havonta megjelenő
ingyenes közéleti
folyóirat
megjelenik:
Békés, Bélmegyer,
Kamut, Murony, Tarhos
településeken
10 ezer példányban
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Letette a hivatali esküt az új városvezetés
Október 29-én megtartotta alakuló ülését a legutóbbi választáson
a szavazóktól bizalmat kapott új városvezetés. Letette a hivatali esküt
Kálmán Tibor, Békés új polgármestere, a tizenegy tagú képviselő-tes-

tület, valamint a bizottságok külsős tagjai. A tanácskozáson két társadalmi megbízatású alpolgármestert választottak a képviselők közül.
A jövőben Polgár Zoltán és Vámos
Zoltán töltheti be ezt a tisztséget.

Az ülés kezdetén Palatinus Pál,
a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 13-ai
helyhatósági választások eredményét, melynek értelmében a szavazatok közel 47 százalékával a

polgármesteri tisztséget Kálmán
Tibor, a Fidesz-KDNP-Jobboldali
Összefogás Békésért Polgári Kör
jelöltje nyerte el.
(Folytatás a 2. oldalon)

„Azonnal belevetettük magunkat a munkába”
Beszélgetés Kálmán Tiborral, Békés város új polgármesterével

- Hogyan ítéli meg az október
13-i polgármester-választás eredményét?
- A szavazáson való részvétel az
előző választásokkal összevetve a
várakozásoknak megfelelő volt.
Az eredmény arra utal, hogy mind
a mellettem álló csapat, mind személyem felhatalmazása erős a városban. Ezen a felületen is köszönöm a szavazóknak a bizalmat, a
rám, ránk adott voksokat.

- A Fidesz-KDNP jelöltjei
a nyolc egyéni választókerületből hétben megkapták a választók többségének bizalmát, egyben
mindössze tíz szavazattal az Ipartestület jelöltje nyert. Elégedett az
eredménnyel?
- Sima győzelemnek tekinthetjük, amely bizonyára építkezett a szavazók kormányzó
pártok iránti szimpátiájából is.
Ugyanakkor a siker fontos alap-

Kálmán Tibor

ja az a meggyőződés is, hogy egy
kormánypárti városvezetés kön�nyebben teremti elő a város fejlődéséhez szükséges forrásokat.
Jó csapatunk állt össze, az ezt alkotó személyiségek pedig egyénenként is elnyerték a választók szimpátiáját, hiszen ilyenkor
az emberre éppen annyira szavazunk, mint a mögötte álló logókra vagy a programokra.
(Folytatás a 4. oldalon)

A békési adventista gyülekezet
tagjai a közelmúltban - nem először - takarítási akciójukkal megszépítették a buszpályaudvar környékét. Amint Simon Csaba, a
gyülekezet lelkipásztora a Békési
Újságnak elmondta, akciójukkal
azt szerették volna elérni, hogy a
forgalmas környéken járó helyiek
és idelátogató utazók jobban érezzék magukat a rendezettebb környezetben. Céljuk az is, hogy tettükkel ötletet adjanak másoknak,
civil szervezeteknek, egyházaknak, hogy általuk is szépüljön Békés városa. A takarításokat már

tavaly elkezdték, akkor négy alkalommal, míg idén két alkalommal vonultak fel a városban lakó
adventisták közül idősebbek, fiatalabbak és gyerekek, változó létszámban, összesen közel húszan.
Lenyírták a füvet, kigyomlálták az
aszfalt repedéseit, összeszedték a
szemetet, összesöpörték a lombot
és virágot ültettek a beton virágládába. Izsó Gábor akkori polgármester közreműködésére kaptak
kesztyűket a munkához, zsákokat
a szemétnek és a zöld hulladéknak, illetve a hulladékot is a város
szállította el. 
Sz. K.

Fotó: GA-Pix Fotó.

Keresztények keze
Negyedévszázados óvoda
nyomán szépült városunk

Minden óvodásnak és vendégnek jutott a születésnapi csokitortából.

Huszonötödik
születésnapját
ünnepelte meg nemrégiben a Korona utcai Tagóvoda. Az óvodai
szülinapot minden évben megtart-

ják, de az idei a negyedévszázados
jubileum miatt különlegesebb volt,
mint a korábbiak.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek, tudósítások

Békési újság

Fotó: Gazsó János.

Letette a hivatali esküt az új városvezetés

A tizenegytagú békési képviselő-testület a megalakuló ülést követően. Balról jobbra: Földesi Mihály, Molnár Gábor, Rácz
Attila, Juhos János, Polgár Zoltán, Kálmán Tibor, Vámos Zoltán, Deákné Domonkos Julianna, Balog Zoltán, Mucsi András, Csibor Géza.

(Folytatás az 1. oldalról)
A nyolc választókerületben a
következő személyek kaptak bizalmat: Vámos Zoltán, Polgár
Zoltán, Balog Zoltán, Deákné
Domonkos Julianna, Kálmán Tibor, Csibor Géza, Mucsi András
(mindannyian a Fidesz-KDNP
jelöltjei) és Rácz Attila (Békési
Ipartestület). Kompenzációs listáról képviselői helyet szerzett
még Juhos János (Békési Ipartes-

tület), Molnár Gábor (MSZP) és
Földesi Mihály (Mi Hazánk Mozgalom). Amint a Helyi Választási Bizottság elnöke elmondta, a
választással kapcsolatban panasz
nem érkezett hozzájuk, a szavazás
eredményes és törvényes volt. A
képviselők és a polgármester ezután letették a hivatali esküt. Később titkos szavazással választották meg a két társadalmi megbízatású alpolgármestert, akiknek

személyére a polgármester tett
javaslatot. A szavazatok többségével Polgár Zoltán és Vámos
Zoltán lehet a következő öt évben
Békés alpolgármestere. Kálmán
Tibor általános helyettese Polgár
Zoltán lesz. Döntöttek még a három önkormányzati bizottság ös�szetételéről. Eszerint az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke Balog Zoltán, képviselő tagjai: Rácz Attila,

Molnár Gábor és Mucsi András,
míg nem képviselő tagjai: Füredi János, Izsó Hunor és Kovács
Gusztáv. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke Csibor
Géza, képviselő tagjai: Balog Zoltán, Deákné Domonkos Julianna
és Földesi Mihály, míg nem képviselő tagjai: Apáti-Nagy Lajos,
Balázs László és Hegyesi Szilárd.
A Humán és Szociális Bizottság
elnöke Mucsi András, képviselő
tagjai: Deákné Domonkos Julianna, Csibor Géza és Juhos János,
míg nem képviselő tagjai: Kovács
Ildikó, Vidáné Endrődy Ildikó és
Serfecz Dávid. Oktatási és kulturális tanácsnoknak megválasztották Deákné Domonkos Julianna
képviselő asszonyt. Az új képviselőtestület meghatározta a polgármester, az alpolgármesterek, a
képviselők és a külsős bizottsági
tagok tiszteletdíját. Végül pedig
megköszönték a várost 13 éven
keresztül polgármesterként irányító Izsó Gábor, továbbá a korábbi alpolgármester, dr. Pálmai
Tamás munkáját, akik a jövőben
nem vállalnak szerepet a közvetlen településirányításban.
Szegfű Katalin

Az ötvenhatos forradalomra emlékezve
Arról beszélt, hogy egy forradalom ritka esemény egy-egy ország történelmében, melyre minden nemzet büszke, mert valamely
idegen hatalom elleni küzdelmet,
a szabadság kivívását jelenti. Mi
magyarok sokat tudunk a forradalmakról – fogalmazott, kifejtve,
hogy máig köztünk élnek az ötvenhatos forradalmárok és szabadságharcos hősök, de olyanok is, akik az
eltiprásáért tettek, vagy azok szellemi örökösei. - A mi függetlenségünknek, gondtalanságunknak ára
van, és ezért nagy becsben tartjuk.
Ezt nem éri meg a nyugat - mond-

ta Kálmán Tibor. Hozzátette, hogy
minden ember szívében él egy darabka forradalom, és mindenkinek
megvan a maga ’56-ja.
Később két színművész, Bor
Viktor és Kósa Dénes adott műsort emlékezvén a forradalom és
szabadságharc névtelen hőseire és
áldozataira. Kevésbé közismert dalokból, verses és prózai részletekből
összeállított műsoruk emlékezetes
élményt nyújtott.
Végül koszorúzás zajlott. A városvezetés nevében Tárnok Lászlóné jegyző, Kálmán Tibor polgármester, valamint Polgár Zoltán és

Fotó: GA-Pix Fotó.

Az 1956-os forradalom kirobbanásának 63., míg a köztársaság kikiáltásának 30. évfordulóján ünnepséggel emlékezett Békés lakossága. Beszédet Kálmán Tibor, Békés polgármestere mondott.

A Szabad Ötletek Színházának két művésze, Bor Viktor és Kósa Dénes adott
emlékezetes zenés-irodalmi műsort.

Deákné Domonkos Julianna képviselő helyezte el a megemlékezés
virágait. Ezután pártok, politikai
szervezetek, oktatási és más intéz-

mények, valamint civil szervezetek
képviselői koszorúztak a forradalmi emlékműnél. 
Szegfű Katalin

aktuális

Békési újság

Az október 13-i helyhatósági választás
Békés városi hivatalos eredményei
Polgármester-választás: megjelent 6821 fő (43,27%),
érvényes szavazólapok száma: 6817
Kálmán Tibor

FIDESZ-KDNP-JÖBPK

Békés 6. választókerület: megjelent 37.62%,
érvényes szavazólapok száma: 627

3099 46,64%

Csibor Géza

FIDESZ-KDNP

301 48,01%

Pataky Attiláné

Békési Ipartestület

148

23,60%

Jenei Sándor

Mi Hazánk Mozgalom

95

15,15%

74

11,80%

9

1,44%

Rácz Attila

Független

2379

35,8%

Földesi Mihály

Független

810

12,19%

Molnár Gábor

MSZP

190

2,86%

Mészáros György
Csaba

MSZP

Kertész Gábor

Független

66

0,99%

Gólya Anita

Kárpáti Kör Békés

Szalkai Imre

Kárpáti Kör Békés

61

0,92%

Balogh Ernő

MANEP

40

0,6%

Békés 1. választókerület: megjelent 37.93%,
érvényes szavazólapok száma: 779
Vámos Zoltán

FIDESZ-KDNP

Békés 7. választókerület: megjelent 44.23%,
érvényes szavazólapok száma: 767
Mucsi András

FIDESZ-KDNP

460 59,97%

Csuta Imre

Békési Ipartestület

178

282 36,20%

Ferenczi Szabolcs

Mi Hazánk Mozgalom

71

9,26%

MSZP

48

6,26%

Kárpáti Kör Békés

10

1,30%

Pásztor Szidónia

Békési Ipartestület

230

29,53%

Molnár Gábor

Földesi Mihály

Mi Hazánk Mozgalom

201

25,80%

Fesető Istvánné

Szabó Gábor

MSZP

33

4,24%

Beinschródt Attila

Kárpáti Kör Békés

33

4,24%

Békés 2. választókerület: megjelent 48.62%,
érvényes szavazólapok száma: 1014
Polgár Zoltán

FIDESZ-KDNP

23,21%

466 45,96%

Békés 8. választókerület: megjelent 46.32%,
érvényes szavazólapok száma: 798
Rácz Attila

Békési Ipartestület

313 39,22%

Füredi János

FIDESZ-KDNP

303

37,97%

Budai János Zoltán

Független

97

12,16%

Szabó Zoltán

Mi Hazánk Mozgalom

246

24,26%

Fekete Mihály

MSZP

46

5,76%

Bagi Sándor

Békési Ipartestület

208

20,51%

Ádám Tamás

Mi Hazánk Mozgalom

23

2,88%

Borbély Éva

MSZP

56

5,52%

Szalkai Imre

Kárpáti Kör Békés

38

3,75%

Balogh Ernő

Magyarországi
Nemzetiségek Pártja

11

1,38%

Vidó Edit Márta

Kárpáti Kör Békés

5

0,63%

Békés 3. választókerület: megjelent 49%,
érvényes szavazólapok száma: 1048
Balog Zoltán

FIDESZ-KDNP

536

51,15%

Pap Imre

Békési Ipartestület

219

20,90%

Mészáros Sándor

Mi Hazánk Mozgalom

213

20,32%

Fehér Ibolya

MSZP

65

6,20%

László Edit

Kárpáti Kör Békés

15

1,43%

Békés 4. választókerület: megjelent 40.06%,
érvényes szavazólapok száma: 711
Deákné Domonkos
Julianna

FIDESZ-KDNP

344 48,38%

Seller Lászlóné

Békési Ipartestület

243

34,18%

Kontra Emma Tünde

Mi Hazánk Mozgalom

76

10,69%

Hucz András

MSZP

42

5,91%

Kelemen Imre

Kárpáti Kör Békés

6

0,84%

Békés 5. választókerület: megjelent 41.16%,
érvényes szavazólapok száma: 704
Kálmán Tibor

FIDESZ-KDNP

466

66,19%

Zubán István

Mi Hazánk Mozgalom

171

24,29%

Mucsi László

MSZP

67

9,52%

A települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményeiről. Német települési nemzetiségi önkormányzat összetétele: Gutiné Beinschrodt
Erzsébet, Fehér Vilmosné, Takács Istvánné. Roma települési nemzetiségi önkormányzat: Herceg
Timotheusz, Czinanó László, Ásós Tibor, Kovács
Gusztáv, Antóni Zoltánné. Román települési nemzetiségi önkormányzat: Szojka Petronella, Szojka
Ferenc Balázs, Simon Éva Mária. Szlovák települési
nemzetiségi önkormányzat: Feledi János, Korcsok
Jánosné, Pribojszki Jánosné.
A környékbeli településeken győztes polgármesterek: Bélmegyeren Perecz Sándor (FideszKDNP, 57,45%); Kamuton Balog Imréné (független, 100%); Muronyban
Szegfű Gábor
(független, 38,78%); Tarhoson Kürti Sándor (Fidesz-KDNP, 100%) nyerte el a tisztséget.
A Békés megyei közgyűlésben 17 személy szerzett mandátumot, köztük tíz Fidesz-KDNP-s politikus, soraiban Mucsi András. Van egy másik békési is a grémiumban: Földesi Mihály, aki a Mi Hazánk Mozgalom listájáról jutott be.
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Közérdekű információk
Ügyeletes gyógyszertár:
november 9–16.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
november 16–23.
Turul Patika (Piac tér)
november 23–30.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
december 1–7.
Levendula Patika (Csabai u.)
december 7–14.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
december 14–21.
Turul Patika (Piac tér).
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
Balogh József László és Bereczki Emese Eszter,
Gregor István és Erdei Valéria Gyöngyi, Medgyesi
Bálint és Megyeri Magdolna, Haránt Máté Ervin
és Miklós Melinda (Balatonkenese), Szabó Zoltán
és Rajos Magdolna.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Füredi Gábor (90 évesen, Kamut), Velőné Földesi
Jolán (55), özv. László Jánosné Szalkai Erzsébet
(82), Gyetvai László (86, Kamut), özv. Darányi Imréné Csapó Julianna (89), Szilágyi László (81), Kis
Erzsébet (42), Hégely Ferenc Sándor (71), Czövek Margit Magdolna (66, Tarhos), özv. Molnár
Istvánné Kun Zsófia (80), Földesi Istvánné Veres
Ilona (81, Kamut), özv. Kovács Gáborné Domokos
Eszter (91), Varga Imréné Csurka Márta (71), özv.
Fekete Józsefné Püski Anna (88), Kruchio Anita
(34), Péter András (83), Sebestyén Imre (63), Lipcsei Ferenc (71, Bélmegyer), Bakucz Pál Ferenc
(59), Vas Istvánné Tarkovács Julianna (85), özv.
Nagy Lajosné Molnár Julianna (75), özv. Szabó
Mátyásné Kocsor Margit (95), Szabó Gyula József (91), Vincze Lászlóné Kuspi Erzsébet (91),
Papp Józsefné Klement Mária (95), Ridély Róbert Lajos (64), Varga István (69).
Nyugodjanak békében!

Békés, Szarvasi út 27.

66/640-955

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

30/25-12-102

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245
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Interjú, tudósítás

Békési újság

„Azonnal belevetettük magunkat a munkába”
Beszélgetés Kálmán Tiborral, Békés város új polgármesterével

(Folytatás az 1. oldalról)
- A napokban megalakult az
új képviselő-testület, letették a
hivatali esküt. Mi magyarázza
a két alpolgármester megválasztását?
- Két különböző egyéniségű
képviselőből lett alpolgármester, akik épp ezért jól kiegészítik egymást és engem is. Polgár
Zoltán személyében egy nagy
munkabírású, a várost kívül-belül jól ismerő ember lesz az egyik
helyettesem, aki sokat tud majd
tenni a mindennapok feladatainak megoldásában. Vámos Zoltán ugyanakkor egy olyan médiaszakember, aki országosan kiterjedt kapcsolatrendszerével, és
mint a helyi Fidesz alelnöke veti
majd latba lobbi erejét Békés érdekében.
- Hogy ment az ügyek átadásaátvétele és mi következik most?
- A hivatali ügyek átadása-átvétele a kormányhivatal felügyeletével gördülékenyen megtörtént. A
polgármesteri hivatal munkatársai igen részletes áttekintést készítettek. A gördülékenységet bizonyára segítette, hogy magam,

korábbi alpolgármesterként az
aktuális ügyeket többségét már
ismerem, átlátom. A folyamatban
lévő ügyeket természetesen folytatjuk, és mostantól el kell kezdeni a programunkban leírt elképzeléseink előkészítését és megvalósítását is. Szeretném, ha képviselőtársaim minél előbb és minél
jobban belelátnának, bekapcsolódnának a polgármesteri hivatalban folyó munkákba, és a továbbiakban is aktívan hoznák ötleteiket, amelyek által megpezsdülhet a városvezetés, felfrissülhet a
munkavégzés.
- Hogyan lehet megbékíteni azokat a választópolgárokat,
akik nem Kálmán Tibor polgármesterré választását támogatták?
- Mivel hiszek a város egységében és a választást nem háborúként éltem meg, hiszek
abban, hogy az emberek is így
tesznek, és a korábbi évekhez
hasonlóan összefogva haladunk
majd közös jövőnk felé. Mi ennek jegyében, munkával fogjuk
igazolni, hogy október 13-án jó
döntés született.

- Miben fog mást csinálni,
mint az elődje?
- Szeretnék még jobban támaszkodni az alpolgármesterekre és a bizottsági elnökökre. Személyre szabottan és arányosan
szeretném felosztani a feladatokat, hogy mindenki egyformán legyen terhelve. A technikai változásokkal haladnunk kell előre, ezt
szolgálja az okosváros program is.
Még jobban odafigyelünk a lakosok komfortérzetére és a legapróbb fejlesztésekre is gondot fordítunk.
- Mi lesz az első kézzel fogható
jele a változásnak, a fiatalos lendületnek a megújult városvezetésben?
- Még ebben az évben megkötjük az okosváros projekt szerződéseit, és a terveink szerint a
decemberi tesztüzem után, januártól élesben megy majd a rendszer. Ez egy segítségkérő és bejelentő szolgáltatás, lényegében egy
olyan mobiltelefonos applikáció,
amellyel egy egyszeri regisztrációt követően a lakos egyszerűen be
tud jelenteni olyan észlelt problémákat, melyek megoldásában

Működik New Yorkban egy
amatőr magyar színtársulat, a
Pilvax Players, amelyről pár éve
dokumentumfilmet forgattak annak apropóján, hogy bemutatták
A dzsungel könyve című darabot, mégpedig békéscsabai hivatásos színészek közreműködésével. Ezt a filmet október 8-án a
Püski Sándor Könyvtárban vetítették le, miközben az operatőrvágója, Vámos Zoltán érdekes
kulisszatitkokat mesélt a keletkezése körülményeiről. A filmes
szakember, beszélgetőtársa, dr.
Pálmai Tamás kérdésére beszélt a
New Yorkban eltöltött pár hétről,
ami alatt az ottani lelkes amatőr
színjátszók és a csabai színművé-

Fotó: GA-Pix Fotó.

New Yorkban járt a békési filmes

Az operatőr-vágó Vámos Zoltán New
York-i élményeiről is beszélt.

szek rohamtempóban előkészítették a modern felfogásban színre
vitt darabot, majd több alkalommal elő is adták azt a helyi, és kö-

zelebbről-távolabbról érkező magyarok előtt.
Vámos Zoltán és Tellér Edina riporter-szerkesztő dokumentumfilmjét később a Magyar Televízió
is bemutatta. Igyekeztek képet adni a New York-i magyar kulturális
életről, bemutatni a főbb szerepekben játszó személyeket és néhány
életképpel a nyüzsgő világvárost.
Vámos Zoltán a színházi produkció technikai háttere biztosításának
zavartalanságáért is felelt, ami nem
kis kihívást jelentett egy aprócska
színházban, a La Mama Theaterben.
A dzsungel New Yorkban című
riport-dokumentumfilm nagy siker volt a békési nézők között is.
Szegfű Katalin

a városvezetéstől vár megoldást.
Gondolhatunk például egy kátyúra, parlagfüves területre, vagy
akár illegális hulladéklerakóra. A
bejelentő lakos okostelefonnal fotót készít, azt kell elküldenie az
alkalmazás segítségével. Az ügy
egész folyamata nyomon követhető, és természetesen a probléma elhárításáról vagy megoldásáról is tájékoztatást nyújtunk. Az
egész folyamat digitalizált, így a
lassú és költséges papíros ügyintézés jelentősen felgyorsul. Maximálisan hiszek benne, hogy ez a
rendszer működni képes Békésen
is. Természetesen a személyes bejelentés lehetőségét szintén megtartjuk, ez csupán egy új forma,
amely a lakosság érdekeit szolgálja, élhetőbbé és biztonságosabbá
teszi településünket.
Az előttünk álló fejlesztések
egy dinamikus, élhető város képét vetítik előre, ahol jó élni, jó
dolgozni. Így tudjuk és így fogjuk
közösen megteremteni a mindennapi élet feltételeit éppúgy, mint
gyermekeink jövőjének szerethető színterét.
Szegfű Katalin

Negyedévszázados
óvoda
(Folytatás az 1. oldalról)
A szokásoknak megfelelően az
óvónők adtak vidám műsort a gyerekeknek, ezúttal A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesejátékot.
A két óvodai csoportban 50 kisgyermeket nevelő óvodának az udvarán csodálatos őszi napsütésben
tartott ünnepségen természetesen nem maradt el a születésnapi
torta elfogyasztása sem. Amint dr.
Farkas Istvánné Rozi óvónéni, tagóvoda vezető lapunknak elmondta,
pedagógiai programjuk központjában a szabad játék és az empátiával
teli nevelés áll a csendes, esztétikus
környezetet jelentő óvodaépületükben. 
Sz. K.

hírek, jegyzet

Békési újság

Ünnepi műsor
és szeretetvendégség
advent vasárnapjain
Több helyi civil és egyházi szervezet, továbbá a kulturális központ szervezésében idén megrendezik a Békési Advent rendezvénysorozatot. Advent vasárnapjain, december 1-jétől kezdődően fél
tizenegytől lesz ünnepi műsor, szeretetvendégség és karácsonyi kirakodóvásár a Széchenyi téren felállított Város Karácsonyfája és az ad-

tes, a Meskete Színház, továbbá a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének békési csoportja adja.
Az adventi vasárnapokat megelőző napokban kézműves foglalkozások lesznek a kulturális központban. November 28-án adventi
koszorú készítésére, december 6-án
mézeskalács díszítésére, december
13-án karácsonyfadísz készítésére

Békési Advent

venti óriáskoszorúnál lévő területen. A város keresztény felekezetei
képviselőjének igei üzenete és áldásmondása után köszöntőt mond
az egyes vasárnapokon Kálmán Tibor polgármester, a Békési Mikulás, Szegfű Katalin újságíró és dr.
Pálmai Tamás háziorvos. A műsort
helyi énekesek, dalkörök, kórusok,
iskolák és óvodák csoportjainak
tagjai, a Belencéres Néptáncegyüt-

nyílik lehetőség. A foglalkozások
ingyenesek és fél ötkor kezdődnek.
A Békési Advent sorozatot a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, a Békési Piacfelügyelet, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési
csoportja, a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület, és a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ szervezi. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

Olvasói levél
Tisztelt Békési Újság! Október 21-én a Kinizsi utca sarkán lévő üzlet parkolójában elvesztettem a pénztárcámat. Később visszamentem a
boltba, feltételezve, hogy ott felejtettem. Nemleges választ kaptam. Kijőve láttam meg, hogy a pénztárcám a kerékpárom csomagtartóján van.
Feltételezem, hogy a becsületes megtaláló az a fiatalember lehetett, aki
az autójában ott parkolt. Köszönöm neki a tettét és gratulálok a szüleinek, hogy ilyen becsületes embert neveltek.
Tisztelettel: egy kisnyugdíjas özvegyasszony
Az olvasói levelek tartalmával nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. A levelek szerkesztésének jogát fenntartjuk.
Írjon nekünk! E-mail címünk: bekesiujsag@gmail.com. Levélcím: 5630
Békés, Petőfi S. u. 20.
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Jegyzet

Nosztalgia
Hatvanat betöltvén különösen megtetszettek a világhálón
kerengő elméncségek. Kicsit korunk görbe tükre, amit kiolvashatunk belőle, és nagyon rímel
arra a drasztikus kijelentésre,
mely szerint gyerekeink, unokáink egyik legnagyobb mai ellensége az okos telefonnak becézett
kütyü. De mit is olvashatunk e
sorokban és sorok között? Lássuk:
„A mi időnkben az volt a büntetés, hogy: nem mehetsz ki az
udvarra! Ma az, hogy: kapcsold
ki azt a gépet, és mars, ki az udvarra! Mi még tudtunk kézzel írni, és bármikor fejben összeadtunk vagy összeszoroztunk két
egyjegyű számot. Amikor otthon
kizavartak havat lapátolni, nem
próbáltunk alkalmazást letölteni
hozzá. Mi a legmélyebb lelki nyugalommal nyaltuk meg az üveg
száját a házi-bulikon, mert nem
kellett attól tartsunk, hogy valamelyik mafla lefilmez, és másnap
felpattintja a youtube-ra. Minket
nem köszöntöttek fel nyolcszázan a szülinapunkon, csak húszan, de ők személyesen. Nem
volt se CD, se DVD, se más kütyü, viszont a lemezeknek két oldaluk volt és arra a sávra tettük,
amit hallani akartunk. Ha fintorogtunk az ebédnél, akkora nyaklevest kaptunk táplálék-kiegészítő gyanánt, hogy utána hetekig
nem volt proteinhiányunk. Mi
nem gyorskajáldába jártunk vacsorázni, hanem a konyhába. Mi
csak a színvonalat, a gólvonalat
és a felezővonalat ismertük, a bikini vonalat nem. Akkoriban végig lehetett stoppolni nyaranta a
fél országot. Ma már a kutya se
vesz fel stoppost, mert azt hiszi,
hogy csak le akarják nyúlni a kocsiját. Mi még mindent rendeltetésszerűen használtunk: a fürdőszobatükör előtt állva borotválkoztunk vagy fésülködtünk, de
eszünkbe se jutott volna lefényképezni magunkat. A kártyával
nem vásároltunk, hanem hatvan-

Pálmai Tamás
hatoztunk, és az egeret nem nyomogattuk, hanem agyoncsaptuk
szemétlapáttal. Nem voltak anorexiás tini lányok, mert amelyik
nem akart enni, az begyűjtött két
akkora maflást az apjától, hogy
utána még a fikuszt is lelegelte.
Nekünk a hétvégi kirándulás azt
jelentette, hogy elmentünk túrázni a hegyekbe, és nem azt, hogy
befészkelünk három napra egy
wellness-szállóba, naponta ötször
degeszre zabáljuk magunkat, és
utána sportolás címen áztatjuk a
ringlót a termálmedencében. Mi
a kertben játszottunk indiánosdit,
és nem a facebook Farmville-ben
parasztosdit. A „meleg” csupa
kellemes képzetet idézett fel bennünk, és meg se fordult a fejünkben, hogy a Rózsaszínű Párduc
vajon a fiúpárducokat szereti-e.
Mi kívülről tudtuk a rokonaink
és a közeli ismerőseink, barátaink
telefonszámát, akár 50-60-at is.
Ma mindenki egyet tud, ha tud:
a sajátját. Hozzánk képest Magellán, Marco Polo meg a többiek
nem egyebek nyugdíjas idegenvezetőnél: mi GPS nélkül jártuk végig a Trabanttal Magyarországot,
Erdélyt és Csehszlovákiát, sőt,
még a drezdai kempinget is műholdas segítség nélkül találtuk
meg. Akkoriban mi még magyarul beszéltünk: nem azt mondtuk, hogy lájkolom a csajszit, hanem hogy tetszik Mari. És végül:
akkoriban nem létezett Word. De
az adott szónak súlya volt…”
Nos, ezek a nosztalgia szavai.
De csak azok vajon? Vagy talán
az aggodalomé? Lehet, de tán
a bizakodásé is, hiszen mi vagyunk gyerekeink szülei és unokáink nagyszülei. Még rajtunk
is áll a dolgok mikéntje. Ha teszünk is érte.
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Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A legszebb emlék a szeretet

A hallás jelentősége
Az hallás életünk fontos része, nyilvánvaló, hogy a hallás romlása közvetlenül
hat az élet legkülönbözőbb területeire. A csökkenő hallóképességű emberek
egyre nehezebben értik a tévében, rádióban vagy a színházban a párbeszédeket, a társas szituációk kényelmetlenné válnak, mert társunk szavát nem
halljuk a hangzavarban, továbbá a hallásveszteség munkahelyi problémákhoz vezethet.
Az összefüggés egyértelmű a hallásveszteség súlyossága és az életminőség
romásának foka között. A hallásveszteségnek negatív hatásai vannak a fogékonyságra és a mentális képességre, a barátságokra és a barátokkal folytatott tevékenységekre, az önértékelésre, a biztonságérzetre és a partnerkapcsolatra is.

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

Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után. A pedagógus életcélja,
hogy a gyermeki szívekben ilyen
emléket hagyjon. De ki gondol az ő
szívére? A Szegedi Kis István Gimnázium és Általános Iskola Szánthó
Albert utcai telephelyén dolgozók
úgy gondolták, a már nyugdíjban
lévő kollégáik szívébe ők csempésznek olyan szeretetet, amely
arról beszél, hogy „nem felejtettünk el titeket”. Az idei családi
napot október 12-én, a volt kollégák előtti tisztelgésnek is szentelték. Meghívták a nyugdíjasaikat,
hogy legyenek velük. A szép számmal megjelent tanárokat, tanítókat a délután házigazdája és egyben ötletgazdája, Szeverényi Valéria köszöntötte elsőként, majd igei
köszöntőt Katona Gyula esperes

mondott, a város vezetés nevében
pedig Kálmán Tibor alpolgármester üdvözölte őket. Az iskola növendékei, a Kocsorné Csató Éva tanárnő által betanított ünnepi műsorral kedveskedtek az egybegyűlteknek. Az igazi meglepetés csak
eztán jött, mikor is az épület előtt
egy kopjafán szembesültek a saját
nevükkel, mint az intézmény szeretett, el nem feledett tagjaiként.
A kopjafa leleplezésénél Palatinus Pál intézményvezető igazgató
méltatta beszédében a munkásságukat. Bejelentette, hogy ezentúl
minden évben vendégül látják őket
ezen a napon szeretetük jeleként.
A megható alkalmat vendéglátás
zárta, a finom falatok mellett nosztalgiázhattak az egykor itt dolgozó
pedagógusok, immár kötetlen beszélgetés formájában. 
Gugé

Recept nélküli szerek megfázásra
A megfázásra recept nélkül kapható készítményekről fontos tudni, hogy ezeket nem szedhetjük tetszőleges dózisban. Fontos, hogy kérje gyógyszerésze
tanácsát és ne térjen el a betegtájékoztatóban leírtaktól!
– Enyhülést hozó hatása miatt, hajlamosak vagyunk akár tea helyett is iszogatni a forró italporokat. Sokan arra sem ügyelnek, hogy elegendő folyadékot fogyasszanak a készítmények mellé.
– Az előírásokat figyelmen kívül hagyóknál erősödő fülzúgás, száj- és bőrszárazság, állandósult orrdugulás vagy ismétlődő orrvérzések lehetnek.
– Mindenképp érdemes első körben ágynyugalommal, bőséges folyadékfogyasztással (kamilla-, csipkebogyó-, hársfatea + méz), fej- és torokfájás esetén vöröshagymalevél teát megpróbálni. Az orrjáratok szellőzését gőzöléssel,
orrmosással enyhíteni.
Mikor forduljunk orvoshoz? Ha a tüneteink ennek ellenére sem javulnak 3-4
napon belül, akkor mindenképp menjük el orvoshoz, aki személyre szabott
kezelést fog javasolni, amivel a szövődmények is elkerülhetők.
Forrás: www.gondoskodo.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 óra és 13–17 óra
Szo: 8–12 óra
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Békési sorsok, békési arcok

HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

Pedagógus mindhalálig
Interjúalanyom, Oláh Judit tanító, mint jómagam, de mégis egészen más apropóból figyeltem fel rá. Az udvarias, csinos hölgy szívesen beszélt nekem városunkban egyedüliként művelt hobbijáról,
a tsumame kanzashiról. Akkor miért címe a cikknek? Olvassák el a
vele készült interjút és megtalálják a magyarázatot!
- Mi a szakmád?
- A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanító-népművelő
szakon szereztem diplomát 1986ban. Általános iskolában tanítottam 25 évig. Aztán váltani kellett,

dor, Pesten él és mi más is lehetne,
mint szociális munkás. A lányom,
Nikoletta, Svájcban irodavezető
egy nemzetközi cégnél. A magam
ura vagyok.
- Milyen ember vagy?
- Mikor milyen. Azt sem mondhatom, hogy jó ember vagyok,
de nem vagyok rossz sem. Ésszerű határokon belül szívesen segítek másoknak. Mindig igyekszem
az adott helyzetben megtalálni

folyamatosan rendelhető!

Tel.: 00 36-30/466-83-69.

Fess
Rochilde
ÚJ ÁRU
ÉRKEZETT!

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Utánanéztem, hogy ez a technika Japánból származik és a
hajbavalók gyűjtőneve, amit szaténból készítenek. Te mit is csinálsz valójában?
- Bármit. Alapvetően szaténszalaggal és organzával dolgozom.
Az egész úgy kezdődött, hogy ír
csipkét horgoltam és mintákat kerestem a Pinterest-en. Elém került
egy szaténrózsa és megtetszett.
Természetesen megpróbáltam elkészíteni a rózsát, de az enyém
nyomokban sem hasonlított a képen lévőre. Többször próbálkozás
után jöttem rá, hogy meg tudom
csinálni, csak nem úgy, ahogy ott
láttam. Ezután elkészítettem az
első rózsacsokromat. A kézművesek alapvető tulajdonsága a hörcsögölés, azaz akkor is veszünk
anyagot, ha konkrétan nem is kell.
Így a fonal pihenni ment, én pedig rendeltem egy nagyobb tétel szaténszalagot egy nagykertől. Az is jellemző rám, hogy addig dolgozok a kukamanónak,
míg olyan nem lesz a darab, mint
amilyennek megálmodtam, mert
természetesen folyamatosan fejlesztem magam és mindent saját tervek alapján csinálok. Szinte bármit lehet szaténból alkotni,
a hűtőmágnestől a gyerekcsatig, a
menyasszonyi csokortól a sírcsokorig, kegyeleti koszorúig. Aki kíváncsi rá, hogy mi mindent alkottam már, az megnézheti a weboldalamon (www.szatenvarazs.hu),
de a közösségi oldalon is megtalál, a Szaténvarázs oldalon. Jelenleg csak közeli ismerősöknek, családtagoknak készítek ajándékot,
vagy amit szeretnének, mert a
munkám mellett kevés időm marad a hobbimra.

mert némi magánéleti válság arra
ösztönzött, hogy más irányba forduljak, így kerültem Békésre is 10
évvel ezelőtt. Már teljesen békésinek érzem magam. A felnőttképzésben találtam munkát, tanfolyamokat tartottam és innen egyenes
út vezetett a jelenlegi munkámhoz. Mint foglalkoztatási szakértő
egy Uniós projektben álláskeresőknek segítek munkát találni a munkaügyi hivatal megbízásából de
cember 31-ig. Utána a hobbimat
vállalkozóként szeretném folytatni. Gondolkozom webáruházban.
Rendezvények, piacok, vásárok jelentenék az értékesítési lehetőséget
az alkotásaimnak. Amit a megrendelő megálmodott, azt én megcsinálom.
- A család mit szól hozzá?
- Egyedülálló vagyok, mert a
gyerekeim felnőttek. A fiam, Sán-

a megfelelő viselkedést, a közös
hangot mindenkivel. Nem tudok
úgy meglenni, hogy ne csináljak
egyszerre két-három dolgot. Elkötelezett állatvédő vagyok a gyerekeimmel együtt és három örökbefogadott kutyám is van. Tőlem
telhetően segítem az Esély Állatvédő Egyesület munkáját, például adománygyűjtéssel rendezvényeken, ismerőseim körében. Ha
nyernék a lottón, kapna Békés
egy összkomfortos kutyamenhelyet. Vannak terveim, van jövőképem. Bárkinek szívesen segítek,
aki hozzám fordul a szakcsoporton
keresztül, nagyos sok fázisfotós leírásom van fenn a Facebook-on is.
Hiába, a pedagógus nem tagadja
meg önmagát. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Darányi
István kőszobrász.
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▶ őszi cipők
▶ dzsekik
▶ mellények
▶ sapka, sál
▶ és lakástextil

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

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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hírek, interjú

Békési újság

A Duna Tévében lesz látható ifj. Ma
hovics Tamás.

A Fölszállott a páva című tévés tehetségkutató műsor elődöntőjében bizonyíthatja tehetségét
a 11 éves békési ifj. Mahovics Tamás néptáncos, aki idén szólóban
próbál szerencsét a műsorban. A
2015-ös évadban Busai Bori párjaként táncolt, gyermeki bájával és
csibészségével sokak szimpátiáját
kivívta.
A Belencéres Néptáncegyüttes
szólistájának legközelebb a november 15-i élő adás alatt szurkolhatunk. A műsort a Duna Televízió
közvetíti.

NÉVJEGY

Staféta
Rovatgazda:
Serfecz Dávid

Név: Bécsi Marianna
Foglalkozás: Női-fér fi-g yermekfodrász
Kedvenc kön yv: minden , ami
az egészségünk megóvásáról szól
Kedvenc zene: Horváth Tamás
Kedvenc film : Sissi
Kedvenc étel, ital: töltött káposzta, édes
fehér bor
Kedvenc hely: családommal nyugis hely
en
Kedvenc idő töltés: kerékpározás
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
- A fodrászszakmát Békéscsabán tanultam ki, majd Békésen
érettségiztem a „Mezgében”. Közel 20 éve vállalkozó vagyok, ekkor nyitottam meg a Marianna
női-férfi-gyermek fodrászüzletemet. Voltak könnyebb és nehezebb időszakok, de úgy gondolom
és hiszem, hogy Békésen is lehet
boldogulni, még ha nem is mindig egyszerű. Munka mellett különböző fodrászversenyeken vettem részt, illetve az utánpótlásra,
a tanulók képzése is nagy hangsúlyt fektettek. 2012-ben sikeres
mestervizsgát szereztem. Ezt követően mentem férjhez. Két gyö-

nyörű gyermekünk született. Jelenleg dolgozom az üzletemben,
illetve fodrászokat vizsgáztatok
és segítem az Iparkamara munkáját. Teszem mindezt a férjem és
gyermekeim támogatásával, segítségével, hiszen a mai világban
nem egyszerű egyszemélyben feleségnek, anyának és vállalkozónak lenni.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Azt hogy a saját üzletemben
dolgozhatom, szakmámban mestervizsgát szerezhettem, illetve két
boldog gyermek édesanyja és egy
boldog férj felesége lehetek.
- Hogyan képzeled el az életed
10-20 év múlva?

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Elődöntőben
a békési táncos

9

- Jó embereket nevelni a gyerekeinkből, akik reményeim szerint
megtalálják Békésen a számításaikat. Szeretnék jó példát mutatni
nekik. Egészségben, harmóniában,
boldogan élni városunkban.
A Stafétát Tóth Szilviának adom
tovább.

Találkozás a Hópárduc feleségével
Óriási érdeklődés övezte Sterczer
Hilda, a 2013-ban hegymászás
közben eltűnt, elhunyt hegymászó, Erőss Zsolt özvegyének békési
látogatását. A fiatal nő annak apropóján érkezett városunkba október
18-án, hogy a Harmat Kiadó idén
megjelentette „A Hópárduc felesége – Életem Erőss Zsolttal” című
interjúkötetet, és ezt mutatták be a
helyi érdeklődőknek. Békésre jött
még a könyv szerzője, Révész Szilvia is. A Püski Sándor Könyvtár
olvasótermében velük Szegfű Katalin újságíró beszélgetett elsősorban a könyv elkészítésének körülményeiről, és az abban leírtakról.
Sterczer Hilda, aki maga is
hegymászó, őszintén beszélt néhai
férjéről, kapcsolatukról, életükről,
gyermekeikről, és természetesen a
hegymászás gyönyörűségéről, felszabadító, szabadságot adó érzéséről. Elmondta, hogy a hegymászók

A Tágas Tár Gyülekezet meghívására érkezett Békésre Sterczer Hilda (balra) és
Révész Szilvia. A könyvbemutatót hatalmas érdeklődés kísérte.

szeretik a természetet és élvezik az
életet. A hegymászásban az is szép,
hogy az ember távol van a civilizációtól, mintegy beleolvad a természetbe, eggyé válik vele.
Az eredetileg tanítónő végzettségű Szerczer Hilda elmesél

te, hogy az általa életre hívott
Hópárduc Alapítvány figyelemzavaros, nehezen teljesítő gyerekeknek szervez mászásoktatást, amely
kifejezetten jó hatással van rájuk.
Beszélt továbbá első békési látogatásáról is, ugyanis 2008-ban el-

kísérte az akkor még vőlegényét.
Erőss Zsolt a Madzagfalvi Napok
díszvendégeként tartott máig sokaknak emlékezetes élménybeszámolót addigi sikeres mászásairól.
Ismert lehet, hogy a testvérvárosunkhoz, Gyergyószentmiklóshoz erősen kötődő Erőss Zsolt
volt az első magyar, aki megmászta a Föld legmagasabb hegyét, a Csomolungmát, és összesen tíz nyolcméteres helyet hódított meg. Ő Magyarország egyetlen
Hópárduca. A címet olyanok viselhetik, akik megmászták az egykori
Szovjetunió mind az öt 7000 méternél magasabb csúcsát.
Sterczer Hilda beszélt saját
hegymászásairól, valamint arról is,
hogy közös gyermekeikben miképpen tartja életben apjuk emlékét.
Az interjúkötetben gyászának feldolgozásáról is őszintén vall.
Zsombok Imre
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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
A borosgyáni 4-es horgásztavon tórész eladó.
Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 70/236-35-37.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
867 m2-es építési telekeladó. 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.
Felújítás alatt lévő ház eladó a Tél u. 10. szám
alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 70/394-33-06.
Mátra utcában, a Fürdő szomszédságában
nagy portával rendelkező, felújítandó ház eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/33-93-474.
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.
Csatárkerten komfortos tanya eladó kövesút
mellett, melléképülettel, nagy kerttel, sürgősen
6.5 millió Ft-ért. Tel.: 30/96-18-765.
Kinizsi utcában kétszobás, összkomfortos,
régi típusú ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
20/435-53-36, 30/635-47-04.
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.
Csallóközi u. 25. alatti háromszobás, duplafűtéses, redőnyös ház eladó 1833 m2-es telken, garázzsal 7,6 millió Ft-ért. Tel.: 66/415-469,
30/612-70-21.
Asztalos utcában háromszobás ház eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 70/562-06-69.

Békési újság

Apróhirdetések
Családi ház eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.:
30/311-91-67.
Sirály utcában 130 m2-es, háromszobás, nappalis családi ház garázzsal, ipari árammal, gazdasági épületekkel eladó. Irányár: 12,9 millió Ft.
Érd.: 70/945-98-12.
Malomvégen téglaépítésű kockaház eladó.
Irányár: 13 millió Ft. Első emeletig lakásra cserélhető. Tel.: 30/914-36-33.
Békéscsabán, a Kazinczy lakótelepen földszinti
lakás eladó 14,5 millió Ft-ért vagy elcserélhető
békési házra a Malomvégen. Tel.: 70/335-75-86.
Városközpontban négyszobás, emeletes ház eladó. Irányár: 36 millió Ft. Tel.: 30/74-23-423.

Ingatlant keres
Egyszobás lakást vennék Békésen. 70/352-0158.
Egyszobás eladó lakást keresek Békésen, Mezőberényben. Tel.: 70/352-01-58.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben kert eladó gazdasági
épületekkel. Érd.: 30/468-73-38.
6,2 ha szántóföld eladó Békés külterületén, a
Gyulai útnál. 20/356-43-01.
1108 m2-es zártkert kőházzal Sebőkben eladó.
Villany, fúrt kút van. Irányár: 950 ezer Ft. Érd.:
20-9293-720.
Murvahelyen gyümölcsöskert kis házzal, pincével, villannyal, kúttal eladó. 30/495-49-62.
Szécsénykertben kert eladó. 20/285-18-50.
Borosgyáni határrészen (homokdűlőn) 1282
m2-es kert 40 db termő gyümölcsfával eladó.
Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 70/375-44-43.

Jármű, alkatrész
Elektromos kerékpár eladó. 30/349-18-80.
Plombás István, Farkas Gy. u. 2. Öregek Otthona, 1-es pavilon.
Mindenféle motorkerékpárt és megmaradt alkatrészeket keresek megvételre. 70/36-68-635,
66/412-862.
Használaton kívüli, üzemképtelen segédmotort,
nagymotort vennék. Tel.: 20/49-521-73.
Műszaki nélküli 1.6-os és 1,3-as Skoda Felicia
eladó. Tel.: 30/30-82-558.

Állat
Jércék eladók. 70/70-364-70.
Éves alpesi, idei bakok, bárányok, kosok eladók.
30/225-23-39.
Hagyományos takarmányon nevelt nagysúlyú
hízó eladó. 70/577-45-48.
Hasas koca eladó. Érd.: 70/240-73-50.
12 hetes, egerésző, szelíd cicák ingyen elvihetők. 30/214-75-81.
2 db 150-160 kg-os hízó eladó. Tel.: 30/398-4792.
Hízók és kecskék eladók. 70/426-48-10.
200 kg körüli hízó november-decemberi vágásra eladó. 70/36-66-985.
Gyöngyös eladó. 70/504-35-58.
Nagysúlyú mangalicahízó eladó. 70/365-98-46.

Társkeresés
47 éves, józan életű, dolgozó férfi élettársat keres. Gyermek nem akadály. 70/626-48-87.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő,
26 éves békési fiatalember feleséget keres. Tel.:
70/268-68-15.
Ötvenes nő komoly kapcsolatot keres korban
hozzá illő független férfival. Tel.: 70/214-26-37.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-20-30.
E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 0036-70/311-99-07.
Szobafestést-mázolást vállalok, akár tavaszi előjegyzésre is. Kis Zoltán. Telefon:
0036-30/843-2790.

Munkát keres, ajánl

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Háromszobás, felújított, nagy polgári ház felezhető telekkel eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. Érd.:
70/335-94-46.
Fáy utcában háromszobás, 71 m2-es lakás eladó, vagy kertes házra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 12,1 millió Ft. Érd.: 30/461-77-70.

Új és használt MTZ alkatrések és szerszámok
eladók. Tel.: 66/411-857, este.
Régi motorkerékpár és autó alkatrészeket keresek megvételre. Roncs, hiányos állapotú is érdekel. 70/36-68-635, 66/412-862.
Újszerű elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.:
70/218-59-72.

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

Nyugdíjas nő bejárói munkát keres heti egy-két
alkalomra. 70/379-47-08.
Bevásárlói, ebédhordói munkát keresek. 30/35718-43.
Idősgondozói, házkörüli kisegítői munkát keresek. Tel.: 30/504-07-11.
Bármilyen segédmunkát keresek vagy tehenészetben dolgoznék. Kőműves és idősgondozói
munka is érdekel. 20/33-20-768.

ingyenes apróhirdetés!

Egyéb

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

Akció! Száraz kemény konyhakész tűzifa
eladó. 3000 Ft/mázsa. Tel.: 0036-20/3966642.

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: december 12. kedd 12 óra

Felújításra szoruló MTD 395PO fűnyíró eladó.
Ár: 9900 Ft. Érd.: 70/436-94-94.
7,5 LE álló, négyütemű új benzines motor eladó.
Tel.: 20/775-97-25.
Békési Újság Kalendáriumokat keresek a következő évekből: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2015, 2016. Tel.: 66/643-971.

Régi mozsarat, vasalót, porcelánt, régi és forgalomból kivont magyar és külföldi pénzt, egyebeket vennék. Tel.: 20/49-521-73.
Etetőszék és utazóágy eladó. 70/360-94-92.
Idared és Jonagold alma eladó, 200 Ft/kg.
20/243-98-31.
E 400/1000 esztergagép eladó. 20/342-52-92.
630-as Slavia légpuska eladó. Tel.: 30/495-2173.
Eladó: pándi meggyfa-, veres és besztercei szilvafa csemete, 8 db télálló szabadföldi rózsaszín
hortenziatő. 20/355-77-26.
Hat pótkocsi birkatrágya eladó. 30/225-23-39.
Eladó: termő citromfa, alig használt kenyér
sütőgép. 30/612-70-21, 66/415-469.
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.
Télikörte és birsalma eladó. 20/355-77-26.
BMX kerékpár minőségi alkatrészekkel eladó.
Tel.: 30/30-82-558.
Kb. 2-3 vödör fekete dió ingyen elvihető. Arany
J. u. 55. 30/913-60-39.
Műkő virágváza párban eladó teraszra vagy temetőbe alkalmas. Tel.: 30/813-03-94.
Új gyümölcscentrifuga eladó. 20/243-98-31.
Pelenkázóasztal, kolbásztöltő, vaskályha, köszörű eladó. Érd.: 70/241-82-97.
Vashulladékot, rossz akkumulátort, régi bútort,
szerszámokat, hagyatékot veszek. 30/385-44-15.
6 m3 téglatörmelék ingyen elvihető. 70/225-4169.
Eladó: kissé rozsdás vas kis- és nagykapu, járókeret, szobavécé, gáztűzhely, régi színes tévé,
50 l üvegballon, papírkötésű Jókai-könyvek, automata mosógép, régi videomagnó, szalagos
magnó. Érd.: 70/403-52-42.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Disznóvágóasztalt, hagyatékot, tollat, satupadot,
gyalupadot vásárolnék. 70/217-22-67.
Használt lószerszámok eladók. Tel.: 30/397-2538.
120 l-es fagyasztószekrény, kerekes lombszívó
eladó. 30/536-98-98.
Rácsos gyerekágy, etetőszék eladó. Tel.:
20/440-53-28.
Vadonatúj „Repülő tündér” játék eladó 2800 Ftért. 20/290-84-06.
Jó állapotú Karancs vezetékes gáztűzhely eladó
15 ezer Ft-ért. Tel.: 30/56-77-539.
Régi zománcos babakádat, bádogtetőt, fateknőt, lemezkádat, régi szerszámokat vennék.
70/217-22-67.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi is
érdekel. Tel.: 30/513-19-56.
Kétszemélyes, ágyneműtartós rekamié, két fotel, terménydaráló eladó. Tel.: 30/612-70-21,
66/415-469.
Háromrészes fehér, ifjúsági bútor eladó 15 ezer
Ft-ért. Tel.: 70/388-43-04.
Western Energy 240 kombi gázkazán eladó 75
ezer Ft-ért. Tel.: 20/221-53-84.
Kétkerekű kocsi, üstház, 80 m 4x2,5 kábel eladó. Tel.: 20/440-53-28.
Eladó: fehér gyerekágy, mázsa, permetező, mérleg, varrógép, DVD-lejátszó. Érd.: 30/95-22-466.
Eladó: 25 l üvegballon, 10-20 l-es műanyag ballon, munkapad köszörűvel, horgászbotok orsóval,
szőlőprés zúzóval, nagyképernyős színes tévé
3000 Ft-ért. Tel.: 66/744-003, 30/203-73-41.
Eladó: háromrészes ülőgarnitúra, gázpalack, 3738-as munkásbakancs, előszobafal, rekamié,
ablakszárnyak, női kabátok és bundák, női kerékpár, szilvapálinka leadó. Tel.: 30/905-49-14.
Veresszilva-pálinka eladó. 30/50-40-711.
Eladó: dohányzóasztal, ágyneműtartó, kondigép,
2 db kétszemélyes ágyneműtartós ágy. Érd.:
20/331-69-82.

hirdetés
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Gergely Róbert koncertezik
November 30-án, szombaton 17
órától Szécsi Pál születésének 75.
évfordulója előtt tisztelegve koncertet ad Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban Gergely Róbert. Az eMeRTon-díjas
énekes-színművész olyan slágereket
ad majd elő, mint például a „Csak
egy tánc volt”, a „Violák”, az „Én
édes Katinkám”, a „Karolina”, a

Ann

„Gedeon bácsi”, a „Két összeillő
ember” vagy a „Szeretni bolondulásig”. A közel 80 perces emlékkoncerten számtalan személyes visszaemlékezés, filmbejátszás, egyéb érdekesség és kulisszatitok is láthatóhallható lesz. Jegyek a helyszínen
2500 Ft-os áron elővételben és az
előadás előtt is megválthatók. Bővebb információ: 66/411-142. 
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Tetováló Szalon
Sminktetoválás Természetesen a Szépségedért!

Kinek ajánlom
a szemhéjtetoválást?

Érdeklődjön, foglaljon MOST időpontot:

bekesimikulas@gmail.com

KERESSE A FACEBOOK-ON IS: /BEKESIMIKULAS

Frissítő és Relaxáló Masszázs!
Ha fáj a háta, lába, nyaka, dereka
vagy csak lazítani szeretne, esetleg
épp felfrissülésre vágyik? Jelenkezzen bátran!

Szeretettel várom Békésen,
a Malomasszonykert utca 1/2. szám alatt.

Kelemenné Szabó Krisztina
gyógymasszőr
Időpont egyeztetés:
hétfőtől péntekig 9-17 óra között.
Telefon: 0036-30/74-30-228.

Berill

Ékszer
és Zálogház

Óriási arany ékszer kínálattal és kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

Ajándékozzon
arany ékszert
karácsonyra!

Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Csere akció! Vásárlás esetén a 8000 Ft/grammos árba beszámítjuk aranyát.

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

áron

i

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!

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

re k

Címem: Békés, Szélső utca 49.
Bejelentkezés telefonon: +36-30/477-91-77

Tavaly már megismerhette az Igazi Békési Mikulást,
akit idén is otthonába hívhat!

ze

– Unod a mindennapos sminkelést?
– Nem tudod megrajzolni az egyforma tusvonalat?
– Szeretnéd a szemedet hangsúlyozni, de nem tudod,
hogy hogyan kell?
– Szeretnéd elkerülni, hogy a sminked elmaszatolódjon,
elkenődjön?
– Szemüveges vagy és nehezen megy a sminkelés?
Ha a válaszod bármelyik kérdésre igen, akkor neked is
ajánlott a szemhéjtetoválás!

RENDELJE OTTHONÁBA A MIKULÁST!

a ra

Beton kerítéselemet elbonthatók és ingyen elvihetők. Érd.: 70/335-75-86.
2 mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 30/442-89-74.
20 l-es rozsdamentes, duplafalú pálinkafőző 25
ezer Ft-ért eladó. 30/542-77-01.
Jó állapotban lévő 4 LE B375 típusú rotációs
kapa betegség miatt sürgősen eladó. Irányár: 25
ezer Ft. 70/236-35-37.
Eladók: középszőnyegek, dohányzóasztalok, csaptelep, befőttes üvegek (0,7 l és 1,7 l),
Lucznik láppal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-8374.
Női és férfi bőrkabátok, új bundák, újszerű vérnyomásmérő hagyományos fonendoszkóppal,
bőröndök, katonaláda, elektromos fűnyíró. Tel.:
30/272-43-50.
7,5 kW, 14,5 A2500 ford. villanymotorral meghajtott 200 fm-es öntöződobot működtető TTM
25/16 magasnyomású szivattyú (új, gyári) eladó
80 ezer Ft-ért. 30/542-77-01.
Musiccenter rádióval, masszázsfotel, víztisztító,
munkapad székkel, demizsonok, befőttes üvegek, új gyümölcscentrifuga, 2 db kézi súlyzó.
Tel.: 30/272-43-50.
1 tonnás láncos emelő (Flassnicug) 3 fm-s pályán 4 m-es tartógerendával 25 ezer Ft-ért eladó. 30/542-77-01.
Eladó: piaci mérleg, bolti mérleg, régi rádiók, 26os női kerékpár, vászon olajfestmények, régi
temperafestmények, régi mélytányérok, lapostányérok, pálinkás készlet, gumikerekű kézikocsi, lakatosszerszámok, hegesztő, kézifúró, lemezvágó olló. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.

* **

Összecsukható kétkerekes rokkantkocsi, teatűzhely, hordozható csempekályha, 25 l-es üvegballon eladó. Tel.: 20/58-25-576.
Eladó: Robi 55-ös rotakapa, 50 l üvegballon, kézi
kocsi. Tel.:20/20-60-161.
Dióbél eladó 1700 Ft/kg áron. Érd.: 30/258-0469.
Szilvacefre eladó. 20/200-50-78.
Szekrények, kanapéágy, 170-es kád, gázrezsó
eladó. Tel.: 20/994-65-74.
Konyhaszekrény, ebédlőasztal, könyves szekrény eladó. Tel.: 20/571-83-79.
Női és férfi, kézzel varrt bőrövek eladók. 70/41125-69.
Asztalos gyalupad, nagykapu, rota járókerék,
rota szivattyú eladó. 20/545-07-12.
Sütnivaló tök és férfi kerékpár eladó. Érd.:
66/410-204.
Villany- és gáz-vízmelegítő, szagelszívó, étkészlet, Samsung nagyképernyős tévé eladó. Érd.:
70/410-62-32, 66/634-333.
5 mázsa szilvacefre eladó. 20/391-74-90.
Szőlőből készült cefre és szőlőből készült pálinka eladó. Tel.: 30/907-40-66.
DCS 520-as benzines Makita láncfűrész 3,3 LE,
45-ös láncvezetővel kihasználatlanság miatt eladó. Tel.: 30/822-47-88.
Gáztűzhely, bojler, férfi kerékpár, barna jénai étkészlet eladó. Érd.: 70/410-62-32.
Vadonatúj 10 kg-os nagykalapács eladó. Érd.:
66/411-857, este.
Rotakapához kocsi eladó, 50 l-es üvegballon kosárral. 30/495-49-62.
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Őszmarasztaló címmel október
18-án tartotta meg hagyományos
rendezvényét a Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája. A programot idén az Epreskerti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány által elnyert pályázati forrásból
(NEA-UN-19-EG-0014) tudták
finanszírozni, a Miniszterelnökség,
a Nemzeti Együttműködési Alap
és a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásával. Az óvodások,
meghívott vendégek, együttműködő partnerek és a visszahívott
volt óvodások szórakoztatásáról
Pepe Manó (Baracsi István) előadóművész gondoskodott interaktív, zenés előadásával. A kisebbek őszi versekkel kedveskedtek, a
nagycsoportosok hangulatos gyermektáncot adtak elő, majd játékos vetélkedőben versenyezhettek
mindannyian. A meglepetés és a
megvendégelés sem maradhatott
el. Volt gyümölcskóstolás, vattacukrozás is. Őszi termések, színes
levelek-ágak-virágok dekorációjával varázslatos őszi környezetben
élvezhették a jelenlévők a verőfényes októberi délelőttöt, amely
vidáman, tartalmasan, élmények-

ben gazdagon telt el. A rendezvény célja, hogy a gyermekekben
elmélyüljenek az évszakkal kapcsolatos ismeretek, és számukra
gazdag tapasztalatszerzésre adjon
lehetőséget. A személyiség sokoldalú fejlesztéséhez elengedhetetlen a közös élmény, az örömteli együttlét, melyet sikerült megvalósítaniuk a szervezőknek már
a felkészülés, majd a rendezvény
során. A remények szerint további
eseményekre is lesz lehetőségük az
elnyert 200 ezer forintos pályázati
támogatásból.

című kiadvány!

Összefoglaló téma: „Szülőföld. Anyaföld. Békés.”
A kötet a következő helyeken vásárolható meg:
 Cerka papírbolt
 Püski Sándor Könyvtár
 Barta kereskedés
 Antikvárium
 Békési Uszoda
Ára mindössze 850 Ft/db.
Minden könyvhöz
ajándék könyvjelző!

Karácsonyi

ajándéknak is kiváló!

Kihagyhatatlan!

Imaházépítésre fordítják
a verseskötet bevételét

Idős korában költözött
haza Békésre
Az önkormányzat egyik kedves hagyománya, hogy születésnapjuk alkalmából köszönti a
szépkort megélt polgárait. Kovács Ferencné Anna néni 1929.
szeptember 14-én született. Huszonévesen a fővárosba került.
Élete nagy részét Budapesten töltötte, ahol nyugdíjazásáig varrónőként dolgozott, részlegevezetői
feladatokat is ellátva a Budapesti
Finomkötöttárugyárnál. Békésre
10 évvel ezelőtt költözött vissza.
Nyugdíjas napjait tevékenyen tölti, szabadidejében szívesen hallgat rádiót. A jókívánságok mellett Anna néni átvette a polgár-

Megjelent és már kapható
a Békési Kalendárium 2020
160 színes oldalon
színvonalas írások, fotók Békésről.

Fotó: Gazsó János.

fizetett hirdetmény

Őszmarasztaló
az Epreskerti Óvodában

mestertől az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt köszöntő
okiratot.

Újabb verseskötete jelent meg
Surman Lászlónak. A pünkösdi lelkipásztor „Akarom, élj” című kötetét október 18-án, a Püski Sándor Könyvtárban mutatták be az
érdeklődőknek. A szerző elmondta, hogy a haiku, tanka, apeva
és szabad versekből összeállított
könyve jótékony célt szolgál. Eladásának teljes bevételét a leendő
mezőberényi pünkösdi imaház és
közösségi tér építésére kívánja fordítani. A kötet nyomdai munkája Békésen készült el, és egy váro
sunkból Kanadába elkerült személy finanszírozta a kiadást, így
az értékesítéséből származó bevétel
ezt a nem mindennapi célt hivatott
elősegíteni. A kiszemelt telket már
sikerült megvásárolniuk, de a tervezés és építkezés még nyilván ezután következik.
Surman Lászlónak egyébként
nem ez az első verseskötete. Közel

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).
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Hosszú idő után adott újabb verseskötetet Surman László.

húsz éve hármat is kiadtak, majd
hosszú csend következett. Az önmagát a magyar és roma kultúrához egyaránt közel érző szerző az
eltelt két évtizedben is írt, de az
online térben publikálta jegyzeteit, esszéit és verseit. A könyvbemutatót felolvasással a Reményhír
Intézmény Eötvös iskolájának kisiskolásai, valamint gitárral kísért
énekekkel Adamik László színesítette. 
Szegfű Katalin
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Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Kiállítás a mesékről

Horváth Hajnalka (középen) kiállítását dr. Pálmai Tamás nyitotta meg. Balról
Bartyik Gitta meseterapeuta.

Rendhagyó kiállítás volt látható a kulturális központban az elmúlt hetekben. A „Mesék az életről” című tárlaton Horváth Hajnalka helyi alkotóművész 17 alkotása
került a kápolnaterem falaira, meseillusztrációk illetve mesék kulcsmondatainak továbbgondolásai. A
kiállításmegnyitó különlegességét
a számos közreműködő jelentette. Régi korok zenéivel zeneiskolások léptek fel, találós kérdésekkel Orovecz Zita és Szabolcs színesítette az alkalmat, és emlékezetes
még Nagy Edina Éva, heppiskolás

kisdiák Mátyás királyról szóló mesemondása is. A kiállítás létrejöttében szerepe volt Bartyik Gitta pszichológus-meseterapeutának, aki
szintén elmondott egy mesés történetet. A tárlatot dr. Pálmai Tamás
nyitotta meg, kiemelve a mesék jelentőségét az emberek életében. Kifejtette, hogy a sokféle változás közepette is ez állandó, azaz a mesék
mindig a társadalmi és kulturális
értékek, viselkedési normák átadását szolgálták. Segítették megérteni
a világot, a társas érintkezés szabályait, és ez ma is így van.  Sz. K.

Kövesse a Békési Újság híreit

a közösségi oldalon!
Címünk: www.facebook.com/bekesujsag

Évzáró vacsora
a mozgáskorlátozottaknál
Közel 190 személy részvételével
tartotta meg hagyományos évzáró
vacsoráját október 12-én a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi
csoportja. Az itteni tagok mellett a
környékbeli településekről is érkeztek sorstársak, mintegy hetvenen.
A vacsorát most először Fogyatékossági Nappal kötötték össze,
melynek során vércukor-, vérnyomásmérést végeztek, valamint boka-karindex méréssel az érszűküle-

tet kívánták a szakemberek korán
felismerni. Eltérések észlelése esetén szakorvoshoz irányították a betegeket – tájékoztatott Laukó András egyesületi elnöke. Az ingyenes
szűrésre óriási volt az érdeklődés.
Később a vacsora alatt Petneházi
Géza élőzenéje mellett mulatoztak
a békési mozgáskorlátozottak. A
rendezvénynek a Reményhír Intézmény általános iskolájának étkezdéje adott otthont. 
Sz. K.

Rózsa Sándor emlékére
Elhunyt Rózsa Sándor, a Szegedi
Kis István Református Gimnázium
műszaki rajz és informatikatanára.
Halála váratlanul ért mindenkit.
Miskolcon szerzett mérnöki képesítést, aztán mégis a tanári pályát választotta, pedagógiából
mesterfokozatot szerzett. Egykori
alma materében tanított műszaki
rajzot, később informatikát. Nyaranta fáradhatatlanul szervezte a
címerező táborokat, hogy munkához és így egy kis jövedelemhez segítse a dolgozni szerető diákokat.
Sok kedves anekdota kering róla a táborokban megtapasztalt jó
humoráról, éleslátásáról, praktikus leleményességéről. Rózsa Sándor tanár úr nagy tudású, de nagyon szerény, csöndes és bölcs ember volt. Mindig nagyon meggondolta, mire adja áldását, de amit
egyszer elhatározott, ahhoz szigorúan tartotta magát. Jó emberismerő volt, és tudta, miért érdemes
és miért hiábavaló harcolni. Igaza
volt, az élet túl rövid ahhoz, hogy

fölösleges, talmi dolgokkal bíbelődjünk. Sokkal többet kellene törődnünk egymás megbecsülésével,
szeretetével.
Temetésén óriási eső hullott.
Mintha az ég is siratta volna.
Elment egy tanár közülünk.
Ne mondjuk, hogy meghalt, mert
amíg tanítványai szeretettel emlékeznek meg róla, addig köztünk él.
Gellénné Körözsi Eszter

Kultúra
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Egy nyelvet beszélünk
Mit nem beszél az a német?

Se szeri, se száma azoknak a szólásoknak, amelyek a németben és
a magyarban ugyanazt jelentik, sokkal érdekesebb megnézni tehát,
mik azok, amik különböznek. Amikor úton vannak, ők „tengelyen
vannak”, amikor mi citromba harapunk (azaz megteszünk valamit,
ami szükséges, de nem szerethető), akkor ők savanyú almába. Amikor mi egy kukkot sem értünk, akkor ők csak a pályaudvart. Ha
egy focinemzet „alacsonyan tartja a labdát”, akkor nem megy bele a kockázatokba, ha pedig „rajta marad a labdán”, akkor az ügyre
koncentrál. Amikor mi azt mondjuk, „támaszkodj az OTP-re!”, ők
annyit jegyzenek meg: „Nem vagyok a Bank of England!” Ha mi lehetetlennek találunk valamit, megesszük a kalapunkat – a németek
meg a seprűt. Ha náluk valaki vadházasságban él, arra azt mondják:
sültkrumpliviszonyt ápol. Mi összébb húzzuk a nadrágszíjat, ők kisebb zsemléket sütnek. Magyar szólás nincs rá, de nagyon szemléletes, ha valaki nem hagyja elvenni a vajat a kenyeréről (nem hagyja
magát becsapni), ellenben ha minden rendben, akkor úgy is mondják: minden vajban. Ez utóbbinak az a meglepő magyarázata, hogy
az értékes tárgyakat, mint például a különleges porcelánt, régen olvasztott vajban szállították.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok
november 12. - december 19. között
November 16. szombat 18 óra
Optimum Solar-BFKC – Kecskemét bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
November 20. szerda 16:30-tól
Filmklub a könyvtárban. Műsoron
a Hosszú jegyesség című francia
film. A belépés díjtalan.
November 21. csütörtök 9 óra és 10:30
Kópé kakas királysága. A Meskete
Meseszínház előadásában a kulturális központban. Jegyár: 500 Ft.
November 30. szombat 17 óra
Gergely Róbert emlékkoncert Szécsi Pál születésének 75. évfordulója
előtt tisztelegve a kulturális központban. Jegyár: 2500 Ft.
November 30. szombat 18 óra
Optimum Solar-BFKC – Balmazújváros bajnoki férfi kézilabdamérkőzés.
Sportcsarnok

December 10. kedd 17 óra
GA-Pix Fotó kiállítása a kulturális központban. A belépés díjtalan.
December 11. szerda 16:30-tól
Filmklub a könyvtárban. Műsoron
a Szállnak a darvak című szovjet
filmdráma. A belépés díjtalan.
December 14. szombat 19 óra
Ray Cooney: Nicsak, ki lakik itt?
A Bánfalvy Színstúdió színházi
előadása a kulturális központban.
Jegyár: 3.900 Ft.
December 18. szerda 17 óra
Kórusok Karácsonyi Hangversenye a református templomban. A
belépés díjtalan.
December 19. csütörtök 19 óra
Tolcsvay és Barátai Békésen - Karácsonyi nagykoncert a kulturális
központban.
Jegyár: elővételben 3500 Ft, az
előadás napján 4000 Ft.

A madzagvasúttól
a szertornázásig

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).
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Ötvenedik érettségi találkozó zajlott a gimnáziumban.

A Szegedi Kis István Gimnáziumban 1969-ben végzett IV/A
osztály szeptember 18-án tartotta ötvenedik érettségi találkozóját. A 25 fős osztályból 14-en látogattak vissza egykori iskolájukba. Az öregdiákok közül öten már
elhunytak, emlékükre mécsest
gyújtottak, néhai tanáraikra emlékezve az iskolai emlékfalat koszorúzták meg. Az ötven év alatt
most harmadszor találkoztak a
közösség tagjai. Érdekesség, hogy
az osztályban csak három békési
volt, a többiek más településekről
érkeztek. Mint akkoriban jónevű
gimibe, jöttek még a Dunántúlról
is, de a legtöbben azért a környék
falvaiból érkeztek a tehenészeti
szakosodású osztályba. Sok gyakorlati foglalkozáson vettek részt

az évek alatt és végül érettségizett
szarvasmarha-tenyésztők lettek.
Legemlékezetesebbek a Hidasháti
Állami Gazdaság muronyi telepére történő „madzagvonatozások” voltak, amint azt többen is
felidézték. A beszélgetés közben
felemlegették a „Királyt”, Polgár
Lajos akkori iskolaigazgatót, matematika tanárukat, akinek szigorú tekintetétől mindenki rettegett. Sokat emlegették még testnevelő tanárukat, Kecskeméti Gábor tornász olimpikont is, aki úgy
jutalmazta jó magaviseletű diákjait, hogy az órák során egy-egy
tornaszeren gyakorlatokat mutatott be.
A találkozót Kovács Imréné Joó
Erzsébet szervezte meg.
Szegfű Katalin

Kedves Irodalmi Alkotó!
Mindannyiunk alapvető vágya, hogy amivel foglalkozik, abban fejlődjön. Ha Ön verset, prózát ír, és szeretné abban fejleszteni magát,
akkor Önnek Mezőberényben, az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Irodalmi műhelyében a
helye!
Itt hasonló érdeklődési alkotók társaságában jeles írók, költők műveit elemezve szakmai fogásokat tanulhat, illetve saját műveiről segítő szándékú véleményt kaphat. További információ kérhető Molnár
Lajostól. Telefon: +36 20/226-96-90. Jelentkezés néhány írása beküldésével az ujsag@mezobereny.hu e-mail címen.
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Két ultrafutó indult
a tereptúrán

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

Első alkalommal rendezték meg
az Ultrabalaton Trail elnevezésű,
a Nemzetközi Terepfutó Szövetség által is regisztrált terepultrát.
A verseny a Balaton északi partján, Csopak mellől indulva, hegyes,
dombos területen vezetett. A rendezők egy 100 km-es útvonallal,
összesen 2071 méter szintkülönbséggel, és változatos terepviszonyokkal készültek. A jól futható
erdészeti és mezőgazdasági utaktól, a még mászni is nehéz, helyenként 20 százalék fölötti köves, sziklás emelkedők és lejtők is megtalálhatóak voltak az útvonalon.
Békésről ketten indultak a versenyen. Ilyés Tamás a 42 km-es,
1090 méter szintemelkedést magába foglaló terepmaratonon, az erős
mezőnyben 3 óra 58 perces idővel
az 5. helyen ért célba. Az ezüstérmes és Tamás között mindössze 4

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.

Bocskay Árpád és Ilyés Tamás.

perc különbség volt. Dr. Bocskay
Árpád a 100 km-es számban indult, és 17 óra 9 perces idővel az
52. helyen ért célba. Versenyét nem
várt rosszullét nehezítette, így teljesítménye különösen tiszteletreméltó.

Serdülő bajnoki cím

Igényeivel forduljon
hozzánk bizalommal.

Tölgy és bükkfa tűzifa
konyhakészen és kugliban.

- 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

Fotó: Amatőr felvétel.

Tel: +36/70-281-09-41.

Esküvői fotózás

A dobogó legfelső fokán a békési súlyemelő tehetség, Fekécs Szilárd.

A közelmúltban Ászáron rendezték a serdülő és ifjúsági súlyemelő
magyar bajnokságot. A Békési TE
súlyemelő szakosztályát két serdülőkorú sportoló képviselte. Fekécs Szilárd a serdülők 73 kg-os súlycsoportban indult. Esélyeshez méltó versenyzéssel, hatalmas, 77 kg-os előnyel lett
bajnok. Fölényére jellemző, hogy

Horgász
szemmel
Ragadozók
a Körösökön ősszel

Fotó: Amatőr felvétel.

Asztali és hordozható
számítógépek javítása,
karbantartása, bontása
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106+136=242 kg-os teljesítményével még az ifik között is ő nyert volna. A serdülők 61 kg-os súlycsoportjában indult a 13 éves Nagy Zsolt.
Nagyszerű egyéni csúccsal, 137 kg-os
eredménnyel az ötödik helyen végzett. A két sportoló versenyve való eljutását a Békési Futball Club támogatta. Edzőjük: Balog János.

Az ősz a pergető horgászok szezonja. A ragadozók a gyarapodásra készülnek és ebben az időszakban könnyebben is megfoghatók.
A Körösökön vízeresztési időszakban - amikor a duzzasztókat napi rendszerességgel eresztik a vizet - a ragadozók elkezdik keresni
a számukra megfelelő táplálkozási
helyeket. A balinok a nappali napfényes órákban foghatók. A Körösök felgyorsulnak, a balinok erre várva támadják a sneci rajokat,
sokszor látványos rablásokkal jelzik, hol tartózkodnak a sneci rajok.
Ezért figyelni kell a vízfelszínit és
ekkor kell a műcsalinkkal támadásba lépni. Nagyon sok jó balin
csali van forgalomban. Elsősorban
ezek wobblerek, a thril illetve x-rap
modellek, amik az elmúlt évek siker csalijai, és jópár kapitális balin
kifogását eredményezték.
A süllők is becserkészhetők, de
ez a halfaj szigorúan a fenékről támadja a felettük vonuló keszeg és
sneci rajokat. Süllő horgászatakor
fontos jó helyet és jó napszakot választani. Táplálkozásuk a reggeli illetve a késő esti órákban aktívabb,
ezen időszakban lehet eredményesebben pergetni rájuk. Az egyik leghatékonyabban működő műcsali
a gumihal és hozzá való jigek vagy
csebaruskák, ezeknek az összebalanszírozott működése és a megfelelő
vontatása hozza támadásba a süllőket. A műcsalinkat a szín, a méret,
a forma és a rezonancia határozza meg, de talán mégis a jó helyválasztás és kitartás hozza meg a számunkra a várt ragadozót a Körösön.
Szekerczés Sándor

Következő lapmegjelenés:
december 17.
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Hírek, tudósítás

Szakképzési Fesztivál
a Mezgében

Fotó: G.F.F. Békési Szakképző iskola

Harmadik alkalommal rendezték meg a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolában az őszi Szakképzési Fesztivált, amely egyben
rendhagyó nyílt nap és pályaorientációs nap volt. A szervezők szakmaszigetekkel, előadásokkal, standokkal, kínáló pultokkal, bemutatókkal
készültek, várva mindenekelőtt a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat. A nap elején a
középiskolásokhoz érkeztek munkaerő piaci szereplők, hivatalok,
intézmények, hogy tájékoztatást adjanak a
munkakezdés nehézségeiről, lehetőségeiről. Az általános iskolás érdeklődők végigjárták a szakmaszigeteket, kipróbálhatták
A sztárfellépő Mohamed Fatima énekes volt.
a szakmák alapfogásait, megkóstolhatták
cukrászok, vendéglátósok, mezgések által készített finom falatokat. A
sportpályán hatalmas mezőgazdasági gépekre lehetett felmászni, kipróbálni, vezetni. Külső gyakorlati képzőhelyek bemutatták, hogyan
is zajlik a képzés. A nap végén zenés műsorok következetek. Elsőként
a békéscsabai Premier Szakgimnázium növendékei tapsoltatták meg a
fiatalságot, majd Mohamed Fatima énekes varázsolt fergeteges hangulatot az iskolaudvarra.

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

Érdeklődni: 30/914-1018
A Békési Újság megjelenését támogatta:

Békési újság

Tisztelt Ingatlanhasználók!
Zöldhulladék gyűjtésére szolgáló (240 literes) edények átvehetők
Békésen, a Verseny utca 4. alatt november 14-én (csütörtökön), és
november 15-én (pénteken) 8-17 óráig, míg november 16-án (szombaton) 8-16 óra között.
Az edények átvehetők érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatását követően, meghatalmazott esetén írásbeli meghatalmazás birtokában.
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

Eljutott Gyergyóba
az adomány
Jelentős összértékű háztartási
nagygépekkel sikerült idén támogatni a gyergyószentmiklósi
Szent Anna Otthonban élő gyerekeket a hét éve útjára indított
Testvérek Kenyere mozgalom
szervezőinek. A Békési Újságnak
Öreg Gábor főszervező elmondta,
hogy a békési gazdáktól összegyűjtött búzaadományból - és a Gyergyóból érkező búzából - a Lipiliszt
Kft. őrölt lisztet, abból kenyeret
Csapó Imre pékmester sütött. Az
1320 kisült kiscipót helyi lakosoknak különféle helyszíneken értékesítették. A befolyt adományokból,
továbbá a Madzagfalvi Napokon
eladott pogácsák vételárából, és
a gazdáktól érkezett pénzadományokból végül sikerült két automata mosógépet, két hűtő-fagyasztó-

szekrényt, egy mikrohullámú sütőt
és egy gáztűzhelyt megvásárolni és
az elmúlt hetekben elvinni erdélyi
testvértelepülésünkre, ahol a Szent
Anna Otthonban 42 nehéz sorsú
gyermek nevelkedik. Vittek még
tisztítószereket, takarítóeszközöket és tartós élelmiszernek nagy
mennyiségű száraztésztát. Valamint a megmaradt lisztet, melyből
jutott a kászoni gyermekotthonba
is, amit ugyancsak évek óta támogat ez a kezdeményezés.
Öreg Gábor a Békési Újságon
keresztül mond köszönetet a Testvérvárosok Kenyere program segítőinek, a gazdáknak, a vásárlóknak és a Gál Ferenc Főiskola Békési
Szakképző Iskola diákjainak és tanárainak, akik szintén e mozgalom
mellé álltak. 
Sz. K.

Bízd jó kezekre a tested!

Tóth Bernát Tamás gyógymasszőr
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Kezeléseim:
- Hátmasszázs
- Narancsbőr elleni cellulitis kezelés
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- Teljes test masszázs
- Mézes-csokoládés masszázs, köpölyözés,
kineziológiás tapaszok alkalmazása
5630 Békés, Ady Endre utca 12/C

Tel: +36 30 30 82 558
Ne törd a fejed, hogy melyik masszázsszalonba indulj, csak hívj! Házhoz is megyek!

