanár, mérnök, orvos, adminisztrátor, de még
zeneszerző és teológus is. A találkozás rendhagyó osztályfőnöki órával
kezdődött, az elmúlt tíz évben történtek felidézésével folytatódott, végül vacsorával zárult. 
Sz. K.

Mák és tök a Tájházban
Javában készül a tizennegyedik alkalommal sorra kerülő Tökmulatságára a Nefelejcs Egyesület.
A szeptember 21-i rendezvényen a
tök mellett idén a mák és páva kerül
fókuszba. Lesz például mákfagylalt, mákos guba, mákszemnyi mesékkel mesemondó délelőtt gyerekeknek, mákos játszóház, mák-totó, mákdaráló kiállítás, és szó esik a
mák népi gyógyászatban betöltött
helyéről és jótékony élettani hatásairól. Szerveznek előadást a pávamotívumról a népművészetben, a
pávatollról a virágkötészetben és
megkóstolható a pávaszem sütemény. Az otthon szívesen sütögető
háziasszonyoknak mákkal készülő
házi süteményekre írt ki pályázatot
a Nefelejcs Egyesület. A Tökmulatságra a már elkészített egytálcányi
süteménnyel kell megérkezni, me-

lyeket neves, mestercukrászokból
álló zsűri bírál majd el és szép ajándékok találnak gazdára. Ami pedig
a tökös rendezvényelemeket illeti:
elmaradhatatlan a Tökmustra, azaz
a tökszépség- és csúnyaságverseny,
a töklekvárfőzés, a tökfaragás-bemutató, a töklámpáskészítés, és
lesz tökszárfánk-készítési bemutató. Idén is megválasztják a Tökkirályt. A rendezvényt felvonulás zárja az elkészített töklámpásokkal.
A néphagyományok jegyében
megszervezett egész napos szórakoztató fesztivált fellépések, előadások, hangszerbemutató és gazdag gasztronómiai elemek kísérik, szeptember 21-én, szombaton
10-17 óra között. Helyszín a már
megszokott Békési Tájház a Durkó
utcában, ahová a belépés mindenkinek ingyenes.

Békési újság

sport

Az első hazai bajnokijukra
készülnek a kézisek
Új névadó szponzorral készül a
hamarosan kezdődő bajnokságra
az NBI/B-ben a Békési Férfi Kézilabda Club, amely a közelmúltban hároméves szerződést írt alá az
elsősorban napelemes rendszerek
tervezésével és kivitelezésével foglalkozó bajai Optimum Solar Kft.vel. A csapat neve tehát ezután:
Optimum Solar - Békési FKC.
A felnőtt csapat július végén
kezdte meg a felkészülést Papp
Bálint edző előre kidolgozott
edzésterve alapján. Az edzésmunkát felkészülési mérkőzések tarkították. Az első meccsen a Balmazújváros ellen sikerült nyolc
góllal győzni, viszont kikapott az
együttes a Liga Kupában a Cegléd

Horgász
szemmel
Szeptemberi
körösi amurok

Szeptember 21-én játssza első hazai meccsét felnőtt kézilabda csapatunk.

dáját győzték le, majd az Algyőnél is jobbnak bizonyultak, így
a másik csoport győztesével, a

vel pontosabban. Az Optimum
Solar - Békési FKC tehát a második helyen zárt.

A békési kézilabdázók hazai mérkőzései az NBI/B keleti csoportjában
a 2019-20-as őszi szezonban
Szeptember 21. szombat
Optimum Solar-BFKC–Vecsés
Október 2. SZERDA
Optimum Solar-BFKC–Hatvan
Október 19. szombat
Optimum Solar-BFKC–Algyő
November 16. szombat
Optimum Solar-BFKC–Kecskemét
November 30. szombat
Optimum Solar-BFKC–Balmazújváros
ellen. Augusztus végén a csapat
Balatonboglárra utazott, ahol a
Nemzeti Kézilabda Akadémia által megrendezett felkészülési tornán vett részt öt másik NBI/B-s
csapat mellett. Csoportjukban a
békésiek a házigazda NEKA gár-

Olvassa
a Békési Újság
friss híreit
a közösségi
médiában!

Facebook.com/bekesujsag
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A felnőtt csapat mérkőzései 18 órakor kezdődnek a
Városi Sportcsarnokban. Az ifjúsági és serdülő csapatok 14 illetve 16 órától játszanak hazai pályán a következő időpontokban: szeptember 7-én, szombaton
(ellenfél a Ferencváros), szeptember 26-án, csütörtökön (ellenfél a Debrecen), október 19-én, szombaton
(ellenfél a Mezőkövesd, illetve a Cegléd), november
10-én, vasárnap (ellenfél a Balmazújváros), november
30-án, szombaton (ellenfél a Gyöngyös), december
15-én, vasárnap (ellenfél az Eger).

PLER Budapest együttesével vívhatták a döntőt. A kiegyensúlyozott erők küzdelme izgalmas végjátékban döntetlennel zárult, így
a tornagyőzelem kérdését hétméteresekkel döntötték el, melyeket
a PLER játékosai dobták valami-

A bajnokság szeptember közepén kezdődik majd. Az első hazai
mérkőzés szeptember 21-én, szombaton 18 órától lesz a Sportcsarnokban, amikor a Vecsés együttesét fogadja az Optimum Solar - Békési FKC.

A Békés Drén Kft.

LAKATOST
vagy

HEGESZTŐT keres
-

átképzéshez
lehetőséget biztosítunk

Érdeklődni: 30/30/914-1018

A Körösökben igen sok amur lakozik, köztük kapitális méretűek
is, talán éppen ezért horgásznak rá
olyan sokan. Az amur egy óvatos, félénk halfajta. Nem szereti a zajongást a víz mentén. Főként a vadvizeken küzdelmes fárasztások jellemzik horgászatát. Rafináltsága
miatt nagy kihívás megfogni ezeket
a halakat. Nagyon fontos az etetése.
Szereti a bőségesen felkínált magvakat, kiemelkedően a főzött kukoricát és búzát, még jobban a tigrismogyorót, amely az igazi nagy kedvence. Etetéskor 5-10 négyzetméteren kell szétszórni a magvakat, egy
négyzetméternyi helyen többet kell
szórni és ott csalizni az amurt. Csalija legyen az, amivel etetjük, de lehet
lebegtetni a csalit, amit könnyebben
megtalál. Használhatunk pelletet
vagy lebegő szivacsot, megteszi még
a hungarocell is. Mi tehát az amurhorgászat titka? Válasszunk jó helyet, etessünk bőségesen, legyünk
türelmesek. Mindez együtt meghálálja magát, hiszen sok horgász álma megfogni az évi rekordamurt.
Szekerczés Sándor

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

folyamatosan rendelhető!

Tel.: 00 36-30/466-83-69.
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Mozaik
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Élő fortélyaink

Csendesül...
A címben szereplő idézetet Sámuel, Izráel népének bírája mondta egy,
a filiszteusok fölött aratott győztes csata után, ami egyben komoly fordulatot is jelentett a választott nép életében. Visszakerültek Izráelhez a korábban elhódított városok, tartós békére, alkotó munkára rendezkedhetett be mindenki, amit hamarosan a közkívánatra felszentelt király, Saul
trónra lépése is megerősít.
Ennek a sorsfordító időszaknak a kezdetén, az azt megelőző több mint 20
év emlékére állította fel Sámuel a „segítség kövét” a fenti idézet szavaival.
A napokban volt 25 éve annak, hogy előző szolgálati helyemről, Túrkevéről a Békési Református Gyülekezet meghívására városunkba érkeztem. Azóta vezetem a rám bízott közösséget, és tanácsolom a fenntartásunkban lévő oktatási-nevelési intézményt. Ez idő alatt sok mindent
átéltem, megtapasztaltam. Voltak komoly nehézségekkel teli időszakok,
de volt számos örömteli pillanat is. Mindeközben mindig megtapasztaltam Isten vezetését, oltalmát, segítségét. Úgy, ahogyan Sámuel is megtapasztalta, s ennek tényét meg is fogalmazta: „Mindeddig megsegített
bennünket az Úr!”
Isten segítsége nélkül én sem juthattam volna el idáig. De köszönet illeti mindazokat, akik ez idő alatt segítő szeretettel, imádságos szívvel álltak mellettem, így mindenkori családom, akik eddig is és ezután is a biztos hátteret adják a munkámhoz, szolgálatomhoz.
A folytatásban is számítok mindenkinek a segítségére! Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsőség!
Katona Gyula, lelkipásztor

Ann

Leánder őszi metszése
Sok békési családi ház udvarát és
számos lakás erkélyét ékesíti leánder, amely az utóbbi években terjedt
el igazán. Mikor kell metszeni ezt a
látványos növényt?
A mediterrán származású leandert időnként meg kell metszeni,
hogy megfiatalítsuk és dúsabb,
formásabb növényünk legyen. Míg
a növények többségét tavasszal
célszerű metszeni, a leandernél ki-

A drasztikus visszavágást ezért
kora őszre érdemes időzíteni. Ha
augusztus végén vagy a szeptember elején teljesen visszamets�szük, a fagyokig még van ideje
megerősödni. Túl késői őszi metszéssel az kockáztatják, hogy télen kihajt és a teleltető helyiségben gyenge, beteges hajtásokat
nevel. Jó megoldás, ha csak az
ágak egy részét vágjuk le. Így a

csit más a helyzet. A leander vis�szavágása lehet erőteljes a fiatalítás vagy súlyos esetben kártevőmentesítés érdekében, vagy gyengébb a korona átalakítása, formálása érdekében. Magról nevelt kis
növénynél már az elején döntsük
el, hogy fát vagy bokrot szeretnénk nevelni és ennek megfelelően alacsonyabban vagy magasabban vágjuk vissza. A visszavágás
helyén fog majd háromfelé elágazni. Fává nevelésnél arra vigyázni
kell, hogy a törzs elég vastag legyen ahhoz, hogy elbírja majd a
koronát. A leandert nem kell minden évben metszeni, az új hajtásokhoz évekig nem kell nyúlni. Tavaszi metszésnél a virágzás eltolódásával kell számolni, túl erős
metszésnél akár el is maradhat.

megmaradt ágakon korán lesz virág, a visszavágottakon pedig nyár
végére vagy a következő évben.
A következő évben pedig csak az
előző évben megmaradtakat vágjuk le. Az őszi metszés előnye továbbá, hogy kisebb teleltető helyre
van szükség. A levágott ágakból a
hajtásokat meg is lehet gyökereztetni. Egy befőttes üveg vízbe egy
csokornyi hajtást tegyünk. Nylon
tasakkal letakarva kb. két hét alatt
meggyökeresedik. Ha elég erősek
a gyökerek, ültethetjük is a cserépbe. Az őszi levágás után nem
szabad sajnálni a növényt és semmiképp nem szabad tápozni. Az
csak gyors növekedéshez vezetne, ami a teleltetés előtt kifejezetten gyenge ágakat eredményezne,
amik sérülékenyek.

Fotó: internet.

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”

art

Tetováló Szalon
Sminktetoválás Természetesen a Szépségedért!
Egyedi sminktetoválást készítek
a stílusodnak és ízlésednek megfelelően.
Nálam megtalálod a legmodernebb
technikákat, a természetes hatástól
a karakteresebbig.

Professzionális gépekkel és festékekkel dolgozom,
óriási színválasztékkal.
Szemöldöktetoválás, szemhéjtetoválás, ajaktetoválás,
skalptetoválás és tetoválás eltávolítás!
Címem: Békés, Szélső utca 49.
Bejelentkezés telefonon: +36-30/477-91-77
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