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

„Megtanultam tisztelni

az ünnepeket.” – Wass

Albert-szobor ava tó

be széde              2. oldal

Elég egy mosoly

5. oldal

Papírgyűjtés a Dr.

Hepp Tagiskolában

7. oldal

Lapunk
tartalmából

OKTÓBER 4-11.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

OKTÓBER 11-18.
Turul Patika (Piac tér)

OKTÓBER 18-25.
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

Rengeteg munka, szerve-
zés előzte meg és sok kitar-
tásra volt szükség, de végül
megvalósult egy régi álom,
elkészült az ovi új tornater-
me. A bensőséges ünnepsé-
gen megjelenőket a Zeneis -
kola fúvós szakára járó nö -
vendékei fogadták a muzsika
hangjaival. (Felkészítőjük:

Bagoly László) Ezután az
óvoda nagycsoportja tett
bizonyságot ügyességéről
tornagyakorlatok bemutatá-
sával. Az ünnepségen megje-
lenteket, köztük Izsó Gábor
polgármestert, Erdős Nor -
bert országgyűlési képviselőt
és alpolgármestert, Bereczki
Lászlóné intézményvezetőt

Liptákné Szabó Zsófia óvónő
köszöntötte, és röviden
ismertette milyen hosszú és
göröngyös út vezetett idáig,
hogy az a régi álom megvaló-
sulhatott. Megtudhattuk
tőle, hogy az NCA pályáza-
tuk sikeres volt (nyertek
200.000 Ft-ot), hogy elkép-
zelésüket támogatta és segí-
tette a polgármesteri hivatal
is. Valamint köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik
valamilyen formában támo-
gatták őket a megvalósítás
során.

Folytatás a 2. oldalon

Egy álom megvalósult
Szeptember 30-án délelőtt még a nap is moso-
lyogva nézett le a Teleky utcai óvodára. Mintha
érezte volna milyen fontos eseményre kerül sor,
mely szebbé varázsolja majd az odajáró ovisok
hétköznapjait. 

Nagyon sikeresnek nevez-
he tő az önmagát „lisztpazarló
rántáskeverőként” emlegető
Benke László mesterszakács
látogatása. Kanalából cukki-
nivel és tökkel készült pulyka
került a látogatók tányérjába.
A többszörös olimpiai bajnok
mesterszakács Békésre látoga-
tását Püski Sándor békési gra-

fikusművész egyik alkotásá-
nak jótékony célú felajánlása
tette lehetővé. A gasztronó-
miai „élmények” közül még
kiemelendő a töklekváros pa -
lacsinta, melyből a két nap
alatt kb. 500 (!) darab fogyott
(a végén már más töltelékkel).
Lagzi János cukrászmester, a
szervező Nefelejcs Közhasznú

Egyesület tagja valódi kurió-
zumként tökfagylaltot mért. 

Megrendezték a tökszép-
ségversenyt, ahol nem pusztán
a legszebb, hanem a legrücskö-
sebb, legszínpompásabb, sőt
legcsúnyább tököt is kiválasz-
tották, de jutalmat kapott az
alig egycentis legkisebb, és a
25 kilogrammos legnehezebb
tököt termesztő személy is.
Tökkirállyá a legnagyobb tök
gazdája, a mindössze 9 éves
Dávid Richárd János koronáz-
tatott igazán humoros szertar-
tási keretében. 

Folytatás a 2. oldalon

Újra tökkel és jókedvű mulatsággal telt meg a Tájház
Az őszi időjárás szinte valamennyi kellemetlen
oldalát elszenvedte az idei, sorrendben harmadik
Békési Tökmulatság, ennek ellenére a rendez-
vény minden korábbinál több látogatót vonzott a
Durkó utcai Tájházba október 4-5-én.

A szokásos „felütés”, az elő -
ző testületi ülésről szóló be -
számoló, illetve a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló napirend után a
város környezeti állapotát
elemző beszámolóról tárgyalt
a testület. Mint azt dr. Rácz
László, az egészségügyi bi -
zottság elnöke elmondta, egy
szép és informatív anyag ke -
rült a grémium elé. A levegő-
minőség kapcsán kiderült,
hogy az ország környezetvé-

delmi hatóság 2004 után csak
olyan városokban üzemeltet
levegőminőségi mérőhálózato-
kat, ahol a közlekedésből és az
ipari tevékenységből szárma-
zó környezetterhelés jelentős
mértékű, tehát a lakosságot
érő környezeti veszélyek szá-
mottevőek. Miután Békés
nem tartozik ebbe a kategóri-
ába, így pontos adatok ezen a
területen nincsenek. Az anyag
elemezte a vízminőség és a
hulladékgazdálkodás állapotá

is, de szó volt a parkkarban-
tartástól és a fásításról is.

A testület tagjai a tavalyi és
az idei pályázatokról szóló
beszámoló kapcsán elsősor-
ban arról vitáztak, hogy ki -
nek is köszönhető, hogy a vá -
ros számos szakmai anyaga
fu tott be. Szalai László (MSZP)
szerint a szocialista politiku-
soknak nagy része van a sike-
rekben. Izsó Gábor polgár-
mester azon ban úgy vélte,
ennél lé nyegesen összetettebb
kérdésről van szó: a pályázatí-
rók és a városvezetés egyaránt
sokat tett a jó ügyért.

A testület döntött arról is,
hogy öt éven belül egységes
névtáblák kerülnek majd a
város utcáira és házaira. Je -

lenleg hatvan százalékos a le fe-
dettség, de a fennmaradó költ-
ségeket az önkormányzat ma -
gára vállalja. Így öt éven belül
mintegy 10 millió forintból
viszik végig a változtatást.

Papp Gábor

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZEPTEMBERI ÜLÉSÉRŐL

Egységes névtáblák az utcákon
A VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL IS TÁRGYALTAK

Öt éven belül egységes névtáblák kerülnek Békés
utcáira és házaira - döntött legutóbbi ülésén a
békési képviselő-testület. A helyi politikusok
között ugyanakkor szócsata alakult ki arról, hogy
kinek is köszönhető a számos nyertes pályázat.

A Családért Alapít -

vány köszönetet mond

azoknak, akik személyi

jövedelemadójuk 1%-át

2007-ben az alapítvány-

nak utalták át.

Az így kapott 18.967

Ft-ot a Békési Újság –

közéleti folyóirat megje-

lentetésére fordítottuk.
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„Az ünnep Isten ajándéka,
más, mint a többi nap, s arra való,
hogy hétköznapi mivoltunkból
kivetkőződve tiszteljük önma-
gunkban az embert. Sajnálom
azo kat, akik nem tudnak ünne-
pelni. Az ünnep önmagunk föl-
emelése. Tiszta ünnepi ruhában és
tiszta ünnepi gondolatokkal lehet
csak ünnepelni, felülemelkedve a
hétköznapokon s apró küzdelmein-
ken. Csak az ünneplőbe öltözött
ünneplő ember tudja megérteni
annak a kijelentésnek a nagysá-
gát, hogy Isten az embert saját
képére teremtette.” (Wass Albert:
Az én titok-karácsonyom. A
titokzatos őzbak. 1941.)

Ünneplünk – születésnapot
ün neplünk egész évben. (A
születésnapot a legszebb dolog
ünnepelni). 

Wass Albert 100 éve szüle-
tett Kolozs megyében, Vá lasz -
úton. Harminchat évet élt a
fiatal, tehetséges gróf Er dély -
ben, s ez alatt a 36 év alatt
megkóstolta az erdélyi magyar
sors legkeserűbb és legellent-
mondásosabb pillanatait. Ez a
36 év adja alapját egész jövőjé-
nek, Válaszúttól Németors zá -
gon át az Egyesült Álla mok ig.
Beivódott lelkébe, vérereibe,
hogy majd könyvein ke resztül
újrateremtse azt a fe nyőfás,
kolozsvári utcaköves világot,
ami nélkül, amit elveszítve
már nehéz volna bárhol más-
hol otthon lenni a világban,
miközben az emberi sorsok és
sorskérdések ecsetelésében is
kiválót alkot, például az Elvész
a Nyom című regényében. 

Úgy lettem 16 éves Erdély -
ben és 18 Magyarországon,
hogy vajmi keveset hallottunk
az íróról. S akkor egyszerre -
amikor újra jelenhettek meg
könyvei – jött az elragadtatás-
sal teli döbbenet: mi, mind-
nyájan, akik Erdélyből jöttünk
el, tudjuk, mitől élnek a köny-
vek, lüktetnek és sodornak
minket az erdélyi hegyek felé.

Tavaly a Madarasi Hargi -
tára tartva népes baráti társa-
sággal elegyedtünk szóba. A
táj, az emberek lelkes dicsére-
tét nyomban a vallomás kö -
vette: Wass Albert könyvei

nél kül talán sosem érik meg
bennünk az elhatározás, hogy
jönni kell aztán mindig –
mert aki egyszer járt erre, az
mindig visszavágyik – és
hozni kell másokat, ha másért
nem, Wass Albert miatt. Hívó
szóvá vált ő a hívó szavakban
szegény Magyarországon. 

Észrevették-e Önök, hogy
de  cember 5-e után milyen
éhes rávetődés lett a Wass
könyvekre? A lelkiismeretét
így is próbálja helyre tenni a
nemzet. Aztán letesszük a

könyvet, és nem értjük, ho -
gyan történhetett, hogy egy
ilyen író, aki így nevel toleran-
ciára, tartásra, hazaszeretetre
és becsületre, az nem kapha-
tott bebocsátást demokrati-
kus magyar hazánkba. Az
nem kaphatott magyar állam-
polgárságot. Lám, voltak apró
december 5-ék, amelyek meg-
 előzték, intő jelek voltak. Je -
lenkori történelmünk, a min-
dennapjaink tele vannak saj-
nos december 5-ékkel. 

Nem Wass Albertnek van

szüksége szobrokra, és nem is
nekünk, akik tisztában va -
gyunk írói, emberi értékével,
és nem dőlünk be a rosszízű
propagandának. Nem dől-
tünk be Ceausescunak, hát
ezeknek pláne nem fogunk.
Azoknak van szükségük szob-
rokra, akik még nem tudják,
mit vesztenek szobrok, írók,
tanítók, nevelők nélkül. Ezért
Önök ma őérettük is állítják a
szobrokat. Érettük, szeretet-
ből, mert honfitársaink, csak
még látásuk elhomályosult. 

Remélem, előbb-utóbb kö -
telező olvasmány lesz egyik-
másik Wass regény, és egyszer
érettségi tétel lehet az Elvész a
nyom filozófiai üzenete. Kö -
telező olvasmánnyá tenném a
mai magyar elitnek, a szobor-
tagadóknak éppúgy, mint a
szoborállítóknak. 

Egy évtizede megosztott a
magyar könyvolvasók tábora.
Azok, akik elolvasták egyetlen
könyvét is Wass Albertnek,
rajongókká váltak, mások elő-
ítéletből, félreértelmezésből,

elvből nem olvassák könyveit.
A két véglet között – hogy
„az egyik legnagyobb magyar
írónk” és hogy „nem hiteles” –
alig van átmenet, ezért a meg-
osztottság nehezen átjárható.
Olvasnia kellene mindenki-
nek, mielőtt így vagy úgy
skatulyázna. Sem ilyen, sem
olyan zászlóra tűzni nem kell
őt. El kell olvasni néhány mű -
vét: azon íróét, aki hitt az
egy séges Európa értelmében,
s aki azt tanította már meséi-
ben is, hogy a gyűlölet, az
irigység, a rosszindulat és a
kapzsiság lakatait, amelyekkel
az emberek lezárták szívüket,
csak együttesen a jóság, a sze-
retet, a békesség nyithatja
meg. Ha ő hinni tudott ebben
oly sok keserű tapasztalat elle-
nére és dacára is, próbáljunk
hinni mi is, és legalább az ün -
nepeken, a meghitt pillana-
tokban próbáljuk leverni sa -
ját, s egymás lelki lakatait, és
a három angyal: a jóság, a sze-
retetet és a békesség angyala
bizton segít nekünk. 

„Minden nemzet időnként újra
kell szülessen ahhoz, hogy megma-
radjon mint nemzet. Ez az újjá-
születés, a mélypontból való kie-
melkedés elméletileg nagyon egy-
szerű. Gyakorlatilag azonban
mindegyikünknek külön-külön
emelkednünk kell ahhoz, hogy
abból nemzeti emelkedés legyen.
Az önző élelmességet fel kell cserél-
nünk önzetlen tisztességre. Az
öncélúságot nemzet-célúságra. Az
egymással szemben való áskáló-
dást, irigykedést, gyűlölködést
egymás iránt megnyilvánuló sze-
retetre. Egymás szidását egymás
dicséretére. A hibakeresést érdem-
keresésre. A haragot megbocsátás-
ra. Meg kell értsük, hogy külön-
külön semmik vagyunk, aprócska
porszemek, amiket elfúj a történe-
lem szele. Csak együtt lehetünk
valamik. Csak együtt lehetünk
újra nemzet, és nem csupán egy
szerteszéledt, hitevesztett, jöven-
dőtlen nép”. (Wass Albert: A
nemzeti újjászületés gyakor-
lata. 1976. szeptember 30.)

Önök a szoborral egy lépést
tettek ma a nemzeti emelke-
dés felé.

„Megtanultam tisztelni az ünnepeket.”
GÁL KINGA EURÓPAI PARLAMENTI NÉPPÁRTI KÉPVISELŐ ÜNNEPI BESZÉDE 

WASS ALBERT BÉKÉSI SZOBORAVATÁSÁN

Kultúrházak éjjel-nappal
A Kulturális Örökség Napjai rendezvény keretén belül került

megrendezésre az a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű prog-
ramsorozat, melyben a Békés Városi Kulturális Központ is
aktívan részt vett. A programokat szeptember 20-21-én tartot-
tuk, melynek célja az volt, hogy a nem szokványos nyitvatartá-
si időben is nyitva lévő központ közelebb hozza a városi lakos-
sághoz az itt nyújtott lehetőségeket, megismertessük az érdek-
lődőkkel a ház működését, valamint a házon belül működő cso-
portok tevékenységét. A cél az aktív közreműködésen volt.

Wass Albert mellszobrának szombati avatása rengeteg em -
bert vonzott. Ezen a napon a Ludas zenekar vezette Belencéres
Néptáncegyüttes műsorára voltak még sokan kíváncsiak. A
táncház egyértelműen sikert aratott. Az idelátogatók kipróbál-
hatták tudásukat, élvezhették a közös szórakozást.

Vasárnap főleg gyermekeikre kíváncsi szülők érkeztek, kiegé-
szülve azokkal a látogatókkal, akiket pusztán a kíváncsiság
vezérelt. Pozitív hozadéka ennek a napnak is volt, például az,
hogy a Fregolina Társastánc Klub és az Energy Dance Cool csa-
pata új tagokkal bővült. Ezen kívül népszerű volt a Kick-boksz
és Thai-boksz, a Nyugdíjas dalkör és a Körös Citera Együttes
bemutatkozása is.

A programokon készült fotók a kulturális központ honlapján,
a www.bekesikultura.hu oldalon tekinthetők meg.   Túri Andrea

Jótékonysági bál 
Szűcs Marikáért

Tisztelettel meghívjuk a segíteni 
és szórakozni vágyó lakosságot

október 11-én (szombaton)
a MURONYI TORNATEREMBE, 

ahol megrendezésre kerül a
„JÓTÉKONYSÁGI BÁL SZŰCS MARIKÁÉRT!”
A rendezvény bevétele az elkülönített számlára kerül.

Program:
19 óra Gyülekező
19:30 Sztárvendég: HEVESI TAMÁS. Belépőjegy: 1000

Ft, csak a helyszínen kapható.
20:30 Marhapörkölt vacsora. Vacsorajegy: 1500 Ft, csak elő-

vételben a Művelődési Házban 9-18 óra között okt.
9-ig megvásárolható.

21-02 óra BÁL – a jó hangulatról az újkígyósi PRESSZÓ
BAND gondoskodik.

23 óra Tombolasorsolás. Fődíj: gyapjú garnitúra, és további
sok értékes tombolatárgy. Tombola csak a helyszí-
nen kapható, ára 100 Ft. Újrahúzás van!

Minden érdeklődőt szeretettel vár a muronyi Szociális,
Kulturális és Sport Bizottság és Szűcs Marika.

Folytatás a címoldalról
Megtudtuk, hogy a jó szerve-

zés a LISZ Kft. közmunkacso-
portjának érdeme, a munkála-
tokban aktívan közreműköd-
tek Öreg Gábor, Kürti István,
Lovas László, Kis László szülők
is, valamint anyagi támogatást
kaptak Hidvégi Lászlóné és
Lipták Pál vállalkozóktól.
Ezúton is szeretnének köszöne-
tet mondani nekik. 

A tornatermet Izsó Gábor
polgármester adta át a kicsi-

nyeknek. A belépőket beren-
dezésében, dekorációjában
egyaránt gyermekbarát kör-
nyezet fogadta a korábban
iskolai tanteremként szolgáló
Petőfi utca 41. szám alatti
helyiségekben. A felnőtteket
terített asztalok várták, a
gyermekeket pedig mozgásra
csábító „varázslatos” tornasze-
rek: ugróasztalok, ugrólab-
dák, zsámolyok, tornapadok,
bordásfalak, szőnyegek. A
polgármester úr beszédét

szinte elnyomta az óvodások
örömteli zsivajgása, mellyel
birtokba vették a tornater-
met. Ez azonban senkit sem
zavart és mosolyogva figyelte
mindenki az apróságok önfe-
ledt játékát, melyet másnap
már komoly, irányított tested-
zés fog felváltani. Mindenki
átérezte őket nézve azt, amit
Izsó Gábor is elmondott
pohárköszöntőjében: Legna -
gyobb kincs a gyermek.

Gugé

Egy álom megvalósult

Folytatás a címoldalról
A lakosok számára meghir-

detett birsalmás ételverseny,
az Ízparádé győztese Dá -
vidné Gyarmati Zsuzsanna
lett birsalmás-mazsolás muf-
finjával, megelőzve a birsal-
más bablevest füstölt hússal,
a birsalma habot, és a must-
ban főtt bodzás birsalmasaj-
tot pörkölt dióval.

A libaszépségversenyre
még a környező településekről
is hoztak állatokat. A zsűri a
legszínpompásabb és a legfe-
hérebb liba mellett a legmesz-
szebbről érkezettet, és a leg-
összetartóbb libacsaládot is
díjazta. A benevezett legidő-
sebb libapár – gazdája elmon-
dása szerint – 15 éves volt. 

A jó hangulathoz a zenés

fellépések és vidám játékok is
hozzájárultak.

A Nefelejcs Egyesület legú-
jabb kiadványa, a mulatság
idejére megjelent „Kis könyv-
ben a Nagy Tök” sok recept -
tel és mindenféle érdekesség-
gel a tökről a Fakuckó játék-
boltban, a Hegyesi bioboltban
és a városi könyvtárban már
megvásárolható.           Sz. K.

Újra tökkel és jókedvű 
mulatsággal telt meg a Tájház
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Nekünk, halandó és sors-
szerűen levegővételhez kö -
tött emberi lényeknek ki -
csit idegen és furcsa ez a
másképpen vákuumnak
ne vezett fizikai fogalom.
Szá munkra parányit olyan
területet jelenti ez a spáci-
um, amely ugyan ismert
számunkra, de egyáltalán
nem kívánatos.
Igen, nekünk, gondolkodni,
és ezt követően cselekedni
még tudó biológiai lények-
nek és egyben isteni te -
remtményeknek (test és
lélek harmonikus együtté-
lésének, azaz gyümölcsöző
szimbiózisának többé-ke -
vésbé tökéletes vagy töké-
letlenre sikeredett elegyei)
nemszeretem közeg ez a
mesterséges képződmény.
Szeretünk ugyanis mélyet
slukkolni, egészséges leve-
gőt venni, körülnézni, és
szeretni ezt az olyan-ami-
lyenre sikeredett világot.
Szeretni, mert a miénk, s
ugyanúgy elfogadni, és tár-
sunknak tekinteni az ebben
az univerzumban velünk
együtt evickélni próbáló
fele- és „egész” barátainkat.
Lételemünk ez az oxigénben
éltetően dús és mégis elég
ritka levegő. Elég dús, hogy
élni tudjunk, de nem túlsá-
gosan az, nehogy robbanjon
a legkisebb interperszonális
(értsd gondolatpengét váltó
személyek közti) konfliktus,
viszály kis szikrája is akár.
És elég ritka ahhoz, hogy
szabadon tudjon közlekedni
ben ne a gondolat, az eszme,
a ki mondott jó szó, s a sze-
retet, a szerelem hullámai
bátran és korlátlanul terjed-
jenek benne, a címzetteket
meg találva, és boldoggá
téve őket.
Ám vannak a mindennapja-
inknak olyan pillanatai, ami-
kor a tettekre váltott közéle-

tet élő jámbor em ber fia úgy
érzi, hogy elfogyott körülöt-
te a levegő, hogy légüres
térbe került. Szörnyű érzés
ez, talán mindnyájan talál-
koztunk átmenetileg leg-
alább egyszer vele. S főleg
akkor eklatáns, mérvadó ez,
ha az e közegben fuldokló
személy éppen rájön, hogy
maga  tehet arról a helyzet-
ről amelybe került. Hiszen
az is rossz, ha mások kény-
szerítenek, szorítanak ide, de
a saját ballépés következmé-
nyeként beállt szituációra
való ébredés, megvilágoso-
dás kemény lelki kínokat
okozhat. Igaz, ez a felismerés
elvezethet – és csak ez vezet-
het el – eme állapot egyetlen
megoldásához, a kiút megta-
lálásához is. A beismeréshez,
a megbánáshoz, az őszinte
feltárulkozáshoz, és így a
megtisztuláshoz és majd, ezt
követően az élet, a közélet
újbóli „megpróbálásához”.
Persze okulva, sokkal szeré-
nyebben, mélységesen em -
berebben, az alapoktól újból
elindulva. Nehéz, keserves,
de megéri. A purifikáció, a
tisztulás égető lángjai után
szinte újjászületik az em ber,
és az eredendő világrajövetel
első légvételéhez ha sonló
katartikus élményt él ezáltal
meg.
Körülnézhetünk mai közé-
letünkben. Nézhetjük akár
magunk ha kell, de akár
némely prominens, elöljáró
„alakunkat” és formációju-
kat, alakulatukat akár, me -
lyeket a maguk képükre
formálni próbálnak, s el -
szorul a szívünk. Meddig
bírják még éltető légtől
üresedő terük? Mert ha
sokáig, a miénk is lassan az
övékéhez lesz hasonló.
Vég zetesen az netán.
Hogy is mondta szamócá-
nyi Eperjes Károlyunk?
Tér dre Uraim! Térdre .....
.......k! S e térdhajtás nem
megadást, még csak nem is
imát jelent. Csak a vákuum
felismerését, és a kiútkere-
sés szándékának jelzését. És
már ez is valami.

Légüres tér

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Telek: BÉKÉSEN, Gólya utcában 807 m2-es építési telek eladó. Irányár: 1,7 millió. • BÉKÉSEN,
Tavasz utcában 867 m2-es építési telek. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Belvárosi, 947 m2-es épí-
tési telek eladó, vagy Békésen 2 + fél szobás lakásra elcserélhető. Irányár: 8 millió.
Lakás: BÉKÉSEN, Kossuthon 39 m2-es 1 szobás, negyedik emeleti lakás eladó, vagy albérletbe
is kiadó. Irányár: 5,75 millió. • BÉKÉSEN, Szarvasin 57 m2-es, 2 szobás harmadik emeleti lakás
eladó. Irányár:8,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuthon 59 m2-es, 2 szobás második emeleti lakás
eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren 72 m2-es, 3 szobás, első emeleti lakás.
Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren felújított 61 m2-es, 3 szobás harmadik emeleti
lakás. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren teljesen felújított 58 m2-es, 1+1/2 szo-
bás harmadik emeleti lakás. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuthon felújított 76 m2-es, 3 szo-
bás, harmadik emeleti lakás. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuthon 73 m2-es, 2+1/2 szo-
bás, harmadik emeleti lakás. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren 56 m2-es, 2 szo-
bás második emeleti lakás. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított 59 m2-es,
2+1/2 szobás, első emeleti klímás lakás. Irányár: 11,5 millió.
Családi ház: BÉKÉSEN, Rosszerdőn 82 m2-es, 2 szobás családi ház sürgősen eladó. Irányár: 2,5
millió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben 2 szobás ház. Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, Csallóközi
utcába 1 szobás, 90 m2-es családi ház. Irányár: 5,9 millió. • BÉKÉSEN, Felújított 2 szobás, 90
m2-es tanya, pincével. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Felújított 85 m2-es, 2+1/2 tanya. Irányár:
6,8 millió + 2 Ha szántó 13 e Ft/Ak. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcába 4 szobás, 220 m2-es családi
ház. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház. Csere is lehet
lakásra. Irányár: 8, millió. • BÉKÉSEN, Temesvári utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház.
Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125 m2-es, 2 és 2x1/2 szobás családi ház.
Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában 80 m2-es, 5 szobás családi ház. Irányár: 9,0
millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉ-
SEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház. Irányár: 9,5 millió • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában
133 m2-es, 3 szoba családi ház. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában 100 m2-es, 4 és
1/2 szobás családi ház. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában 164 m2-es, 4 szo-
bás családi ház, 2 db 20m2-es garázzsal, 35 m2-es műhellyel. Irányár: 11 millió. • BÉKÉSEN,
Szélső utcában 3 szobás, padlófűtéses családi ház garázzsal, melléképületekkel. Irányár: 12,5
millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 3 szobás, 100 m2-es családi ház. Irányár: 13,5 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN,
Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház, 25 m2-es garázzsal, 40 m2-es műhellyel csere lehet
2+1/2 szobás lakás 1. vagy 2. emeletig. Irányár: 11,5 millió.

Házasságot kötöttek: Bottó
Péter és Gregor Alexandra,
Nagy Gergely és Megyeri
Ágnes Judit, Medve Csaba
és Mészáros Ibolya, Nyeste
László Pál és Pusztai
Brigitta.

Elhunytak: id. Burján
Sán dor (83 évesen), Szom -
bat Dénes (68), özv.
Somlyai Gáborné (77), dr.
Tóth Ist ván (68), Gál

Imréné (77, Bélmegyer),
Szabó Péterné (60), özv.
Kocsor Sándorné (78),
Egeresi László (82), özv.
Balog Lászlóné (91), Má té
József (89, Körös nagy -
harsány), Kocziha And rás
(76), Gógán János (73).

Anyakönyvi hírek

Meghívó
A KÉSZ és a KDNP Békési Szervezete 
meghívja Önt a Független Kisgazdapárt 

1930-as békési megalakulása 
évfordulóján szervezett megemlékezésére, 

amellyel egyúttal a kisgazdamozgalom 
1908-as magyarországi zászlóbontása 
100. évfordulója előtt is tisztelgünk. 

Az ünnepség helye: 
Széchenyi téri világháborús emlékmű

Ideje: 
október 12. vasárnap, negyed 11 óra

Beszédet mond:
Mucsi András önkormányzati képviselő

Közreműködnek:
Hégely László, a Férfikórus és Kraszkó Ilona. 

Az ünnepség a Jantyik utcai B. Szabó-házon levő 
emléktábla megkoszorúzásával ér véget.

– A Békési Kistérségi Óvoda Jantyik utcai tagóvo-
dája szeptember 26-án tartotta hagyományos Mihály-
napi vásárát. A vásárt megelőző hetekben vásárfiákat
készítettek a gyerekek és óvónők, majd beszélgettek a
régi Mihály-napi szokásokról. Vidám, vásári forgatag
alakult ki, melyre eljött a városi kulturális központ
nyugdíjas dalköre is. Gyerekekhez szóló népdalokkal,
citerazenével színesítették a műsort. Vezetőjük, János
Hajnalka egy székely népmesével nyűgözte le a gyere-
keket és a végén közös táncra hívta őket.

Rövid hír Békésről

– Egy olyan kezdeményezés elindítása a célunk, amelyen
tabuk nélkül beszélhettünk a cigányság helyzetéről, lehetősé-
geiről és esélyeiről – fogalmazott elöljáróban Lakatos Gyula, a
Romaügyi Koordinációs Bizottság tagja, az ötletgazda. A so -
rozat első összejövetelére rögtön több mint ötvenen látogattak
el. A megbeszélésen elsőként Izsó Gábor polgármester szólt a
település roma politikájáról.

– Úgy érzem, hogy békésen élünk egymás mellett, amit na -
gyon fontosnak tartok – hangsúlyozta köszöntőjében a városve-
zető. Ahogy elmondta, több lépés is történt a cigányság felzár-
kóztatása érdekében. Példakánt említette a Szent Lázár Alapít -
vány Hunyadi utcai munkahely-teremtő beruházásáról, illetve
arra is felhívta figyelmet, hogy a helyi közmunkások negyven
százaléka a romaság köréből kerül ki. 

Sódar Attila, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
békési kirendeltségének vezetője a cigányság elhelyezkedési
esélyeiről számolt be. Mint kiderült: elsősorban a képzetlenség
okoz komoly problémákat a munkaügyi helyzetben. Később dr.
Pálmai Tamás háziorvos, önkormányzati képviselő a személyes
élményeit elevenítette fel. Az ízes, egyéni történetekkel teli elő-
adás segített számos, a cigánysággal kapcsolatos előítélet elosz-
latásában. Mucsi András, a Romaügyi Koordinációs Bizottság
vezetője szervezetük működéséről beszélt, külön felhívva a
figyelmet arra, hogy szerencsétlennek tartaná, ha a romák sor-
sáról a fejük felett döntenének.                               Papp Gábor

Fórum a romák sorsáról
Egy jóképű cigány fiú és egy szőke lány ült a
békési civil ház előtt. A fiatal pár különleges alá-
festést adott a romasággal foglalkozó fórumsoro-
zat első részének. 

Reneszánsz kirándulás 
Az Oktatási Minisztérium pályázatának köszönhetően a

Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájának
négy osztálya múzeumpedagógiai foglalkozáson és egy sza-
badtéri programon vehetett részt a 2008-as Reneszánsz

Évéhez kapcsolhatóan. A szegedi Móra Ferenc Múzeumban
vettek részt irodalmi és kézműves foglalkozáson. Lehetőséget
kaptak a múzeum melletti Vár-ásatás megtekintésére, meg-
tudhatták, mit árunak el a ma emberének a régi kövek és
csontok. A szabadtéri program az Ópusztaszeri Nemzeti
Emlékparkban volt, ahol megcsodálták a Feszty-körképet és
ellátogattak a falumúzeumba is.



TELJESÍTMÉNYKÉNYSZER

Egyre nagyobb teljesítményt várnak tőlünk mindenfelől,
mintha ez lenne az egyedüli társadalmi érték. Szinte kény-
szerítő erővel bombáznak a telekommunikációs eszközök
mondván, például különböző végzettségek, árucikkek nél-
külözhetetlenek. Az iskolában is egyre több ismeret elsajá-
títását követeljük meg a gyerekektől. Ezek lehetnek tanó-
rák, szakkörök, egyéb elfoglaltságok. A sikerélmények és a
megfelelés hiánya miatt elveszítik azt a motivációs készsé-
güket, ami az egyéni készség- és képességfejlesztés mellett
személyiségfejlesztésüknek is az alapja.

A tantervi kötelezettség mellett a szülő is elvárásokat
fogalmaz meg. Pedig hasznosabb engedni, hogy a gyerekek
kibontakozhassanak, míg a kikényszerített engedelmességgel
egész életüket elronthatjuk. Ez nem jelenti azt, hogy ne
adjunk jó tanácsokat. Teljesítménykényszerben élnek a szü-
lők is. Kényszerítve érzik magukat a gyermekek felé, az isko-
la felé, a többi szülő vonatkozásában. Viszont ennek nagy ára
van (a Stressz az iskolában című cikkemben már írtam erről). 

A kényszerítés, a ráhatás mindig kívülről jön, sohasem
belső indíttatású! Pedig a jó értelemben vett szabadság
megéléséből fakad a harmónia, a kiegyensúlyozottság, a
boldogság és a fejlődés.

A kedves olvasóra bízom a választ arra a kérdésre, hogy
melyik éri meg jobban: a mindenkit követő ún. „nyájszel-
lem” kényszerített, vagy a belsőleg szabad útnak a követése.

Feketéné Pásztor Éva, tanítónő

KÖZÖSSÉGBEN…?
Mindig foglalkoztatott az a gondolat, mitől is közösség a

Közösség? Hogyan formálódik, alakul nem csupán egymást
bírálgató társasággá egy lakó, osztály, gyülekezeti, stb. közös-
ség igazi, egymást felvállaló-elvállaló közösséggé? Persze azon-
nal eszébe jut az embernek sok minden ilyenkor, végül önma-
gamra is gondolnom kell. Hiszen bár sok minden „jót” teszek
(igyekszem), rájövök, önmagam vagyok a legkeményebb dió a
feladataim között. Ha önmagam megváltoztatása ekkora fel-
adat, csoda-e hogy nem sikerül közösségben, mondom Közös -
ségben – el és felvállaló – lennem másokkal? Ha magamat utá-
lom (előfordul), hogyan érezné magát jól mellettem valaki? Ha
ellenben folyton önmagamra gondolok, marad-e más számára
hely egyáltalán? Vagy túl kínos ez a kérdés? 

Nem gondolom, látva az egyre jobban befelé forduló, elmagá-
nyosodó, társas magányban élő közösségeinket, egyre égetőbbé
válik a kérdés, lesz-e közöm, közösségem valakivel (valakikkel),
vagy úgy megyek el, hogy itt sem voltam? Látom és értem, hogy
ez is választás, és már nem akarunk választani. Választot tunk
már elégszer, és csalódtunk úgyszintén.  Egyvalamit azonban
még úgy gondolom mérlegre kell tennünk. Mi van, ha más már
hamarabb kiválasztott engem, minket. Mi van, ha értékesebb va -
gyok annál, mint gondoltam, és még csak nem is tudok róla?
Valaki, Valaki, létezik egyáltalán?  Igen! És most ezt üzeni: „Nem
ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én
rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremje-
tek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az
Atyától az én nevemben, megadja néktek.” (János ev. 15:16)

Balog Tibor, 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.

4 2008. október 7.

Rengeteg szempontot figyelembe vehetünk a babakocsi
vásárlásakor. Miután betértünk több üzletbe és felmértük
a kínálatot, rájövünk, nem is olyan könnyű a választás.
Nézzük mire érdemes odafigyelni?
– Nyugodtan próbáljuk ki a boltban a kocsi rugózását.

Amennyiben nem túl jó minőségű utakon fogunk sétál-
ni fontos a megfelelő rugózás. Előnyösebb ilyenkor a fel-
fújható nagyobb méretű kerék. A kisebb méretű
műanyag kerék csak sima terepre való, például üzletek-
ben a szűk sorok között könnyen navigálhatunk vele.

– Abban az esetben, ha szeretnénk személyautóba, vagy
tömegközlekedésen szállítani a kis járgányunkat, akkor
tanácsos esernyőalakúra összecsukható, könnyű vázú
kocsit választani.

– Az átalakíthatóságot is vegyük figyelembe, ha szeret-
nénk hosszú ideig használni a kocsinkat, és nem tervez-
zük az új babakocsi vásárlást arra az időre mikor már
ülni tud a gyermek.

– Érdemes odafigyelni a huzat anyagára. (mosható-e,
mennyire vízálló, milyen a szellőzése)

– Vegyük számításba azt is, hogy milyen tartozékokat
adnak a kocsihoz. (pl.: hordozó, esővédő, napernyő,
pelenkázó táska, stb.)

Abban biztosak lehetünk, hogy nem találunk olyan baba-
kocsit, ami minden elvárásunknak megfelel, de azért pró-
báljuk a hozzánk legközelebb állót kiválasztani. Hamar
rádöbbenünk majd arra, hogy a szín nem is olyan fontos
választási szempont. Jó vásárlást.

Nagy Krisztina, védőnő

MILYEN BABAKOCSIT VÁLASSZUNK?

100 SZÁZALÉKOSAN 
HIDEGEN SAJTOLT MAGOLAJAK!

A Herbárium 2000 Kft. jóvoltából hozzájuthatnak a
különböző hidegen sajtolt magolajokhoz. A termékek tar-
tósítószert, színezőt és ízesítő anyagot nem tartalmaznak.
100 százalékosan természetes összetevőkből áll. Betegség
megelőző illetve gyógyító hatásaik már jól ismertek. 
Olajos kivonatot tartalmazó olajok:
– Piros paprikamagolaj, mely serkenti az emésztést. 
– Csalánmagolaj, kiváló vértisztító. 
– Ligetszépeolaj, ami külsőleg csökkenti a bőr ráncosságát. 
– Búzacsíraolaj a koleszterinszint csökkentésére kiválóan

alkalmas.
Alkoholos kivonatot tartalmazó magolajok: 
– Hagymácska csepp, kiváló vértisztító hatása van illet-

ve csökkenti a vérnyomást.
– Medvehagyma csepp, ami az érelmeszesedés csökken-

tésére, megelőzésére alkalmas. 
Az őszi hónapokra való tekintettel folytatódik a gyapjú
garnitúra akció. Egy garnitúra vásárlása esetén egy mág-
neses lepedőt kap ajándékba! Új termékek érkeztek!
Különböző aromaterápiás tapaszok, melyeket ruhára
ragasztva kell használni! Továbbra is kaphatók a Norbi
Update termékek! 

Telefon: 20/ 223-78-22, 66/410-171. 
Nyitva tartás: hétfő-péntek 7-19 óráig.

BBÉÉKKÉÉSS
ÖNKORMÁNYZATA
FELHÍVÁSA

Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi
költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére,
Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruhá-
zások támogatására, amelyeknek bizonyított a munkahely
teremtő és/vagy megtartó hatása. A pályázat keretében
rendelkezésre álló összeg összesen 9,7 millió forint.

A pályázat keretében az Önkormányzat kamatmentes
kölcsönt nyújt azon egyéni vállalkozók, őstermelők illetve
gazdasági társaságok részére, amelyek vállalják, hogy a
megvalósított beruházás eredményeként szervezetükön
belül új álláshelyet hoznak létre, de legalább az alkalma-
zottak állománya nem csökken.

Beadás módja és határideje:
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csa-
tolandó mellékletek beadásával lehet. 

A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve
(5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújtani személyesen vagy
postai úton úgy, hogy az legkésőbb 2008. október 31-ig
beérkezzen. A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni:
„Vállalkozói Alap Pályázat”

A részletes pályázati felhívás, a pályázati adatlap és a szük-
séges nyilatkozatok a www.bekesvaros.hu honlapról tölt-
hetők le.

Békési Mentálhigiénés Békési Mentálhigiénés SzolgálatSzolgálat
Ösztöndíjas, ingyenes

álláskeresési tréning és alapfokú
számítógép és internetoktatás

szenvedélybetegek részére.
Jelentkezés korlátozott számban

a Múzeum köz 1. 1. em. 4-es
számú irodában vagy a

0630/4494678, 0630/8241525
telefonszámon.

Békésen a kulturális program helyszíne a városi könyvtár
volt. A rendezvényt Jaromír Plíšek úr, a Cseh Köztársaság
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete nyitotta meg. A
programon részt vett Izsó Gábor polgármester úr és Erdős
Norbert úr, Békés és térsége országgyűlési képviselője, váro-
sunk alpolgármestere. A nagy számú közönség elsőként
Zachár Ottó képeslapgyűjteményének kiállítását tekinthette
meg Csehország és Morvaország XIX. századi képeslapokon
címmel. A Cseh Centrum jóvoltából magyar nyelven megje-
lent cseh irodalmi művek kiállítására is sor került. A műsor
további részében Csehország természeti, társadalmi és kultu-
rális értékeit, turisztikai lehetőségeit ismertette Léderer Betty,
a CzehTourism budapesti képviseletének igazgatója. A
Csehországról készült kvíz kitöltésére vállalkozók közül a leg-
jobbak értékes nyereményeket kaptak. 

A programot a nagykövetség ajándékaként cseh gasztronó-
miai kóstoló zárta. A terítéken a csehek nemzeti italának tartott
sör mellett sörkorcsolyák szerepeltek, utopenec (ecetes, hagymás
lében érlelt szafaládé), rozskenyér, sajt, pogácsa és kolácky. Az
ételkóstoló sikere a helyi szakemberek munkájának is köszönhe-
tő: a rozskenyeret a Csapó pékség sütötte, a koláckyt a polgár-
mesteri hivatal konyhájának munkatársai készítették el. 

A rendezvény támogatói: Cseh Nagykövetség, Cseh
Centrum, CzehTourism, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Europe Direct Pontja, Csapó Pékség, a polgármesteri hivatal
konyhájának kollektívája. 

Cseh nap a Békés
Városi Könyvtárban
A Cseh Köztársaság Nagykövetsége a Cseh
Napok keretében nyolcadik alkalommal mutat-
kozott be Magyarországon. A Békés megyei több
napos programsorozat helyszínei: Szarvas,
Békéscsaba és Békés városa. A rendezvények
célja Csehország kultúrájának, turisztikai szépsé-
geinek bemutatása, valamint hosszú távú üzleti
és kulturális kapcsolatok létesítése.



– Julika, hogy lettél te
recepciós itt az iskolában? 

– Mint varrónő végeztem. A
szakmámban kb. 20 évet dol-
goztam. Aztán mikor itt a var-
rodáknak befellegzett, mert
nem igazán vannak már varro-
dák, sikerült ide bejutnom.
Egy kismama távozott, az ő
helye üresedett meg. Szóltak
és jöttem. Ennek már öt éve.

– Recepciós. Erről inkább
egy szálloda jut az eszembe.
Mivel foglalkozik hát egy
iskolai recepciós?

– Reggel én várom a gyere-
keket érkezéskor. Rugalmasan
igazodok hozzájuk. Azelőtt
jövök, mielőtt az első gyerek
megérkezik. Fontos, hogy ne
kelljen kinn állniuk az utcán
kitéve az időjárás szeszélyei-
nek. Kiadom a tantermek,
iro dák kulcsait a kollégáknak.
Nap közben ellátom a gyere-
keket krétával, gyógyszerrel,
tanáccsal, útbaigazítással. Ha

szükséges lázat mérek, ha kell
orvost hívok. Fogadom a bejö-
vő és kimenő telefonhíváso-
kat. Ha vendég érkezik, a

meg felelő helyre kísérem.
Min dent megcsinálok, amit
kérnek. Soha nem mondok
nemet, és szívesen megteszek
bármit, ami tőlem telik.
Például az egyik kolléganőm

kisfia nagyon be teg és a gyó-
gyításához szükséges pénzt
kupakgyűjtéssel próbáljuk
megszerezni. Ebben az akció-
ban is aktívan közreműködök.
Ha hozzák, elveszem és meg-
köszönöm a segítséget, de ha
kell, elmegyek az összegyűlt
kupakokért. Teszem ezt azért,
mert szeretem az embereket
és örülök, ha segíthetek
nekik. A hivatalos munka-
időm héttől fél négyig tart, de
engem sose zavart, ha koráb-
ban kellett jönni, vagy tovább
kellett maradni.

– Hogyan lehet ezt teljes
erőbedobással csinálni?

– Nem tudom. Én ilyen
nonstop nyüzsöge vagyok.
Szerintem alaptermészetem.

– Azt hallottam a kisebbik

lányod is idejárt. Ki volt itt
előbb?

– Valóban idejárt Julcsi
lányom is. Már két éve, hogy
leérettségizett. Nagyon szere-
tett itt tanulni. Jelenleg a Kós
Károly Szakmunkáskép ző Is -
kolában másodikos, ahol is
fodrásznak tanul. Ő választot-
ta először a Mezgét, ahogy a
békésiek hívják az iskolánkat.
Akkoriban az én helyem még
képlékeny volt, de végül is
nekem is sikerült itt elhelyez-
kednem.

– Régebben a tablókra az
érettségizők mellett nemcsak
a tanárok, hanem a pedellus
képe is felkerült. Ma már ez
nem divat, de te mégis gyak-
ran vagy jelen ott is. Mit gon-
dolsz miért?

– Úgy gondolom, hogy egy
kicsit szeretnek a gyerekek,
ezért hívnak. Igazából ők
döntik el, hogy ki kerüljön a
tablóra és ha kérik, én boldo-
gan mondok igent. Megerősít
abban a tudatban, hogy jó itt
lenni, hogy örömmel járjak be
továbbra is. Talán arról is szól,
hogy szeretnek, hogy jól vég-
zem a feladatomat. Egyfajta
megerősítés ez számomra.

Gugé
Következő lapszámunkban

Szán tó Mihályt és Mihálynét,
két sokszoros véradó békési pol-
gárt kérdezünk.

52008. október 7.

GONDOLAT-OLVASÓ

– Miért van az, hogy a
Nyugat anyagilag fejlődik,
a Kelet pedig lelkileg?
– Azért, mert amikor kez-
detben a világ különféle
szükségleteit osztották ki, a
Nyugat választhatott először.

Anthony De Mello

Mily kevés zajt csapnak az
igazi csodák!

Antoine de Saint-Exupéry

Tudományos sarok

Miért fluortartalmú a
legtöbb fogkrém?

Azért, mert a fogakban
lévő fluorvegyületek védő
hatásúak a fogszuvasodás
ellen. Fogmosáskor a fog-
krémből a fogak felszínén
át és a szájüregből felszí-
vódva beépülnek a fluor-
vegyületek, és ellenállóbbá
teszik a fogzománcot.

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)

Csak a Levendula Patikában 
a Postamol uno október 31-ig 1998 Ft!!!

A Prostamol uno természetben előforduló, növényi ható-
anyagot tartalmazó gyógyszer. Hatóanyagai meggátolják a
prosztata megnagyobbodását okozó enzimek és hormonok
hatásait. A gyógyszer a jóindulatú dülmirigy (prosztata)
megnagyobbodás I. és II. stádiumában a vizelési nehézség
kezelésére szolgál. 

A jóindulatú prosztata megnagyobbodás a prosztata ter-
mészetes öregedési folyamatának a következménye. Az első
tünetek már 40 éves kor körül megjelenhetnek, s 65 éves
korra a férfiak akár 70 százalékát is érinthetik. A jóindula-
tú prosztata megnagyobbodás, ha nem kezelik, komoly
urológiai szövődményekhez vezethet. A Prostamol uno
kapszulát hosszú időn át, folyamatosan kell szedni.

A készítmény szedéséről és a mellékhatásokról kérdezze
meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

BBÉÉKKÉÉSS
ÖNKORMÁNYZATI
KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal idén is biztosít zsákot a lomb gyűjtésére, de a
Hulladékgyűjtő Kft. bármilyen más műanyag zsákban is
elszállítja az összegyűjtött lombot, füvet. 

A háztartásonként átvehető zsák mennyisége kertes házak
esetén 5 db, tömbépületeknél lakásonként kiszámolva 1,5
db. Az egy-egy tömbépületre jutó összesen igényelhető
lombzsákot a közös képviselő is átveheti a telephelyen.

A zsákok október 9-tól (csütörtök) vehetők át, munkana-
pokon 8–12 óráig a Békés, Verseny utca 4. szám alatt a
Hulladékgyűjtő Kft. telephelyén.

Elég egy mosoly
Valóban, néha elég egy mosoly, hogy feledjük
bánatunk, hogy szebbé váljon a napunk. Inter -
júalanyom Hidvégi Julianna is tudja ezt, hiszen
bárkire, bárhol és bármikor kedvesen mosolyog.
Higgadt derűvel fogadja a rázúduló teendőket és
filigrán termetét meghazudtoló gyorsasággal
orvosolja a bajokat munkahelyén, a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény recepcióján. Akaratlanul
is Mary Poppins jut eszembe róla: mosolyogj, ha
kell szívvel is meg lélekkel.

A tüdőszűrés rendjéről
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 36/2008. (IX.23.) EüM

rendelet módosítása szerint a 40 – 64 éves kor között, illetve a
65 éves kor felettiek részére évente kerülhet sor mellkas-szűrő-
vizsgálatra (tüdőszűrésre). Igénybevételéhez beutaló nem szük-
séges, a szűrés ingyenes. A lakossági tüdőszűrést továbbra is a
Tüdőgondozó Intézetben végzik minden nap 7.30 – 13.30 óráig.

A miniszteri rendelet a 40 év alatti korosztály vizsgálatára
nem tesz ajánlást, ezért a vizsgálatukhoz háziorvosi beutaló
szükséges, ennek hiányában a szűrővizsgálat térítés köteles.

Felhívjuk a lakosok figyelmét a tüdőszűrés fontosságára.
Dr. Rácz László, igazgató főorvos

A második világháború során református templo-
munkból az akkor meglévő négy harangból kettőt, a
legkisebbet és a legnagyobbat elvitték. Pótlásuk
csak most, több mint hatvan év múltán vált
lehetségessé. Katona Gyula vezető lelkipásztor
lapunknak elmondta, hogy a két harang
közül a nagyobbik elkészítését Szilágyi
Erzsébet, nemrég elhunyt egykori gyüle-
kezeti gondnok és egyházközségi kurátor
adománya teszi lehetővé. Ez egy 16,5 mázsás harang
lesz, melyet a székelyudvarhelyi öntödében készít-
tet el a gyülekezet, és várhatóan ebben a hónap-
ban érkezik Békésre. A másik, kisebb, 2,5 mázsás
harang már városunkba érkezett, és arra vár,
hogy végső helyét elnyerje. Elkészíttetésének más-

félmillió forintos költsége előteremtéséhez a gyülekezetben
közadakozást hirdettek. 

Katona Gyulától megtudtuk, hogy egy új harang
„üzembe helyezése” komoly kiadásokkal jár. Új áll-

ványzatot kell készíteni, illetve az összes, az
újakkal együtt négy harang modern villa-
mos berendezéssel lesz működtetve. Ezek a
munkálatok további négymilliós kiadást

jelentenek, ezért Békés teljes lakosságát kérik, lehető-
ségeik függvényében járuljanak hozzá, hogy annyi

évtized után ismét négy harang hangját élvezhes-
sük. Az adományokat a lelkészi hivatalban gyűj-
tik, illetve ott bővebb tájékoztatást is adnak. 

A tervek szerint november 15-én kerül majd sor
az ünnepélyes harangszentelésre.                   Sz. K.

A kettőből egy új harang már Békésen van



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.
Vésztőn családi ház sürgősen eladó.
Telefon: 66/ 630-130.
Lencsési lakótelepen 8. emeleti 1,5 szobás
metlakis, erkélyes lakás eladó. 2008-ban
fű téskorszerűsítést hajtottak végre a tömb-
ben. Főútról nyílik, körülötte élelmiszerbolt,
bankautomata, buszmegálló, játszótér. Ala -
csony rezsiköltségű. Érd.: 30/ 556-05-88.
Ház eladó a Szendrey utcában vagy tömb-
 lakásra cserélhető. Érd.: 30/ 35-39-534.
Békésen rendezett, 3 szobás, összkomfor -
tos ház eladó. Első emeletig lakást beszá-
mítok. 415-380.
Felújított 3. emeleti kétszobás lakás
eladó a Szarvasi út 14. szám alatt. Tel.:
70/ 953-04-72.
Eladó 900 m2 kertes ház nagy portával Bé -
késen. Tel.: 30/ 406-13-38.
Eladó Békésen frekventált helyen kétszin-
tes, háromszobás, két konyhás, a lakás alatt
60 m2-es, ipari árammal ellátott reprezenta-
tív garázzsal. A garázs üzlet céljára is hasz-
nálható. Ár megegyezés szerint. Békés,
Szent Pál sor 2/1. Tel.: 411-837. ha son lóan
frekventált helyen lévő kisebb családi házra
csere értékegyeztetéssel is szóba jöhet.
Ház eladó a Róna utca cégén kitűnő he -
lyen kerttel együtt. Telefon: 30/ 267-20-15.
Ház eladó Tarhoson a Kossuth L u. 35.
szám alatt. Érd.: 66/ 429-133 vagy 70/
364-85-52.
Rosszerdőn 10x10-es tégla, kétszobás
lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8 kvad-
rát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/ 386-89-65.
Szarvasi úton felújított, 57 m2-es lakás
eladó. A szobák parkettásak, új konyha-
bútor. A lakáshoz külön tároló is tartozik.
Érd.: 70/ 528-25-89.
Két utcára nyíló telken kétszobás paraszt-
ház kedvező áron eladó. Víz, szennyvíz,
gáz az udvarban. 70/ 37-98-068.
Békésen háromszobás, összkomfortos
csa ládi ház eladó vagy cserélhető. Tele -
fon: 70/ 505-97-05 vagy 412-707.
Régi típusú kertes ház sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/ 553-63-10
vagy 30/ 20-62-838.
Békésen a belvárosban, 4 szobás családi
ház, sok melléképülettel, garázzsal, két
család részére vagy vállalkozásra is

eladó. Érd.: 30/26-05-421 vagy leberp@
freemail.hu.
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.

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. Telefon: 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.
Régi típusú kertes ház eladó. Irányár: 4
millió Ft. Békés, Kürt u. 8. Érd.: 70/ 553-
63-10 vagy 30/ 206-28-38.
Komfort nélküli ház eladó. Hajnal u. 57. irá-
nyár: 5 millió Ft. Érd.: 70/ 56-57-376.
Békésen a Táncsics u. 8. szám alatti régi
parasztház eladó. Irányár: 5 millió Ft. Tel.:
30/ 439-92-62.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békés központjában, csendes nyugodt kör-
 nyezetben, szép előkerttel ház eladó. Érd.
70/ 945-27-11. Hitelügyintézést is vállalok.
Békésen a London utcában másfél szo-
bás ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.:
20/ 245-16-49.
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,
igé nyesen felújított, 2 szobás, erkélyes la -
kás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
kony haszekrény, 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, régi típusú kisebb ház eladó.
Békés, Teleky u. 99. szám. Irányár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/ 262-43-57 és 30/ 551-73-78.
Békésen, az Adyn negyedik emeleti más-
fél szobás egyedi mérős lakás eladó.
Irány ár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/ 416-09-34.
Köröshegyi völgyhíd közelében jó állapo-
tú, komfortos kis ház melléképületekkel,
gondozott telken, szép kilátással eladó.
6,5 millió Ft. Tel.: 20/ 80-85-745.
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.
Másfél szobás lakás eladó. Békés, Fáy u.
5/A 1/10. Ár: 7,3 millió Ft. Tel.: 20/ 580-35-11.
Fáy utcában negyedik emeleti, 58 m2-es
lakás eladó 8 millió forintért. Érd.: 70/
944-30-39.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó Békésen az Ótemető u. 9. alatt
nagy telekkel /2400 m2/. Irányár: 9 millió
Ft. Érd.: 415-872.
Ház eladó az V. kerületben, a Kölcsey
utcában. Vagy elcserélhető egyszobás
tömblakásra értékegyeztetéssel. Irányár:
9,8 millió Ft. Tel.: 70/ 705-06-83.
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.
Békésen kétgenerációs, földszintes csalá-
di ház melléképületekkel eladó. Irányár:
10,5 millió Ft. Telefon: 70/ 531-44-01.
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. Telefon: 30/ 387-90-31.
Ház eladó Békésen az Asztalos u. 40.
szám alatt. Négyszobás, összkomfortos
dupla garázzsal. Irányár: 11,5 millió Ft.
Érd.: 20/ 557-12-54 egész nap.
Békésen 8 szobás 3 fürdőszobás 206
m2-es kertes családi ház 11,7 m Ft irányá-
ron eladó, esetleg szerény, de tartós bér-
leti díj fejében kiadó. Érd.: 20/ 368-15-46.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított (berendezett), zsalugáteres, te -
tőtér beépítéses épület szép telekkel eladó
(361 m2 nagyságú). 13 millió Ft. Tel.: 411-
252 vagy 414-685.
Békés központjában 2 + fél szobás csa-
ládi ház garázzsal, sok melléképülettel
eladó. Cím: Ék u. 3. Irányár: 13 millió Ft.
Tel.: 70/ 222-75-11.
Kockaház eladó a belvárosban. Két szoba
+ nappali. Minden létesítménytől 5 perc-
re szép környezetben a Fürdőnél. Ár: 13
millió Ft. Telefon: 30/ 900-43-53.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen frekventált helyen újszerű csalá-
di hűz félkész melléképülettel eladó.
Irányár: 16 millió Ft. Tel.: 70/ 531-44-01.
Békésen a Sportpálya közelében újszerű
állapotban lévő háromszobás + nappalis
családi ház, dupla garázzsal, tároló helyi-
ségekkel, parkosított udvarral eladó.
Irányár 16,5 millió Ft. Tel: 20/ 47-09-500.
Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Telefon: 30/410-81-78.

KIADÓ INGATLAN

Lakás bútorozva kiadó. Telefon: 413-431.
Lencsésin 8. emeleti, 1,5 szobás, erkélyes,

alacsony rezsiköltségű lakás albérletbe
kiadó! Érd.: 20/ 281-55-90.

INGATLANT KERES

Békésen 1 vagy 2szobás lakást vennék
vagy bérelnék a buszvégállomás közelé-
ben! Sürgős lenne! Ajánlatokat a 70/322-
84-53-as számra várok.
Békés környékén tanyát, nyaralót kere-
sek. Csere is érdekel. Érd.: 70/ 32-66-769.
Önellátó idős férfi albérletet keres Bé ké -
sen kertes házban. Fűthető melléképület
is megfelel. Tel.: 30/ 49-86-518.

KERT
Békésen a Nagykertben kövesúthoz közel
5 kvadrát kert eladó. Érdeklődni szomba-
ton és vasárnap: 415-470.
Mezőberényben, a 6. sz. laposi kertben
3580 m2-es, egybefüggő földterület eladó.
200 ezer Ft. Tel.: 30/ 439-92-62.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1500-as fekete Lada gépkocsi sürgősen
eladó. Évjárat: 1994, kitűnő állapotban, friss
műszakival. Saját használatra, megbízható-
an, alaposan rendbe lett rakva, de munka-
helyváltozás miatt most sürgősen eladó.
Érdeklődni: 30/96-59-569.
Fiat Brava 1.4 friss műszakival kitűnő álla-
potban eladó. Rotakapa utánfutóval. 125-
ös MZ motor műszakival eladó. Békés,
Zöldfa u. 1. Telefon: 30/ 452-39-38.
Eladó: működő Babetta motorkerékpár,
1981-es gyártmányú 125-ös MZ működő-
képes állapotban, Robi típusú kerti kisgép-
hez utánfutó. Tel.: 70/ 366-89-23.
Eladó S51B Simson segédmotor-kerékpár
teljesen felújítva. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 70/ 45-70-988.
WV Golf III. 1992. évj. eladó. Érd.: 30/ 508-
94-48 vagy 30/ 822-46-47.
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.

ÁLLAT
Bernáthegyi kutya fedez, 25.000 Ft. Érd.:
30/ 55-91-070.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 20/ 475-
44-91.

TÁRSKERESÉS
170/75/62 éves egyedül élő, dolgos, csa-
ládcentrikus, házias, zenét is kedvelő, do -
hányzó de nem italozó hölgy társát keresi
egy józan életű, dolgos, rendes férfi szemé-
lyében, költözés is lehetséges. Csak békési
legyen. Érd.: 30/225-81-89 vagy 643-604. 
„Őszinte” jeligével hirdető olvasónkat kér-
jük, hogy a hozzá érkezett leveleket vegye
át mielőbb a békési Könyvtárban.

MUNKA
Időseknek bevásárlást, takarítást vállal-
nék. Egyéb alkalmi munka is érdekelne.
70/ 52-00-321.

Német, olasz nyelvből korrepetálást válla-
lok. Tel.: 20/ 360-20-32 vagy 70/ 40-53-159.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 30/ 47-69-380.
Takarítást vállalok. 30/ 63-68-689.
Megbízható fiatalasszony ruházati eladó
végzettséggel 4-6 órás munkát vállalna.
Vagy idős, beteg embereknek bevásárlást,
takarítást, orvoshoz kísérést, stb. vállalok.
Érd.: 70/ 242-90-08.
Rózsában végzett főiskolás diáklány kor-
repetálást vállal történelem, magyar, angol,
latin tantárgyakból általános- és középis-
kolások számára. Érdeklődi az esti órák-
ban a 20/ 264-76-62-es telefonszámon.
Bejáratott fodrászüzletembe vállalkozói
igazolvánnyal műkörmöst keresek. 70/
325-82-04.
Megbízható hölgy gyermekfelügyeletet
vállalna. Érdeklődni egész nap a 411-452-
es számon.
B kategóriás jogosítvánnyal, angol nyelv-
tudással, érettségivel, alapfokú számító-
gé pes ismeretekkel (Word, Excel, Power
Point) munkát keresek alkalmit is. Érd:
06/70 508-6936 vagy leberp@freemail.hu

EGYÉB
Ágyneműtartós franciaágy eladó, 12 ezer
Ft. Érd.: 30/ 323-7922.
Graco spree kék színű jó állapotú babako-
csi, újszülött kortól használható, esővédő-
vel és lábzsákkal eladó 13000 Ft-ért. Érd.:
30/ 54-99-387.
Elektromos mellszívó eladó. Ára: 9000 Ft
Érd.: 06-30-2895372
Szőlőzúzó, 50 l-es fahordó, 50 l-es ballon-
üvegek kasban és kisebb (5-10-15-20-25l-
es) üvegek eladók. Telefon: 20/886-38-92.
Gyermek etetőszékek, kisbicikli, kismotor,
autósülés, fürdőkád tartó, műanyag hinta
kizárólag egyben jelképes összegért
(3.000 Ft) eladó! Érd.: 30/ 426-25-25.
Kéményes és parapetes konvektor, gáz fali
vízmelegítő és gáz fali fűtő, jó állapotban
eladó. Érd.: 20/ 34-50-288.
Motoros láncfűrész eladó. Békés, Zöldfa
u. 1. Telefon: 30/ 452-39-38.
Három méter magas jukka pálma eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/ 45-70-988.
Egyedi gyártású franciaágy (fenyőpalló) 40E
Ft, 3+2+1 ülőgarnitúra 85E Ft, Pelgrim
gáztűzhely 20 E Ft, Zanussi felültöltős
mosógép 20 E Ft, 160l akvárium zártszel-
vény asztallal 20 E Ft. Tel.: 70/389-12-68.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely pa -
lackkal eladó. Érdeklődni: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Többfunkciós babakocsi, sportkocsi, 56-
as mérettől fiú ruha eladó. 30/ 63-68-689.
Eladó fenyő galériás ágy csúzdával és
háromkerekű babakocsi. 30/ 922-52-85.
Eladó egy franciaágy, egy modern heverő
és egy gázpalack. Tel.: 30/ 47-69-380.
Virágmintás 3x4 m-es gyapjúszőnyeg új
állapotban, és KTM férfi túrakerékpár
eladó. 70/ 341-58-35.
Áron alul sürgősen eladó Elin 220 l-es
fagyasztószekrény és PII-es számítógép
monitorral, billentyűzettel. Tel.: 70/ 291-
40-26.
22-es elektromos húsdaráló, 1 db ká -
posz tagyalu, és 5 db új gipszkarton jutá-
nyos áron eladó. Érd.: 70/ 21-31-119.
Bébi komp, ÉTI 20-as gázkazán, jó állapo-
tú fehér fürdőkád, diófa rönk eladó. 20/
480-71-04.
Lucernamag eladó. Érd.: 70/ 28-63-963.

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.
Eladó: új, 960 db Tondach „Csárdás” cse-
rép, valamint bontott „Csárdás” cserép.
Tel.: 70/ 552-62-49.
Különböző ingóságok: régi bútorok, ruha-
neműk, használati eszközök, stb. jutányos
áron eladók. Érd.: 30/ 502-78-38-as tele-
fonon, vagy személyesen egyeztetést
követően.
Jó állapotban lévő férfi kerékpár és egy új
fogas, kerti traktor után való olcsón eladó.
Érd.: 415-712.
Kínai leander akció. Egyet fizet, kettőt
hihet. Békés, Kopasz u. 23.
Kovácssatu, esztergapad, disznótoros asz-
tal nagy teknővel, gumi horgászcsónak,
nagy betonkeverő 380V-os, új fali gáz FÉG
vízmelegítő eladó. Tel.: 30/ 487-82-24.
Házi őrlésű fűszerpaprika kolbászkészí-
téshez olcsón eladó. ÉTI 25-ös gázkazán
sürgősen eladó. Érd.: 634-457.
Dióbél eladó. Ár megegyezés szerint ren-
delési tétel arányában. Érd.: 30/ 93-86-088.
Négyméteres horgászcsónak eladó vagy
elcserélhető négyütemű motoros kis kerti
traktorra. A csónak újszerű, stabil. Tel.:
30/ 93-86-088.
Eladó: új parafingép Cristal Wails barac-
kos parafinnal töltve, Ceragem masszá-
zságy januárig garanciával jó állapotban
360 ezer Ft-ért, fehér ventillátoros csillár,
Spa méregtelenítő elektródákkal /gyógyá-
szati segédeszköz boltban lett vásárolva/,
ipari rozsdamentes olajsütő /nem volt
használva, a bolti ár feléért/. Telefon. 30/
49-49-824.
Eladó 5 db fehérszínű szék, fém, zöld kár-
pittal 6000 Ft-ért, alig használt. Eladó
páraelszívó, fehér, kürtös, dekoratív, dobo-
zában, új, 90 cm-es, mosható inox szűrő-
vel, beépíthető, lámpával felszerelve. Tel.:
30/ 49-49-824.
Túrakerékpár mindenféle extrával felsze-
relve eladó. Masszív vastag vázas, meg-
bízható. Telefon: 30/ 93-86-088.
Eladó: szobabútorok, heverők, rekamié,
szőlőprés. Tel.: 30/ 439-92-62.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Megvételre keresek jó állapotban lévő,
mű ködőképes, kisiparilag gyártott 400-
500-as szalagfűrészt. Kontár munka nem
érdekel. Telefon: 20/ 216-28-60.
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
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős  menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-
zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
1942-es működőképes benzines öngyújtó,
régi kisbíró dob, régi fényképezőgép, 2 db
100 éves könyv, 3 db régi festmény, 2 db
tükrös szekrény, 1 db kihúzhatós heverő, 2
db shih-tzu kiskutya, 1 db 6 éves mopsz
szuka kutya, 33cm-es blaupunkt mélyláda
(hangszóró nélkül) eladó vagy elcserélhető
mosogatógépre, robotgépre, laptopra, 13'-
os alufelnire, shih-tzu kiskutyára, 256mb-
os videókártyára vagy más egyébre. Érd.:
06302605421 vagy leberp@freemail.hu
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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: OKTÓBER 13.

A Kölcsönös Megfeleltetés fogalma az egyes közösségi mező-
gazdasági támogatások teljes összegéhez való hozzájutáshoz
betartandó előírások és követelmények összességét, illetve az
ezekhez kapcsolódó ellenőrzési és szankciórendszert foglalja
magába. Teljes bevezetését 2009-2011 között fokozatosan ren-
deli bevezetni a vonatkozó közösségi jogszabály, bár többségük
legalább a csatlakozás óta érvényben van. 

A kölcsönös Megfeleltetés 2 fő elemből áll:
– Helyes Mezőgazdásai és Kör nyezeti Állapot előírásai
– Jogszabályba Foglalt Gaz dálkodási Követelmények (19

közösségi rendelet és irányelv követelményei)
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesz-

tési támogatások igényléséhez eddig is teljesíteni kellett a
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszert. A HMKÁ előírásait az 50/2008.
(IV. 24.) FVM rendelet tartalmazza.

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai:
1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások:
– 12%-nál nagyobb lejtésű te rületen az alábbi kultúrák termeszté-

se tilos: do hány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka.

– 12%-nál nagyobb lejtésű területen a kukorica, silókukori-
ca, napraforgó rétegvonalas művelés mellett termeszthető,
vagy termesztése esetén a nyári betakarítású elővetemény
tarlóját, a betakarítást követően október 30-ig meg kell
őrizni és gyommentes állapotban kell tartani, vagy másod-
vetésű takarónövény alkalmazása mellett termeszthető.

2. Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlő-
ültetvények esetében.

3. Vetésváltásra vonatkozó előírások:
– Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé,

árpa és dohány.
– Egymás után három évig termeszthető: kukorica.
– Több évig termeszthető maga után: évelő kertészeti kul-

túrák, évelő takarmánynövények, fűmagtermesztés, méh-
legelő céljából vetett növények, illetve energetikai haszno-
sítás céljából vetett többéves növények, valamint a rizs.

– Minden egyéb növény egy évig termeszthető.
4. Tarló, nád, növényi maradvány valamint gyepek égetése tilos.
5. Mezőgazdasági területeken vízzel telített talajon mindenne-

mű gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezető árkok

létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést.
6. A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár

okozása tilos.
7. A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani.
8. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából

nemkívánatos fás szárú nö vények megtelepedését és terjedését
meg kell akadályozni.

Következő lapszámban folytatjuk...
Sárga Ágnes, a Falugazdász Területi Központ vezetője

Földközelben – Kölcsönös Megfeleltetés Rendszere
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A rendszeres internethasználók (– függők,
teszem hozzá némileg csüggedten) bizonyá-
ra találkoztak már azzal az esettel, hogy egy-
egy téma többször is landol a postaládájuk-
ban. A következő szöveg jó néhány alkalom-
mal landolt a virtuális fiókomban, egyszer
egy diszlexiás tanítványomtól: 
„Egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem
szimát, melyin serenrodbn vnanak a bteűk
egy szbóan, az etegyeln ftonos dloog, hogy az
eslő és az ultosó bteűk a hölyeükn lneegyek.
A tböbi bteű lheet tljees össze-vabisszásagn,
mgiés porbléma nlkéül oalvsahtó a szveög.
Eennk oka, hogy nem ovalusnk el mniedn
bteűt mgaát, hneam a szót eszgébéen.”
Ugye Önnek sem okozott problémát kiol-

vasni a szöveget? 
Agyunk azonban további trükkökre is
képes. Játsszunk egy kicsit!
A következő feladatokat a lehető leggyor-
sabban kell megoldani, úgy, hogy egyetlen
összeadást sem hagyunk ki!
1) 2+2=  4+4=  8+8=  16+16=
Tessék egy számra gondolni 12 és 5 között!
2) 1+5=  2+4=  3+3=  4+2=  5+1=
Most ismételje el annyiszor a hatos számot,
ameddig meg nem unja!
Gondoljon egy zöldségre!
„Megoldás”: az első feladat „válasza”: 7, a
másodiké „répa”. A találati arány kb. 98 szá-
zalék, magyarázat egyelőre nincs…

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
NEM SZÁMÍT…

Október 9. csütörtök 14.30 óra 
Könyvtári Napok - Alkotó Tinik. Népi hang-
szerek készítése. A foglalkozást vezeti Balog
Gáborné a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület elnöke
Gyermekkönyvtár (Széchenyi tér 4.)

Október 11. szombat 10 óra
Könyvtári Napok - Babusgató: Játékos
foglalkozás piciknek Bagolyné Szűcs
Andrea óvónő vezetésével
Gyermekkönyvtár

Október 11. szombat 15 óra
Könyvtári Napok - Egészséges Tinik.
Tinikozmetika: Molnárné Kis Mária koz-
metikus tart előadást és bemutatót az
egészséges bőrápolásról.
Könyvtár (Széchenyi tér 4.)

Október 11. szombat 16 óra
Irodalmi kávéház a KÉSZ békési szerve-
zete szervezésében. Vendég: Meister Éva
színművésznő. Sanzonestjének címe:
„Kék angyal”. Süti, kávé, baráti beszélge-
tés halk zene mellett. A belépés díjtalan.
Kulturális Központ kápolnaterme (Jantyik u.
23-25.)

Október 11. szombat 19 órától
Jótékonysági bál Szűcs Marikáért.
Sztárven dég: Hevesi Tamás. Vacsora,
tombola, mu latság hajnalig, zenél az újkí-
gyósi Presszó Band.
Muronyi tornaterem

Október 12. vasárnap 10-18 óra 
Könyves Vasárnap. „Ismered Békést?”
honismereti totó felnőtteknek. Arc- és
hennafestés kicsiknek és tiniknek.
Ingyenes internetezés
Könyvtár

Október 12. vasárnap 10:15
Megemlékezés a Független Kisgazdapárt
1930-as békési megalakulására. Beszédet
mond: Mucsi András önkormányzati kép-
viselő. Közreműködnek: Hégely László, a
Férfikórus és Kraszkó Ilona. Az ünnepség
a Jantyik utcai B. Szabó-házon levő
emléktábla megkoszorúzásával ér véget.
Széchenyi téri világháborús emlékmű

Október 14. 18 óra 
Biblia Éve rendezvénysorozat nyitánya. A
bibliatörténeti kiállítás megnyitása. Elő -
adás: Simonfalvi Lajos – A Biblia hitelessége
Galéria nagyterme (Széchenyi tér 4.)

Október 17. péntek 14 óra
Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnap-
ja. Neurológiai eladás, előadó: dr. Torma Éva.
Civil Szervezetek Háza (Múzeum köz 1.)

Október 18. szombat17 óra 
Biblia Éve rendezvénysorozat – Dr. Kiss-
Rigó László, szegedi megyéspüspök:
Társa dalmi igazságosság a Szentírásban
Galéria nagyterme

Október 18. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Diósgyőri KC kézi-
labda bajnoki mérkőzés
Sportcsarnok

Október 19. vasárnap 10:30
Békési SzSK – DEAC-Medikus kosár-
labda bajnoki mérkőzés
Sportcsarnok

Október 20. hétfő 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u.)

Október 20. hétfő 12-14 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi Művelődési Ház 

Október 21. kedd 18 óra 
Biblia Éve rendezvénysorozat – Dr. Reisinger
János irodalomtörténész: A Biblia és az iro-
dalom – „Én is világot hódítani jöttem” (A
magyar költészet biblikus verseiből)
Galéria nagyterme

Október 23. csütörtök 18 óra
„Az angyalok nem sírnak” – játék az élettel
1956 emlékére. Színházi előadás két felvo-
násban. Bemutatja a Főnix Színházi Műhely.
Belépőjegy: 500 Ft/fő.
Kulturális Központ nagyterme

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 9-23. KÖZÖTT
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Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény gyógypedagógiai
oktatási egységének tanulói
kertgazdálkodás óra keretén
belül üzemlátogatást tettek
Kétegyházán, Gáncse Mihály
agrármérnök és növényvédel-
mi szakmérnök bioalma-tele-
pén. Szeptember 24-én mező-
gazdasági munkás tanulóink
Hodoroga Péter osztályfő-
nökkel és Nagy György
Miklós szaktanárral a bioal-
ma-termesztés fortélyaival

ismerkedtek meg. Munkánk -
hoz tartozik, tananyagunk a
szőlő- és almatermesztés,
valamint kertészeti növények,
szántóföldi növények ter-
mesztése is. Gáncse Mihály
agrármérnök és növényvédel-
mi szakmérnök bioalma-tele-
pe 9,3 ha területen fekszik.
Ebből 1 ha vegyes gyümölcs.
A bioalmás 7 éves telepítés.
Az almafákat barázdába ül -
tették. A területen a követke-
ző almafajták találhatók meg:

Fridom, Florina, Champion,
Priam, Kovelit, Ozárk Gold,
Egri piros, Éva alma. A fákat
M-4 és M-9 alanyba oltották.
A föld, amelyben teremnek
42 AK, nagyon jó minőségű
termőföld. Gáncse Mihály úr
2006. október 10-től kapta
meg a biogazda elismerést.
Elmondása szerint a két legfi-
nomabb almafajta a Florina és
a Fridom, amely savanykás, és
sütve is nagyon finom. A fel-
sorolt almafajták nagyon jóí-
zűek, annak ellenére, hogy
nem permetezik, sokáig eláll-
nak. 

Hodoroga Péter,
mezőgazdasági munkás 11-12.

osztály osztályfőnöke

Szeptember 24-én iskolánk
diákönkormányzatának szer-
vezésében rendeztük meg a
szokásos őszi papír- és fém-
hulladék-gyűjtést. Míg az
alsós tanulóknak főleg a szü-
leik segítettek behozni a ház-
tartásukban felgyűlt papír-
hulladékokat, újságokat, ad -

dig a felsősök kerékpárokkal,
kézikocsikkal járták végig
ismerőseiket, és csoportosan
vonszolták rakományukat az
iskola parkolójába. Itt a taná-
rok lemérték, és a 8.C osztá-
lyosok segítségével a konté-
nerekbe rakodták a rengeteg
papírhulladékot. Dél után há -

romig három konténert töl-
töttek meg.

Az osztályok egymással is
versenyeztek, ki gyűjt többet.
A papírgyűjtésért kapott pénz
fele a gyerekeké, a másik fele a
diákönkormányzaté lesz. A
DÖK ebből a pénzből (is)
finanszírozza a gyerekek tanul-
mányi versenyeken való részvé-
telét, az év végi kirándulásokat
és a tanév végi jutalmakat. 

A papírgyűjtésben összesen
27 tonna papírt gyűjtöttek a
gyerekek. A legjobb ered-
ményt elért osztályok a követ-
kezők: Alsóban: I. a 3.C, II. a
4.C, III. a 4.A osztály.
Felsőben: I. az 5.C, II. a 7.C,
III. a 6.B osztály.

Fémhulladék-gyűjtésben
2660 kg anyag gyűlt össze, a
legtöbbet az 5.A osztályosok
hozták.

További információk és ké -
pek: http://heppalbum.atw.hu.

Király Gyula

27 tonna papírhulladék gyűlt
össze a Dr. Hepp Tagiskolában

Bioalma telepen 
a mezőgazdasági munkás tanulók

NAGYON HASZNOS TANULMÁNYI ÚT KÉTEGYHÁZÁRA

BBÉÉKKÉÉSS
ÖNKORMÁNYZAT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI, 

BÉRBEADÁSI HIRDETMÉNY

Békés Város Önkormányzata pályázat út -
ján történő értékesítésre meghirdeti a tu -
lajdonát képező alábbi ingatlanokat:
Békés, Fáy A. u. 11. III. 29. szám alatti 3 szo-
bás, 71 m2-es, komfortos lakás.
Az induló vételár: 6.555.000 Ft.

Békés, Daru u. 2. szám alatti ingatlan.
Az induló vételár: 4.550.000 Ft.

Békés Város Önkormányzata pályázat út -
ján történő bérbeadásra meghirdeti a tu -
lajdonát képező alábbi ingatlanokat:

Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti, 3 szobás,
80 m2-es, összkomfortos lakás.
Békés, Karacs Teréz 7., 1/4. szám alatti, 2 szo-
bás, 58 m2-es, komfortos lakás.
Békés, Karacs Teréz 7., 3/11. szám alatti, 2
szobás, 59 m2-es, komfortos lakás.
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Osztályán (Békés,
Petőfi u. 2. sz., 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2008. október 15.
(szerda) 16 óra.

H
É

TV
É

G
E

 
H

É
TV

É
G

E
 

H
É

TV
É

G
E

 
H

É
TV

É
G

E
 

H
É

TV
É

G
E

 
H

É
TV

É
G

E
 

H
É

TV
É

G
E

 
H

É
TV

É
G

E
 

H
É

TV
É

G
E

 
H

É
TV

É
G

E
 

H
É

TV
É

G
E

 



8 2008. október 7.

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Felelõs szerkesztõ:
Szegfû Katalin

Hirdetésszervezõk:
Dancs Ildikó 20/916-48-46

Vad Péter 20/93-51-683

Postacím: 5630 Békés, Pf. 61.

E-mail, Web cím: 
bekesiujsag@globonet.hu  
www.bekesiujsag.atw.hu

Telefon: 30/432-2030

Kiadó: Családért Alapítvány
HU ISSN 1218-4241

Horgász
szemmel

Október közepét írunk,
tűkön ülnek a pontypecások,
az intenzív vizek mostanra
szabadulnak fel. Október 7-
től 14-ig megtörténnek a
telepítések, persze az élő
vizeken is, ahol tilalom nem
korlátozza a horgászatot.
Ebben az őszi időszakban
még igen jól megfogható a
ponty. Lényegesen óvatosabb
a kapásuk mint nyáron, ezért
érdemesebb rezgőspices pic-
ker vagy féder botot használ-
ni. Ha folyóvízen horgá-
szunk, visszaforgók mellett,
érintőlegesen a sodorvonal
mellett érdemes pecázni,
mert itt mozog a legjobban a
keresett hal. 

Az etetés minden eldönt.
Ajánlott 4-5 keményre gyúrt
teniszlabda méretű gombócot
bejutatni a kiszemelt helyre.
Etetéssel hamar be lehet csap-
ni a pontyokat. Hidegvízi
sötét vagy pirosas árnyalatú
etetőkeveréket használjunk.
Nem hiányozhat az élő anyag
sem az etetőből: horogra
cson ti, csemegekukorica, pufi
abból is a kicsi méret.

Szekerczés Sándor

ŐSZI PONTY PARÁDÉ

SPORT

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL

E hónap egészében várja a látogatókat Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szövő népi
iparművész önálló kiállítása a Tájházban (a rajztanár-művész a kép bal oldalán, mel-
lette a tárlatot megnyitó Barcsay Andrea néprajzkutató). A kiállításon az idén
Király Zsiga-díjjal kitüntetett alkotó legszebb torontáli és festett (erdélyi) szőttes
munkái: szőnyegek, párnák, és más használati tárgyak láthatók.

Továbbjutott a Békési
SZSK a Magyar Kupában

Az NBII-es bajnoki rajt előtt az utolsó felkészülési tornán
Kiskunfélegyházán szerepelt a Békési SZSK a Dánffy Antal ku -
pán, ahol a hazai csapat mögött a 2. helyet szerezte meg a Békés.

Eredmények:
Kiskunfélegyházi KC II. – Békési SZSK 52-83
Hódmezővásárhelyi Kosársuli – Békési SZSK 40-113
Kiskunfélegyházi KC – Békési SZSK 84-62
Ezen a tornán szerepelt először békési színekben Szekeres

József, akit Mezőberényből igazoltak. Ismét pályára lépett a
korábban térdsérülést szenvedett Baukó Ferenc is.

Megkezdődtek a kosárlabda Magyar kupa küzdelmei. A
Békés az örök riválist, a Békéscsabai KK csapatát fogadta a Vá -
rosi Sportcsarnokban. A párharcból a hazaiak kerültek ki győzte-
sen, így ők jutottak tovább a kupasorozat következő körébe. 

Békési SZSK – Békéscsabai KK 92-67 
Békés: SZALAY (20/3), NAGY Á. (25/9), KORCSOG (16),

Madaras (12), Oláh (4). Csere: Varga (6), Horváth, Orgován (4),
Szekeres (5/3), Bodnár, Dobi. Edző: Balog Vilmos.

A felkészülési időszakban lejátszott 12 mérkőzéséből tíz alka-
lommal győztesen jöhetett le a pályáról a békési társaság. Ezek
az eredmények mindenképpen biztatóak az átszervezett,
nagyon nehéznek ígérkező NBII-es bajnokság előtt. A Kelet-
Magyarország régióban szereplő csapatnak ebben az évben új
ellenfelekkel kell megmérkőznie. A 14 csapatos csoportban
hosszú utazások, nagy csaták várnak a fiúkra. A klub vezetősé-
ge az 1-6. hely megszerzését tűzte ki célul a csapat elé. 

Balog Vilmos

Sok békési indult 
a teniszversenyen

Tizennyolc diák, 19 férfi és 6 női résztvevő nevezett a X.
Madzagfalvi Napok idején megrendezett teniszbajnokságra. A
ver senyzők többségben békésiek voltak, de Békéscsaba, Gyo -
maendrőd, Gyula, Mezőberény, és Szarvas is képviseltette magát.

A diákok egyéni versenyében a békési Tar Zoltán nyert, a
párosok versenyében a szintén helyi Korcsák István-Rázsó
Zoltán duó. A nők egyéni versenyének győztese a békési Fábián
Tímea, a párosoknál Orosz Zoltánné-Sebők Henriette Brigitta
(Sarkad, Békés) nyert. Szarvasi győzelem született a férfiak ver-
senyében Durucskó Péter révén, aki a gyomaendrődi Tóth
Idával az oldalán a párosok között is nyerni tudott.

Dezsőfi Krisztina a nők 46
kg-os súlycsoportjában a vecsé-
si Nyéki Lilivel mérte össze
tudását. A mérkőzés végig igen
szoros volt. Az alacso-
nyabb vecsési lány
igen nagy intenzi-
tással indított tá -
m a d á s o k a t
Krisz ti felé,
amelyet a bé -
kési lány nem
tudott meg-
felelő képen
h á r í t a n i ,
így 2:1 ará-
nyú ponto-
zásos vere-
séget szenve-
dett.

Boros Zsolt a junior korcsoport 54 kg-os súly-
csoportjában lépett a szorítók közé. Ellenfele a
szegedi származású Deák György volt, tavaly
súlycsoportja országos bajnoka. Zsolt kitűnő
formáról tett tanúbizonyságot, hiszen a kemény
ökölcsatákból rendre győztesen került ki.
Taktikusan és határozottan irányította a mérkő-
zést. A végén egyhangú, 3:0 arányú pontozással

hirdették ki győzelmét.
A békési egyesület utolsó versenyzője

ezen a rendezvényen Ró mai József volt,
a juniorok 75 kg-os súlycsoportjában.
Őt a helyiek üdvöskéje, Stkizinger

Viktor várta a szorítóban.
Józsi hatalmas ütőere-

jének köszönhető-
en többször meg-

 rendítette üté-
sével ellenfelét.
A má sodik
me net elején
az el lenfél
edző je be -
dobta a tö -
rölközőt,
így Jó zsi
győ zelmét
hirdethet-

ték ki.

A szeptember 27-én a Kis kun -
félegyházán megrendezett ní vós
ökölvívó versenyben ki lenc egye-
sület 134 ök löző je lépett kötelek
kö zé. A Surman Box Clubot három
sportoló képviselte. Edző jük Sur -
man Zoltán. 

Több éves hagyományra tekint vissza a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény Né meth László Kollégiuma által ren-
dezett sporttalálkozó.

Most október 10-12-én is mét benépesül a város fiatalok-
kal, mert az idei nemzetközi diák-sporttalálkozót ek kor tart-
ják. Résztvevő intézmények a házigazdák mellett: Gyergyó -
szentmiklós, Arad, Nagykőrös, Vásárosnamény csapatai. A
résztvevők lány ké zilabda, sakk, asztalitenisz, lövészet, míg a
fiúk ugyanezekben a sportágakban, csak a kézilabda helyett
labdarúgásban mérik össze tudásukat. A csapatversenyekben
a győztesek és helyezettek serleget és oklevelet, míg az egyé-
ni számokban érmet és oklevelet kapnak. A tervek szerint a
rendezvényt meglátogatja Domokos László, a megyei köz-
gyűlés elnöke is.

A nemzetközi találkozót megelőzően Kissné dr. Balogh
Ibolya vezetésével delegáció utazott elején Gyergyószent -
miklósra, ahol az igazgatónő személyesen adta át a meghívót
Farkas Zoltánnak, a gyergyószentmiklósi intézmény igazgató-
jának. A két vezető hosszú távú együttműködési megállapodást
írt alá a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény és a Batthány
Ignác Szak képző Iskola (Gyergyószent miklós) között.

Takács János

Újra nemzetközi
diáksport-találkozó

városunkban

Kiskunfélegyházán versenyeztek
a Surman Box Club sportolói

Előző lapszámunkban írtunk a nagy sikert
aratott II. Surman Bokszgáláról. A rendez-
vénynek egyetlen szervezője Surman Zoltán, a
Surman Box Klub elnöke és vezetőedzője volt.
Segítője Pálfi Sándor, anyagi támogatója a

város önkormányzata. A Kótai Mihály profi
világbajnok bokszolóval egy fényképfelvételen
szerepeltetett Maczik Pál edző és Maczik
Róbert nem szervezője, pusztán vendége volt a
Madzagfalvi Napok idején megtartott gálának.

Ismét a bokszgáláról

Az extraligás férfi és az NBI-es női
békési asztalitenisz csapatok utánpótlás
bázisaik kialakítása érdekében 3-4. osztá-
lyos fiúk és lányok jelentkezését várják a

sportpályánál lévő tormateremben ked-
den és csütörtökön 17 órától. Bővebb
információ kérhető a helyszínen Balogh
József vezetőedzőtől.

Asztalitenisz toborzó

A kiskunfélegyházi po -
fon partin Ró mai József
döntő fölényt harcolt ki 


