
2009. október 21.  � XVII. évfolyam 20. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Megnyílt a Harmónia
Ház     2. oldal

Nívódíjas Nagykálló -
ban a Belencéres

3. oldal

Megkínoztak egy
kutyát             4. oldal

Cigányok és nem ci gá-
nyok együtt fociztak 

8. oldal

Lapunk
tartalmából

OKTÓBER 17-24.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

OKTÓBER 24-30.
Levendula Patika (Csabai u.)

NOVEMBER 1-7.
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. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Prohászka Béla, a Magyar
Gasztronómiai Egyesület el nö-
ke, egyik Békés megyei szaká-

csolimpiai bajnok társával,
Ambrus Györggyel érkezett
Békésre, és főztek ízletes

tökös-gombás-pulykás étele-
ket. Később a rendezvény han-
 gulatára és a szervezésre utalva
azzal indokolta olimpiai arany-
érmének „átadását”, hogy azt
ő egy különleges tökös étel
elkészítéséért, egy mellőzött
alapanyag népszerűsítéséért
kapta. Azonban a mulatságot
már negyedszer megszervező
Nefelejcs Egye sület, amely

ugyanezt teszi a ren dezvén-
nyel, ezt jobban meg érdemli.

Folytatás a 4. oldalon

Olimpiai aranyérem a Tökmulatságnak
LÁTOGATÓCSÚCS A TÁJHÁZBAN

Az eddigi négy Tökmulatság legsikeresebb és leg-
látogatottabb napját hozta október 10-e. Talán a
ragyogó napsütés és a szabadba hívogató enyhe
idő miatt igen sok békési érezte kihagyhatatlan
hétvégi programnak a IV. Békési Tökmulatságon
való részvételt. A nap legszívfacsaróbb eseménye
az volt, amikor Prohászka Béla bajnok szakács-
mester jelképesen a szervező Nefelejcs Egyesület -
nek ajándékozta olimpiai aranyérmét. 

Debrecenbe kellett menni...
Igen, valóban, bebizonyosodott:
kellett. Mikor szombaton hazafele
tartottunk Gyur kával eléggé bele-
fáradva a kiállítás előkészítésébe
egymásra néztünk, és azt kérdez-
tük: Kell ez nekünk? Hát nem
kellemesebb volna otthon üldögél-
ni, s egy jó könyvet olvasni, aludni
vagy épp kertészkedni kicsit?

Ám vasárnap, mikor a viharos
siker után boldogan ismét egymás-
ra tekintettünk szinte egyszerre
mondtuk ki: Igen, kell ez nekünk,
érdemes csinálni, és nem magun-
kért, hanem azokért az embe rek -
ért, akik arcára felhőtlen örömet
varázsolt a bemutatkozó békésiek
minden egyes produkciója.

Már a délután komoly része is

jól indult. Az esős idő ellenére is
szép számmal érkező látogatók
ámulva nézték a hagyományőrző-
ink által előállított gyönyörűsége-
ket, le gyen szó Tarrné Zsuzsa Ilo -
na, Dá vidné Gyarmati Zsuzsa, Lu -
kács Esz ter, Balog Gáborné vagy
akár Kocsor Gáborné ke ze munká-
járól. Egy sem ma radt dicséret nél-
kül. Ma guk a szervezők is elámul-
tak a felvonultatott értékek széles
palettáján. Házigaz dáink, Deb re -
ce ni Tamás, Szen tei Tamás kultu-
rális osztályvezető, és a Csu ta tárla-
tot megnyitó Dr. Cs. Tóth János is
elismerőleg szóltak a látottakról.
Utóbbi nemcsak nagyszerű szak-
mai színvonalon, hanem mélyen
em beri és meleg baráti hangon is
ecse telte festőművészünk mun kás-

ságát, közéletiségét. Deákné Do -
monkos Juli anna köszöntőjében
ismertette a Nefelejcs Egyesület
munkásságát, történetét, és ki -
hang súlyozta a békési egyesületek,
ci vil szervezetek, és az önkormány-
zat egyre bővülő és egyre gyümöl-
csözőbb együttműködését.

A méltó folytatás sem ma radt
el. Bagoly László igazi szív-lélek
em berként zárta min denki kebelé-
be magát. Miatta is ka pott meghí-
vást a jövő évi legendás Debreceni
Virágkar ne válra fúvószenekarunk.
Szin te együtt lélegezve a zenekar-
ral, fergeteges produkciót mutatva
vastapsra késztették a közönséget,
kiket előzőleg az ifjú D. Nagy „me -
legített” kellőképpen be. 

Folytatás a 2. oldalon

A debreceni virágkarneválra
kapott meghívást fúvószenekarunk

Békésiek is 
tüntettek

Budapesten 
Az önkormányzatok október 10-

i tüntetésén Békés is képviseltette
magát. Izsó Gábor polgármester,
Erdős Norbert alpolgármester és
Mucsi András képviselő mellett
Koszecz Sán dor, a Kul tu rális Köz -
pont igazgatója és a helyi KDNP és
Fi desz több tagja is részt vett a tün-
tetésen, amelynek célja a 2010-es
költségvetési törvénytervezet elleni
tiltakozás volt. A békésiek tiltakoz-
tak az ellen, hogy a kormányzat
padlóra akarja küldeni a települése-
ket, és az elvonásokból Békésnek is
kijut majd. Különösen aggasztóak
a gyermekétkeztetés körül terjedő
hírek. A Kossuth téri tüntetés
résztvevői követelték a költségvetés
visszavonását, át dol gozását, vala-
mint a települések önkormányzata-
inak tiszteletben tartását.

Tisztességes 
politizálás kellene
Közel húsz esztendeje minden év október 12-

én a Jantyik utcában, B. Szabó István egykori
házánál emlékeznek arra, hogy 1930-ban e napon
meghirdették az úgynevezett békési programot,
melynek nyomán zászlót bontott, azaz megala-
kult a Független Kisgazdapárt, amely több kor-
szakban is meghatározó politikai erőként műkö-
dött. Idén a Kereszténydemokrata Néppárt helyi
és megyei szervezete, valamint a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség szervezésében
emlékeztek és koszorúztak. Mucsi András, a
KDNP helyi titkára arról szólt, hogy mai korunk
szinte ugyanazokat a kihívásokat állítja az
emberek és a politika elé, mint ami 1930-ben
volt: a mezőgazdaság válsága, korrupció, bürok-
rácia, hitelválság. E gondolatot továbbfűzve Dr.
Pálmai Tamás, a KDNP megyei elnöke hozzátet-
te, hogy hiányzik B. Szabó István, egykori állam-
miniszter józan paraszti esze, és az a tisztességes
politizálás, amely őt jellemezte. „Legalább egy
ilyen miniszterre szükség lenne ma” – hangzott
el a Jantyik utcán, B. Szabó István házánál. 

Tanárok adtak hangversenyt 
a Zene Világnapján

A hagyományokhoz híven a Zenei Világnap alkalmából
hangversenyt rendeztek az Alapfokú Művészeti Iskolában. A
koncerten a zeneiskola tanárai léptek fel, a kezdeményezés szel-
lemiségéhez híven, ingyenesen. Pódiumra lépett Bagoly László,
Erdei István, Szarka István, Bereczki Julianna, Timkó Sára,
Kovács Gabriella, Andódyné Németh Andrea, Demjén Gábor,
Bereczki-Lázár Anita, Czucz Viktória, Hamza Lenke, Nagyné
Bodon Ilona, Sándor Ottó és Szőnyi Graciella.
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– Tisztelt képviselő úr! Mint
pénzügyekben és gazdaságban
járatost kérdezem, mi történik
ma Magyarországon?

– Több mint hét éve van
hatalmon a mostani kormány.
Ezalatt sikerült a legjobban tel-
jesítő országból a legrosszabbat
kihozni. Utolsók lettünk. A vál-
ság okai ők maguk, és most
mindent egy lapra tesznek fel,
hogy kihúzzák a választásokig.
Olyan költségvetést készítettek,
amely a választásokig felhasz-
nálja a teljes jövő évi pénzügyi
keret minden tartalékát. Ez elég
lesz nekik a túléléshez. Így elle-
hetetlenítik a ma ellenzéki kéz-
ben levő önkormányzatokat,
hogy majd a voksolás után ránk
mutogassanak, mond ván, mi
sem tudunk többet felmutatni,
mint ők. Min den nap, amit a
hatalomban töltenek, óriási kár
az országunknak. Ők tulajdon-
képpen – MSZP, SZDSZ egya-
ránt – a multinacionális tőke
szolgálatában állnak, utóbbiak
viszik el a teljes hasznot. A mai
kormánynak „csak” a baksis jut,
de ebből is gyönyörűen megél-
nek a magyar nép rovására.

– Ön a képviselő testület
pénzügyi bizottságának elnöke.
Az előbbiek ismeretében mit
tud mondani Békés mai hely-
zetéről?

– Itt sokkal árnyaltabb a kép,
jobb a helyzet, mint az or szág-
ban. A testületben – bár sok
meddő vita is van – a fő kérdé-
sekben nincs kibékíthetetlen
ellentét a helyi hatalom és az
ellenzék között. Úgy látom,
hogy a látványos nyertes pályá-
zatok (uszoda, Hepp Ferenc
tagiskola, járóbeteg-szakellátás,
inkubátorház, stb.) a közös
munka eredményei is, ezeket az
egész képviselő testület támo-
gatta. Néha azonban zavart
okoz, hogy „pártmegbízatásból”
nem lényegi kérdésekről fo lyik a
vita, de szerintem a bi zottsági

üléseken tényleges, valóságos
problémákról zajlanak a meg-
beszélések, és megfontolt javas-
latok születnek. Az önkormány-
zatunk főbb vonalakban jól, a
választási ígé reteinknek megfe-
lelően vég zi a munkáját. Le -
hetőleg úgy teszi a dolgát, hogy
minél kevesebbet érezzen meg a
város lakossága a kormányzati
megszorításokból, pedig a tá -
mogatások mintegy negyed-
részre csökkentek 1990 óta. A
választásokat megelőzően
mond hatni mindenre volt pénz.
Ezekért is értek egyet az októ-
ber 10-i, Kossuth téri tüntetők
követeléseivel.

– Képviselőként, külsősként,
gyakorlatilag a városvezetés
harmadik ciklusában vesz
részt, de emellett sokáig válla-
latot is irányított. Ho gyan fér
össze a kettő? 

– 1978-1992 között mint
főmérnök dolgoztam a Körös-
Berettyó Vízgazdálkodási Tár sul -
atnál, majd 1992-től 2008 máju-
sáig igazgatója voltam a cégnek.
Innen kerültem nyugdíjba, de a
kapcsolat ma is tart, jelenleg is az
ellenőrző bizottság elnöke
vagyok. Mint nyugdíjas, műszaki
ellenőrzési feladatokat is ellátok
jelenleg is, tehát a szakmától nem
szakadtam el. Műszaki techniku-
mot, majd fő iskolát végeztem,
később szak üzemmérnöki dip lo-
mát is szereztem. Profilom a
mezőgazdasági vízrendezés és
talajjavítás, amely a Körös-
Berettyó társulatnak is fő profilja.

– Mindig is közéleti ember
volt, MDF alapító tag, ha jól
tudom. Hogyan látja a párt
mai helyzetét?

-Valóban, 1988-2003 közt az
MDF tagja voltam a békési szer-
vezet valamelyik vezetői poszt-
ján, a megyei választmány tagja-
ként. 2003-ban szakítottam a
párttal, mert a jelenlegi vezetés
homlokegyenest az ellenkezőjét
képviseli, mint az alapítók, ezért
is zárták ki mindegyiküket.
Azóta párton kívüliként, de a
Pol gári Kör tag jaként élek.
Jelen leg úgy látom, hogy a
Fidesz-KDNP politikája áll a
legközelebb hozzám, ez az az erő,
amely az országot ki tudja ve zet-
ni ebből a mély szakadékból. Ezt
támogatom, és az össze fogást –
helyi szinten mindenképpen – a
hasonlóan gondolkodó pártok és
szervezetek között. Ez Békés
város lakóinak is az érdeke.

– Végezetül, kérem, beszéljen
kicsit magáról, mint magánsze-
mélyről és családjáról.

– Hát valóban csak pár
szót. Első feleségem 2004-es
halála után 2006-ban új há -
zasságot kötöttem, és úgy ér -
zem családilag „rendben va -
gyok”. Két lányom van, és
négy unokám. Egyik lányom
utolsó éves a pécsi egyetem
bölcsészeti karán, másik lá -
nyom műszaki egyetemet vég-
 zett, „vizes” mérnök. Me ző -
berényben és Kapos vá ron él -
nek. A Városvédő és Szépítő
Egyesület alelnöki tisztségét
látom  el. Szabadidőm ben szí-
vesen utazok, kertészkedek és
sportolok, ami nagyon jó,
hiszen fiatal koromban is szer-
tornász voltam. Minden lab-
dajátékot szeretek, levezetés-
nek mai is kiváló a teniszezés.
Mint „vérbeli sportoló” min-
dig is optimista voltam, ma is
az vagyok. Bízok az összefo-
gásban, és hiszek a város és az
ország szebb jövőjében.

Csak pontosan és szépen...
INTERJÚ MIKLÓS LAJOS KÉPVISELŐVEL

Az „őregek” időközben ér -
ke zett nívódíjának híre szár-
nyat adott a fiataloknak is, és
a Kis Belencéres legénykéi,
lánykái ugyancsak elbűvölték
a nézőket.

A pontot az i-re a szeretet-
vendégség tette fel. Szeretet -
vendégség, és nem állófogadás.
Épp ezt hangsúlyozta kivétel
nélkül minden távozó. Azt
mondták, sugárzott a békési-
ekből a szeretet, egységet al -

kottak, nem fukarkodtak a
kínálással. Bőségesen elég is
volt minden, pedig igencsak
derekasan fogyasztott a kedves
vendégsereg. Ami nem csoda,
hisz Békési Zoli pálinkája és a
Lagzi-féle magvas pogácsa
megágyazta az ízes-zamatos
Ká csi és a Klement kolbászok
helyét, s hogy az ízeik össze ne
keveredjenek arról Szűcs Laci
izgató illatú kecskesajtjai és
Nagy Sanyi kitűnő borai gon-

doskodtak. Aki még bírta a
sort, ismét Lagzi János termé-
keihez, a minyonokhoz fordul-
hatott bizalommal.

Dózsa Laci, a debreceni
KÉSZ elnöke, sokáig szoron-
gatta búcsúzáskor a kezem.
És sok békésinek sok debrece-
ni. Jó volt együtt lenni jó em -
be rek kel, és jó volt békésinek
len ni Debrecenben 2009.
október 11-én, vasárnap.

Pálmai Tamás

A debreceni virágkarneválra 
kapott meghívást fúvószenekarunk

Intézményünk épülete Bé kés
központjában, a Posta utca 2.
szám alatt található, karnyúj-
tásra a buszállomástól. Köny -

nyen megközelíthető, mind a
helyi, mind pedig a környező
településeken élő, az intézmény
szolgáltatásait igénybe vevő
személyek számára. Minden
hét köznap reggel 8 órától dél-
után 14 óráig van lehetőség
intézményünk felkeresésére. 

A nappali intézményt a
Békés-Rehab Közhasznú Non -
profit Kft hozta létre egy 1929-
ben épült, bérelt, felújított
ingatlanban. Az épület tiszta,
rendezett, tetszetős környezetet
biztosít a 15 fő ellátott számára.  

Célkitűzéseink, hogy a saját
otthonukban élő fogyatékos
személyek számára lehetőséget
biztosítsunk a napközbeni tar-
tózkodásra, szociális foglalkoz-
tatás keretében munka-rehabi-
litációra, társas kapcsolatok
kialakítására, alapvető higiénés
szükségletek kielégítésére,

igény szerint meleg étkezés biz-
tosítására. Szak kép zett dolgo-
zóink (szociális gondozók, terá-
piás munkatárs, szociális mun-

kás) az egészségügyi és hivata-
los ügyek intézése mellett taná-
csadással, mentális gondozás-
sal, szabadidős és közösségi
prog ramok szervezésével, mun -
ka-rehabilitációval nyújtanak
segítséget ellátottjainknak.

Intézményvezetőként fon-
tosnak tartom, hogy a munka-
erő-piacról szinte teljesen ki -
szorult fogyatékos személyek is
dolgozhassanak, megtapasztal-
ják a hasznos, közösségi mun-
kavégzés örömét. Számos
egészséges, dolgozó ember szá-
mára elképzelhetetlen, hogy
ezek a sérült fiúk, lányok, férfi-
ak és asszonyok milyen kevés
jövedelemből tartják fönt ma -
gukat, milyen nehéz anyagi és
mentális körülmények között
élik életüket. Az intézet műkö-
dése a mentális, közösségi,
interperszonális kapcsolatok

fejlesztése mellet a munka-re -
habilitáció szűkös keretein be -
lül némi anyagi segítséggel is
szolgálni tud. Figyelmet fordí-
tunk a foglalkoztatottak egyé-
ni ké pességeire, így kialakítva
a számukra legmegfelelőbb
mun katevékenységet. Számos
különböző típusú munkával
szeretnénk megismertetni ellá-
tottainkat, tervezünk rongy-

szőnyeg és háló készítést, var-
rodai kisegítő és egyszerűbb
csomagoló munkákat, ajándé-
kok, koszorúk és játékok készí-
tését különböző alapanyagok
felhasználásával.

Bízom abban, hogy műkö-
désünkkel hozzájárulunk a
helyi és a környező települése-
ken élő fogyatékos személyek
esélyegyenlőségének biztosítá-
sához, megkönnyítve ezzel
mindennapjaikat. 

Minden segítségre szoru-
ló, térségben lakó fogyaté-
kos, illetve gondozói érdek-
lődést szívesen látunk, sze-
mélyesen vagy telefonon fel-
világosítást adunk az ellátot-
ti körbe való bekerülés felté-
teleiről, szolgáltatásainkról,
terveinkről az alábbi elérhe-
tőségeken: 5630 Békés, Posta
u. 2. Telefon: 30/640-12-12.

Megnyílt a „Harmónia” fogyatékosok
nappali intézménye Békésen

Új intézettel bővült a szociális háló Békésen. Az
alig néhány hete megnyitott „Harmónia” fogyaté-
kosok nappali intézetének megalakulásáról, szol-
gáltatásairól és céljairól Prorok Mihály intézetve-
zető számolt be a Békési Újságnak.

Újjászervezésre és kutatásra
nyert pályázati támogatást a
Békés Városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF). A
támogatás által szervezetfejlesz-
tés fog megvalósulni, melynek
célja a KEF szervezetének meg-
erősítése, a tagok közösséggé
formálása. A szervezet műkö-
dése érdekében fontosnak tart-
juk, hogy szakmai és emberi
kapcsolatok erősödjenek, a ta -
gok ismerjék meg egymást.
Tartsák fontosnak a KEF, mint
szervezet működését, fejlődését
a közös cél elérése érdekében.

A második programelem, a
kutatás/helyzetfeltárás során a

kistérségben lévő általános
iskolák (Murony, Mező be rény,
Bélmegyer, Tarhos, Do boz,
Kö röstarcsa, Békés) 8. osztá -
lyaiba, valamint a középisko-
lák 10. osztályaiban történő
kérdőíves felmérés alapján ka -
punk képet az ifjúság kábító-
szerekhez, cigarettához, vala-
mint alkoholhoz va ló viszo-
nyulásáról. A felméréshez a
kér dőíveket a Nem zeti Drog -
megelőzési Intézet (NDI) biz-

tosítja, melyek eredményeiből
– egy központi adatbázisba
való feltöltés után generált
adatokból – egy füzetformájú
be számoló anyag fog készülni
2010 nyarán. A kutatási ered-
ményeink részt fognak venni
az országos adatbázisban is.

A kutatás/helyzetfeltárás
megvalósításában részt vesz-
nek a KEF tagságához tartozó
ifjúságvédelmi felelősök, az is -
kolavédőnők, valamint a KEF
koordinátor Men tálhigi é nés
Egyesület.

A program támogatója az
ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft.

Felméri a diákok kábítószer
használatát a KEF 
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Egy meghatározás szerint
az angyalok olyan szellemi
lények, melyeknek nincs tes-
tük, ám képesek testben
megjelenni életünkben, és
így részt venni földi esemé-
nyekben. Van értelmük, sza-
bad akaratuk és általában
Isten akaratának közvetítői,
az Ő „udvartartásához” tar-
toznak, mintegy kapcsolat-
tartók, követek, hírvivők,
ítéletvégrehajtók. Isten te -
remtményei, a jövőt tekintve
örökké létező, megsemmisít-
hetetlen, természetfölötti lé -
nyek, akik Istenhez és az em -
berekhez hasonlóan szemé-
lyiséggel, intelligenciával, a
beszédre való képességgel,
érzelmekkel, akarattal és
öntudattal rendelkeznek. Az
angyalok erejükre és hatal-
mukra nézve magasabb ren-
dűek az embernél. Zömében
tiszták, de találkozhatunk
„bukott” angyalokkal is, akik
a sátán szolgálatában állnak.
Maga a sátán is angyal volt,
de fellázadt Isten ellen, emi-
att egy mennyei háború
veszteseként letaszíttatott a
mennyből.

Az egyházi hagyomány
szerint a kilenc angyali rend
három hierarchiába sorolha-
tó. I. hierarchia: szeráfok,
kerubok és trónusok. Ők áll-
nak Istenhez a legközelebb.
II. hierarchia: uralmak, erők
és hatalmasságok. Ők közve-
títenek az első és harmadik
hierarchia között. III. hierar-
chia: hercegségek (az uralko-
dók, törzsek, népek békéjére
felügyelnek), arkangyalok
(főangyalok), és őrzőangya-
lok. A vörös szeráfokat úgy
képzelték, mint akiknek
csak a fejük látszik és hat
szár nyuk van, telve vannak a
legtüzesebb szeretettel.

A kerubok szfinxszerű,
szárnyas lények, színük kék,
vagy arany. A második hie-
rarchia kormányozza a csilla-
gokat és az elemeket. A har-
madik hierarchiához tartozó
hármas hajtja végre közvetle-
nül a teremtett világban
Isten parancsolatait és ren-

delkezéseit. A hercegségek
kiosztják az alsóbb angyalok-
nak az Istentől közvetlenül
kapott parancsokat, és támo-
gatják őket azok kivitelezésé-
ben. Az arkangyalok és an -
gyalok Isten küldöttei és kö -
vetei, kiket különféle okok-
ból a világba küld, és külön-
böző helyek, illetve szemé-
lyek védelmével megbíz. Az
arkangyalokat nagyobb hor-
derejű dolgokért rendeli ki,
az angyalokat pedig a kisebb
jelentőségűekért.

A Biblia az angyalok feje-
delmeinek nevezi a hét ark-
angyalt. Közülük a három
legnépszerűbb neve személy-
név lett. Michael (Mihály), az
ítélkező, a gonosz legyőzője, a
mennyei seregek vezetője, a
harcias (kard és a mérleg).
Gábriel, a hírhozó (liliom, jo -
gar). Rafael, a gyógyító, az
őrangyalok vezetője. Az őr an-
gyalok azok, akik valószínű-
leg a legközelebb állnak hoz-
zánk. Ők azok, akik születé-
sünktől a sírunkig elkísérnek,
és azon fáradoznak, hogy az
élettervünk megvalósulhas-
son. De ahogyan nincs két
egyforma fű, fa, virág, vagy
emberi arc, úgy nincs két
egyforma angyal sem. Való -
színűleg olyan fajta alá- és föl-
érendeltségi vi szony, mint
amelyet mi al kottunk meg a
saját világunk ban, ná luk
nem létezik, inkább feladat-
megosztás van. 

És végül, mit tehetünk
mi, hogy újból aktív része-
sei legyenek életünknek, és
élvezhessük jótéteményei-
ket? Először is tudnunk kell,
hogy jelen vannak, majd
meg kell nyílnunk feléjük,
be kell engednünk őket a
lármás, zűrzavaros, túlzot-
tan is racionális életünkbe.
Erejük folyamatosan jelen
van világunkban. Rajtunk
áll, hogy élünk-e ezzel az
erővel, felhasználjuk-e ma -
gunk, világunk jobbá téte-
léhez, Isten szavának meg-
hallásához. A kapcsolatfel-
vétel mindenki számára
adott. Csupán az észnek,
elmének és a szívnek egy-
szerre kell igent mondania.
Csak egy biccentés, csak
egy halk igen, akarom. S ez
tán soha nem volt még
ennyire sürgető és létfontos-
ságú, mint ma, itt Magyar -
országon, a világon.

Angyalok
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Ara tó
Ta  más És Petneházi Anita.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Kis Mihály (58
évesen), Csarnainé Lipcsei
Mária (60), Dancs Imre
(86), özv. Nagy Zsigmond -
né (60), Hidvégi Mátyás
(81), Kárai Sándor (68),

özv. Veres Istvánné (77),
Kattra Sándorné (70), özv.
Csicsely Mihályné (87),
Such Jánosné (66).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A tizenöt hazai és négy
külföldi vendégcsoport kö -
zött Békés megyét a békési
Belencéres Néptáncegyüttes
képviselte nagy sikerrel. A
Dr. Diószegi László elnökle-
tével bíráló öttagú szakmai
zsűri a Belencéres Néptánc -
együttesnek a táncos sereg -
szemlén nyújtott kiemelkedő
művészeti teljesítményéért
NÍVÓDIJAT adományozott.
A Mahovics Tamás és Szabó
Csaba koreográfiáiból össze-
állított „Színek” című műsor-
ban rimóci magyar, szászcsá-
vási cigány és kétegyházi
román táncokat mutattak be.
A szakmai elismerés odaítélé-
sekor figyelembe vették a
műsorszerkesztést, a folklo-
risztikai hitelességet, a kore-

ográfiai megformáltságot,
szín padi megjelenést, az

ének-zenei előadást és az elő-
adói színvonalat. A békésiek-
nek azért is jelent ez a mosta-
ni elismerés sokat, mert az
elmúlt egy év munkáját mi -
nősítette a szakmai zsűri
vasárnap jelesre. Az értéke-
léskor kiemelték: jó irányba
halad a békési néptáncegyüt-
tes szakmai fejlődése. Maho -
vics Tamás művészeti vezető
tevékenységét dicséri ez az

el ismerés, aki elmondta,
hogy köszöni a táncosok ki -
tartását és munkáját, amivel
bizonyítani tudták, hogy ér -
demesek a kitüntető megbe-
csülésre. A Belencéres Alapít -
vány keretein belül továbbra
is arra törekednek, hogy
magas színvonalú produkció-
kat állítsanak színpadra,
valamint töretlenül folytas-
sák az utánpótlás nevelését.

Nívódíjas Nagykállóban 
a Belencéres Néptáncegyüttes

Az év egyik legfontosabb megmérettetésén vett
részt a békési Belencéres Néptáncegyüttes fel-
nőtt csoportja október második hétvégéjén. Az
idén már a XXIV. Kállai Kettős Néptáncfesztivált
rendezték meg, amely a néptáncmozgalom élvo-
nalába tartozó együttesek egyik legrangosabb
hazai seregszemléje, találkozási és versenyzési
lehetőséget biztosító rendezvénye.  

Félszáz színes fotólapot állí-
tott ki Apáti-Nagy Lajos a
Békési Galériában, és egy csa-
pásra igazolta, hogy a tehetség
nem hagyja magát. Sem kiszo-
rítani, sem félreérteni: és mi -
után a játékos – ugyanakkor
humoros és meghökkentő –
könnyedség a sajátja a fotogra-
fálásban is, vendégeit azonnal
arra ösztönzi, hogy véleményt
alkossanak róla. Persze a mű -
veiről is, melyeknek a zöme –
legalábbis itt – kedvelt világá-
ba vezet, amit nevezhetnénk
szófacsaró képi játéknak is,
vagy kacagtató ötletbombák-
nak, kinek mi tetszik jobban.

Egyszóval nem láttunk még
ilyen fotókiállítást – e sorok
írója biztos, hogy nem – ahol a
kép és a címzés, a segítő szójá-
ték ilyen ellenállhatatlanul
masírozna körbe a falon, és
döbbentené rá vendégeit arra,
hogy a világban mennyi hun-
cutság van, mennyi akaratlan
tanulságos pillanat, mennyi
vicces lehetőség arra, hogy fel-
nőtt módon eljátszogassunk
velük, és a dolgok és esemé-
nyek mögött megérezzük a
sze retet hangulatait is.

Apáti-Nagy Lajos fotólapjai
ebből a világból jöttek a Ga -
lériába, hogy őrizzük csak sok

ideig az An(n)aNász trükkös
látványát az esküvői párról az
ananásszal, a Láthatatlan vil-
lanyszerelő oszlop alatt felej-
tett gumicsizmáit, a Kanalas
gémet, ami fotográfusunk sze-
rint nem más, mint néhány
színes gémkapocs egy evőka-
nálban... Az már nem is meg-
lepő, hogy a Kakaóscsiga ka -
kó porral beszórt igazi csigabi-
ga, és az sem, hogy az Őszi -
Zöldség, azaz a cukorborsó
Apáti-Nagy Lajos szerint egy
kis csomó cukor, egy pohár
bor, és ugyancsak kis csomó só.
Olvassuk csak le a képről:
cukorborsó!

Több mint kiegészítő képsor
a békési, közöttük a Virágok
közt öt tulipánja és templom-
tornya, máshol néhány termé-
szetfotó kínál külön élményt,
és bizonyítja, hogy kiállítónk
ahhoz is ért. Így aztán egy szó-
játékkal is szolgálhatok: Kép -
telenség. Például az, hogy ne
lássuk, Apáti-Nagy Lajos még
számos, nagy kiállítást hoz
majd a Galériába, és nem csak
Békésen, hiszen nagy a világ. A
Képtelenség fotográfiája meg
mi más lehetne, mint egy üres
lap, amin nincs kép. Hogy a
témánál maradjunk... De hát
ez nem rá jellemző. Sass Ervin

Apáti-Nagy Lajos ötletbombái a Galériában

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Békés Megyei
Szervezete két új alelnököt választott. Egyikük Balogh
István, a Jobbik békési elnöke – tájékoztatta lapunkat
Samu Tamás Gergő, a Jobbik Békés me gyei elnöke.

Tisztújítás volt a Fidelitas békési csoportjánál. Az
eddigi elnök, Kis Emese helyét Kárp Imre foglalta el. A
csoport elnökségét így Kárp Imre elnök, és Szabó László,
Mekis András, Kárp Irén, Kárp Edina, mint alelnökök
alkotják (utóbbi ketten újonnan megválasztva).

A jelenleg még aktívak nyugdíját félti Erdős
Norbert országgyűlési képviselő, aki a pénzügyminisz-
terhez kérdést intézett a magánnyugdíj-pénztárak befize-
téseinek értékállóságával kapcsolatosan, tudván, hogy a
pénztári tagok rengeteget veszítettek a befizetett összege-
ikből. A tárcavezető válaszából kiderül, hogy csak 2010-
től (tehát az új kormány alatt) garantálják a befizetések
értékállóságát, és a hozamveszteség kompenzálására egy-
szer, kifizetés előtt van mód.

POLITIKAI HÍREK Az egészség jegyében
A Mentálhigiénés Egyesület Békési Mentálhigiénés

Szolgálata egészségnapot tartott a Borosgyán utcai ingatlaná-
ban. A fő cél a mozgás örömének és az egészségtudatos táplál-
kozásnak a hangsúlyozása, valamint a jóga stressz-oldó hatásá-
nak megismertetése volt. Folytatás november 4-én.



Igen kevés olyan család van ma hazánkban (és a világon), aki-
ket napjaink gazdasági válsága ne érintene valamilyen szinten.
Sajnos, a kilátásaink inkább romlanak, mintsem javulnának.
Egyre több családfenntartó  tárja szét a kezét tehetetlenül, s
adja tudtára a rábízottaknak – akik csak benne bíznak – hogy
vége, nincs tovább. Sokan már az otthonuk megmaradásában
sem reménykedhetnek, mert előbb-utóbb kalapács alá kerül.

Jézus Krisztus időn és örökkévalóságon át hangzó szavai arra
tanítanak bennünket, hogy „ne aggódjatok életetekért, hogy mit
egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodja-
tok. Nem több-e az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál?”
(Máté ev. 6,25.) Majd példaként felhozza az ég madarait és a
mező liliomait, amik Isten gondviseléséből léteznek. S ha ezekre
gondot visel a Teremtő, mennyivel inkább ezt teszi velünk.

A történelem számos időszakában ennél sokkal rosszabb
helyzetet is túléltünk. Igaz, akkor erőteljesebb volt az Istenhez
való kötődés, ami mai világunkra egyre kevésbé jellemző. A
fenti jézusi tanítás a folytatásban éppen erről szól: „…keressé-
tek először Isten országát és igazságát, és ezek is mind meg-
adatnak nektek!”

Merjük elhinni, hogy Akitől az életet kaptuk ajándékul, az
tud is gondoskodni rólunk. Igaz, nem az általunk elképzelt vagy
mások által diktált luxus szintjén, hanem a mindennapi kenyér
áldásával. Bízzuk hát Rá magunkat bizalommal!

Katona Gyula, lelkipásztor

4 2009. október 21.

Itt az ősz, egyre közeledünk a nátha szezonjához. Ez a
betegség talán semmiségnek tűnik, ám sok család számá-
ra pokollá teszi a téli időszakot. 

Megelőzésképpen erősítsük meg gyermekünk immunrend-
szerét a tél beköszönte előtt. Az egészséges táplálkozáson túl
(sok zöldség, gyümölcs fogyasztása) túl végezzünk immunerő-
sítő kúrát akár már októberben elkezdve egészen márciusig.
Adhatunk Béres cseppet, 6 héten keresztül napi 2*5 cseppet
vízben oldva. Hatékonyságát növelhetjük C-vitamin adásával.

Védekezőrendszerünk támogatására legkiválóbbak a
homeopathiás szerek. Ezek természetes úton érzékennyé
teszik szervezetünket a virális kórokozók behatolására. Oly
módon megtámogatják immunrendszerünket, hogy az a
kórokozókat hamar leküzdve, meggátolja a tünetek kiala-
kulását, illetve enyhébb lefolyásúvá teszi a betegségeket.

Egész téli időszakban alkalmazható a következő homeo-
pathiás kúra. 2*5 golyó Echinacea D4, a másik héten napi
2*1 Engystol (gyermekeknél 5 éves kor alatt annyi golyó,
ahány éves a gyermek, 5 év felett mehet az öt golyó).

A legismertebb Ocsillococcinumot is alkalmazhatjuk
megelőzésként heti 1 fiola golyócska elszopogatásával. 

Az előzőekben említett homeopathiás szerek használatá-
nál figyeljünk oda, hogy fémmel ne érintkezzen a szer, bea-
dásához műanyag kanalat használjunk. Illetve kerüljük a
mentolos rágók, cukorkák, fogkrémek használatát a bevétel
előtt és után, mivel ezek gyengítik a szer hatékonyságát. Jó
egészséget mindenkinek!               Nagy Krisztina, védőnő

ERŐSÍTSÜK GYERMEKÜNK IMMUNRENDSZERÉT

Újra rockzenétől lesz hangos a Békés Városi Kulturális
Központ nagyterme. November 14-én, este héttől öt Békés
megyei zenekar csap a húrok közé. Fellépők: Bőregér Band
(Békés), Subway (Mezőberény), Utó-Pia (Békés), Hangfektus
(Békés), Built For Life (Békés). 

A IV. Békési Rockzenekarok Találkozójának sztárvendége az
Alcohol zenekar. A budaörsi formációnak is van Békés megyei
kötődése, ugyanis az énekes okányi származású. A háromtagú
bandának nemrég jelent meg a második nagylemeze, „Házam
egy kocsma” címmel. Régen voltak erre a srácok, úgyhogy igen
jó bulinak ígérkezik az este, már csak abból az apropóból is,
mert a frontemberük itt ünnepeli a születésnapját. Belépő 500
Ft. Bővebb információ: csokmei.gabor@gmail.com. Web:
www.bekesikultura.hu.

Negyedszer is várják
a rockzene barátait Folytatás a címoldalról

A tökkel kapcsolatos prog-
ramok idén is népszerűek vol-
tak. A tökmustrára minden
korábbinál többen neveztek.
Az érdeklődés középpontjá-
ban a legnagyobb tök gazdája
állt. Ezúttal a kilencéves, re -
formátus általános iskolás
Jenei Pétert koronázták Tök -
királlyá, aki a nagyapja kertjé-
ben termett 30 kilós óriáspél-
dánnyal nevezett. Rekord -
számban vonultak fel a béké-
siek ötletesnél-ötletesebb tök-
lámpásaikkal az első nap vé -
gén. A menet élén a Belen -
céres Néptáncegyüttes, Kádár
Ferenc tárogatós, a Tökfilkó
és a Tökkirály haladt. 

Ezeken kívül is sok érdekes
program kínálkozott. Így az
állatvédők által szervezett ál -
latsimogató, a gombafán stop-
polás, a játszóház és a sok me -
se. A gyerekek óriási hévvel
kezdtek el meséket felolvasni a
külön nekik kialakított Me -
sesátorban. Olyannyira nagy
volt az érdeklődés, hogy ezt a
programot a nagysátor alá kel-
lett átköltöztetni. Voltak fellé-
pések is, így a Budai Duó ze -
nés gyermekműsort adott elő,
a sarkadi Funky Mamák koru-

kat meghazudtolóan táncol-
tak, de a Korona utcai ovisok
és az Iciri-piciri Bábszín ház
előadása is emlékezetes volt. 

Amennyire zavartalanul szép
napsütéses, ragyogó idő volt az
első napon, annyira kellemet-
lenné vált másnapra. A vasár-
napi rendezvények közül kie-
melendő Hódos Krisztián sza-
kácsmester életszobrászat
bemutatója. A fiatal szakács, a
békéscsabai Zwack József Ke -
reskedelemi és Vendéglátó ipari
Tagiskola szakoktatója tökből
faragott virágot, emberalakot,
sok érdekes és látványos reme-
ket. Krisztián lapunknak el -
mondta, hogy az ételszobrá-

szattal néhány éve ismerkedett
meg közelebbről, és rendre
eredményesen szerepel az or -
szá gos megmérettetéseken.
Cél ja, hogy tudását előbb-
utóbb nemzetközi színtéren
mutathassa be. 

A rossz idő ellenére egyet-
len program sem maradt el.
Megtartották a pulykaszép-
ségversenyt, és a gyerekek
tökös sorversenyét. Izsó Hu -
nor gombaszakértő előadását
nagy érdeklődés kísérte a
gombák fajtáiról, szedéséről,
fogyasztásáról, más felhaszná-
lási területeiről. Előadását
követően sokan személyesen
kértek tőle tanácsokat, útmu-

tatást a gomba gyűjtéséhez. A
szezon csak most kezdődik. 

Az ételkészítő verseny győz-
 tese Nyeste Andrásné lett, aki
mások mellett tárkonyos gom-
bás pulykaragut és tökmagos
kenyeret készített. 

Volt, aki kifejezetten Petne -
házi Géza szórakoztató műso-
rára érkezett a Tájházba. Az
előadó szüreti nótákat játszott
tangóharmonikán, majd szin-
tetizátoron szórakoztató mu -
zsikát adott elő. Felléptek még
az Eötvös tagiskola nö vendé-
kei, a Teleky utcai ovisok, vala-
mint a Vadrózsa Asszony kórus.
Jutalmazták a Töktündér
című alkotópályázat munkái-
nak készítőit. A Tombola -
sorsolás fődíja Horváth Haj -
nalka alkotóművész, a Nefe -
lejcs Egyesület tagja „Töktün -
dér” című akvarellje volt. 

Balog Gáborné egyesületi
elnök azzal zárta be a negye-
dik Tökmulatságot, hogy jö -
vő re hasonlóan színes progra-
mot állít össze az egyesület,
amely addig sem pihen. Leg -
kö ze lebb a Luca-napi rendez-
vénye kapcsán hallhatnak ró -
la a békésiek. Szegfű Katalin

/Számos fotó a Tökmulat ság ról
a www.bekesiujsag.hu oldalon/

Olimpiai aranyérem a Tökmulatságnak
LÁTOGATÓCSÚCS A TÁJHÁZBAN

Az „ESÉLY” Állat és Ter -
mészetvédő Közhasznú Egye -
sület tagjai a békési dögtelep-
nél kikötve találták ezt a csont-
sovány, öreg, nagyon rossz álla-
potban lévő kutyát. Kérjük, ha
valaki ráismer erre a kutyusra,
vagy látta valahol értesítsen
bennünket. Köszönjük! Tele -
fonszám: 30/98-17-654 ill.
70/94-73-504.

Kiverték, megkínozták

Ha nem mennek jól a dolgok, mi a legegyszerűbb, hát a
magyarázkodás. „Válság van” – ezt halljuk újra és újra.
Ahol pedig válság van, ott sok jót ne reméljen a földi halan-
dó. Szoktassuk magunkat a rossz hírekhez, csődökhöz és
megszorításokhoz. Alighanem kapunk még a fekete leves-
ből. Addig is megpróbálják átnevelni az embereket, a csüg-
gedőket. Elhitetni, hogy az élet a létminimum alatt is szép
lehet. Csakhogy már a világválság előtt is milliók éltek itt-
hon létminimum alatt. A nemzet leszakadt rétegeit húsz
éve nem veszi észre a politikai elit. Rettegnek a munkanél-
küliségtől, a kilakoltatásoktól, az utcára kerüléstől, miköz-
ben meg röpködnek a milliók BKV-sok végkielégítéseire,
politikusoknak, bankároknak, meg ki tudja még hova.

Európai vágyálmaink messze szálltak, most úgy fest,
sosem fogjuk elérni a nyugati életszínvonalat. A magyar-
ság elfogy, a fiatalok külföldre mennek dolgozni, az öregek
nyomorognak. Sokak lelkében van seb. 

Húsz év alatt sokat láttunk már, sok pudingot megkós-
toltuk, több kormányt megéltünk már. Nem akarunk
négyévenkénti szavazógép lenni, mert a mi bőrünkről, a
mi életünkről van szó.                  Szűcs László (Murony)

A Békési Kistérségi Iskola
három tanulója vett részt
Bu dapesten az országos vers
és prózamondó gálán: Hege -
dűs Dávid (Karacs Tagis -
kola, ta nára: Földesi Mag -
dolna), Izsó Emese (Dr.
Hepp Tagiskola, tanára: Ki -
rályné Fehér Ág nes), Reszelő
Zoltán (Eötvös Tagiskola,
tanára: Balogh Eri ka). A
gyerekek részvételi és utazá-
si költségeit a békési önkor-
mányzat vállalta, melyért

Balogh Erika, munkaközös-
ség-vezető lapunkon ke resz-
tül mond köszönetet.

Hárman jutottak el az
országos versmondó gálára

Kállai Jenô 
Alapítvány

(5630 Békés, Jantyik u. 21-25.)
köszönetet mond 

mindazoknak, 
akik 2008-ban 

adójuk 1%-át felajánlották 
az alapítvány részére.

A kilencéves Tökkirály, Jenei Péter koronázásának pillanata

Békés Város Önkormány za ta
pályázat útján történő bérbea-
dásra meghirdeti a tu lajdonát
ké pező alábbi üzlethelyiségeket:

– Békés, Kossuth u. 30.
szám (41 m²-es) A bérleti díj:
21.200 Ft/hó+(ÁFA)

– Békés, Széchenyi tér 4.

szám (244 m²-es) A bérleti
díj: 80.000 Ft/hó+(ÁFA) 

Részletes tájékoztató kérhe-
tő a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Bé -
kés, Petőfi u.2. 36-os iroda).
Benyújtási határidő: októ-
ber 30. (péntek) 14 óra.

Ingatlan hirdetmény
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Ha Obama Béke-Nobeldíjas lehet, akkor... Nobel-díj
biankóként, hogy majd Obama talán felgyorsíthatja a
békefolyamatokat – nevetséges. És tényleg itt tart a világ.
Legalábbis itt tart a díjat odaítélő bizottság, amely nem
először csúfolja meg a díj szellemét, üzenetét. Leértékeli
ismét: a hatalom valamilyen szintű képviselőjét, birtoko-
sát tünteti ki. Nobel-békedíj nem jár a hatalom semmi-
lyen szintjének. De jár a hétköznapi élet képviselőinek, az
ismeretleneknek, akik a nap huszonnégy órájában jól vég-
zik a dolgukat, gyógyítanak vagy házakat  építenek, sok
békés házat, amelyek összeérnek egy békés hazává. Baj,
hogy Obama elfogadta a díjat. Baj, hogy megajánlották
neki. S baj, hogy békét ez sem fog teremteni. 

A Bajnai Gordon által beterjesztett költségvetés emberte-
len, megalázó és cinikus is mondta Szita Károly. Embertelen,
mert a leginkább kiszolgáltatottakat sújtja: a gyerekeket, az
időseket és a betegeket, megalázó, mert segélyre kényszeríti
a dolgozni képes embereket és cinikus, mert miközben azt
mondják, hogy az önkormányzatoknak nagyobb lesz a moz-
gástere, 180 milliárd forintot elvon a szektortól. 

– Húsz éve az volt a vá gyam,
hogy kijussak München be egy
Bayer München focimeccsre és
az októberi Sörfesztiválra. Ez
végre a múlt héten teljesült is.
Zenélek, és ezt szeretném foly-
tatni a jövőben is. Jó lenne
minél magasabb színvonalat
elérni ezen a téren. Elég sokáig
kerestem az egyéniségemhez
legközelebb álló tevékenységet,
s ennek köszönhetően többféle
végzettségem is van, (cukrász,
középfokú szoftverüzemeltető,
művelődésszervező főiskola) de
mára úgy érzem megtaláltam a
helyemet a rendezvényszerve-
zés terén. Ebben az a jó, hogy
sokféle embert ismerek meg,
baráti kapcsolatokat alakítha-
tok ki és szeretem az állandó
pörgést is, amit itt meg is talá-
lok. Bár a családomtól külön
élek, napi kapcsolatban va -
gyunk egymással. A szüleim

indítottak el azon az úton,
amelyen most haladok, és min-
dig is támogattak minden
téren. Az öcsém, Gergő, Sar -
kadon némettanár, s bár vele is
jó a kapcsolatom, ritkábban
találkozunk, hiszen ő is éli a
maga életét. A zenélés mellett
szívesen utazom, túrázom, já -
rok koncertekre, vagy csak ott-
hon hallgatom a muzsikát.

– Milyen Csökmei Gábor, a
zenész?

– Általános iskola 3. osz-
tályába jártam, amikor beirat-
koztam a zeneiskola ütős sza-
kára. Már akkor is, mindig is
szívszerelmem volt a dob,
vonzott a ritmus varázsa. Be -
kerültem a fú vószenekarba,
ahol a mai napig kisegítek.
Két évig próbáltam megba-
rátkozni a trombitával is, de
„kiütéssel” győzött a dob.
Majd magánúton megtanul-

tam tangóharmonikán és cite-
rán is játszani bizonyos szin-
ten, de a szintetizátor és az
éneklés sem idegen tőlem,
sőt… Milyen szinten műve-
lem? Én magammal sohasem
vagyok igazán elégedett, min-
dig jobbat szeretnék. Nem
vagyok ugyan profi zenész, de
szívből csinálom. Soha nem
érzem munkának. 

– Tudtommal zenekarod is
van. Mesélj erről!

– Két zenekarom is van, bár
az egyik csak kétszemélyes. Ez
utóbbiban a tesómmal ját-
szunk együtt. Ő énekel, szaxo-
fonozik, kongázik, én pedig
énekelek és szintetizátorozok.
Vendéglátós zenével lépünk fel
fesztiválokon, céges rendezvé-
nyeken, lakodalmakban, a vá -

rosban és persze bárhol, ahová
hívnak minket. Korom nál fog -
va közelebb áll hozzám a rock
zene és a „Hangfektus” zene-
kar. Ez a csapat a tavalyi görög
esten állt össze a jelenlegi felál-
lásban az énekesünk kivételé-
vel, aki az első próbánkon csat-
lakozott hozzánk. Az egyetlen
hölgytag Kucus, a szólógitáro-
sunk; az énekesünk Attila;
Kászi a ritmusgitáros; Bálint a
basszusgitáros; Gergő öcsém
szaxofonozik, kongázik, én pe -
dig a dobot püfölöm. Egy más
kedvéért és önmagunk örömé-
re muzsikálunk együtt, amikor
tehetjük koncertezünk, de soha
nem szeretnénk tömegcikké
vál ni. Egyelőre egy saját szá-
munk van csak, és főleg feldol-
gozásokat játszunk, de arra
törekszünk, hogy minél több
saját zenét írjunk. A kulturális
központban próbálunk és ott
lesz a következő fellépésünk is
november 14-én a Subway,
Uto-Pia, Built For Life, a Bőr -
egér Band és az Alcohol zene-
karok társaságában. A ren dez-
vényre minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!              Gugé

Következő lapszámban interjút
közlünk Ungor Zoltán íjásszal.

A KIS dobos
Miért kis? Mert ifjú, mindössze 28 éves, és köz-
vetlen szerény fiatalember Csökmei Gábor
zenész. Miért a csupa nagy betű? Mert mégis
inkább nagy a maga nemében, mert már bizonyí-
tott és még szép jövő áll előtte, mint az a beszél-
getésünkből is kiderül. Engedjék meg hát, hogy
bemutassam Önöknek Csökmei Gábort, a
magánembert!

ÉRZELMES EVÉSZAVAROK
Evési szokásainkban hangulatunkat, lelkiállapotunkat, ér -

zelmi szükségleteinket látjuk tükröződni. A kedves, mosoly-
gós, gügyögő kisdedet „ennivalónak” találjuk, szerelmünket
„édesemnek” szólítjuk, s tudjuk, hogy a „férfi szívéhez a gyom-
 rán keresztül vezet az út”. 

Az evés egyúttal kommunikációs történés. Valamennyien
őrizzük néhány családi ebéd, vacsora, ünnep hangulatát.
Egy-egy íz, illat néha teljesen váratlanul kellemes emlékeket
hoz felszínre. Ezért fontos, hogy a családi étkezések a lehető
legkellemesebb légkörben teljenek. Sajnos az utóbbi években
egyre ritkábbak a közös étkezések. A családtagok külön-
külön esznek, vagy bekapnak valamit, amikor éppen meg-
éheznek, ha meg együtt ülnek le, nem a szépen megterített
asztal, hanem a televízió elé csücsülnek. 

Az édességek gyermekkorban dicséretet, jutalmat, elfogadást
szimbolizálnak, ennek megfelelően az édesség utáni vágyódás,
a nassolás gyakran szeretethiányt, elismerés utáni vágyat, más-
kor unalmat, önvigasztalást jelez. Akik életükben legfontosabb-
nak a biztonságot, stabilitást, állandóságot tartják, általában az
egyszerű, kiadós ételeket, különösképpen a kenyeret, főtt tész-
tákat kedvelik. A konzervatív ízlés igen gyakran konzervatív
gondolkodással társul, míg azok, akik szívesen próbálnak ki új
ízeket, egzotikus ételeket, szívesen fogadják az új ingereket, új
benyomásokat, szinte keresik az élet kihívásait. Akik a fűszeres,
erős ételeket kedvelik, azok néha még akkor is szeretik a kihí-
vásokat, ha azok nehezen elviselhetők. 

Érzelemmel fűszerezet jó étvágyat kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

EGÉSZSÉGNAP
-Szent András Havában
2009. november 4-én 

9.00-12.00 óráig
INGYENES: koleszterin, 

vércukorszint mérés, salá-
ta-, gyógyteakóstoló

Egészségfejlesztési tanácsadás,
konzultáció, könyvajánló

Helyszín:
Békési Mentálhigiénés Szolgálat

Békés, Borosgyán u. 1/1.

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)

A Kenderesi Vadvirág
Nép  dalkör szervezésében im -
már tizennegyedik alkalom-
mal rendezték meg a Kato -
na dalok Fesztiválját a Ken -
de resi Mó ricz Zsigmond Mű -
ve lődési Ház ban. A fesztivá-
lon 25 népdalkör, együttes és
szólista lépett fel, köztük az

öt békési előadó, a Hagyo -
mányőrző Népdalkör (János
Hajlanka vezetésével), a Bé -
kési Fér fikórus, Hégely
László citerás-énekes, Andor
László citerás, és a Körös
Citeraegyüttes. Mindannyian
nagy sikert arattak a katona-
dal találkozón. 

Békésiek is felléptek 
a katonadalok fesztiválján

A békéscsabai Jókai Szín -
házban a Fehér Bot Világ nap -
ja alkalmából tartott rendha-
gyó előadáson a Vakrepülés
Színtársulat lépett fel, mely-
nek tagjai maguk is látássé-

rültek. Később a közönség
különféle játékokkal kipróbál-
hatta, milyen nehéz tájéko-
zódni a vakoknak. A megyei
rendezvényen részt vettek bé -
kési látássérültek is.

Vakok énekeltek vakoknak



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Csinosnak mondott 19 éves családi ház
keresi új párját. Tel.: 20/346-77-00.
Békésen szép környezetben a Fáy utca 10.
alatt 3. emeleti, kétszobás,  középső, felújí-
tott klímás lakás eladó. Érd.: 70/389-29-66.
Békésen a Fürdőhöz közel ház eladó.
Érd.: 70/779-55-50.
Ház eladó Békés, Szarvasi u. 74. Tel.:
20/94-35-071.
Fáy utcában földszinti 51 m2-es lakás
eladó. Érd.: 30/423-25-85.
Békésen, a Fürdő közelében, a Dózsa Gy.
u.- Nyárfa u.- Árok u. által határolt terüle-
ten, egyszobás, összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: 30/21-41-229.
Eladó kétszobás kertes ház a Teleky u. 68.
sz. alatt. Tel.: 30/25-73-681.
Eladó 2,5 szobás kertes ház a Kert u. 4.
sz. alatt. Tel.: 20/803-44-08.
Háromszobás ház eladó vagy értékkülön-
bözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
30/320-60-71, 70/94-23-090.
Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Érd.: 30/320-60-71, 70/94-
23-090. 
Garázs eladó az Ék utcai újépítésű garázs-
 soron. 70/32-59-887.
Békésen a belvárosban, négyszobás csa-
ládi ház, melléképülettel, garázzsal eladó.
Érd.: 30/260-54-21.
Városközpontban 90 m2-es családi ház
eladó. Rendezett udvar, két kocsibejáró,
fűtés: gázkonvektor + csempekályha.
Ásott kút és tárolók. Épülő uszoda 5 perc-
re. Érd.: 30/900-43-53.
Tarhoson új építésű (10 éven belül) 120
m2-es családi ház eladó. 70/238-32-42.
Főútvonal mellett 85 m2-es kétszobás, ét -
kezős, összkomfortos családi ház eladó
nagy udvarral. Szobában parketta, másutt
járólapok, minden ablakon redőny. Tel.:
20/39-55-033.
Tarhoson háromszobás családi ház eladó.

30/95-57-484.
Békésen igényesen kialakított kétszintes,
ötszobás, két fürdőszobás ház zöldöve-
zet ben eladó. Ár megegyezés szerint.
érd.. 30/411-08-57.
Dánfokon kétszobás, összkomfortos nya-
raló eladó. Érd.: 20/353-70-72.
Borosgyáni hármas tavon horgászrész
eladó. 30/30-11-097.
Központban 2+fél szobás családi ház
garázzsal, sok melléképülettel eladó. Érd.:
70/222-75-11, 414-117.
Ház nagy udvarral eladó Békésen a
Lórántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 634-214.
Elcserélném a Veres Péter téri 48 m2-es
lakásomat kisebb komfortos kertes házra
értékegyeztetéssel. Érdeklődni egész nap
telefonon: 70/630-44-63, 416-733.
Békésen második emeleten 58 m2-es la -
kás eladó. Kétszobás kockaházra cserél-
hető. 30/431-92-98.
Békésen ház eladó. 70/638-12-45.
Egyszobás, földszinti, erkélyes lakás
eladó. 30/693-21-91.
Kétszobás ház eladó Békésen a Deák F. u.
11. alatt. Érd.: Deák F. u. 13. tel.: 634-029.
Békésen a Rákóczi u. 51. alatt telek eladó.
Rajta új építésű 54 m2-es melléképület.
Érd. a Kereszt u. 3. alatt délután.
Kétszobás, fürdőszobás kisebb ház a Ke -
serű soron eladó. Érd.: 414-087.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka-
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -
cse rélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkom for -
tos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Vizesfáson téglaépítésű hűz eladó 803
m2-es telken. Víz, villany megoldott. Irány -
ár: 500 ezer Ft. Érd.: 30/53-68-316.
Tarhoson 1330 m2-es építési telek eladó.
Közművesített, alappal-lábazattal, 2012-ig
érvényes építési engedéllyel. Érd.: 30/491-
18-65. Irányár: 2 millió Ft.

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.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás, vegyes falazatú tár-
sasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
nagyon olcsón eladó. Irányár: 4,9 millió
Ft. Telefon: 30/48-63-178.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békés, Veres Péter tér 8/B 3/8. lakás
eladó. Tel.: 30/844-09-07, 30/223-22-36.
Érdeklődni a Meggy u. 2/1. alatt vagy a
helyszínen. Irányár: 5,2 millió Ft.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen a Fáy utcában rendezett I emele-
ti egyszobás lakás eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Érd.: 30/696-78-98.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás + nappalis felújított ház el -
adó. Gáz és központi fűtéses, rendezett ud -
var, nagy garázs, melléképületek. Irányár: 8
millió Ft. Érd.: 70/22-14-716. Érd. egész nap.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Békésen a Kölcsey utcában egyszobás,
összkomfortos családi ház parkosított
udvarral és gyümölcsös kerttel, teljes be -
rendezéssel eladó 8,5 millióért. Tel.:
30/313-30-44.
Békés belvárosában 1 + 2 félszobás
lakás eladó. Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.:
70/422-32-77.
Háromszobás, összkomfortos téglafalaza-
tú családi ház eladó. Békés, Zsinór u. 9.
Tel.: 70/428-60-75. Irányár: 9,5 millió Ft.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Kalász utcában kétszobás
csa ládi ház nagy parkosított udvarral, tel-
jes berendezéssel eladó. Ár: 10,5 millió Ft.
Tel.: 30/313-30-44.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen Teleky u. 87/1. alatt háromszobás
ház garázzsal nagy udvarral eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 20/475-26-72.
Gyulán a Vásárhelyi P. u. 2-ben háromszo-
bás, 74 m2-es felújított lakás eladó.
Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 30/337-81-47.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
Békésen, háromszobás összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Parkosított udvar, garázs,
mel léképületek, fúrt kút, gáz és vegyes tüze-
lés. Csere is érdekel. Irányár: 14 millió Ft.
Tel.: 70/505-97-05, 70/329-21-06, 412-707.

KIADÓ INGATLAN

Békésen Kossuth utcai, 3. emeleti, egy-
szobás lakás november elejétől albérletbe
kiadó. Telefon: 30/326-36-29.
Békésen belvárosi lakás kiadó. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 70/422-32-77.
Egyedülálló nőnek lakás kiadó. Mege gye -
zés szerint. Tel.: 413-431.
Békésen kétszobás, igényesen felújított
lakás kiadó. 25.000 Ft/hó+rezsi. 30/555-
47-10.
Békésen az Adyn, kétszobás, III. emeleti
lakás albérletbe kiadó. Tel.: 70/388-28-75.

KERT
Békésen, a Szekeres-tanya mögötti ré -
szen bekerített kert eladó. Víz, villany van.
30/95-57-484.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Malomasszonykertben 930 m2-es zártkert
lakható épülettel, villannyal, fúrt kúttal
eladó. Ára 1,6 millió Ft. Tel.: 415-392
Nagykertben háromkvadrát kert eladó kis
faházzal. Érd.: 20/622-81-10.
Jégvermi kertben 1454 m2 kert kövesút-
hoz 20 méterre eladó. 30/570-81-42.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospin-
cével kedvezményes áron eladó. Érd.:
30/51-80-728.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Suzuki Swift 94-es bal féltengely és 2 db
hármas ablak beüvegezve redőnnyel
eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Lada Samara 1300-as, műszaki nélkül
eladó. Tel.: 20/567-28-81.
Megkímélt 1200-as Lada több alkatrész-
szel, pótkerékkel eladó. 643-713.
Eladó Opel Astra 1.4 személygépkocsi friss
műszakival, megkímélt állapotban, 125 MZ
motorkerékpár jó állapotban, rotához járó
kerék. Zöldfa u. 1. Tel.: 30/452-39-38.

ÁLLAT
Indiántarka pónikanca, fejőstehén, borjúk
eladók. Tel.: 30/246-96-79.
Shih-tzu és mopsz kannal fedeztetést vál-
lalok. Érd.: 30/260-54-21.
Másfél éves Újfundlandi szuka költözkö-
dés miatt eladó. Tel.: 20/975-20-24.
6 éves mopsz szuka kutya eladó. Érd.:
30/260-54-21.
Fajtiszta trikolor (háromszínű) szuka
Beagle kutyus eladó. 20/240-38-20.
Beagle kiskutyák eladók Békésen. 70/
361-82-27.
8 hetes török angóra kiscicák eladók.
Érd.: 30/260-54-21.
Nyolcéves herélt ló eladó. 30/670-29-83.
Bakkecske eladó. 634-507.

Eladó pecsenyekacsa, liba. Békés, Raktár
sor 24.
Eladók hathetes házi nyulak és postaga-
lambok. Érd.: 30/98-74-958.
Eladók fekete hosszúszőrű hollandjuhász
kantól és németjuhász szukától hathetes
kiskutyák a Hargita u. 15. sz. alatt. Érd.:
30/463-88-11.
5 hetes shih-tzu kiskutyák november ele-
jei elvitellel eladók. 30/260-54-21.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Munkát keresek: német nyelvoktatás, korre-
petálás, felkészítés érettségire, nyelvvizs -
gára, külföldi munkavállalásra. Tel.: 30/476-
93-80.
Informatikushallgató munkát keres: szá-
mítógépek javítása, karbantartása, webol-
dal készítése német nyelven is. Tel.: 30/
242-1282
Csökkent munkaképességű férfi  munkát
keres. Személyautóval,  nagyméretű után-
futóval fuvarozást vállal hétvégén is, vala-
mint megfelelő végzettséggel és gyakor-
lattal biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.:
30/246-9679
Vállalok takarítást, bevásárlást. Érd.:
70/251-20-70.
Megbízható nő vállal idősgondozást, taka-
rítást, bevásárlást, orvoshoz kísérést,
gyermekfelügyeletet. Érd.: 70/242-90-08,
egész nap.
Matematika és rajzoktatás vállalok. 415-221.
Fekvőbeteg teljes ellátását szakképzett
egészségügyi dolgozó vállalja. Időbeosz tás
megbeszélés alapján. Tel.: 20/39-55-033.
Nyugdíjas fejlesztőpedagógus autista, hi -
peraktív, részképesség-zavaros, sérült gyer-
 mekek fejlesztését, felügyeletét vállalja. Tel.:
30/976-85-03.

EGYÉB
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes,
nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha ki -
egészítőkkel együtt, vagy külön. Az ár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
Kandallóba, kályhába, kazánba jól hasz-
nálható, magas fűtőértékű szalmabrikett
kap ható vagy megrendelhető. Tel.: 416-
285, 70/94-97-145.
Eladó: kisipari betonkeverő, terménydará-
ló, kukoricamorzsoló, új Tefal olajsütő.
30/320-60-71.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terményda-
ráló, mosdókagyló, WC-csésze, vaskerí-
tés kapuval. Tel.: 30/246-96-79.
2 db régi, benzines öngyújtó, régi köny-
vek, rádiók, lemezjátszók és 2 db tükrös
szekrény eladók. 30/260-54-21.
Megvételre keresek párszáz darab nagymé-
retű (30x15x7 cm) Jantyik téglát Bé késen.
Ajánlatokat a bekesi.tegla@citromail.hu
címre kérek vagy a 20/221-34-69-es szá-
mon várok.
Panasonic autórádió, keleti autóra tető-
csomagtartó eladó. 30/514-47-57.
Kétkerekű kézikocsi eladó. 415-221.
Mezőberényi, jó állapotú bontott, hódfarkú
cserép eladó. Ára: 20 Ft/db. Tel.: 643-588.
10 mázsa árpa eladó. Tel.: 30/391-04-32.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.

Háromkerekű robbanómotoros moped,
há romkerekű kézihajtású bicikli és egy
kerekes szék eladó. Ár megegyezéssel. Tel.:
634-788.
Jó fűtőképességű hordozható kályha eladó.
Irányár: 23 ezer Ft. Érd.: 70/422-32-77.
Eladó 40 mázsa őszi búza vetőmag. Mar -
tonvásári Béres II Vetőmagüzemben elő-
készítve, zsákos. 30/232-29-89.
Kör kóróbála eladó kedvező áron. Érd.:
30/262-95-79.
2 db Textima ipari varrógép, 1 db Textima
négyszálas Interlock gép eladó. Érd.:
70/572-68-98.
Édes fűszerpaprika eladó. 20/920-74-74.
Parkosításhoz luc és ezüstfenyő eladó.
Érd.: 70/553-63-10.
Eladó 200 l hűtő, gáztűzhely, gyermekjáró-
ka, terménydaráló, 3 db gázpalack, 2 db fo -
tel, ágybetét, Orion tévé. Tel.: 70/408-50-14.
Vegyestüzelésű használt kazán eladó.
Érd.: 30/912-14-80.
3000 Ft-ért eladó 1 db sport babakocsi, és
fiú ruha 56-os mérettől. Érd.: 70/39-535-28.
Babetta, Karancs 4-es gáztűzhely és 220
V-os terménydaráló eladó. 70/215-93-56.
Nyár tűzifa eladó. 30/415-50-95.
Jó állapotban lévő automata mosógép
eladó. Érd.: 20/661-85-79.
Bontott kisméretű tégla eladó 25 Ft/db.
Érd.: 30/439-70-19.
Nagyméretű szobanövények eladók. 20/
342-96-52. Este 411-940.
P4-es „irodai” számítógép olcsón eladó.
Érd.: 30/907-64-21.
Befont üvegek, leánderek (rózsaszínű,
fehér, vajszín) eladó, valamint kisméretű,
virágzó kaktusz is. Tel.: 416-144. Békés,
Deák F. u. 39.
Szép nagy csavartpálma eladó. Érd.:
20/622-81-10.
Szilvacefre eladó. 634-507.
Cd-s autósrádió, ágyszivacs, kispolski mo -
or, szövőszék, vaskerítés betét eladó. Érd.:
30/376-69-16.
Középkorú nő eltartási, gondozási szerző-
dést kötne idős nénivel vagy bácsival. Tel.:
20/98-30-794.
Körbála kóró eladó. 70/284-56-62.
20 l idei körtepálinka eladó 2200 Ft/l. Tel.:
20/254-58-10.
Kifogástalan állapotú ipari varrógép eladó.
30/32-42-111.
Régi és új (különleges formájú) üvegpa-
lackokat keresek. Cserébe értük könyve-
ket, fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tud-
nék adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/
603-18-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra 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.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fű zős  menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban
van. Próbálni lehet. Érd.: 70/32-11-594.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, polcos szekrény, ruhane-
műk, egyebek. 70/234-64-19.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT 

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

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
AZ APRÓHIRDETÉSEK MAXIMÁLIS TERJEDELME

15 SZÓ LEHET.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 26.

Az október ősz, a „vénasszo-
nyok nyara”. Érnek a gyümöl-
csök: szőlő, alma, körte, dió,
mogyoró. Feladatunk a szüre-
telés, betakarítás, a tárolás és/
vagy feldolgozás. Egy jól ápolt
gyümölcsöskertben min dig
több terem, mint amit egy csa-
lád egy idényben el tud fo -
gyasztani. Ha van megfelelő
hűvös, fagymentes helyünk,
akkor ott tárolhatjuk. A betá-
rolt gyümölcsöket rendszeresen
ellenőrizzük, és válogassuk,
hogy a rothadt gyümölcs ne
fer tőzze meg a többit. Más ré -
szét befőzhetjük, lekvárt, gyü-
mölcslevet készíthetünk belőle,
vagy lefagyaszthatjuk. Zöld -
ség félék között legkönnyebben
tárolható a burgonya. Rak tá -
rozásánál fontos, hogy az ép,
egészséges szemeket válogassuk

ki. Sötét, hűvös helyen, vászon
vagy necc zsákban tartsuk. Vi -
gyázzunk, hogy ne fagyjon
meg, de a meleg is árt neki. Jól
ellenáll a hagyma, a fokhagy-
ma. Csokorba kössük, fonjuk
koszorúba, vagy necc hálóban
függesszük fel száraz, hűvös
helyen. Október vége előtt ne
szedjük fel a céklát, káposztát.
A sárgarépát, petrezselymet,
zellert nyirkos helyen, homok-
ban elkeverve tárolhatjuk. A
gyümölcs-zöldség szedéskor
növényi hulladékok keletkez-
hetnek. A beteg növényi részek
kivételével a zöld növényi
részeket, sőt a vékony gallyakat
is komposztálhatjuk apróra
összevágva. Az összetevőket a
komposztra rétegezzük, és egy
földréteggel betakarjuk, meg-
öntözzük.                  Dacziné

Kerti kalendárium 
OKTÓBER

Előző lapszámunkban már
írtunk a Békésre érkező szoci-
ális boltról, most újabb részle-
tek láttak napvilágot az
elképzeléssel kapcsolatban.

A Békési Önkormányzat
több hónapja keres olyan part-
nerszervezetet, amely felvállal-
ná egy elsősorban alapélelmi-
szereket (zöldség, gyümölcs,
tej, tojás, pékáru, liszt, cukor,
só, stb.) forgalmazó szociális
bolt megvalósítását. A helyi
önkormányzat elképzelései
egybeestek a Szent Lázár
Alapítvány terveivel, így jelen-
leg is tárgyalások folynak a
megvalósítás menetéről és a
helyszínről, mely az önkor-

mányzati tulajdonú, Ady
Endre u. 1. szám alatt lenne.

Az üzlet elsősorban a
MAGOSZ szervezetén keresz-
tül jutna árukészlethez,
másodsorban Békés megyei
termelőktől, kisárutermelők-
től vásárolna helyi terméket,
de mindenképpen csak
magyar élelmiszert árusítana.
Az üzlet megnyitása városi
érdek is, hiszen erősítheti a
helyi gazdák pozícióit, így az
önkormányzat minden eszkö-
zével segíti a megvalósulást.

Amennyiben minden a ter-
vek szerint halad, úgy már
karácsonykor teli polcok vár-
ják a békési vásárlókat.  

Karácsonykor 
nyithat az első 

békési szociális bolt!BÉKÉSI TEJTERMELŐK RÉSZÉRE!

Békés Város Önkormányzata a Vállalkozói Cent rum -
mal közösen várja azon helyi tejtermelők jelentkezé-
sét, akik vállalják egy, a városban beállított tejauto-
mata üzemeltetését önkormányzati támogatással!

Részletes tájékoztatást ad:
Domokosné Bartyik Márta, Vállalkozói Centrum – Bé -
kési Inkubátorház menedzsere
Tel.: 06/20-281-55-90, E-mail: vallcentrum@invitel.hu

Andor János, Békés Város Önkormányzat
Tel.: 06/70-204-76-31, E-mail: andorjanos@gmail.com

FELHÍVÁS

BÉKÉSI ÚJSÁG Hírportál
www.bekesiujsag.hu
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A fordítási hibák tanulmányozása kifogy-
hatatlan örömök forrása. „Tudományos
nevük” leiterjakab. Egy fiatal tudósító vala-
mikor a kiegyezés környékén azt a feladatot
kapta, hogy írjon egy hatalmas hőlégballon
párizsi próbaútjáról. Igen ám, de pénz híján
kénytelen volt egy bécsi lap cikkéből „ihletet
meríteni”, s a Magyar Sajtó kiadásában az
alábbi épületes mondat látott napvilágot:
„Fel, fel, oly magasra akarunk szállni, mint
Leiter Jakab!” Úgy gondolta talán, hogy a
fent nevezett úr egy korábbi híres repülő volt,
valójában azonban egy bibliai utalásról van
szó: a menny felé törekvő Jákob lajtorjájáról.

Természetesen ma sem kell a szomszédba
menni néhány (nevetést keltő) félrefordítá-
sért. Egy műszaki cikk használati utasításán

olvasható: „Ügyeljen rá, hogy rendesen
bekattanjon!”, míg egy fagyasztott termék
elkészítési javaslatában az áll: „Zsírban
úszva aranysárgára sütjük.” Talán Önök is
furcsállották már, miért üvegcipőt viselt
Hamupipőke a bálon, nos nem üvegből,
hanem mókusszőrből volt a lábbeli – nem
kevésbé bizarr, de kétségtelenül kényelme-
sebb megoldás.

Egy kétnyelvű útjelzőtábla angolul a
következőre figyelmezteti a sofőröket:
„Kamionoknak behajtani tilos, csak helybe-
li utasoknak fenntartva.” Alatta walesiül
(ugyancsak húszcentis betűkkel) nyomtatva:
„Nem vagyok az irodában, de kérem, küldje
el számomra a fordítanivalót!”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
RENDESEN BEKATTANNI

Október 24. szombat 12:30 
Békés Megyei Öregfiúk – Parlamenti
Válogatott nagypályás labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya (Szarvasi út)

Október 24. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Csömör KSK férfi bajnoki
kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Október 25. vasárnap 10 órától egész nap
II. Fregolina Kupa Tánciskolások Társastánc
Versenye. Belépőjegy: 850 Ft/fő.
Művelődési központ

Október 26. hétfő 17 óra
„Barangolás a régi Békésen” – Ferenczi Sándor
épí té sztechnikus előadása. 
Szervező: a könyvtár és a városvédő egyesület.
Könyvtár

Október 27. kedd délelőtt és délután
Egészségnap a Dózsa utcai Idősek Klubjában.
Előadás, masszírozás, véradás.
Dózsa Gy. u. 36.

Október 27. kedd 18 óra
Irodalmi kávéház kanizsai színművészekkel.
Kulturális központ

Október 28. szerda 16 órától
Békési Kertbarát Kör klubfoglalkozás.
Nyugdíjasok Háza

Október 30. péntek  8 óra -11.30 
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

November 4. szerda 9-12 óra
Egészségnap a Mentálhigiénés Szolgálatnál.
Ingyenes koleszterin- és vércukorszint mérés, salá-
ta- és gyógyteakóstoló, egészségfejlesztési tanácsa-
dás, konzultáció, könyvajánló.
Borostyán u. 1/1.

ELŐZETES AJÁNLAT

„Magyar Piéta” című dráma a Magyar Kanizsai
Udvari Kamaraszínház előadásában november 10-
én 19 órától a kulturális központ nagytermében.
Átdolgozta és rendezte: Andrási Attila. Szerep -
lők: Vágó Kriszta, Bicskei István, Incze József,
Molnár Zoltán. Jegyárak: októberben: 1500 Ft,
november 9-ig 1700 Ft, előadás napján 2000 Ft.
A dráma a 2004-es kettős állampolgárságról
szó ló magyarországi népszavazásról szól, miköz-
ben egy színtársulat tagjainak lelki világában is
bepillantást nyerünk.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKTÓBER 21-NOVEMBER 4. KÖZÖTT
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A Békési Városvédő és
Szépítő Egyesület szervezésé-
ben több mint 10 éve ifjúsági
delegáció utazik ki Arad váro-
sába, ahol minden évben
megemlékeznek az aradi 13
vértanú kivégzéséről. Így idén
is, ennek az események a 160.
évfordulóján, újból kilátogat-
tak Békés város általános és
középiskolás képviselői.

Az első megemlékezés a vér-
tanúk síremlékénél volt, ahol
több száz fős tömeg gyűlt

össze. Ezután a békési csapat
ellátogatott a Csiky Gergely
Is kolacsoportba, amely a Far -
kas Gyula Közoktatási Intéz -
mény testvériskolája. Rövid
városnéző séta következett,
majd a következő megemléke-
zés színhelyére mentünk. Ez a
Megbékélés Parkjában (régeb-
bi nevén Tűzoltó-téren) lett
megrendezve, és jóval nagyobb
tömeg gyűlt össze. Az itteni
ünnepségnek az a különleges-
sége, hogy ezelőtt öt évvel állí-

tották fel a Szabadság-szobrot,
és ezzel – ahogy Markó Béla, a
Romániai Magyar Demokrata
Szövetség elnöke mondta –
nem csak a szobor, hanem mi
lettünk szabadabbak a lel-
künkben.

A nap végén e méltóságtel-
jes megemlékezésről büszke-
ség gel a szívünkben tértünk
haza Békésre.

Debreczeni Cintia,
Farkas Gyula Közoktatási

Intézmény (12/F)

Megemlékezés Aradon

A Békési Kistérségi Iskola
Dr. Hepp Ferenc Tagintéz -
ménye 1986 óta viseli váro-
sunk szülötte, Dr. Hepp Fe -
renc nevét. Életútja, a sport és
a tudomány területén kiemel-
kedő munkássága példa az
iskola valamennyi tanulója és
pedagógusa előtt. Születésé -
nek századik évfordulója al -
kal mából a város és az iskola
ünnepségsorozattal adózik
emlékének. A Hepp Napok
ke retében nagyszabású kultu-
rális és sportesemények zajla-

nak november 2-8. között.
Ízelítőül: „Fejezetek a bé ké-

si sport történetéből” címmel
em lékkiállítást rendeznek, és e
té mában elkészült kiadvány is
nap világot lát. Emléktáblát
avat nak a békési sportban je les
személyiségek tiszteletére az
Erzsébet-ligetben. Neves szak-
emberek tartanak előadást a
moz gás, a testnevelés, a sport,
az egészség fontosságáról. Ter -
mé sze tesen Dr. Hepp Ferenc
szellemiségéhez híven lesz
gyermekeknek sport verseny,
és a tanulók a neves sportem-
ber éle tének ismeretéből is
számot ad nak. November 7-8-
án Diák Ko sárlabda Tornát
tartanak, majd az egész meg-
emlékezést az I. Városi Sport -
bál zárja (no vem ber 21-én a
Sportcsar nokban).

/A rendezvénysorozat részleteit
elolvashatja a Békési Újság
Hírportálon, a www.bekesiuj-
sag.hu oldalon/

Készül az iskola 
névadója ünneplésére

2003 óta minden évben a Békési Városvédő és
Szépítő Egyesület, valamint a Farkas Gyula Köz -
oktatási Intézmény szervezésében városi megem-
lékezést tartanak a 13 aradi vértanú kivégzéséről
október hatodikán. Az idei kegyeleti megemléke-
zésen Szeverényi Barnabás tanár úr versmondását
követően Bíró György tanító, református presbi-
ter mondott szokatlan és megrázó beszédet, fel-
idézve az Aradon kivégzett 13 honvédtábornok,
valamint a Pesten kivégzett Batthyány Lajos
halála előtti utolsó órákat, perceket, az utolsó sza-
vaikat és tetteiket. Ezután Nagy József római
katolikus esperes-plébános, valamint Katona
Gyula református lelkész mondott imát.

Megemlékeztek arról is, hogy a történelmi
véletlen folytán éppen e napon, október 6-án,
1944-ben, Békésen vérengzés történt. Az orosz
katonák bevonulásakor civilek lelték halálukat.
Őket név szerint említették meg. 

Később a megemlékezők, köztük nagyszámú
középiskolás diák, gyertyákat és mécseseket
helyezett el a Forradalmi Emlékmű lábánál. 

A kegyelet gyertyái égtek a főtéren

Köszönjük, hogy  
2008-ban is támogatta 

alapítványunkat 
adója 1 % - val!

Békési 
Nebulók Alapítványa

5630 Békés, 
Jantyik u. 21-25.

Rendhagyó megemlékező beszédet mondott Bíró
György tanító. Mögötte Katona Gyula lelkipásztor.

Barátságos labdarúgó mérkő-
zésre kerül sor október 24-én,
szombaton fél egytől a békési
Sportpályán. Megmérkőzik a
Parlament Válogatottja és a rész-
ben békési kötődéssel bírókból

összeálló Békés Megyei Öregfiúk
csapata. A meccs a „Hittel a zöld
gyepen” program részeként kerül
sorra. Minden sportbarátot vár-
nak erre a nem mindennapi
sporteseményre.

Pártállástól függetlenül
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Horgász
szemmel

Amikor pergető orsó vá sár-
lásáról beszélünk, több minő-
ségi szempontot kell figye-
lembe vennünk. Leg fon to -
sabb az elsőfék. Ez nem azt
jelenti, hogy egy hátsófékes
orsóval nem le het pergetni, de
az elsőfékesnél a dobtengely
megtámasztása sokkal masz-
szívabb és erősebb, mint a
hátsófékes társáé. A féklam -
mellák nagysága az elsőfékes
típusoknál lényegesen na -
gyobb és finomabban adagol-
ható. A mai pergető orsók
vázszerkezete karbonból és
alumíniumból készül. Minél
drágább egy orsó, annál
masszívabb vázat és rotort
építenek, de ha ép pen egy
olcsóbbat vá lasztunk, akkor
sem kell bánkódni, mert a
carbon orsók váza is tökélete-
sen működik. A csapágyak
száma is fontos. Egy jónak
mondható csapágy 3 golyós
és 1 tűgörgős. Ez már lehető-
vé teszi az orsó biztonságos,
zajmentes járását. A pergető
orsó dobja is lényeges. Min -
den esetben fémdobbal kell
rendelkeznie, amit olykor
meg erősítenek, például titá-
niummal. A meghajtó mec -
ha nika két féle lehet: hagyo-
mányos kulisszás dobemelé-
sű, illetve a ko molyabb worm
shaf rendszerű. Ez egy végte-
len csigás rendszer, amely
ren dezettebben csévéli a hor-
gászzsinórt az orsó dobjára.

Az orsó áttételezése ne héz
vá lasztás. Ha na gyobb mé retű
csalikkal pergetünk, ki sebb
áttételűt válasszunk, átlagos-
hoz lehet nagyobb áttételűt. Az
orsó méretét a pergető bothoz
ajánlatos választani, és a súlyel-
oszlás is nagyon fontos.

Szekerczés Sándor

PERGETŐ ORSÓ

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, 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, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,5 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 szo-
bás 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 har-
madik 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. • BÉKÉ-
SEN, 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. • BÉKÉSEN,
Tündér utcában felújított 4 szobás sorházi lakás. Irányár: 20 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Malomasszonykertben 30 m2-es, 1 szobás családi ház eladó.
Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Kikötő utcában 2 szobás, 90 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,2 millió. • 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, 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. • BÉKÉ-
SEN, 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, Prágai
utcában 125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcá-
ban 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 pol-
gári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház
eladó. Irányár: 10,7 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás csa-
ládi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szo-
bás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás csalá-
di 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 szo-
bás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás csa-
ládi ház eladó. Irányár: 12,8 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es, 2+2x1/2
szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió.

A sportpályán október 3-
án gyülekeztek a sportolni
vá  gyó férfiak, majd idővel fe -
leségeik, gyerekeik. Nekik
családi prog  ramokat és sport-

vetélkedőket, pél dául kötél-
húzó versenyt, gyer mekfutó-
versenyt rendeztek. A Kira
Kupán meghívás alapján vet-
tek részt a csapatok, és a kis-
pályás szabadtéri futball sza-
bályai alapján mérkőztek

meg egymással körmérkőzés
formájában. 

A verseny szervezője, ötlet-
gazdája és szponzora Ásós
Géza vállalkozó volt, aki la -

punknak elmondta, hogy a
csa ládi sportnapot most elő-
ször szervezték meg ugyan, de
jövőre is szeretnék. A rendez-
vény célja az volt, hogy egy jó
hangulatú családi délutánon
együtt sportoljon a család.

Nem véletlenül nem romák is
részt vettek a focitornán, erről
a szervező ezt mondta:

– Szeretném, ha a közös
programokon keresztül a
magyarság és a cigányság
képviselői megismernék egy-
mást közelebbről, hiszen a sok
félreértés, megbélyegzés abból
adódik, hogy csak felületesen
ismerjük egymást. 

A rendezvény e célnak meg-
felelt, ugyanis a résztvevők
nemcsak együtt sportolhattak
a családjaik társaságában, ha -
nem együtt is ebédeltek és kö -
tetlenül beszélgethettek egy-
mással.             Lakatos Gyula

Cigány és nem cigány együtt sportolt
Lapunkban többször ír tunk már romáknak ren-
dezett labdarúgó tornákról. Ezúttal Kira Kupa
néven rendeztek egyet, és újdonsága az volt, hogy
nem csupán romák vettek részt rajta.

Szoros mérkőzéseken há rom
fontos pontot gyűjtött be leg-
utóbbi két meccsén az Erste-
Békési FKC. NBIB-s fér fi ké zi-
labda csapatunk előbb Ceg lédre
látogatott, ahol végig szoros
meccsen, hullámzó teljesít-
ményt mutatva döntetlent sike-
rült kiharcolni (23-23). Kieme -
lendő Molnár Sándor eredmé-
nyes játéka (8 gól) és Árdeleán
Péter kapusteljesítménye. 

A legutóbbi hazai meccsen
a Tisza-Volán II-Dorozsma
elnevezésű szegedi együttes
ellen a Gávai Ferenc edző által
irányított csapat minimális, de

annál fontosabb győzelmet
aratott. A fiatal erőkből álló
bé kési együttes végig szoros
csatában volt a rutinos vendé-
gekkel, akik szívósan védekez-
tek és támadásban is ötletes
játékot nyújtottak. A végjáték
hihetetlenül izgalmas volt, és
ezúttal a Békés volt a szeren-
csésebb, megszerezvén a min-
dent eldöntő találatot az utol-
só (!) másodpercben. Mohácsi
10 megszerzett góljával a leg-
eredményesebb békési volt. A
végeredmény 27-26. Ezzel a
győzelemmel ismét átvettük a
vezetést a tabellán. 

Jól menetel 
a kézilabda csapat

BÉKÉSI ÚJSÁG

– olvasnivaló kéthetente 
mindenkinek!

HÍREK, FOTÓK, JÁTÉKOK! 
www.bekesiujsag.hu 

Ha tudni akarja, mi újság van Békésen!
További fotók a rendezvényről a www.bekesiujsag.hu oldalon

A Farkas Gyula Köz ok tatási
Intézmény Kollégiuma tizen-
egyedik éve rendez nemzetközi
sporttalálkozót. Az idei meg-
mérettetésre Aradról, Kolozs -
vár ról, Gyergyószent mik lósról,
Vá sárosnaményből és Békés -
csabáról is érkeztek sportoló
koleszos lányok és fiúk. Az
egyéni versenyszámok (sakk,
asztalitenisz, lövészet) mellett a
legnagyobb ér deklődés a labda-
rúgó tornát kísérte. A lányoknál 

ezt megnyerte a békési csapat, a
fiúknál a Kolozsvár volt a leg-
jobb (a hazaiak negyedikek). 

Az összesített pontverseny
alapján idén is itthon tartotta
a békési középiskola kollégiu-
ma a díszes serleget, ugyanis a
kolozsvári Alexandru Borza
Iskolacso port Kollégiumát és
a békéscsabai Arany János
Közép isko lások Tehetség gon -
dozó Kollégiumát megelőzve
a legtöbb pontot gyűjtötték. 

Itthon tartották a kupát


