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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

„A művészet tragikus
Isten-keresés” 2. oldal

Békésen ünnepelt no -
vember 7-én a Mun -
kás párt           3. oldal

Fórum a szabad vasár-
napért              5. oldal

Amerikai diák a refor-
mátus gimnáziumban

7. oldal

Lapunk
tartalmából

NOVEMBER 15-22.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

NOVEMBER 22-29.
Levendula Patika (Csabai u.)

NOVEMBER 29.-DEC. 6.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Miniszteri látogatás
November 7-én, pénteken térségünk vendége volt dr. Matolcsy

György, a polgári kormány volt gazdasági minisztere.
Mezőberényben tartott lakossági fórumot délután, előtte azonban
városunkban is látogatást tett, melynek során megismerkedett
Békés fejlesztési elképzeléseivel, terveivel, kiemelten a járóbeteg-
szakrendelés komplex fejlesztési lehetőségeivel. Az egészségügyi és
szociális bizottság elnökével, dr. Rácz Lászlóval és a városépítésszel,
Csökmei Lászlóval folytatott szakmai eszmecserében kiemelte a
három város (Békés, Gyula és Békéscsaba) közös pályázásának elő-
nyeit. Beszélgető partnereivel együtt megtekintette Dánfokot,
egyetértve azzal a véleménnyel – a látott lehetőségek alapján is –,
mely szerint itt is széleskörű továbbfejlesztési lehetőségek vannak.

Nem tudja mit vegyen
karácsonyra szeretteinek? 
Olvasnivalót Békésről!

A 2009-es Békési Újság Kalendárium az alábbi helye-
ken kapható: 
- Békési Könyvtár
- Biotermékek Boltja
- Antikvárium
- Fa-Kuckó játékbolt
- Omniához közeli 

újságos pavilon
- Juhos Fotó
- Cerka papírbolt
- Lagzi cukrászda
- Nyugdíjasok Háza

Csak 645 Ft! 
Karácsonyi ajándéknak is!

Ajándék
rendőröktől

November 25-én, kedden
sö tétedés után a város két
pontján, a Rákóczi utcán és a
Petőfi utcán a kerékpárosok
ellenőrzésére kerül sor. A rend-
őrök az ellenőrzés alá vont
kerékpárosok részére fényvisz-
szaverős karpántot adnak aján-
dékba, a kerékpárokat pedig
küllőprizmával és fényvissza-
verős matricákkal látják el.

Mindez része a Békés Me -
gyei Baleset-megelőzési Bi -
zott ság kéthetes propaganda
akciójának, amit a kerékpáros
balesetek csökkentése érdeké-
ben hirdettek meg. Az év első
kilenc hónapjában Békés me -
gye útjain 204 olyan személyi
sérüléssel járó közúti közleke-
dési baleset történt, melynek
kerékpáros résztvevője volt.

Dr. Marjovszky Tibor deb-
receni egyetemi tanár arról
adott tájékoztatást, hogy mi re
valók a Biblia eredeti nyelvei.
Főleg az Ószövet ség ről be -
szélt, melynek eredeti nyelve a
sémi. Hangsúlyozta a görög
nyelv fontosságát is a bibliaol-
vasásban, sőt egyenesen kije-
lentette, meg kell tanulnunk
héberül és görögül ahhoz,
hogy helyesen tudjuk olvasni a
Szentírást.

November 4-én dr. Almási

Tibor, a Baptista Teológiai
Aka démia rektora tartotta
meg „A Biblia és a jövő” című
előadását. Mondanivalójának
lényegeként azt a megállapí-
tást tette, hogy a Biblia két
síkon mozog, az idő dimenzió
és az örökkévalóság síkján. Az
eszkatológia, a „végső dolgok-
ról szóló tanítás” fontosságát
hirdette, megjegyezve, hogy a
Szentírás 66 könyvéből 64
foglalkozik ezzel. 

November 8-án dr. Gáspár
Róbert farmakológus, a szege-
di egyetem docense a „Korsze -
rű egészségügyi alapelvek a
Bibliában” témáról szólt a
hallgatóságnak. Na gyon ala-
pos tájékoztatást adott a
Biblia törvényeiről (erkölcsi,
ceremoniális, polgári, életmó-
dot szabályozó törvények), az
Ószövetség anatómiai ismere-

téről, a különféle fertőzéses
betegségekről és járványokról
az ókorban és újkorban, a két
legelterjedtebb ókori és
középkori betegségről, a lep-
ráról és a pestisről, és sok más
egészségüggyel kapcsolatos
témáról.

Az utolsó előadás november
11-én zajlott, Németh Pál
református lelkipásztor, a sémi
és arab nyelv jó ismerője tar-
totta „A Biblia és a Korán”
címmel. Érdekes, de nehéz
előadás volt a mohamedán hit
és a kereszténység, krisztusi
alapon álló Istenhit összeha-
sonlítása. Az előadó eredeti
nyelven a Koránból idézett, s
próbálta megértetni a hallga-
tósággal a muzulmán társada-
lom sajátosságait, szokásaikat,
a Korán szellemiségét és taní-
tásait.           Zsombok Imre

Befejeződött az előadás-sorozat a Bibliáról
November elseje és 11-e
között négy bibliai té -
májú előadáson ve het-
tek részt az érdeklődők
a Galériában a hat ke -
resztény felekezet által
szervezett előadás-so -
rozaton. 

Az ünnepi alkalom jelentős
számú érdeklődőt vonzott,
becslések szerint akár ezer
ember is figyelhette, amikor a
két harangot – megszentelése
után – a toronyba emelődaru-

val felhúzták. A gyülekezet
hálaadó énekei közepette
előbb a két és fél mázsás
kisebb harang, majd a 17

mázsa 30 kilós nagy harang
került a helyére. Ezt követő-
en, amíg a beszerelés és
üzembe helyezés megtörtént,
a templomban istentiszteletre
gyűltek a hívek és a meghí-

vottak. Sípos Tas Töhötöm, a
Békési Egyházmegye esperese
igehirdetésében mások mel-
lett arról szólt, hogy a harang

szava Isten Házába hív. Sza -
vára nyíljanak meg az emberi
szívek, jelentse a vigasztalást
és mindenkor a békesség esz-
köze legyen.

A harangok történetét Ka -
tona Gyula ismertette. A má -
sodik világháború végén az
akkor meglévő négyből kettő,
a legkisebb és legnagyobb
harangot hadi célokra elvitték.
Pótlásukra máig, 64 évet kel-
lett várni. A nagyobb harang
öntésének költségét (8,5 mil-
lió forintot) az egyházközség
néhai gondnoka Szilágyi Er -
zsébet vállalta magára, a ki -
sebbik öntetését és szereléssel
járó járulékos összegeket (ös -
sze sen közel hatmillió fo rintot)
közadakozásból igyekszik a
gyülekezet előteremteni. To -
vábbi adományokat még vár-
nak. Mindkét harang Székely -
udvarhelyen Lázár Imre öntö-
déjében készült.

Az istentisztelet után a hívek
ismét a templom előtt gyűltek
össze, hogy meghallgassák ami-
kor először szólal meg a két új
harang külön-külön, majd azt
a „szimfóniát” melyet a négy
harang együttes megszólaltatá-
sa jelent.          Szegfű Katalin

Harangszentelés
HATVANNÉGY ÉV UTÁN ISMÉT NÉGY HARANG SZÓL 

A REFORMÁTUS TEMPLOMBÓL

Egy ember életében legfeljebb ha egyszer törté-
nik meg, hogy részese lehet egy harangszentelés-
nek, nálunk most ez történt – mondta Katona
Gyula, a Békési Református Egyházmegye vezető
lelkipásztora a november 15-ei ünnepi istentiszte-
leten, amikor a két újraöntetett harang megszen-
telésére került sor.
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A FARKAS GYULA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN INDÍTANDÓ KÉPZÉSEK  

2009/2010 

BÉKÉS - DÉVAVÁNYA 
   

Gimnázium 
(8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára) 
Képzési idő: 4 év 

� Rendvédelem  
(Békés) Kód: 01 

� Utazás & turizmus  
(Békés) Kód: 02 

� Mozgóképkultúra- és médiaismeret  
(Békés) Kód: 03 

� Általános 
 (Békés) Kód: 04 

� Rendvédelem  
(Dévaványa) Kód: 21 

� Általános  
(Dévaványa) Kód: 22 

 
Szakközépiskola  
(8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára) 
Képzési idő: 4 év 

� Mezőgazdasági szakmacsoport  
(Békés) Kód: 05 

� Gépészet szakmacsoport (mezőgazdasági) 
 (Békés) Kód: 06 

� Informatikai szakmacsoport  
(Békés) Kód: 07 

� Faipari szakmacsoport  
(Békés) Kód: 08 

 
 
Speciális szakiskola 
(8 általános iskolai végzettséggel  
rendelkezők számára) 

� Mezőgazdasági szakmacsoport  
(kerti munkás) Kód: 31 (2+2 év) 

� Mezőgazdasági szakmacsoport  
(parkgondozó) Kód: 32 (2+2 év) 

� Művészet, közművelődés és kommunikáció 
szakmacsoport  
(kosárfonó) Kód: 33 (2+2 év) 

� Faipari szakmacsoport  
(fatermék gyártó) Kód: 35 (2+3 év) 

� Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport  
(konyhai kisegítő) Kód: 36 (2+2 év) 

� Egyéb szolgáltatások szakmacsoport  
(takarító) Kód: 37 (2+2 év) 

10 évfolyamra épülő 
� Művészet, közművelődés és kommunikáció 

szakmacsoport  
 (szőnyegszövő) Kód: 34 (2+3 év) 

� Ügyviteli szakmacsoport  
(irodai asszisztens) Kód: 38 (2+3 év) 

 
 
 
 
 
 

Szakiskola 
Szakmai alapozó + szakképzés 
(8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára) 

� Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító  
(Békés) Kód: 09 (2+2 év) 

� Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 
(Dévaványa) Kód: 28 (2+2 év) 

� Bútorasztalos  
(Békés) Kód: 10 (2+3 év) 

� Bútorasztalos  
(Dévaványa) Kód: 23 (2+3 év) 

� Festő-, mázoló, tapétázó  
(Dévaványa) Kód: 26 (2+3 év) 

� Élelmiszer- és vegyi áru-eladó  
(Békés) Kód: 11 (2+2 év) 

� Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 
 (Dévaványa) Kód: 24 (2+2 év) 

� Fodrász  
(Dévaványa) Kód: 25 (2+3 év) 

� Géplakatos  
(Dévaványa) Kód: 27 (2+3 év) 

� Géplakatos 
 (Békés) Kód: 12 (2+3 év) 
Szociális gondozó 
(Békés) Kód: 13 (2+2 év) 
 
 
 
NYÍLT NAPOK 

 

Helyszín Időpont Tagozat-kód 

Békés, Hőzső u. 39. 

2008.11.29 
szombat  

9 óra 

01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 

09, 10, 11, 12, 

13 

Békés, Szánthó u. 10. 

 

2008.11.28. 
péntek 

 

31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 

43 

Dévaványa, Mezőtúri 

u. 2. 

2008.12.12. 
péntek 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 

 

Elérhetőségek: 
O M  0 2 8 3 9 0  
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Minden fölvett tanulónak – igény szerint – kollégiumi 

férőhelyet biztosítunk. 

Lehetőség van mezőgazdasági vontató és személygépkocsi 

vezetői engedély megszerzésére. 

A felvételi kérelem értékelésekor az általános iskolai 

tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe. 

 

„SZÍNVONAL, EGYÜTTMŰKÖDÉS, HATÉKONYSÁG” 

Losoncon végezte a reformá-
tus teológiát, közben Bu -
dapesten Szőnyi István szabad-
iskolájában festészetet ta nult.
A második világháború alatt
vált ismert festővé, kiállításai-
ról több munkát a Fő városi
Képtár és a Szépmű vészeti
Múzeum vásárolt meg. Békési
szolgálata idején is festegetett.
Később végleg Bu da pesten
telepedett le, és a XIII. kerületi
Pozsonyi úti re formátus egy-
házközségben szolgált nyugdí-
jazásáig. Egy házi kapcsolatai
révén külföldön is kiállíthatott:
Prága, Edinburgh és Glasgow
jelentették sikerének állomása-
it. A rendszerváltozást követő-
en kizárólag Sárospatakon lát-
hatták munkáit, mígnem idén
nyáron az Oltalom Alapít vány
katalogizálta és vándorkiállítás-
ként elindította az országban a
Szúdy-gyűjteményt, amely im -
már közel kétszáz darabot
szám lál. Az első állomás Szeg -
vár volt, a második városunk. 

Szúdy Nándor művészeté-
nek két fő ihletője a Szentírás,
és a vízparti napsütések és

garami tájak szép világa.
Bibliai témái közül megemlít-
hető például az irgalmas sza-
maritánus példázata, melyet
többször is megfestett. Igen
érdekes ezeket az alkotásokat
egymás után megfigyelnünk.
Az elsőt még 1951-ben festette,

a kép címe „A kék szamár”.
Hat évvel később ha sonló kom-
pozícióban, de már az alakokra
koncentrálva „A segítség” cím-
mel festette meg, a végső, leg-
mélyebb verzió 1962-ben ké -
szült el. „Az embertárs” vonalai
immár el nagyoltak, az élénk
szí nek már-már van Gogh ha tá-

sát mu tatják. Szintén több ször
nyúlt a menekülő szent család
témájához, a Golgo tához, a
halászat és a magvetés biblikus
mondanivalójához. Meg festette
a tékozló fiú példázatát, vala-
mint igen erőteljesek apokalip-
tikus látomásai. 

Egyik előadásában Szúdy
Nándor úgy vélekedett, hogy a
művészet tragikus Isten-kere-
sés. Arra az örök kérdésre kere-
si a maga eszközeivel a választ,
hogy honnan jövünk, és hová
megyünk, mi az ember. 

Szúdy Nándor alkotásai a

tervek szerint jövőre visszatér-
nek Békésre. Ekkor már nem
csupán néhány, hanem szá-
mos, köztük néhány monu-
mentális festménye kap elhe-
lyezést egy hosszabb ideig
megtekinthető tárlaton a Ga -
léria dísztermében. 

Szegfű Katalin 

„A művészet tragikus Isten-keresés”
Harminchárom évvel ha lálát követően újra „felfe-
dezték” Szúdy Nán dor festészetét. Ne ve ismert
lehet az idősebb békésiek között, hiszen a hábo-
rút követően (1949-55 között) a békési reformá-
tus egyházközség lelkésze volt. Munkáinak ihle-
tője főképpen a Biblia.

Reisinger János irodalomtörténész „Az embertárs” című Szúdy
Nándor festményt mutatja be Békésen

Balázs Imre elnök felidézte az egyesület
meg alakulásának körülményeit és eddigi múlt-
ját. Az alakuló ülésre ugyan már 1992 áprilisá-
ban sor került, a cégbírósági bejegyzés közel
egy évet váratott magára, ezért indokolt az idei
ünneplés. 

Céljuk kezdettől a nyugdíjasok érdekvédel-
me, jogsegély szolgálat ellátása, egészségvéde-
lem, sza  badidős programok szervezése, összes-
ségében annak elősegítése, hogy derűsebbé,
szebbé te gyék az idős kort a tagok számára.
Szerveznek teadélutánokat, szalonnasütéseket,
kirándulásokat, színházi- és fürdőlátogatásokat
is. Az egyesületnek van saját alapítványa (Bé -
kési Idősekért Alapítvány), ezt 1999-ben hív-
ták életre. Az egyesület elnöki teendőit 2002
óta Balázs Imre tölti be. A fizető taglétszám
évek óta 200-250 körüli. 

A jubileum tiszteletére zászlót készíttettek,
melyre szalagot kötöttek a környező települé-
sek hasonló nyugdíjas egyesületeit és a Béké -

sen működő más nyugdíjas szervezeteket kép-
viselők, valamint a városvezetést reprezentáló
Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert al -
polgármester, országgyűlési képviselő.

A rendezvény közös ebéddel és zenés mula-
tozással ért véget.

Másfél évtizede van érdekvédelmi
egyesülete a nyugdíjasoknak

Megalakulásának 15 éves évforduló-
ján nagyobb szabású rendezvényt
tartott a Békés Városi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete az Eötvös
tagiskola ebédlőjében, mintegy 220
tag és vendég jelenlétében. 

A zászlóra kötötte a barátság szalagját a Békési
Nyugdíjas Kosárfonó Egyesület elnöke, Kovács
Sándor is

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
Békési szervezete – a KÉSZ központ megbízá-
sából – sikerrel pályázott a Nemzeti Civil
Alapnál a „Magyarországi civil szervezetek
határon átnyúló civil kapcsolatainak támoga-
tása" (Együttműködés a magyarság kulturális
értékeinek megmentéséért) kategóriában.

Ennek megfelelően tartós szakmai kapcsolat
kialakítása jöhet létre az erdélyi, Válaszúti
(Válaszút Wass Albert szülőfaluja és Kallós
Zoltán néprajzkutató „működési területe”)
Alapítványi Iskola pedagógusai és a Békés
városi, illetve békéscsabai egyházi és világi
iskolák oktatói között.

A program célja éppen ez, mint a pályázat
alcíme is jelzi: a magyar értékek mentése. Jelen
esetben az erdélyi oktatás hagyományainak és
az anyaországi, hamvaiból feltámadt egyházi
tanítási, nevelési lehetőségeknek valamint a
jelenkori magyar világi iskolák kihívásokkal
teli élete tanulságainak összeboronálása révén.
Ennek ismeretében kísérelnénk meg ezt a nem
könnyű feladatot.

Az elképzelések szerint első alkalommal
vendégeink látogatnak hozzánk, kilenc fővel
november 28-30. között. Tiszteletükre is
szerveztük az 28-i, péntek esti műsort (rész-
leteket lásd a keretezett szövegben). A prog-
ram szombaton Békéscsabán a Savioi Szent
Domonkos Általános Iskolában folytatódik

szakmai tanácskozással, ahová a békési isko-
lákat is meghívták. A vendégek a vasárnapi
istentisztelet-mise után utaznak haza. A ter-
vek szerint tavasszal lehetőség nyílik 18
pedagógus válaszúti látogatására, a szakmai
tapasztalatcsere ottani folytatásaként. A ven-
dégeket még egyszer visszahívjuk, ekkor a
békési világi iskolák működésének gyakorla-
ti bemutatásában vehetnek aktívan részt. Az
elméleti továbbképzésnek a helyi református
iskola ad helyet.

Pálmai Tamás

Határon átnyúló 
oktatási-kulturális program

A KÉSZ békési szervezete 
sok szeretettel vár minden kedves békési

és Békés környéki családot 

november 28-án, 
pénteken délután 17 órára

a Jantyik Mátyás Múzeum 
Galériájának dísztermébe

”Áhítat kéne”
című adventköszöntő 

zenés-irodalmi műsorára.

Fellépő művészek: Nagy Erika,
Mészáros Mihály és Tomanek Gábor.
Ének: Pörneki Anikó énekművész 

(Ave Maria, Csendes éj).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-tes tü -
letea polgármesteri hivatal nagytermében 2008.
november 27-i testületi ülésén (csütörtökön)
14 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás tárgya:
Üresen álló önkormányzati ingatlanok hasz-

nosítása.

A közmeghallgatás alkalmával az állam-
polgárok a településen működő társadalmi
szervezetek, egyesületek és  civil szerveződé-
sek képviselői a képviselő-testülethez, az
egyes települési képviselőkhöz, a polgármes-
terhez, alpolgármesterhez egyéb tárgyban is
kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű
javaslatokat tehetnek.

Közmeghallgatás
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Utóbbi időben többen is
megállítanak az utcán.
Idősek és fiatalok, aktívak
és nyugdíjasok egyaránt.
Magyarok és romák úgy-
szintén. És nem mint or -
vost, hanem mint közéleti
embert. Ez utóbbi kategó-
rián belül pedig nem mint
képviselőt, hanem mint a
köz érdekében a száját jár-
tató civilt. S érdekes módon
ugyanazt mondják nagyjá-
ból mindannyian: „Ne
hagy ja magát doktor úr, mi
támogatjuk.”
Első hallásra persze örülök,
sőt nagyon jólesik ez a spon-
tán emberi reakció. Csak
miután elválnak útjaink,
döbbenek rá, hogy tulajdon-
képpen miben és miért is
támogatnak vajon, hiszen
nincsenek magasröptű, min-
 denáron elérni vágyott poli-
tikai ambícióim. Nincs szán-
dékomban, és nem is kenye-
rem bárkin is átgázolva kar-
riert építeni a magyar politi-
ka magasztosnak aligha
nevezhető in goványában. De
nem tudok hallgatni, ha
valami visszásságot látok.
Nem tudok és nem is aka-
rok, mert tu dom, hogy nem
szabad hall gatni! Hogy
vétek és bűn némának ma -
radni ha látjuk a rókát a ker-
tek alatt ólálkodni, ha olykor
csak érezzük bár, de azt zsi-
gerből, hogy az ordas szellem
uralkodásra tör. Ha látjuk,
hol a hiba és hogyan lehetne
azt kijavítani, közös gond ja-
inkat eligazítani, meg oldani.
Kötelességünk szólni, tenni.
Mikor Békésre költöztünk, s
lassan elértem szellemem
olyan állapotát, hogy szólni
merészeljek fennhangon is,
sokan „jóakaratúan” figyel-
meztettek, vigyázzak, mert
a békésiek szűk látókörűek,
kicsinyesek, bosszúállóak,
nem felejtenek. Jelentem,
nem sikerült meggyőzniük.
Nem sikerült, mert nem

hittem a huhogásnak, és jól
tettem. Jól, mert így ma -
gam tapasztalhattam meg
saját bőrömön, hogy a bé ké-
sieknek van magukhoz va ló
józan paraszti eszük, hogy
tudnak – ha kell – bölcsen
dönteni, és, hogy melegszí-
vű, szerető emberek. Vala -
mint azt is, hogy meg merik
mondani a véleményük a
„tekintélyeknek” is.
Miért emlegetem mindeze-
ket most? Hát azért, mert
egyre nyilvánvalóbb (s az
eddig őt támogatók köré-
ben is visszatetszést kelt!)
az uralmi rendszer, uralko-
dó bandányi csoport ama
törekvése, hogy elnémítsa,
apátiába, közönybe döntse,
megfojtsa minden  még
olyan lelkes csírakezdemé-
nyét a felelős magyar társa-
dalomnak mely még létezni
és „hangoskodni” merészel
a mai testet és lelket egya-
ránt pusztító rendszernek
csúfolt káoszban. Káosz -
ban, azaz zavarosban,
amely ben halászni igyek-
szik sajnos egynémely épp
minket „szolgálni” hivatott
oldalunkfia is, s amely léte-
zését sikeresen lovagolja
meg a mai regnancia, de
amely létrejöttéért bizony
felelős az is, aki tehetett
volna ellene, de rest ma -
radt. Rest bizony, zsebe s
kényelme végett.
Most azok a nem könnyű
idők jönnek, amikor az
akár mindennapi megélhe-
tést is fenyegető anyagi
megszorítások közepette
kell embernek maradnunk
és összeszorított foggal is
akár, de mosolyogva ten-
nünk kell a dolgunk. Rette -
netesen fontos ez ma, most
és a jövőben is. Mindent el
fognak követni, hogy hall-
gassunk, nyeljünk, igazod-
junk és belesavanyodjunk a
mindennapi kenyérharcba.
Pont ezért ne hagyjuk ma -
gunk. Legyen tészta és
krump li minden nap az asz-
talon. Legyen kopottas, visel-
tes, foltos a tiszta ru hánk.
De a lelkünk újuljon napon-
ta meg. Ez a mi dolgunk. És
valóban nem is kevés...

Békés

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

BÉKÉSEN, Széchenyi téren 1+1/2 szobás lakás KIADÓ! • KÖZÉPKUTÁN, Üdülés jog eladó.
Irányár: 1,2 millió. 
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Gólya utcában 807 m2-es építési telek eladó. Irányár: 1,7 millió. •
BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcá-
ban 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Vásárszélen második emeleti, 36 m2-es, 1 szobás lakás eladó. Irányár: 5,9
millió. • BÉKÉSEN, Szarvasi utcában harmadik emeleti, 57 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár:
8,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás
ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első emeleti, 72
m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár:9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti,
73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harma-
dik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren
második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár:9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában
első emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár:
4,9 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7
millió. • BÉKÉSEN, Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN,
Rákóczi utcában 220 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi
utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. •
BÉKÉSEN, Temesvári utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉ-
SEN, Prágai utcában 125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN,
Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN,
Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Csabai
utcában 2 szobás polgári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában fel-
újított 133 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában
felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi
utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában
3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,5 millió. • BÉKÉSEN,
Munkácsy utcában felújított 106 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakás-
ra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió.

Házasságot kötöttek: Pilán
Csaba és Fodré Ágnes, Hid -
végi Zsolt József és Fekete
Szilvia, Gecse Imre és Sotus
Marianna.

Elhunytak: Ifj. Kovács Ist -
ván (47 évesen), Osváth End -
re (35), Fazekas Julianna (87),
Molnár Ferenc (70), özv. Ko -

vács Andrásné (72), Szentesi
Sándorné (53, Bélmegyer),
Szűcs Imre (74), Balog Ist -
ván né (84, Kamut), Balogh
Zsófia (48), özv. Sallai
Józsefné (78).

Anyakönyvi hírek

Thürmer Gyula egész nap-
ját a megyében töltötte, a bé -
kési főtéren és a piacon em ber-
ekkel beszélgetett, meg hall-
gatta sérelmeiket és panasza-
ikat. Békéscsabán a Csaba hús
Kft-nél az üzem vezetőivel és
dolgozóival tárgyalt arról,
hogy a szlovák pénzügyi be -
fektetők megjelenésével ve -
szélyben lehet-e a csabai kol-
bász. Dobozon megkoszorúz-
ták a szovjet hősi emlékművet.

Békésen este hatra hirdet-
ték meg a november 7-ei
ünnepséget, vacsorával egybe-
kötve. A megye számos pont-
járól érkeztek a párttagok.

Gál Ferenc, a Magyar Ko -
mmunista Munkáspárt me -

gyei elnöke a Békési Újságnak
elmondta, hogy egyre többen
csatlakoznak hozzájuk, nem-
régiben újjáéledt a szarvasi,
sarkadi és csanádapácai szer-
vezetük. A jelentkezők között
sok a fiatal, akiket leggyak-
rabban a gazdaság általános
rossz állapota, személyes sor-
suk nehézsége vezet hozzájuk.
Thürmer Gyula pártelnök
szólt a gazdasági válságra

adott válaszaikról is. 
- A kormánynak elbocsátási

moratóriumot kellene bevezet-
nie, tehát amíg a válság tart,
senkit se lehessen erre hivat-
kozva az utcára tenni. A banki
kölcsönök törlesztéseit be kel-
lene fagyasztani, és törvény-
ben rögzíteni, hogy senki sem
veszítheti el a fedelet a feje
fölül, aki a törlesztő részleteit
nem képes fizetni. Ugyan is a
válságot nem mi idéztük elő,
nem is jogos, hogy velünk fi -
zettessék meg, és családok
menjenek tönkre. 

Az IMF hitel felvételét a
pártelnök feleslegesnek ítélte.
Szerinte egyetlen célja a ban-
kok helyzetbe hozása. Egyes
köröktől elvesz, másoknak ad
valamit a kormány. Szembe -
állítja az embereket, akik már
így is feszültek, amit a fűtés -
számlák kézhez vétele csak
fokozni fog – vélte Thürmer
Gyula Békésen. 

Szegfű Katalin

Harmadszor is Békésen ünnepelt 
november 7-én a Munkáspárt

„Borzalmasan elegük van az embereknek abból
ami van. Nyomor, nélkülözés, munkanélküliség,
újabb és újabb elvonások. A kormány tehetetlen”
– nyilatkozta lapunknak Thürmer Gyula, a
Magyar Kommunista Munkáspárt elnöke, amikor
a szokásoknak megfelelően idén is Békésen
ünnepelte a megyei párttagokkal közösen
november 7-ét.

December 13-a, Luca-nap -
ja, melyhez számos népi hie-
delem és népszokás köthető,
idén szombatra esik. Ezen a
napon, 10-15 óra között a Ne -
felejcs Egyesület a kulturális
központban nagyszabású ren-
dezvényt tart. A játszóházban

gyertyaöntéssel, méhviasz-
gyertya-készítéssel, karácso-
nyi dísz és üdvözlőkártya ké -
szítéssel, angyalkaformálással
várják a gyerekeket. Az anyu-
kák, nagymamák mézeskalá-
csot díszíthetnek, és elkészíté-
séhez is tanácsokat kaphat-

nak. A Luca-napi népszokáso-
kat is felelevenítik: lesz luca-
búza ültetés, hagymakalendá-
rium készítés, Luca-széke
készítési bemutató. Ajándékot
kapnak a Luca nevű megje-
lentek. Kapható lesz szerelmi
jóslásra használható Luca-
pogácsa, melyek közül az
egyik idén is aranygyűrűt rejt. 

A Nefelejcs Egyesület kará-
csonyfadísz készítő és fenyőfa-
díszítő versenyt hirdet. A dí sz-
ek kizárólag természetes anya-

gok felhasználásával ké szül-
hetnek, és ezekkel kell majd az
egyesület által biztosított kb.
egy méter magas fenyőfát a
Luca-napi rendezvényen, tehát
december 13-án szombaton a
kulturális központban feldíszí-
teni. A zsűri által legszebbnek
ítélt fát a díszek készítője
hazaviheti. Előzetes nevezés
szükséges Balog Gáborné
egyesületi elnöknél december
10-ig a 30/ 92-53-933-os tele-
fonszámon.                   Sz. K.

Vidám együttlétre készül a Nefelejcs egyesület Luca-napján
Idén is megrendezi Luca-napi ünnepváróját a
Nefelejcs Közhasznú Egyesület. A korábbi évek-
től eltérően a rendezvény zárt térben lesz, és egy
napig tart majd.

Gál Ferenc és Thürmer Gyula, a Munkáspárt megyei és országos elnöke



A GYÁSZ

A veszteség átélése életünk legmegrázóbb eseménye. Fel
lehet-e készülni az elszakadás idejére, hogy esetleg könnyebb
legyen azt elviselni? A felkészülés alatt azt értem, hogyha
annak tudatában vagyunk, hogy egy igen rövid és kiszámít-
hatatlan életidő van előttünk, akkor szánunk időt, energiát,
szeretetet egymásra. Életünk homlokterébe az kerül, hogy
maga az élet a legnagyobb ajándék! Nagyon sokan lelkiisme-
ret furdalások közepette próbálják túltenni magukat a gyász
eseményén. Amennyiben a tőlünk telhetőt megtettük egy-
másért, talán kissé könnyebb lesz megnyugodnunk. Sokat
jelenthetnek természetes támaszaink: a család, barátok.
Érde  mes odafigyelnünk az ilyen helyzetben lévő embertársa-
inkra, és nem szégyen segítséget kérni sem. Amennyiben úgy
látjuk, forduljunk szakemberekhez: pl. szociális és mentálhi-
giénés szakemberhez, pszichológushoz, pszichiáterhez! 

Végezetül: ha tudunk hittel és bizalommal élni, ha képe-
sek vagyunk egy felettünk álló hatalomban reménykedni,
akkor számunkra nem a halál az utolsó állomás. Ez esetben
nem az örök elmúlást, inkább a kitartó várakozás idejét
fogja jelenti ez az időszak.

Feketéné Pásztor Éva, bibliaoktató, mentálhigiénés szakember

AZ ÉRTÉK, BENNÜNK VAN!
Sok mindent gondol magáról az ember, mindaddig, amíg vala-

mi fel nem borítja önmagáról alkotott elképzelését, és nem szem-
besül a rideg valósággal – a teljes tehetetlenséggel. Baleset, beteg-
ség, természeti katasztrófa, pénzügyi válság, mind arra jók, hogy
rádöbbentsék az embert arra, mennyire sebezhető, mennyire nem
rajta múlnak a dolgok. Az ember értékét nem az adja, amit e test-
ben elért – hisz porból vétettünk és porrá leszünk – hanem az
Akit, ebben a testében hordoz. Pál apostol így fogalmazza ezt meg:
„Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ra gyogjon
fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előt-
tünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk
pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek
tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak min-
ket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétség-
be, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el
nem veszünk.” (2Kor 4:6-9) Annyi az értékem tehát, amennyi a
kincs bennem, mint cserépedényben. Aki kincset hordoz vigyáz rá
és tudja, nélküle semmit nem ér, üres az élete. Jézus minden
ember ajtaja előtt kopogtat, be akar költözni az emberi életbe. Aki
beengedi Őt, annak megváltozik az egész élete. Értelmet kap az
élet és igazi értéket. A döntés mindig az emberé…

Durkó Albert, lelkipásztor

Ha a témával kapcsolatban kérdése van, vagy beszélgetni szeretne,
írjon szerkesztõségünkbe levelet vagy e-mailt – akár jeligével is –, és a
rovat szerkesztõi, öt békési keresztény felekezet lekészei és tagjai meg-
válaszolják.
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Én úgy gondolom, hogy
mindenkinek sokkal nehe-
zebb lesz az élete mostantól.
Eddig én kértem a gázártá-
mogatást, de a kialakult
hely zetre való tekintettel a jö -
vőben erről lemondok a ná -
lam szegényebbek javára. A
fiatalok helyzete talán még
rosszabb, mert még ke vésbé
van esélyük lakásszerzésre.

Szerintem ez bankválság,
ami már az olajválság kö -
vetkezménye. A legna-
gyobb probléma, hogy ez a
válság nem a bankárokat,
hanem sajnos a kisembere-
ket sújtja, és őket viszi lehe-
tetlen helyzetbe. Jó lenne,
ha vezetőink is nagyobb
részt vállalnának a közter-
hek viseléséből.

Olvasóink mondták

ZSOMBOK IMRE
kertész

FAZEKAS LÁSZLÓNÉ
nyugdíjas

Egyelőre még tanuló va -
gyok, így engem közvetle-
nül nem érint igazán. Re -
mélem mire végzek, kedve-
zőbb lesz a helyzet! Aki
most akar lakáshoz jutni,
annak biztos, hogy nehe-
zebb lett a helyzete. Saj -
nálom őket, és együtt érzek
velük, mert lassan én is sze-
retnék a saját lábamra állni.

Mindenhonnan eltűnik a
pénz a hitelválság miatt.
Igazából már azért dolgo-
zunk, hogy törleszteni tud-
juk a meglévő hitelünket és
újabbra nem is merünk
gondolni. Viszont tovább-
lépni, fejleszteni ebből a hi -
telből nem tudunk. Kilá -
tás talannak látom a jelenle-
gi helyzetét a családoknak.

MOLNÁR EDIT
munkanélküli

SZÁSZ SÁNDOR
középiskolás (Vizesfás)

MI A VÉLEMÉNYE A JELENLEGI
HITELVÁLSÁGRÓL?

FIGYELEM! MÉG TART A TÉLI AKCIÓ 
A BIOTERMÉKEK BOLTJÁBAN!

Matrac, gyapjúgarnitúra, gyapjúba épített mágnes derékalj, mág-
nes lepedő, bekecs, illetve a főzéshez Linea edény készlet vásárlásá-
nál 10 százalék kedvezmény karácsonyig, illetve míg a készlet tart! 
További kínálatunk: 
– Norbi Update termékek teljes választéka fogyni vágyóknak 
– megérkezett Norbi legújabb könyve, melyhez ajándékot adunk
– két Reduce Fat-Fast fogyasztó kapszula vásárlásakor egy aján-
dékot kap mellé
– Vincetka összes terméke, Herbárium cseppek, fogyi kenyér,

száraztészták
– gyógyteák széles választéka, oxigénes víz s emellett még az

egyedüli szívbarát ásványvíz a VIVIEN mely szénsavas ill.
mentesben is kapható a megyében csak itt. 

– környezetbarát Bio tisztító és mosószerek
– szemtréner szemüvegek
Dietetikus szaktanácsadás minden első és harmadik hét csütör-
tökén 16 órától. Kérdéseikre a nálunk megtalálható termékek-
kel kapcsolatban Ökrösné Kis Éva dietetikus válaszol.

Cím: Biotermékek Boltja & Norbi Update Shop. 
Békés, Szánthó A .u. 5. 

Telefon: 410-171, 20/ 22-37-822. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7-19 óra között.

– A Békési Civil Szervezetek Háza november 10-től
a Hőzső utca 4. szám alatt üzemel (bejárat a Libazug utca
felől). Nyitva tartás munkanapokon 8-20 óráig, hétvégén
rendezvényeknek igény szerint.

– Az alkotó bravúros színkezelését, és a vonalakkal
való játékát emelte ki Görgényi Tamás festő-szobrász
Horváth Hajnalka kulturális központbéli kiállítása meg-
nyitóján. A békési alkotóművész „Szín-világ” című akva-
rell tárlata e hónap 14-ig volt megtekinthető a Kápolna-
teremben.

– Jelentős számú békési és távolabbról érkezett
érdeklődő vett részt a Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény november 8-i békési nyílt napján, melyen az
iskola vezetése és tanárai tájékoztatást adtak a következő
tanévben indítandó gimnáziumi, szakközépiskolai, szakis-
kolai, valamint érettségi utáni és egyéb képzéseikről. A
következő nyílt nap az iskolában november 29-én, kilenc
órától lesz a Hőzső utcai központi épületben.

– A Hősök és Áldozatok Napi megemlékezést meg-
előzően az önkormányzat saját költségén megtisztíttatta
az időjárás okozta szennyeződésektől az I. és II. Világ -
háborús Emlékművet. Korábban a II. Világháborúban
Békésen elesett magyar katonák tiszteletére állított sírem-
léket újíttatta fel a városvezetés a Rózsa Temetőben. 

– Márton-napi lampionos felvonulást tartottak
november 11-én a Jantyik utcai óvoda nevelőtestülete kez-
deményezésére. A menet a Rendezvény térről indult,
majd a Csíkos utca, Kossuth utca, Karacs Teréz utca útvo-
nalon oda is tért vissza. Az óvodások és az óvónők a fel-
vonulást megelőzően Márton-napi misztérium játékot
mutattak be.

– Takács Gábor „Pillanatnyi természet” és Tóth
Ferenc „Képek Kanadából” című kiállítása tekinthető
meg december 5-ig a Kulturális Központ Kápolna-ter-
mében. Két békési fotós közös tárlatát Deákné
Domonkos Julianna városi képviselő nyitotta meg.

Rövid hírek Békésről

A Békési Református Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány köszönetet mond
minazoknak, akik adójuk 1%-át az alapít-
vány részére ajánlották fel. A beérkezett 

211 459 Ft-ot a rászoruló tanulók karácsonyi
jutalmazására valamint a tanulmányi 
kirándulások támogatására fordítjuk.

Mellettünk a csongrádi, szentesi, pécsi és csépai cserkészek,
és németországi cserkészek voltak jelen. A tábor Pálházától dél-
keletre, Kishuta alatti hatalmas réten volt. A nomád tábori élet
szerencsésen ötvöződött a korszerű technikával.

Kisebb-nagyobb portyákon ismerkedtünk a környékkel, a
nevezetességekkel. Jártunk a füzéri várban, ahol a mohácsi vész
után a magyar koronát őrizték, megcsodáltuk a hollóházi por-
celángyár remekeit. Másfél napos gyalogos portyán ejtettük
útba a regéci várat, ahol II. Rákóczi Ferenc gyerekkorának egy
részét töltötte, az általa adományozott harang ma is szól a
templomban. Buszos túrán messzebbre jutottunk. A Hernád
völgyében, az egykori Abaújban a vizsolyi református temp-
lomban áhítattal néztük a Biblia első magyar fordítását, az elő-
került középkori freskókat a falakon. Nem maradt ki a homok-
kőbánya sem. Innen a messziről látható sziklán trónoló hatal-
mas boldogkői várba mentünk. Sikerült bejárni a sárospataki
vár történelmet idéző termeit, Sátoraljaújhelyen a főtéren szo-
bor és tömegsír emlékeztet az 1944-es börtönkitörés áldozatai-
ra, akik a német megszállás elöl menekültek volna. Utaztunk a
kisvasúttal Kőkapura, a Károlyi-grófok vadászkastélyáig, majd
gyalogtúra Rostallótól a hegyekben. A füzérradványi kastélyt és
a mellette lévő arborétumot is meglátogattuk. 

Sok szépet, érdekeset láttunk. De a táborban töltött napok is
hasznosan, jól teltek. Számháború, játékok gyorsan múlatták az
időt, este pedig tábortűznél ültünk. Nem hagyhatom említés
nélkül Pankotai János és Juhász Zsolt cserkészünket, akik víz-
hordással, favágással és más munkával sokat tettek a táborért.
Volt, amikor túra helyett a kocsit húzták, a fűrészt, baltát fog-
ták a 3. cserkésztörvény szellemében.

Dr. Budur Lajos, 1118. sz. Hunyadi János Cserkészcsapat (Békés)

Honismereti 
cserkésztábor

A természet megkapó szépsége és a történelem
múltat idéző emlékei adták meg 10 napos tábo-
runk nagyszerűségét az Eperjes-tokaji (zemplé-
ni)-hegységben. 



– Hogy kezdődött ez a „sze-
relem” a zenével?

– Nem családi indíttatású,
hiszen zenész nem volt a csa-
ládban. Berettyóújfalun szü-
lettem. Általános iskolás ko -
romban volt egy nagyon lelkes
ének- és rajztanárom, aki
imádta a zenét. Gabi bácsinak
szokása volt, hogy akármilyen
órát tartott, valakinek mindig
muzsikálnia kellett egy picit és
minden alkalommal el mond-
ta, milyen szép és rangos dolog
hangszeren játszani. Nagy sze-
repet játszott az életem ilyetén
alakulásában He gedűs Sándor
zenetanárom is, aki az akkori
Debreceni MÁV Szimfonikus
Zenekar harsonása volt és nem
mellesleg a példaképem. Ők
ketten tereltek a zenei pálya
felé. Ere detileg zenekari mu -
zsikus szerettem volna lenni,
csak az egyik Zeneművészeti
Főisko lai tanárom, Köké -
nyessy Miklós mindig azt
mondta, hogy Békés megye
egy „arany bánya”, és hogy
végtelen a lehetőségek sora.
Fejes Antal a békési zeneiskola

akkori igazgatója tőle kért
levélben egy emberileg, szak-
mailag megbízható fúvós ta -
nárt, így kerültem én ide és
lettem zenetanár. Persze az
eredeti álmom sem veszett el

örökre, mert azonnal szólam-
vezetője, azaz első kürtöse
lehettem a Békéscsabai Szim -
fonikus Zenekarnak.

– Minek szólíthatunk? Ta -
nár úr? Igazgató úr? Kar -
mes ter úr?

– Főállásban tagintézmény
vezető vagyok, idén augusztus
elsejétől. Ez elég időigényes fel-

adat, de nem akarom, hogy tel-
jesen elszakadjak a tanítástól,
ezért hat növendékem nevelé-
sét megtartottam (elsősorban a
kürtös nebulóimat). A kötelező
óraszámomba több növendék
nem fért bele, ezért van akivel a
szabadidőmben foglalkozom.
Vész tőn is van egy másodállá-
som: „mezei” zenetanár va -
gyok, csak tanítok. A Békés
Város Ifjúsági Fúvószeneka -
rának a karnagya vagyok. Rá -
juk és az eredményeikre na -
gyon büszkén gondolok. Jó 10
éve már, hogy részt veszek va -

dászatokon is, mint kürtös. Va -
dász jeleket játszom pl. üdvöz-
lés, ébresztő, vadászat vége, stb.
és ezt élvezem, mert szabadle-
vegőn vagyok egész nap, kikap-
csolódom, sokat mozgok és sok
jóbarátra is szert tettem. A
Békéscsabai Kamarazene kar -
nak is állandó tagja va gyok, de
ez nem jelent folyamatos kö -

töttséget, csak alkalomszerű.
Mindegyiket na gyon szeretem.

– Család és magánélet?
– Az utóbbi időben sajnos

keveset vagyok otthon, de van
egy megértő és segítőkész
feleségem, aki maga is peda-
gógus lévén, szakmailag is
társam. Három gyermekem
van. Lilla 5 éves, ő most szok-
ja a zenét, néha már túl sok is
neki belőle. Középső gyer-
mekem Dávid, 17 éves. Ő a
Budapesti Egressy Béni Zene -
művészeti Szakközépiskola
kürtszakos hallgatója harma-
dik éve. A legnagyobb Bettina
19 éves és a Békéscsabai Köz -
gazdasági Szakközépiskola
vég zős tanulója idegenforgal-
mi szakon, de a mai napig is
hegedül Nagyné Bodon Ilona
tanárnőnél. A zenekari fellé-
pések legtöbbször hétvégére
esnek, így azok is munkával
telnek. Bár imádok horgászni,
vonz a csend, a természet, a
szabadlevegő, idén sajnos csak
egyszer volt rá lehetőségem.
Hobbim a kertészkedés, ud -
varszépítés, de mostanság erre
se nagyon jut időm. Amire
mindenképpen kell időt szakí-
tanom, az az állandó gyakor-
lás, hogy megőrizhessem,
szin  ten tartsam hangszeres
tudomásomat.             Gugé

Sorozatunk folytatásában in -
terjút közlünk Dudás Mihály
mé zeskalács készítővel.

52008. november 18.

GONDOLAT-OLVASÓ

Hallgass a kritikusok sza-
vaira! Ők mindig megmond-
ják azt, amit a barátaid
eltitkolnak előled… De a
kritikusok szavai ne csüg-
gesszenek el! Kritikus nak
még sosem állítottak szobrot,
csak a kritizáltaknak.

Anthony De Mello

Isten ott lakik, ahova bebo-
csátást nyer,

Zsidó bölcsesség

Tudományos sarok

Miért kell a borospincé-
be égő gyertyával lemen-
ni a forrása idején?

Mert a bor forrásakor olyan
kémiai folyamat zajlik, ami-
 kor a szőlőben lévő cukor
alkohollá alakul, és közben
széndioxid, a levegőnél ne -
hezebb, szagtalan és veszé-
lyes gáz keletkezik, amely
az égést nem táplálja.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe

fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet. 

Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

Fastum gél 100g adagolós
Csak 1.798 Ft a Levendula Patikában
Az igen erős gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású,

Fastum gél ketoprofen hatóanyagot tartalmaz, és külsőleg
kell alkalmazni az ízületek, inak, szalagok és izmok  fájdal-
ma, gyulladása, sérülése esetén.

Ha egyúttal a szokásos kezelési módszereket is alkal-
mazzuk, a készítmény elősegíti a bőr, az erek, a nyirokerek
és a nyirokcsomók felszínes gyulladásos folyamatainak
gyógyulását is.

A megfelelően megválasztott vivőanyagok biztosítják a
hatóanyag jó felszívódását, a gyógyszerrel való kezelést a
bőr igen jól tűri, még akkor is, ha az érintett bőrfelület
igen érzékeny. 

Milyen esetekben használjuk ezt a gyógyszert? 

A gél olyan izom vagy csontízületi reumás vagy ún. tra-
umás eredetű fájdalmak helyi kezelésére ajánlott, mint
baleseti sérülések, zúzódások, a ficamok, húzódásos, rán-
dulásos sérülések, hátfájás, nyakmerevedés (torticollis).

A kockázatokról és a mellékhatásokról, olvassa el a betegtájékozatót, vagy

kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A zene az kell
Sokan ismerik Bagoly Lászlót, az Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatóját, tanárát. Bárkit kér-
deztem róla, a válasz folyvást egybecsengett:
barátságos, kedves, segítőkész, jó kolléga, család-
ját szerető ember. Csak kevesen tudják a 42 éves,
kissé már deresedő hajú, ám kamaszosan vékony
fiatalemberről, mily szerteágazó a zenével kap-
csolatos tevékenységi köre.

A diákigazgató-választás kie-
melkedő esemény iskolánkban,
Szegedi Kis István Református
Gimnáziumban – leginkább a
végzősök számára. A 12. évfo-
lyam osztályai állnak ki egymás
ellen, pártokat alakítva. Ebben
az évben a MJAP Párt (jelöltje
Molnár János) és a Beach Párt
(jelöltje Winter Adrián) küz-
dött a diákok szavazataiért.

Először mindkét félnek hir-

detnie kellett magát, plakátok-
kal, jelvényekkel vagy akár lég-
gömbbel. Az osztályok építet-
tek maguknak egy-egy várat
dobozokból. Ez ugyancsak a
kampány fontos eleme volt,
ugyanis az építményeket raj-
zokkal, zászlókkal, feliratokkal
dekorálták. A két jelöltnek és
pártjának programokkal kellett
készülnie. Így ezen a héten
kosárlabda-bajnokságon, tánc -

házban, valamint karaoké-dél-
utánon lazíthattak a diákok.

Mindezek után eljött a sza-
vazás ideje, ahol 63-37 száza-
lékos arányban nyert a Beach
Párt. Az új diákigazgató,
Winter Adrián megkapta az
iskola kulcsát és emellé két
nap teljhatalmat. Beülhetett
az igazgatói székbe, órákat
látogathatott, programokat
szervezett, viszont a tanárok

nagy bánatára fizetésemelést
nem adhatott.

Három héttel később a
végzősök megszervezték a 24
órás kosármeccset, amelyre
támogatók keresésével, a csa-
patok összeállításával és büfé-
vel kellett készülnünk.
Hozzávetőlegesen 70 diák ját-
szott, valamint pályára léptek
a tanárok és az öregdiákok is. 

Winter Adrián (12/A)

Diákigazgatót választottunk

MEGHÍVÓ
A KDNP és a Kereszténydemokrata Önkormányzati

Tanács (KÖT) Békés Megyei Szervezete sok szeretettel
meghívja Önt és kedves családját november 25-én 

17 órára a Békés Városi Kulturális Központ
Kápolnatermében tartandó

„SZABAD VASÁRNAPÉRT”
című fórumára

A FÓRUM RÉSZTVEVŐI:
- Bánhunyadi Róbert, 

a Munkástanácsok Békés megyei elnöke

- Mucsi András önkormányzati képviselő, a KÖT Békés
megyei titkára, az IKSZ megyei koordinátora

- Nagy József római katolikus esperes

- dr. Pálmai Tamás önkormányzati képviselő, 
a KDNP Békés megyei elnöke

- Szalma Botond, a KÖT országos elnöke

- Szebellédi Zoltán, polgármester, a KDNP 
Békés megyei ügyvezető tikára, a KÖT megyei elnöke

- Virág György, református lelkész

A belépés díjtalan, kérdezni szabad, sőt kéretik.

Bagoly László zenepedagógus fiával, a szintén kürtös Dáviddal



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Téglagyári horgásztó rész eladó! Érdek -
lődni: 70/ 948-51-57.
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti, 1+2
félszobás, 60 m2-es lakás, felújítva,
garázzsal együtt, hosszútávra, leinformál-
ható személynek kiadó. 20/ 984-73-69.
Békésen, frekventált helyen, vállalkozás-
nak is alkalmas, nagy portával rendelkező
kertes ház eladó. Tel.: 20/455-70-61 és
30/ 965-83-23.
Eladó régi típusú parasztház. Komfortos,
állattartásra alkalmas. Békés, Hajnal u. 19.
30/ 85-81-911.
Ház eladó. Tarhos, Kossuth u. 35. Érdek -
lődni: 70/ 273-66-69.
Fáy utca 10. mögött garázs kiadó vagy
eladó. 412-227.
Rosszerdőn 10x10-es tégla, kétszobás
lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8 kvad-
rát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/ 386-89-65.
Békésen rendezett háromszobás össz-
komfortos ház eladó. Első emeltig lakást
beszámítok. 415-380.
Békésen kétszobás, parkettás téglaépíté-
sű családi ház eladó. Hitel, szoc. pol.
igénybe vehető. Telefon: 20/ 20-60-161.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó vagy kisebbre cserélhe-
tő. Telefon: 70/ 505-97-05.
Szarvasi úton második emeleti, 57 m2-es,
másfél szobás felújított lakás eladó.
Telefon: 70/ 528-25-89.
Központban 2+ fél szobás családi ház
garázzsal, sok melléképülettel eladó. Ék u.
3. Telefon: 70/ 222-75-11.
Családi ház eladó, Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -
cserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Kö -
rösre  nyúló udvarral eladó. Érdeklődni:
20/ 923-29-12.
Békésen a belvárosban, 4 szobás családi

ház, sok melléképülettel, garázzsal, két csa-
 lád részére vagy vállalkozásra is eladó. Érd.:
30/ 260-54-21 vagy leberp@freemail.hu

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bélmegyeren a benzinkút közelében gaz-
dálkodásra alkalmas tanya eladó 2,6 ha
földterülettel. Háromfázisú villanyáram
bekötése és az öntözés lehetősége is
adott. Irányár: 2,1 millió Ft. Telefon: 20/
886-38-92.
Malomasszonykertben a járdás dűlőben
kis ház (két helyiség) 4676 m2 földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Tel.: 643-
553. 20/ 56-47-186. Irányár: 2,5 millió Ft.
Békésen a Kecskeméti utca 54/1. alatti két-
szobás ház eladó. 3,2 millió Ft. Érdeklődni
a 412-806-os telefonon 13-15 óra között. 
Békésen a Legelő utca 29. szám alatti
parasztház 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
Békés, Summás u. 3. Tel.: 30/ 38-68-965.
Komfort nélküli régi ház eladó Békés, Kürt
u. 8. szám alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
30/ 20-62-838, 70/ 55-36-310.
Békésen eladó a Táncsics u. 8. szám alat-
ti régi parasztház a 47-es főút mellett. Ár:
4,6 millió Ft. Tel.: 30/ 439-92-62.
Békésen a Kereszt utca 32. számú ház
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Telefon: 70/
385-26-57.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó Békésen a Kereszt u. 8.
szám alatt. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.: 30/
299-12-63.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), ve -
gyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 5,8 millió
Ft. Telefon: 30/ 48-63-178.
Eladó a  Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, 2 szobás, erkélyes
lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyhaszekrény, redőnnyel felszerelt abla-
kok, az erkélyen előtető. Kertes házi csere
szóba jöhet. Irányár: 5,8 millió Ft. (Az ár
alkuképes.) Érdeklődni: 70/ 325-22-18.
Sürgősen eladó ház a Szendrey utcában.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/ 35-39-534.
Békésen a Karacson negyedik emeleti,
egyedis, erkélyes, 59 m2-es, azonnal be -
költözhető kétszobás lakás 6,7 millió Ft-
ért eladó. Érdeklődni: 30/ 582-11-42.
Békéscsabán a Bartók Béla úton 50 m2-
es, jó állapotban lévő, kétszobás, első
eme leti, erkélyes, egyedi fűtésmérős (digi-
tális), klímás lakás eladó vagy békési ker-
tes házra cserélhető. Irányár: 7,8 millió Ft.
Érd.: 30/ 53-52-696-os telefonon.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó Békésen a Szegedi utca 18.
szám alatt. Három szoba, konyha, zárt
üveges folyosó, nyári konyha, fürdőszoba,
vécé, mosókonyha. Vegyes tüzelésű fűtés,
szennyvízcsatorna bekötve. 8,5 millió Ft.
Telefon: 70/ 588-04-67.
Békésen az Ady lakótelepen, felújított,
második emeleti lakás eladó. Irányár: 8,8
millió Ft. Tel.: 30/ 47-93-589.
Békésen a Kereszt utca 40. alatti két és fél
szobás téglaház eladó. Irányár: 9 millió Ft.
Telefon: 70/ 38-57-911.
Széchenyi téren 2 + fél szobás, 67 m2-es
lakás eladó. Irányár: 9,1 millió Ft. Érd.: 30/
655-98-06.
Békés belvárosában csendes környezet-
ben Ady u. 12-ben II. emeleti, téglafalazá-
sú egyedi víz-gázmérős, kábeltévés, 3
szobás, 64 m2-es lakás eladó. Irányár: 9,5
M Ft ill. családi ház, csere értékegyezte-
téssel megoldható. Érd.: 30/ 299-31-46.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.
Kétszobás kertes ház eladó Békésen a
Nyár u. 17. szám alatt. Irányár: 10 millió Ft.
Tel.: 20/ 995-93-98.
Eladó kertes ház, állattartásra alkalmas
nagy udvar, ásott kút + 3 kvadrát termő-
föld van hozzá. Irányár: 10 millió Ft. Érdek -
lődni minden nap 14 óra után a 30/ 406-
13-38-as telefonon.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Csallóközi u. 3. alatti kertes ház
eladó nagy műhellyel. Érd.: 30/ 96-84-
890. Szombat, vasárnap: 415-470.
Padlásteres, két fürdőszobás, két gará-
zsos ház eladó Békésen az oncsai város-
részen, nagy portával, gyümölcsfával.
Irányár: 10,5 millió Ft. Megbízható sze-
mélynek albérletbe is kiadó. Telefon: 30/
387-90-31.
Békésen 8 szobás 3 fürdőszobás 206 m2-
es kertes családi ház 11,7 m Ft irányáron
eladó, esetleg szerény, de tartós bérleti díj
fejében kiadó. Érdeklődni: 20/ 368-15-46.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
Eladó Békésen 2,5 szobás nappalis csalá-
di ház, összkomfortos melléképületekkel,
nagy udvarral. Irányár: 14,5 millió Ft. Érd.:
70/ 77-02-950.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.
Békésen a Szőlő utcában 150 m2-es, 4
szoba + étkezős, két fürdőszobás, tetőte-
res, igényesen felújított, hőszigetelt, klí-
más családi ház beépített bútorokkal, 1015
m2-es parkosított telken, 100 m2-es mel-
léképületekkel (két garázs, két műhely, két
fűthető kamara), ipari árammal, gáz-
vegyes tüzelésű kazánnal, esőbeállóval
eladó. Irányár: 29 millió Ft. Telefon, kábel-
tévé, Internet van. Telefon: 20/ 937-66-03.

KIADÓ INGATLAN

Békésen, a Fáy utácban 2. emeleti, 1 +2
félszobás, 60 m2-es lakás, felújítva, ga-
rázssal együtt, hosszútávra, leinformálha-
tó személynek kiadó!
Békésen, a piachoz közel garázs kiadó.
Telefon: 411-586.
Békésen egy férfi részére egy szoba
kiadó. Érd.: 30/ 453-67-17.
Szarvasi úton kövesútra nyíló garázs
kiadó. Érd.: 414-123.

INGATLANT KERES

Békésen egy vagy kétszobás lakást ven-
nék vagy bérelnék a buszvégállomás kö -
zelében! Sürgős lenne! Ajánlatokat a 70/
322-84-53-as számra várok.

KERT
Malomasszonykertben a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300
ezer Ft. Telefon: 643-553, 20/ 56-47-186.
Nagykertben 5 kvadrát föld, kövesúthoz
közel eladó. Telefon: 415-268.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1.3 I Opel Kadett kombi eladó 2010. áprilisig
érvényes műszakival. Tel.: 30/ 40-50-060.
1,7 TD Opel Astra eladó! Érdeklődni: 70/
948-51-57.
Tudor összkerékhajtású platós lassújármű
eladó. 30/ 437-38-80.
Kerti traktor 4,5 LE utánfutóval, járókerék-
kel, kapákkal együtt eladó. Érd.: 412-356.
Brava 1.4 személygépkocsi friss műszakival,
kistraktor, rotakapa kocsival, 125 MZ eladó.
Békés, Zöldfa u. 1. Tel.: 30/ 452-39-38.
70-80 %-os használt gumiabroncsok felni-
re szerelve, keleti autóhoz olcsón eladó.
Méretek: 155R13-as. Zsiguli (Lada) alkatré-
szek ugyanitt eladók. Érd.: 20/ 88-60-651.
Pannónia motorkerékpárt, alkatrészeit,
javítási könyveit keresem megvételre. Tel.:
412-862, 70/ 36-68-635.

ÁLLAT
180-200 kg-os hízó eladó. Békés, Lengyel
L. u. 11. 70/ 948-51-57.
Pecsenyekacsa, liba, vágni való csirke,
tyúk eladó. Békés, Raktár sor 24.
Bernáthegyi kutya fedez 25.000 Ft. Érd.:
30/ 55-91-070.
Kiscica ingyen elvihető. Tel.: 20/ 475-44-91.
250-300 kg közötti tápmentes hízók ela -
dók Békésen. Tel.: 30/ 433-79-89.
Vadas színű, kézhez szokott, szobatiszta
vadászgörény eladó. Érd: 30/61-98-968.

TÁRSKERESÉS
Békési 56 éves (178/92) férfi társat keres
tartós kapcsolat reményében. Telefon: 30/
64-80-156.

MUNKA
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallyazá-
sa. Kőműves, ácsmunkák. 20/ 472-96-58.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 30/ 476-93-80.
Gyermekfelügyeletet vállalok a délutáni és
esti órákban. Gyakorlott, gyerekszerető.
Tel.: 70/ 534-51-01.
Diplomamunkák, szakdolgozatok, kérvé-
nyek, önéletrajzok megszerkesztését, gé -
pe lését vállalom. Tel.: 30/ 43-77-304.
Gyerekfelügyeletet, idős személy gondo-
zását, takarítást vállalok. 70/ 395-35-28.
Lovári nyelvoktatást vállalok nyelvvizsgára
való felkészítést. Rugalmas időbeosztás,
akár házhoz is megyek. Tel.: 70/ 536-41-03.
Cipzárcsere, javítás. Lovas kocsival mun-
kát és lószerszámjavítást vállalok. Békés,
Hajnal u. 19. Tel.: 30/ 85-81-911.
Fakivágást vállalok fáért, háznál vagy kertben
megbízható elvégzéssel. Tel.: 20/ 22-85-866.
Bejelentett munkalehetőség fodrászoknak,
masszőröknek, kozmetikusoknak, pedi-
kűr-manikűrösöknek. Érd.: 70/ 779-64-17.
Húsfüstölés vállalok a Galamb u. 2/2.
szám alatt. 20/ 29-85-683.
Vasalást, gyermekfelügyeletet vállalok.
Érd.: 70/ 360-94-92.
2 fő munkatársat keresek téli időszakra.
Érd.: 30/ 299-12-63.
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/ 402-23-39-es számon.
Utazás ügyintéző végzettséggel, alapfokú
C nyelvvizsgával munkát keresek. Tel.: 20/
940-92-75.
Angol nyelvből középiskolás korig korre-
petálást vállalok. Tel.: 20/ 940-92-75.
Kisebb kőművesmunkát és szobafestést,
tapétázást vállalok. Érd.: 30/ 961-19-73.

EGYÉB
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
Singer táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/ 943-
41-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Márkás Pentium 3 számítógép LCD moni-
torral eladó 40 ezer forintért. Érdeklődni
lehet a 412-922-es vagy a 70/ 708-48-57-
es telefonszámon.
Könyvek eladók 100-500 forintig. E-mail-
ben listát küldök. fez@freemail.hu
A rejtvényfejtő mini szótár régebbi számai
eladók 1-40-ig. Ára 1000 Ft. Illetve kere-
sem megvételre a 48-80-ig terjedő szá-
mokat. Érd.: 30/ 603-18-70.
140x200 franciaágy eladó 12 ezer Ft-ért.
Tel.: 30/ 323-79-22.
Karácsonyfának való 2,5-3 m közötti sza-
bályos, minőségi ezüstfenyőkre előjegy-
zést felveszek. Tel.: 30/ 433-79-89.
1db Junkers átfolyós gázüzemű vízmele-
gítő. 1 db kéményes és 2 db parapetes
gázkonvektor, tartozékokkal eladó. Érd.:
20/ 26-09-271.
Cefrés hordók eladók. Tel.: 30/ 40-50-060.
Bontott tégla, cserép, faanyag, konvekto-
rok eladók. 20/ 472-96-58.
Többfunkciós babakocsi, 1 db sport kocsi
és 56-os mérettől fiú ruha olcsón eladó.
30/ 63-68-689.
ÉTI 20-as gázkazán, 1 db fehér fürdőkád,
1 db diófa rönk és 1db bébi komp eladó.
Érd: 70/ 503-54-55.
Vezetékes gáztűzhely, 1 db 40 l szőlőprés

zúzóval eladó. 30/ 463-44-60.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó 1 db mázsa ami kb. 200 kg-ig mér.
30/ 563-01-30.
Emeletes gyerekágy eladó. 20/ 95-84-167.
Eladó: falra akasztós gázmelegítő csővel
együtt, mosdókagyló csapokkal, rotaka-
pára szerelhető öntözőszivattyú, Karancs
4P gáztűzhely. Békés, Szamos u. 4.
Páncéltőkés, közepes méretű, barna zongo-
ra eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irány ár:
80 ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Erzsébet hálószobabútor eladó. Érd.: 30/
907-28-60, az esti órákban.
Eladó: 1 db ágymenűtartós heverő, 1 db
női kerékpár gyereküléssel, 1 db Bonanza
étkezőasztal (4 személyes) és 4 db szék,
kihúzható hatszemélyes étkező asztal, jó
állapotban lévő kétszemélyes ágyneműtar-
tós heverő, 2 db azonos kárpitú fotel egy
teleszkópos dohányzóasztal. Tel.: 643-333.
Eladó: kétszemélyes ágyneműtartós he ve-
rő, kihúzható kétszemélyes frissen kárpi-
tozott heverő, Karancs kombi gáztűzhely,
elektromos grillsütő. Tel.: 70/ 410-62-31.
Befont demizsonok 10-15-20 literig. Lean -
derek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) 500-
14000 Ft-ig (minden méretben). Ugyanitt
virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel.: 416-
144. Cím: Deák F. u. 39. sz.
Komplett P3 számítógép eladó. Telefon:
30/ 907-64-21.
D-tox spa méregtelenítő készülék eladó.
Telefon. 643-333.
Nokia telefonok új (garanciás) kamerás,
és használtak eladók. Tel.: 20/ 331-30-09.
630-as Slavia légpuska megkímélt álla-
potban olcsón eladó. Új német légpuska
olcsón eladó, nem felújított, engedély-
mentes. Rossz régit tízezer forintig beszá-
mítok. Tel.: 20/ 22-85-866.
Régi, faragott lábú asztal eladó. 70/528-25-89.
Eladó egy 15 éves franciaágy. Irányár: 10
ezer Ft. Telefon: 30/ 476-93-80.
Háromfunkciós Piccolo babakocsi bébi-
hordóval, újszerű állapotban eladó. 25
ezer Ft. Tel.: 30/ 85-63-197. 
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes fű -
zős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban
van. Próbálni kötelezettség nélkül előzetes te -
lefon egyeztetéssel lehet. Érd.: 70/32-11-594.
960 db új cserép eladó. 70/ 552-62-49. 
Szőlőzúzó, 50 l-es fahordó, 50 l-es ballon-
üvegek kasban és kisebb (5-10-15-20-25l-
es) üvegek eladók. Tel.: 20/886-38-92.
Gobelin képek eladók. 70/ 510-06-69.
Eladó: három kerékben futó szalagfűrész,
Abrikter gyalugép, 2 q-ig mérő húzós mér-
leg, kovácsüllő, műköves szerszámok, 4 db
alufelni, vasvágó olló. Érd.: 70/ 772-98-11.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétré-
szes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 70/325-2218
Eladó egy jó állapotban lévő hordozható
csempekályha. Telefon: 30/ 406-13-38.
Eladó: 120 l háromrészes fagyasztó 15 ezer
Ft-ért, valamint kb. 250 db szalagcserép
40 Ft/db, 20 db B-30-as tégla 110 Ft/db
áron. Ingyen elszállítható tégla-cseréptör-
melék, töltésnek való föld. Békés, Szabó D.
u. 27/1., bejárat a Révész utcáról.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT 

(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 24.

Hulladékgyűjtés – Környezetvédelem
Az iskola diákjai tisztában vannak a

Földünket veszélyeztető káros hatásokkal,
hiszen tele van velük a média és persze órákon
is szóba került. Aktív emberkék lévén, ők is
tenni akartak környezetük védelméért az újra-
hasznosítás jegyében. Megszervezték hát az
őszi hulladékgyűjtő délutánt. Valamennyien, a
legapróbbtól a legnagyobbig, egymással ver-
sengve, lelkesen és jó hangulatban végezték
önként vállalt „feladatukat”. Nevelőik alig
győzték az iramot a mérésnél, s pakolásnál. A
végeredmény magáért beszél, hisz az alsósok 7
tonna, a felsősök 16 tonna papírt gyűjtöttek, s
így az iskola növendékei összesen 23 tonna
papír újrahasznosítását tették lehetővé. A
vetélkedés nyerteseit egy-egy jutalomtorta
várta, amit jó étvággyal fogyaszthatott el az
alsóban a 3.b, a felsőben pedig az 5.a.

Kirándultunk
Munka után édes a pihenés. Így gondolta

ezt negyvenegy gyerek, aki felkerekedett, s
Budapestig meg sem állt, hogy megnézze a
Reneszánsz a fáraók Egyiptomában című
kiállítástt. Kíváncsiak voltak, hát a Szép -
művészeti Múzeumba „zarándokoltak”,
megtudhassák mint éltek a fáraók, s koruk-
ban a reneszánsz milyen volt. Ezúttal nem-
csak szemeik gyönyörködtek, életre kelhet-
tek a többi érzékszervek, mert a kiállítás egy
része tapintható volt. Ki hallott már ilyen
csodás dolgot?! S hogy teljes legyen az élve-
zet, utána irány az Állatkert. Nahát itt is lát-
tak csodát. Szemlélhettek sok kicsiny fát,
azaz Bonsait. Ilyen élményekben volt részük.
Volt is miről mesélniük! 

Szatmáriné Földesi Magdolna, tanár

Pillanatfelvétel 
a Karacs tagintézmény életéből

Adó 1 %
A Békés Város Atlétikájáért Alapítvány köszönetet mond

azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át, 127.844 Ft-ot
2007-ban az alapítványunknak ajánlották fel. Az így kapott
támogatást a Diák Atlétikai Club támogatására, ezen belül a
város atlétáinak versenyeztetésére, sportfelszerelés vásárlására
fordítjuk.

A Békési Idősekért Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét
mindazoknak, akik adójuk 1 %-át az alapítványnak ajánlották
fel. A beérkezett 14.281 Ft-ot rászoruló idős embereknek kará-
csonykor kiosztandó tartósélelmiszer-csomag vásárlására kíván-
juk felhasználni. Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma.

A Békés Gyermekmosoly Alapítvány (Végvári Tagóvoda)
köszönetet mond azoknak, akik adójuk 1 százalékát az alapít-
vány javára ajánlották fel. Az így befolyt 34.740 Ft-ot udvari
játékok vásárlására fordítjuk. Az alapítvány kuratóriuma.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– már 15 éve bizonyít
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Vannak-e olyan könyvek, amelyeket nem olvas
senki? – Természetesen!  Elsőre talán meglepő
feltételezés, de bizony léteznek. Nem kell unal-
mas szakírásokra vagy avitt, porszagú kötetek-
re gondolni, mert ezek a könyvek azért megta-
lálhatók a legtöbb művelt család polcain.
Itt vannak mindjárt a szótárak – vajon kiol-
vasta-e őket egyhuzamban valaki? Aligha –
bár József Attiláról feljegyezték, hogy úgy
tanult franciául, hogy egy vaskos könyvvel a
kezében kiült a budai vár alá, és szorgalma-
san (abc szerint) betanulta. Tekintve, hogy
később az egyetemen francia szakos lett, sőt
levelezőként vállalt munkát, az erőfeszítése
nem volt eredménytelen.
Azt gondolhatjuk, hogy szótárak mindig is
voltak, de ez persze nem így van. Az első
„külföldre utazók” szókincséből az áldomás
szót jegyezték meg a nyugati szomszédok.
Komoly társalgásra nem is volt idő, dicső

eleink ugyanis a sankt-galleni kolostor kör-
nyékének feldúlásával foglalatoskodtak ép -
pen. Az első „szótárak” csupán szójegyzékek
voltak, azaz nem betűrendben, hanem téma
szerint tartalmazták a szavakat. Az 1410
körül keletkezett Schlagli Szójegyzék össze-
állítója, aki valószínűleg egy premontrei szer-
 zetes lehetett, (többek között) a következő
szavakat tartotta fontosnak – latin megfele-
lőjével – lejegyezni: illatlás (szaglás), álltetem
(állcsont – egykor a tetem szó csontot jelen-
tett), hatan (gyomor), kerekes (nyom bél),
rohadag (rothadt), fülvásár (fülpiszok). A
szerkesztő megkülönböztette a kar, a kéz, az
ököl és a marok kifejezéseket is.
Olyan izgalmas dolgok is kiderülnek belőle,
mint hogy a nagylábujjat „lábhüvelyknek”,
a keblet „mellynek”, a gégefőt nyeldeklőnek
nevezték a XV. század elején.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
KÖNYVEK, AMELYEKET NEM OLVAS SENKI

November 21. péntek 14 órától
Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapja.
Vendég előadó: dr. Gyimesi András, a békéscsa-
bai Réthy Pál Kórház osztályvezető főorvosa.
Civil Szervezetek Háza

November 21. péntek 19 óra
Teleky utcai óvoda I. Jótékonysági Bálja. 
Dübögő étterem

November 21. péntek 19 óra
Jazz & Blues Klub. Fellép a békéscsabai ZenPocok
trió és a Dobszerda együttes. A belépő 500 Ft.
Információ és asztalfoglalás: 30/347-71-05. 
Kulturális Központ 

November 22-23. szombat-vasárnap
A békési V102 Galambtenyésztő Egyesület
Galamb- és Amerikai Óriásposta Fajtaklub
Fiatalgalamb Kiállítása. Szombaton 8-18,
vasárnap 8-12 óráig. 
Karacs Teréz tagiskola tornaterme (Szánthó Albert
u. 3.)

November 22. szombat 14 óra
A Jobbik és a Magyar Gárda közös fóruma a
jelenlegi politikai és gazdasági helyzetről. 
Kulturális Központ

November 22. szombat 18 óra
Bajnoki kézilabda-mérkőzés: Erste-Békési
FKC – Makói KC.
Sportcsarnok

November 24. hétfő 17-18.30 óráig
Pályaválasztási börze középiskolába készülőknek.
Kulturális Központ

November 25. kedd 17 óra
„Szabad vasárnapért” fórum (lásd 5. oldal).
Kulturális Központ

November 25. kedd
Gyermekszínház bérleti sorozat – „A kék kutya
története” zenés bábjáték a Fabula Színház elő-
adásában (Budapest)
Kulturális Központ

November 26. szerda 14 óra
„Idősek gyermekszemmel” fogalmazáspályázat
díjkiosztó ünnepsége. Pikó Imréné klubtag kézi-
munka kiállítása. Szeretetvendégség. Zenél:
Csökmei Gábor zenész.
Dózsa utcai idősek klubja (Dózsa u. 36.)

November 28. péntek 16 órától 
Találkozás Vajda Attila olimpiai bajnok kenussal
Bagoly vendéglő

November 28. péntek 17 óra
„Áhítat kéne” adventköszöntő zenés-irodalmi
műsor. Fellépő művészek: A belépés ingyenes.
Szervezi a KÉSZ.
Galéria díszterme

November 28. péntek 17 óra
Békés Advent – adventi koszorúkészítés.
Kulturális Központ

November 29. szombat 10 órától 
Békés Kupa Fizikai Felmérő Verseny
Sportcsarnok 

November 29. szombat 18 óra
Bajnoki kosárlabda-mérkőzés: Békési SzSK
– Cegléd.
Sportcsarnok

November 29. szombat 19 óra
Álomlányok, talpig kékben. Egész estét
betöltő előzenés showműsor. 
Kulturális Központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 21-29. KÖZÖTT

H
É

T
V

É
G

E
  

  
H

É
T

V
É

G
E

  
  

H
É

T
V

É
G

E

H
É

T
V

É
G

E
  

H
É

T
V

É
G

E
  

H
É

T
V

É
G

E

Ezt a tanévet Magyaror szá -
gon, pontosabban Békésen
tölti Zachary Horvath, az a 18
éves amerikai diák, aki első-
sorban nyelvtanulás céljából
érkezett hazánkba. Nevéből
kiderül, hogy magyar felme-
női vannak, lapunk adott nyi-
latkozata szerint dédapja volt
magyar, de a családban ma
már senki sem beszéli a nyel-
vet. Zachary augusztus dere-
ka óta van hazánkban, egyik
itteni osztálytársa, Ignácz
Krisztina Mezőberényben élő,
őt szeretettel befogadó család-
jánál lakik. Saját családjával
email-ben és telefonon tartja a
kapcsolatot.

Az Oregon állambéli New -
portból érkezett fiú számára
külön magyar nyelvórákat
tar tanak a református gimná-
ziumban, hogy amennyire le -
het, együtt tudjon haladni a

többiekkel, akiknek kiváló
gya korlási lehetőség, hogy
egyik osztálytársukkal ango-
lul beszélgethetnek. Három
hónap alatt igen sokat fejlő-
dött a nyelvtudása, sok min-
dent megért és válaszolni pró-
bál. Kissé zárkózott alkat, ne -
hezen oldódik fel egy idegen
országban, kortársai között is.
Szeret kerékpározni, a Kö -
rösök mentén már körülbicik-
lizte a környéket. Másik hob-
bija a szaxofonozás.

Lapunk kérdésére, hogy
milyennek látja városunkat,
Zachary Horváth így vála-
szolt: „mint a neve is mutatja,
nagyon békés.”             Sz. K.

Amerikai diák tanul
a református gimnáziumban

A Farkas Gyula Közok ta tá -
si Intézmény örömmel fogadta
Kovács László, ifjúsági ka jakos
Európa-bajnok és családja fel-
ajánlását, miszerint egy jelen-

tős összeggel támogatják a
Farkas Gyula Okta tásért
Alapítványt azzal a megjelö-
léssel, hogy ezt az összeget
elsősorban a jó tanulók, jó
sportolók jutalmazására fordít-
sák. A 2008-ban ná lunk érett-
ségizett fiatalember elhatáro-
zásának az volt az oka, hogy

szeretné nemcsak saját példá-
jával, hanem anyagilag is
támogatni az iskolának azt az
elhatározását, hogy az egy
vagy több területen ki emelke-

dő teljesítményt mutató diá-
kok kapják meg az őket meg-
illető figyelmet – a kiemelke-
dő teljesítményért elismerés is
jár. Az évzárókon, a ballagási
ünnepségen László is átvehe-
tett könyv- és tárgyjutalmat,
jóleső érzés ez minden fiatal-
nak. Mivel a verseny sportot

nem könnyű összeegyeztetni a
tanulással, ko moly feladat volt
felkészülni az érettségi vizsgá-
ra, de a fiatalember eredmé-
nyei jók voltak, s felvételt is
nyert a Sze gedi Tudomány -
egyetemre. Úgy gondolja,
hogy a céljai elérésében nagy
szerepe volt az iskolának, osz-
tályfőnökének, tanárainak, és
ezzel szeretné meghálálni.

Az alapítvány kurátora, Sá -
jerman László kollégiumveze-
tő a sportoló családjának be -
mutatta az alapítvány feladat-
körét, a jutalmazások módját,
illetve ígéretet tett arra, hogy
a felajánlókat minden évben
tájékoztatják az összeg fel-
használásáról.

Kovács Lászlónak ezúton is
köszönjük jótékonyságát, s re -
méljük, hogy a londoni olim-
 pián is képviselheti a magyar
sportot. Bízunk ben ne, hogy a
jelenleg intézményünkben ta -
nuló kiemelkedő sportolók is
hoz zá hasonlóan szép sikerek-
ről számolhatnak be.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Felajánlást tett az Európa-bajnok
KOVÁCS LÁSZLÓ A JÓ TANULÓKAT–SPORTOLÓKAT TÁMOGATJA

A napokban elkapták a békési rendőrök azt
a 22 éves, vagyon elleni bűncselekmények
miatt büntetett fiatalembert, aki több, a város-
ban elkövetett autófeltörést és kerékpárlopást
ismert be. Október második felétől követte el
rendszeresen lopott el bicikliket, míg a feltört
járművekből a GPS navigációs rendszereket,

cd-s autórádiókat vitte el. Egyszer az elkötött
autóval kocsikázott a város egyik végétől a
másikig. Többrendbeli lopás és jármű önké-
nyes elvétele miatt indítottak ellene eljárást.
Egy másik férfit orgazdasággal gyanúsítanak,
tehát azzal, hogy a 22 éves férfi által ellopott
tárgyak értékesítésben segített. 

Rendőrségi hírek

A Békés Városi Kulturális Központ pályázatot hirdet 
pénztáros munkakör betöltésére, határozott időre – helyettesítés céljából. 

Az állás betöltésének időpontja 2008. december 15.

Pályázati feltételek: büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, köz-
gazdasági/ gimnáziumi érettségi, számítógépes felhasználói ismeretek

Előnyt jelent: pénztárosi, illetve költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok: az intézmény házipénztárának teljes körű kezelése,
banki ügyintézés, számlázás, működéshez kapcsolódó analitikus kimutatások vezetése.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: részletes szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku-
mentumok fénymásolatát, esetleg referencia megjelölést, ajánlólevelet, 1 db arcfényképet.

A pályázati anyagokat 2008. november 30-ig kérjük benyújtani a Békési Városi
Kulturális Központ részére. Postacím: 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.

A pályázatok elbírálására 2008. december 15-ig kerül sor.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad: Kovács Szilvia a 66/ 411-142-
es telefonszámon 8–16 óra között.

Kovács László kajakozó és családja az adományozáskor



Ismét pattog a labda
a Sportcsarnokban

Ezen a télen ismét szórakozási és sportolási lehetőséget jelent a
teremfoci barátainak és művelőinek a Vektor kupa Békés Városi
Kispályás Labdarúgó Bajnokság. A csapatok nevezését november
27-ig fogadják a Sportcsarnokban személyesen (telefonon Polgár
Zoltánnál a 20/ 528-25-22-es és 411-344/23-as telefonokon). A
nevezési díj csapatonként 34 ezer Ft. Idén is két kategóriában ren-
dezik meg a bajnokságot: „amatőröknek” illetve „öregfiúknak”. 

A Békésen meghonosodott kispályás szabályok a mérvadóak,
ezeket a technikai értekezleten (november 27. csütörtök 18 óra-
kor) részletesen ismertetik. A két kategória 3-3 legjobb csapata
pénzdíjat kap, különdíjjal jutalmazzák a legjobb kapust, legjobb
mezőnyjátékost és a gólkirályt.

A Szegedi Kis István Gimnáziumért
Alapítvány köszönetet mond minazoknak, 

akik adójuk 1%-át az alapítvány 
részére ajánlották fel. 

A beérkezett 381 152 Ft-ot
a rászoruló tanulók karácsonyi 

jutalmazására fordítjuk.

8 2008. november 18.
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Horgász
szemmel

Támolygó és körforgó vil-
lantó – ezeket a típusokat
nevezzük klasszikus vasak-
nak. Ezek a villantók nagyon
széles körben használhatók
szinte az év bármely szaká-
ban, csatornákon holtágaktól
a Körö sök ig. A támolygó vil-
lantó a mozgásával kelti fel a
figyelmet a csukák és egyéb
ragadozók figyelmét Sérült
hal imitációjaként mozog,
formájuk a fűzfalevéltől a
vese alakúig mehet. Legked -
vel tebb színei: arany, ezüst,
rikító sár ga, ciklámen. A kör-
forgó villantó mozgása kör-
körös. A vontatási sebesség
határozza meg az acéltengely
körül forgó vékony acéllemez
rezonanciáját és a vontatási
mélységet. Ezeket a körforgó-
kat szin tén többféle színben
és formában gyártják. A raga-
dozó halakat a sérült halat
imitáló mozgás csapja be.
Ren geteg kiváló minőségű
vas van: ezek közül kimagasló
mi nő ségűek: BLUE FOX,
MEPPS – DAM EFZET.
Ezekkel a vasakkal igen sok
süllőt-csukát tévesztettek
már meg.

Szekerczés Sándor

MŰCSALIK 
VÁLASZTÉKA

2. RÉSZ

SPORT

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL

Erőss Zsolt hegymászó, az eddigi egyetlen magyar, aki meghódította a világ leg-
magasabb hegyét, a Mount Everestet, tartott érdekes és emberközeli vetített
képes előadást idei Himalája expedíciójáról és jövőbeli terveiről a KÉSZ szerve-
zésében a kulturális központban. A sportember elfogadta Izsó Gábor polgár-
mester meghívását a jövő évi „Egy hajóban evezünk” vízi túrára.

Békési Békési 
Mentálhigiénés SzolgálatMentálhigiénés Szolgálat

Új címünk: 
Borosgyán 
utca 1/1.

2 mérkőzés, 3 pont
Ifjúsági csapatunk döntetlent játszott, míg felnőtt csapatunk

itthon tartotta a két pontot férfi kézilabdásázában.
ERSTE-Békési FKC – Balassagyarmat Kábel SE 24 – 24 (12-14)
Békés legjobb dobói: Kopányi 10, Petrovszki és Plavecz 4-

4 találattal
ERSTE-Békési FKC – Balassagyarmat Kábel SE 34 – 32 (18-17) 
Békés, 500 néző. 
Békés legjobb dobói: Laurinyecz 6, Szatmári 6, Polgár 6

találattal. Edző: Gávai Ferenc. Kiegyensúlyozott mérkőzésen az
utolsó percekben szerzett kétgólos előnyt a hazai együttes,
Békésen tartva a két bajnoki pontot a felnőtteknél.

Az iskolák pedagógusaival
való jó együttműködésnek
köszönhetően, ezernél is több
békési kisebb és nagyobb diák
jelent meg a Sportcsarnokban
rendezett Sportágbörzén. A
szakosztályok és klubok edzői

és sportolói bemutatták az
adott sportágat. A legtöbbet,
szerény jutalomért, ki is lehe-

tett próbálni. Nem volt olyan
sportág, melyhez legalább né -
hány gyermek ne kapott volna
kedvet. Sokan jelezték, szeret-
nék a jövőben látogatni egyik
vagy másik edzését. Bemutat -
kozott sportágak: atlétika,
curling, súlyemelés, labdarú-
gás, ökölvívás, tenisz, kézilab-
da, kosárlabda, asztalitenisz,
sakk, kajak-kenu, aerobik. 

Az asztaliteniszezőknél va -
lódi sztárvendég is megjelent:
a többszörös világbajnok,
évek óta a Békési TE extra
ligás csapatát erősítő Klam -
pár Tibor is leállt a gyerekek-
kel „ütögetni”.              Sz. K.

Sok gyerek kezdhet 
komolyabban sportolni

A vártnál lényegesen
na gyobb érdeklődés
mel lett óriási sikert ara-
tott az I. Békési Sport -
ágbörze. Nagyon sok
iskolás gyermek tud-
hatta meg, hogy mely
sport ágat elérhetők a
városban, legtöbbjét ki
is lehetett próbálni.

Olimpiai bajnok lesz
a díszvendég

November 28-án, pénteken 16 órától Vajda Attila lesz a Békési
Kajak-Kenu Club és Békés Város vendége. A Bagoly vendéglő-
ben lehet találkozni, beszélgetni a kenus olimpiai bajnokkal, aki
ezt követően 18.30-tól részt vesz a klub évadzáró vacsoráján is.

Másnap, november 29-én
szombaton a békési Sport csar -
nokban ismét megrendezésre
kerül a Békés Kupa Fizikai Fel -
mérő Verseny. A verseny célja,
hogy a téli felkészülés elején
ver senykörülmények között
lehessen felmérni a fiatal kaja-
kosok, kenusok jelenlegi fizikai
állapotát, így majd a tél végi
Fizikai Felmérő Bajnokság már
pontosabb képet adhat a téli
munka eredményéről. Az indu-

lóknak négy versenyszámban kell megmutatniuk tudásukat:
húzódzkodás, futás, lábemelés és fekve nyomás. A verseny 10
órakor kezdődik, melyre a rendezők sok szeretettel várják az
érdeklődőket, szurkolókat, sportbarátokat.

A Békési ÁFÉSZ SE és a Békési SZSK
kosárlabda egyesületek „Forever baskettball”
címmel rajzpályázatot hirdettek a Karacs
Tag intézménnyel karöltve. A pályázat célja a
ko sárlabda sportág népszerűsítése volt. A leg-
jobb alkotásokból az I. Békési Sportágbörzén
kiállítást szerveztek, és itt adta át Takács
János, a BSZSK ügyvezető elnöke a díjakat és
okleveleket is.

Díjazottak: alsó tagozatnál 1. Dávid Marcell,
2. Szabó Mercédesz, 3.  Nagy Dániel. 5-6. osz-
tály: 1. Durkó Ágnes, 2. Balog Emese és Icsa
Vivien, 3. Csontos Nikolett. 7-8. osztály: 1. Szőke
Csenge, 2. Római Éva, 3. Balog Tünde. Közép -
iskola: 1. Kiss Annamária, 2. Szeverényi Balázs.

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
különdíjazottjai: Nagy Csaba, Molnár Ákos,
Csapó Judit, Kovács Georgina, Szabó Csilla.

Rajzpályázat népszerűsíti a kosárlabdát


