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

A népművészek vala-

hogy emberibb em -

berek 2. oldal

Teljes életre töreksze-

nek a látássérültek

3. oldal

Bemutatja lemezét a

békési rock együttes

7. oldal

Lapunk
tartalmából

NOVEMBER 1-8.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

NOVEMBER 8-15.
Turul Patika (Piac tér)

NOVEMBER 15-22.
Oroszlán Patika (Kossuth 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

A helyszínre vezényelt pol-
gári védelmi, rendőri, polgárő-
ri, tűzoltói egységek összehan-
goltan hárították el a képzelt
katasztrófát. Sokaknak eszük-
be juthatott 1980, amikor való-
ságosan vészhelyzet volt, a gát -
szakadás miatt ezreket kitelepí-

teni, az ár sok tanyát elmosott.
A gyakorlatozásban mintegy

hetvenen vettek részt. A veszé-
lyeztetett töltést nyúlgáttal
magasították, a megcsú szott
töl tésszakaszt bordás megtá-
masztással helyezték bizton-
ságba. Az árkokba ho mokzsá-

kok kerültek. Emellett kipró-
báltak egy olyan eszközt, a
töm lősgátat is, melynek lénye-
ge, hogy a gumiból készült al -
kalmatosságot vízzel töltik fel,
és ezzel tartóztatják fel az árat.

A gyakorlatozás végső célja
az volt, hogy a lakosság tudja,
hasonló helyzetben kik nyúj-
tanak segítséget,  valamint azt
is tudatosítsák bennük, hogy
a mentésből mindenkinek ki
kell vennie a részét. Nagy
szük ség van a polgári védel-
mi, a karitatív szervezetek és
az önkormányzat mellett az
önkéntesek munkájára is.

Sikeres volt a gyakorlat, megmenekült Tarhos
Október 28-án nagyszabású vízkár-elhárítási gya-
korlat zajlott Tarhosnál. Egy feltételezett kataszt-
rófahelyzetet szimuláltak, melynek során a
Körösök vízgyűjtőjén történt esőzések miatt
árvízvédelmi helyzet alakul ki. Békés határában,
Tarhoshoz közel átszakad a töltés, meg kell véde-
ni az embereket és az anyagi javakat. 

Dr. Csiby Miklós, az Egész -
ségügyi Bizottság tagja fejből
mondott hosszú beszédében
mások mellett az 1956-os for-
radalom kirobbanásának előz-

ményeiről szólt, nem hallgatva
el személyes élményeit és csa-
ládi vonatkozásait sem. Szólt a
szovjet megszállásról, az osz-
tályharcról, a közigazgatás

szov jet mintára való átalakítá-
sáról, az ÁVH véres rémtette-
iről, az egyházellenességről, és
mindazokról a tényezőkről,
melyek „ezt a velejéig romlott
rendszert életben tartották”.
Amikor már az egész or szágot
behálózta a rettegés, akkor
robbant ki a magyar nép forra-
dalma, melyet az áruló politi-
kusok, mindenekelőtt Kádár
János közbenjárásá ra az or -
szág ba hívott szovjet katonai
túlerő vert le november 4-én.
Sokakat kivégeztek, százezrek
elhagyták az országot, az itt-

hon maradottakkal pedig a
propaganda évtizedeken át
hazugságokat hitetett el. 

– 1956 elhallgatása olyan
sikeres volt, hogy nemzedékek
nőttek fel az igazság ismerete
nélkül – mondta dr. Csiby, aki
beszédében kárhoztatta még a
mai hazugságra épülő kor-
mánypolitikát is, valamint
Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nököt, aki – szavai szerint – a
forradalom megtagadásával
építette a maga politikai kar-
rierjét, majd annak ötvenéves
évfordulóján „Tudod Imre…”

kezdettel fordult a mártírha-
lált halt Nagy Imre sírja felé. 

Korabeli hangdokumentu-
mok felhasználásával, vala-
mint irodalmi alkotásokból és
megrendítő személyes vissza-
emlékezésekből felépített ün -
nepi műsorral a Főnix Szín -
házi Műhely is sokat hozzátett
az ünnep méltóságához. 

A rendezvény végén a szo-
kottak szerint városvezetők,
civil szervezetek, diákszerve-
zetek, iskolák és pártok koszo-
rúztak a Forradalmi emlék-
műnél.           Szegfű Katalin

Nemzedékek nem ismerik az igazi 56-ot
Dr. Csiby Miklós bátor
ünnepi beszéde és a
Főnix Színházi Műhely
színvonalas műsora
volt a színfoltja az idei
október 23-ai városi
ünnepségnek, melyre
mintegy 300-400 béké-
si ment el.

Munkában a kivezényelt férfiak

Dr. Csiby Miklós

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBERI ÜLÉSÉRŐL

A néhol erőteljesen viták-
kal, néhol könnyed humor-
ral átszőtt tanácskozáson a
békési képviselő-testület
legutóbbi ülésén több fon-
tos kérdésről, így a dánfoki
üdülőtábort üzemeltető vál-
lalkozó beszámolójáról és az
újabb kötvénykibocsátás
lehetőségéről is tárgyalt. 

Az ülésen a politikusok el -
fo gadták a Békési Kistérségi
Ál talános Iskola elmúlt évi
munkájáról és az integrált ok -
tatás alakulásáról szóló be szá-
molót. S ha már oktatás, a
gré mium ugyancsak egyhan-
gú lag bólintott rá a Békési
Vá rosi Óvodák tájékoztatójára
is. Az utóbbi időben több pa -
nasz is érkezett a városveze-

tők höz, hogy akadnak olyan
te lepülésrészek, ahol a helyiek
nem mernek kimenni a há -
zukból, mert félnek a méhek-
től. A testület ezért úgy ha tá-
rozott, hogy a város belterüle-
tén a három év türelmi idő
letelte után ingatlanonként
csak 10 méhcsalád tartható
majd, míg nagyvárosias lakó-
te rületen a méhek tartása tilos. 

Ahogy előre sejteni lehe-
tett, a legnehezebb diónak a
kötvénykibocsátás ügye bizo-
nyult a testületi ülésen.
Ahogy korábban már lapunk-
ban is beszámoltunk, a város
számos sikeres pályázatot tud-
hat maga mögött, ám azokat
elő kell finanszíroznia, azaz a
nyert összegeket, illetve annak

egy részét meg kell előlegez-
nie. Emellett az önerő biztosí-
tása sem lesz könnyű feladat.
A testület éppen ezért úgy
határozott, hogy több pénzin-
tézettől kér ajánlatot újabb
egymilliárd forint értékű köt-
vény kibocsátásáról.

A testület tagjai között
egyébként komoly és hosszú,
közel háromnegyed órás vita
alakult ki a kérdésről. A felso-
rakoztatott érvek hatására
végül Pataki István (MSZP)
javaslatát elfogadva úgy hatá-
roztak: más alternatívákat is
megvizsgálnak. Ugyancsak el -
fogadták a dánfoki üdülőtá-
bort üzemeltető vállalkozó be -
számolóját a létesítmény mű -
ködtetéséről.      Papp Gábor

Egymilliárd forintos kötvény kibocsátásról
kérnek ajánlatot 

Bezárt az
ElektroPont

Békésre is begyűrűzött a
gazdasági világság, és ennek
látható jele, hogy a többi het-
ven boltja között bezárt a váro-
sunkban működött Elektro -
Pont áruház is. 

A bajai székhelyű Elektro
Computer Zrt. vezérigazga-
tója gazdasági lapoknak az -
zal indokolta a bezárásokat,
hogy a pénzpiaci válság kö -
vetkeztében a hitelbiztosí-
tók törölték a cég hitelbiz-
tosítási védelmét, így a cég
nem tud árut vásárolni. A
bizományos értékesítésre
át adott termékeket már
vissza is adták a gyártók-
nak. Országosan nyolc száz
munkatárs sorsa vált bi -
zonytalanná.
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– Miért lett rajztanár?
– Úgy tízéves koromtól raj-

zolgattam, valószínűleg ügye-
sen, mert tanáraim dicsértek.
Sokat köszönhetek László
Enikő tanárnőnek, első rajzta-
náromnak, aki a szövéssel is
megismertetett. A gimnázium
után rajz-matematika szakra,
Szegedre jelentkeztem. A főis-
kolán ismerkedtem meg ké -
sőbbi férjemmel, Dávid Lász -
lóval, akivel rögtön végzés
után Békésre kerültünk. En -
nek már 21 éve. Én kezdettől a
3. sz. iskolában tanítok (ma
Dr. Hepp Ferenc tagiskola),
fér jem a Szegedi Kis István
Gimnázium rajztanára. 

– Mikor kezdett el szőni?
– 1988-ban egy békéscsabai

tanfolyamon ismerkedtem
meg az alapokkal. Egyre több
munkát készítettem, pályáza-
tokon indultam, általában
nem eredménytelenül. 1996-
ban lettem népi iparművész,
egy évvel később a Népmű -
vészet Ifjú Mestere. Birtokosa
vagyok a Békés Megye Nép -
művészetéért díjnak, és idén a
Király Zsiga-díjat kaptam
meg. Jó néhány éve magam is
tanítom a szövést gyerekek-

nek és felnőtteknek. 
– Úgy feltételezem, hogy a

szövés nagyon ősi asszonyi
munka…

– Több évezredes és a vilá-
gon mindenfelé ismert tevé-
kenység. A magyar motívum-

kincs két nagy forrásból ma -
radt fenn. Az egyik a gyapjú-
fonalas torontáli, a másik a
festékes erdélyi. A mai napig
ezekből variáljuk a mintákat.
A szövés talán egyszerűnek
tűnik, pedig komoly tervezést
igényel, bizonyos szabályok
ismerete és betartása nélkül
nem lesz szép a munka. 

– El tudja adni az elkészí-
tett darabokat?

– Ez nem elsődleges. Olyan
áron semmiképpen sem,
amennyi energia, munka és
idő egy-egy nagyobb szőnyeg-
ben benne van. Akár hónapo-
kig is eltarthat az elkészítése.
Egyébként a szőnyegeket ré -
gen a falakra, asztalra, ágyra
tették, hiszen a szobák alján
döngölt föld volt. A kérdésre
visszatérve, meg szoktam je -
lenni a vásárokban, de inkább

a kisebb tárgyakkal: tarisz-
nyákkal, hátizsákokkal, kar-
kötőkkel, bábokkal, és nem az
érkékesítés miatt, hanem hogy
a szövés minél többen megis-
merjék, visszanyerje a rangját.

– A számos elismerése kö -
zött milyen helyet foglal el a
Király Zsiga-díj?

– Ezt a népművészet ter-

jesztéséért és műveléséért ad -
ják át a Budai Várban, emlé-
kezve Király Zsigára, aki fara-
gó volt. Évente csak pár em -
ber kaphatja jelölés útján.
Engem a Békés Megyei Nép -
művészeti Egyesület terjesz-
tett fel. Békésen jelenleg Lu -
kács Eszter hímző népi ipar-
művésszel együtt ketten bir-
tokoljuk. Mindig a legutóbbi
elismerés a legkedvesebb. 

– Van-e még a családjában,
aki szövéssel foglalkozik?

– Mindhárom gyermekem
ügyesen rajzol. A legnagyobbik
lányom, Lilla, építészmérnök-
nek tanul, Diána gimnazista,
de még nem választott pályát,
a tízéves Marci pedig országos
rajzpályázatokon is sikeres. A
szövéssel próbálkoznak, majd
látjuk, mi lesz belőle.

– Mi adott önnek a szövés?
– Barátokat, sőt azt mon-

dom: pótcsaládot. Számos
hely re eljuthattam: táborok-
ba, kiál lításokra, bemutatók-
ra. Ta valy például Kanadában
jártam a régi mesterségek
fesztiválján, ahol Magyaror -
szág és Mexikó volt a díszven-
dég. Ez is egy felejthetetlen
élmény. Azt mondhatom,
hogy a népművészek valahogy
emberibb em berek, mint a
többség. Nem anyagi mentali-
tásúak, hanem „szerelemből”
dolgoznak. En nek óriási a
jelentősége manapság. 

Szegfű Katalin

„A népművészek valahogy emberibb emberek…”
Mosonmagyaróváron született, később a Szegedi
Tanárképző Főiskola rajzszakán szerzett tanári
diplomát, ezt követően férje révén került Békésre
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szövő népi iparmű-
vész, aki nemrégiben Király Zsiga-díjat vehetett át. 

Félreértés?
Egyik ismerősöm panaszolta a minap, hogy vásárolni sze-

retett volna egy baromfi szaküzletben. Mivel gyermeke is
vele volt, be szerette volna vinni őt a babakocsiban. Az eladó
reakciója számára meglepő volt: „Nem lehet babakocsival
bejönni, mert jön az ÁNTSZ ellenőr és megbüntet minket.
Hagyja kinn a babakocsit!” A kisgyermek aludt és kinn
hagyni sem szerette volna, így némi „civódás” után been-
gedték és futtában el is intézte a vásárlást, majd rossz szájíz-
zel távozott. Felkerestem az ominózus üzletet és rákérdez-
tem, miért nem lehet babakocsit bevinni. Kaptam is választ,
igaz kissé morcosat: Nem igaz. Emlékszem a hölgyre. Ki is
szolgáltuk. Csak hát éppen akkor mostam fel, mivel esett az
eső és sár volt. Egyébként meg segíteni is szoktunk a beju-
tásban. Megköszöntem az információt, gondoltam félreértés
az egész, és távoztam. Utólag azért ott motoszkált bennem a
kisördög: Akkor miért volt a kő száraz?! (Ismerősömtől
tudom, hogy így volt.)

Visszanyerem a hitem
Nem tudom Önök hogy vannak vele, de én egyre többet

csalódok az emberekben. Mondhatnám már-már bizalmat-
lanná váltam. Ám nem régiben sajnos elhagytam a kabát-
zsebemből a telefonomat, és persze kétségbe estem. Lázas
keresésbe fogtam az általam megtett útvonalon és közben
egy másik készülékről szinte egyfolytában csörgettem a sajá-
tomat. A sírás szorongatta a torkomat, mikor is váratlanul
egy hang szólalt meg: Nálam van a telefon! Érte kellene
jönni, mert én dolgozom. S megadta a címet, hol vehetem át
a „kincset”. Mondanom se kell szinte repülve tettem meg az
oda utat és boldogan szorítottam markomba az elveszített-
megkerült „jószágot”. A fiatalember K. L., szívességért sem-
mit sem fogadott el. Még ő szabadkozott: Ugyan már!
Tudom milyen nehéz pótolni az elveszett számokat! Ezúton
is szeretném megköszönni neki a telefonomat és az emberek
becsületességébe vetett hitemet!

Gugé

Becsületbeli ügyek

73 millió forint 
a buszvárókra

Békés önkormányzata 63 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kapott a Dél-alföldi Operatív Programra benyújtott
„Fedett autóbuszvárók építése Békés bel- és külterületén” című
pályázatára. A projekt keretében Békés bel- és külterületén 41
fedett buszváró és 49 sziget kerül kialakításra megfelelő műszaki
felszereltséggel, akadály-mentesítéssel, hulladékgyűjtő edények-
kel, parkosított zöld környezettel és padokkal. A buszváró felépít-
ményre három típus lett kialakítva, elsősorban a forgalmi és a
helyigényeket, valamint a műemléki környezetet figyelembe véve.

Adó 1 %
A Békési Nebulók Alapítványa köszönetet mond mind-

azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az alapít-
vány részére felajánlották. A befolyt összeget táboroztatásra,
tehetséggondozásra fordítottuk.

A Kállai Jenő Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az alapítvány
részére felajánlották. A befolyt összeget sportszerek beszerzésé-
re fordítottuk.

Ezúton szeretnénk megköszönni azt a segítséget, amelyet az
előző évben nyújtottak azzal, hogy az adójuk 1%-ával, segítet-
ték a Békési Kajak-Kenu Clubot. A befolyt 262.490 forintot
eszközvásárlásra és a gyerekek versenyeztetésére fordítottuk.

Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Ala -
pítvány köszönetet mond azoknak, akik adójuk 1 százalékát
alapítványunk javára ajánlották fel. Az így befolyt 70076 Ft-ot
alapítványunk működésére, céljának megvalósítására használ-
tuk fel. Az alapítvány kuratóriuma

A békési Farkas Gyula Oktatási Alapítvány köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik 2006. évi személyi jövedelemadó-
juk 1%-át az alapítványnak felajánlották. A kapott 177.326 Ft-
ot tanulóink jutalmazására, szakmai és sport kirándulások
támogatására, műszaki berendezések vásárlására fordítottuk.

A Hiátus Alapítvány (Békés, Petőfi u. 7-9.) megköszöni
mindazok támogatását, akik 2006. évi adójuk 1%-át felajánlot-
ták. A kapott támogatást 43.540 Ft-ot kollégiumi tanulóink
sporttalálkozójának szervezésére és diákvezetők képzésére fordí-
tottuk.

A békési Szakképzésért Alapítvány köszöni a felajánlott
szja 1%-os támogatásokat. A rendelkezésre álló összeget a szak-
képzésben résztvevő diákok számítástechnikai eszközeinek
bővítésére fordítottuk.

A Békés Művészetéért Alapítvány köszöni az szja 1%-
ából befolyt 20749 Ft-ot, melyet a művésztelep megrendezé-
sére fordítja.

A „Korona utcai óvoda Gyermekeiért” Alapítvány kura-
tóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ának
felajánlásával támogatták. A számlánkra érkezett 145842 Ft-
ból udvari mozgásfejlesztő játékokat vásároltunk.
Támogatásukat köszöni az alapítvány kuratóriuma, az óvoda
dolgozói és a gyerekek.

Az „Ótemető úti óvoda Gyermekeiért Alapítvány”
Kuratóriuma mindazoknak köszönetét fejezi ki, akik a 2007.
évben adójuk 1%-át nekünk ajánlották fel. A befolyt 90729 Ft-
ot egy udvari mozgásfejlesztő eszköz vásárlására költöttük.
Szeretnénk, ha ebben az évben is nekünk tenne felajánlást.

Dávidné Gyarmati Zsu zsanna Király Zsiga-díjas népi iparművész

Október 21-én emlékeztek meg a
Békési Kistérségi Iskola tanulói és neve-
lői a forradalom és szabadságharc 52.
évfordulójáról. A Dr. Hepp Ferenc
Tagintézmény színvonalas mű sort állí-
tott össze, melyet megtisztelt részvételé-
vel városunk polgármestere és felesége,
a polgármesteri hivatal munkatársai, az
iskola ma már nyugdíjas, volt dolgozói.
A látványos díszlet és a keretjáték a
korabeli pesti utcát idézte, ahol az újsá-
gokból értesültek az emberek forradal-

mi eseményekről. Ebbe a keretbe illesz-
tették bele a versidézeteket, dalokat,
melyeket a tánckompozíciók tettek lát-
ványossá. A Himnuszt és a Szózatot az
Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak
kísérete tette ünnepélyesebbé. A három
tagintézmény tanulóiból álló közönség a
műsort több ízben lelkesen megtapsol-
ta. Az ünnepség zárásaként a tagintéz-
mények képviselői megkoszorúzták a
hősök tiszteletére állított kopjafát az
Eötvös tagiskola udvarán.

Iskolai megemlékezés 1956-ról 
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Bizonyára sokaknak isme-
rős a fenti cím, gondolom
többeknek megfordult már
a kezében Karácsony Benő
hasonló című könyve. Mai
zaklatott világunkban épe-
szűnek megmaradni pró-
bálván jutott eszembe a jel-
zett címnyi mondat.
Zaklatott és zűrzavaros va -
lóban a világ mely körül-
vesz és valóban csak saját,
egyénre szabott, egyénisé-
günknek, teherbírásunk-
nak, lelki és testi terhelhe-
tőségünknek megfelelő út -
jaink, ösvényeink meglelé-
se, megtalálása, felfedezése
vezethet ki e nem is kicsi
kalamajkából amibe aka-
ratlanul is belekeveredtünk,
s amit a XXI. század Ma -
gyaroroszágának hívnak.
Akaratlanul, de nem vétle-
nül talán. Hisz vétkesek
közt cinkos aki néma. S mi
bizony sokszor némának,
tanácstalannak, beijedtnek,
megalkuvónak, meghu-
nyász kodónak találtattunk
akkor, amikor szavunkat
kellett volna hallatnunk,
amikor ha kell kimérten, ha
kell kiáltva, de szólanunk
kellett volna. Mi, egyszerű
emberek is ebbe a hibába
estünk, hogy politikusaink-
ról ne is beszéljek. Hisz
nem kevés köztük – tiszte-
let a kivételeknek – akik
nem a választóik, hanem
kizárólag a saját megélhe-
tésükért „politizálnak”.
De kanyarodjunk vissza
ma gunkhoz kicsit. Azt
mondtuk, hogy meg kell
találnunk önnön túlélésünk
„privát” módozatát. Igaz.
Ám e csak ránk jellemző
egyedi lehetőség akkor
található meg, ha képesek
vagyunk előtte észrevenni a
nagy közös utat, melyen
mindannyiunknak halad-
nunk kell ahhoz, hogy vala-
mikori révbeérkezésünknek
egyáltalán realitása lehes-
sen. Nagy utazásunk (értsd
földi életünk) ezen az úton
nyerhet értelmet. S egy-
másra mosolyogva erről az
útról beszél a Nagy Könyv
is, de Lao ce Tao te king-je
(Az út és erény könyve) is.
Csak kézbe kell venni –
nekünk az előbbit főként –

mint Zsindelyes Imi bará-
tunk tette. Mindezek után,
ha megfogan bennünk az
érdeklődés parányi magva,
s a tudni- és hinni vágyás
legkisebb csírája életre kel,
nos akkor mondhatjuk,
hogy van remény a pozitív
végkifejletre. Mert akkor
van már remény és esély a
közös jövő érdekében kifej-
tett közös cselekvésre. Van
remény akkor, hogy tisztá-
ba tegyük magunk – mert
e nélkül kár is volna elin-
dulni – és nekivágjunk az
ismeretlen hosszúságú és
nehézségű távnak, életünk
folyama Párka fonalának
felgombolyításához. S mi -
helyt a cél, az útirány, a fő -
sodor ismert, miután az
erkölcsi, morális támpon-
tok adottak, mikor felis-
mer jük, hogy nem vagyunk
egyedül e távon, van kihez
fordulnunk fent és mellet-
tünk is, nos akkor, tiszta
lelkünk tántoríthatatlan
hátterével megtehetjük az
első tudatos lépést. Ám
fárasztó, testet és lelket
egyaránt próbára tevő, ami
ránk vár. Ezért kellenek,
feltétlenül szükségesek em -
beri mivoltunk megtartásá-
hoz a címben említett kis
ösvények. Kell valami kis
kitérő, ahol ugyan tovább
haladunk – ha kell kín-ke -
servesen is – a cél felé, de
jut közben kis idő magunk-
ra is, legbensőbb, mindent
mozgató én-magmánk tű -
zének fenntartására is. A
közélet akadályokkal teli
széles, de göröngyös útjáról
ide lehet időnként visszavo-
nulni, a magányba – hol
csak Isten és mi vagyunk -,
a család, a közvetlen bará-
tok óvó, meleg, szeretettel
bélelt csodálatos környeze-
tébe. Visszavonulni néha
ide, erőt gyűjteni, majd is -
mét bele a sűrűjébe!
A megnyugvás ösvényein
tanulhatunk meg például
oly dolgokat, mely szerint
azért Ő a legjobb tanító,
mert kiokít arra, miként
jöhetünk rá valamire ma -
gunk, hogy mi az alázat,
hogy hallgassunk érzése-
inkre, hisz ők tanító köve-
tek kik által rájöhetünk,
hogy nekünk is – mint
minden embertársunknak
– hivatásunk van. Hiva -
tottak vagyunk valamire,
valamiren amit csak mi
tudunk. Egyáltalán, hogy
hívva vagyunk.

A megnyugvás ösvényei

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

B É K É S I  Ú J S Á G
– megje lenik Békés,  Kamut,  Murony,  Tarhos  

és  Bélmegyer  te lepüléseken.

Olvasniva ló  minden második héten 

–  B É K É S I  Ú J S Á G

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: Pocsai
György és Fodor Eszter,
Öreg Zsolt és Kovács
Bernadett. 

Elhunytak: Marti Tamás (21
évesen), Nyárfádi Gábor
(65), Králik László (83), Szász

Mártonné (94), Nádasdi
Sándorné (97), dr. Domokos
Ferenc (78), özv. Szabó
Jánosné (86), Gurcsó Sándor
(71), Baji Andrásné (63).

Anyakönyvi hírek

„Látás nélkül meghódított
világ” címmel néhány napon
át a városi könyvtár emeletén
volt látható a Vakok és Gyen -
génlátók Békés Megyei Egye -
sülete Békéscsaba-Békés Kis -

térségi Körzeti Csoportja kép-
zőművészeti kiállítása. A kü -
lönféle technikákkal készült
festmények a kistérségben élő
négy látássérült: Králik Ildi kó,
Krizsán Margó, Szabadkai Edit

és Szeriné Reim Rózsa munkái.
Előszeretettel választ ják képe-
ik témájául a természet sokszí-
nűségét. Közülük hárman
meg jelentek a megnyitón, ahol
dr. Rácz László főorvos arról
szólt, hogy jelenleg Magyar -
országon mintegy 580 ezer
fogyatékossággal élő van. 

– Tizenöt százalékuk látás-
sérült, akik legalább felerész-
ben aktív korúak, azonban
betegségük miatt elszigetelten
élnek, noha tudatos társadal-
mi odafigyelés mellett ké pesek
lennének a látókkal egyen ran-
gú életre – hangzott el. 

A 90 éve megalakult Va -
kok és Gyengénlátók Or -
szágos Egye sülete, mint ér -
dekképviseleti civil szervező-

dés fontos és hasznos, mert a
másokhoz való tartozás érzé-
sét erősíti.

Lapunknak Mucsi Istvánné
kistérségi vezető is nyilatko-
zott, elmondva, hogy a kistér-
ségben mintegy 300 tagjuk
van, ebből hetvenen Békésen
élnek. Javarészt hatvan évnél
idősebbek, nehezebben ki -
moz dulók. Sokféle kulturális
rendezvényt szerveznek egész
évben, a legközelebbi egy ad -
venti karácsonyi hangverseny
lesz Békéscsabán. Aki csatla-
kozna az egyesülethez, vagy
érdeklődni szeretne a részle-
tekről, keresse Mucsinét a 70/
398-25-32-es vagy a 415-483-
as telefonszámon. 

Szegfű Katalin

Teljes életre törekszenek a látássérültek

Még mindig tart városunk-
ban a Biblia Éve apropóján
meg hirdetett nagyszabású
négy  hetes ismeretterjesztő elő-
adás-sorozat és a Biblia-kiállí-
tás a Galériában. Ok tóber 18-
án dr. Kiss-Rigó László szeged-
csanádi me gyés püspök tartott
előadást „Társadalmi igazsá-
gosság a Szentírásban” cím-
mel. Az előadó kiemelte, hogy
a Biblia elsősorban kinyilat-
koztatás az embernek Istentől.
Amikor az Istennel való kap-
csolatunk megromlik, meg-
romlik az em berekkel való
kapcsolatunk is. „A Biblia azt
tanítja, ha Isten jót tesz veled,
te is tégy jót felebarátaiddal.”

Október 21-én dr. Rei sin ger
János irodalomtörténész tartott
„irodalomórát” biblikus költe-

ményekből. Igazi ta nárként
néhány kisverset igye kezett
megtanítani a versszerető kö -
zönséggel: Weöres, Petőfi,
Arany, Pilinszky, Áprily mellett
két viszonylag ismeretlen köl -

tő, Toldalagi Pál és Sárközi
György költeményeit. Reisin -
ger János ezen az estén nyitotta

meg Szúdy Nándor lelkész-fes-
tőművész kiállítását (erről rész-
letek következő lapunkban).

Október 25-én Seidl Amb -
rus piarista gimnáziumi tanár,
ezüstmisés szarvasi plébános

„A Szentírás a nevelőnk” című
előadása hangzott el, melynek
üzenete az volt, hogy a Bibliát
csak akkor érthetjük, ha hittel
olvassuk, nyitott szívvel és
nyitott lélekkel kell olvasni a
Szentírást.

Október 28-án dr. Szabó
Pál Svájcban és Vésztőn élő
egyetemi tanár „A Biblia kez-
deteiről” tájékoztatta az
érdeklődőket. Arról, hogyan
készültek az első bibliateker-
csek, milyen anyagból állítot-
ták elő azokat, s milyen nyel-
veken jegyezték le annak ide-
jén Isten szavát, kijelentéseit
az arra elhivatott, kiválasztott
emberek.       Zsombok Imre

Érdekes előadások a Szentírásról



NAPFÉNY ÉS LÉLEK 

A napfény jelentőségét talán nem becsüljük meg eléggé,
pedig nem is léteznénk nélküle. Az élőlények, köztük az
ember létszükségleteinek egyike. Sajnos a levegő szennye-
zettsége miatti ultraibolya sugárzás káros hatásai is ismer-
tek. Nyáron például vigyáznunk kell a túlzott napozással, a
déli órákban nem ajánlott tűző napon tartózkodni. 

A napfény kiváló élettani hatásai közül megemlíthető,
hogy a kalcium csontokba való beépülését és megtartását
segíti elő. Rengeteg vírust és egyéb kórokozót pusztít el,
immunrendszerünket pedig felerősíti.

Kimutatták, hogy Földünk azon területein, ahol viszony-
lag sok a napsütéses órák száma, sokkal kevesebb daganatos
megbetegedést diagnosztizáltak. Számottevő a lélekre gya-
korolt közvetlen és közvetett hatása is. Megfigyelhető, hogy
a huzamosabb ideig tartó felhős, borús napok mennyire nyo-
masztólag hatnak a közérzetünkre, kedélyállapotunkra.

Ezért amíg csak tehetjük, élvezzük a napsütést szabad
levegőn történő mozgással, és megtapasztaljuk mennyivel
boldogabbnak, egészségesebbnek, kiegyensúlyozottabbnak
fogjuk érezni magunkat!    Feketéné Pásztor Éva, tanítónő

EGY LÁZADÓ EMBER PÁLFORDULÁSA
Isten dicsőségének magasztalására alkotott minket a Teremtő

– mondja Pál apostol az Efézusiakhoz írt levelében. A dicsőítés
lelkülete azonban sok ember szívében heves lázadássá változott
át. Most elsősorban nem azokra gondolok, akik magukat sátá-
nistáknak nevezik, hanem azokra az emberekre, aki Isten nélkül
tervezik munkájukat, családjukat, idejüket.

„Bolond mondja szívében, hogy nincsen Isten” – írja a zsoltá-
ros. Én sokáig ateistának vallottam magamat, ez azonban abból
a sértődöttségből és gyűlöletből fakadt, amit Isten iránt éreztem.
Egyszerűen nem akartam foglalkozni egy olyan Úrral, aki annyi
szenvedést, igazságtalanságot okoz a világban, s az én életemben.
Magam ura akartam lenni, aki saját erejében, értelmében bízva
megtervezi saját boldogságát. Mint Camus pestisének orvosa
humanistának vallottam magamat, aki sohasem alázza meg
magát egy bűntető Úr előtt. Úgy hittem bizonyos értelemben
erkölcsileg Isten fölé emelkedhetek, s nincs szükségem az Ő
segítségére, megtalálom nélküle is örömömet. 

Ez a lelkület akkor változott meg, amikor Isten megmutatta
nekem, milyen is valójában. Megismertem Őt, mint aki úgy sze-
retett engem, hogy az Ő egyszülött Fiát adta értem azért, hogy
örök életem lehessen, ha hiszek Benne. Jézus Krisztus által meg-
értettem, hogy Isten jó, s hogy Ő valami hatalmas ajándékot sze-
retne nekem adni. 

Tizenöt éve annak, hogy elfogadtam Istennek ezt az ajándé-
kát, azóta hiszek benne, azóta vezeti életemet, s azóta képes
vagyok dicsőíteni Őt. Elvette szivemből a lázadást, a keserüséget,
s helyette betöltött az Ő örömével, szeretetével. Meggyő -
ződésem, hogy nekünk mai embereknek arra van szükségünk,
hogy megértsük, hogy jó az Isten, lehet benne bízni, s van meg-
oldása kérdéseinkre, problémáinkra.

„Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel,
mert jó az Úr, örökkévaló kegyelme.” 

Merényi Zoltán, lelkipásztor

4 2008. november 4.

A tanárok nagyon segítő-
készek és kedvesek. Szere -
tem, hogy jó programok
van nak a diákság számára
és ezek szervezésébe minket
is bevonnak. Orvos szeret-
nék lenni, ehhez minden
szük séges támogatást meg-
kapok, például már tizedik-
ben előrehozott érettségit és
nyelvvizsgát tehettem.

Tizenkettedik éve járok
ide, hiszen már az elsőt is
ebben az iskolában kezd-
tem. Megszoktam a szoká-
sokat, a rendet, a tanáro-
kat, akik segítenek minket.
Gyógypedagógus akarok
lenni, erre készülök már a
gimnáziumi évek alatt.
Sosem fordult meg a fejem-
ben, hogy máshova járjak.

Szeretek idejárni, jó dön-
tés volt. Az informatikai ok -
tatás miatt jöttem ide, nem
is csalódtam. Pluszfog lal -
kozások is vannak, engem a
sulirádió, a stúdió érdekel. A
tanárok lelkesek, szeretik
amit csinálnak, és a lehető
legtöbbet akarják kihozni a
diákokból, felkészítve őket a
továbbtanulásra.

Szeretem a sulit és a
tanárokat. A történelmet, a
magyart, a nyelvi órákat és
a médiaórákat. Sok lehető-
séget nyújt a médiaműhely:
sulirádió, filmkészítés. Ez
minden várakozást felül-
múl. Aki odafigyel órákon
és tanul, minden lehetősé-
get megkap, hogy leérettsé-
gizzen és továbbtanuljon.

Olvasóink mondták

NAGY ATTILA
9. évfolyamos szakkö-

zépiskolás, Farkas
Gyula Közoktatási

Intézmény, 
békési lakos

DEBRECZENI CINTIA
11. évfolyamos média

szakos gimnazista,
Farkas Gyula

Közoktatási Int., 
orosházi lakos

FEKETE SZILVIA
12. évfolyamos 

gimnazista, Szegedi
Kis István Református

Gimnázium, 
békési lakos

KARANCSI ZSUZSA
12. évfolyamos 

gimnazista, Szegedi
Kis István Református

Gimnázium, 
békési lakos

MIT SZERETSZ AZ ISKOLÁDBAN?

Már „lerágott csont” lehet sokak számára a fejtetvesség
megelőzése és kezelése. Azonban egyre több szülő a régen
bevált szerek hatástalanságáról számol be. Kutatások is
kimutatták, hogy a tetvek ellenállóak lettek a régen hatá-
sos rovarirtó szerekkel szemben. Nézzük milyen új szere-
ket kínálnak számunkra a gyógyszertárak:
Megelőzésre a Rausch fűzfakéreg sampon használata aján-
lott, így a hajat nem támadják meg a vérszívók.
Ugyanennek a termékcsaládnak a tagja még a tetűstop
krém, és a könnyen fésülhető spray, melyet kialakult fej-
tetvesség megszüntetésére használhatunk.
Kezelésre a Hedrin oldat is kiváló. Ez a szer bevonja a tet-
veket, ezáltal megfojtja őket. Ez a tetűirtó nem tartalmaz
rovarirtót, színezék és illatmentes. Ugyanezen az elven
pusztítja el a tetveket a Paranit spray, melyhez sűrű foga-
zatú fésű is tartozik.
A Neemoxan balzsam segítségével a serkéket tudjuk
könnyen és hatékonyan kifésülni a hajból, valamint meg-
előzésre is ajánlja a gyártó cég. Illata kellemes és ehhez is
jár sűrűfogazatú fésű.
A szerek használata mellett azonban ne felejtsük el a gyer-
mek hajának rendszeres ellenőrzését, és fertőzés esetén a kör-
nyezet alapos fertőtlenítését (ruházat, ágynemű, fésű stb.) 

Nagy Krisztina, védőnő

ÚJ FEGYVEREK A VÉRSZÍVÓK ELLEN

AZ EGÉSZSÉGES ALVÁSÉRT 
ORTOPÉD VÁKUUM MATRACCAL

A „gerincmatracnak” a fő feladata a gerincoszlop tökéle-
tes ponton történő megtámasztása. Biztosítja a test nyu-
galmi helyzetét. Aktív szellőzése révén elősegíti a bőr lég-
zését, a vérkeringés ezáltal kiegyenlített lesz, ami nyugodt
alvást biztosít. A fedőborítója a matracnak merinói gyap-
jú, ami a test melegét felveszi és tartja, amíg benne fek-
szünk. A matrac portaszító antiallergén. Belsejébe biocel
mag van, ami teleszívja magát levegővel az oldalakon lévő
szelepeken. Biztosított a szelepekben a levegő állandó cse-
rélése. Jöjjön be a Bioboltba és nézze meg! 
Közeledik a Szeretet Ünnepe, a karácsony. Lepje meg sze-
retteit az egészséges nyugodt alvás segítőjével, a gerinc-
matraccal. 
Új nyitva tartás: hétfő-péntek 7-19 óráig. 
Norbi termékei: szaloncukrok, készételek, lisztek válto-
zatlan áron kaphatóak. Várják a kedves vásárlókat a
Biobolt tulajdonosa és a bolt dolgozói.

Mihály-napi vásár a
Teleky oviban

Október 7-én került megrendezésre a békési Teleky utcai óvoda
hagyományőrző Mihály-napi vására. E jeles eseményre meghívást
kaptak a város nagycsoportos óvodásai, az általános iskolások, szü-
lők, nagyszülők, egykori óvodásaink. A mulatságon mintegy 300
gyermek tölthetett el egy kellemes délelőttöt óvodánkban. 

A vásári forgatagot hosszas szervezés, készülődés előzte meg.
A szülők, gyerekek, óvodapedagógusok őszi terméseket (zöld-
ségeket, gyümölcsöket) gyűjtöttek ill. több száz darab vásárfiát
készítettek az ide látogatóknak. E jeles napot Liptákné Szabó
Zsófia, óvodánk vezetője nyitotta meg. Ezt követte az óvoda
nagycsoportosainak vásári hangulatot idéző vidám zenés-táncos
műsora. A mulatságot a Vadrózsák énekkara, majd a Kulturális
Központ énekkara ill. Hégely Laci bácsi citerajátéka tette szí-
nesebbé. A vásárt Bereczki Lászlóné intézményvezető ünnepé-
lyes szalagátvágással nyitotta meg, s ezzel kezdetét vette a vásá-
ri forgatag. A gyerekek több 100 áruból válogathattak kedvük-
re. Volt itt kalap, nyaklánc, termésbáb, üvegdísz, zöldség, gyü-
mölcs stb. Az árusok játékpénzért kínálták portékáikat. Játék -
pénzzel folyt a kereskedelem. A vásárból természetesen nem
maradhatott el a csemegézés sem. Teával, pattogatott kukoricá-
val, aprósüteménnyel kínáltuk vendégeinket. A nézelődők
állatkirakodót ill. békési szőtteseket, hímzéseket is megtekint-
hettek az óvoda udvarán. A vásári forgatag végén a gyerekek
teli kosarakkal és kellemes élményekkel térhettek haza. 

E jeles nap sikeres lebonyolításához nagyon sok segítséget nyúj-
tottak a szülők, melyet ez úton is szeretnénk nekik megköszönni. 

Liptákné Szabó Zsófia, tagóvoda vezető

Tanulmányi kiránduláson
a Karacs iskolások

A Karacs tagintézmény felső tagozatosai Kovács Arthurné
és Balog Vilmos vezetésével október 9-én kora hajnalban két
busszal indultak a hosszú útra. A gyermekek az Ipolytarnóci
Geoparkban, a cápafogakat rejtő ősi tenger fenekétől a tró-
pusi esőerdő maradványain keresztül a vulkánok tetejéig
ívelő útvonalon tettek egy csodálatos időutazást. Ezután a
hol lókői várban rendhagyó történelem órán vettek részt. Él -
ményekben gazdagon tértek haza. A nagy érdeklődésre való
tekintettel október 16-án még egy busz szállította ugyanerre
a programra az előző héten itthon maradottakat. Ők még
nagyobb izgalommal készültek, hiszen nagyon sok érdekessé-
get hallottak az első csoporttól.                Szeverényi Valéria



– Miként lettél a kataszt-
rófavédelem munkatársa?

– 1960-ban születtem Bé -
késen. Iskolai tanulmányai-
mat is e városban végeztem.
1987-ben a helyi ÁFÉSZ-től
kerültem áthelyezéssel a pol-
gári védelemhez. Azóta, im -
már 21 éve a város és a kör-
nyező települések lakosságvé-
delmi feladatát látom el.

– Milyen feladataid van-
nak?

– Feladataim sokrétűek,
ebből csak ízelítőnek monda-
nám, hogy a fő cél a megelő-
zés, valamint az ifjúság szak-
irányú nevelése. Az irodához
nyolc település tartozik, össze-
sen 40 700 fővel. Ezen telepü-
lések védelmi terveinek, adat-
tárának napi karbantartása, a
települési vezetőkkel való fo -
lyamatos kapcsolattartás. Az
évente megszervezésre kerülő
felmenő rendszerű katasztró-

favédelmi ifjúsági versenyekre
a tanulók felkészítése, stb.

– Miféle katasztrófával le -
het számolni Békésen?

– Városunk katasztrófavé-
delmi szempontból a II-es
katasztrófa veszélyeztetettségi
besorolásban szerepel (az I.
kategória a legmagasabb). A
fő veszélyeztetettséget az árví-
zi, belvízi és a közúti közleke-

dési (veszélyes anyagot szállító
gépjárművek balesete) veszély
jelenti. Viszont az időjárási
ano máliákra való tekintettel
fokozottan figyelni és készülni
kell a hirtelen jövő szélviha-
rokra, hőségre, továbbá a téli
időjárásra: hó által elzárt
utak, településrészek.

– Kire, kikre számíthatsz,
ha baj van?

– Az irodában egyedül va -
gyok, viszont ha baj van, a pol-
gá ri védelmi szervezetekbe
beosztott állomány riasztására
kerül sor. A hozzám tartozó
nyolc településen 149 pv. szer-
vezet 940 fővel, ebből váro-

sunkban 31 szervezet 262 fő vel
áll rendelkezésemre. A vállala-
toknál, cégeknél kijelölt sze-
mélyekből (nők 50 éves, férfiak
55 éves korig) álló csoportok
vannak, akikre számíthatok.

– Katasztrófa = baj, szo-
morúság. Hogyan lehet ezt
viselni hosszú távon? 

– Ez egy elkötelezettség,
amelyet el kell viselni, ezt vál-
laltam, ezzel együtt élek.
Ilyenkor az én feladatom az
emberek megnyugtatása, a
pánik kialakulásának megelő-
zése és a saját érzéseimet hát-
térbe kell szorítanom. Persze
azért én is érző ember vagyok.
Szeretem ezt a várost. Itt nőt-
tem fel. Igaz, hogy a szüleim
és a testvérem már nem lak-
nak itt, de sok barátom és
ismerősöm van, akik számíta-
nak rám, és akikre én is szá-
míthatok. Az az érzés, hogy e
város lakosságát védem, egy-
részt nagy felelősség, másrészt
erőt ad a mindennapi mun-
kámhoz.

– Érdekesség városunkból?
– Érdekes eset volt, amikor

Öreg gumisnál építették az
autómosót és a munkálatok
során találtak egy taposó ak -
nának kinéző tárgyat. Azon -
nal leállt a munka, a területet
lezárták és értesítettek. A
helyzet különösen veszélyes
volt a benzinkút közelsége
miatt. Miután szemrevételez-
tem a „leletet”, felemeltem, és
hanyag eleganciával eldob-
tam. Persze mindenki egyből
hasra vágta magát. Én pedig
ezután közöltem csak velük,
hogy amit találtak egyszerű
kerékcsapágy.                Gugé

Sorozatunk folytatásában in -
terjút olvashatnak Bagoly László
zenepedagógussal, tagintézmény
vezetővel.
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Néhány szó a szédülésről
2. rész

Amikor a szédülés igazán drámai formája forgó jelleggel
jelentkezik fülzúgás és tompa hallás kíséretében, akkor
rendszerint az egyensúlyozó érzékszerv vagy a központi
idegrendszer egyensúlyért felelős központjának megbetege-
déséről van szó. Az egyensúlyszervben egy endolimfának
nevezett folyadék található. Ha testünk, s ezzel együtt
fejünk, mozgást, helyváltoztatást végez, akkor e folyadék a
mozgással ellentétes irányban mozdul. Az érzékszerv sejt-
jei valójában ezt az elmozdulást észlelik. 

A forgó szédülés nemritkán komoly pánikot okoz, az
érintett szinte végveszélyben érzi magát a megsemmisítő,
kiszolgáltatott, mozgásképtelenséggel járó helyzet miatt.
Érdemes leszögezni, hogy a forgó szédülés leginkább átme-
neti, magától is múló dolog, és nagy ritkaság, hogy vala-
mely halálos betegség előszele legyen. Például a közhiede-
lemmel ellentétben a daganatok talán a legritkább okai a
szédülésnek. Mi több, a legismertebb szédülést okozó daga-
nat jóindulatú. 

Viszonylag gyakori oka a forgó szédülésnek az úgyneve-
zett Méniere-betegség. Ez egy visszatérő, szédüléses, fülzú-
gásos rohamokkal járó kórkép. Érinti tehát az egyensúlyt és
a hallást is, sőt ha sok roham jelentkezik, egy idő után hal-
láscsökkenés is kialakulhat. A bajt az okozza, hogy a belső
fülben lévő endolimfa nyomása nagyobb a szokásosnál. 

Folytatjuk…

– A Békés Megyei Rendőr- főkapitányságon október
23-a kapcsán megrendezett ünnepélyes állománygyűlésen
az ORFK Rendészeti Főigazgatója dicséretben és jutalom-
ban részesítette Kis Zoltán r. főtörzszászlóst, a Békési
Rendőrkapitányság szolgálatparancsnokát.

– A Dózsa utcai idősek klubjában az egyik klubtag,
Pikó Imréné által készített kézimunkákból kiállítás
tekinthető meg november egészében, hétköznaponként
8-16 óráig. Várják az érdeklődőket. Ugyanitt november
26-án 14 órától értékelik és jutalmazzák a városi gyerekek
számára kiírt fogalmazáspályázat pályamunkáit.

– Taggyűlést tartott a Vasas Szövetség Békési
Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozata. Az ülésen meg-
jelent Tóth Károly a Vasas nyugdíjas titkára, Bere Ferenc a
Vasas régió vezetője és Hankó György az MSZOSZ régió-
vezetője. Kisebb ajándékkal köszöntötték a 70. és a 80. élet-
évüket betöltött tagokat, majd ebéddel zárták a taggyűlést.

– A gyöngyfűzéssel foglalkozó gyulai Vetési
Sándorné Rózsika a napokban a Jantyik utcai nyugdíja-
sok klubjában mutatta be munkáit, a szebbnél szebb
egyedi tervezésű dísztrágyait, ékszereit, állat, csillag és
angyalka figuráit, melyek készítéséhez változatos színű és
formájú gyöngyöt használt fel.

– Minden pénteken 9-12 óra között várják a kis-
mamákat és a leendő kismamákat a kulturális központ-
ban működő Kismama Klubba. Babamasszázs tanfolyam
indult. Megfelelő érdeklődés esetén terhestornával és
babaruha csereberével bővítik a klub szolgáltatásait. A
részvétel díjtalan.

– Horváth Hajnalka békési alkotóművész kiállítása
a kulturális központ Kápolna-termében november 14-ig,
díjtalanul látogatható.

Rövid hírek Békésről

Csak komolyan lehet
Katasztrófa – mondjuk, s máris a tévé képei vil-
lannak fel: cunami, hurrikán, árvíz, földrengés.
Pusztulás és kétségbeesett emberek. A tehetet-
lenség és a szomorúság markolja lelkünket és
csak nézünk reménytelenül. Másként kell reagál-
nia azonban Seres András polgárvédelmi munka-
társnak, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Békési Polgári Védelmi Iroda elő-
adójának egy adott helyzetben. A mindössze 48
éves fiatalemberből süt a felelősségérzet, a tenni
akarás. Jómaga is családapa, így átérzi mások fáj-
dalmát, de nem lazíthat, mert cselekednie kell, és
azt csak komolyan lehet.

A Békési Kistérségi
Iskola Dr. Hepp Fe -
renc Tag intéz mé -
nyének alsós és
felsős diákjai az
októberi hétvé-
géken Barna Zol -
tán tanító vezetésé-
vel két tanulmányi ki -
ránduláson ve hettek
részt. Októbert 11-én Sá -
rospatakra, a Rákóczi-várba
juthatott el 39 kisdiák, majd a

Károlyfalvához közeli tenger-
szemhez sétáltak

fel. A szőlőültet-
vények között
gyalogolva gyak-
ran ta lálkoztak a

szüretelő helyiek-
kel, akik készsé-
gesen adtak kós-

tolót a borvidék kivá-
ló bo rainak alapa -

nyagából, és be vezették
a gyerekeket a szüretelés és a

szőlőosztályozás tudományába
Október 17-én 40 ötö dikes

és hatodikos diák utazhatott el
Egerbe, az Egri Vár Napja ren-
dezvényre, me lyet 2002 óta
rendeznek meg mindig ezen a
napon, a törökök 1552-es elvo-
nulásának emléknapján. A vár
területén különféle helyszíne-
ken, többféle programmal vár-
ták az érdeklődőket. A diákok
ostromjátékon, haditorna-be -
mutatón, vitézi próbán vettek

részt, együtt a korhű jelmezek-
be, viseletekbe, kosztümökbe
öl tözött vitézekkel. 

Köszönettel tartozunk so fő -
rünknek, Békési Sándornak,
aki mindkét kiránduláson fi -
nom ebédet készített a csoport-
nak, és minden segítséget meg-
adott ahhoz, hogy a program
sikeres legyen. A kirándulások
után fáradt, de elégedett és
boldog gyerekek szálltak le itt-
hon a buszról.    Barna Zoltán

Szüreten és az egri várnapon jártak a Heppesek



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.
Békésen, két utcára nyíló telken komfort
nélküli régi kis ház reális áron eladó. Víz,
gáz, szennyvíz az udvarban van. Érd.: 70/
942-30-90.
Békésen csendes környezetben 3 szo-
bás+nappalis családi ház, nagy portával
eladó. Kisebb csere érdekegyeztetéssel
érdekel. Tel: 20/33-130-09.
Békésen a Galamb utcában egy szoba,
konyhás, tusolós régi típusú ház eladó.
Érd.: 70/ 77-26-941.
Békésen három szobás családi ház eladó
vagy kisebbre cserélhető. 70/ 505-97-05.
Ház eladó az Irányi u. 51. sz. alatt. Ér -
deklődni lehet a Kecskeméti u. 10. alatt.
Szarvasi úton felújított 57 m2-es második
emeleti lakás eladó vagy egyszobás la kás-
ra cserélhető első vagy második eme letig
értékkülönbözettel. Tel.: 70/349-59-49.
Ház eladó Tarhoson a Kossuth u. 35. sz.
alatt. Érd.: 70/ 273-66-69.
Békésen kétszobás, parkettás, téglaépíté-
sű családi ház eladó. Szocpol igénybe ve -
hető. Érd.: 20/ 20-60-161.
Rendezett ház eladó Tarhoson. 30/694-35-93.
Eladó Borosgyánban, Békéshez 3 km-re,
kövesúthoz közel 100 m2-es jó állapotú nagy
tanya. Sima mennyezet, kemence, fúrt kút,
télen is járható út 1 hold földdel. Villany is
van. Csere is érdekel parasztházra, üzletre,
Dánfokon és a Malom asszony kertben nya-
ralóra, kis lakható házra. Tele fon: 20/ 28-
31-345, 30/ 97-26-137, 643-604.
Rosszerdőn 10x10-es tégla, kétszobás la -
kás eladó. Villany, víz, kövesút, 8 kvadrát
földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3. vagy
30/ 386-89-65.
Családi ház eladó, Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el cse -
rélhető. Garázs is van. Telefon: 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 be -
kötése és az öntözés lehetősége is adott.
Irányár: 2,1 millió Ft. Tel.: 20/ 886-38-92.
Békésen a Legelő utca 29. szám alatti
parasztház 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
Békés, Summás u. 3. Tel.: 30/ 38-68-965.
Eladó régi típusú parasztház Békésen a
Kürt u. 8. szám alatt. Irányár: 4 millió Ft.
Érd.: 70/ 553-63-10, 30/ 206-28-38.
Békésen, a London utcában másfél szo-
bás ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Tel.:
20/ 245-16-49.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
la kás 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,
igé nyesen 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 M Ft.(Az ár alku-
képes) Érdeklődni: 70/325-2218.
Kétszobás, vegyes falazású régi típusú ki -
sebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/ 262-43-57
vagy 30/ 551-73-78.
Ház sürgősen eladó 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.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Széchenyi téren II. emeleti 2 és fél szobás,
67 m2-es lakás eladó. Irányár: 9,1 millió
Ft. Érd.: 30/ 655-98-06.
Békés belvárosában, csendes környezet-
ben Ady E. u. 12-ben II. emeleti téglafala-
zású 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.

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 garázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen,
nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5
millió Ft. Megbízható személynek albérlet-
be is kiadó. Tel.: 30/ 387-90-31.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. 11,5 millió Ft. 70/ 234-64-19.
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.
Eladó Békés központjában 160 m2-es ker-
tes ház, két család részére is alkalmas.
Garázs, tárolók, kettős disznóól. Ipari
áram, ásott kút az udvarban. Irányár: 12
millió Ft. Érd.: 30/ 225-78-24.
Békés központjában 2 + fél szobás csa-
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Tel.: 70/ 222-70-11. 13 millió Ft.
Kétszintes nagy családi ház eladó. Három
és fél szoba, ebédlő, konyha, két fürdő-
szoba, kétfajta fűtés, reluxa. Irányár: 13
millió Ft. Második emeletig tömböt, vagy
üzletet, kétszobás kis kertes házat beszá-
mítok. Érd.: 30/ 97-26-137, 643-604.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

A Malomasszonykertben 143 m2-es csalá-
di ház 542 m2 telken, áron alul eladó.
Tetőtérben szocpolra lehetőség van. Ár:
17,6 millió Ft. Érd.: 20/ 437-40-93.
Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.

KIADÓ INGATLAN

Békésen, a piachoz közel garázs kiadó.
Telefon: 411-586.
Ék utcai „régi” garázssoron garázs kiadó.
Érdeklődni: 20/ 472-94-21.
Békéscsabán a Tolnay utcában I. emeleti,
1,5 szobás lakás hosszabb távra kiadó.
20/ 215-09-36.

INGATLANT KERES

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

KERT
A Berényi úthoz közel a Nagykertben 3

kvadrát kert eladó. Kis faházzal, gyü-
mölcsfákkal. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.:
Attila u. 18. Telefon: 20/ 371-57-48.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert, fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 634-460.
3 kvadrát kert eladó a Nagykertben. Víz,
villany van. Tel.: 634-909, este öt óra után.
Békésen, a Malomasszonykertben 400
négyszögöl föld eladó vagy bérbe olcsón
kiadó. Nagykertben kövesút mellett 500
négyszögöl föld felszántva bérbe kiadó,
víz van. Érd.: 30/ 45-36-717.
Nagykertben 5 kvadrát föld, kövesúthoz
közel eladó. Tel.: 415-268.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
70-80 %-os használt gumiabroncsok fel-
nire szerelve, keleti autóhoz olcsón eladó.
Méretek: 155R13-as. Zsiguli (Lada) alkat-
részek ugyanitt eladók. Érdeklődni: 20/
88-60-651.
1500-s Lada friss műszakival kitűnő álla-
potban eladó. Érdeklődni 30/ 965-95-69-
es telefonszámon.
Eladó Daewoo Lanos 1.4-es 6 éves, friss
műszakival, négyajtós, arany színű, alufel-
nivel, riasztó, immobilizer. Irányár: 1,2 mil-
lió Ft. Érd.: 30/ 938-13-73.

ÁLLAT
Bernáthegyi kutya fedez 25000 Ft. Érd.:
30/ 55-91-070.
Kiscica ingyen elvihető. Érd.: 20/47-54-491.
Fehér húsjellegű sertés kb. 170-180 kg-os
eladó. Kolbásznak és továbbtartásra is,
kocának is megfelel. Érd.: 30/ 97-26-137
vagy 643-604.

TÁRSKERESÉS
Barátnőt keres 32 éves (190/90) komo-
lyan gondolkodó, családcentrikus, káros
szenvedélyektől mentes fiatalember. Saját
házzal, autóval rendelkezem. Korban és
magasságban hozzám illő, józan életű,
házias, szeretetre méltó hölgy jelentkezé-
sét várom. 70/ 35-93-013, este.
170/70, 63 éves egyedül élő asszony tár-
sat keres. Dohányzom, de nem iszom,
házias, családcentrikus, dolgos, komolyan
gondolkodó vagyok. Komoly férfival is -
mer kednék, jó ha autója van. Telefon: 30/
33-58-189, estefelé.

MUNKA
Takarítást vállalok. Érd.: 30/ 63-68-689.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 30/ 476-93-80.
Kertek ásását és egyéb munkáit vállalom.
Érd.: 70/ 356-36-55.
Megbízható hölgy gyermekfelügyeletet
vállalna. Érdeklődni egész nap a 411-452-
es számon.
Nyugdíjas tehergépkocsi-vezető (B,C,E
kategória) kiskönyvvel alkalmi, időszakos

sofőri munkát vállal. 30/ 39-33-082.
Német, olasz nyelvből korrepetálást válla-
lok. Tel.: 70/ 40-53-159.
Fakivágást vállalok fáért, háznál vagy kert-
ben. Megbízható elvégzéssel. 20/22-85-866.
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/ 402-23-39-es számon.
B kategóriás jogosítvánnyal, angol nyelv-
tudással, érettségivel, alapfokú számító-
gépes ismeretekkel (Word, Excel, Power
Point) munkát keresek alkalmit is.  Érd:
70/ 508-69-36 vagy leberp@freemail.hu.
Matematika és földrajz tantárgyakból korre-
petálást vállalok. Érdeklődni este 17 óra után
a következő telefonszámon lehet: 634-943.
Kisebb kőművesmunkát és szobafestést,
tapétázást vállalok. Érd: 30/ 961-19-73.

EGYÉB
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.
Gáztűzhely eladó. Irányár: 10 ezer Ft. Ér -
deklődni lehet 643-112-es ill. 30/ 568-04-
32-es telefonszámokon.
Graco spree kék színű jó állapotú babako-
csi, újszülött kortól használható, esővédő-
vel lábzsákkal, 13000Ft-ért eladó. Érd.:
30/ 54-99-387.
Elektromos mellszívó eladó. Tigex. Ára
9000 Ft. Érd.: 30/ 40-8-0946.
Eladó Termotéka 20-as gázkazán (80000 Ft),
gáztűzhely (80000 Ft). Érd.: 30/32-63-629.
140x200 franciaágy eladó, 12 ezer Ft. Tel.:
30/ 323-7-22.
Vezetékes gáztűzhely 2 e Ft, íróasztal 2 e
Ft eladó. Érd.: 70/ 204-71-75.
Mélyen üvegezett kétszárnyú belső ajtó
eladó 180x210-es. Érd.: 20/ 472-94-21.
Lucernamag eladó. Érd.: 70/ 28-63-963.
LG F700B síkképcsöves monitor (43cm)
és Waltham színes televízió (51 cm)
eladó. Tel.: 30/ 602-21-74.
Vályogtégla eladó, 15Ft/db. Érd.: 30/434-91-03.
Eladó egy alig használt, jó állapotban lévő,
kék színű, 3 funkciós Pierre Carden baba-
kocsi esővédővel, pelenkázó táskával
20000 Ft-ért. Érd: 30/ 409-83-39.
Nokia 3100-as eladó. Tel: 20/ 57-88-558.
ÉTI 20-as gázkazán, 1 db fehér fürdőkád,
1 db diófa rönk és 1db bébi komp eladó.
Érd: 70/ 503-54-55.
Többfunkciós babakocsi, sportkocsi és
56-os mérettől fiú ruha eladó. Érd.: 30/
63-68-689.
Keresek üzemképes vegyes tüzelésű ka zánt,
családi ház fűtésére. Tel.: 30/ 82-41-570.
Régi bútort, képeket, képeslapokat, régi
pénzt, szentképeket, festményt, katonai
tárgyakat, kitüntetéseket veszek. Tel.: 20/
445-73-48.
Október 26-án a bánhidai temetőben szer-
számokat felejtettem. Jutalom ellenében
hívjon ezen a számon: 30/ 906-36-46.
Eladó egy franciaágy és egy modern he -
verő. Telefon: 30/ 476-93-80.
11,5 kg-os gázpalackot vennék, 2500 Ft-ot
tudok érte adni. Telefon: 70/ 77-50-278. 
630-as Slavia légpuska megkímélt álla-
potban olcsón eladó. Tel.: 20/ 22-85-866.

Franciaágy újszerű állapotban, és üveg do -
hányzóasztal eladó. Békés, Sas u. 15. Tel.:
634-020, 30/ 904-19-15, 30/ 322-81-32.
Parkosításra örökzöldek termelőtől
eladók. 20/ 243-76-56.
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.
Szobabútor olcsón eladó. Lengyel L. u. 2.
70/ 948-51-57.
Fa tüzelésű kályhát vagy sparhertet kérnék
saját részre jelképes összegért vagy vágni
való csirkét adnék cserébe. 30/931-90-85.
Vegyes, érett trágya ingyen elvihető. Bé -
kés, Teleky u. 40. 
Vállalkozásból visszamaradt használt ru -
ha és színes pamut kelmék (darabok) na -
gyon kedvező áron eladók. Kilóra. Érd.:
70/ 386-81-63.
Új német légpuska olcsón eladó, nem fel-
újított, engedélymentes. Rossz régit tízezer
forintig beszámítok. Tel.: 20/ 22-85-866.
Ingyen elszállítjuk háztartási lomjait: mű -
szaki cikk, vas és fémhulladék, kisgépek,
akkumulátor, ruhanemű, bútor, egyebek.
Megbízható lebonyolítás. 30/ 931-90-85.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely pa -
lackkal eladó. Érdeklődni: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
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/ 325-22-18.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fű zős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-
zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.: 70/
32-11-594.

6 2008. november 4.

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 10.

Lassan minden terményt
betakarítunk, letisztítjuk a
földet a növények maradvá-
nyaitól. Szétteríthetjük a
kom posztot vagy érett trá-
gyát, felássuk vagy felszánt-
juk a földet. Amíg nem fa -
gyos a föld, ültethetünk gyü-
mölcsfa csemetéket, telepít-
hetünk sövényt, bogyós gyü-
mölcsöket. Zöldségesben el -
dugdoshatjuk az őszi fok-
hagymát, palántázhatunk át -
telelő salátát. Az idén ősszel
egész október enyhe volt, és
alkalmas az ültetésre.

A talaj termőképessége a
benne levő, és a növények
szá mára felvehető állapotú
tápanyagoktól függ. A felve-
hetőséget sok tényező befo-
lyásolja, melyek közül leg-
fon tosabbak a tápanyagok
ké miai formája, a talaj kém-
hatása, a nedvesség.

Az alapvető növényi táp-
anyagok:  

Hidrogén és Oxigén – a
növény ezeket az alapvető
anyagokat a vízből nyeri. 

Szén – forrása a növények
számára a levegő széndioxidja. 

Nitrogén – a nitrogén a leg-
fontosabb talajból felvett táp-
anyag a növények számára. A
humuszban gazdag talajok
nitrogénnel jól ellátottak. A
nitrogén hiányát a növények
alsó öregebb leveleinek sárgu-
lása, merev, felálló levelek,
vékony terméshús, csenevész
fejlődés jellemzi. 

Foszfor – döntő szerepet
játszik az energia háztartás-
ban, az anyagcserében, előse-
gíti a növények anyagcseréjét.
A növények foszfort csak víz-
ben oldható formában tudják
felvenni. Hiánya esetén a leve-
lek kékeszöld, vörös, barnás

vörös színt öltenek. A gyökér-
zet rosszul fejlődik. 

Kálium – a növények szá-
mára felvehető kálium kicse-
rélődési folyamatok következ-
tében kerül a talajba. Kálium
hiányában a növények vízellá-
tása gátolt. Jelentős káliumot
tartalmaz a fahamu. 

Kalcium – vízoldható for-
mája a széndioxid jelenlétében
képződik. Mészigény szem-
pontjából a növények igen kü -
lönbözőek. Fontos szerepe van
a talaj kémhatásának alakítá-
sában. A talaj kalciummal va -
ló ellátottságát javíthatjuk al -
ginittel, riolittufával, dolomit
őrleménnyel, mésziszappal. 

Magnézium – a növény
szín testecskéinek, a klorofill-
nak a nélkülözhetetlen alkotó
része. Hiánya gátolja a foto-
 szin tézist, az idősebb levele-
ken sárgulási tünetek jelent-

keznek. A magnézium hiánya
sa vanyú, rossz szerkezetű tala-
jokra jellemző. Alginit és do -
lomit őrleményekkel ez a
hiány is megszüntethető.

Kisebb mennyiségben igény-
 lik a növények a bór, vas, cink,
réz, mangán, molibdén jelenlé-
tét. Ezek hiányát istállótrágyá-
zással, alginit, és dolomit őrle-
ményekkel pótolhatjuk.

Dacziné

Kerti kalendárium
NOVEMBER

Nem tudja mit vegyen
karácsonyra szeretteinek? 
Olvasnivalót Békésről!

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

újságos pavilon
- Juhos Fotó
- Cerka papírbolt
- Lagzi cukrászda
- Civil Szervezetek Háza

Csak 645 Ft! 
Karácsonyi ajándéknak is!

„Hogy elmentél a fény felé,
Bezáródott az ablak:
Életem eltört pajzsa,
Halálomig siratlak.”

Mély fájdalommal
emlékezünk Nagy
Ferencné halálának 

1. évfordulóján.

Szerető lánya és családja
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Jókaihoz ma már szótár kell – nyilatkozta az
egyik kolléga, amikor számonkérte rajtam,
miért is adnak fel a magyartanárok kötelező
olvasmányokat. Ezt a tényt (a szótár szüksé-
gességét) magam is tapasztaltam hetedikes
koromban, bár végtelenül gyerekszerető
tanárom nem a Kőszívűt, hanem Az arany
embert adta meg házi olvasmányként. 
De sajnos ma már nem csak Jókaihoz, hanem
magához Aranyhoz is csaknem szótárra van
szükség. „Szög haját is megsimítja” – milyen
is az a szöghaj? Egyenes? Rövid? Szőke? 
Nem csak a szavak előfordulása, hanem egyes
nyelvi szerkezetek eltűnése is figyelemre
méltó. „Ki fia-borja ez a gyerek?” – kérdezik
ma is. Ugyanakkor ha szarvasmarha-eladásá-
ra kerül a sor, már nem a borja, hanem a bor-
júja bőrét viszi a vásárra a gazda. Az eredeti
alakban a tőben az ú és az a váltakozik (borjú,

borja), de a beszélt nyelvben már alig-alig
vált át az a-s változatra. Ugyanez a jelenség
mutatkozik meg az ő és az e esetében: furcsán
hangzana, ha bemondaná a rádió, hogy tűz
ütött ki Zala megye erdeiben – mindenki az
erdőiben kifejezést használja. Ugyanígy a
menyasszony is a templom lépcsőin ereszke-
dik alá, nem a lépcsein – pedig ennek meg-
lenne a maga hangulata. 
De működik-e a változás visszafelé – azaz
minden úgy van-e rendjén, ahogy van?
Dehogy. Az „akadémiai” nyelvtan szerint a
birtokos többes száma: enyéim. Tessék csak
felmérni a környezetet, hogyan is mondjuk
ezt? Enyémek, enyémeim – de egyes szám-
ban is érdekesen alakul: enyimé, tiedé. 
Azaz – Hérakleitosz után szabadon – nem
léphetünk kétszer ugyanabba a nyelvbe.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
A VÁLTOZÁS SZELE

November 6. csütörtök 14 óra
Nyugdíjas Kosárfonók Egyesülete klubnapja
Nyugdíjasok Háza

November 7. péntek 17:30
Erőss Zsolt hegymászó előadása. Élménybe -
számoló a Himalája-expedícióról filmvetítéssel
Kulturális Központ

November 8. szombat 10-15 óra
A Tiszántúli Református Egyházkerület kóru-
sainak találkozója, folyamatos hangverse-
nyek. Belépődíj nincs!
Református templom

November 8. szombat 12 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete 15 éves fennállásának jubileumi
ünnepsége. Zászlóavatás, ebéd.
Eötvös József tagiskola ebédlője

November 8. szombat 17 óra 
Biblia Éve rendezvénysorozat – Dr. Gáspár
Róbert farmakológus, egyetemi docens:
Korszerű egészségügyi alapelvek a Bibliában 
Galéria nagyterme

November 8. szombat 18 óra
Bajnoki kézilabda mérkőzés: Erste-Békési
FKC – Balassagyarmati KSE
Sportcsarnok

November 8. szombat 18 óra
Pokoli és angyali történetek – Szenczy Sándor
és Vujity Tvtrko előadása. A belépés díjtalan.
Köröstarcsai művelődési ház

November 11. kedd 18 óra 
Biblia Éve rendezvénysorozat – Németh Pál
református lelkipásztor: A Biblia és a Korán 
Galéria nagyterme 

November 14-én, péntek 13 órától
Békés Városi Nyugdíjas Egyesület teadélutánja 
Nyugdíjasok Háza

November 15. szombat 10 órától
Harangszentelési istentisztelet. Igét hirdet:
Sipos Tas Töhötöm esperes. Istentisztelet
után szeretetvendégség. 
Református templom

November 15. szombat 18 óra
Bajnoki kosárlabda-mérkőzés: Békési SzSK
-PSzSE Green Devils 
Sportcsarnok

November 15. szombat 19 óra
Hagyományőrző és teremtő I. Békési Refor -
mátus Bál. A bál védnöke: Dr. Marjovszky
Tibor egyetemi tanár. A jegy ára: 4500 Ft.
Galéria nagyterme

November 18. kedd 17 óra
Takács Gábor és Tóth Ferenc fotóinak kiállí-
tása. Megnyitja: Deákné Domonkos Ju li anna
képviselő.
Kulturális Központ Kápolna-terme

November 18. kedd 8-14 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében
Nyugdíjasok Háza

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 órától
Teleky utcai Óvoda I. Jótékonysági Bálja. 
Zenél: Takács Csaba. Belépés: 3000 Ft.
Dübögő étterem
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– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idő alatt nul-
láról felsőfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezető úton a döntő tényezőt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy először kezé-
be vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbe-
li vizsgáját produkálta – felsőfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással,
amikor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehe-
zemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorol-
ni. Sőt, a sikerélmény, hogy már az első lecke után rengeteg monda-
tot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam,
hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a
még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökélete-
sen ismerő nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitől igazán újszerű és hatékony
a Kreatív Nyelvtanulás? 

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus szerkeze-
tű tananyaggal, személyes meggyőződésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kez-
dők/újrakezdők számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. 

– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyé-
ni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál
Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka
Magyarországon. 

– Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer? 
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett meg-

szólalnom, miközben a kétnyelvű tananyag segítségével folyamato-
san ellenőrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyet-
te sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkész-
ség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a
CD minőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelmé-
nyeit veszik célba.

– Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási
Módszer és mennyibe kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag, a
két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költsé-
geinek felel meg.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László 20/996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója Békésen és Békéscsabán!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:

Békésen a Békési Városi Kulturális Központban (Jantyik u. 23-25.),
november 19-én szerdán, 17-19 óráig.

Békéscsabán a Vasutas Művelődési Házban (Andrássy út 79-81.),
november 20-án, csütörtökön, 17 és 19 óra között.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ 
– TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 

INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL

NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ 
– TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 

INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL

November 15-én este nyolc-
tól a Denevér presszóban lép
fel a 2003-ban alakult békési
együttes, a Hazai Termék. A
hard rock együttes három éve
adta ki első, házilagos készítésű

albumát „Hazafelé” címmel,
melyen kizárólag saját szerze-

mények hallgathatók. Számos
koncerttel a hátuk mö gött
második, végre igazi stúdióban
felvett albumuk idén szeptem-
berben jelent meg „Azt hiszen
ennyi…” címmel.

Lényegében a lemez bemu-
tatása a célja a Denevérben

sorra kerülő koncertnek, ahol
vendég a Karnifex (Gyula) és
az Exage (Békéscsaba). 

Az együttes tagjai: Horváth
Tamás – gitár, ének, Király
Gyula – basszusgitár, Somos -
kői Bence – dob a Békési
Újságon keresztül mondanak
kö szönetet a kapott segítségét
Farkas Sanyinak, Durkó Zsol -
tinak, Salamon nak, Öreg Pe -
tinek, Sumák nak, Kis Iminek
és Benedekfi Zolinak, és per-
sze családjaiknak, a barátnők-
nek és barátoknak. 

Honlap: http://us.myspace.
com/hazaitermek, e-mail:
hazaitermek @freemail.hu,
telefon (Király Gyula): 20/
39-97-597.                    Sz. K.

Bemutatja lemezét a békési rock együttes

Október 23-án este a budapesti Főnix

Színházi Műhely „Az angyalok nem sírnak”

című előadását láthatták az érdeklődők a kul-

turális központban. A darabot Kiss József írta,

aki a Szolnoki Szigligeti Színházban rendezte is

már ezt az 1956-os forradalomra emlékező drá-

mát, amely egy ÁVH-s tiszten és családján

keresztül mutatja az önkényuralmi, diktatóri-

kus rendszer anatómiáját, egy olyan apa ábrá-

zolásával, aki nemcsak beosztottjait alázza meg

és tapossa el, hanem saját családját is, feleségét

és lányát.                                             Zs. I.

Színielőadás 1956 emlékére
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Horgász
szemmel

Rengeteg műcsali közül tu -
dunk választani a horgászbol-
tok polcairól. Jómagam részt
veszek az új voblerek tesztelé-
sében is. Számomra a mozgás,
a forma, a szín egyaránt fon-
tos, mindez egyben határozza
meg milyen típusú hal lesz a
kiszemelt.

A Kettős-Körös vonalain
vé gig pergetve rengeteg vob-
lert kipróbáltam, igen sok
jóval találkoztam. Kiváló mi -
nőségűek a Lengyel SALMO
márkájú EXECUTOR, HOR-
 NET, BUCHER, BOXER tí -
pusok: süllő, csuka, balin és
sajnos az egyre ritkábban fog-
ható kedvenc sporthalam a
domolykó. 

Főbb jellemzői: műanyag-
test, kiváló intenzív mozgás, tí -
pusonként különböző strapabí-
róság, akadók és kövezéseken
le-lekoppanó terelőlapátok.

Színválasztékuk sokféle: az
élethűtől a rikító színkavalká-
dig. Kiválóan alkalmazhatók
a Körösökön.

Szekerczés Sándor

MŰCSALIK
1. RÉSZ

SPORT
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Kalendárium 2009 

– karácsonyi 

ajándéknak is!

Békési Békési 
Mentálhigiénés SzolgálatMentálhigiénés Szolgálat

Kortárs Segítő Képzést
szervez 

15-24 éves korig 
Jelentkezés: a Múzeum köz 1. 

1. em. 4-es számú irodában vagy
a 30/4494678, 30/8241525

telefonszámon 
2008. november 15-ig.

A rendkívül nívós versenyen 43 egyesület 124 ökölvívója
lépett a kötelek közé a korosztályos országos bajnoki cím meg-
szerzéséért. Az 52 kg-os súlycsoportban Fodor Milán 4:1 ará-
nyú pontozásos vereséget szenvedett a későbbi bajnok Varga
Gyulától, a Budapesti Vasas SC versenyzőjétől. Boros Zsolt
ugyanebben a súlycsoportban a Hajdúsámsoni Harangi Imre
SE versenyzőjét, Csuka Tibort magabiztosan, 5:0 arányú egy-
hangú pontozással győzte le. A legjobb négy között a
Kecskeméti SC versenyzője, Herczeg József várt rá, és sajnos
pontozással le is győzte, ezért Zsoltnak a bajnoki bronzéremmel
kellett beérnie. 

Római József betegség miatt nem a megszokott 75 kg-os
súlycsoportban, hanem egy súlycsoporttal feljebb, a 80 kg-ban
indult. Első mérkőzésén a nyíregyházi Big Boxing SE verseny-
zőjével, Fekete Gáborral találkozott, és ellenfelét nem egészen 1
perc alatt kétszer is a padlóra küldte. A döntőben Varga Sándor
(Budapesti Központi Sport Iskola) várt reá. Végigbokszolták a
három menetet, kemény férfias küzdelem volt, de a pontozók a
fővárosi sportolót látták jobbnak. Római Józsefet meggyőző tel-
jesítménye miatt meghívták a junior korosztályos magyar válo-
gatottba. Mindhárom békési ökölvívó edzője Surman Zoltán.

Meghívót kapott 
a válogatottba Római József
A békési Surman Box Club három versenyzőt indí-
tott a nemrégiben Dombóváron megrendezett ju -
nior korú ökölvívók országos bajnokságán. Fodor
Milán és Boros Zsolt az 52 kg-os, míg Római József
a 80 kg-os súlycsoportban szállt ringbe.

Utcai kosárlabdában
élen a Karacsosok

Október 17-én Békéscsabán rendezték meg került a Békés
Megyei Diáksport Tanács által szervezett regionális „Utcai
Kosárlabda Fesztivált”. A Karacs Teréz Tagintézményt két fiú
és három lány csapat képviselte a III-IV korcsoportban. Vala -
mennyien kiváló teljesítményt nyújtottak. Egy arany, egy ezüst
és egy bronzéremért járó kupával tértek haza. 
Edzők: Balog Vilmos, Balog Lajos, Bányai Péter.
Lányok:
VI. helyezett csapat: Taró Gabi, Szatmári Angi, Mucsi Enikő,
Váradi Nóri, Pocsaji Mesi.
III. helyezett: Szeverényi Bea, Vetési Ági, Szőke Cseni, Csontos
Niki, Kovács Betti.
I. helyezett: Balog Tünde, Kelemen Cinti, Veres Kata,
Kelemen Hanna, Balog Emese.
Fiúk:
VII. helyezett: Hortobágyi Viktor, Garbár Balázs, Szöllősi
Bence, Kelemen Norbi, Oláh Zolcsi.
II. helyezett: Vámos Laci, Molnár Tomi, Szöllősi Roland, Nagy
Csabi, Szabó Krisz.

Októberben a szlovákiai
Vágfarkasdon vettek részt egy
nemzetközi tornán.

Vágfarkasdon a falunapok
keretében rendezték meg a
VLCANY Kupát, melyen a
bé késiek 100 százalékos sikert

arattak. Igen megterhelő volt
a fiúk számára, hogy egy na -
pon kellett a 4 mérkőzést
lejátszaniuk. A hazai Vágfar -
kasdot 2:1-re, a Negyed csa-

patát 3:1 arány ban, a Niytrát
és a Dunaszerdahely együtte-
sét 1:0-ra győzték le. A béké-
siek így kupavédőhöz méltóan
megvédték címüket, akik már
ötödször vettek részt a rangos
rendezvényen.

Vasárnap a reggeli istentisz-
telet után Dunaszerdahelyre
uta zott a csapat, ahol a Du -
naszerdahely – Zsolna I. osztá-
lyú mérkőzés megtekintésével

gazdagodott a fiúk élménytá-
ra. Élményekben egyéb ként
sem volt hiány, hi szen a kiuta-
záskor megtekintették Győr -
ben az ETO stadiont és az
utánpótlásképző központot.

Innen ellátogattak a közel
múltban elhunyt Fehér Mik -
lós válogatott labdarúgó em -
lék házához, ahol megtekintet-
ték a labdarúgó relikviáit.

Hazafelé Budapesten a Szu -
sza Ferenc Stadionban tettek lá -
togatást, ahol megtekintették a
sportkollégiumot és a labdarú-
gó akadémiát. A delegáció leg-
boldogabb tagja Vin ce Sanyi
volt, aki a vágfarkasdi tornán
el nyerte a legjobb játékos címet.

Végezetül a sikercsapat tag-
jai: Takács Máté, Ollé Pé ter,
Hajkó Roland, Reszelő Jó zsef,
Megyeri Zsolt, Csikós Sán dor,
Vincze Sándor, Farkas Róbert,
Farkas Mihály, Püski Norbert,
László Norbert, Uhl jár Sza -
bolcs, Jankó Róbert. A csapat
edzője: Bíró Péter. Csa pat kí -
sérő: Mester Sándor. A csapat
kiutazását a Sze gedi Kis István
Református Gim ná zium tá -
mogatta.           Takács János

Békési futballsiker Szlovákiában
A jól sikerült gyergyószentmiklósi edzőtáborozás
után a bajnokságban is helytáll a Szegedi Kis
István Református Gimnázium tanulóira épülő
serdülő és ifjúsági labdarúgó csapat.

15. alkalommal rendezte
meg a Németh László Kol lé -
gium jogutódja a Farkas Gyu -
la Közoktatási Intézmény
Németh László Kollégiuma a
hagyományos októberi Nem -
zetközi Sporttalálkozóját a
Magyar-Román Diák Unió
ke retében. A színvonalas küz-
delmekben szép békési sike-
rek születtek, így az összetett

pontversenyt a házigazdák
nyerték.

Békésiek egyéni eredmé-
nyei: lány asztalitenisz 3.
Sutyinszki Tímea, sakk: 1.
Balog Tünde, lövészet: 1.
Borsós Adrienn, 2. Szabó
Nóra. Fiú asztalitenisz: 2.
Makra Levente, lövészet: 1.
Sajó Imre, 2. Katona Ferenc. 

A leány kézilabda dobo-

gósai: 1. Nagykőrös, 2. Békés,
3. Vásárosnamény. 

A fiú foci három leg-
jobbja: 1. Békés, 2. Nagy -
kőrös, 3. Arad.

Összetett pontverseny
1. Békés 151 pont
2. Nagykőrös 119 pont
3. Arad 99 pont
4. Vásárosnamény 90 pont
5. Gyergyószentmiklós 45 pont

Hazai győzelem a diákok 
nemzetközi sporttalálkozóján

Verseny színhelye: Békés Városi Sport -
csarnok (Csíkos u. 4-6.)

Időpont: november 30-tól vasárnaponként
Nevezési határidő, technikai értekezlet:

november 27. csütörtök 18 óra 
Nevezni lehet: Polgár Zoltánnál a

Sportcsarnokban személyesen vagy a 20/ 528-
25-22-es és 411-344/23-as telefonokon novem-
ber 27-ig a nevezési díj befizetésével

Nevezési díj: 34. 000 Ft
Nevezési feltételek: Két kategóriában

írjuk ki a tornát.
1. „Amatőr” kategória: 16 életévüket be töl-

tött sportolni vágyók által alkotott csapatok
indulására számítunk. Csak azok játszhatnak,
akik 2008. aug. 1. után egyik bajnoki osztály-

ban (labdarúgás) sem, egyik korosztályban sem
játszottak, ill. jegyzőkönyvben sem szerepeltek.

2. „Öregfiúk” kategória: azon focizni sze-
retők által alkotott csapatok vehetnek részt,
ahol a résztvevők mindegyike 2008. nov. 27-ig
betöltötte a 40. életévét.

Lebonyolítás: a nevezési létszámtól függően.
Fontosabb szabályok: a Békésen meghono-

sodott kispályás szabályok a mérvadóak.
Technikai értekezleten részletesen ismertetésre
kerülnek. Csak teremfoci használata a megenge-
dett. Minden játékos saját felelősségére játszik!

Díjazás: mindkét kategóriában 1-3 helye-
zet tek pénzdíj (40; 35; 30 ezer forint).
Különdíjak: legjobb kapus, legjobb mezőnyjá-
tékos, gólkirály.

„VEKTOR KUPA” BÉKÉS VÁROSI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

A BFKC 
legutóbbi eredményei

ERSTE-Békési FKC – Diósgyőri KC-Miskolc 26-26 (12-15)
Legjobb gólszerzők: Oláh 9, Laurinyecz 6, Polgár T. 4.
A mérkőzés előtt Molnár István megkapta az NB I/B-s gól-

királyi címért járó kupát. Tavaly a Ceglédi KKSE színeiben 185
találatot szerzett 22 mérkőzésen. 

Orosházi FKSE - Erste-Békési FKC 34-27 (19-12) 
Legjobb gólszerzők: Simon 9, Polgár T. 6.


