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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Lapunk
tartalmából

Elballagtak…

Épül az uszoda

A városban működő két középiskolában idén is egy időben volt a ballagás, május 2-án.
A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény békési székhelyű képzéseit 261-en fejezik be
idén, a diákokat a Hőzső utcai iskolaépület sportpályáján búcsúztatták nagy érdeklődés
mellett. Felvételünkön (fölül) a 12/F gimnáziumi osztály néhány tanulója.
A Szegedi Kis István Református Gimnázium 71 érettségizőt bocsát útjára idén, a ballagást követő ünnepi istentiszteleten a teljesen megtelt templomban Katona Gyula
intézményvezető lelkész hirdetett igét. Az alsó fotón végzősök az ünnepi istentiszteleten.

A napokban készített fotón látható, hogyan haladnak a békési Vektor
Építőipari Kft. munkásai a kivitelezési munkákkal az új, leendő uszodánknál. A
korábbi egyik strandmedence jelentős átalakításával kialakítandó uszodát, két
medencével és a kiszolgáló egységgel, még idén átadják a békésieknek.

Tisztújítás a városvédőknél

3. oldal

Családi kerékpáros
nap

4. oldal

Mi muzsikus lelkek
FOTÓ: SZEGFŰ KATALIN

5. oldal
Óvodásoktól zengett
a kulturális központ
7. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁJUS 2-9.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Már a megnyert pályázat sem biztos

MÁJUS 9-16.
Levendula Patika (Csabai u.)

Bizonytalanná vált az Ady utca elejére (görögkeleti templomhoz közel
eső) körforgalom megépítése. Az
önkormányzat a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központtól kapott tájékoztatást arról, hogy a „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének
társfinanszírozására” kiírt pályázaton
korábban nyertesként kihirdetett
békési beruházást – a 470. sz. főút –
4644 sz. összekötő út csomópontjának átépítésre – forráshiány miatt fel
kell függeszteni.

MÁJUS 16-23.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁPRILISI ÜLÉSÉRŐL

Trianon emlékmű létesítéséről döntött a város
Hosszú, három és fél órán át tartó legutóbbi ülésén a Békési Képviselő-testület döntött egy
Trianon emlékmű állításáról, valamint megtárgyalta a gyermekjóléti intézmények működésének tapasztalatait.
Az ülés elején Izsó Gábor
polgármester javaslatára egy
levél küldéséről határoztak.
Ebben gratulálnak az újonnan
kinevezett önkormányzati miniszternek, a Békés megyei kötődésű Varga Zoltánnak, egyben reményüket fejezik ki,
hogy munkája a megye és a térség erősödését fogja szolgálni.
A polgármester bejelentette, hogy a megszorítások hatásai elérték az önkormányzatot.
Az áfa növelésének hatása a
mostani számítások szerint
mintegy negyvenmilliós plusz-

kiadást jelent a városnak idén,
de még nem tudni, ezt a pénzt
az egyébként is feszes költségvetésből honnan fogják előteremteni.
Az ülésen az is elhangzott,
hogy a békési hulladéklerakó
működési engedélyét immár
nem hosszabbították meg,
emiatt bizonyosan Békéscsabára vagy Gyomára kell majd
szállítani a háztartási hulladékot júliustól.
A legnagyobb vita az önkormányzat tavalyi költségvetéséről alakult ki. A képviselők

egyre jobban eltértek a tárgytól, és politikai síkra terelték a
vitát. Az ellenzéki MSZP-sek
(Szalai László) a túlzott mértékű takarékoskodást rótták fel,
mire a jobboldaliak (Mészáros
Sándor, Miklós Lajos) az előzőekben három cikluson át a
várost irányítók rossz döntéseinek máig ható kedvezőtlen
hatásaira utaltak.
– Aki kevesebbet tett, az ne
kérjen számon. Két év alatt
nem lehet mindent pótolni,
amit 12 év alatt nem tettek
meg – mondta a polgármester
a vita hevében. A labdát ideoda dobálták, míg végül a
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót nagy többséggel elfogadta a testület.
Egy másik beszámoló a
gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi feladatokat taglalta, és
abban mindenki egyetértett,
hogy a családok romló szociális
helyzete folytán nő a deviáns
magatartású gyerekek és fiatalok száma, és mind többen
kerülnek olyan helyzetbe, hogy
a városi intézményektől kérjenek segítséget, vagy kell beavatkozni a szerveknek a gyerekek érdekében. Dr. Rácz László
(MSZP) bizottsági elnök a
szférában dolgozó szakemberek elkötelezettségét és a kiépített szociális hálót méltatta.
Terítékre került még a város
turisztikai helyzete és a kitörési
lehetőségek, valamint a LISZ
Kft. tavalyi beszámolója. Elhangzott, hogy a kishajókikötő
ötven százalékos kihasználtság
mellett veszteséget termel.
Folytatás a 4. oldalon

A döntés Békés számára elfogadhatatlan, hiszen eddig a városvezetés
hatmillió forintot költött a fejlesztés
előkészítésére és bízott abban, hogy
még idén elkészül. Ezért levélben kért
magyarázatot az említett szervezettől.
– Amennyiben valóban nem épülhet meg a megnyert pályázat ellenére
a körforgalmi csomópont, a város a
ráköltött összeget visszaperli – jelentette ki Izsó Gábor polgármester a
Békés Megyei Közgyűlés legutóbbi,
április végi ülésén.
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Új helyszínen a szilvapálinka ünnep A bezáró gyár munkásait félti Erdős
A Ford autók számára kábelkorbácsokat
előállító mezőberényi Axe-Tronic gazdasági
nehézségekre hivatkozva leáll a termeléssel,
ezért sokan, mintegy háromszázan elveszítik
munkájukat (a cég egykor több mint ötszáz
embert foglalkoztatott). A munkájukat elvesztők, köztük békésiek érdekében Erdős
Norbert a békési térség országgyűlési képviselője az akkor még hivatalban lévő szociális
és munkaügyi minisztert, Szűcs Erikát kérdezte arról, hogyan kívánják a munka nélkül
maradt embereket. A miniszter válaszában
arról tájékoztatta a képviselőt, hogy a cég

Idén új helyszínen, a Gőzmalom sor 12. szám
alatti Pálinkafőzdénél rendezik meg a Békési
Szilvapálinka Ünnep programjait, mégpedig
június első hétvégéjén, 6-7-én.
Lapunknak Békési Zoltán, a
Békési Pálinka Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy szombaton az idén 25 éves pálinkafőzdét „ünnepli” a rendezvény,
a főzetők számára sok meglepetést tartogatnak. Lesznek
szórakoztató rendezvények is,
este például Mark és a Dupla
Kávé együttes lép fel.
Vasárnapra a családokat
várják vidám kulturális fellépésekkel, játékos sport- és

gyermekprogramokkal.
A
fővédnökséget Izsó Gábor
polgármester vállalta el.
A két nap során minden
vendég számára lehetőség
adódik a helyszínen a kóstolótermek, a mini vasúttörténeti emlékpark megtekintésére. A „Békés városért” díjjal
nemrégiben elismert Békési
Zoltán hozzátette: ezek megye-, sőt országszerte jól ismertek, látogatottak, de a

helyiek közül még viszonylag
kevesen jártak benne.
További részletek a III. Békési
Szilvapálinka Ünnep rendezvényeiről későbbi lapszámainkban.
Sz. K.

2003 óta több mint 55 millió forint munkahely-megtartási támogatásban részesült. Legutóbb ez év január és február között kaptak e
célra 22 millió forintot, másfél hónap múlva
bejelentették a csoportos leépítést.
Erdős Norbert szerint a kiutalt utolsó 22
millió forint így ablakon kidobott pénz volt,
hiszen alig vették fel, máris megszabadultak a
dolgozóiktól. Véleménye szerint sokkal megfontoltabban kellene bánni az adófizetők pénzével. Kötelezni kellene a támogatáshoz jutott
cégeket, hogy ha már felvették a pénzt, akkor
kötelességük legyen megtartani az állásokat.

BÉKÉSI ÚJSÁG

NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ
– TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója Békésen és Mezőberényben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:

Békésen a Békési Városi Kulturális Központban (Jantyik u. 23-25.),
2009. május 12-én, kedden, 17 és 19 óra között.
Mezőberényben az Orlai Petrik Soma Kulturális Központban, (Fő út 6.),
2009. május 11-én, hétfőn, 17-19 óráig.

Sokan voltunk a jótékonysági esten
Ez évben is megrendezésre
került a Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Jótékonysági estje. Jelenlétével megtisztelte gálánkat Izsó
Gábor polgármester és a megnyitót is ő mondta. Ez alkalommal is az általános iskolások kezdték el a gálát. Először
közösen énekeltek egy Istent
dicsőítő ifjúsági dalt, táncoltak és jeleneteket mutattak
be. A szünetben a vendégek jó
hangulatban fogyaszthatták a
diákok, szülők és tanárok által
készített szendvicseket, süteményeket.
A második részben következtek a felső tagozatosok és a
gimnazisták. Ők verseket, táncokat, énekeket, jeleneteket

mutattak be. Zárásként egy
nagyon szép dalt adtak elő a
Rudolf című musicalből: A
holnap hídja címmel. Szólót

szép dallamát a nézők visszatapsolták. Ezután következett
a tombolasorsolás. Reméljük,
mindenki jól érezte magát!

énekelt Arató Tamás tanító, és
Nagy Noémi 8/B osztályos
tanuló. Megható szövegét és

Szegedi Kis István
Református Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idő alatt nulláról 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 kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsőfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással,
amikor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sőt, a sikerélmény, hogy már az első lecke után rengeteg mondatot 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 tökéletesen 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 szerkezetű tananyaggal, személyes meggyőződésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a
piacon kezdők/újrakezdők számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják
eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni 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 megszólalnom, miközben a kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a
CD minőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási
Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég nyelvre készült
tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László 20/996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Eddig már több mint
1,2 millió Ft támogatás az uszodára
Magánszemélyek adóbevallásuk elkészítésekor személyi jövedelemadójuk 1%-át
„A Békési Fürdôért” Közalapítvány részére ajánlhatják fel.

Adószáma: 18386169-1-04
Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek
a közalapítvány számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.

Az alapítvány számlaszáma:
11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)
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Tisztújítás a városvédőknél, az elnök maradt
Az idén húszéves Békési Városvédő és Szépítő
Egyesület éves közgyűlésén tisztújításra került
sor. Az elnök (Mester Péter) és az alelnökök
(Balla Illés, Miklós Lajos) megtarthatták tisztségüket. Az egyesület újabb testvér-települési kapcsolat kiépítését szorgalmazza.
ki „Fiatalok az épített környezet történeti kutatásáért” címmel. A fiatalok közötti munka

több alternatívát is felajánlanak a városnak. Ajánlják és
kérik továbbá a városnevek
pontosítását, egységes utcanév táblák kihelyezését.
A 43 egyéni tagot számláló
egyesületnek tavaly 420 ezer
Ft-os bevétele és 721 ezer Ftos kiadása volt, gazdálkodása
rendben zajlott. A várostól
kapott támogatása tavaly és
idén is 200 ezer Ft.
Szegfű Katalin

erősítésére a város két középiskolájában ifjúsági referenseket
kértek fel: a Farkas Gyula
Közoktatási Intézményben
Mester Sándornét, a Szegedi
Kis István Református Gimnáziumban Dávid Lászlót.
A városvédők szeretnék, ha
a Széchenyi térről (Bíróság
előttről) eltávolított Niké szobor méltó helyre kerülhetne,

A SZERZŐ FELVÉTELE

A régi-új elnök, Mester Péter az egyesület tavalyi munkájáról és idei terveiről számolt be. Ennek új elemei
között említhető, hogy a
városvédők, a magyarittabéi
után újabb testvér-települési
kapcsolat kiépítésén dolgoznak. A határtól nem messze
található romániai Hegyközkovácsiról van szó, melyet az
elnök ismeretei szerint az
1900-as évek elején békési
reformátusok és okányi baptisták népesítettek be újra. A
mára önállóságát elvesztett
(Biharhoz tartozó) színmagyar
település a II. világháborúig
testvérvárosunk volt. A kapcsolat ismételt szorosabbra
fűzésében az egyesület a híd
szerepét vállalja.
Elhangzott még, hogy diákok számára pályázatot írtak

A hagyományoknak megfelelően az épületek homlokzatának megőrzéséért idén is emléktáblákat adományoztak. Ezúttal a Római Katolikus Plébánia homlokzatának helyreállításáért az egyházközség nevében Nagy József esperes, valamint az Irányi u. 2. sz. ház helyreállításáért Takács Józsefné vehette át Mester Pétertől (képünkön).

Je g y z e t

Szálláshely
Pálmai
Tamás

A Békési Városvédő és
Szépítő Egyesület tisztségviselői a következő
négy évben. Elnök: Mester Péter, alelnökök: Balla Illés, Miklós Lajos. Titkár: dr. Komáromi Sándor, jegyző: Varga Sándor, gazdasági vezető:
Egeresi Miklósné. Szakosztályvezetők: dr. Csiby
Miklós, Püski János, Gubucz Imre, Takács Istvánné. Ellenőrző bizottság elnöke: Jenei Sándor,
tagjai: Gyumbier Ferencné és Juhos János.

Jelentős korszerűsítés a faipari tanműhelyben

Az átadó ünnepségen Kissné
dr. Balogh Ibolya, az iskola
igazgatója elmondta, hogy Békésen már több mint százéves
múltra tekint az ipari szakképzés, egy – levéltárban őrzött –
1884-es iskolai beírási napló
100 fő ipari tanuló nevét örökíti meg, akik 23 szakma közül
választhattak. A Farkas Gyula
iskola elődjében 1992-ban alakították ki a faipari műhelyt,
ahol szakiskolai, szakközépiskolai bútorasztalos, majd erre
épülő fa- és bútoripari technikus képzés folyik. A most átadott gépekkel (SCM Technomax S/350 WS lapszabász körfűrész, STH/OR-A hidraulikus

keretprés, T130 NTL asztalos
marógép, Sintex NTE négyfejes
gyaluautomata, CMC festő-szárító kabin) a képzés gyakorlati
színvonala nőhet, illetve az iskola saját bevételeit gyarapíthatja.
A beruházás összértéke 27 millió 600 ezer Ft, ebből az önerőt
(5,2 millió forintot) a szakképzési hozzájárulás fedezi.
Az iskolafenntartó Békés
Megyei Önkormányzat nevében az elnök, Domokos László
arról beszélt, hogy a szakképzésben a kitörést az jelentheti,
ha olyan területeken fejlesztik,
amelyre a gazdaságban hiány
mutatkozik, és a képzési színvonal növelése is elengedhetetlen.

Csökkent a közlekedési
balesetek száma Békésen
Városunk rendőrkapitányságának illetékességi területén
2008-ban 70 személyi sérüléses közlekedési baleset történt,
ezek közül három halálos, 23 súlyos, 44 könnyű sérüléssel járt.
Az adat kedvező tendenciát mutat, hiszen egy évvel korábban 81
személyi sérüléses esetet rögzített a statisztika. Egynegyedével
csökkent a súlyos sérüléssel járó esetek száma, és valamivel kevesebben okoztak ittasan balesetet (11 esetben). A balesetek legfőbb
oka a gyorshajtás, továbbá az elsőbbségi szabályok be nem tartása.
Nemrég ülésezett a Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság, melynek legfőbb célja éppen a közlekedési balesetek számának, és különösen az ittas állapotban okozott balesetek számának csökkenése. A bizottság programjaival és kampányaival
a gyerekek és a kerékpárosok, motorkerékpárosok közlekedésbiztonságának növelését is szolgálni kívánja, bár működésére,
az év egészére nézve, mindössze kilencvenezer forint fordítható.

A SZERZŐ FELVÉTELE

Közel huszonnyolcmillió forintos beruházásból
modernizálták a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény faipari tanműhelyét. A fejlesztést pályázati
forrás tette lehetővé.

Előtérben a marógép, háttérben az ünnepség szónokai.

– Piacképes tudást kell garantálni. A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény a megye értékes szakembereit tudja képezni javuló gépparkkal – hangzott el. Domokos László külön
kiemelte, hogy a faipari műhely
épülete nem az iskolafenntartó

tulajdonában van, de a tulajdonos várossal már folynak a tárgyalások az átvételéről, hiszen
az épület is felújításra vár.
A szalagátvágást követően
a szakoktatók működés közben is bemutatták a most beszerzett eszközöket. Sz. K.

BÉKÉSI ÚJSÁG

– megjelenik Békés, Kamut, Murony, Tarhos és
Bélmegyer településeken.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Csikós
László Csaba és Nagy Anita
Mária, dr. Farkas László és
Szabó Éva, Szilágyi Gábor
és Ferenczi Katalin.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Banka Andrásné (85 évesen, Bélmegyer),
dr. Szabó Ferenc (79), Molnár
László (49), Molnár Sándor

(65), özv. Fésűs Istvánné (80),
Molnár Gergelyné (72), Mészáros Györgyné 58), özv.
Szakály Jánosné (75, Murony), Kocsor Sándor (68).
Nyugodjanak békében!

Gyönyörű a hófehér, virágborította sövény. Kár, hogy
ilyen rövid ideig - alig pár
napig – van virágzásban
csak. Ám ennyi méretett
számára ebben az életben.
Igaz, évről évre visszatérő
módon megélheti ezt a
múló örömöt, míg éltető
gyökere megengedi. És az is
igaz, a tiszavirág számára
még kurtább szálláshely
adatik meg e létben. De az
is igaz, hogy neki gyökerektől függetlenül évente tér
vissza ez a lehetőség.
S mi, emberek, hogy vagyunk ezzel? Gyökereink
képletesek. Talajba kapaszkodni nem tudunk. Életünk hossza ismeretlen számunkra, és relatív tartama
is, hisz a kérészéhez képest
borzasztó hosszú lehet, míg
a mamutfenyőhöz képest
villanásnyi csupán. Gyökereket emlegettem, és virtuálisnak mondtam lehetőségüket. Ám ha az emberiség, ezen belül a magyarság
életfájára gondolok, de akár
egy egyszerű családfára is
akár, bizony be kell látni:
így már vannak gyökereink, s törzsünk, akár ágaink
is, tele levelekkel, és időnként gyerek-virágokkal.
De, hogy mi egyénként,
egyszerű emberként hol
helyezkedünk el rajta, azt
csak a Jóisten tudja, hisz
lehet, hogy amit mi az emberiség egyik ágának vélünk ma, az csupán gyökérkezdet még , de fordítva is
igaz lehet: amit mi szép
törzsnek vélünk, az már
egy tovább nem folytatódó
végág csupán. Talán jobb is
ha nem tudjuk, hogy épp
mely alkotó része vagyunk
mi, korunk embere rövidebb-hosszabb életünkkel
ennek a csodanövénynek.
Egy biztos: nélkülözhetetlen elemei vagyunk neki.
Nélkülözhetetlen, mint
bármely sejt az élet egy szakaszában, bármely élőlényben. Hisz az is lehet akár
korpaként lehulló bőrhámsejt, vagy az agy idegsejtje
is, ott ahol van, ahol élnie

rendeltetett, ott létfontosságú a jelenléte. Ha nincs
akkor és ott, ahol, társaival
együtt, tán semmi sem úgy
történik ahogy, ha egyáltalán megtörténhet valami is
hiányukban.
Így vagyunk mi, emberek
is. Bárhová is születtünk,
vagy kerültünk vándorlásunk során, bárhol is találjuk meg szálláshelyünk, ott
vagyunk fontosak magunknak, családunknak, társadalmunknak, nemzetünknek, emberi fajunknak. És
semmi más dolgunk nincs,
csak elvégezni becsülettel
azt, ami ránk méretett.
„Csak” ennyi, Sej, sokszor
pedig de nehéz ez a rövidke
csak! De betyárul az!
Az emberként való élés, a
hit vállalása, a magyarságunk tudatos megélése, a
közösségünkért való - a
magunk haszna előtt véghezvitt – cselekvés, a felelős
családfői tett, a magunkért,
testi-lelki egészségünkért
felvállalt kötelesség, a mindent átszövő szeretet szálainak szüntelen óvása, gyarapítása mind ilyen aprócska „csak”. A valahol otthonra lelés, a végső szálláshely és nyughely megtalálása is ilyen nyúlfarknyi
„csak”. S az sem kis feladat
- sőt, talán a legnagyobb –
amíg rájövünk, hogy nemcsak nekünk kell helyünk
meglelni, hanem mi is szálláshely vagyunk. Csak rá
kell döbbennünk erre. Egyszercsak. Hisz bennünk lakik a jóság, a béke, a szeretet, a szerelem, az öröm, a
boldogság, a szépség, a
megértés. És Isten is bennünk lakik, csak hagynunk
kell, hogy megszólítson
minket. Onnan belülről.
Tudom, talán sokan unják
már az örök „papolást” a
hitről, erkölcsről, magyarságról. De látnunk kell - be
kell, hogy lássuk – hogy a
magyarságnak nincs jövője,
ha mi, magunkat hozzá tartozóknak vallók nem építjük szilárd erkölcsi alapra
azt, és nem nyerjük vissza
hitünket. Először magunkban, az építkezés sikerességének lehetőségében, végül
– néhányan talán – Istenben is, kiben szálláshelyünk
van, s kinek szálláshelye
bennünk vagyon.
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Könyvajánlás
Az elmúlt év decemberében
jelent meg a Magyarországi
Református Egyház Kálvin
János Kiadójánál az „Ez jutott
nekem – Egy református lelkipásztor életútja” című önéletírása Cs. Kiss Andor, nyugalmazott békési református lel-

kipásztornak. A 83 esztendős
lelkipásztor könyvében – szavai szerint – arról vall, hogyan
láthatta meg – nagyon változatos, eseménydús körülmé-

nyek között – Istennek a
gondviselő, hitet munkáló, új
életet adó, szolgálatra elhívó
szeretetét. Az események közt
hogyan vezette, tanácsolta,
biztatta, erősítette, terelgette,
bátorította, vigasztalta, őrizte
meg békességét.
Könyvét máris az ország
számos településén olvasták,
olvassák, köszönhetően annak, hogy az megvásárolható
a Kálvin Kiadó Könyvesboltjaiban, a Lelkészi Hivatalokban. Sőt, a kiadó Baráti Körének tagjaként és mint a
könyv szerzője Bandi bácsi is
terjeszti. A templomi istentiszteletek előtt és után az
iratterjesztési asztalnál őt meg
lehet találni, a könyvbe belelapozni, a nyugalmazott lelkipásztorral beszélgetni. Vásárlás esetén a szerző bibliai verssel és ajánló soraival együtt
dedikálja „Ez jutott nekem –
Egy református lelkipásztor
életútja” című önéletírását.

Családi délelőtt a kerékpározás jegyében
Szombat délelőtti családi program kínálkozik a
május 16-i Kerékpáros Napon. A jelentkezők
Békéstől Muronyig tekerhetnek, majd vissza. A
gyülekező helyszínén, Békésen, az Ady u. 1. szám
előtt 10 órára várnak mindenkit.
A szervező önkormányzat terve, hogy a családi esemény keretén belül Izsó Gábor polgármester a lakossággal együtt felavatja a felújított 4644. számú közút belterületi szakaszát, valamint
a Békést Muronnyal összekötő kerékpárút I. ütemét. Békés már
két alkalommal elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet,
főleg a folyamatosan bővülő kerékpárút hálózata miatt.
Erről és számos kerékpárutat érintő szakmai kérdésről tartanak kerekasztal-beszélgetést a túrát megelőzően a Városháza

Majálisozások idén
több helyszínen
Április 30-án este sokakat
vonzott az idén 30 éves kiváló
rock zenekar, a Karthago
nagyszabású koncertje. Május
elsején este az Emeretta Rock
Band fellépésén már jóval szerényebb volt az érdeklődés,
noha az általuk játszott régi
hard rock zene is több generáció által ismert (P. Mobil,
Beatrice, Bikini, Lord, Hobo
Blues Band, vagy az angolszász Uriah Heep, Black
Sabbath, Deep Purple zenék
szólaltak meg).

A Majálisra a déli óráktól
folyamatosan érkeztek a családok, és végeredményben elég
nagy számú békési fordult
meg a rendezvényeken. A gyerekeket vonzotta a légvár, a
kézműves foglalkozás, az árusok portékái, a játékok, léggömbök, édességek, a pattogatott kukorica, vattacukor és
a többi finomság.
Családi majálist rendeztek a
Denevér grundon is szórakoztató játékokkal, amatőr zenei
fellépőkkel.
Zs. I.

dísztermében. Az eszmecserén
többek között a Magyar Kerékpárosklub, a DARFÜ Kht., a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, és a KIKSZ
Közfejlesztési Zrt. képviselői
vesznek részt.
A kerékpározni kedvelőket 10
órára várják a szervezők a gyülekező helyszínére, az Ady u. 1.
szám (egykori Zsinóros Közösségi Ház) elé. Innen indulnak együtt Muronyba a résztvevők,
majd vissza. A távot teljesítők a készlet erejéig ajándékot kapnak.
A láthatósági mellény használata mindenki számára kötelező.
TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁPRILISI ÜLÉSÉRŐL

Trianon emlékmű létesítéséről
döntött a város
Folytatás a címoldalról
Több képviselő javasolta, hogy a működtetését adják át egy
vállalkozásnak, valamint hogy a helyszínre szezonban szórakoztató piknikszerű rendezvényeket szervezzenek.
Végül egyhangúlag támogatta a testület, hogy civil szervezetek
kezdeményezésére egy Nagy-Magyarországot ábrázoló márvány
Trianon emlékművet állítsanak a Honfoglalás téren (Ady utcaSzarvasi utca kereszteződése). A cél, hogy funkcionáló, látványos
parkká fejlesszék a most még kevéssé kihasznált teret. Magasított
sövénnyel vennék körül a zaj és a por kiszűrésére, padokat tennének le, és sétányokat alakítanának ki. Kettős-keresztet is állítanának, valamint a most meglévő Árpádsávos mellé más történelmi
magyar zászlók kerülnének. Így a tér történelmi emlékparkként
népünk évezredes múltjáról adna átfogó képet. Az emlékművek
költségét az ötletgazda kulturális jellegű civil szervezetek állják. A
településvezetésnek a kertészeti munkákban és a városrendezésben
lesz feladata.
Szegfű Katalin

BŰNBOCSÁNAT
Olvastam, hogy az osztrák császárokat évszázadokon keresztül a kapucinus szerzetesek bécsi templomának kriptájában
helyezték örök nyugalomra haláluk után. A temetési szertartásnak, amelyre az egész ország előkelőségei eljöttek, volt egy
nagyon érdekes része. A temetés ideje alatt a kripta ajtaja zárva
volt, egészen addig, amíg uralkodó vivő oda érkeztek. Az
udvarmester botjával megkopogtatta az ajtót, így jelezvén,
hogy a halott uralkodó bebocsátást kér a halottak birodalmába.
Ekkor az ajtó az kapucinus szerzetes megkérdezte: Ki kopogtat? Az udvarmester így válaszolt: Őfelsége az apostoli uralkodó. A hang ezt válaszolta: Nem ismerem. Rövid csend után
újra kopogtatott az udvarmester, majd ismét hallatszott a kérdés: Ki kopogtat? Ausztria és Magyarország apostoli királya.
Nem ismerem – szólt újból a hang és az ajtó továbbra is zárva
maradt. Az udvarmester harmadszor is zörgetett, majd a kérdésre azt válaszolta, hogy a haza atyja és az igazság védelmezője szeretne bejutni, de erre is ugyanaz a válasz érkezett.
Amikor az udvarmester utoljára kopogtatott, akkor ezt mondta: Egy szegény bűnös kér bebocsátást. Ekkor a hang a következőt mondta: „Bejöhet!”, és feltárult a kripta ajtaja. E szokás
szerint temették el évszázadokon keresztül a császárokat, jelezvén, hogy a túlvilágon senki sem uralkodó, hanem minden
ember egyforma, és Isten ítélőszéke elé csak úgy kerülhet az
ember, hogy megvallja bűnösségét. E jelképgazdag szertartás
figyelmeztet minket arra, hogy a bűnbánat elengedhetetlen
ahhoz, hogy megnyíljék számunkra az örök élet kapuja.
/Szerk.: dr. Pálmai Tamás/
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 megválaszolják.

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat
AA klub indul
Békésen márciusban!
Érdeklôdni lehet:
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

Békési
frakcióvezető
a Megyegyűlésen
A békési lakos dr. Gosztolya
Ferenc jogtanácsos lett a Magyar Szocialista Párt (MSZP)
frakcióvezetője a Megyegyűlésen, miután elődje, Varga
Zoltán önkormányzati miniszter lett a Bajnai-kormányban. Gosztolya Ferenc 1994
óta folyamatosan a Békés Megyei Közgyűlés tagja, a jelenlegi testületben – ellenzékiként is – az aktívabb és mérsékeltebb szocialista párti
képviselők között említhető.
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Mi muzsikus lelkek
„Mi muzsikus lelkek, Mi bolond fiúk, Mi kóborló
gazdag szegények…” írta egykoron Zerkovitz
Béla. Petneházi Gézával beszélgetve ez a dallam
kúszott a fülembe megállíthatatlanul. Hiszem,
hogy nem véletlenül, mert az 56 éves mosolygós,
barátságos férfi ízig-vérig muzsikus, sőt… De
beszéljen erről ő maga!
– Zenész, előadóművész,
minek vallja magát?
– Én muzsikusnak tartom
magamat, így egyszerűen. Zenész szakvizsgám van ugyan,
de lakodalmi zenésznek vallom magamat. Hozzám a magyar nóta áll a legközelebb.
Autodidakta módon tanultam
meg játszani a legtöbb hangszeren. Szájharmonikázom,
tangóharmonikázom, citerázok, gitározok és a szintetizátorral is jól bánok. Tizenkét
éves koromban kezdtem Vésztőn. Népi zenekarban tangóharmonikáztam és harmonikázom ma is. Egy időben (’74től ’77-ig) gitárzenekarban is
játszottam, mint basszus és
akkord gitáros. A népi formációban több zenekart is alapítottam, akikkel főleg lakodalmakon, céges rendezvényeken
játszottunk. Kilencvenhét óta
pedig csak szólóban lépek fel.
A munka mellett csak hétvégéken és alkalomszerűen hú-

zom a talpalávalót. Zenéltem
én már sokfelé, például éttermekben, falunapokon, a Balassiban, stb.

lon, stb. A célközönség az idősebb korosztály, mert az áll
hozzám a legközelebb. Meg
hozzájuk szólnak a dalaim. A
fiatal korosztály, az más… Ez
elsősorban hobbi. Ismerősök,
rokonok, barátok felkérésének
teszek eleget.
– Korábban mivel foglalkozott?
– A faiparban húztam le
húsz évet, voltam őstermelő,
de az egészségi állapotom

– Repertoár, célközönség?
– Kimondottan nosztalgia
zene, az ’50-es, ’60-as, ’70-es
évek zenéje, egy-két mai sláger, világsláger, magyar nóta
és mulatósok. Népszerű például a Homokóra; Se veled se
nélküled, A füredi Anna-bá-

miatt leszázalékoltak. Otthon
töltöm jelenleg a napjaimat
családi körben. Teszek-veszek
a ház körül és nagyon sokat
horgászom.
– Bélmegyeri lakos, mégis
beszélgetünk. Áruljuk hát el
mi a békési kötődés!

Rövid hírek Békésről
– Április 20-21-én megtörtént az új óvodások előjegyzése a Békési Kistérségi Óvodába. Közel 220 gyermeket írattak be szüleik az intézmény kilenc békési tagóvodájába. A felvételről május 5–től érdeklődhetnek a szülők az óvodákban.
– A tavalyi nagy sikerre tekintettel idén is kiírták a
„Virágos Békés” pályázatot. Magánszemélyek és intézmények összesen hét kategóriában (virágos udvar, balkon,
kerítés, tanya, közintézmény, ingatlan előtti közterület,
bokorszobrászat) nevezhetnek. Jelentkezési lap és a versennyel kapcsolatos részletes információk letölthetők a
www.bekesvaros.hu honlapról, vagy átvehetők a
Polgármesteri Hivatal portáján. Jelentkezés: július 31-ig,
eredményhirdetés a Madzagfalvi Napokon. A díjakat a
Nefelejcs Egyesület és a Lisz Kft. ajánlotta fel.
– A Békési Múzeumbarátok Köre tanulmányi kirándulást tett Békéscsabára. Elsőként a Munkácsy Mihály
Múzeum tégla termében látható az „Élet a halál után – az
egyiptomi halotti kultusz emlékei” című kiállítást tekintették meg. Ezután ellátogattak a Zsinagógába, megnézték a
2008-ban felavatott új épületet és az egyik termében elhelyezett – Tevan család, valamint a Tevan Nyomda és
Könyvkötészeti Vállalat történetét bemutató – kis kiállítást. Befejezésképpen a zsidótemetőt is megnézték.
– Április végén az Alapfokú Művészeti Iskolában
Varga Zsolt gitárművész és Czeglédi Katalin énekművész
közös koncertjére került sor. A műsorban mások mellett
három magyar virágének átirata volt hallható.

– Békés városához elsősorban az kapcsol, hogy itt élnek
a fiamék, a két unokámmal.
Meg be-bejárok vásárolni,
rendezvényeken fellépni – ha
hívnak.
– A fia is meglehetősen
népszerű, Gianni néven.
Tekinthetjük őt utódnak?
– Ő komolyabb zenész,
mint én (Gianni valójában
Géza, és 33 éves – a szerző).
Jobban érti a dolgokat, mint
én, mert ír dalszövegeket, dalokat, zenét szerez, nemcsak
játssza. Szerintem örökölte a
génjeiben, a zene szeretetét.
Játszottunk is együtt sokáig.
A lányom, Eliza (23 éves) Skóciában él és ő is játszik billentyűsökön, de csak a saját szórakoztatására.
– Meddig szeretne még eleget tenni a számtalan felkérésnek, és mit szól hozzá a család?
– „Addig zenélj, amíg az
nem munka!” mondta egy
híres prímás, sajnos most nem
jut eszembe a neve. Tehát míg
én is élvezem, csinálom. Bár a
feleségem félt, nehogy az
egészségem rovására menjen,
de elfogadja a családom, hogy
muzsikálok.
Gugé
Következő lapszámunkban interjú Juhos Andrea fényképész
mesterrel.

Békési győztes az
„Én hangom” versenyben
Közel egy évtizede rendezte meg először a
Békési Diákönkormányzat Szövetsége a Visual Projekt Kft-vel és a kulturális központtal
karöltve az „Én hangom” könnyűzenei énekversenyt, két korcsoportban. Idén az ország
számos pontjáról 77-en neveztek, de csak a húsz legjobb kerülhetett a döntőbe, ahol szakértő zsűri előtt mutathatta be tudását. A
zsűri tagja volt mások mellett a fiatalok által ismert énekesek
közül Mark, Lola, Tóth Gabi, Tomi (Anti Fitness Club frontembere), míg a békésieket Steinkohl Erika színművésznő és Pocsai
Ildikó énektanár, a városi színjátszó stúdió vezetője képviselte.
Helyezettek az első korcsoportban (16 éves korig): 1. Csordás
Ákos (Békés), 2. Ladányi Patrícia (Szigetszentmiklós), 3. Varga
Zsófia (Szeged). Az idősebbek között a vésztői Tarsoly Arnold
szerepelt a legjobban, 2. Rácz Zoltán (Békés), 3. Stayer Edgár
(Végegyháza). A két győztes görögországi nyaralásra mehet.
A verseny támogatói: Anett Tours Utazási Iroda békési
kirendeltsége, Visual Project Kft., Szatyi Stage Team.
Médiapartnerek: BékésMátrix, Torony Rádió, Békési Újság,

MÁR MEGINT FRONT VAN…
A frontbetöréseket megakadályozni nem tudjuk,
nekünk kell hozzájuk alkalmazkodni, védekezni. A
Kárpát-medencében évente körülbelül 120 front alakul ki. Ezek zöme tavasszal jön létre.
Ilyenkor a levegő hőmérséklete, légnyomása, páratartalma, sőt a levegő elektromos töltése is megváltozik, akár viharos gyorsasággal. Az élet lényege, hogy a szervezet állandó
belső egyensúlyt kialakítva tud működni. Ezt a belső egyensúlyi állapotot a frontok felboríthatják. Ezt a felborult egyensúlyt a szervezet igyekszik minél előbb helyreállítani. A
meleg hatására a hajszálerek kitágulnak. Az ehhez társuló
izzadás pedig fokozza a hőleadást, ezáltal nemcsak folyadékot veszít a szervezet, hanem ásványi anyagokat is. Az ásványianyag-vesztés pedig szintén kihat a vérnyomásra.
Verejtékezéssel főleg nátriumot veszítünk. A kitágult hajszálerekben több vér kering, ami az egész keringési rendszerre
kihat. Változik a vérnyomás, a pulzusszám emelkedik.
De mindez nemcsak a keringési rendszerre, hanem a
légző rendszerre is kihat. Emelkedik a percenkénti légvételek száma és a vesének újra helyre kell állítania a só- és vízháztartás korábbi egyensúlyát.
Folytatjuk…

SZILÁNKOK…
– Az Országgyűlés által megszavazott bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény komoly veszélyt jelent a
társadalom alapvető intézménye, a család számára. A
család egy férfi és egy nő kizárólagos, a társadalom számára is hasznos életközössége, amelynek célja a házastársak java és az élet továbbadása.
– Magyarországon van rasszizmus. Magyarországon
20 éve gyűlöletkampány zajlik a magyar értékek, jelképek, szimbólumok, a magyar emberek ellen, írja Szegedi
Csanád, a Jobbik egyik vezetője.
– Bajnai szerint a kormány programjának világos a
társadalomfilozófiája. Ahhoz, hogy az intézkedésekhez
szükséges bizalom visszatérjen, a szolidaritás eszméjére
van szükség. A milliárdosok szolidárisak: önmagukkal,
egymással, a multicégekkel, újabban a kilakoltatókkal.
Ez a szolidaritás juttatta ide az országot. A magyar polgárok több mint 70 százaléka tudja és elfogadja, hogy
szükség van az ország gazdaságának kiigazítására, az
egyensúlyteremésre, és azt is, hogy ezek érdekében mindenkinek áldozatot kell vállalnia. Csakhogy az emberek
a felelősöket is akarják. És a felelősségre vonást.
– Kövér László elképzelhetőnek tartja, hogy ősszel
előrehozott választások legyenek Magyarországon: a
jelenlegi kormány pengeélen táncol.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 70/947–3504 és a 30/981-7654 telefonszámokon lehet.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Békésen, 4 szobás (kisebb-nagyobb)+
nappali, beépített fűtött garázzsal, melléképülettel, kövesút mellett családi ház, eladó
vagy értékkülönbözettel kisebb kertes házra
cserélhető. Érdeklődni: 70/576-91-44.
Békésen háromszobás, összkomfortos ház
eladó. Szoc. pol. igénybe vehető. 415-380.
Ház eladó a Tanya VIII. ker. 18. Tel.: 70/
284-55-18.
Földszinti egyszobás, erkélyes lakás
eladó. 30/542-37-19.
Ház eladó Muronyban. Kétszobás, összkomfortos, nagy telekkel, melléképületekkel. Tel.: 20/531-08-08.
Két és fél szobás + ebédlős, második
emeleti 70 m2-es lakás eladó. 70/77-34-797.
Komfort nélküli ház, vagy építési telek
eladó. Tel.: 70/55-36-310, 30/20-62-838.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Elcserélném (vagy eladnám) budapesti 102
m2-es, első emeleti, 3 szobás, hallos + 3
galériás (25 m2) gázkonvektoros, tehermentes lakásomat 50 m2 körülire. 30/551-73-89.
Eladó Békésen a Szarvasi 14-ben, 3. emeleti, kétszobás, teljesen felújított kilépős
lakás. Érd.: 30/252-33-90.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. 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. Telefon: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/92329-12.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01.
Békésen kétszobás, összkomfortos, téglaépítésű kockaház eladó. Szoc. pol. igénybe vehető. Tel.: 20/20-60-161.
Kétszobás, földszinti lakás, közel a buszpályaudvarhoz eladó. Tel.: 411-165.
Kockaház eladó. Békés, Drága u. 23.
Tömbházra cserélhető értékkülönbözettel.
Tel.: 20/886-80-44.
Háromszobás, nappalis, kertes ház eladó.
Csere lehetőség is érdekel 1+fél szobásra, második emeletig. Szoc. pol. igénybe
vehető. Érd.: 70/677-44-90.
Békésen a Petőfi utcában összkomfortos
kertes ház eladó, vagy lakásra cserélhető,
második emeletig. Tel.: 643-815.
Két és fél szobás + ebédlős, második
emeleti középső felújított, terasztetős lakás
eladó. Kétszobás, földszinti vagy első emeleti csere érdekel. Érd.: 70/292-12-35.
Tanya eladó a Borosgyáni részen, Békés
táblától 3 km-re. Kövesúthoz közel esik.
Víz, villany van. Jó állapotú, nagy tanya, 1
hold földdel. Cserélhető kis kertes házra
bárhol. Érdekel üzletre, nyaralóra is. Érd.:
30/97-26-137, 643-604.
Összközművesített építési telek bontásra
váró házzal eladó. Érd.: 70/94-23-090.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Javításra szoruló komfortos parasztház,
áron alul 3,6 millió Ft-ért eladó. Békés,
Hajnal u. 19. alatt. Tel.: 30/85-81-911.
Raktársor u. 28. sz. alatti felújítandó kétszobás ház összközműves nagy telken
eladó! Irányár: 3,7 millió Ft. Érdeklődni:
70/70-159-05.
Bélmegyeren 1 + fél szobás ebédlős, téglaépítésű ház eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.

Békési csere is érdekel. Érd.: 30/451-97-35.
Békésen a Táncsics utca elején felújítandó családi ház 4,7 millió Ft-ért eladó. Tel.:
30/439-92-62.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás (18 és 14,3 m2), vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Telefon: 30/48-63-178.
Kétszobás, gázos, kertes ház eladó Békésen, a Kereszt u. 32. szám alatt. Irányár:
5 millió Ft.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Ház eladó a Szendrey utcában. Irányár:
6,2 millió Ft. Tel.: 30/35-39-534.
Kétszobás, vegyes falazású régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Kétszobás, kertes ház eladó. Irányár: 7
millió Ft. Tel.: 30/36-47-670.
Eladó kertes ház nagy udvarral, jószágtartásra alkalmas, ásott kút az udvarban + 3
kvadrát művelt föld van hozzá. Irányár: 7
millió Ft. Tel.: 30/406-13-38.
Ház eladó. Békés, Szarvasi u. 48. Irányár:
7,5 millió Ft. Érd.: 411-247.
Eladó, esetleg nagyobbra cserélhető 1,5
szobás, összkomfortos, klímás, felújított,
60 m2-es kockaház rendezett udvarral
Békés, Prágai u. 2. szám alatt. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 20/532-78-76 vagy 416-741.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, III. emeleti lakás eladó vagy
csere értékegyeztetéssel. Irányár: 8,2 millió Ft. 30/36-47-670.
Háromszobás + nappalis összkomfortos
felújított ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 70/22-14-716.
Békésen a Körösi Csoma S. utcában családi ház eladó. Kétszobás, összkomfortos.
8,8 millió Ft. Tel.: 30/450-71-72.
Békés belvárosában, csendes környezetben az Ady E. u. 12-ben II. em. téglafalású
egyedi víz-, gázmérős kábeltévés, háromszobás 64 m2-es lakás sürgősen eladó.
Irányár: 8.9 M Ft. Érd.: 30/299-31-46.
Békés belvárosában kétszobás teljesen
felújított téglaépítésű lakás eladó. Irányár:
9 millió Ft. Érd.: 70/39-261-70, bármikor.
Eladó az Ady 3-ban I. emeleti lakás 59
m2, kétszobás, erkélyes, körül redőnyös,
lomkamra külön. Irányár: 9,2 millió Ft.
Érd.: 417-301.
Karacson, I. emeleti, igényesen felújított,
kétszobás, 59 m2-es lakás eladó. Irányár:
9,2 millió Ft. Érdeklődni: 30/746-01-75.
Két éve kívül-belül felújított, központközeli, 80 m2-es, kétszobás családi ház, 800
m2-es telken eladó. Irányár: 9,5 millió Ft.
Tel.: 30/611-58-93, 30/542-99-54.
Békés belvárosában első emeleti, nagy
konyhás, kéterkélyes, másfél szobás (61
m2) egyedi fűtéses, bútorozott, azonnal
beköltözhető lakás eladó. Ára: 9,5 millió
Ft. Tel.: 30/429-37-18.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/943-09-36.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Táncsics u. 100. alatt. Érdeklődni a helyszínen az esti órákban.
Békésen a Csallóközi u. 3. számú kertes
ház eladó nagy műhellyel. Csere érdekel,
Békéscsabán második emeletig. Érd.: 30/
96-84-890. Szombat, vasárnap: 415-470.
Központban 2+fél szobás, összkomfortos családi ház, garázzsal, sok melléképülettel eladó. Főépülethez + 1 szobás
összkomfortos épület is van építve. Tel.:
70/ 222-75-11, 414-217.
Padlásteres, két fürdőszobás, kétgarázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen, nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5 millió Ft. Megbízható személynek
albérletbe is kiadó. Telefon: 30/387-90-31.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.: 70/617-50-12.
Békésen, a Széchenyi téren 2,5 szobás, 2.
emeleti lakás eladó. 11 millió Ft. Tel.:
70/234-64-19.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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: MÁJUS 11.

Apróhirdetések
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. Ár: 11,5 millió Ft. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen a Fáy u. 7-ben 1 + 2 félszobás,
második emeleti lakás eladó garázzsal,
pincével, padlásrésszel. 11,5 millió Ft. Tel.:
20/412-10-62.
Városközpontban négyszobás, két konyhás, két kamrás, 2 előszobás (két bejárat), fürdőszoba, WC, garázs, ólak, ásott
kút, háromfázis, 1200 m2 telken eladó. 50
gyümölcsfa is van. Irányár: 12 millió Ft.
Érd.: 30/225-78-24.
Békés belvárosában, 4 szobás családi ház,
nagy melléképületekkel, garázzsal, két család részére vagy vállalkozásra is alkalmas
eladó. Ár: 12 M Ft. Érd.: 30/26-05-421.
Békésen, a Fürdő szomszédságában kétszintes családi ház (háromszobás), alsóépülettel, garázzsal eladó. Lakáscsere
értékegyeztetéssel érdekel. A ház irányára
12,5 millió Ft. Érdeklődni: 70/776-40-75.
Eladó kétszintes, összkomfortos, 3 és fél
szobás, ebédlős, kétfajta fűtéses: gáz +
központi, nagy családi ház 670 m2-es telken. Garázs, gazdasági épület. Nyugodt,
csendes helyen. Elcserélhető kisebbre,
tömbre, üzletre, nyaralót is beszámítok 10
millióig. Irányár: 12,8 millió Ft. Balatonon,
vagy máshol csere is érdekel. Tel.: 30/9726-137, 643-604.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított (berendezett) zsalugáteres, tetőtér beépítéses épület szép telekkel eladó
(361 m2 nagyságú). 13 millió Ft. Tel.: 411252, 414-685.
Központhoz közel, a Báthory u. 16. sz. háromszobás, jó elrendezésű ház eladó.
Padlásteres, két fürdőszoba, fűtés: gáz +
kandalló, melléképületek, gáz, szín. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 30/314-58-02.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó. Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy u. 3-nál. Érdeklődni
egész nap a szociális otthon portáján (II.
pavilon 8B).
Kiadó lakásrész egyedülálló nőnek. 413-431.
Városközpontban 1 férfi részére lakás
kiadó. Érd.: 30/453-67-17.
Eladó vagy kiadó Békésen a Fáy 10. mögötti garázs. Érd.: 412-227.
Ék utcai garázssoron garázs kiadó hoszszabb távra, bármilyen célra. Érd.: 634059, 70/29-555-59.
Albérlet kiadó kertes házban. garázs használattal is. Egy nagy szoba, bútorozva,
egyéb helyiségek használatával, kizárólag
józan életűnek. negyvenezer Ft/hó, rezsivel együtt. Érd.: 643-604.
A Teleky u. 7. sz. alatt kedvező áron garázs
kiadó. Tel.: 30/327-21-39, 417-279.

KERT
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. 634-460.
Sebők kertben eladó 4 db egybefüggő telek (lucerna van benne). 70/593-78-30.
Békésen a Nagykertben, kövesúthoz közel
5 kvadrát kert eladó. Érdeklődni szombatvasárnap: 415-470.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. Tel.efon: 643-553, 20/
56-47-186.
Gondozott, 230 négyszögöl kert a Malomasszony kertben eladó. Bekerítve, fiatalgyümölcsfák, épület, víz van. Érd.: 20/3456-771.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Meggypiros moped-autó betegség miatt
eladó. Tel.: 413-533. Megtekinthető a délutáni órákban.
250-es ETZ motorkerékpár eladó. Békés,
Bartók B. u. 24.
Lada 1500-as (fekete) sürgősen eladó.
Irányár: 80 ezer Ft. Tel.: 30/611-19-05.
Terepjáróra gallytörő eladó. 30/ 39-49-555.
18 éves Lada Kombi, műszakira felkészített, de nem vizsgáztatott, új akkumulátorral eladó. Irányár: 130 ezer Ft. Érd.: Békés,
Szabó D. u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)
Opel Corsa 1.2-es megkímélt állapotban
eladó. Tel.: 30/981-57-13.
1990-es, teljesen felújított Simson S51E, 4
sebességes enduró eladó. Érdeklődni:
70/364-41-49.
50-es MTZ (fűnyírót, mindent lehet hozzákapcsolni). Békés, Szabadkai u. 37.
1500-as Lada, 5 sebességes, katalizátoros, 14 éves, kék színű, jó állapotban, érvényes műszakival, vonóhoroggal eladó.
Érd.: Dózsa Gy. u. 5/1. vagy 412-070, délutánonként. Megegyezünk.

TS 250-es motorkerékpár eladó vagy segéd-motorkerékpárra cserélhető. Tel.:
30/523-07-06.
Simpon 51-es, valamint 5kW csónakmotor benzines eladó. Érd.: 412-356,
30/457-23-02.
Eladó: egy régi MZ motorkerékpár 125
cm3, jó állapotú, de nincs rajta műszaki,
esetleg bontásra is 30 ezer Ft. Vagy elcserélhető rotakapára vagy valamire. Érd.:
30/97-26-137, 643-604.
S51B Simson segédmotor-kerékpár teljesen felújítva eladó (négysebességes).
Érd.: 70/45-70-988.

ÁLLAT
Kotlós tyúkot veszek, lehet japán is.
70/593-78-30.
Liba, kacsa, csibe folyamatosan kapható
májustól. Murony. Tel: 427-105, 30/39-49555.
Négyhónapos tacskó-keverék szuka kiskutya 1500 Ft-ért eladó. Érd.: Békés, Szabó D. u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)
Ingyen elvihető hely hiány miatt egy játékos, 9 hónapos kölyök kan kutyus. Tel.:
30/824-15-70.
Malacok eladók. 20/802-83-84.

TÁRSKERESÉS
42 éves férfi elvált élettársat keres, korban
hozzá illőt. Murony, Tarhos sem probléma.
20/29-85-683.
170 cm, 70 kg, 60 év körüli hölgy keres
józan életű, rendes, dolgos, komoly szándékú urat társnak. Legyen barna, 170 cmnél magasabb, 60 éves korig. Tel.: 643-604.
63 éves asszony (170, 70) józan életű, jóindulatú, dolgos, házias, vidéken élő vagyok. Megismerkednék egy békési, rendes
úrral, aki dolgos, józan életű, jóságos és
hozzá költözhetnék, vagy fordítva. Legyen
autója! Tel.: 30/225-81-89.

MUNKA
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi munkavállalásra, fordítás. Tel.: 30/476-93-80.
Ház körüli udvarok, kertek kaszálását vállalom motoros kaszámmal. Érdeklődni a
70/776-40-75-ös telefonszámon.
Informatikus hallgató vállalja hétvégén
számítógépek javítását, karbantartását.
Tel.: 30/242-12-82.
Német nyelvből korrepetálás, felkészülés
nyelvvizsgára, érettségire anyanyelvi szintű némettudással. Tel.: 20/433-61-19.
Adóbevallások készítését vállalom. Pálfiné, Békés, Hőzső u. 50. Tel: 20/38-30-585.
Időpont egyeztetés szükséges.
Megbízható középkorú szakképzett ápolónő idősgondozást vállal. Nyaraljon nyugodtan, hívjon itthon maradó családtagjához,
hozzátartozójához. Tel.: 70/677-44-90.
Kisteherautóval fuvart vállalok. Tel.:
20/29-85-683.
4-6 órában munkát vállalnék, akár asztalost is. Tel.: 20/29-85-683.
Gyermekfelügyeletet és takarítást vállalok.
30/59-05-837.
Cipzárcsere, javítás rövid határidővel.
Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Lovas kocsival munkát vállalok, trágya,
törmelékszállítást is. Békés, Hajnal u. 19.
30/85-81-911.
Éjjeliőri, telephelyőri, portás állás keresek.
Tel.: 30/54-29-954.
30 éves fiatalember alkalmi munkát keres.
70/613-72-06.
Átmeneti járadékos, nyugdíjas férfi: éjjeliőr, telephelyőr, portás állást keres. Tel.: 30/
299-31-46.
Takarítást, gyerekfelügyeletet vállalok.
Érd.: 70/395-35-28.
Átmeneti járadékos férfi kőműves és festőkarbantartási munkát vállalna, cégeknél,
vagy vállalkozóknál is. Tel.: 30/299-31-46.

Ft. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó: 1 db Panasonic Lumix 4 megapixeles digitális fényképezőgép (irányár: 16
ezer Ft), 1 db Sony-Ericsson W300i kártyafüggetlen mobiltelefon (irányár: 12 ezer
Ft), 1 db elektromos fűnyíró (irányár: 4
ezer Ft). Tel.: 30/54-29-954.
2,5 KW-os lemez Lampart gázkonvektor
eladó. Tel.: 30/54-29-954.
Bontásból 125-ös kerítésdrót (30 fm), és
Nokia 3100-as telefon eladó. Tel.: 20/33130-09.
Bontásból kisméretű tégla és cserép
olcsón eladó. Érd.: 70/326-39-80.
10 db nagyboconádi kaptár eladó. 413-859.
410 literes Zanussi típusú, nagyon jó állapotban lévő fagyasztóláda eladó. Érd.:
30/413-73-13.
Bontott, de kifogástalan állapotú 1,7DTI
Isuzu vízkeverő, vezérműszíj támasztógörgőkkel olcsón eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Kerti szerszámnyelek (csákány, kapa, kasza, stb.) eladók, valamint 2,1 kW-os Split
klíma (hűtő-fűtő) gyári csomagolásban,
ára 45 ezer Ft. Érd.: Békés, Szabó D. u.
27/1. (bejárat a Révész utcáról)
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/94341-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/467-13-39.
Üvegezett ablakszárnyak 60x135 és 66x
195-ös méretben jó állapotban eladó (8
ezer ill. 9 ezer Ft/db áron). Érd.: Békés,
Szabó D. u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)
Villanyos morzsoló, burgondivágó, Robi
rotációs kapa, nagydaráló, kisdaráló, kézi
daráló, villanymotoros vízszivattyú, keresztfűrész, és egysoros kézi kukoricavetőgép eladó. Tel.: 415-055, késő este.
Békésen szobabútorok, asztalok, rekamiék, heverők, fotelágy, kvarc, elektromos
kályha eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Női modellt keresek fodrászathoz. 70/
298-73-44.
Vaslábakra szerelt hordozható terménydaráló villanymotorral eladó. Tel.: 20/98-30-794.
Eladó: cefréshordó, sertésetető cementvályú, háti permetező, szerszámos szekrények, kukoricamorzsoló ládával együtt.
Tel.: 20/98-30-794.
Eladó: régi konyhabútor, asztal telázsi, zsírosbödönök, szieszta kályha, 500 literes fa
káposztáskádhoz leszorító fa menetes sróf,
négyszemélyes rekamié. Tel: 20/98-30-794.
Új, még nem használt 2 db középszőnyeg,
2 db futószőnyeg, 2 db összekötőszőnyeg,
1db négyszemélyes rekamié, zsírosbödönök, 1db fenyőfából készült ruhászszekrény, 2 db fotel. Tel.: 20/98-30-794.
Kerti szerszámnyelek (csákány, kapa, kasza, stb.) eladók, valamint 2,1 kW-os Split
klíma (hűtő-fűtő) gyári csomagolásban,
ára 45 ezer Ft. Érd.: Békés, Szabó D. u.
27/1. (bejárat a Révész utcáról)
Vízmelegítők eladók: átfolyós Junkers
füstcsöves 1 db, füstcső nélküli 1 db. Tel.:
20/243-76-56.
Több mázsa faág, fa gally eladó gyújtósnak, tűzrevalónak. Tel.: 30/258-04-69.
Kb. 1 m3 diópalló eladó. Érd.: Tarhos,
Arany J. u. 55. 16 óra után.
Útitársat keresek Magas-Tátrai utazáshoz (23 fő, május 22-26-ig). Tel.: 30/94-55-433.
Gyűjtő keres bármilyen típusú üzemképtelen, hiányos, működőképes légpuskát,
vagy légpisztolyt megvételre, maximum 5
ezer Ft-ig. Tel.: 20/629-28-38.
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EGY HELYEN!

Akár előzetes költségek nélkül!
Szabad felhasználás, Jelzáloghitel, Hitelkiváltás,
Személyi kölcsön korhatár nélkül, Lakásvásárlás,Felújítás,
Például
1.000.000

10 évre
12.622 Ft

15 évre
9.930 Ft

Türelmi idővel:

THM:11.75%

THM:10.76%

THM:10.35

THM:10.08

7.190 Ft

7.190 Ft

7.190 Ft

7.190 Ft

3.000.000

37.867 Ft

29.790 Ft
Kamat: 7.99%

Kamat: 7.99 %

Türelmi idővel:

THM:10.04%

THM:9.61%

THM:9.38%

THM:9.25%

21.571 Ft

21.571 Ft

21.571 Ft

21.571 Ft

5.000.000

62.151 Ft

49.651 Ft

42.651 Ft

39.651 Ft

Türelmi idővel:

THM:9.82%

THM:9.46%

THM:9.25%

THM:9.14%

35952 Ft

35952 Ft

35952 Ft

35952 Ft

Kamat: 7.99%

EGYÉB
Komplett kisszerszámos halász felszerelés eladó. Telefon: 20/886-27-81.
Új német és cseh légpuskák már 17 ezer
Ft-tól eladók. Rosszat, régit beszámítok.
Tel.: 20/22-85-866.
Ágyazható sarokülő, újszerű állapotban eladó. Irányára. 50 ezer Ft. Érd.: 70/22-14-716.
Eladó kádra szerelhető fürdető szék, 1
gázpalack, 1 Maruti hátsó-első lámpa.
Tel.: 30/470-54-92.
Vezetékes, üzemképes gáztűzhely eladó.
Ára: 5 000 Ft. Tel.:30/467-13-39.
Jó állapotban lévő gumis kocsi egy ló
után is (könnyű járású) eladó. Ár: 70 ezer

Textima ipari varrógép és gáztűzhely palackkal eladó. Érdeklődni: 20/886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
Eladó NANIA típusú bébihordozó (0-13 kg)
érvényes garanciával. Érd.: 70/291-97-13.
Régi típusú hófogós cserép olcsón eladó.
Érd.: 30/463-59-25.
Két db 3-as ablak beüvegezve, 2 db tükrös szekrény, régi kisbíró dob, régi fényképezőgép, régi pénzek, könyvek, gyerek
kerékpár eladó vagy elcserélhető tyúkokra, hízóra, egyébre. Érd.: 30/260-54-21.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban
van. Próbálni kötelezettség nélkül előzetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.: 70/32-11-594.
Eladó: 28-as női kerékpár, kétkerekű gumis kézikocsi, lányka heverő, kétrészes
konyhabútor, 2 db jó állapotú deszkaajtó.
Érdeklődni egész nap a szociális otthon
portáján (II. pavilon 8B).
1 000 literes, kétajtós Lehel mélyhűtőszekrény eladó. Irányár: 25 000 Ft. Tel.:
30/366-75-82.
Nyolc virágot tartó fém virágállvány, Pedro
szivattyú (540W), kétmedencés fehér zománcozott mosogató (85x45), félig üvegezett ajtólap (90x200 cm) eladó. Érd.:
634-207.
Nokia 6103-as mobiltelefon, szép állapotú
(5 ezer Ft), mosogató szekrény szifonnal
(1 mély, 1 csepegtető 7 ezer Ft) eladó.
Gyerekruhák, cipők (5 éves fiúra és 7
éves lányra) egyben eladók. A zsák ára 5
ezer Ft. Tel.: 30/494-98-24.
Eladó: szétnyitható ebédlőasztal, hűtőszekrény, gáztűzhely palackkal, lábbal hajtható varrógép, lemezjátszó, kukoricadaráló és morzsoló, japán hordozható permetezőhöz szórópisztoly 20 m hosszú csővel.
Tel.: 411-165.
Eladók: befont üvegek 10-25 l-ig. Leánderek (rózsaszín, fehér, vajszínű) 200014000 Ft-ig, minden méretben. Virágzó
kisméretű kaktuszok. Tel.: 416-144. Békés, Deák F. u. 39.
P4-es számítógép olcsón eladó. Irányár:
30 ezer Ft. Tel.: 30/907-64-21.
Kispolski motor, 350 m2 alapterületű fóliaváz, régi szövőszék, vaskerítéses betét,
kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Régi falióra eladó. Lánccal kell felhúzni.
Eladó még egy vadonatúj kenyérsütőgép,
vagy elcserélhető mindkettő valamire,
például kis rotakapára. Ajánlat a 643604-re, vagy 30/97-26-137-re. Irányár: 20
ezer az óra, 10 ezer a kenyérsütő.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma,
valamint búza és kukorica eladó Békésen.
Tel.: 30/433-79-89.
42-es Bootsteel acélbetétes, 10 soros fekete bakancs sürgősen eladó. Tel.: 30/
445-99-35.
Eladó 1db diófa rönk, 1 db ÉTI 20-as gázkazán, 1 db fehér fürdőkád. Érd.: 20/48071-04.
56-os mérettől fiú ruha olcsón eladó.
70/395-35-28.
Eladók műkörmös kellékek olcsón, főleg
zselék, tippek (például: építő átlátszó,
csillámos, gyöngyházas). Lehet válogatni,
ár megegyezés szerint. Érd.:slims@tonline.hu, vagy 20/240-38-20.

Kamat: 7.99%

Kamat: 7.99 %

Kamat: 7.99%

Kamat: 7.99%

20 évre
8.699 Ft
Kamat: 7.99

25.790 Ft

Kamat: 7.99 %

25 évre
8.026 Ft
Kamat: 7.99

23.790 Ft
Kamat: 7.99%

Kamat: 7.99 %

Könnyített hitelek ahol nincs értékbecslési és hitelbírálati díj

Békéscsaba, Andrássy út 12. 3em. 303
Telefon: 30/ 382-6012 66/ 321-095

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK AZ
ÜGYINTÉZÉS DÍJÁT ELENGEDJÜK
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Szabó Réka kémiából (is)
jól teljesített

A könyvtárban április 6-án és 7-én zajlottak a
Költészet Napja tiszteletére szervezett a rendezvények. A találkozókon 86 versmondó gyermek és
fiatal vett részt: az óvodáskorúaktól a középiskolai
tanulókig minden korosztály képviseltette magát. A
rendezvények állandó partnere és támogatója a Békési
Városvédő és Szépítő Egyesület. A versszerető óvodások találkozóján 27 kisgyermek mutatkozott be a
gyermekkönyvtárban. A középiskolások versmondó
versenyére kilencen nevezetek. Egy szabadon választott és egy Radnóti Miklós-verset kell elmondaniuk.
Első Szeverényi Balázs (Szegedi Kis István Református
Gimnázium), második Debreczeni Cintia, harmadik

Balogh Nikolett (mindketten a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tanulói).
Az általános iskolások versenyének döntőjébe
ötvenen jutottak be. A tanulókat korcsoportonként
értékelte a zsűri, a legjobb teljesítményt nyújtók
könyvjutalomban részesültek, a többiek emléklapot
kaptak. Győztesek: 1-2. osztályos korcsoportban
Hégely Balázs (Dr. Hepp F. Tagiskola) és Varga
István (Karacs Teréz Tagiskola), 3-4. osztályos korcsoportban Borbély Alexandra (Eötvös József Tagiskola),
5-6. osztályos korcsoportban Szuromi Zsuzsanna, (Dr.
Hepp F. Tagiskola) 7-8. osztályos korcsoportban Hanusz
Richard (Szegedi Kis István Ref. Ált. Isk.).

Óvodásoktól zengett a kulturális központ
Első ízben rendezték meg az énekelni és
rajzolni szerető óvodások találkozóját, melyre
minden békési tagóvodából, valamint a kistérségiként működő intézmény vidéki tagóvodáiból (Murony, Tarhos) érkeztek apróságok. A kulturális központ Kápolnatermében
Bereczki Lászlóné intézményvezető elmondta,
hogy a – minden bizonnyal hagyományteremtő – rendezvénnyel a pedagógiai programjukban hangsúlyos tehetséggondozást szeretnék
élénkíteni. A találkozáson volt közös éneklés,
de a gyerekek egyénileg is színpadra léptek. A
tetszés szerinti témában elkészített rajzokat
pedig külön teremben lehetett megtekinteni.
A gyerekeknek a kis ajándékokat Izsó Gábor
adta át. A polgármester egyben bejelentette,
hogy rajzpályázatot írnak ki. Az ovis gyerekeknek a leendő uszodát, uszodai vagy strand

Május 8. péntek 18-21 óra
„Magyarok szövetsége” – lakossági fórum
(Vukics Ferenc). A belépés ingyenes.
Kulturális központ
Május 9. szombat
Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző Egyesülete rendezvénye, édesanyák köszöntése.
Nyugdíjasok Háza
Május 10. vasárnap 10-12 óra
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány tájékoztató
előadása a dévai árvák segítéséről.
Kulturális központ
Május 10. vasárnap 18 óra
Palmetta zenekar nyilvános próbája. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Május 13. (szerda) 18 óra
„Élhető világ” előadássorozat. Hintalan László
János előadása: Az Élet-iskola program.
Kulturális központ
Május 14. csütörtök 10-12 óra
Eötvös József Tagiskola Gálája
Kulturális központ nagyterme
"A tavasz gyönyörűsége" – az ötéves Kürti Dóra
rajza (KoronaTagóvoda)

élményeiket kell megfesteniük, lerajzolniuk, a
képeket a Polgármesteri Hivatal folyosóján
állítják ki.
Sz. K.

ELHÚZZUK…
tartanak ugyanis, és elmondható, hogy nem
is közeli rokonok. Az egyik a kövi csík – de
mivel ez a tiszta, gyors folyású patakokat
kedveli, le is mondhatunk róla.
Latin névből tehát három illeti a csíkot, de
magyar nevei sem unalmasak. Legizgalmasabb neve: kapával ásott hal (mivel az iszapban telepedett meg), de hívták ugyanezen
okból vágóhalnak, hajatlan kövihalnak,
csíkhalnak, halcsíknak és asszonyijesztőnek
is. Ennek oka az, hogy a jószágnak nincsenek pikkelyei, ami sajátos külsőt kölcsönöz
neki – igazából nem is tartották halnak, ami
viszont nem akadályozott meg abban senkit,
hogy például káposztás csík formájában
avagy kisütve el ne fogyassza.
S még egy közterület-név: a gyönyörű
hangzású Libazug utca vajon honnan kapta
a nevét? Errefelé mentek reggel a ludak a
városból ki a legelőre.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Május 15. péntek 13-15 óra
A Lehetőségek Mindenkinek Alapítvány lakossági tájékoztató fóruma.
Kulturális központ
Május 15-16. péntek-szombat
Országos baptista missziói konferencia, melynek aktualitása, hogy idén 400 éves a baptista világmisszió. Pénteken este zenés istentisztelet lesz, szombaton délelőtt előadások, délután szemináriumi beszélgetések.
Baptista imaház

H É T V É G E

Május 8. péntek 13-18 óra
II. Békési Sportágbörze – ismerkedés a városban
működő sportszervezetekkel, egyesületekkel.
Belépés ingyenes, családokat is várnak.
Sportcsarnok

Május 12. kedd 17-19 óra
Kreatív nyelvtanulás – könyvbemutató. Részletek lapunk 2. oldalán.
Kulturális központ

Egy nyelvet beszélünk
Tősgyökeres békési körökben kedvelt
téma, hogy tudja-e a próbára tett beszélgetőpartner, mitől csíkos a Csíkos utca.
Ismerőseim persze tudják, talán a tanulók kivételével. E nevet közterünk a csíkról
mint állatról kapta, annak okáért, mivel a
régmúlt homályában a helyén a Körös egy
holt, iszapos része volt található, amely otthonul szolgált ennek jószágnak. Miért volt
jelentős ez a „vadászterület”? Azért, mert
ezt a halat sajátosan fogták meg. A medrét
elhagyó folyó vizében ott utaztak a csíkok
is, s amikor a víz visszahúzódott, az élelmes
(figyelik az élelmes szót?) halászok fonott
csíkkast, rekesztéket tettek ki, amelyben az
állatok fennakadtak. Télen pedig léket vágtak, a csíkok a felszínre jöttek, s akár puszta kézzel is ki lehetett őket kapkodni.
Az ökológusok rögtön meg is tudnának
fogni azzal a kérdéssel, hogy igen ám, de
melyik csíkról is van szó. Hármat is számon

Május 8. péntek 10-14 óra
„Születés nap” – program anyukáknak és kismamáknak. Szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések, babaruha cserebere. Gyermekfelügyelet biztosítanak. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Május 16. szombat 10 órától
Családi Kerékpáros Nap. Részletek lapunk
4. oldalán.
Indulás: Ady u. 1. elől, a cél Murony
Május 16. szombat 13 órától
Békési Nyugdíjasok Egyesülete ebédje.
Nyugdíjasok Háza

Május 20. szerda 15 óra
Társadalmi-gazdasági problémákról tart előadást Bogár László közgazdász professzor.
Szervezi a Pedagógus Szakszervezet.
Kulturális központ nagyterme
Május 21. csütörtök 14 órától
Férfiak, Apák Napja szalonnasütéssel (Békés
Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete)
Tájház udvara
Május 21. csütörtök 17 óra
Békési Kistérségi Általános Iskola II. gyermekgálája. A támogatójegy, mely feljogosít az előadás megtekintésére: 200 Ft, melyet a tagintézményekben lehet megvásárolni. Pártolójegy is
kapható. A helyszínen a Haydn gyermekrajzkiállítás is megtekinthető.
Kulturális központ
Május 22. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapja. Előadás a cukorbetegek és epebetegek
diétájáról. Eladó: dr. Fajó Pálné dietetikus.
Nyugdíjasok Háza
Május 22. péntek 17 óra
Dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő politikai
fóruma.
Kulturális központ
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Költészet napi versmondó verseny

BÉKÉSI PROGRAMJAÁNLATOK MÁJUS 8-23. KÖZÖTT

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

István Országos Kémiai Emlékversenyen is eljutott a
középdöntő 15. helyéig.

Ebben a tanévben újra
részt vett ezeken a versenyeken: a Hevesy György Országos Kémiaverseny megyei
fordulóján 2. helyezett lett, a
Meleg István Országos
Kémiai Emlékversenyen az
elődöntő 16., a középdöntő
10. és a döntő 11. helyén végzett. Réka tanulmányait is
ilyen irányultságban folytatja: sikerrel felvételizett a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium biokémia
szakára.

H É T V É G E

Van a Dr. Hepp Ferenc
Tagintézmény 8/C. osztályában egy mosolygós lány, aki
elhatározta, hogy annyi tanulmányi versenyen indul el,
amennyin csak bír. Ezért gyakran találkozhattunk nevével a
matematika, fizika, biológia,
történelem, szavaló és más versenyen résztvevői között. A
kémia is érdekli. Olyannyira,
hogy már hetedikes korában
megyei 2. helyezést ért el a
Hevesy György országos kémiai versenyen, és a Meleg

Május 23. szombat 8 órától
Várostakarítási akciónap. Részletek lapunk
8. oldalán.
Május 23. szombat 17 óra
KÉSZ-díj átadása. Közreműködik a Vagantes Trió.
Galéria nagyterme
Május 23. szombat 18 óra
Belencéres Néptáncegyüttes Néptáncgálája
Kulturális központ
Május 23. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC - Ózdi KC bajnoki kézilabda-mérkőzés
Sportcsarnok
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SPORT

Ezüstérem súlyemelésben
a diákolimpiáról
A Magyar Súlyemelő Szövetség április derekán Szerencsen
rendezte meg a súlyemelő diákolimpiát. A Békési TE súlyemelő szakosztályt Csató István képviselte. Korcsoportváltás után
papírforma szerint a 2. hely megszerzésére volt esélye. Szakítás
után nagy ellenfelével, a pécsi Kozma Dáviddal szemben sikerült 2 kg-os előnyre szert tennie. István ebben a fogásnemben
100 kg-ig jutott, ami egyéni csúcsot jelentett számára, sőt egyben új ifjúsági országos csúcsot állított fel. Lökésben is sikerült
5 kg-mal megjavítania egyéni csúcsát, végül ebben a fogásnemben 115 kg-ot teljesített. A rivális pécsi sportoló azonban
119 kg-ot lökött, és az összetettben két kilóval megelőzte a
Békési TE sportolóját. Csató István (a Békéscsabai Zwack
Kereskedelmi és Vendéglátipari Szakközépiskola tanulója) az
ifjúságiak 77 kg-os mezőnyében 215 kg-os összteljesítménnyel
ezüstérmet szerzett a diákolimpián. Edzője Balog János.
A Békési TE súlyemelő szakosztálya továbbra is várja a Sportpályán található edzőterembe a sportág iránt érdeklődő 199497-ben született fiúk jelentkezését, hétköznaponként 16 órától.

Szivacskézilabdában
élen a Békési FKC
Nemrégiben rendezték meg az I. Békési Szivacskézilabda
Kupát 1999-ben és 2000 után született fiúk, Békés megyei
csapatai számára. A Békési FKC mindkét korcsoportban kétkét csapattal nevezett. Az 1999-esek között győzött az Újkígyós KC, második a Békési FKC „A” csapata (Ács Tamás,
Krcsmárik Márton, Tóth Roland, Kántor Richárd, Izsó Lajos,
Araczki Zoltán, Hégely Sándor), harmadik a Békési FKC „B”
csapata (Jánosi Boldizsár, Simon Dominik, Dávid Richárd,
Oláh Dániel, Tóth Dávid, Pankotai Bence, Hagymási Ferenc),
negyedik a Köröstarcsa SE.
A 2000 után születettek versenyében a békésiek taroltak, az
„A” csapat győzött (Szász Bálint, Győri Kristóf, Baji Gergő,
Pocsai Péter, Tóth Péter, Bánszki Dániel, Kocsor Sándor), a „B”
egység előtt (Ásós Miklós, Csorba Dávid, Hursán Gergő,
Csávás László, Mester Márton), 3. Orosháza FKC, 4. Köröstarcsa SE. A torna gólkirálya a békési Szász Bálint lett.

KÖZÉPKUTÁN, Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN,
Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában 313 m2es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,2 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 m2es, 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 harmadik 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, 64
m2-es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es,
2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. •
BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,9 millió. • BÉKÉSEN,
Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 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. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. •
BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,7 millió. • BÉKÉSEN,
Mátyás király utcában felújított 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 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás
lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es, 3
szobás családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió.

Horgász
szemmel
LEBEGŐ CSALIK
Már régóta a bevált csalik
közzé tartoznak a pufiféleségek. Ez a klasszikus csali ellentéte a kukoricáknak, szinte
minden vízen működik, felettébb a Körösökön. Kapástalan időszakokban fellebegve, a kukoricát lecserélve csodát művelhet. Nincs horgász,
aki ne ismerné a gyöngykukoricát illetve a hagyományos
tészta pufit. Ezek a csalik rengeteg ízben és méretben léteznek. A legelterjedtebb a
mézes pufi. Számtalan csali
kombinációval lehet velük
horgászni, akár csontit, gilisztát vagy csemegekukoricát lehet mellé tűzni. Persze a fejlődés sem állt meg, a pufik
körében egyre több gyártó
kirukkol az újdonsült horogálló pufikkal: különböző
olajos, aromásított áztatott
extra minőségűek. Szintetikus pufik is jelen vannak a
piacon, hungarocel típusúak,
rengeteg íz- és méretválasztékban. Ezek a pufik mindenféle fenekező módszernél igen
jól alkalmazhatók.
Szekerczés Sándor

Két éve kialakult kapcsolat
folytán nemrégiben a Karacs
Tagiskola ’96-97-es születésű
fiú csapata, valamint edzők,
szülők az erdélyi Sespiszentgyörgyön jártak. Megismerkedtek a város nevezetességeivel, de a cél persze a sportolás
volt. Két barátságos mérkőzést
követően a hivatalos torna, az
EQUITTES Kupa következett.
Három csapat mérkőzött: a
házigazdák és a békésiek mellett Galactica Brassó. Utóbbi
csapatot könnyed mérkőzésen
a Békés 63:41 arányban legyőzte. Kiemelendő Nagy
Csaba játéka, aki 30 pontot
dobott. A házigazdák ellen
szoros csatában alulmaradtak a
mieink: Sepsiszentgyörgy-Békés 56:51. Nagy Csaba ezúttal
23 pontot szórt. Edző: Balog
Lajos, Bányai Péter.
A tornát a hazaiak nyerték, a Békés előtt. Jutalmazták a torna legjobb ötösét, amelybe a békésiektől

két játékos került be. Nagy
Csaba és Lipcsei Imre vehetett át különdíjat.
A gyerekek mellett a felnőttek léptek pályára a Sepsiszentgyörgy-Békés öregfiúk

Hazafelé Brassóban, Románia második legnagyobb városában megálltak városnézésre.
Hazafelé a Fogarasi-havasok
csodálatos hegycsúcsai mellett
vezetett az út.

meccsen. A Takács, Bányai,
Madaras, Balog L., Balog V.,
Kopanyicza, Budás összetételű csapat nem vallott szégyent
a romániai B- ligában szereplő szentgyörgyi csapat „öregjeivel” szemben. Főleg Bányai
Péter edző nyújtott kiemelkedő teljesítményt, hat triplát
dobott a meccsen.

Támogatók voltak: Békés
Város Önkormányzata, dr.
Püski László, Békési Kistérségi Iskola, Diákjainkért
Alapítvány, Vizsnyiczai Sándor, Báder Attila, Kürti István, Barkász Sándor, Berczi
Csaba, Juhász Sándor, Lipcsei
Imre, Budás Gábor, Fakuckó a gyermekbarát játékbolt.

Sportágbörze
Május 8-án, pénteken 13 órától a Sportcsarnokban második alkalommal rendezik meg a
Békési Sportágbörzét, aminek célja, hogy minél többen megismerkedjenek a városban működő sportegyesületek, klubok, szakosztályok kínálatával, és kipróbálják az eszközöket. A belépés ingyenes. Családokat is várnak.

Békési győzelem
a református iskolák focitornáján
A vésztői műfüves futsalpálya, illetve az okányi sportcsarnok adott
otthont az idei református iskolák országos
kispályás labdarúgóbajnokság döntőjének.
A IV. korcsoportos /1994
után született/ labdarúgók
számára megrendezett országos döntőn Hajdúböszörmény,
Kunmadaras,
Mátészalka,
Budapesti Lónyai Gimnázium,
Hajdúnánás, Tiszafüred, Vésztő, Okány és Békés csapatai
képviselhették iskolájukat. A
békési Szegedi Kis István Re-

formátus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium veretlenül, mindössze egy gólt kapva, de 17-et lőve magabiztosan
nyerte meg a kupát. A döntőben Okányt 6-1-re verték.
Érdekesség még, hogy
ugyanebben a korosztályban a
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium tanulóira
épülő Békési Futball Club
U16-os csapata a megyei serdülő bajnokság listavezetője
11 pont előnnyel. Az együttes
mérlege öt fordulóval a bajnokság vége előtt: 13 mérkőzés, 13 győzelem, 109 lőtt és
mindösszesen 12 kapott gól.

Kerítésfestés, városszépítés

Hídfestés egy korábbi takarítási napon (archív felvétel)

Május 23-án szombaton 8
órától Békés Polgármesteri
Hivatalának kezdeményezésére, a korábbi évek nagytakarítási akcióinak mintájára
tavaszi kerítés és korlátfestésre került sor. Várják a civil
szervezetek képviselői és magánszemélyek jelentkezését.
Helyszín: Sportpálya és Május 1. Park (Szarvasi út 34.)
Jelentkezni előzetesen a hivatal műszaki osztályán Ilyés
Péternél a 411-341-es telefonszámon. A szükséges festéket és a szerszámokat a
szervezők adják.

Az már most látszik: a fiúk
kinőtték a megyei osztályt,
csak az a kérdés, hogy jövőre
lesz-e elengedő anyagi háttér
utánpótláscsapatunk NBIIben való szerepeltetésére?!
A Békési FC serdülő csapat
tagjai: Takács Máté, Farkas
Mihály, Ollé Péter, László
Norbert, Megyeri Zsolt,
Bohus András, Jankó Róbert,
Reszelő József, Bohus Bence,
Csikós Sándor, Oláh Zoltán,
Maczkó Márk, Szabó Dávid,
Debreczeni Mihály, Csikós
Lajos, Pásztor Mátyás, Kocsis
Tamás, Szabó Zoltán. Edző:
Bíró Péter.
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