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Őszmarasztaló az
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Két döntetlen, egy
vereség a Focigálán
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Főhajtás 1956 hősei előtt
Szokatlan időpontban, egy nappal a nemzeti ünnep előtt, október 22-én tartotta megemlékezését
Békés az 1956-os forradalom kitöréséről, valamint arról, hogy 20 éve kiáltották ki a Magyar
Köztársaságot. Az időpont mellett az is szokatlan
volt, hogy az ünnepségre számos megyei méltóság, és egy miniszter is ellátogatott városunkba.
A megemlékezés a Forradalmi Emlékműnél kezdődött,

harc dicsőséges napjairól, valamint az eltiprásáról. A nagy

kötöztek, és ha kellett életüket
adták a hazáért, a szabadságért,
olyan korúak voltak, mint ők,
gyakran csak 13-14 évesek. A
jelenlegi időkre aktualizálva
mondanivalóját később hozzátette, hogy méltatlan 1956 szellemiségéhez mindaz, ami ma a
kormányzásban történik, de
közel vannak azok az idők,
amikor a munka és a biztonság

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Negyven tanyára figyel
jobban a rendőrség
A Békési Rendőrkapitányság Tanyaprogramjáról adott
tájékoztatást.
A Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 495 tanya
tartozik, ezek közül 40 tanyát
tartanak nyilván veszélyeztetettként az ott lakók életkora,
családi állapota, valamint
egyéb életkörülményei alapján. A látogató program keretében a veszélyeztetett tanyák
mindegyikét legalább kéthavonta, de az esetek túlnyomó
többségében, havonta is ellenőrzés alá vonták. Az ellenőrzésekbe a Békés városhoz tartozó

tanyák esetében társszervek,
illetve hatóságok is csatlakoztak a rendőrökhöz.
Az eddigi évek tapasztalatai
alapján, a tanyákon élő emberek örülnek a fokozott rendőri
jelenlétnek, biztonságérzetük
növekedett. A program keretén belül, volt példa tüzelő
juttatására, illetve egyedül
élő, önmagát ellátni nem tudó
idős személy mellé hivatásos
gondozó kirendelésére is.
Amennyiben a tanyaprogrammal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, hívja a
Békési Rendőrkapitányságot.

Alig száz kilométerre
volt az ígéret földje

NOVEMBER 1-7.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
NOVEMBER 7-14.
Turul Patika (Piac tér)
FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS

A szerbiai Magyarittabét követően újabb település esetében kívánja betölteni a híd szerepét egy
esetleges hivatalos kapcsolat kiépülésében a BéHétfőtől péntekig 18-20 óráig,
kési Városvédő és Szépítő Egyesület. A romániai
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
Hegyközkovácsiról van szó, amely jelenleg Biharvalamint 17-18 óra között.
hoz tartozó településrész, de egykor önálló volt,
Kitüntetett békési forradalmárok és hozzátartozóik a díjátadást követően. Jobbról a polgármester és az
Váltás mindig szombaton
alpolgármester.
és 1941-ben városzászlót kapott a korabeli békéreggel fél nyolckor.
ahol Izsó Gábor polgármester számban megjelent iskolások- lesz a meghatározó, és akkor si településirányítástól.

Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

mondott ünnepi beszédet. Ebben szólt a forradalom kitörését
megelőző időkről, a szabadság-

nak arra irányította a figyelmét,
hogy azok a „pesti srácok”, akik
fegyvert ragadtak, sebeket

majd elmondhatjuk, hogy 1956
hőseinek áldozata nem volt hiábavaló.
Folytatás a 3. oldalon

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBERI ÜLÉSÉRŐL

Nem vezetik be a szociális kártyát Békésen
ÚJABB EMLÉKMŰVEL GAZDAGODIK A VÁROS

Csak néhány téma kapcsán volt vita a Békési
Képviselő-testületi októberi ülésén. Ilyen volt a
leendő szociális bolt ügye. Abban megegyeztek a
képviselők, hogy ilyenre a mostani gazdasági
helyzetben szükség van, de a részletkérdésekben
nem volt egyetértés. Az is kiderült, hogy nem
vezetik be a szociális kártyát kisvárosunkban.
Napirendre került a kistérségi általános iskola és a kistérségi óvoda előző évben végzett
munkájának beszámolója. A
szakmai munkát mindkettőnél
magas színvonalúnak minősítette a testület. Ugyanakkor
igen takarékos gazdálkodásra
szólították fel a vezetőket. Farkas Lászlóné, a kistérségi igazgatója elmondta, hogy a következő tanévben a csökkenő gyer-

mekszám miatt három osztálylyal indul kevesebb Békésen,
ami hat pedagógushely megszűnését okozza. A kistérségi
iskolában magas a halmozottan
hátrányos helyzetű, a sajátos
nevelési igényű és a roma tanulók aránya, kiemelkedő az
Eötvös tagiskolában.
A képviselő-testület beszámolót hallgatott meg a városban élők szociális helyzetéről.

Ennek kapcsán hangzott el dr.
Rácz László bizottsági elnök szájából, hogy Békésen nem tartják
időszerűnek a szociális kártya
bevezetését, amely közismerten
arra szolgál, hogy egyes szociális
juttatásokat előre meghatározott körű termékek vásárlására
fordíthassanak a segélyezettek.
Mészáros Sándor képviselő szerint nem kellene félni a bevezetéstől, míg Pataki István tudni
vélte, hogy a visszaélések a kártyával sem szűnnének meg.
Vita alakult ki a tervezett
szociális bolt nyitásával kapcsolatban. Szalai László a verseny korlátozását látja ebben,
és a megnövekvő adminisztrációs tehertől félti a várost, dr.
Gosztolya Ferenc jogi aggályo-

kat sorolt. Tóth Attila szerint
rögtön két boltot kellene megnyitni, hogy senki se vádolja
részrehajlással a városvezetést.
Az első boltot a tervek szerint
a Szent Lázár Alapítvány fogja
működtetni a Szarvasi u. 2.
szám alatti, az önkormányzattól kedvezményes díjért bérelt
helyiségben.
Végül arról is döntöttek,
hogy új emlékművet adnak át
Békésen az Erzsébet Liget bejáratánál, annak apropóján, hogy
100 éve született Dr. Hepp Ferenc. A „Békési Sportkönyv”
két gránitlap, amely nem csak
az iskolanévadó sportdiplomatának, hanem a testnevelésben
kimagasló más békési személyiségeknek is emléket állít.

A Békés-Hegyközkovácsi
kapcsolatra a Jantyik Mátyás
Múzeum munkatársa, Rostás
István hívta fel a figyelmemet
– nyilatkozta lapunknak Mester Péter, a városvédő egyesület elnöke. 1941-42-es helyi
lapokban többször lehetett olvasni a két település kapcsolatáról. A második bécsi döntés
után Békésnek eltökélt célja

volt, hogy Hegyközkovácsival
testvértelepülési kapcsolatot
épít ki, emlékezvén arra, hogy
a bihari községbe 1905-ben
legalább 14 békési református
család telepedett le, termőföld
reményében: Hőzsők, Kissek,
Dézsiek, B. Szabók, Nagyok,
Szűcsök.
Folytatás a 2. oldalon

Temetőkbe zarándokoltak
a városlakók

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

NOVEMBER 14-21.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Idén is ezrek zarándokoltak ki Mindenszentek ünnepe és halottak
napja környékén a békési temetőkbe, hogy az elmúlás virágaival és
koszorúkkal az elveszített szerettek emlékét őrizzék. Naplemenete
után sok száz gyertya és mécses világította be a felékesített sírokat.
Felvételünk a Malomvégi temetőben készült.
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Békési szemmel
INTERJÚ BELLELI LAJOS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVEL
– Ön már negyedik ciklusát tölti, tehát
mondhatni „veteránnak” számít. Mit szól a
mai országos helyzethez?
– Sajnos túl sok jót nem tudok mondani
erről, főleg amilyen információ áradat ér bennünket nap mint nap. Megcsonkították a
nyugdíjunkat, ami nem csak személy szerint
engem érint, hanem barátainkat, szomszédainkat, gyakorlatilag a város, az egész ország
minden nyugdíjasát is. A nagypolitikával általában nem szoktam foglalkozni, lehetőleg a
tévében is elkerülöm az ilyen műsorokat,
inkább a rádiót hallgatom.

– A kulturális és sport bizottság tagjaként
hogyan látja a város ez irányú állapotát?
– Az első három ciklusban a sportbizottság
tagjaként óriási szerepet vállaltam a város sportéletének szervezésében, segítésében. Személyes
kapcsolataimat is felhasználtam, és így a megyében elsőként valósítottuk meg a sportpálya
megvilágítását. Személy szerint az ökölvíváshoz
kötődöm, hiszen 11 év versenyzés, majd 12 év
edzői munka áll mögöttem. Edzői pályafutásom
kezdetétől, 1969-től dinamikusan nőtt a helyi
ökölvívó sport minősége, és 1973-ban már két
magyar bajnok versenyzője volt a településnek.
1980-ban a felmerülő gondok miatt szakítottam

a mindennapi edzői munkával de a sportágtól
nem szakadtam el. Ma is segítettem a szakosztály munkáját, ha felkérnek rá.
– Mindig is az Ipartestület színeiben indult. Mi a helyzet ma a testülettel?
– 1983-tól dolgozom az Ipartestületnél,
előbb a jogelőd KIOSZ-nál, mint titkár, majd
1990-től alakult át szervezetünk Ipartestületté, felvévén ugyanazt a nevet, amit elődeink,
alapítóink 1883-ban használtak. Rendszerváltáskor, az első helyhatósági választáson, mint
civil szervezet indulhattunk. Éltünk is a lehetőséggel, és egyetlen „civilként” a 19 fős testületbe 3 képviselőt juttattunk be. Az akkori,
illetve az azt követő időszakban, és jelenleg is
az Ipartestület színeiben bejutó képviselők
távol tartják magukat a politikai csatározásoktól, és csak a város ügyéért dolgoznak szívvellélekkel. Sajnos nálunk sem rózsás a hangulat,
a szervezetnek a szó igazi értelmében csak a
tagok által befizetett tagdíjból kell gazdálkodnia. Egyre kevesebben vállalják a tagdíj befizetését. Az ingatlanunk hál’ Istennek nem kicsi,
igaz így viszont fenntartása kerül sokba. Az
Ipartestület mai vezetése sok mindennel próbálkozik (pl. szakmai tanfolyamokat szervez),
de nagyon sok vállalkozó saját könyvelővel
dolgoztat, és így szervezetünk ez irányú szolgáltatását is egyre kevesebben veszik igénybe.
– Ön családos ember, ős békési. Mondana
néhány szót róluk?
– Két gyermekünk van, és két unokánk, egy
tizenéves lány és egy nyolc hónapos fiú. Rendkívül unokaimádó vagyok, a szeretet kölcsönös. Lányunokám állandóan rajtam csüng. Sajnos a fiút csak 2-3 hetente látjuk, mert Buda
pesten laknak. A sportszeretetet a fiam örökölte, curlingezik. Országos szinten ők a legeredményesebb csapat. Két éve magyar bajnokságot nyertek, tavaly másodikok lettek,
idén pedig ismét bajnokok, és így – mint
ebben a sportágban szokás – a nemzeti válogatottat is ők képviselik a decemberi Európa-bajnokságon, tehát gyakorlatilag a Békési TE lesz
a magyar nemzet képviselője ott. Ami pedig
engem illet, szabadidőmet a borosgyáni horgásztónál töltöm, szeretem a természetet és a
horgászatot, no meg a halat.

Alig száz kilométerre volt az ígéret földje
Folytatás a címoldalról
Azt nem ismert, hogyan szereztek tudomást arról, hogy a
hegyközkovácsi földbirtokos
elherdálta a földjét, és olcsón
tudnának hozzájutni, de tény,
hogy a 100 kilométeres távolság
nem jelentett gondot. Előbb
műveltették a megszerzett földterületet, majd kiköltöztek,
letelepedtek. Az első világháborúig haza-hazajártak, majd a
trianoni döntéssel egy szempillantás alatt román állampolgárokká lettek, a határ lezárult.
1940-ig, a második bécsi döntésig kellett várni, hogy a terület
ismét magyar fennhatóság alá
kerüljön. 1941. március 15-én B.
Szabó István városi elöljáró, a
későbbi miniszter vezetésével
egy delegáció utazott Hegyközkovácsiba és országzászlót adományozott nekik, melyet nagy
pompával, a falu teljes népessége előtt, nagy tetszésnyilvánítás
közepette húztak fel az árbocra.

A következő évben kovácsiak
látogattak Békésre, majd a kapcsolat megszakadt – ismertette
a fordulatokat Mester Péter, aki
néhány hete találkozott a most
négyezer körüli lelket számláló
Bihar község polgármesterével,
Nagy Gizellával.
A település, Békéshez hasonlóan, a megye névadója, egykor
szebb napokat élt meg, volt
hercegi székhely és püspöki
központ is. A történelmi Magyarország talán legnagyobb
földvára épült ott, amely kétezer embernek biztosított menedéket. A lakosok ma leginkább mezőgazdaságból élnek,
de vannak termelő cégek is.
Van Szent István szobruk és
turulmadaras emlékművük. A
700-800 lakosú Hegyközkovácsi közigazgatásilag Bihar része, 1785-ben felavatott szép
református temploma említésre méltó. Feljegyezték, hogy
egykor Csurgóról hazafelé me-

het itt prédikált Csokonai Vitéz
Mihály. A református egyházközség Forró László lelkipásztor
vezetése alatt, aki óriási magyarságtudattal irányítja a helyieket, ma is a közösségi élet
motorja. A lelkész úgy tudja,
hogy valahol a templomban
rejtették el a Békéstől kapott
országzászlót, de erre nincsenek bizonyítékok.
Mint Mester Péter elmondta, a helyiek beszédükben és
nevükben őrzik békési őseik
emlékét, de egyre halványabban. Érdekesség, hogy a településrészen nincsenek utcanevek, de van egy „Békési sor”,
ahol feltehetően a betelepülő
békésiek laktak egykor.
Aki további adatokkal tud
szolgálni Hegyközkovácsit, és
különösen ennek békési vonatkozásait illetően, keresse fel
Mester Pétert, vagy a városvédő egyesület bármely tagját.
Szegfű Katalin

ÉLÕ BOLYGÓ
Óvodák és Iskolák sikerei
az Állatok Világnapján!
Októberben minden hangsúlyosan kerül elő az állatvédelem az iskolákban és az
óvodákban. Az „ESÉLY” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület rajzpályázatot írt ki „Bizonyíts be rajzban, hogy
mennyire szereted az állatokat” címmel.
Több mint 200 alkotás érkezett.

A rekord mennyiségben beérkezett rajzmunkák egyértelműen a gyerekek őszinte
állatszeretetéről árulkodnak. Meglepő módon
sok volt azoknak az alsó tagozatos pályázóknak a száma, akik rajzaikkal a mai állatvédelmi törvény hibáira mutattak rá. De ábrázolták a felelőtlen állattartást is. Remélhető,
hogy ők már ezt a hibát nem fogják elkövetni. Ez esetben jelentősen javulhat a magára

hagyott, megunt, utcára vagy a sintértelepre
kidobott állatok helyzete városunkban.
A gyönyörű állatrajzok elbírálása, oklevéllel és apró ajándékokkal megjutalmazása óriási fejtörést okozott a zsűrinek. Rengeteg
oklevéllel, és még több apró ajándékkal jutalmazták meg a lelkes rajzpályázókat.
Az első három helyezettek oktatási intézményekként:
Dr. Hepp Ferenc Iskola: Dávid Marcell,
Nyeste Adél, Gilicze Erika.
Szegedi Kis István Református Általános Iskola:
Háló Tamás, Winkler János, Gyöngyösi
Zsuzsanna.
Eötvös József Tagiskola: Szoboszlai Jenő,
Hevesi Ferenc, Nagy László.
Karacs Teréz Tagiskola: Varga Anita, Petrás
Barbara, Reszelő Dániel.
Teleky úti óvoda: Szűcs Nikolett, Balogh
Laura, Kiss Réka.
Baky utcai óvoda: Kósa Barbara, Pepó
Barbara, Juhász Petra.
Az állatvédő egyesület háláját fejezi ki a felkészítő tanároknak, és minden felnőttnek,
aki segít szabadjára engedni a gyerekekben
meglévő állatszeretetet.

A Jobbik külön, a nemzeti
ünnep napján emlékezett
Miután a városi megemlékezést már október 22én megtartották, a nemzeti ünnep napján, 23-án
a Forradalmi Emlékműnél a Jobbik Magyarországért Mozgalom békési szervezete jelentett be
ünnepséget.
A Forradalmi Emlékműnél
mintegy hatvan ember vett
részt az ünnepségen, melynek
műsorközlője Mészáros Sándor
önkormányzati képviselő volt.
Rajta kívül még egy másik
jelenlegi képviselő volt jelen,
Vámos László.
A szónok, Molnár József éles
hangú bátor beszédében a 20.
század magyar és nemzetközi
történelmét próbálta meg értelmezni, megtalálni az össze-

függéseket a történések között.
Úgy vélte, hogy folytonosság
van az ötvenes évek és a jelenkor között. Akkoriban – miután kivéreztették a magyar öntudattal bíró értelmiségieket,
polgárságot és a parasztságot –
kerültek hatalmi pozíciókba az
alkoholista, ostoba és irigy
emberek, akiknek utódai ma is
a politikában vannak. „Ezt
eredményezte a kilencvenes
évek pártközi mutyizása, amit

rendszerváltásnak hazudnak” –
hangzott el.
Az 56-os szép magyar forradalom és szabadságharc leverésében oroszlánszerepe volt Kádár Jánosnak, „az árulónak, aki
ránk szabadította a megszálló
túlerőt, a Vörös Hadsereget.” A
valójában bankárok és szabadkőművesek által irányított USA
prédaként dobta oda Mária
Országát a Vörös Gólemnek –
vélte Molnár József.
Végezetül szólt arról is a
nemzeti radikális politikus,
hogy az 1956-os szabadságharc
nem volt hiábavaló, mert a
szovjet típusú hatalomgyakorlás és a kommunizmus koporsójának első szöge volt az.
Az Ótemetô Úti Óvoda Gyermekeiért
Közalapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1%-nak
felajánlásával segítettek abban,
hogy a gyerekeknek egy új udvari
mozgásfejlesztô játékot vásárolhattunk!
A 2008-ban felajánlott összeg:
50.729.- Ft!
Köszönet érte!
Tisztelettel: a Kuratórium

Munkatársakat
keresünk!
Telefon

30 589 65 55
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Főhajtás 1956 hősei előtt
Folytatás a címoldalról
Később koszorúzásra került
sor. Békés megye lakossága és a
Képviselő-testület nevében
Domokos László elnök, Farkas
Zoltán alelnök és Dávid Sándor
főjegyző helyezte el a megemlékezés virágait. Az ünnepségen
részt vett és az MSZP nevében
koszorúzott Varga Zoltán
önkormányzati miniszter is. A
város nevében Izsó Gábor polgármester, Erdős Norbert
alpolgármester és országgyűlési képviselő, valamint dr.
Heinerné dr. Kovács Aranka
koszorúzott. Ezután civil szervezetek, pártok, iskolák helyezték el az emlékezés virágait.
A megemlékezés a kulturális
központ színháztermében ünnepi Megyegyűléssel folytatódott. Ennek keretében adták át
az 1956-os békési forradalmárok tiszteletére alapított emlékplaketteket összesen 34 személynek, forradalmárnak vagy
hozzátartozójának. Az emlék-

Koszorúztak az egykori politikai foglyok is

plakettet Veres Gábor békési
születésű szobrászművész készítette. A kitüntetettek:
Ambrus Sándor, Berczi Gábor
(posztumusz), Z. Bereczki Sándor, Durkó István, Egeresi
Lajos (posztumusz), Elek Gábor (posztumusz), Fábián
Gergely (posztumusz), Futaki
Gábor (posztumusz), Gyöngyösi Elek (posztumusz), Ju-

Kiállítás a Gyógyfürdő
történetéről
A Békési Gyógyfürdő története címmel kiállítás nyílt a
Városháza emeleti folyosóján,
Nagy Ildikó, a Békési Fióklevéltár osztályvezetője és a Jantyik
Mátyás Múzeum munkatársai
kutatása nyomán. A 2010. tavaszáig megtekinthető tárlat az
1880-évektől, az első Békési
Fürdőegylet megalakulásától a
közeljövőben megvalósuló fejlesztésekig mutatja be a fürdő

történetét. Egykor a fürdő részjegyek értékesítéséből befolyt
pénzösszegből valósult meg. A
mostani uszodakialakítást pályázati pénz fedezi, de a külső
termálmedencére közadakozás
folyik. Eddig több mint 8,5
millió forint folyt be a „Békési
Fürdőért” Közalapítvány számlájára. Az uszodát a közeljövőben adják át, a műszaki bejárás
október 31-én megtörtént.

Köszönjük adójuk egy százalékát!
A „Békési Fürdőért Közalapítvány” ezúton szeretné
megköszönni mindazon adófizető polgároknak,
akik SZJA 1 %-át az alapítványnak ajánlották fel, így a
2009. évben 1.543.936 Ft érkezett az alapítvány számára.

Az alapítvány adószáma: 18386169-1-04.
A befizetések a Békési Uszoda kültéri termálvizű kismedencéjének felújítására lesznek felhasználva.

hász György (posztumusz),
Karádi János, Kiss János,
Kovács Zoltán, Kozma László
(posztumusz), Kremzer Jenő,
László János (posztumusz),
Liszkai Gábor, Márton László
(posztumusz), Nagy László,
Nyárfádi László, Onofrei Károly (posztumusz), Püski Imre, Rácz Nándor, Somlyai
Mihály, Szabó Gábor (posztu-

musz), Szabó Imre (posztumusz), Szatmári Imre, Szatmári István (posztumusz),
Szivák Zsigmond (posztumusz), F. Szőke Gábor (posztumusz), Tímár Sándor (posztumusz), Tóth Mihály (posztumusz), Újvári László (posztumusz), Zahorán Pál.
Ugyanekkor adták át a
„Békés Megyéért” kitüntetéseket is. Ebben az esztendőben
három magánszemély: Erdélyi
István, a szarvasi Gallicoop
Zrt. vezérigazgatója, dr. Kunkovács László fotóművész,
Mihály Gábor szobrászművész; és egy kollektíva, a Békés
Megyei Gasztronómiai Team
kapta meg az elismerést.
Az ünnepség a Békés Megyei
Jókai Színház művészeinek lélekemelő zenés irodalmi ünnepi
műsorával ért véget.
A Megyegyűlést békési
szakemberek jóvoltából a világhálón élőben is meg lehetett tekinteni.
Sz. K.

INGYENES
LOMBZSÁKOK
Békés Város Önkormányzata és a Békési Hulladékgyűjtő
Kft. ebben az évben is ingyenesen biztosított lomb, falevél,
fű elszállítására használható zsákokat.
A Békési Hulladékgyűjtő Kft. az alábbi időpontokban
továbbra is elszállítja a kihelyezett lombzsákokat!
Családiházas övezetben az alábbi napokon: NOVEMBER
13. ÉS DECEMBER 4.
Tömblakásos övezetben MINDEN PÉNTEKEN.
Kérjük a lakosságot, hogy kizárólag a lombzsákokat helyezzék ki ingatlanaik elé a fent jelzett napokon reggel 630 ig!
Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a kihelyezett zöld
hulladék komposztálásra került, ezért a kiosztott zöld
színű zsákokba, csak zöld hulladékot helyezzenek el.
Amennyiben a Kft. munkatársai vegyes hulladékot találnak a zsákokban, vagy a zöld hulladék más színű illetve
anyagú zsákokban kerül kihelyezésre, a cég munkatársai
nem szállítják el azokat, így az elszállítás kötelezettsége és
költsége a tulajdonost terheli.
Megértésüket előre is köszönjük.
Amennyiben az ingatlanukon nagyobb mennyiségben
keletkezik zöld hulladék, akkor többlet hulladék elszállításához a Kft-től vásárolhatnak további zsákokat.

Elismerés a sportvezetőnek
Lapunk munkatársa, Takács János testnevelői és sportszervező munkája elismeréseként a Magyar Sportért Emlékérem
arany fokozata miniszteri elismerésben részesült, melyet
nemrégiben vehetett át. Gratulálunk!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Csikós István és Konkoly Valentina.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Egeresi Gábor
(75 évesen), özv. Vári Istvánné (97), Nagy Károly
(76), özv. Püski Imréné
(98), Balog István (51),

Cseke István (94), özv.
Györgykovács Béláné (87),
Domokos István (56).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Felelősség
Pálmai
Tamás

Szép, de ugyanakkor súlyos
szó is ez. Szép, mert valaki,
valami – például egy nemzeti, országos ügy, egy
eszme, egy magasztos érzület igazsága vagy akár
hitünk – mellett kiállni
valóban életünk egyik leggyönyörűbb feladata lehet.
Jelentkezhet egy soha vissza
nem térő alkalom képében
is akár, amit elszalasztanunk vétek, hisz egy életre
nyomot hagyhat bennünk,
ha ezt tesszük. De jelentkezhet a legszürkébb, leghétköznapibb módon is,
amikor a ránk kimért penzum „csupán” annyi, hogy
mindennapi dolgainkat kell
felelősen és jól végeznünk. S
talán ez a legnehezebb feladat. Mert média szele által
felkapott egyszeri „hősnek”
lenni sokkal könnyebb és
hálásabb, mint a rutinszerű,
mások által lehet, hogy
észre sem vett feladatainkat
hibátlanul ellátni. Magam is
sokszor elszégyelltem magam, mikor feleségem kérdő
tekintetére, hogy vajon
finom-e az étel nyeglén azt
válaszoltam: „Látod, hogy
eszem, majd szólok, ha nem
jó valami”. Dőre beszéd. A
mindennapi helytállást bizony becsülni kell, jobban,
sokkal jobban, mint az egyszeri megvillanást, bár ez
utóbbiaknak is megvan a
maga sokszor történelmi
szerepe, ám mindez mit
sem érne a hétköznapok
hőseinek becsületes „robotja” nélkül.
Ám, mint említettem az
elején, nemcsak szép, hanem súlyos szó is. Az, mert
a felelősség felvállalása
bizony iszonyú teher is. És
leggyakrabban ez a teher
sem átmeneti nehézség a
vállalkozó szellemű ember
vállán, hanem életre szóló
cipelni való. Ha úgy tetszik,
olyan önként vállalt kereszt,
amelynek hordozása alól ha egyszer felvállaltuk kibújni nem lehet anélkül,
hogy a mögötte rejtező,
bennünk épp a önkéntességünk, hálát nem váró alázatosságunk miatt megbízó
emberekben ne keltenénk a

„leléceléssel” a cserbenhagyás érzését. Hányszor, de
hányszor fordul elő, hogy
ledobnánk, útszélre vetnénk, Cirenei Simonoknak
adnánk végre át a vállunkat, lelkünket törő batyut.
Mégsem tesszük. Nem teszszük, mert felelős ember
nem tehet ilyet.
Magyarország különösen, de
a magyarság, mint határoktól független entitás is válaszút előtt áll. Történelemés sorsfordító időket élünk.
Épp ezért rettenetesen nagy
az ország, a nemzet életét
végre jó irányba fordítani
képes vezetőink felelőssége
ma. Tudjuk, hogy csodát
senki sem fog tudni tenni,
de az emberek lelkét felszabadítani, a hitüket, a jövő
reményét visszaadni nekik
el nem szalasztható kötelessége senki emberfiának, aki
a vezetés felelősségét manapság felvállalta, és felvállalja. Van olyan politikai formáció, ahol a jövő embereit
a helyiek, vagy megyei szintű vezetők jelölik ki. De van
olyan is, ahol minden egyes
lehetséges jelöltről a legmagasabb szinten döntenek.
Nos, ez utóbbi esetben a
verdikt kimondásának terhe
a legnagyobb. Az, mert ha a
kiszemelt egyén jó ember,
hiteles, önzetlenül csak a
közös célt akarja szolgálni
minden egyéni haszonlesés
nélkül, akkor rengeteget segít pártja megítélésében is,
és így ez utóbbi is közelebb
kerül a valóban sorsfordításra képes és szükséges többséghez. Ám ha a jelölt rossz,
hiteltelen,
közismerten
„zsebhokista”, akkor nemhogy ő nem jut el remélt
révébe, hanem saját pártját
is mélybe ránthatja, hisz
joggal mondhatja bárki,
minek szavazna olyan pártra, amely ilyen embert alkalmas jelöltnek tart? Arra
meg gondolni sem jó, hogy
netán valaki arra alapoz,
hogy jelen helyzetben épp
pártja népszerűsége „viszi be”
őt a jó kis meleg székébe.
Mindezek miatt óriási tehát
a személyi döntést meghozók történelmi felelőssége,
hisz a helyes válasz elhozatja végre a ’48-as pontok
legalább egyik pontjának
beteljesülését: Felelős kormányt Budapesten! S ha ez
megvan, akkor talán az
„Unió” sincs messze...

4

2009. november 4.

Színházi darab az
Koszecz: nem a csaló nyert a Kofaversenyen
Hírlik, hogy az Első Békési szavazólapokat kivették a ségük, a lakossági kapcsolat- 10 százaléka. A rendezvényre
„Őszödi Köztársaságról” Kofaversenyen
csalás történt. rendszerből. Tehát akárki rendszerük, amely során vol- vonatkozó részt mintegy 1200A Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház előadásában
november 10-én, szerdán 19
órától a kulturális központ
nagytermében a „Magyar Piéta
– Az Őszödi Köztársaság”
című dráma tekinthető meg. A
rendező, Andrási Attila nemrégiben Békésen járt és a sajtó
előtt társulatáról, valamint a
darabról beszélt. Elmondta,
hogy 2002-ben a délvidéki
Magyarkanizsán megalapított
színháza élő történelemkönyvként járja a magyar nyelvterület városait, előadásaikkal elsősorban az elhallgatott, főleg 20.
századi történelmi eseményeket dolgozzák fel, ébresztve a
nemzettudatot és a lelkiismeretet. A Békésen bemutatandó

dráma a 2004. december 5-i
gyászos eredményű, a külhoni
magyaroknak adandó állampolgárságról szóló népszavazást
viszi színre. A darab izgalmát
az adja, hogy két idősíkban játszódik. A II. világháború idején
élt Keresztes Krizosztóm ferences rendi szerzetes rendíthetetlen személyiségét és hitét
bemutatva, azt e nap történéseivel szembeállítva a becsületesség, a belső gyökértelenség, és a
Harmadik Magyar Köztársaság szabad voltának gyötrő
kérdéseit hozzák a nézők elé.
Szereplők: Vágó Kriszta, Bicskei István, Incze József, Molnár
Zoltán. Jegyárak: november 9ig 1700 Ft, az előadás napján:
2000 Ft.

Nyerjen jegyet
a Magyar Piéta címû drámára!
Válaszoljon az alábbi kérdésre SMS-ben vagy e-mailben,
és nyerjen színházjegyet a november 10-i békési elôadásra!
Megszavazta-e a többség a külhoni magyaroknak adandó állampolgárságot 2004. december 5-én?
A. Igen
B. Nem
Küldje el a jó választ, valamint nevét és telefonszámát
november 9-én délig SMS-ben a 30/432-20-30-as számra,
vagy a bekesiujsag@globonet.hu címre.
Sorsolás után a nyertest telefonon értesítjük.

Halottak napja környékén többet foglalkozunk elköltözött
szeretteinkkel, és előkerül ismét a legfontosabb kérdés, hogy mi
történik az emberrel a halál után? Van-e valamilyen meggyőző
bizonyíték arra, hogy életünk tovább folytatódik?
A televízióban több csatornán is foglalkoztak a témával,
elhangzottak beszámolók olyan emberek megtapasztalásaiból,
akik visszajöttek a klinikai halálból. Nem vonom kétségbe ezeket a történeteket, de számomra a legfontosabb forrás mégis a
Biblia marad.
A Zsidókhoz írt levél 9. fejezetében olvashatjuk: „És amint
elrendeltetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak,
azután pedig ítélet következik…” Sokan hisznek ma a reinkarnációba, és vannak olyanok, akik azt állítják, hogy a Biblia is
rejtetten tanít a lélekvándorlásról. Ez azonban téves állítás, a
Szentírás azt mondja, hogy „egyszer meghaljanak”, és azután
az ítélet következik. Nincs új élet, nincs második esély. Ha ezt
az életemet elrontottam, akkor az örökkévalóságban kell szenvednem miatta.
Az ítéletről a Jelenések könyvében olvashatunk. János egy
képet lát, amiben könyvek nyittatnak meg, és az emberek megítéltetnek a könyvbe írtak alapján. Ezek a könyvek tartalmazzák életünk minden döntését, erényét, bűnét. De cselekedetek
által nincs esélye senkinek sem az üdvösségre, ezért egy másik
könyv is megnyittatik, az Élet könyve, azok nevei vannak beírva, akik hittek Jézus Krisztusban. Ők a mennyországba kerülnek, ahol Jézus letöröl minden könnyet arcukról. A kérdés tehát
az, a te életed be van-e már írva az Élet könyvébe? Ha még
nem, Isten kész ingyen kegyelméből téged megváltani, ha megvallod bűnös állapotodat és elfogadod Jézus áldozatát. Ha pedig
már Isten gyermeke vagy, akkor nincs mitől félned. Gyökössy
Endre szavaival: „Az Atya a tenyerén tart minket. A halállal
áttesz bennünket a másik tenyerébe - ennyi az egész.”
Merényi Zoltán, lelkipásztor

A „Madzagfalva Kofája” címet
úgy nyerték el, hogy hazavittek egy csomó ajánlószelvényt
és azt otthon kitöltötték. Ezzel
a piaci pletykával Koszecz
Sándort, a művelődési központ vezetőjét kerestük meg.
Elmondta, valóban tapasztalták, hogy igen hasonló írással
egy-egy kofára sok, nagyon
egyforma szavazatot adtak le.
Mivel a szavazólap alján kérték a kitöltő nevét és címét,
így az azonos írás és az azonos
nevek, címek egyértelművé
tették, hogy melyik kofa kísérelte meg a csalást. A verseny
tisztaság érdekében ezeket a

akárhány szavazatot készített
el magának, az egy szavazatnak számított. Így aztán nem
is az a kofa nyert, aki egyértelműen önmagának állította ki
a szavazólapokat.
Néhányan azt is félreértették, hogy csak őstermelő indulhat a Kofaversenyben, de ez
nem szerepelt a kiírásban, és
nem is ellenőrizte a nevezőket
ilyen értelemben a szervező.
– A versennyel a legfontosabb célunk az volt, hogy
bevonjuk a helyi termelőket
és szolgáltatókat egy olyan
kapcsolatépítő tevékenységbe, amely során nő az ismert-

taképpen jól jár a termelő, a
szolgáltató és a lakosság is.
Nagyon örültünk annak,
hogy a többség tisztességesen versenyzett és legalább
ennyire sajnálnánk, ha alacsony színvonalú támadásokkal meg lehetne fúrni ezt a
gazdaságélénkítő kezdeményezést, amire a válság közepette szükség van – szögezte
le az igazgató.
Megtudtuk, hogy a Madzagfalvi Napokon a szavazólapot
összesen 2212 fő töltötte ki,
ennyien szavaztak kofára, termelőre és szolgáltatóra. Ez
több mint a város lakosságának

an töltötték ki, és mint a feldolgozásból kiderült, a válaszolók 95 százaléka meg volt elégedve a műsorok színvonalával.
87 százalék nem talált a rendezvényben hiányosságokat,
nehézségeket.
– Emellett annak a 13 százaléknak a véleménye is igen
fontos számunkra, akik találtak hiányosságokat. Ami
megfontolható, azt figyelembe fogjuk venni a jövőben.
Hiszen közös érdekünk az
elért eredmények és értékek
továbbépítése – tette hozzá
Koszecz Sándor, a városi kulturális központ igazgatója.

Kiállítás az elmúlt 100 év békési sportsikereiről
2009. november 3-án ünnepeljük a városunkból indult
világhírű sportszakember,
sportdiplomata, Hepp Ferenc
100. születésnapját. Ez alkalomból több napos programsorozatot rendez Békés város
sportszerető közönsége, melyhez a Jantyik Mátyás Múzeum egy kiállítással kíván
hozzájárulni. Úgy gondoltuk
azonban, hogy ez a rendezvény jó alkalmat ad eddigi
sportéletünk összegzésére, településünk sporteredményeinek bemutatására is. Igyekeztünk tehát összegyűjteni
mindazokat az emlékeket,
amelyek egy-egy korszak jellemzői lehetnek, bemutatnak
egy-egy sportágat, annak bé-

Békési csónakázó pavilon 1910 körül.

kési sportolók által elért eredményeit.
Mint kiállításunk címe is
jelzi, nem célunk az elmúlt
100 év teljes békési sporttörté-

netének felkutatása, összefoglalása, csupán annak sikeres
időszakait, egy-egy „fejezetet”
tárunk a látogatók elé. Szerepel a tárlaton Kecskeméti

Gábor békési olimpikon, Pankotai Gábor, ezidáig egyetlen
világbajnokunk emlékanyaga
csakúgy, mint az 1950-es évek
sikerekben gazdag kosárlabdacsapatai, bokszolóink, súlyemelőink relikviái. Természetesen helyet kapnak a labdarúgók, asztaliteniszezők, kajakozók, kézilabdázók is. Kiemelten mutatjuk be Hepp Ferenc
életútját. Várunk tehát minden érdeklődőt november 6án, pénteken 14 órára a Békési
Galériába (Széchenyi tér 4.), a
„Fejezetek a békési sport történetéből – 100 éve született Dr.
Hepp Ferenc” című kiállítás
megnyitójára!
S. Turcsányi Ildikó muzeológus,
a kiállítás szakrendezője

Missziói vasárnap
a reformátusoknál
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m -es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió. • BÉKÉSEN,
Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. •
BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás ELADÓ és albérletbe is
KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás
eladó. Irányár: 7,8 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.
Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN,
Tündér utcában felújított 4 szobás sorházi lakás. Irányár: 20 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8 millió.
• BÉKÉSEN, Legelő utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN,
Kecskeméti utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN,
Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN,
Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN,
Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső
utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es garázzsal, 120 m2-es műhellyel ELADÓ vagy kisebb
családi házra CSERÉLHETŐ. Vállalkozási célra is alkalmas. Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN,
Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉSEN, Malom
utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86 m2-es lakás együtt eladó,
garázzsal, tárolóval. Irányár: 20,4 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában 160 m2-es, 5 szobás családi
ház eladó. Irányár: 22,5 millió. • BÉKÉSEN, Kastélyzug utcában 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 3
millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDŐN, 82 m2-es, 2 szobás családi ház SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió. • VÉSZTŐN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. • MURONYBAN, Felújított 60 m2-es, 1 szobás, 2 ha földterülettel tanya eladó. Irányár: 5 millió. • MURONYBA,
Áchim utcában 4 +2x1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,5 millió. • TARHOSON, Kossuth utcába felújított 114 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,25 millió. • TARHOSON, Dózsa utcába
felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió. • BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezső utcában 62 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított
100 m2-es, 3 szobás családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai
utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió.
2

Október 25-én missziói vasárnapot tartott a Békési
Református Egyházközség. Ennek keretében Baráth János füzesgyarmati lelkész, és Csépe Andrea
misszionárius szolgált a gyülekezeti alkalmakon.

– A missziói vasárnap különösen aláhúzta a bibliai történet mondanivalóját: a misszió
jelentése küldetés, amelynek
lényege az, hogy elviszem Jézus
Krisztus evangéliumát az
emberek közé. Erre minden
ember képes, minden embernek tud adni valamilyen feladatot a bennünket elhívó Isten –
mondta Baráth János lelkész a
délelőtti istentiszteleten.

Délután a Dél-Ázsiában
misszionáriusként
szolgáló
Csépe Andrea számolt be a
munkájáról. A Wycliffe Bibliafordítók munkatársaként a
Himalája hegyei között élő
magarok nyelvével foglalkozik,
célja hogy elkészítse a magar
Ószövetséget (az Újszövetség
már létezik). Az egymilliós nép
bizonyos tudósok szerint a
magyarok távoli rokonai, nem
hinduk és nem buddhisták,
hanem sámánista-természeti
vallást követnek. Elszigetelt
hegyi falvakban élnek, és a
nyelvnek rengeteg dialektusa,
helyi változata van. Nagyarányú
az írástudatlanság, ezért az olvasni-írni tanítás is fontos.
Csépe Andrea küldetése, hogy
távolai rokonaink is anyanyelvükön olvashassák a Bibliát.
Mucsi András
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Fegyvert s vitézt énekelek

létszámot 40 főben maximáltuk, mellettük persze vannak
pártoló tagjaink is, akikből
később lehet aktív tag. Feltétel még a tagdíj befizetése.

ebben az öltözékben szoktunk
részt venni. Megpróbáljuk feleleveníteni és megőrizni az
akkori idők hagyományát és
szellemét az utókor számára.
A természettel való kapcsolat
adja a sportág igazi szépségét.
Az íjászat kitartást és jó fizikai
erőnlétet is igényel. A siker
érdekében rengeteget kell
edzeni.

Akit érdekel, szeretne csatlakozni hozzánk, az keressen
meg engem.
– Mi ennek a szépsége és
mik a nehézségei?
– Mi hagyományőrző, tradicionális íjászattal foglalkozunk, azaz a honfoglalás körüli időket jeleníti meg a felszerelésünk, viseletünk. Íjászversenyeken és bemutatókon is

– Milyen versenyeredményekkel dicsekedhettek?
– Évente két versenyt szoktunk szervezni. Egyet tavasszal,
húsvét körül, ez teremverseny.
Egyet pedig ősszel, októberben, amelyik szabadtéri. A versenyek célja az íjász társadalom
összekovácsolása és természetesen a megmérettetés lehetősége is. Az idei őszi versenyen

„Fegyvert s vitézt énekelek” – akár neves elődöm,
Zrínyi. A fegyvert az íj, s a vitéz kiről zeng, az
ének akarom mondani, szól az interjú, Ungor
Zoltán, a Békési Szabadidős Íjász Klub vezetője.
– Sport vagy hobbi? Miért
pont az íjászat?
– Hobbi, ami még gyermekkoromban kezdődött, mikor indiánosdit játszottunk és
nyilaztunk. Később vettem
egy csigás íjat, ami sajnos eltört. Utánajártam, hogy hol
lehetne megjavítani, és ennek
kapcsán találkoztam Szivák
Imrével, aki az íjat készítette.
Ő javasolta, hogy alakítsunk
egy íjász klubbot. Összeültünk, megbeszéltük a teendőket és végül én is lettem a
klub vezetője. Fábi István
barátom ugyan később csatlakozott hozzánk, de nagyon
sokat köszönhetünk neki. Ő
biztosította a klub mobilitását; szállított minket versenyekre, bemutatókra. Most
pedig titkárként a szervezés
nagy részét ő bonyolítja.
Öt-hat éves kortól már el
lehet kezdeni az íjászkodást és
addig mehet, amíg megtudja
feszíteni az íjat az ember.
Szeretjük, ha van saját felszerelés (íj, vessző). Ezeknek a
beszerzéséhez segítséget tudunk nyújtani. A terem befogadóképessége miatt, az aktív

Család az iskolában
Ezúttal nem be-, hanem szeretettel meghívták tanulóik
családjait a Karacs tagintézmény dolgozói október 24-én a
családi napra. A rendezvény
célja a már meglévő jó kapcsolat ápolása, erősítése, meghittebbé tétele volt. A kellemes
délutánt Palatinus Pál igazgató
köszöntőjével megnyitotta, és
ezt követően sportversenyen
mérhették össze erejüket a családok. Pihenésképpen színvonalas kulturális műsorral szórakoztatták az egybegyűlteket. A
Belencéres Néptáncegyüttes
nyírségi táncot járt, a Fregoli
táncklub csacsacsát, szambát és
egyebeket. Bagoly László és fia
Dávid, valamint Apáti-Nagy
Máté Bizet, Händel, Mozart
dallamaival kedveskedett. Sós
Enikő, Rácz Zsuzsa musical
részleteket, az iskola énekkara
pedig Abba számokat énekelt.
A Linea klub aerobic versenygyakorlattal, Kiss Ildikó pedig
fitness bemutatóval kápráztatott el mindenkit. Majd ki-ki
ízlésének megfelelően választhatott az arcfestés, a kézműves
foglalkozás, a táncház, a lufihajtogatás, a karaoki, a kirakodó

Kiállításon jártak
a múzeumbarátok
A Békési Múzeumbarátok
Köre tagjai október 17-én őszi
kirándulás keretében ellátogattak a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumba.
Megtekintették a bergamói
Accademia Carrara Lombard
Reneszánsz című XV-XVI.
századi észak-itáliai festészet
világhírű és egyedülálló gyűj-

vásár, s az iskola múltjából vetített képek között. Az extrémebb dolgokra vágyóknak ifj.
Megyeri Sándor és barátai gördeszka-; az Íjász klub íjász-;
Köpe László és barátai repülőés autómodell bemutatóval; az
önkéntes tűzoltók létrás autója
magasba „repüléssel”; a Szabadidős Lovasklub sétalovaglással szolgált. Ezúton is köszönet valamennyi közreműködőnek az önzetlen segítségért! A
büfé pedig illataival (kávé, süti,
kolbász, stb.) csalogatta az embereket. A jó hangulat bizonyítéka, hogy az esti 6 óra még sokakat az iskolában ért.
Gugé

140 nevező volt. Több kategóriában voltak indulók. Mi a
tradicionális íjászatban versenyeztünk, s talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, szép
eredményeket értünk el. Néhányan, akik a legjobbak:
Farkas Nándor, Pittner Eszter,
Varga Károlyné, Garas Szilvia,
Vas Ibolya, Csicsári József,
Csicsári Bálint, Balog Bence,
Püski János.
– Mit csinálsz, ha éppen
íjászkodsz?
– Az íjászat mellett vízimentéssel is foglalkozom. Ezt
2000-ig a Vöröskereszt kötelékében csináltam. Aztán
2002-ben alakítottunk egy
búvár klubbot itt Békésen,
amiből később Dél-kelet Magyarországi Különleges Mentőszolgálat lett. Mint hajóvezető, búvár és vízimentő veszek részt a munkájában. Ezzel a csapattal már több árvíznél is megfordultunk mentőegységként.
Tősgyökeres békési vagyok.
Családomról annyit, hogy 17
éves kapcsolatom van a barátnőmmel. Nincsenek túlságosan nagy vágyaim. Csak annyi
legyen mindig, hogy normálisan meg tudjon élni a családom a keresetünkből. Gugé
A következő lapszámban interjúalanyunk Szőnyi Graciella
zenepedagógus, festőművész.

teményét. Az 57 festményből
álló tárlat átfogó képet nyújtott a lombard reneszánsz
virágkoráról. A csodálatos
festményeken láthatóak voltak
a mindennapi élet színterei,
jellegzetes alakjai, népszerű
szentjei. A kiállítás a Baráti
Kör számára igazi művészeti
feltöltődést nyújtott.

BÉKÉSI ÚJSÁG

– békési és környékbeli családok lapja

MONDD A VÉRCSOPORTOD,
MEGMONDOM, KI VAGY
A vércsoport befolyásolja az ember egész személyiségét
– állítják orosz kutatók és hematológusok.
Egy tanulmány szerint a „0” vércsoporthoz tartozó férfiak
szenvedélyesek és türelmetlenek, a hódításban kitartóak, de az
„igen” után azonmód új áldozat után néznek. Az ide tartozó
hölgyek is féltékenyek és szenvedélyesek, így nincs irigylésre
méltó helyzetben az a férfi sem, akinek rabul ejtik a szívét.
Az „A” vércsoporthoz tartozó férfiak figyelmesek, ám félénkek és egy csöppet unalmasak. Gátlásosak a hölgyek is, elképzelhetetlen például, hogy miniszoknyát viseljenek, vagy erősebben sminkeljék magukat. Az ilyen nők soha nem bocsátkoznak kalandokba.
A „B” vércsoporthoz tartozó emberek kiegyensúlyozottak,
jól tűrik a magányt, s ügyesen keverednek ki bármilyen kalamajkából. Érdekesség, hogy ehhez a vércsoporthoz tartozik az
amerikai milliomosok negyven százaléka. A férfiak senkit sem
akarnak meghódítani, mondván, ha sikerül, jó, de ha nem, úgy
is jó. Ami a hölgyeket illeti, ők igazi vadászok, s hajlamosak
pusztán szórakozásból flörtölni.
Az „AB” vércsoportú embereket ellentmondásos természettel áldotta – vagy inkább verte – meg a sors. Bár könnyedén
kivívják a másik nem szimpátiáját, határozatlanok, állandó
kételyek között gyötrődnek, s így pokollá tehetik saját életüket.
Kívánom, mindenki találja meg a maga „foltját”!
Kellemes keresést kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Sólyom László köztársasági elnök október 23-i beszéde
felülemelkedik a napi hírek szennyáradatán: nem véletlenül
szólította meg külön az 56-osokat és a fiatalokat. Itt van a
nemzedékváltás ideje. Az ötvenhatért való küzdelem a rendszerváltás igazságáért való küzdelemmel fonódott össze. Az
56-hoz való hűség azt jelenti, hogy nem engedjük összemosni a szabad Magyarországot az 1989 előtti rendszerrel. Csak
egyetlen ’56 van. A legjellemzőbb a hazugsággal való szembenállás. 1956 élményének lényege az a felszabadulás volt,
hogy végre kimondtuk az igazságot, s ezzel visszanyertük
méltóságunkat. A rendszerváltás lényege is ez volt: a Kádárrendszer hazugságától való megszabadulás. ’56 arca a felszabadult öröm és a gyász kettőssége. Tartozunk a forradalom
halottainak azzal, hogy nem engedjük összemosni, ki hol állt
1956 őszén, hol állt a megtorlás éveiben, és hol áll most. Ma
a bizonytalanság oka a morális válság. Az öszödi beszéd ezt
tette sokkoló módon nyílttá. A fiatalok biztosan megértik,
hogy az emberi méltóság visszanyerése, ennek boldogsága a
legmaradandóbb 56-ból. „Kedves Fiatalok! Íme, ezt hoztuk,
erre próbáltunk vigyázni. Önöknek is meglesznek a maguk
küzdelmei az örökséggel. De az ezzel lesz egyre értékesebb”
– fejezte be beszédét Sólyom László.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. Honlap: www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu
”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
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Barangolás a régi Békésen
Új sorozatot indított október 26-án a Békési
Városvédő és Szépítő Egyesület valamint a
Könyvtár. Olyan előadássorozatot, amelynek
segítségével jobban megismerhetjük városunkat,
Békést. Az első előadó Ferenczi Sándor építésztechnikus, helytörténet-kutató volt.
Az előadás előtt Mester
Péter, a városvédők elnöke az
idén 60 éves városi könyvtárral való gyümölcsöző kapcsolatukról beszélt, melynek
újabb állomása ez a most életre hívott kéthetenkénti előadássorozat. Szeretnének párbeszédet folytatni a helytörténet iránt érdeklődőkkel.
Ferenczi Sándor előadása
címében barangolást ígért a
régi Békésen. Saját szakterületét, az építészetet illetően
kiemelkedőnek nevezte a
100-120 évvel ezelőtti időket,
amikor olyan jelentős épületek készültek el, mint a
könyvtárnak is helyet adó
Bérház (1885), a mindössze 8

hónap alatt felépített Városháza (1904), vagy a zsinagóga
az Ady utcában (1906).
Beszélt a kulturálódást szolgáló intézményekről is, így a
mára szinte elfeledett polgári
kaszinóról, dalárdákról és a
jobban feltárt múltú mozikról
(volt olyan idő, amikor egyszerre három mozi működött
a városban). Kiemelkedőnek
nevezte Békés életben a kosárfonást, ezzel kapcsolatban
a szakképzést, az alapanyag
megtermelésének és feldolgozásának folyamatát.
Később beszélgetés alakult
ki az előadó és hallgatósága
között a könyvtár olvasótermében.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

ötszobás, két fürdőszobás ház zöldövezetben eladó. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 30/411-08-57.
Téliesített nyaraló (30 m2) termő gyümölcsössel, fúrt kúttal, villannyal a Malomasszonykertben sürgősen eladó. Tel.:
634-457.
Békésen Fáy u. 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. Tel.: 30/910-10-09.
Komfortos parasztház a Szabadkai utcában
eladó. A telek 1100 m2. Tel.: 70/401-81-89.
160 m2-es négyszobás kertes ház eladó a
Keserű sor 20. szám alatt. Érd.: 30/22578-24.
Elcserélném okányi háromszobás házamat Békés közeli kis házra. 70/32-66-769.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Békésen, a Felső-Körös soron kétszintes,
sorházi lakás teljes közművel sürgősen
eladó. 66/424-314.
Kétszobás lakás eladó Békésen a Szarvasi u. 14. Fsz. 2. alatt. Érd.: 30/58-98-696.
Felújításra szoruló családi ház eladó
Muronyban. 30/527-39-06.
Békésen a Rákóczi u. 51. sz. alatt telek
eladó. Rajta új építésű 54 m2-es melléképület. Érd. a Kereszt u. 3. alatt délután.
Békésen 1 + 2 félszobás, első emeleti lakás
a Fáy-n garázzsal eladó. Tel.: 414-605.
Kétszobás ház eladó Békésen a Deák F. u.
11. alatt. Érd.: Deák F. u. 13. tel.: 634-029.
Malomasszonykertben kis padlásszobás
ház eladó. Fűthető, fúrt kút, villany, garázs
van. Érd.: 30/258-04-69.
Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/ 92329-12.
Független, csinos, 1990-es születésű,kertes családi ház,új társat keres.Tel:+36-203467700

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.
Ház nagy udvarral eladó Békésen a
Lórántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 634-214.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Békésen négyszobás (kisebb-nagyobb)+
nappali, beépített fűtött garázzsal, melléképülettel, kövesút mellett családi ház,
eladó vagy értékkülönbözettel kisebb kertes házra cserélhető. Érd.: 70/576-91-44.
Békésen a Fáy utcán III. em. kétszobás
klímás lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 70/389-29-66.
Békésen, Fürdőhöz közel kétszobás nappalis kertes ház eladó. Garázs, melléképületek, gazdasági melléképületek, gáz és
vegyes tüzelés. Kisebb lakásra csere is
érdekel. Tel.: 70/779-55-50.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Melléképületek, gazdasági melléképületek, fúrt kút, gáz és
vegyes tüzelés. Csere is érdekel. 70/50597-05, 70/329-21-06, 412-707.
Három szobás ház eladó vagy értékkülönbözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
30/320-60-71, 70/94-23-090.
Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Érd.: 30/320-60-71, 70/9423-090.
Békésen kertes ház eladó. Érd.: 643-257.
Békésen a Széchenyi téren azonnal költözhető 2,5 szobás bútorozott lakás kiadó.
Érd.: 30/65-59-806.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
Békésen igényesen kialakított kétszintes,

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.
Kétszobás családi ház sürgősen eladó,
fűtés: beépített cserépkályha + gáz. Telek
1100 m2. Irányár: 3,8 millió Ft. Tel.: 634-457.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás (18 és 14,3 m2), vegyes

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.
AZ APRÓHIRDETÉSEK MAXIMÁLIS TERJEDELME
15 SZÓ LEHET.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 9.

FELHÍVÁS
Várjuk a helyi és környező települések meglévő és leendő vállalkozóinak bérleti szándéknyilatkozatait a Vállalkozói Centrum-Békési Inkubátorház irodáira, csarnokaira és raktáraira!
Aktuális vállalkozásfejlesztési információkról tájékozódhat
a www.bekesvaros.hu Vállalkozói Centrum oldalán.
További részletes tájékoztatást és egyéb vállalkozásokat
támogató pályázatokról informálódhat:
Domokosné Bartyik Márta intézménymenedzsernél.
Telefon: 20/281-5590, e-mail: vallcentrum@invitel.hu.

www.bekesiujsag.hu

Apróhirdetések
falazatú társasházi házrész, kertrésszel,
műhellyel eladó. Irányár: 4,9 millió Ft.
Telefon: 30/48-63-178.

közművel eladó. Irányár: 19,1 millió Ft.
Tel.: 20/455-12-11.
KIADÓ INGATLAN

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Kossuth utca 23-ban III. emeleti egyszobás lakás eladó. Ár: 5,7 millió
Ft. Érd.: 30/484-01-35.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
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.
Eladó vagy nagyobbra cserélhető 1,5 szobás,
összkomfortos, klímás, fiatalosan felújított,
60 m2-es kocka ház parkosított udvarral a
Prágai u. 2 szám alatt. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 20/532-7876, vagy este 416-741.
Békésen központhoz közel, csendes helyen 62 m2-es, I. emeleti, kétszobás, nagy
konyhás, erkélyes, azonnal beköltözhető
lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 30/
429-37-18.
Kockaház eladó melléképülettel. Kopasz u.
50. Tel.: 20/912-87-15, 30/304-70-99.

Békésen első emeleti, kétszobás, bútorozatlan lakás kiadó. Érd.: 30/568-04-32,
70/456-51-42, 643-412.
Kiadó Békésen a Fáy u. 10. alatt rendezett,
I. emeleti, egyszobás lakás. Érd.: 30/69678-98.
Békés belvárosában egyedi fűtéses, gázkonvektoros, 66 m2-es lakás kiadó. Ár: 30
ezer Ft+rezsi+kaució. Érd.: 70/422-32-77.
Garázs kiadó vagy eladó a Fáy utca 10.
szám mögött. Érd.: 412-227.
Békés központjában háromszobás, nappalis kertes ház, 4 gépkocsi parkolással telephelynek, irodának, varrodának kiadó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 20/268-92-94.
Békésen egyedül álló nőnek lakás kiadó,
háztartási munkák besegítésével. Tel.:
20/55-49-302.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Utcai házrész eladó Békéscsabán. Irányár:
8,8 millió Ft. Tel.: 70/388-43-04.
Békésen a Lengyel Lajos utcában családi
ház teljes közművel sürgősen eladó.
Irányár: 9,9 millió Ft. Tel.: 20/93-76-738.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Gyulán, a Városház u. 2. szám alatt III.
emeleti felújított lakás eladó. Irányár: 13
millió Ft. Tel.: 30/337-81-47.
Békésen a Báthory u. 16. sz. alatt háromszobás, padlásteres, összkomfortos családi ház eléadó. Garázs+melléképület.
Irányár: 13,8 millió Ft. Érd.: 30/314-58-02.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen a Hőzső utcában, vállalkozásra
is alkalmas, háromszintes, hatszobás, két
fürdőszobás, ebédlős családi ház teljes

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
324 D BMW autó alkatrészek eladók.
Érd.: hétköznap délután 16 órától, hétvégén napközben: 20/451-12-27.
Üzemképes Pannónia motorkerékpárt
vennék háromkerekű lassújármű készítéséhez. Kész állapotú is érdekel, korrekt
áron. Tel.: 20/629-28-38.
MTZ50 eladó. Békés, Szabadkai u. 37.
1200-as Lada 4 db pótkerékkel, sok alkatrésszel eladó. 643-713.
Kerti traktor Terra 7 LE járó kerékkel, súlyokkal, rotával, gyári utánfutóval, megkímélten eladó. Érd.: 412-356.
Fendt 360-as lakókocsi szép állapotban,
elősátorral, műszakival eladó. Irányár: 480
ezer Ft. Érd.: 30/314-58-02.
Kétütemű Wartburg alkatrészek eladók
(motor, stb.) Tel.:20/518-77-09.

ÁLLAT
Eladók kb. 3 mázsás MT üszők 500 Ft/kg
áron, pónikanca, sportló vagy cserélhető
vágómarhára, választási borjúra, takarmányra. Tel.: 30/246-96-79.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 70/53466-77.
Kandisznó eladó vagy cserélhető. Tel.:
30/489-44-60.
180 kg-os sertés eladó. Érd.: 634-708.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Munkát keresek: német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi munkavállalásra. Tel.:
30/476-9380
Informatikushallgató munkát keres: számítógépek javítása, karbantartása, weboldal készítése német nyelven is. Tel.:
30/242-1282
Csökkent munkaképességű férfi munkát
keres: személyautóval, nagyméretű utánfutóval fuvarozást vállal hétvégén is, vagy
megfelelő végzettséggel, gyakorlattal biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.:
30/246-96-79.
Segédmunkákat vállalok. 20/33-20-768.
Piackutató munkatársat keresek. Telefon:
30/583-0399
Bevásárlást, takarítást, idősgondozást,
betegfelügyeletet, gyermekfelügyeletet
vállalnék nappal. Tel.: 70/242-90-08.
Fizikai munkát vagy állatgondozói munkát
keresek. Sürgősen. 30/463-50-39.
Takarítást, bevásárlást vállalnék háznál,
lépcsőházakban. Hétköznap fél háromtól,
hétvégén egész nap. 30/463-50-39.

EGYÉB
Eladó EL-GO tipusú, háromkerekű utcai
elektromos moped, kifordítható üléssel,
mozgássérültnek vagy idősnek. Tel.:
70/941-30-78.
Eladó 5 db FÉG konvektor! Érd.: 30/9959-621, 30/60-68-832.
Jó állapotban lévő, négyrészes szobabútor olcsón eladó. Érd.: 20/88-60-651.
Vásárolnék falra akasztható teljesen zárt,
polcos szekrényt kb. 60 x 120 cm méretben, esetleg sarok is lehet. Tel.: 30/47693-80.
Eladó: szövőszék, vízcsapok, terménydaráló, mosdókagyló, WC-csésze, vaskerítés kapuval. Tel.: 30/246-96-79.
Eladó vagy jószágra cserélhető: kisipari
betonkeverő, terménydaráló, kukoricamorzsoló. 30/320-60-71.
Eladó alig használt Eletrolux inox kombinált gáztűzhely, páraelszívó. Érd.: 30/32060-71.
Eladó: öntvény lampart konvektor, rövid
ideig használt parapettes, palackossá alakítható, valamint Hajdú vízmelegítő csaptelep. Érd.: 20/25-83-409.
Eladók: NORICA Sport légpuska, alig
használt, 720 ml-es szinte új szabványüvegek, mézhez, befőzéshez, komplett
VIDEOTON komputer. Tel.: 70/20-81-584.
Sony Playstation 2 (vastag, nem chippelt)
3 db joystickkal, 8 MB memóriakártyával,
10 db eredeti játékkal eladó. Ár: 22000 Ft
Tel.: 20/496-36-99.
Eladó Fujitsu Siemens 500G-os külső
merevlemez. Érd.: 70/202-66-60.
Egy db hármas ablak (150x210-es) jó áron
eladó. Érd.: 20/88-60-651.
Vegyes tüzelésű kazán (30kW) jó állapotban és füstcsövek kedvező áron eladók.
Érd.: 20/88-60-651.

Újszerű állapotú ipari varrógép eladó.
30/32-42-111.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes,
nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalackokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tudnék adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/603-1870, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
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
/25000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok.
Tel.: 30/467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban
van. Próbálni lehet. Érd.: 70/32-11-594.
Eladó: vegyestüzelésű kazán, C-21-es fali
gázkazán, radiátorok, Karancs 4-es gáztűzhely, Babetta. 70/215-93-56.
Eladó jó állapotú csempekályha. 30/61083-99.
Nagy kör kóróbála eladó kedvező áron.
Érd.: 30/262-95-79.
Új német és alig használt cseh (Slavia) légpuskák olcsón eladók. Tel.: 20/228-58-66.
Jó és megkímélt állapotban lévő klasszikus gitár eladó. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 70/422-32-77.
Jó fűtőképességű, kis méretű, hordozható
kályha eladó 19 ezer Ft-ért. Érd.: 70/42232-77.
Eladó: kis szőlőprés, kis bálás szalma,
lemez és cement disznóvályú, perzsa
szövőszék. Érdeklődni délután: 415-439.
Két db rekamié és 6 db fotel eladó.
30/905-49-14.
Eladó őszibúza vetőmag Martonvásári Béres
II. fok. csávázott. Vetőmagüzemben előkészítve, zsákos 6000 Ft/q. 30/232-29-89.
Vegyestüzelésű kazán eladó. 30/537-70-75.
Két db zománcos kályha eladó. Érd.:
30/457-23-02.
2 db babakocsi, 26-os férfi mountain bike,
automata mosógép és vezetékes gáztűzhely eladó. Tel.: 70/645-31-79.
Eladó új natúr Tangó tetőcserép 500
Ft/db. Érd.: 634-131.
Eladó: 24-es fiú MTB kerékpár, videó lejátszó, Sony Ericsson (Vodafonos) mobiltelefon. Érd.: 30/463-50-39.
PS2 eladó. 70/341-47-30.
Befont üvegek, leánderek (rózsaszínű, fehér,
vajszín) eladó, valamint kisméretű, virágzó
kaktusz is. Tel.: 416-144. Békés, Deák F. u. 39.
Graco Serling babakocsi Graco bébihordozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Valamint 3 db kéthónapos házicica ingyen
elvihető. Érd.: 30/409-31-25.
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Napsugaras Őszmarasztaló
az Epreskerti Óvodában

November 6. péntek délután
14 órától „Fejezetek a békési sport történetéből”
kiállítás-megnyitó Dr. Hepp Ferenc születésének
centenáriuma alkalmából (Galéria). 15 órától
„Mozgás, testnevelés, sport, egészség” című rajzpályázat eredményhirdetése (Gyermekkönyvtárban),
majd 17 órától szakemberek előadása ugyanilyen
címmel (Kulturális központ).

kerés csutkára, dió egyensúlyozva hordás kanálon. Aki elfáradt, színes papírokból hajtogathatott leveleket, majd felragasztották az előre
megrajzolt fára, így a nap végére még „egy szép
őszi fával több lett az udvarunkon”, a gyerekek
jóvoltából.
Bondárné Pásztor Emma Ildikó,
vezető óvónő

Filmkészítésben a legjobb diákok
Helyi értékeink – Békés
Megye szépségei címmel írt
ki filmpályázatot diákoknak
az Életfa Kulturális Alapítvány és a Békés Megyei Ibsen
Nonprofit Kft. Kulturális
Iroda. A filmszemle és a díj-

kiosztás a békési kulturális
központban volt. Díjazottak:
1. Kardos Zsolt „Hivoga-tó”
című kisfilmjével 2. Nagy
Attila „Békési református
templom” című kisfilmjével
(mindketten a Farkas Gyula

Közoktatási Intézmény tanulói) 3. Toldi Mariann-Vári
Katalin-Zrinyi Vivien „Egy
békési kosárfonó – Kozma
Lajos” című kisfilmjükkel
(Eötvös József Tagiskola). A
versenyt jövőre is kiírják.

November 7. szombat 14-17 óra
Márton napi libato(u)r. Kézműves foglalkozás,
előadás, libapecsenye- és újbor kóstolás (utóbbin
a részvétel 300 Ft/fő, Mártonoknak ingyenes).
Galéria

November 9. hétfő 17 óra
Mester Péter tanár előadása a békési utcanévadó
személyiségekről.
Könyvtár
November 10. kedd 19 óra
Színházi előadás: Magyar Piéta. A magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadása. Részletek
és játék belépőjegyért lapunk 4. oldalán.
Kulturális központ
November 13. péntek 13 órától
Teadélután a Békési Nyugdíjasok Egyesületénél.
Nyugdíjasok Háza

November 14. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Dabas VSE KC bajnoki
kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok
November 14. szombat 19 óra
Hagyományőrző II. Református Bál a Kálvin
Évben. Védnök: Farkas Zoltán, a Megyegyűlés
alelnöke. Színvonalas műsor, vacsora, tánc,
tombola értékes nyereményekkel. A jegy ára
4500 Ft, megvásárolható a lelkészi hivatalban.
Galéria
November 14. szombat 19 óra
IV. Békési Rockzenekarok Találkozója. Fellépők:
Subway, Utó-Pia, Hangfektus, Alcohol, Built
For Life, Bőregér Band. Belépő: 500 Ft.
Kulturális központ

November 17. kedd 10 és 14 óra
Gyermekszínházi előadások óvodásoknak és
kisiskolásoknak. Műsoron a Pán Péter című
mesemusical.
Kulturális központ
November 20. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapja. Előadó: dr. Gyimesi András, a Réthy Pál
Kórház osztályvezető főorvosa. Téma: Hatékonyság és biztonságosság - új eredmények a II.
típusú cukorbetegek kezelésében.
Nyugdíjasok Háza
HÉTVÉGE

November 5. csütörtök 15 óra
Emléktáblák avatása a békési sportban jelentős
személységek emlékére.
Erzsébet-liget

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOVEMBER 5-21. KÖZÖTT

HÉTVÉGE

Október 22-én ragyogóan melengető, napsugaras reggelre ébredhettünk, mintha a Nap is
tudta volna, hogy erre készültünk már rég: óvó
nénik és gyerekek egyaránt. Évek óta
Őszmarasztalónkra hívjuk vissza vendégségbe
volt nagycsoportos óvodásainkat, akik a röpke
két hónap alatt igazi kis iskolássá váltak a tanító nénik munkája nyomán. Rajtuk kívül még
sok vendéget szoktunk hívni, hogy megismerjék óvodánkat, ne csak azt tudják rólunk, hogy
ebbe az óvodába jár Békésen a legtöbb hátrányos helyzetű és roma származású kisgyermek.
Lássák azt is, milyen szép környezetben töltik
mindennapjaikat, mennyi szeretet, törődést
kapnak az óvó néniktől. Akik most is nagy szeretettel készültek a gyerekek szórakoztatására.
A verses-zenés ráhangolódás után következett a
nap fénypontja, a mesejáték, amely most is fergeteges sikert aratott. Következett a gyerekek
megvendégelése.
Később a nagyszámú gyereksereg több helyszínen próbálhatta ki ügyességét. Volt akadálylépés az „Óriás csizmájában”, tökhordás rollerrel, célba dobás többféle variációval, zsákban
futás, gesztenyedobálós ugróiskola, madzagte-

November 21. szombat 19 óra
I. Békési Sportbál. Részletek a 8. oldalon.
Sportcsarnok

Egy nyelvet beszélünk
ÉLVE VAGY HOLTAN
Az uniós felmérések szerint az idegen
nyelvek tanulásában dobogós helyet foglalunk el – talán nem kell mondanom, hogy
hátulról. Ennek oka az is lehet, hogy nyelvünkben az igeidők rendszere (mondjuk ki
nyíltan!) szegényes.
Van ugye egy jelen időnk, ami minden igeidőt kifejezhet („Találkozom tegnap Marival,
és mit újságol?”). Akár egy mondatban is
használhatjuk a múlttal, stílusélénkítésre.
Ezen kívül egy múlt idővel büszkélkedhetünk meg egy fél jövővel, mert a fog segédigén felül eső rész megint csak a jelen idő.
Ezzel szemben… az általunk tanult nyelvekben folyamatos és befejezett alakok sorakoznak használatra várva, valamint nem rit-

kák a passzív alakok sem. Az idegennyelvtanárok verejtékező arccal jönnek ki mondjuk a befejezett jövő idő órájáról. Mert tessék csak elképzelni a példamondatot: „Ha
holnap elmosogattál, elmehetsz moziba.” Itt
a befejezett jövőt a magyar – nem tévedés,
nézzék meg esetleg újra – múlt idővel fejezi
ki. Diák legyen a talpán, aki ezt megérti!
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy természetesen nekünk is volt külön jövő időnk
(beérend a gyümölcs), régmúltunk (dicsértem volt), sőt folyamatos múltunk is (töprenkedett vala), csakhogy a beszélők nem tartották fontosnak a pontos időmeghatározást, így
kihaltak a nyelvből. (Így pusztul a nyelv.)
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Békési Focigála:
két döntetlen, egy vereség

Az uszoda külső
medencéjére gyűjtenek
az I. Békési Sportbálon!

Horgász
szemmel
MONOFIL
PERGETŐ ZSINÓROK

Hagyományteremtő jelleggel, első alkalommal szerveznek sportbálat november 21én, szombaton, 19 órától Békésen a Városi Sportcsarnokban. Az est bevételét a ”Békési
Fürdőért” Közalapítvány javára ajánlják fel a szervezők:
Békés Város Önkormányzata
és a Békési Kistérségi Iskola
Dr. Hepp Ferenc Tagiskolája.
Nemcsak sportolókat és vezetőket, hanem minden sportkedvelő békésit várnak a szervezők a jótékonysági eseményre.
A szinte önköltséges belépő
áráért svédasztalos, hétféle melegétel, saláták és csokiszökőkút, színvonalas műsor és a
Mediterrán együttes kellemes
zenéje várja a szórakozni vágyókat. A szervezők a tombolabevételekből és sportrelikviák
árveréséből várnak bevételt,
melyet a Békési Fürdő területén
megvalósuló 10x10 méteres termál medence felújítására ajánlanak fel. A „Békési Fürdőért”
Közalapítvány számláján már
6.907.000 forint gyűlt össze,
mely több mint a fele a medence várható költségeinek, érdemes hát adakozni, hiszen nincs
messze a nemes cél.

Az est folyamán három értékes relikviát már biztos árverésre bocsátanak a szervezők. Mind a női, mind a férfi
nemzeti kézilabda válogatott
tagjai dedikáltak egy-egy
mezt, de árverésre kerül egy
Békés város címerével hímzett
póló is Vajda Attila olimpiai
bajnok kenus aláírásával.
A belépőjegyek elővételben november 8-ig, csupán
4000 forintba kerülnek,
megvásárolni a Dr. Hepp
Ferenc Tagiskola gazdasági
irodájában, a polgármesteri
hivatal portáján és a Sportcsarnokban lehet.

Korábban már írtam a pergető botról és orsóról. Ezeknek
a megválasztása határozza
meg, hogy milyen horgászzsinórt szeretnénk az orsó dobjára spulnizni. A pergető horgászat eléggé összetett sport,
rengeteg tényező befolyásolja
a sikerünket, ezért is nehéz
választani a pergető zsinórt.
Tapasztalat szerint, ha kristálytiszta vízben pergetünk
balinra, domolykóra, amint a
csali vízbe ér és számukra
nem tetsző feltűnő árnyékot
hagy a vízen, a horgászzsinórt
már ki is szúrták a halak, és
csak várhatjuk a rávágást a
műcsalira. Ezért víztiszta
monofil illetve fluorocarbon
horgászzsinórt érdemes használni. Ennek előnye, hogy alig
nyúlik és jól dobható, hátránya, hogy hamarabb szakad.
A gyártó cégek manapság a
divatszíneket követik: piros,
fekete, narancs fluo színekben
dobják piacra zsinórjaikat. A
szín azonban nem lényeges, ha
a horgász szépen tudja követni a csali helyzetét a vízen. A
zsinórok méretének megválasztását a kívánt műcsalink
mérete, illetve a kiszemelt
rablóhalak távolsága határozza meg. Az úgynevezett univerzális zsinórok a mi környékünkön jól használhatók.
Szekerczés Sándor

Azok az érdeklôdôk, akik november 8-13. között a jegy vásárlásánál felmutatják a Békési
Újság friss, november 4-i számát, az eredeti 4900 forintos
ár helyett szintén kedvezményes áron, 4000 forintért vásárolhatják meg belépôjüket.

A végső jelentkezési határidő november 16-a. A
bál fővédnökei Izsó Gábor
Békés város polgármestere, és Dr. Hepp Ferenc, a
Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény névadójának fia.

Három mérkőzést játszottak a Szarvasi úti
Sporttelepen a Békés Focigálán. A megyei I. osztályban szereplő Békési FC felnőtt és ifjúsági csapata a Jamina SE ellen lépett pályára, míg a
Parlamenti Válogatott a Békés Megyei Öregfiúk
csapatával mérkőzött. Ez a mérkőzés barátságos
döntetlennel ért véget.
Az ifik mérkőzése előtt Bíró Péter a békési csapat edzője reménykedett, hogy a nagy
rivális ellen sikerül itthon tartani a három pontot. A bajnokságban ugyanis a Békési

Ezzel a mérkőzéssel párhuzamosan a nagypályán a Parlamenti Válogatott a Békés
Megyei Öregfiúk csapatával
mérkőzött a néhány hete meghirdetett „Hittel a gyepen”

sítenie, ezzel lett a mérkőzés
utolsó percében 2-2. A Békés
Megyei Öregfiúk csapatában a
gólokat Szarvas János és Ónodi
Benjámin szerezte.
A Jamina SE ellen kiesési
rangadót játszott a Békési FC
felnőtt csapata. A nem túl magas színvonalú összecsapáson
igazságosnak mondható 1-1-es
döntetlen született, bár hajszállal talán a Jamina állt közelebb
a győzelemhez, különösen, ha
az utolsó percekben erősen vitatott körülmények között meg

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS. További fotók a www.bekesiujsag.hu oldalon.

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

A Békés Megyei Öregfiúk csapatának és a Parlamentválogatottnak a tagjai együtt a meccs előtt.

FC az éllovas az ifiknél, de
szorosan mögöttük ott toporog a Jamina. A mérkőzés kiegyenlített erők küzdelmét
hozta, amit egyetlen gól döntött el. Ezt a Jamina SE szerezte a második játékrész derekán. Ezzel a győzelemmel a
békéscsabai együttes pontszámban beérte a serdülőkkel
kiálló mieinket, lévén az ifistákat a felnőtt csapatban játszatja a pénzügyi gondokkal
küzdő klubvezetés.

program részeként. A Parlamentiek csapatában támadó
szerepkörben pályára lépett
Erdős Norbert békési országgyűlési képviselő is. A mérkőzés harminc perces félidőkkel
mérsékelt iramban zajlott,
ennek ellenére a kapuk gyakran forogtak veszélyben. A
Parlamentválogatottban Patócs
Tamás volt különösen elemében, két gólt szerzett, és három
tizenegyest harcolt ki. Ezekből
csak az utolsót sikerült értéke-

nem adott tizenegyesre gondolunk. A békési gólt Pősze Roland szerezte a 36. percben szabadrúgásból. A csapat továbbra
is sereghajtó a megye I-ben.
Juhász Zoltán, a Békési FC
elnöke lapunknak a helyszínen elmondta, hogy a „Hittel
a zöld gyepen” program tavasszal folytatódik. Szeretnének
közönségcsalogató rendezvényeket életre hívni, de konkrétumokról még nem tudott
beszámolni.
Sz. K.

Újra Vektor Kupa kispályás labdarúgó torna vasárnaponként
a Sportcsarnokban. Elsô játéknap: november 29.
Bôvebben olvashat a versenykiírásról honlapunkon,
a www.bekesiujsag.hu címen a Sporthírek között.

Tovább menetel a BFKC
Az NBIB-ben szereplő
férfi kézilabda csapatunk a legutóbbi három
fordulóban kétszer győzött, egyszer kikapott.
Előbb Balassagyarmatra
utazott az Erste-Békési FKC,
ahol tavaly nem tudott nyerni,
de ezúttal jelentősen erősebbnek mutatkozott a mi együttesünk. A jó kapusteljesítmény mellett belső hármasunk: Zöldy, Mohácsi, Molnár

I. összesen 24 gólt szerzett. A
végeredmény: 26- 35.
A következő fordulóban
hazai pályán a friss feljutó
Csömör volt az ellenfél. Magabiztos támadójátékkal már

félidőre nyolcgólos különbség
alakult ki. A második játékrészben hullámzóbb volt az
Erste-Békési FKC játéka, de a
győzelem nem forgott veszélyben, a végeredmény: 37-31.
A legutóbbi fordulóban
Ózdra látogatott Gávai Ferenc
edző legénysége. Félidőben
még két góllal a mieink vezettek, de a második játékrészben
ismét jött a sok hibával tarkított negyedórás hullámvölgy,
amely el is döntötte a két pont
sorsát. A végeredmény: 26-24.
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