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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Mennyit tud költeni
idén karácsonyi
ajándékvásárlásra?
18%
Idén
nem veszek
ajándékokat.

2%
Többet,
mint
tavaly.

30%
Kevesebbet,
mint tavaly

22%

28%

Annyit,
mint tavaly.

Nem az ajándék
a lényeg.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
NOVEMBER 13-20.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
NOVEMBER 20-27.
Levendula Patika (Csabai u.)
NOV. 27 – DECEMBER 4.
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

Békés is megünnepelte Erkel születési évfordulóját
lombjai alatt a legenda szerint
sokat hűsölt a zeneszerző.
Az ünnepség érdekessége
volt, hogy mivel Erkel Ferenc lelkes és kiváló sakkozó
hírében állt, erre a napra
iskolai sakkbajnokságot is
szerveztek.
Az emlékezés túllépett az
iskola falain. A Püski Sándor
Könyvtárban Gellénné Körözsi Eszter gimnáziumi tanár Bevezetés Erkel operáiba: Az István király című
operáról a Bánk bán fényében címmel tartott nagy
érdeklődéssel kísért élvezetes
előadást.
Sz. K.

November 7-én volt kétszáz éve, hogy Gyulán
megszületett Erkel Ferenc, Himnuszunk zeneszerzője. Emlékére több ünnepséget is szerveztek
Békésen.
A Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában hónapokon keresztül készültek a projektmunkák: tablók, makettek és
vetített prezentációk, amelyekkel a gyerekek tanári
segítséggel, de önálló kutatómunkát folytatva igyekeztek
minél többet megtudni Erkel
munkásságáról, korának más
zeneszerzőiről, tudósairól és
találmányairól, irodalmáról,

történelméről.
A legjobb munkákat november 8-án mutatták be tanáraiknak és egymásnak a gyerekek. Volt olyan munka, amely
a nagy zeneszerző jelentősebb
operáit, másik Békés megyei
kötődéseit, a gyulai Erkelnevezetességeket ismertette.
Az egyik nyolcadikos csoport
kerékpártúrát szervezett a
gyulai Erkel-fához, amelynek

Veszélyezteti-e a drog a békési gyerekeket?
Jelentős számú, mintegy hétszázötven 14 és 16
éves diák körében végeztek felmérést Békésen és
a környéken arról, hogy veszélyben vannak-e valamely káros szenvedélyt, mások mellett a kábítószer kipróbálását illetően.
A pályázati pénzből az év
elején folytatott kutatás eredményeit október 28-án a Békés Városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum ülésén ismertette Balogh László oktatásszociológus. A kutatás a Békési
Kistérség 8. és 10. osztályos

tanulói körében folyt, célja az
egészséges életmódhoz kapcsolódó egyéni attitűd felmérése
volt. Az iskolák maximális
együttműködésével a kérdőíveket 294 tizedik osztályos, 452
nyolcadik osztályos tanuló töltötte ki, és a pedagógusok is

kifejthették véleményüket a
tanulók veszélyeztetettségéről.
Az egészséges életmód mint
általános attitűd jellemzőbbnek mutatkozik az általánosan
műveltető iskolatípusokban,
mint a szakképző iskolákban.
A diákok többségét a dohányzás, az alkoholfogyasztás veszélyezteti. Bár már többen kipróbálták, mégis mindkét korcsoportban nagyon magas arányban, mintegy kilencven százalékban helytelenítik a marihuána-fogyasztást.

Megérkeztek a tanulói laptopok
Mint ismert, a Békési
Újság is megírta, a Békési Kistérségi Általános Iskola pályázat révén nagyszámú úgynevezett tanulói laptophoz jutott. A közel 450
hordozható számítógépet a közeljövőben üzemelik be a Dr. Hepp
Ferenc, az Eötvös József és a Karacs Teréz
Tagiskolákban.
Összesen 20 osztályban
használhatják majd a gépeket,
hogy az oktatást, az órai munkát segítsék. A gépek mindegyike össze lesz kötve egy
tanári számítógéppel. Az
internetet is azon keresztül
érik el a gyerekek, és egy kor-

szerű felügyeleti szoftver segítségével a pedagógus mindvégig nyomon követi, milyen
oldalt látogatnak, milyen

munkát végeznek a diákok,
egyben ők is nyomon követhetik a tanári laptopot, az
onnan érkező feladatokat a

Összesen húsz ilyen szekrényben vannak a tanulói és oktatói laptopok – mutatja Vári László szaktanár. Rövidesen mindet beüzemelik
a városi általános iskolákban.

megosztó funkciónak köszönhetően. Elsődleges cél, hogy az
oktatást segítő programokkal,
a szintén beszerzett digitális
tananyaggal segítsék a tantárgyak jobb elsajátítását, a hatékonyabb órai munkát – ismertette a napokban tartott sajtótájékoztatón Vári László, a
kistérségi iskola informatikai
munkacsoportjának vezetője.
Izsó Gábor polgármester
azt emelte ki, hogy a több
mint hatvanmillió forintból
megvalósuló beruházás százszázalékos támogatottságú,
tehát a fenntartónak egy fillérjébe sem kerül. Hozzátette
továbbá, hogy a laptopokkal
való órai munka nem mehet a
tanár-diák közötti személyes
kapcsolatok rovására, hiszen
az iskolai oktatásnak éppen az
a lényege.
Sz. K.

A rossz élethelyzetek megoldásában a válaszolók 90-95
százaléka nem látja megoldási
módnak a droghoz való folyamodást. Ennek ellenére Békésen is növekszik a drogot
kipróbálók száma, valamint a
mentális gondokkal küzdő diákok aránya, melyek könnyen
vezethetnek káros szenvedélyek kialakulásához, valamint
tiltott szerek kipróbálásához. A
pedagógusok körében végzett
felmérés érdekes eredménye,
hogy a választ adók több mint

fele úgy gondolja, hogy az
iskola többet kellene, hogy
nyújtson az egészségnevelés
területén. (A részletes kutatási
anyag letölthető a www.bekesmenta.hu web oldalról.)
A Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tevékenységét sokra tarják a
megyében. A szervezet munkatervében a közeljövőben
egy új városi Drogstratégia
összeállítása is szerepel –
tudtuk meg Tüzes Katalin
titkártól.

Tíz felajánlás érkezett
Úgy tudjuk, hogy a Békési
Újság előző lapszámában
közzétett felhívásra tíz békési személy jelentkezett, és
ajánlotta fel fenyőfáját, hogy
az legyen a Város Karácsonyfája, melyet a Széchenyi
téren fognak felállítani és fel-

díszíteni adventre. A tíz fa
közül a polgármesteri hivatal
munkatársai szemrevételezés
után döntenek. A kivágásról
és az elszállításról a városvezetés gondoskodik, míg a
díszítést a kulturális központ
felügyeli.

Karády Katalin-estre készül
a Nefelejcs Egyesület
December elején lesz
Karády Katalin színművésznő
születésének 100. évfordulója.
Ennek apropóján reá emlékező műsoros estet szervez címmel a Nefelejcs Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület december 10-én. A
díva alakját és életművét film-

jeinek részleteivel, valamint a
Karády Alapítvány által szervezett énekverseny országos
győztesének fellépésével, a
művésznő legemlékezetesebb
filmslágereivel idézik fel a
Galériában.
Részletek következő lapszámunkban.
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1. A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók integrációjának esélyeit és iskolakezdését
támogató tevékenység. E tevékenységkörben a személyiségfejlesztő és közösségépítő programok a leglátványosabbak,
így a színházlátogatások, kirándulás, karácsonyi és gyermeknapi programok.

2. Komplex megelőzési,
felülvizsgálati és visszahelyezési programok a sajátos nevelési igényű tanulók arányának

mérséklésére. Az ehhez tartozó tevékenységek: az SNI tanulók felülvizsgálata 1-3. évfolyamon, egyéni fejlesztés,
mentorálás, együtt-tanítás,
szupervízió, stresszkezelés.
3. A halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek korai
óvodáztatását biztosító szakmai programok. Ennek kere-

tében az óvodapedagógusok
vállalták a programkínálat
bővítését, nyitott óvodai programok szervezését, óvoda-

iskola átmenetet támogató
felnőtteknek szóló programok
megvalósítását.
4. Sajátos nevelési igényű 7. és
8. osztályos diákok részére továbbtanulásra felkészítő programok. Az eredményes továbbtanulást támogató tevékenységek: felvételi felkészítő foglalkozások, ECDL-start vizsgára
készítés, együttműködés a középiskolákkal, pályaorientációs
programok.
A szakmai programok megvalósításával párhuzamosan
jelentős eszközbeszerzésre is
lehetőség nyílt. Tíz tanterem
kapott új, tanulóbarát bútorzatot 8 millió Ft értékben.
Ebből 4-4 tanterem az Eötvös
és a Karacs tagiskola tanulóit
gazdagítja, két tanterem a
muronyi iskolában újult meg.
A felsorolt programelemek
mindegyike hozzájárul ahhoz,
hogy Békésen gyökeret ereszthessen az oktatási és társadalmi integráció. A projekt megvalósításának várható befejezése: 2011. július 31.
Addig még sok feladat vár a
projektben dolgozó pedagógusokra, és sok élmény a
programokban érintett gyermekekre.
Szabó Jolán, projektmenedzser

Köztudott, hogy megyénkben nagyon sok hétvégi
ház, üdülő, víkendház található. A nyár elmúltával
ezek az épületek általában lakatlanná, őrizetlenné
válnak. Többnyire legközelebb a tavaszi nagytakarításkor jelennek meg tulajdonosaik, és van,
akit ekkor ér a meglepetés, hogy tulajdonukat a
tél folyamán feltörték, kiürítették esetleg „csak”
megrongálták, jelentős anyagi kárt okozva.
Az ilyen bűncselekmények
megelőzésére az alábbiakat
ajánlja a Rendőrség:

padlásajtóig mindegyiket védeni kell! Az ajtókat biztonsági zárakkal lássák el!

– A bejutást kell megakadályozni. Mindenekelőtt az
ajtókat, ablakokat kell biztonsági ráccsal ellátni, természetesen a pinceablaktól a külső

– Amennyiben a betörő
mégis bejutna az épületbe, a
lehető legkevesebb értéket találja ott. Az értékes híradástechnikai, háztartási és egyéb kisgépe-

ket, eszközöket ne ott tárolják!
Amikor már biztos, hogy hoszszabb ideig nem tartózkodnak
az épületben, vigyék haza vagyontárgyaikat! Az ott maradt
értékekről, pedig készítsenek
leltárt: típusmegjelöléssel, gyári
számmal, ismertetőjegyekkel,
esetleg fényképpel, de azt ne
hagyják a házban!
– Manapság egyre több
üdülőterület közelében működik vagyonvédelmi riasztórendszert üzemeltető vállalkozás. Mérjék fel ezeket a lehetőségeket is, és ha mód van rá,
hétvégi házukat szereltessék
fel riasztórendszerrel!
– Fontos kiemelni, hogy
egyre több településen működik polgárőrség, melynek tagjai rendszeresen bűnmegelőzési jellegű járőrszolgálatot folytatnak. Célszerű velük felvenni a kapcsolatot.
Tehát még egyszer a fontosabb teendők: értékeket hazavinni, a bejutást meggátolni,
felvenni a kapcsolatot a polgárőrséggel.

Üzemzavar az uszodában
A LÁTOGATÓK NEM VOLTAK VESZÉLYBEN
Néhány nappal ezelőtt, november 3-án a békési uszoda
gépésze az alagsorban található gépházban tévedésből a
hipós tartályba öntötte a kénsavat, amelynek következtében
klórgáz kezdett el képződni a
helyiségben. Azonnal észlelte a
hibát, értesítette kollegáit és a
tűzoltókat. Az uszodát elővigyázatosságból kiürítették, de
a vendégek nem voltak ve-

szélyben, mert a klórgázból
nem jutott sem a medencetérbe, sem az öltözőkbe. A helyszínre a békési önkéntes köztestületi és a békéscsabai tűzoltóság tagjai 2-2 autóval vonultak ki. A tartályt felszínre hozták, a gépházat ventillátorral
kiszellőztették. A gépészt
megfigyelésre kórházba szállították. Később a munkavédelmi felügyelőség és az ÁNTSZ

is megvizsgálta a körülményeket, a légteret, majd pár órás
zárva tartást követően újra
kinyithatott a tavaly decemberben átadott létesítmény.
– Az esett rávilágított arra,
hogy baleset, probléma esetén
összehangoltan és gyorsan
reagál az uszoda személyzete
– olvasható a fenntartó Békés
Városi Önkormányzat sajtóközleményében.

Galambkiállítás
A Békési Galambtenyésztő Egyesület „Alföld-kupa”
elnevezéssel King-, Amerikai
Óriásposta Fajtaklub, Fiatalgalamb-, és egyesületi galambkiállítást rendez. A kiállítás helyszíne a Szánthó
Albert utca 3. szám alatti
Karacs Teréz Tagiskola tornaterme. A kiállítás megtekinthető november 27-én,
szombaton 8-18 óra, vasárnap 8-12 óra között. A kiállítás ideje alatt ingyenes galambbörzét is tartanak.

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

A 2010/11-es tanévben is folytatódik a 2009. augusztus 1-jén kezdődött TÁMOP 3.3.2-08/20080023 azonosító számú „Együtt-egymásért” Békési
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás az esélyegyenlőség megvalósításáért című pályázat. Az
elnyert támogatás közel 83 millió Ft, amelyből a
Békési Kistérségi Óvoda és a Békési Kistérségi
Iskola az esélyteremtés négy komponensét valósítja meg.

Védjük a betörőktől
a hétvégi házakat

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Második félidejében
az esélyegyenlőségi pályázat

Évet zártak a nyugdíjas egyesületnél
A város legnépesebb nyugdíjas egyesülete, Békés Város
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülete november 6-án az Eötvös
József Tagiskola ebédlőjében
tartotta évzáró ebédjét, melyen
több mint 200 fő vett részt.

Balázs Imre elnök ekkor
mondott köszönetet az egyesület vezetőinek és segítőiknek az
egész éves önzetlen munkájukért. Kiemelte, az egyesület
célja, hogy programjaival a tagság kikapcsolódását, szórako-

zását szolgálja. A családi hangulatú rendezvényen a résztvevők az ebédet követően a kora
esti órákig önfeledten táncoltak – ismertette lapunkkal
Szűcs Gáborné, a Nyugdíjasok
Háza koordinátora.
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Idén a piacon lesz Zenés áhítatot tartottak
a reformátusok
Luca-napi rendezvény
December 12-én, vasárnap
a délelőtti órákban a piacra
várják az érdeklődőket, hogy
részt vegyenek a Játékos Luca-napi vásárban. A programban népi játékok, hagymakalendárium készítése,
Lu ca-búza ültetése, Lucaszék faragása is szerepel. A
férj-feleségjósló Luca-pogácsák egyikével egy arany
gyűrűt lehet nyerni.
A tíz órakor kezdődő kará-

csonyfa-díszítő versenyre előzetesen kell jelentkezni.
December 6-ig várnák a nevezéseket a piaci piacfelügyeleten személyesen, vagy a
66/411-011 183-as mellékén,
vagy emailben a piacfelugyelet@bekesvaros.hu címen. A
díszítéshez kizárólag természetes anyagok használhatók.
A verseny győztese saját fáját
hazaviheti, és a többi jelentkező is ajándékot kap.

November 13-án színvonalas műsort rendezett a békési
református gyülekezet. Katonáné Nagy Andrea lelkésznő
szeptemberi halála miatt nem
tartottuk meg a szokásos
novemberi református bált,
helyette zenés áhítatot rendez-

igeszakasz másik fontos üzenete, hogy Isten elől nem lehet
elrejtőzni, még akkor sem, ha
nagyon szeretnénk, és ha vaksötétben vagyunk is, az Úr
megtalál, és jövőt mutat.
A műsor moderátora Románné Tóth Julianna volt, aki

tünk, amelyen igehirdetéssel
dr. Marjovszky Tibor lelkipásztor, egyetemi professzor,
műsorral a református iskola,
valamint az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai, továbbá a JazzElek zenészei szolgáltak.
Marjovszky Tibor a Zsoltárok könyve 139. része 1-17. verse
alapján beszélt Isten aktuális
üzenetéről. Mint mondta, a
Biblia ezen szakasza szerint
már megvalósult az ember régi
vágya, hogy ne csak egy legyen
a sok közül, megvalósítsa
önmagát, hiszen Isten minden
embert egyedivé formált. A

a műsorszámok közötti összekötő szövegekben hangsúlyozta: Isten a mi világosságunk,
és fontos, hogy mi is világítsunk. Szükségünk van a fényre, nem csak fizikai, hanem
szellemi értelemben is. A
megszólaltatott műsorszámok
is Isten páratlan világosságára
utalnak. A műsor alatt elhangzott több református és
más keresztyén ének, klasszikus és modern zeneszám,
valamint művek olyan klasszikus szerzőktől, mint Wass
Albert, Túrmezei Erzsébet és
Augustinus.
Mucsi András, presbiter

A békési Farkas Gyula
Oktatási Alapítvány (adószám: 18379204-1-04) köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítványnak felajánlották. A
kapott 210.865 Ft-ot tanulóink jutalmazására, szakmai
és sport kirándulások támogatására, műszaki berendezések vásárlására fordítottuk.

A HIÁTUS Alapítvány (Békés, Petőfi u. 79.), adószám: 190599611-04, megköszöni mindazok támogatását, akik
2008. évi adójuk 1%-át
felajánlották. A kapott támogatást, 17.660 Ft-ot a
kollégiumban tanuló diákok étkezési költségeinek
fedezésére fordítottuk.

A Békési Uszoda ezúton tájékoztatja vendégeit,
hogy az intézményben
2010. november 25. és 2010. december 9. között,
a kötelező éves karbantartás időszaka alatt
az üzemelés szünetel.
December 10-től frissen feltöltött medencékkel várja
az intézmény kedves vendégeit!

Megújult a békési
református iskola
tornaterme
A Borz utcai több 10 milliós beruházás után, ismét felújított épületrészt vehettek
birtokukba a gyerekek, a
Szegedi Kis István Református Iskolában. Az általános
iskola tornatermének munkálatai még nyár elején elkezdődtek. A falak festéséhez
szükséges anyagot a 2009/

2010. tanévben rendezett
jótékonysági gála bevételéből
finanszírozta az intézmény.
Az őszi tanévkezdéssel a gyerekek nagy örömmel vették
birtokukba az iskola felújított
sportrészlegét.
Köszönet a gála résztvevő
vendégeinek, elsősorban a
szülőknek.

Tisztújítás
a megyei KDNP-ben
November 8-án tisztújítást
tartottak a Kereszténydemokrata Néppárt Békés megyei
szervezetében. A megyei választmány a következő négy év-

re Szebellédi Zoltánt választotta
megyei elnökké, Mucsi Andrást
megyei ügyvezető titkárrá és
Dr. Pálmai Tamást a KDNP
Országos Elnöksége tagjává.

Pálmai
Tamás

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE

A BÉKÉSI USZODA FELHÍVÁSA

Kinek mi

SZÍNES MŰSOR A BÁL HELYETT

BÉKÉS

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Széchenyi tér 4/2., 2. szám (80 m2) lakás
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
– Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2) üzlethelység
A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+ÁFA
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2., 36-os számú iroda).
Benyújtási határidő: december 1. (péntek) 12 óra.

Je g y z e t

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Samu
Ákos és Szabó Julianna.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Kósa István (53
évesen), Szöllősi Gábor (75),
özv. Czövek Mihályné (78,
Tarhos), özv. Mester Andrásné
(89), özv. Deák Antalné (61,
Murony), Püski Mihály (81),
Csapó Árpádné (79, Tarhos),

Lipcsei László (76, Tarhos),
Balog Imre (55), Balog Gábor
(55), özv. Püski Jánosné (87),
Turi László Lajos (59), Erdei
László (88), özv. Czira Ferencné (83).
Nyugodjanak békében!

Talán az egyik legnehezebb dolog életünk során
eltalálni, megtalálni – igen,
ez az utolsó biztosan tudatosabb tettet takar – azt,
ami a valós feladatunk. Valós alatt értem a tudatosság
mellett az értelmes, építő,
nemcsak a saját, hanem a
környezetünk, a társadalmunk számára is előremutató cselekedetek sorozatát.
Végül is épp ezen tevékenységsor áll össze szerencsés esetben olyan folyamattá, amelyet életnek
nevezhetünk.
Többször fejtegettem
már, hogy mindig úgy jutottam abba a helyzetbe,
amelyben épp aktuálisan
voltam, vagyok, hogy sohasem törekedtem valamilyen
pozíció önös elérésére. Úgy
próbáltam, úgy próbálok és
szeretnék a jövőben is cselekvően létezni, hogy amit
teszek, annak értelme legyen, hogy le tudjam rázni
a kényszercselekedetek, a
ránk erőszakolt játszmák
béklyóit. Mert hiszem,
hogy ha az ember így él,
akkor a közösségért való
cselekvés előbb vagy utóbb
elhozza a saját boldogulás
örömét is. Mégis, sokszor,
nagyon sokszor mondanak
törtető karrieristának, sablonozzák rám az „ereszd be
a tótot” szólást. Pedig épp a
fordítottja történik. Ha az
ember mindenkiért próbál
tenni, akkor – ugyan tényleg nem mindenkihez, ez
abszurd és idealisztikus volna – nagyon sokakhoz
„bejut”. Értem ezalatt azt,
hogy egyre többen fogadják
be, nem csak valós házukba, hanem – képletesen –
lelkük házába is. És ez óriási nagy szó, és kimondhatatlanul nagy öröm.
Ezzel ellentétben, ha valaki kizárólag önös érdekből teszi, amit tesz, akkor
mondhat bármit a közjó-

ról, a szava a társadalmi
légüres térben súlytalan
marad, mert a legegyszerűbb ember is átlát hamar
a szitán, és kizárólag tettei
alapján ítéli meg az illetőt.
És a tettek hamar leleplezik az álságos szándékot.
Így történt ez Békésen is a
legutóbbi választások során, hála békési emberek
éleslátásának és politikai
érettségének.
Amúgy nehéz időket
élünk ország- és világszerte.
Mégis felemelőt. Mert
ugyan napi gond nagyon
sokak számára a megélhetés, az egyről a kettőre
jutás, és nem holnapra ígérik a kolbászból font kerítést, mégis másképp látja az
ember a jövőt, van reménysége. Miért mondom, gondolom ezt? Mert minap
hallgattam miniszterelnökünket a Magyarok Állandó
Értekezletén, és ismételten
rájöttem, hogy sokkal
messzebb lát, sokkal inkább
távlatokban gondolkodik,
mint bármelyikünk. Távlatokban és összmagyarságban. Átlátja az ország, a
nemzet helyzetét, és ugyanakkor észleli a világ folyásának irányát. S nemcsak észleli, hanem cselekvő részese
is akar lenni annak, sőt, az
is. Ugyanakkor nehéz helyzetben is van, hiszen nem
mindenhol ülnek – s főként
helyi szinteken fordul ez elő
– hozzá legalább mákszemnyit is hasonlító emberek.
Na, ehhez kell, és ezért kell
türelem. De ez a türelem
nem jelent, nem jelenthet
tétlenséget, hanem igenis
tudatos cselekvést követel.
És ez nem jelent mást, mint
tenni a dolgunk – erről is
sokat beszéltem már – jól,
és ott éppen, ahol vagyunk.
Tenni, kinek mi a feladata,
kinek mi jutott, kinek mi
adatott. Nem kegyként,
hanem megfontolt cselekvése következményeként. S
ha így teszünk, mindenki
előbb vagy utóbb eléri,
amire vágyik, megkapja a
méltó elismerést.
Méltót. Érdeme és pozitív
tettei szerint. Kinek mi jár.
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Bábel Klára hárfaművész
hangversenye
A Békéscsabai Filharmónia
Kht. újabb koncertet hozott
Békésre, ezúttal a Püski Sándor Könyvtárba, ahol a fiatal,
neves hárfaművész, Bábel
Klára lépett fel. S hogy híres a
művésznő, az nem túlzás,
hiszen az 1983-ban, Budapesten született Bábel Klárát
már 12 évesen felvették a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem kivételes tehetségek zongora szakára, amellyel párhuzamosan hárfa-tanulmányokat
is folytatott. Több nemzetközi
zongora- és hárfaverseny díja-

zottja volt már egyetemi évei
alatt is. 2006-ban kapta meg
zongoraművészi diplomáját,
egy évvel később pedig kitüntetéses hárfadiplomáját, majd
felvételt nyert a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem doktorképzésére és a brüsszeli
Királyi Konzervatórium hárfa
szakára. Több magyarországi
zenekar állandó közreműködője. Ez a kivételesen tehetséges
művésznő minapi békési hangversenyén francia, spanyol és
olasz szerzők műveiből játszott
hálás közönségének.
Zs. I.

– November 10-én Mezőberény és Bélmegyer között a KettősKörös hídjáról a folyóba ugrott, és elmerült egy 75 éves mezőberényi férfi, akinek testét a Rendőrség, a Tűzoltóság és a búvárok
keresték. Az eset körülményeit a Békési Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja.
A jelentéseket a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bocsátja rendelkezésünkre, azok tartalmáért a szerkesztőség nem felel.

Isten házaként működik tovább a Fonó
A HÉT MINDEN NAPJÁN NYITVA TARTANAK

November elsejével a Fonóba költözött a Kegyelem Gyülekezet. A ház a tervek szerint a hét minden napján nyitva tart majd, várva mindenkit,
különösen a fiatalabb korosztály tagjait.
A Szarvasi úti impozáns
épületben egykor a kosárfonó-iskola működött, később
más célokra használták. Az
utóbbi években diszkót működtettek benne, de pár hónapja bezárt. Az üresen maradt épületet november elsejétől bérli a Kegyelem Gyülekezet, amely 2006 őszén
hat fővel alakult meg, és
mostanra mintegy 120 tagot
és még több szimpatizánst
tudhat soraiban – ismertette
Krizsanyik Győző lelkipásztor a november 7-i istentiszteleten, amelynek során
megszentelték az épületet.
Igehirdetéssel a mintegy
300-400 összegyűltnek – akik-

nek egy része kivetítőn követte
a nagyterem történéseit –
Durkó Albert, az Evangéliumi
Pünkösdi Közösség Országos
Cigánymissziójának vezetője
szolgált. Kiemelte, hogy Jézus
Krisztus közösséget gyűjt és
teremt, amelyben nincsenek
kivételek, bőrszín szerinti különbségek és érdemek, hanem
mindenki egyforma.
– A helyet megszenteljük,
azaz elkülönítjük Isten számára, hogy itt az Ő jelenléte
legyen, amivel életek változhatnak meg, emberek juthatnak a kárhozatból az örök
életre – hangzott el. Megszentelés céljából a ház sarkait olajjal kenték meg.

Békési Mentálhigiénés Szolgálat

A város több gyülekezetének vezetője együtt imádkozott a településért és a keresztények egységéért

Az elmúlt három hétben
összesen 2500-nál is több
munkaórával a gyülekezet
tagjai önkéntes munkával újították fel a helyiségeket. Egy
nagy istentiszteleti helyiség,
ifjúsági klubterem, több bibliaköri és gyermekterem, irodák és raktárak kaptak helyet.

A tervek szerint a hét minden
napján nyitva tartanak majd a
délutáni és esti órákban.
Bibliaköri és gyermekfoglalkozásokat, filmklubokat tartanak, és lesz kávéház is.
Természetesen drog- és alkoholmentesen működnek.
Szegfű Katalin

Felvonulás Márton-napján ovisoknak

Kedves Szülők!
Kedves Családi Gondnokok!
Amennyiben mentális problémával küzdő, illetve
szerfogyasztó felnőtt gyermeke van, akinek szüksége
lenne napi hasznos elfoglaltságra, támogató közösségre,
rendszeres felügyeletre, várjuk Önöket ismerkedő
látogatásra is az intézményünkbe.

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Békés, Borosgyán u. 1/1.
Tel: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

Idén is megtartotta Márton-napi rendezvényét a Jantyik utcai Tagóvoda.
A naphoz kötődő legendákat és hagyományokat felelevenítő műsort a
kulturális központban lehetett megtekinteni, majd annak környékén
lampionos felvonulásra került sor. Még fotók: www.bekesiujsag.hu

Tavasszal lesz a termálmedence ünnepélyes átadása

„A LEGSZEBB CÉL SUGÁRNAK LENNI…”
Ezzel a címmel tartott a Református Gyülekezet és a
Református Gimnázium, Általános Iskola egy Zenés Irodalmi
Áhítatot november 13-án, szombaton a Galériában. (E sorokat
még a rendezvény előtt írtam a lapzárta miatt.) A programot a
már-már hagyományosnak mondható Református Bál helyett
szerveztük, amit a közelmúltban bennünket ért gyász miatt az
idén nem tartunk meg.
A rendezvény célja: rámutatni arra, hogy milyen fontos a fény,
a világosság az életünkben, ami segít szerteűzni a minket oly
sokszor körülvevő sötétséget (fizikai és lelki értelemben egyaránt). De a legnagyszerűbb az, ha magunk is egy-egy fénysugárrá tudunk válni, tovább sugározva a ránk vetődő sugarakat, akár
más emberektől érkezik, akár az örök világosságtól, vagy ahogyan a Biblia nevezi: a világ világosságától, Jézus Krisztustól.
Bárcsak minél többen ilyen fénysugarakká tudnánk válni
környezetünk számára, s akkor több lenne a mosoly, a békesség, az öröm ebben a sokszor nagyon csüggesztő, békétlen,
örömtelen világban!
Katona Gyula, lelkipásztor

Nagy érdeklődés és figyelem
övezi a 10 x 10 méteres termálmedence átadásának időpontját.
A békési lakosok és a Békésről
elszármazottak adományaiból
illetve Békés Város Önkormányzatának hozzájárulásával megvalósult felújítás a békési fürdő fejlesztésének második lépcsőfoka
volt. A Békési Uszoda tavaly
decemberi átadását követte a
termálmedence felújítása, jelenleg pedig a járóbeteg-ellátó
komplexum felújítása zajlik.
Mivel a járóbeteg-szakellátó komplexum átadása nagymértékben összefügg a termálmedence működésével,
így 2010. november 20-án
egyelőre csak a medence
műszaki átadására kerül sor.
A szervezők így egy, nagyszabású ünnepélyes átadást terveznek, melyre 2011. április
30. után, a járóbeteg-szakellátó komplexum befejezésekor kerül sor. Tavasszal, immár rendezettebb környezetben teljes fényében megtekinthető és használható lesz
a termálmedence. A jövő
tavasszal tervezett eseményre
a széles nagyközösség, és természetesen az adományozók

A termálmedence elkészült, a műszaki átadásra vár, míg a közeli járóbeteg-szakellátó komplexumnál gőzerővel folyik a munka.

is meghívást kapnak.
Ekkor kerülne leleplezésre az
emléktábla és az emlékkönyv,
amely megörökíti az adományozók névsorát. Még most is
nagyon sok adomány, felajánlás érkezik, így továbbra is várjuk támogatásaikat és személyi
jövedelemadójuk 1%-át a fürdőfejlesztés további állomásainak megvalósításához.
A tervek között újabb medencék kialakítása, illetve a
környezet parkosítása is szere-

pel. Természetesen az emléktábla és az emlékkönyv névsora a jövőben bővíthető lesz,
így minden támogatás fennmarad az utókor számára.
Az elkészült termálmedence
a téli időszakban az átadásig
próbaüzemben működik majd.
Ezúton köszönjük, hogy
szívügyüknek tekintik a békési fürdőfejlesztést.
A „Békési Fürdőért”
Közalapítvány kuratóriuma
Békés Város Önkormányzata

„Békési Fürdőért”
Közalapítvány
Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám:
11998707-0627834010000001
Erste Bank
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Kosarában a nagyvilág
Van, aki zsebre vágja az egész világot, s van olyan,
ki a kosarába teszi. Kocsor Imréné Julika néni
pont ilyen. A 68 éves barátságos asszonykáról
példát vehet bármely céltalanul lődörgő fiatal,
mert ő pontosan tudja, mit akar s mit vár el a
világtól. Nem sokat teketóriázott, csak kosarába
rakta a nagyvilágot. Miként is? Íme:
ni kezdtem a termékeimet. Az
első komoly elismerést a
„Népi iparművész” cím elnyerése jelentette. Ezt követően
bekapcsolódtam a Megyei

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

– A kosárfonás Békés történelméhez hozzátartozik. Kosárfonó van hát sokféle. Mit
érdemes tudni Julika néniről,
a kosárfonóról?
– Az általános iskola után
először betanított munkásként, majd szakmunkásként
fontam a kosarat. Más lehetőségem akkor, 1956-ban nem
volt. Az évek során ráéreztem
a szakma ízére, és megszerettem. Nagyon jó műhelyekben
sajátítottam el a szakma csínját-bínját, valamint Túri
András kosárfonó népművész
barátom is sokat segített az
apró fortélyok megismerésében. Később leérettségiztem,
és elvégeztem Budapesten a
Népművészeti
Akadémia
hároméves tagozatát. A tanulmányaim segítettek a tervezésben, megváltoztatták a
látáskultúrámat. Rádöbbentettek, hogy egyszerűbben is
lehet szépet alkotni, a használhatóságot is figyelembe
véve. Aztán jöttek a versenyek, a kihívások, amik mindig tökéletesebb munkára inspirálták, s persze jöttek az
eredmények is. Tíz-tizenöt
efféle elismerés, díj után vettem a bátorságot és zsűriztet-

hely is segítségemre volt. A
rendszerváltás, a cégek megszűnése arra ösztökélt, megkockáztatom: kényszerített,
hogy önállósodjam. Így jött
létre szép fokozatosan a
Népművészeti Kosárfonó Bt.,
a családom vállalkozása, ahol
az elképzeléseimet valóra
válthattam, válthatom a mai
napig. Megkaptam a „Népművészet mestere” címet,
majd 2005-ben „Az év mestere” lettem.

Népművészeti
Egyesület
munkájába, ahol újabb pályázatokon, kiállításokon vettem
részt. Ezek helyettesítették a
rendszerváltás miatt megszűnt lehetőségeket. Kitartó
próbálkozásaim eredményeként 1992-ben elnyertem a
„Gránátalma-díjat” fa- és fűzvesszőből készült, jól használható, egyszerű formájú, a
modern lakásban is elhelyezhető, ám a népi hagyományokat megőrző bútoraimmal,
melyben a Tóth asztalosmű-

– Apropó elismerések! Tudtommal sikerült Brüsszelt is
meghódítania a termékeivel.
Hogy is volt ez?
– Az Országos Iparkamara
pályázatott írt ki a kézműveseknek a „Kézműves remek”
cím elnyeréséért. Ebbe én is
beneveztem békési tájjellegű
fonott ülőgarnitúrámmal, és
megelégedésemre sikerült is
nyernem. Ez feljogosít a termékeim forgalmazásánál a
megkülönböztető cím és az
ismertető kártya használatára.

Ennek vonzata, hogy 2010ben a Dél-alföldi régióból 7
művészt, köztük engem is,
meghívott Deutsch Tamás a
„Duna Vásárra” Brüsszelbe,
hogy a termékeinkkel bemutassuk Magyarország tájegységeinek hagyományait, népművészetét és a térség jellegzetességeit szóróanyag segítségével. Felemelő érzés volt
számomra, hogy részt vehettem egy ilyen rendezvényen,
képviselhettem városunkat,
népszerűsíthettem külföldön
a kosárfonást mint Békés történelmi örökségét. Csodálatos
élmény volt megtekinteni a
brüsszeli parlamentet, a Magyar Ház kiállításán találkozni a kint élő magyarokkal.
Mindez örök emlék nekem.
Ugyanazt a kiállítási anyagot
2010. november 30-ig bárki
megtekintheti Hódmezővásárhelyen a Belvárosi Fazekasházban. Jelenleg a budapesti Néprajzi Múzeumban is
vannak termékeink kiállítva.
Az én életemet teljessé teszi a
kosárfonás, a munkám és minden, ami vele jár. Ennek révén
eljutottam olyan helyekre,
ahová másként nem sikerült
volna: Svájcba, Németországba, Lengyelországba. Számomra így kerek a világ. (Én
még hozzátenném: így fér el
egy kosárban az egész világ –
a szerző)
Gugé
Következő interjúalanyunk
Laukó András, a mozgáskorlátozottak egyesületének helyi elnöke.

Hírek, tudósítások, interjúk, fotók és fejtörôk Békésrôl!
www.bekesiujsag.hu

Hová kerültél, mi lett belőled?
A békési Végvári Óvoda (Nevelő u. 1.) 2011-ben ünnepli 60
éves fennállását. A város e peremóvodájába is egyszerű kétkezi
munkás szülők gyermei járnak, akikre ma is büszkék lehetünk.
Mert lett belőlük: az iskola kitűnő tanulója, jeles szakember,
képzőművész, színész vagy más felsőfokú végzettséggel rendelkező
egykori óvodás.
Az évforduló kapcsán kérem, jelentkezzenek azok a gyermekek, vagy azok a szülei, akik ebbe az oviba jártak. Ha lehetséges, írják meg röviden élettörténetüket, mellékeljenek egy fotót
magukról, amit továbbítani fogok az óvoda vezetőinek, akik szeretettel várják e jeles napra.
Jómagam 1981-től 25 éves át dolgoztam az óvoda vezetőjeként
és csoportvezetőjeként. Ma már nyugdíjasként gondolok sok kedves óvodásomra s az eltöltött vidám napokra.
Kedves volt óvodások! Leveleteket az alábbi címre kérem:
Kis Gáborné 5630 Békés, Körös u. 15. Tel.: 66/634-214.
A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával
nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség.
A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk.
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61.
Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

MELEGEDJÜNK FINOM ÍZEKKEL!
Hideg időben a szervezet több energiát igényel, ezt érezhetjük az étvágyunk növekedésén, illetve a megkívánt ételek
fajtáján is. Ám a zsíros hús és az édesség rossz választás,
inkább érdemes megpróbálkozni a melegítő hatású élelmiszerekkel.
– Az indiai orvoslás, az Ayurvéda szerint hevítő hatású a
hibiszkusz-, a kakukkfű-, a gyömbér-, a galagonya-, a
fekete üröm-, és az eukaliptusz-tea. Bár a filteres készítmények is finomak, a legjobb hatásúak azok a teák,
amelyeket szálasan főzünk meg.
– A tradicionális kínai gyógyítás szerint télen erősödnek a
yin (női) és hanyatlanak a yang (férfi) energiák. Ez utóbbit erősíthetjük íz- és illatterápiával, illetve külsőleg például gyömbér, méhpempő vagy ginzeng fogyasztásával.
– Ha igazi felmelegedésre vágyunk, egy-egy pohár vörösbor is jó szolgálatot tehet.
Jó egészséget!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Tárgyilagos, realista nemzetpolitikára van szükség.
Orbán Viktor a hatéves szünet után ismét összeülő Magyar
Állandó Értekezleten (MÁÉRT) hangsúlyozta, egy percre
sem szabad elfelejteni, hogy az „egységes magyar nemzet
létezik”. Ez a garancia arra, hogy soha többet ne lehessen a
nemzetpolitikában olyan hibákat elkövetni, mint amilyenek az elmúlt hat évben „megnyomorították” sokmillió
magyar ember életét. Kiemelte: arról szó sem lehet, hogy a
nemzetpolitikai szempontokat és nemzetstratégiai érdekeket a külpolitikai reláció érdekei alá rendeljék. Ma már történelmi tény, hogy a magyar nemzet túlélte megcsonkítását, így minden oka megvan arra, hogy a nagy nemzetek
sorába tartozónak gondolja magát. Az elkövetkezendő egy
év döntő, ez az év áll rendelkezésre Magyarország megújulásához – fűzte hozzá. Mint mondta, meg kell őrizni a lelki
erőt, a magyar nép által a választásokon létrehozott egységet és az akcióképességet. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes a tanácskozást értékelve azt
mondta: példátlan nemzeti egység valósult meg. Valamennyi határon túli magyar szervezet üdvözölte a MÁÉRT
összehívását, csakúgy, mint a nemzeti összetartozásról és a
kettős állampolgárság megszerzéséről szóló törvényeket.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)
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Békési Ágyas pálinkák gyümölccsel
Barack, Birs, Meggy, Szilva, Vilmoskörte
Alk.: 40%
0,5 L

740,370 Ft/l

330,Karkov
vodka
1L

1320 Ft/kg

1875,1875 Ft/l

4660,9320 Ft/l

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
Békésen, a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Elcserélném nagyon szép kétszobás,
plusz nappalis kertes házam téglaépítésű,
jó karban lévő lakásra ráfizetéssel. Tel.:
66/410-424.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Ház sürgősen eladó Békés, Zsilip u. 14.
30/822-72-34, 20/32-55-104.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hőszigetelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel, ráfizetéssel. 30/267-15-07.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Békés központjában kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Háromszobás kertes ház eladó a Magyari
Imre u. 30. alatt. Tel.: 30/367-08-43.
Ház eladó Békéscsabán, vagy cserélhető
békésire. Tel.: 20/521-95-04.
Belvárosi részen felújított családi ház
eladó. Az udvar parkosított, gáz-, vegyesés kandalló fűtés. Értékegyeztetéssel tömblakást beszámítok. Érd.: 70/310-88-07.
Teljesen felújított földszinti lakás eladó. Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.: 30/
518-07-28.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Békésen az Ék utcában garázs eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Kétszobás, fürdőszobás kisebb ház felújításra vagy bontásra eladó a Keserű soron. Érd.: 66/414-087.
Eladó a Lánc utca 41. szám alatti ház.
Érd.: Békés, Dió u. 9. Tel.: 66/643-734.
Tisztelt horgásztársak! A borosgyáni homokbánya IV-es taván tórész eladó. Érd.:
70/330-20-40.
Téglaépítésű, kétszobás kockaház eladó.
Tel.: 20/20-60-161.
A Kereszt utcában igényesnek kétszobás,
nappalis kertes családi ház eladó. 20/41691-17.
Háromszobás ház Békéscsabán, Jaminában eladó. Tel.: 20/521-95-04.
Kétszobás kertes ház eladó. Békés, Deák
F. u. 11. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Ráckevén folyóparti hátvégi ház eladó
vagy gyulai házra, lakásra cserélhető. Tel.:
20/347-23-95.

Tchibo
Family
ôrölt
kávé
250 gr

Heineken sör
4x0,5 L
(ü.: 4x25 Ft)

Összkomfortos kockaház csendes környezetben, kétszobás + nappalis, áron
alul eladó. 70/360-50-36.
Békésen kétszintes, négyszobás, két fürdőszobás rendezett családi ház zöldövezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Békésen földszinti 2 + félszobás, amerikai konyhás, jó elosztású lakás eladó.
Érd.: 30/45-00-567.
Garázs eladó a Kossuth 23-ban. 20/37742-85.
Békésen a Fáy utcán második emeleti
másfélszobás lakás reális áron eladó.
Érd.: 20/452-35-97.
A békési homokbányánál levő 3-as horgásztónál igényesen kialakított horgászhely eladó. Érd.: 20/448-57-60.
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
Kisebb parasztház eladó. Érd.: Szabadkai
u. 40. Tel.: 30/56-88-410.
Belvárosban négyszobás kertes ház, garázzsal, melléképületekkel sürgősen eladó. Két generáció számára, vagy vállalkozásnak is kialakítható, némi tatarozásra szorul, Internet, kábel tv, telefon,
gáz és központi fűtés. Érd.: 30/26-05-421.
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető. 66/
644-630.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd.: 20/
923-29-12.
Békéscsabán kétszobás, vegyes falazatú
társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
olcsón eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Kossuth 23-ban lakás eladó vagy budapesti, Lipótvárosira cserélhető. 20/37742-85.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Komfortos parasztház nagy udvarral Bélmegyeren eladó. Irányár: 800 ezer Ft.
Érd.: 20/541-90-11.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Kétszobás, komfortos családi ház csendes, nyugodt környezetben sürgősen
eladó. Békés, Szabadkai u.10. Irányár: 3,2
millió Ft. Tel.: 66/634-457.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Kis ház nagy telekkel eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. Békés, Kopasz u. 10. Érdeklődni délután három után a Gagarin u. 32. vagy a Mátyás király u. 20. alatt. Tel.: 20/912-48-06.
Ház eladó a központhoz közel. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 70/94-99-365.
Békésen a Táncsics utca 8. sz. alatt 675
m2-es telken háromszobás, félkomfortos
régi parasztház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 23. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-4357, 30/551-73-78.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Kossuth 23-ban, harmadik emeleti egyszobás, erkélyes, 39 m2-es lakás eladó.
Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.: 20/48-53-762.
Fáy 11-ben negyedik emeleti, kétszobás
lakás eladó. Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.: 20/
485-37-62.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Adyn, IV. emeleti, 59 m2-es, két különszobás, egyedi lomkamrás lakás 6,2 millióért
eladó. Tel.: 20/248-50-87.
Békésen kertvárosi részen eladó 2,5 szobás 55 m2-es, egyedi gázkazános, erkélyes
lakás. Hasonló értékű, normál belmagasságú békési családi házra is cserélhető.
Irányár: 6,5 millió forint. Tel.: 30/476-93-80.
Dánfokon összkomfortos, szigetelt ház
sürgősen eladó. Lakóházként van nyilvántartva. Ár: 6,9 millió helyett 6,5 millió Ft.
Érd.: 20/31-31-727.
Kétszobás, összkomfortos ház bútorozottan eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Békésen a Fáyn 1 + 2 félszobás, második emeleti lakás eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/483-93-03.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Igényesen kialakított ház dupla garázzsal
eladó. Békés, Babilon sor 39. 66/416-809.
Békésen a Malomasszonykertben 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos családi
ház eladó. Lakáscsere érdekel. Irányár:
17,5 millió Ft. Érd.: 30/552-43-77.
KIADÓ INGATLAN

Békési másfélszobás kertes összkomfortos családi ház kiadó. Tel.: 70/538-56-30.
Városközpontban garázs kiadó. Érd.:
66/634-953.
Kossuth 23-ban lakás garázzsal kiadó.
20/37-74-285.
Békési piachoz közel garázs kiadó. Érd.:
66/411-586.

KERT
Malomasszonykertben, az 1. dűlőben
4000 m2-es kert kőházzal eladó. Érd.: 20/
31-31-727.
Öthektáros szántó Tarhoson eladó. Érd.:
66/634-372.
Rosszerdőn kert eladó. Faházikó, víz, villany van. Érd.: 66/634-372.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460, este.
Siófok alatt szőlő termőföld borospincével
kedvező áron eladó. Irányár: 70 ezer Ft.
Érd.: 66/634-642.
Szilváskert eladó a Malomasszonykertben,
villany és fúrt kút van. Tel.: 66/634-457.
Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termőföld,
kis szerszámos faházzal. 20/622-81-10.
Nagykert szélén 1,2 hektár szántó lucernás eladó. Tel.: 20/493-32-24.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, első emeleti, felújított lakás
eladó a Karacson 8,9 millió Ft-ért. 30/
261-99-66.
3,5 szobás ház sürgősen eladó a Szigetvári u. 22. alatt, Irányár: 9 millió Ft. Érd.:
20/36-29-690.
Békésen téglaépítésű, második emeleti,
erkélyes, tehermentes, 64 m2-es lakás,
csendes környezetben, mindenhez közel,
sürgősen eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.:
30/299-31-46.
Adyn első emeleti, 69 m2-es, háromszobás, nagy erkélyes lakás eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Tel.: 20/59-49-269, 66/414-737.
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 két és fél szobás, földszinti, nagy
konyhás, jó elosztású lakás az Adyn eladó.
Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.: 30/45-00-567.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti
háromszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igényesen kialakított zsalugáteres, tetőtér beépítéses épület, berendezve, szép telekkel
(361 m2) eladó 12 millió Ft-ért. Tel.: 66/
411-252, 66/414-685.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó Kymco Agility 50 cm3-es, ezüst/
fekete színű robogó. Első tulajdonostól,
szerviz könyvvel, rendszeresen szervizelve. Négyütemű, kis fogyasztású motor.
1900 km-t futott. Garázsban tartott jelenleg
is. Tel.: 70/330-20-40.
Opel Astra 14. újszerű állapotban, 2 db 125
MZ eladó. Békés, Zöldfa u. 1. 30/452-39-38.
2107-es Lada 2010. decemberig érvényes
műszakival eladó. Érd.: 70/233-33-27.
15 éves Opel Corza 1.4-es, légzsákos
eladó. 30/554-53-66.
Simson Schwalbe 51/2 motorral jó állapotban, olcsón eladó. Érd.: 66/412-356.
Traktor utánfutóval 50 ezer Ft-ért eladó.
20/416-91-17.
Eladó: automata sebváltós Suzuki Swift
összes extrával gyárilag felszerelve, újszerű állapotban (13 ezer km-rel), friss műszakival, rokkantnak is alkalmas. Tel.:
66/411-293.
Háromszemélyes lakókocsi eladó. Érd.:
30/353-26-26.
Simson Robogó, Simson Schwalbe és Simson S53 kismotorok kitűnő állapotban
Békésen eladók. Tel.: 70/538-56-30.
Eladnám vagy jó állapotban lévő piros
rendszámú MTZ-re cserélném kitűnő
állapotban lévő Suzuki Sedan személygépkocsimat. Központi zár, új gumik,
vonóhorog, és friss műszaki van az autón.
Ár: 500000 Ft. 70/674-12-36.
Maruti friss műszakival eladó vagy haszonállatra cserélhető. Telefon: 30/24696-79.

250 cm3 Jawa csepptankos, szürke forgalmival eladó. Érd.: 66/412-356.

ÁLLAT
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők:
20/293-30-83.
10 db fehér 30 kg-os húsjellegű süldő
eladó. Érd.: 20/541-90-11.
2 db 6 éves játékos barátságos mopsz szuka kedvencnek eladó vagy cserélhető
mosógépre, mosogatógépre, számítógépre,
laptopra, elektromos kerékpárra, elektromos
láncfűrészre, 100-120 literes fagyasztóra, 2
db shih tzu kiskutyára. Érd.: 30/20-13-754.
Nagysúlyú hízók eladók, hasítva is. Érd.:
30/437-03-61.
Nagysúlyú hízó eladó, hagyományosan
nevelt. 20/268-92-94.
40-50 kg-os nagyfehér fajtájú süldők, és
160-180 kg-os ill. 300 kg-os hízók, tízhetes lapáj malacok eladók. Érd.: 30/85625-20, 66/415-395.

TÁRSKERESÉS
60 éves, 170 cm magas férfi társat keres.
30/81-25-902.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Házaspár bármilyen alkalmi munkát
keres. 70/401-81-89.
Betegápolási, idősgondozói gyakorlattal, referenciákkal munkát keresek. 70/517-41-31.
Leszázalékolt férfi bármilyen alkalmi munkát: éjjeliőri, kőműves, karbantartó, udvaros,
asztalos vagy lakatosműhelyi segédmunkát,
ásást, kerti munkát keres. 30/299-31-46.

EGYÉB
Tizennégy részes szekrénysor eladó vagy
kukoricára cserélhető. Érd.: 66/643-370.
Sony Erisccon K800i és LG kp500-as telefon eladó. Érd.: 70/242-82-77, 14 óra után.
CB rádió (President Grant) eladó. Tel.:
70/283-16-62.
Régi konyhabútor kompletten eladó. Békés, Mátyás király u. 20. 20/912-48-06.
Vegyes tüzelésű kazán eladó. 66/413-039.
Eladó: kisbálás szalma, tavirózsa, VW bogár karosszéria elemek, fateknő, vasvágó
szalagfűrész, tizes-gev láda, szövőszék.
Érd.: 66/634-642.
Eladó: 2 db H-vas, 200 db hófogós cserép, 2 db hatméteres mestergerenda, 2
tábla alumínium bordáslemez, bontott fa
bejárati ajtó, lombszívó, kéziszerszámok,
50 l-es öntöttvas üst. Tel.: 30/262-64-34.
Kiváló minőségű őrölt fűszerpaprika olcsón eladó. Tel.: 66/643-457.
Gyógymasszázsfotel eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/267-20-15.
Német légpuska (4,5) jó állapotban eladó.
Érd.: 66/412-356.
Üzemképes 55 cm-es átmérőjű színes televízió eladó. Érd.: 20/622-81-10.
Ágyneműs gyerekfotelágy eladó. 20/3584-331.
Eladó: régi típusú rekamié, 2 db fotel +
asztal 12 ezer Ft-ért. Textima varrógép
eladó 35 ezer Ft-ért. 300 literes fiókos
fagyasztószekrény eladó 25 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Eladó: 4 db 100-as vasbak, Robi járókerék, csempevágó. Tel.: 30/381-37-27.
Eladó: 80 literes hőtartályos villanybojler,
padlószőnyeg leszegve. Érd.: 30/327-68-79.
Jó állapotban lévő franciaágy olcsón eladó
ágyneműtartóval. Érd.: 70/771-86-46.
Légpuskát keresek megvételre. Vételár
megegyezés szerint. Tel.: 20/629-28-38.
Feleslegessé vált lomjait, üzemképtelen dolgait díjmenetesen elszállítom. Pl: bútor, mű-

szaki cikk, ruhanemű, kisebb járműroncs,
fa- és fémhulladék. Tel.: 20/62-92-838.
Örökzöldek eladók. 20/243-76-56.
Csempekályha eladó. 30/537-87-35.
Üst üstházzal, zsíros bödönök, elektromos morzsoló eladó. 30/261-99-66.
200 literes fagyasztóláda eladó. Tel.: 66/
410-273.
Mosógép, centrifuga, háromfiókos fagyasztószekrény, 2 db rekamié, 6 db fotel
eladó. 20/47-79-440.
Terménydaráló eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Használt hófogós cserép eladó. Érd.:
30/437-03-61.
Elektromos rokkantkocsi eladó új állapotban, használva nem volt. Érd.: 66/643-114.
Ócskavasat veszek. 30/30-10-924.
Graco bébikomp eladó. Érd.: 70/391-79-09.
Gurulós, összecsukható járókeret eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/605-68-75.
Fiú babaruhák 56-98-as méretben, lány
56-68-as méretben olcsón eladók. 20/
240-38-20.
Hordozható csempekályha, 80 literes vegyestüzelésű bojler eladó. 70/526-40-21.
Eladó: 2 db 50 literes kosaras üveg, valamint
szobapáfrány, leánderek minden méretben.
Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó MTZ-552-es 2014-ig érvényes műszakival, búza vetőgép, kultivátor, 3 fejes
eke. Tel.: 20/49-17-656.
Békésen heverők, fotelek, asztalok és
szobabútor, elektromos kvarckályha eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es
ülőgarnitúra új állapotban családi okok
miatt eladó. Irányár: 180000 Ft (új ára 230
ezer Ft). Tel. 30/533-36-53.
2 db 15colos monitor eladó. Érd.: 30/2013-754.
65 x 125 cm-es fenyőfa babaágy eladó,
hozzá matrac, 2db fejvédő, 3db kislepedő,
kispárna + takaró két garnitúra huzattal,
megkímélt állapotban. Ár: 15 ezer Ft. Érd.:
70/40-85-013.
Eladó kék-piros bébihordozó, fa rácsos ágy
kókuszmatraccal, fekete-piros sport babakocsi, zenélős hintaszék. 30/696-79-01.
Eladó régiségek, könyvek, rádiók, kisbíró
dob, öngyújtók, kristály csillár, üveg csillár,
asztali lámpa, őz agancsok, vegyes tüzelésű
kazán hőfokmérő eladó. 30/260-54-21.
Eladó vízszivattyú, vízcsapok, valamint
szövőszék, jó állapotú örökégő kályha, 19
soros aprómagvetőgép, amik haszonállatra is cserélhetők. Tel.: 30/246-96-79.
Eladó: régi típusú rekamié, 4 db fotel +
asztal 17 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Új állapotú légpuska a bolti ár feléért
eladó. Rosszat, régit beszámítok, tel.: 20/
228-58-66.
Rossz villanymotorokat veszek. 30/30-10924.
Ötmázsás nagy körbálás széna eladó.
Érd.: 30/26-29-579.
Feleslegessé vált műszaki cikkeit, kartonpapírt, fa, vas, ruha, hulladékot ingyen elszállítom. Érd.: 30/20-13-754.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 ezer Ft. Tel.: 66/643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/46713-39.
Fürdőszobaablak beüvegezve eladó.
30/260-54-21.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Háromégős gáztűzhely, kétéves, keveset
használt eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Öt db-ból álló szekrénysor 35 ezer Ft-ért
eladó. 20/416-91-17.
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Születésnapi bulira készül
a békési zenekar

November 24. szerda 16 óra
Békési Kertbarát Kör klubfoglalkozása.
Kertészeti termékek tárolása, értékesítése címmel
előadást tart Szabó Imre.
Nyugdíjasok Háza
November 24. szerda 18 óra
Erste-Békési FKC – Debreceni KSE bajnoki kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Ismét békési sikerek
a Fregolina Kupa táncversenyen

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

tánciskolás táncversenyt október 30-án a kulturális központban. Az egész napos ren-

A dobogó legfelső fokán a békési Bíró Emese – Békési Gergely páros

dezvény fő szervezője városunk közismert táncpedagógusa, a Fregolina Táncklub
vezetője, Kenyeres Csaba, akinek táncosai idén ősszel is
szép eredményeket értek el (a
versenyt egyébként évente
kétszer, áprilisban és októberben rendezik meg).
Felnőtt standard kategóriában a békési Békési Gergely és Bíró Emese páros
első helyezést ért el, s ugyancsak ők szereztek második
díjat az ifjúsági standard
kategóriában.
A junior standard és Latin
II. korcsoportban egyaránt
harmadik helyezést ért el az
Oláh Levente – Mészáros
Mariann táncospár, továbbá
az ifjúsági standard kategóriában a Kovács Gergő – Mészáros Mónika táncosok nyertek el negyedik helyezést.
A nyolcvan résztvevő táncospárt ezúttal is szakmai
zsűri díjazta, értékelte, a
zsűri elnöke ismét Pálinkás
Lujza, a híres és elismert versenytáncos volt.
Zs. I.

Közösségi média – civil közösségek
A fenti címmel szakmai konferenciát tart az Életfa Kulturális Alapítvány a kulturális központban a nonprofit közösségek képviselőinek neves előadókkal december 10-én 10 órától. A részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezési lap a www.bekesikultura.hu oldalról letölthető.
A Békési Újságot kiadó Családért Ala pít vány (Békés, Malom utca
5), adószám: 183762871-04, köszöni azon adózók tá mogatását, akik
2009-ben az szja 1 %-ot
neki ajánlották fel. A
kapott támogatás értéke:
64.978 Ft.

November 26. péntek 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza
HÉTVÉGE

November 20. szombat 11 óra
Békési TE extraligás, NBI-es és NBII-es asztalitenisz csapatainak bajnoki mérkőzései.
Sportcsarnok

November 24-25. szerda-csütörtök 10 órától
Fésűs Éva: A kíváncsi királykisasszony című
mesejátéka a Meskete Meseszínház előadásában.
Belépő: 500 Ft/fő.
Kulturális központ

A Hangfektus igen változatos stílusban
játszik közkedvelt dalokat. Alkalmi fellépésre 2008 végén alakultak egy baráti társaságból, nem is sejtve, hogy az együttes életképesnek bizonyul. Az első koncertjük 2009.
március 14-én volt a Békés Városi Kulturális
Központban, ahol a mai napig is tarják a jó
hangulatú próbáikat. A felkérésekre sem
kellett sokat várni, Békésen kívül Békéscsabán, Gyulán és Szolnokon léptek fel feldolgozásaikkal, amelyek a klasszikustól az
alternatívon át a rockzenéig sokféle stílusban szólalnak meg. Első saját daluk a

Ifj. Vámos László oktatási
és kulturális tanácsnok nyitotta meg a IV. Fregolina Kupa

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOV. 17 – DECEMBER 4. KÖZÖTT

November 27-28. szombat-vasárnap
Galambkiállítás. Részletek lapunk 2. oldalán.
Karacs Teréz Tagiskola tornaterme (Szánthó
Albert utca 3.)

December 1. szerda 16 óra
Békési Újság Kalendárium 2011 bemutató rendezvénye. Cikkszerzők és pályázók jutalmazása. A
kiadvány a helyszínen megvásárolható. Részletek
lapunk 2. oldalán.
Kulturális központ Kápolnaterme
HÉTVÉGE

„Rasztadal”, ami megnézhető az egyik legnagyobb videómegosztó portálon.
A Hangfektus zenekar tagjai: Kalogeropoulou Konsztantina (gitár), Sas Attila (ének),
K. Szabó Gábor (gitár), Csökmei Gergő (szaxofon), Vida Bálint (basszusgitár), Csökmei
Gábor (dob).

HÉTVÉGE

December 11-én négy másik zenekarral együtt ünnepli fennállásának
második évfordulóját a békési
Hangfektus zenekar. A kulturális
központban nem szokványos koncert ígérkezik vendégzenészekkel,
és egy új, saját dallal, amelynek ez
lesz az ősbemutatója.

December 4. szombat 13 óra
Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja évzáró
ebédje.
Nyugdíjasok Háza

Sándor György fellépése
A kulturális központban
lép fel december 10-én
Sándor György előadóművész, humorista, vagy ahogy

magát nevezi: humoralista. A
Jászai Mari-díjjal, Karinthygyűrűvel és állami kitüntetésekkel is elismert művész 19

órakor kezdődő, „Válogatott
rögtönzéseim” című előadására jegyek a helyszínen válthatók, ára: 1500 Ft.

Egy nyelvet beszélünk
NEM VÉSZ EL, CSAK ÁTALAKUL
A közmondás egyfajta „panel”: szabadon
alkalmazható egy-egy élethelyzetre, és általánosan elfogadott tapasztalatot fejez ki, s
ilyen módon nehéz megcáfolni. Hacsak…
Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen –
mondjuk, ha „zsebbe vágó” helyzetbe kerülünk. Nem, nem ingyen őrizték – ugyanis
nem volt neki koporsója! Hasonló a helyzet,
amikor két (vélt) igazságot ütköztetünk, és
nyilatkozunk: Az éremnek két oldala van.
Dehogy kettő - tessék csak megnézni!
Közmondások ma már nemigen keletkeznek, csak „konzervből” használjuk őket,
hiszen nincsenek is olyan színterek, fórumok
és agorák, ahol újak jönnének létre. Ez persze nem ok arra, hogy a régiekkel ne mókázzunk kicsit. Az eredetiket le sem írom, úgyis

mindenki ismeri. Viszonylag régi: Hallgatni
Arany, beszélni Petőfi, az esze meg Tompa.
Modern fogyasztásunkról: Aki korpa közé
keveredik, azt megeszik a vegetáriánusok.
Ritka, mint a szőke kóla. Néhány helyen
még mindig vízzel főznek. Három latin
átirat: Tévedni emberi dolog – másra kenni
még emberibb. Ha kevés a kenyér, sok a cirkusz. Te is, fiam, Bluetooth? Ép testben épp,
hogy élek. Külön kasztot alkotnak az informatikus-közmondások: Ép hardverben ép
szoftver. A szomszéd gépe mindig gyorsabb.
Szövegszerkesztőből nem lesz vírusirtó. Sok
könyvtár közt elvész a fájl. És végül egy
szívre ható jó tanács: Bízzál Istenben, és
mentsél rendszeresen!
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Nagyot emeltek a súlyemelők

SZPONZOROKAT KERESNEK A PINGPONGOSOK
A békési asztaliteniszezők
jelenleg öt csapattal képviselik városunkat a nemzeti bajnokságban. Van extraligás
férfi-, NB I-es női-, NB II-es
férfi-, és mindkét nemnél megyei első osztályú csapatunk.
Valójában a másodosztályban
szereplő férfi csapatunk az
első osztályban indulhatna,
ám ehhez nincs elég pénz.
Extraligás gárdánk fenntartása szintén komoly anyagi
teher. A csapatoknak sokat
kell utazniuk, az utazásnak, a
versenydíjaknak és a játékvezetőknek a költségeit a Békési
TE asztalitenisz szakosztálya

önkormányzati támogatásból
fedezi. Másra már nem is jut,
hiszen a szponzorok nem
tolonganak.
Évek óta téma, hogy erősíteni kell a sportág utánpótlás-nevelését. Jó hír, hogy a
Békési Sportnyár program
idején mintegy 20 gyermek
asztaliteniszezett, és közülük
3-4-en maradtak is a csapat
háza táján. A szakosztály 2-3.
osztályos diákok körében
toborzásba is kezdett. Várják
a jelentkezőket hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken
17 órától a Szarvasi úti tornacsarnokban.
V. M.

Nemzetközi versenyt nyert
Fodor Milán
A napokban Bosznia-Hercegovinában rendeztek egy
igen nívós ifjúsági válogatott
ökölvívó versenyt, ahol a békési Surman Box Clubot Fodor Milán képviselte. Ezt
megelőzően a fiatalok a tatai
edzőtáborban készültek a
megmérettetésre oly módon,
hogy minden súlycsoportban
a két legjobb magyar versenyző edzett egymással, majd
egy-egy meccsen dőlt el, ki
utazhat Mostarba. Fodor Milán ilyen előzmények után,
mint a tíz legjobb magyar ifjúsági ökölvívó egyike jutott el a
nemzetközi tornára. A csapatot Metzger József vezette, és
segítője az egykori kitűnő versenyző Turu István volt.
Milán az 56 kg-os súlycsoportban indult és nagyon jó

formában kezdte meg a versenyzést. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a döntőben a
montenegrói Babac Adnan
ellen már az első menetben
négypontos vezetésre tett
szert úgy, hogy a fiúra számolni is kellett egyszer. A nagy
fölényt és tudásbeli különbséget az ellenfél edzője is észrevette, így versenyzőjét már
nem engedte vissza a második
menetre. Milán így szerezte
meg az elsőséget.
Milán mellett a teljes magyar különítmény jól szerepelt,
hiszen a 10 induló versenyzőből heten kerültek a fináléba,
és ebből öt aranyérem született. Mellette még két ezüst és
három bronzérmet is gyűjtöttek, így a csapatversenyt is a
mieink nyerték.

Horgász
szemmel
PLASZTIK CSALI
VÁLASZTÁSA
Gazdag típus-, szín- és méretválaszték jellemzi a gumicsalikat,
ezek közül az egyik legsikeresebb
a twister, amit húsz éve sikerrel
használnak hazánk összes folyóés állóvizein. Mára már minden
pergető horgász dobozában garmadával felelhetők. De a többi
plasztik csali is igen népszerű:
gumihal, hernyó, féreg, ami a
ragadozó halakat kapásra készteti. A jó minőségű plasztik extra
lágy anyagból készül, ezért élethű vergődő mozgást imitál, ami
becsapja a ragadozó halakat. A
twister a gumihalhoz viszonyítva
vékonyabb, és mozgása inkább
apró kígyóéra emlékeztet, így
hívja fel magára a figyelmet.
Egy pergető horgásznál mindig legyen a bevált típusokon
kívül más méretű és színű is,
mert ha több horgász dobálja
ugyanazt a szakaszt ugyanazzal a
csalival, persze eredménytelenül,
akkor váltani szükséges.
Szekerczés Sándor

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Mentálhigiénés
Egyesület
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Nappali ellátás indul
szenvedélyés pszichiátriai
betegek részére!!!

A Békési TE súlyemelői
eredményesen versenyeztek az Utánpótlás
Országos Súlyemelő
Bajnokságon Kisbéren.
Lapunkkal Balog János, a
Békési TE súlyemelő szakosztályának edzője ismertette az
eredményeket. Október 2931-én Kisbér adott otthont az
utánpótláskorúak országos
súlyemelő bajnokságának. Városunkat négy sportoló képviselte, és valamennyien jól szerepeltek. A serdülők (13-15
évesek) közül kiemelkedett a
85 kg-ban indult Papp Balázs
teljesítménye, aki szakításban
(75 kg) és lökésben (93 kg) is
megjavította egyéni legjobbját,
és ezzel a bronzérmet szerezte

A SZERZŐ FELVÉTELE

Gyerekeket várnak
pingpongozni

A verseny békési indulói edzőjükkel.

meg. Ugyanebben a súlycsoportban a 77 kilós Csumpilla
Bertold negyedik lett, a 62 kgban indult Prorok Péter kilencedik.
Az ifjúságiaknál (16-17 évesek) 94 kg-os súlycsoportjá-

ban Csató István a rá jellemző
magabiztossággal versenyzett,
és a várakozásoknak megfelelően megnyerte a versenyt.
Eredménye: szakításban 110
kg, lökésben 127 kg. Edzőjük:
Balog János. Lakatos Gyula

Számon tartják Békést a férfi
kézilabda utánpótlás-nevelésben
INTERJÚ POLGÁR ZOLTÁNNAL, A BÉKÉSI FKC ÜGYVEZETŐJÉVEL
– Hogyan kezdte az új szezont a felnőtt csapat?
– Alapos felkészülésen
vagyunk túl, de ennek ellenére az első négy mérkőzésből
kettő nem úgy sikerült, ahogy
az elvárható lett volna. Gávai
Feri visszatérésével azóta jól
menetelünk, és próbáljuk bizonyítani, hogy hol a helyünk
a tabellán. A szezon kezdetekor elhullajtott pontok miatt
nehéz lesz tartani céljainkat
(1-4. hely), de a játékosok is
bizonyítani szeretnék, hogy
csak egy apró kisiklás volt a
bajnoki eleje, és megmutatják
erejüket. Szurkolóinknak ígérem a vezetőség és játékosaink
nevében, hogy újra azt a csapatot fogják látni, amelyet
megszoktak, amely soha megadást nem mutatva harcol, és
mindent megtesz a végső
győzelemért. Kérem, hogy
segítsenek továbbra is buzdításukkal.

A Békési Férfi Kézilabda Klub felnőtt csapata.

– A gyerekek edzései ugyanolyan intenzitással folynak-e?
– Az utánpótlásra nagyon
büszkék vagyunk. Már hat
utánpótlásedző tart edzéseket minden nap a 130 gyermek kézilabdásunknak. Sok
tornára igyekszünk eljutni. A
leginkább számító 5-6 nívós
országos tornát már nem
rendezik nélkülünk. Büszkén mondjuk, hogy ezeken a
tornákon általában a dobogón végzünk. Már számolnak velünk az országban, és
a férfi vonalon az első öt

utánpótlásbázisa közé sorolnak. Elkezdődik az Adidasbajnokság is, ahol 10 csapattal veszünk részt a küzdelmekben. Szeretnénk ismét
mi nél több korcsoportban
országos döntőbe jutni és ott
újra az élen végezni.
Szeretném ezúton is megköszönni a szülői támogatást, ami szerintem példaértékű, és elképzelhetetlenül
nagy segítséget jelent. Szinte
egy nagy kézilabda-család
alakult már ki. Köszönöm
minden szülőnek.
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