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

OKTÓBER 16-23.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

OKTÓBER 23-30.
Levendula Patika (Csabai u.)

OKT. 30. – NOVEMBER 6.
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

Hogy védi 
a környezetet?

USZODA NYITVA TARTÁSA:

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

22%
Szelektív 
hulladék gyûjtéssel.

40%
Autó helyett
biciklivel vagy
gyalog járok.

15%
Összegyûjtöm
az elemeket.

17%
Spórolok 
az ivóvízzel.

6%
Sehogy

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

A vetítések helyszínei

Békés, Kispince u. 44.

Békés, Széchenyi tér 21.

Békés, Drága u. 25.

Békés, Petôfi u 56.

Békés, Korona u.

Békés, Galéria a Bérházban

Ötletes töklámpásokat fa -
ragtak a kicsik és a nagyok,
majd azokkal fel is vonultak
a városban. Még mindig vol-
tak, akik most először kós-
toltak töklekvárt, de a ren-
dezvény gasztronómiai csú-
csa a Varga István (Csaviga)
birkapörköltje volt, amelyért
hosszú sor állt. 

Bőven mérték a szódát és a
bort, a fröccsöt, híven ahhoz,
hogy a rendezvény a tök mel-
lett a szőlő jegyében zajlott. A
rendezvényt e nedűkkel Nagy
Sándor békési születésű bo -
rász és kultúrapártoló, a Sós -
halmi Pincészet vezetője, vala-
mint Tóth János mezőberényi
szikvízkészítő támogatta. 

A kacsaszépségverseny nem
várt nagyszámú nevezés mellett
folyt. Egy kacsa „önként” neve-
zett a versenyre azzal, hogy a
mulatság elején besétált a Táj -
házba. Tulaj do nosának ott visz-
szaadják az állatot.

Folytatás a 3. oldalon

Közönségsiker volt a Tökmulatság
MEGALAKULT A TÖKÖM BÖKÖM ZENEKAR

Az ötödik Békési Tökmulatság az elsőt idézte
hangulatában, és abban is, hogy az időjárás ezút-
tal kegyes volt a szervező Nefelejcs Egyesülethez.
A nap sütéses időben a két napon ennek megfe-
lelően számosan – köztük távolabbról érkezők –
látogattak el a Tájházba. Közönségsikert aratott
a tökszépségverseny, Hódos Krisztián szakács-
mester tökszobrászati bemutatója, vasárnap
pedig a lakodalmas hagyományokat felelevenítő
népi gyermekjáték. 

Sokan kipróbálták a pályázati ki -
írásra készített tökös társas -
játékokat is. Még fotók: www.
bekesiujsag.hu.
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Palatinus Pál, a helyi vá lasz-
tási bizottság elnöke is mer -
tette, hogy a Békésen lezajlott
helyhatósági választás ered-
ményes és törvényes volt. Az
eredmények ismertek: Izsó
Gábor független je löltet – akit
Mucsi András kép viselővel
együtt a Fidesz helyi szerveze-
te a minap kizárt soraiból –
közel 77 százalékkal polgár-
mesternek választották, míg a
nyolc vá lasztókerületben szin-
tén ha talmas fölénnyel a Jobb -
oldali Összefogás Békésért
Polgári Kör jelöltjei nyertek.
A korábbinál hat fő vel kisebb
létszámú képviselő-testületbe
listáról még két fideszes és egy
MSZP-s politikus került be.

Ezután Izsó Gábor javaslatá-
ra társadalmi megbízatású al -
polgármesternek Dr. Pálmai
Ta más háziorvost választották
meg (8 igen szavazat és 3 tar-

tózkodás mellett), valamint
dön töttek a tiszteletdíjakról. 

A polgármester beiktatási
be szédében kiemelte, hogy
programjának két alappillére a
társadalmasítás, azaz a lakosság
bevonása a döntésekbe, a város
életébe; valamint a megkezdett
beruházások befejezése, ered-
ményes beüzemelése, mellyel
Békés meg tudja őrizni körzet-
központi szerepét. 

Az új képviselő-testület
mun káját három bizottság se -
gíti. Az Ügyrendi, Lakás ügyi,
Egész ségügyi és Szociális Bi -
zottságot Mészáros Sándor
vezeti. Kép vi selő tagjai: Ba -
lázs László, Mucsi András,
Pataki István és Pocsaji Ildi -
kó, nem képviselő tagjai: Dr.
Balázs Ist ván, Dr. Csiby Mik -
lós, Koppné Dr. Hajdu Anikó
és Dr. Rácz László.

Folytatás a 4. oldalon

Megalakult az új
képviselő-testület

DR. PÁLMAI TAMÁS AZ ÚJ ALPOLGÁRMESTER

Köszönetet mondott minden választópolgárnak,
aki élt demokratikus jogával, és részt vett az
október 3-i választáson, továbbá megkezdett
munkája folytatását ígérte Izsó Gábor polgármes-
ter október 14-én a Városháza dísztermében, a
képviselő-testület alakuló ülésén.

Alakuló ülésén Békés Me gye
Képviselő-testületének 18 tag -
ja átvette megbízólevelét, és le -
tette a hivatali esküt. Tizen -
egyen a Fidesz-KDNP, négyen
a MSZP, hárman a Jobbik lis-
tájáról jutottak man dátumhoz.
A képviselők között három
békésit találunk: a fideszes
Lele Árpá dot, a szocialista Dr.
Goszto lya Ferencet és a jobbi-
kos Ba logh Istvánt. 

Megválasztották a Megye -
gyűlés elnökét és alelnökeit.
Elnök maradt Farkas Zoltán,
aki Domokos László Számve -
vő szék-elnökké választása óta
már betölti ezt a pozíciót. Két
alelnök segíti munkáját. A
képviselők közül főállású alel-
nöknek választották a 32 éves
pedagógus gyulai Kónya Ist -

vánt, valamint nem képviselő
társadalmi megbízatású alel-
nöknek a békési H. Kovács
Juditot, aki vidék- és terület-

fejlesztési szakközgazdászként
a stratégiai fejlesztési ügye-
kért felel majd. H. Kovács Ju -
dit az elmúlt három évben a
Békés Megyei Önkormányzat
Területfejlesztési osztályán
ha sonló munkakört látott el
köztisztviselőként, vállalkozá-
si és stratégiai fejlesztési szak-
referensi valamint osztályve-
zető-helyettesi pozícióban.
Hat évig volt külsős bizottsá-
gi tag a Békés Városi Ön kor -
mányzat Szociális és Egész -
ség ügy Bizottságában, vala-
mint 2002-2006 között kép-
viselő tagja Békés Város Ön -
kormányzatának. Önkéntes
tevékenységei, kapcsolata szá-
mos helyi és országos műkö-
dési területű civil és egyházi
szervezethez kötődik.

Békési alelnöke van a Megyegyűlésnek

H. Kovács Judit
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RÉSZLETES VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYEEGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI

A BÉKÉS MEGYEI KÖZGYŰLÉS LISTÁS SZAVAZÁSÁNAK

BÉKÉSI EREDMÉNYEI

FIDESZ-KDNP         MSZP             JOBBIK

Olvasóink kérésére az alábbiakban közöljük a helyhatósági választás részletes eredményeit. Polgármesternek nagy fölénnyel (76,7%) a független Izsó Gábort vá lasztották meg. A Jobboldali
Összefogás képviselő-jelöltjei – akik négy éve is tízből 10 helyet szereztek meg –  idén is taroltak: a lehetséges nyolcból 8 helyen nyer tek, a Fidesz támogatása nélkül is. Még egy érdekesség:
négy éve 10 jobboldali és 7 baloldali képviselő volt, most 10 jobboldali és 1 baloldali van a testületben.
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Lisieux-i Kis Szent Teréz
(1873-1897) – akiről X.
Pius pápa jelentette ki,
hogy a modern idők legna-
gyobb szentje – a „kis út
szakértője”. Teréz összeha-
sonlította magát nagy, híres
szentekkel, s megállapítot-
ta: „köztük és köztem
ugyanaz a különbség, mint
az égbevesző hegycsúcs és a
hitvány homokszem
között.” De: „én is szeret-
nék egy felvonót találni,
hogy Jézusig emelkedjem,
mert túlságosan kicsiny
vagyok ahhoz, hogy a töké-
letesség meredek lépcsőfo-
kait járjam.” A Szentírás -
ban a következő mondatot
találta: Ha valaki egészen
kicsi, jöjjön hozzám! (Péld.
9,4) Ettől kezdve nem akart
naggyá válni, hanem min-
den időben, minden helyen,
minden körülmények közt
igyekezett azt tenni, amire
képes. Ez a kis út mindenki
számára azt jelenti, hogy
saját adottságait, körülmé-
nyeit felhasználva kell  éle -
tét leélnie. Ez az út min-
denkinek a saját útja.  

Az idei naptárt böngész-
ve, októbert böngészve
olvasom épp az ő képe
alatt: „Sohase beszélj arról,
hogy mi mindenért vagy
felelős, hogy milyen sok
kötelesség nehezedik rád,
hogy mások mennyi nehéz-
séget okoznak neked, hogy
mennyit kell szenvedned,
hogy mennyi jót teszel, és
hogy mennyi gonoszat tesz-
nek ellened és veled, hogy
mennyi harcod van, hogy
mennyi mindent várnak és
követelnek tőled. Zárd be
az ajtót magad mögött, és
mondj el mindent
Uradnak, Istenednek.”

Hogy mindezek miért
jutnak most eszembe?
Mindenek előtt elmonda-
nám, hogy nem lettem ájta-
tos „szentfazék”, hanem a
világ, az ország, a békési
helyzetünk olyan, hogy úgy
érzem, így kell beszélnem.
Az ide vezető okok közül az
első az, hogy hál’ Istennek
túl vagyunk a választási
„hadjárat” minden képzele-
tet felülmúló szennyén, és
megnyugvásra, munkára
volna szüksége a városnak,
lakóinak, mindannyiunk-

nak. A másik ok pedig épp
polgármesterünk, Izsó
Gábor, akivel a jövőben tán
még szorosabb közelségben
kell együtt dolgoznunk. Ő
mondta, még kezdetekkor,
hogy a kis lépések politiká-
ját követve haladna előre.
Hallgattam négy évvel eze-
ket e szavakat, és magam-
ban lázasan tiltakoztam, a
magam eszétől és habitu-
somtól vezérelve rontattam
volna rohamléptekben
előre. Az idő őt igazolta, a
város rengeteget fejlődött
az elmúlt ciklus alatt.
Természetesen volt sok
dolog, amit másképp csi-
náltunk volna mi, csapatta-
gok a magunk eszétől, de
végül is a döntések túlnyo-
mórészt közösek voltak,
egymást csiszolva, vitatkoz-
va, „bakalódva”, néha éjbe
nyúlóan vitázva jutottunk
végül is a közös nevezőre.
Az élet nem lett könnyebb
azóta, sőt…

Megépült és épülő szép,
nagy beruházásaink mellett
ezért egyre inkább az
emberek mindennapi életét
javító, elviselhetővé tevő
kis lépések megtételére van
szükségünk, talán még
kisebbekre, mint eddig.
Természetesen vigyázó sze-
münkkel folyamatosan
Budapest felé tekintünk,
hisz a napi apró munka
mellett egy - remélhetőleg
javuló országos trend kínál-
ta - kiugrási lehetőséget
mindenképp célszerű lenne
kihasználni. Ám a minden-
napi életben a legfontosabb
teendőnk a még szorosabb
összefogás, a minél több
tudatos „civil” bevonása a
város kollektív vezetésébe,
azaz, hogy egyre több lakos
tegye azt, amihez a legjob-
ban ért, és ott, ahol éppen a
legnagyobb szükség van
munkájára. Hogy minél
többüknek legyen egyálta-
lán lehetősége dolgozni,
hogy egyre többen tudja-
nak becsületes munkával
megkeresett kenyeret haza-
vinni családjaiknak. Mert
nem a bajainkról siránkoz-
va, nem a hőstetteinkkel
dicsekedve, hanem csend-
ben és szerényen dolgozva
juthatunk csak előre. Csak
így találjuk meg a magunk
kis útjait, s azok szerencsés
összefonódásával a közös
békésit, amelyen együtt
haladva örülni tudunk
majd minden közös
napunk minden apró aján-
dékának.

A kis út

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Ko vács
László és Szabó Alíz, Baji
András és Kelemen Va léria.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Guti Gábor (59
évesen), Dr. Gyöngyössy
György (75), Kovács Gá -
borné (64), Horvát Ferenc
(45, Bélmegyer), Fábián
László (48), Sívó Gábor (59),
Római Lajosné (64), özv.
Tímár Józsefné (76), özv.
Békési Mihályné (91), Son -
koly Anna (58, Csa bacsűd),
Bacsó Károly (59, Murony),

Lukács István (76, Murony),
Lukács Sándorné (85, Bél -
megyer), Bálint Lász ló (55),
Vári Géza (77), özv. Guti
Lászlóné (59), Püs ki Jánosné
(76), Hagymási Fe rencné
(71), Szegedi Jánosné (82),
Enyedi László (89), Baji Imre
(55, Kamut), Sárhegyi Ká -
rolyné (74).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

TISZTELT BÉKÉSIEK!
Lassan elcsendesül az ön -

kor mány zati választások kel-
tette felbolydulás, mely Békés
életébe néhány hónapra –
nem kívánt vendégként – sok
beszédtémát, sőt indulatot
hozott. A plakátok lekerültek,
megalakult az új képviselő-
testület, az élet lassan vissza-
tér a megszokott kerékvágásá-
ba. Mielőtt azonban teljesen
elfelejtenénk a választásokat,
szeretnék e lap hasábjain is
köszönetet mondani Békés
város lakosságának. 

Elsősorban azokat illeti kö -
szönet, akik elmentek szavazni,
hiszen ők azok a polgárok a
városban, akik hisznek a
demokráciában, és vállalják,
hogy a település életének alakí-
tásában aktívan részt vesznek.
Ennek a 7288 embernek meg-
ért egy fél órát az, hogy a követ-
kező négy év politikai, gazdasá-
gi, kulturális és egyéb irányvo-
nalát meghatározzák, s ezáltal
meghatározzák közös jövőnket.

A választás erről szólt.
Persze kritikával leginkább
azok illetik a megválasztott
testületet, akik nem mentek
el szavazni. Függetlenül
attól, hogy valaki szavazott
vagy nem, ennek a városnak
egyenrangú állampolgára. A
következő irányító testület-
nek úgy kell vezetnie a
várost, hogy minden békési
polgár érdekeit szolgálja. A
csatazaj elült és a közjó érde-
keinek a képviselete minden
városatyára és a polgármes-
terre nézve kötelező.

A következő négy év, egy
ciklus, mint az idő múlása:
megismételhetetlen. Szület -
nek és meghalnak majd
emberek, összeházasodnak és
elválnak, lesz, aki munkát sze-
rez, de lesz, aki elveszíti a
mun káját, lesz, aki ebben az
időszakban éri el élete legna-
gyobb sikereit, de olyan is lesz,
aki kudarcokkal szembesül.
Hiszem, hogy Önök éppen
azért választottak bennünket,

mert úgy gondolják: ebben a
megismételhetetlen periódus-
ban ez a csapat az, amely a
jelen körülmények között a
legtöbbet tehet Békésért. Ez a
döntés óriási bizalmat jelent,
de még több felelősséget ró
valamennyinkre, ezt érezzük. 

Az Önöktől felénk irányuló
bizalom azonban nem csupán
a választáskor volt fontos, sok-
kal inkább az előttünk álló
időszakra tekintve. Számunk -
ra ez annyit jelent, hogy az
elmúlt négy esztendőben
meg valósult összefogás elérte
célját, s október harmadikán
még tovább erősödött. 

Talán soha nem volt erre
ek kora szüksége Békésnek,
mint ma. Hazánk, városunk
gyökeres változások előtt áll.
Tavasszal, az országgyűlési
választásokon a lakosság szin-
te egyöntetűen felsorakozott a
változtatást zászlajára tűző
polgári kormány mögött.
Most, amikor ez a munka el -
indul, ezt a szándékát ismé-

telte meg nem csupán Ma -
gyar ország, hanem Békés la -
kossága is, amikor eldöntötte,
kik irányítsák Békés város
hajóját ebben a küzdelmes, de
szép munkában.

A legénység immár a  he -
lyé re került, s büszkék va -
gyunk arra, hogy munkás
kézben sincs hiány. Ideje hát
indulnunk, Tisztelt Bé ké -
siek, szedjük fel a horgonyt!
Minden kire szükségünk van,
hiszen az erőnk nem a szava-
zólapokban, hanem városun-
kért érzett közös felelőssé-
günkben, tenni akarásunk-
ban van. 

Békés Város Képviselő-tes-
tülete nevében, újraválasztott
polgármesterként, ezúton
hívok és várok mindenkit erre
a nagyszerű munkára!

Izsó Gábor, polgármester

IZSÓ GÁBOR POLGÁRMESTER NYÍLT LEVELE A BÉKÉSI OLVASÓKHOZ

Folytatás a címoldalról
A rendezvény során meg-

alakult a Tököm Bököm
zenekar, amely tökből készült

hangszereivel, első nyilvános
produkciójával a következő
mulatságon mutatkozik majd
be a nagyközönség előtt.

Rónai László hangszerkészítő
a tavalyi tökcitera után idén
tökkalimbát (afrikai eredetű
pengetős hang szer, magyar

neve: ujjzongora) készített,
hangját a jelenlévők is megis-
merhették, sőt ki is lehetett
próbálni.

Táncos fellépések, zené-
szek produkciói és gyerekek
műsora színesítette a kínála-
tot. A legnagyobb szabású az
a népi gyermekjáték volt
„Szüret után lesz az esküvő”
címmel, melyet Kom lódi
Anna és Balogh Erika óvó-
nők ötlete nyomán valósítot-
tak meg. A játékba bevont
gyerekek mellett az egykori
lakodalmak han gulatát
asszony kórus, cigányzenekar
és Kovács Gábor vőfély segí-
tett felidézni.

Tökkirálynak egyébként
idén a 14 éves Kovács Patrikot
választották, aki 49,6 kilogram-
mos óriástökkel nevezett. E
nemes címet egy éven át, tehát
a következő, immár hatodik
Tökmulatságig viselheti. 

Szegfű Katalin

A tökmustra, azaz a tökszépségverseny győztesei, díjnyertes tökeikkel. Mások mellett a legtakarosabb,
legmagyarosabb, leghosszabb, legrücskösebb, leggörbébb tökkel lehetett nyerni. További számos fotó a
rendezvényről: www.bekesiujsag.hu.

Közönségsiker volt a Tökmulatság
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A Magyar Nemzetőrség
Békés Megyei Közhasznú
Szervezet várható feladatok
ellátására keresi a 18-50 év
közötti férfiakat felvételre.
Feltétel: büntetlen előélet,
erkölcsi feddhetetlenség.
Előnyt jelent: katonai szolgá-

lat, középfokú végzettség.
Jelentkezni lehet személyesen
minden csütörtökön 17 órá-
tól a Nemzetőr Irodában
(Bé kés, Jantyik M. u. 5.),
vagy telefonon Hucz And -
rásnál: 30/388-4551, 30/738-
7736, 30/854-0033.

Férfiakat toboroz 
a Nemzetőrség

www.bekesiujsag.hu 
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KÁNAÁN HATÁRÁN…
A 40 éves vándorlás végén szinte látótávolságba került a

választott nép az ígéret földjétől, azonban az Úr meg akarta pró-
bálni népét, vajon bíznak-e gondviselésében, vagy ismétlik atyá-
ik hitetlenségét. Az éppen Kádesben táborozó nép azzal szem-
besült, hogy az őket évek óta tápláló forrás vize elapadt.
Termékeny és bővizű vidéken kellett már csak áthaladniuk, ami
megmagyarázta a víz, Isten áldásának az elapadását, mutatva
ezzel hosszú útjuk célba érkezésének idejét. A titokzatos folyam
elapadása azonban nemhogy örömöt és bizalmat ébresztett a
népben, látva pusztai vándorlásuk végét, hanem újra a zúgoló-
dás és kételkedés lelkületét hintette szét a nép soraiban. A pusz-
ta áldásait sírták vissza az áhított föld bejáratánál. Mielőtt Isten
megengedte volna, hogy bemenjenek Kánaánba, meg kellett
mutatniuk, hogy hisznek az ígéreteiben. 

Ma sincs könnyebb helyzetben egyetlen földi vagy Mennyei
Kánaán felé igyekvő ember sem. Tömegek várják és hiszik
mindkettő eljövetelét, készülve és várva életük be- és kiteljese-
dését. A próbák azonban ma sem maradnak el. Új és új meg-
világításban mindennap mérlegre kerül, vajon mire és hova
készülünk mi igazán? A Mózes elleni lázadás valójában Isten
vezetését kérdőjelezte meg, az emberi vezető elvetése csupán
megtestesítette lázadásuk mélységét. 

Azt hiszem, a mi próbánk is ebben nyilvánul meg ma leginkább,
vajon látás helyett hitben járunk-e az előttünk lévő életszakaszon?

Balog Tibor, lelkipásztor

Nem is volt nehéz felkelni és
időben érkezni a gyülekező-
helyre. Mindenki pontos volt!
Kényelmes, panorámás busszal
utaztunk. A kirándulást teljes
mértékben a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ
szervezte a TÁMOP 5.3.3-08/2-
2009-0002 KÉ ZEN-FOG-
LAK projektben résztvevők és
vezetőik részére.

Kezdetnek egy bőséges
élel miszercsomagot kaptunk
az útra, amiből nekem (má -
soknak is) még vasárnapra is
maradt. Elindultunk, végig-
szel tük az Alföldet. A Dunán
az új Me gyeri-hídon mentünk
át. Elő ször a Dunakanyar déli
kapuját, Szentendrét néztük
meg. A Duna-menti polgárvá-
ros az őskortól lakott telepü-
lés. Régi hangulatú macska-
köves utcáin sétáltunk az éb -
redező városban délelőtt 9-10
óra körül. Nyitottak az üzle-
tek, várták a turistákat. Két -

órányi nézelődés, fotózás után
indultunk tovább Visegrádra.

Autóbuszunk felkapaszko-
dott a 328 méter magas Vár-
hegyre. A visegrádi vár történel-
münk egyik legjelentősebb vá -
ra. Sok nagy horderejű ese-
ményről döntöttek a falai kö -
zött. A várból fantasztikus pa -
noráma tárult a szemünk elé. A
Dunakanyar eleje, szem ben
Nagy maros a hegyekkel. Az
ember sasnak képzelte magát. 

A nézelődés, levegőzés után
hazafele indultunk. Abony ban,
a Mészáros Vendéglőben va -
csoráztunk, ki-ki a szája íze
szerint. A vendéglő kemencéje
előtt fotó készült a társaságról
a vacsora végén. Hazafele
eleredt az eső, de ez már nem
zavart minket. Egész nap jó idő
volt, még a nap is kisütött.
Sofőrünk biztonságosan, jól
vezetett. Jóleső fáradtsággal,
egy szép nap élményeivel tér-
tünk haza! Köszönjük.     J. Gy.

Kirándulás 
a Dunakanyarba

Rendszeresen találkoznak
egymással az egykori II.
számú Általános Iskolában
1970-ben végzett 8/B osztá-
lyosai. Az ötévenkénti osz-
tálytalálkozót a mostani
negyven éves jubileumon is
megtartották. Meghívták Lu -
kács Zoltán tanár urat, aki 5-
7. osztályos korukban, és Tóth
Attilánét, aki nyolcadikos
korukban volt az osztályfőnö-
kük. Az osztályból már töb-
ben meghaltak, rájuk gyer-
tyagyújtással emlékeztek. A
múltidézés rendhagyó osz-
tályfőnöki óra keretében tör-
tént meg az egykori osztály-
termükben a Karacs Teréz
Tagiskola Rákóczi utcai épü-

letében. Az emlékek felidézé-
se később ebéd közben a

Dübögő étterem terített asz-
talánál folytatódott – tájékoz-

tatta lapunkat az egyik szer-
vező, Szombat Mihály.

Negyvenéves osztálytalálkozó

Negyven éve végeztek az általános iskolában.
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Már nagyon várják Bé késen
a kisgyermekes szülők és gon-
dozónők az újonnan épülő
bölcsődét a Fábián utcában. A
80 férőhelyes ok tatási létesít-
mény 793 m²-en, teljes felsze-

reltséggel áll majd a gyerekek
rendelkezésére. A mintegy
208 millió forintos beruházás
pályázatból valósul meg,
melyből Békés Város Ön -
kormány za tának mintegy 10

millió forintos önerőt kellett
biztosítania. November végére
fejeződik be a tervek szerint
az Európai Uniós szabványok-
nak megfelelő épület és udva-
ri rész kivitelezése. Izsó Gábor

polgármestertől meg tudtuk,
hogy a projekt fenntartási idő-
szaka alatt négy gondozónő
felvétele válik biztosítottá a
korszerű fűtéssel és hőszigete-
léssel működő létesítménybe.

Folytatás a címoldalról
A Pénzügyi Bizottság elnö-

ke Balázs László. Képviselő
tagjai: Barkász Sándor, Blas -
kovits Péter és Mészáros Sán -
dor, nem képviselő tagjai: Do -
mokosné Bartyik Márta, Hé -
vízi András és Miklós Lajos. 

Az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke Mucsi
András. Képviselő tagjai: Erdős
Norbert, Pocsaji Ildikó és Vá -
mos László, nem képviselő tag-

jai: Deákné Domon kos Julian -
na, Csibor Géza és Mester Péter.

Oktatási és kulturális ta -

nácsnoknak, aki a külügyek -
ért is felel, Vámos Lászlót vá -
lasztották meg.

A képviselő-testület első
rendes ülésére október 28-án
kerül sor.                      Sz. K.

Megalakult az új képviselő-testület
DR. PÁLMAI TAMÁS AZ ÚJ ALPOLGÁRMESTER

Megalakult a korábbinál kisebb létszámú új békési képviselő-testület.
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A Kereszténydemokrata
Néppárt Békési Szervezete
ok tóber 5-én értékelte a hely-
 hatósági választások eredmé-
nyét, és új vezetőséget válasz-
tott. A választás minden
tekintetben sikeresnek minő-
síthető, hiszen a Jobb oldali
Összefogás Békés ért Polgári
Kör minden egyé ni választó-
kerületben győ zelmet aratott.
A képviselő-je lölteket a
KDNP is támogatta, és
külön öröm, hogy bejutott a
képviselő-testületbe dr. Pál -
mai Tamás megyei elnök (3.
sz. vk.), Pocsaji Ildikó (7. sz.
vk.) és Mucsi And rás (8. sz.
vk.). Így Malomvégnek és
Ibránynak kereszténydemok-

rata képviselője lesz a követ-
kező négy évben. A választá-
sok megmutatták, hogy a
békésiek elutasítják a lejára-
tó kampányt, a hazugságo-
kat, és nagy többséggel fel-
sorakoznak az értékelvű
lokálpatrióta politizálás mö -
gött. A KDNP képviselői az
eddiginél jóval több feladatot
vállalnak a képviselő-testü-
letben. 

A Kereszténydemokrata
Néppárt helyi szervezete élén
a következő négy évben Mucsi
András elnök, Pocsaji Ildikó
titkár, és Tóthné Szabó Ibolya
pénztáros áll. A tagság több
vezetőségi tagot és megyei
küldöttet is választott.

Új elnököt választott
a helyi KDNP

A tervek szerint halad a bölcsődeépítés

Október 8-10-én rendezték
meg a VI. Országos Ifjúsági
Szó lótáncverseny területi selej-
tezőit az ország több települé-
sén, So mogyjádon, Szarvason és
Nyír egyházán. Összesen 50
pro dukció jutott be a november
19-20-án esedékes döntőbe.
Békés megyéből hét fiatalnak
sikerült az egri döntőbe táncol-
nia magát a szarvasi selejtező-
ből, ahol neves szakmai zsűri
értékelte a táncosokat. Siker -

ként könyvelhető el, hogy kö -
zülük kettő, Okányi Mihály és
Pankotai István a Bé kési Kis -
térségi Iskola Mű vészeti Tagis -
kolájának a nö vendéke, és
összesen négyen a Belencéres
Néptáncegyüttes tagjai, ugyan-
is Földesi Már tont és Gellén
Pétert békéscsabai táncegyütte-
sek nevezték be, de a Belencéres
aktív táncosai – tájékoztatta la -
punkat Barna Zoltán, a Belen -
céres Alapítvány képviselője.

Négy Belencéres táncos
az ifjúsági szólótáncosok

országos döntőjében



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)

– Miért lesz valaki fazekas?
Főleg, ha nő, hiszen ez inkább
férfias szakma volt valaha.

– Mindig is érdekelt a rajzo-
lás, a festészet, mindenféle
kézzel végezhető művészeti
tevékenység. A gimnázium
utolsó évében a pályaválasztási
tanácsadó kiskönyvet nézeget-
ve rábukkantam a fazekas
szakmára. Bár nem igazán
tudtam, hogy mibe, de bele-
vágtam. Budapestre jelentkez-
tem, ahová fel is vettek, de
mint később megtudtam, Bé -
késcsabán is indult ugyanilyen
képzés, s mivel ez közelebb
volt, így itt kezdtem el kita-
nulni a fazekasságot. A szak-
ma fortélyai mellett betekin-
tést nyertünk a rajzolás, a nép-
rajz, a művészettörténet vi lá-
gába is. Megtanultunk koron-
gozni, díszíteni, az égetés tech-
nikáját, a kemence használa-
tát, ezek aztán rabul ejtettek
örökre. Ahogy befejeztem a
ta nulmányaimat, a Kézműves
Szakiskolában a Tarhosi
Gyógy pedagógiai In tézetben
kezdtem el dolgozni, fokozot-
tan sérült gyermekeket pró-
báltam bevezetni a fazekasság
alapjaiba. Ezzel párhuzamosan
megszereztem a felsőfokú
szakoktatói képesítést is. Két

év múlva létrehoztam a saját
kis műhelyemet az otthonom-
ban, szülői segítséggel. Kis
kitérő volt az az időszak, ami-

kor a Szent Lázár Alapítvány
gondozottjainak „nyújtottam
segédkezet” a talpra álláshoz,
de egy ideje mint vállalkozó
itthon dolgozom.

– Miként lehet ebből meg-
élni? Főleg, hogy tudtommal
a karitatív tevékenység sem
idegen számodra. 

– Piacolni nagyon ritkán
járok (inkább csak felkérésre a
piacfelügyelet rendezvényeire),
mert szerencsére ismernek
már Békésen és környékén,
így megrendelésre dolgozom.
A megrendelők között intéz-

mények is vannak, de elsősor-
ban magánszemélyek keres-
nek meg. Évfordulókra, szüle-
tésnapra, névnapra, egyéb ün -
nepi alkalmakra névre szóló
ajándékokat kérnek a magán-
megrendelők, míg az intézmé-
nyek inkább „sorozat” termé-
keket (pl. plakettek, ku pák)
kérnek. Elsősorban használati
tárgyakra specializálódtam, de
igény szerint dísztárgyakat is

készítek. Előfordul, hogy fel-
kérnek óvodák, iskolák bemu-
tató korongozásra, amire nem
tudok nemet mondani, mert
úgy gondolom, így megismer-
hetik ezt a régi, nem éppen
divatos mesterséget, annak
szépségeit a gyerekek is. Olyan
is előfordul, amikor osztályok
tesznek látogatást nálam, a
műhelyemben. Sike rek? Még a
kezdetek kezdetén lezsűriztet-
tem néhány munkámat, részt
vettem kiállításokon, de az
igazi siker az számomra, mikor
látom a boldog, elégedett

mosolyt a megrendelők arcán.
Siker az is számomra, mikor az
engem kö rülvevő apróságok
élvezettel próbálgatnak koron-
gozni, és egy-egy általuk elké-
szített da rab örömöt okoz
nekik. Táv lati terveimben is
elsősorban a gyerekek vannak
a középpontban, de erről még
nem szeretnék részletesebben
be szél ni, mivel a megvalósítás
hosszú folyamata még várat
magára.

– Ennyi minden mellett
van-e magánéleted? 

– A kiscsaládomat a férjem,
a két gyermekünk és jómagam
alkotja. A férjem szintén mun-
kamániás. A kisfiam, Kristóf,
most másodikos az általános
iskolában, a kislányom, Kitti
pedig még óvodás. Ők is
nagyon szeretnek ügyködni a
műhelyben. Az persze még a
jövő titka, hogy az érdeklődé-
sük alábbhagy vagy megerősö-
dik. Mivel na gyon szeretem a
családomat, próbálom a mun-
kámat úgy szervezni, hogy jus-
son elég időm rájuk is.
Előfordul, hogy egy-egy sürgős
megrendelés ezt felborítja, de
ilyenkor a nagymamák sietnek
a segítségemre. Szóval a faze-
kas, a háziasszony, és a család-
anya remekül összefér. A
kikapcsolódást a családi kirán-
dulások illetve a passzív pihe-
nés jelenti. Legfontosabb szá-
momra a családom egészsége,
boldogsága.              Gugé

Következő interjúalanyunk
Csordás Ákos énekes, gimnáziumi
tanuló.
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A „varázsló”
A filigrán, alig 34 éves fiatalasszony, kinek lényéből
örök derű sugárzik, Kis Anikó, fazekas. Valahogy őt
nézve, vele beszélgetve, egy népdal fészkelte be
magát az agyamba: „Tudom én már mit csinálok,
fazekasinasnak állok…”  A munkáit látva pedig úgy
éreztem, igazi varázsló, aki „életre” kelti az anyagot. 

A vörösiszap gyilkos áradatáról beszél mindenki.
Lapzártakor már kilencre emelkedett a halálos áldozatok
száma, és a kár még csak becsülhető ugyan, de az ember-
életeken túl milliárdos nagyságrendű is lehet. Ugyanakkor
teljes már kontroll a MAL Zrt. felett. A katasztrófabiztos-
nak meg kell akadályoznia, hogy kimentsék a cég  vagyo -
nát, mielőtt az megkezdi kártalanítani az érintetteket -
jelentette ki Szijjártó Péter, miniszterelnöki szóvivő.
Feladata lesz az is, hogy lehetővé tegye a termelés újrain-
dulását, mert azokra nem lehet bízni az üzemeltetést, akik
hagyták a céget eljutni a tragédiáig. Elkészült a védő tere-
lőgát, amely az épülő hármas körgát harmadik védővona-
la. A kitelepített lakók rövidesen visszatérhetnek
Kolontárra, a légszennyezettséget folyamatosan mérik,
kötelező a porálarc viselése. Többen is terhelő tanúvallo-
mást tettek a Mal Zrt. tulajdonos-vezérigazgatójára, aki
tudhatott a gátszakadás veszélyéről. Ugyanakkor példaér-
tékű az országos, sőt az Európára, Egyesült Államokra is
kiterjedő összefogás a katasztrófa kapcsán.

Ismét megnőtt a szélhá-
mosok által elkövetett bűn-
cselekmények száma. Az
úgy nevezett trükkös lopások
áldozatává válásunkat körül-
tekintéssel meg lehet előzni. 

Az ilyen jellegű bűncselek-
mények elkövetői főként az
idős, nyugdíjas, egyedül élő
embereket célozzák meg.
Tipikus, hogy magukat árus-
nak, közüzemi cég alkalma-
zottjának, vagy valamilyen
hivatalos szerv munkatársának
adják ki, és egy valósnak tűnő
indokra hivatkozva jutnak be a
lakásba. Kifigyelik, hogy a sér-
tett hol tartja a pénzt, és
figyelmetlenségét kihasználva
ellopják értékeit. A vidéken
élőkhöz, magánházban lakók-
hoz becsöngetve közlik, hogy
vásárolni szeretnének, majd
tíz-, vagy húszezer forintos
bankjeggyel fizetnek az általá-
ban egy-kétezer forintos áru-

ért. A sértettnek vissza kell
adni, és csak az elkövető távo-
zása után derül ki, hogy az át -
adott pénz hamis.

Hogy ne essenek áldozatul a
szélhámosoknak, idegeneket
semmilyen körülmények kö -
zött ne engedjenek be a  laká -
sukba! Hivatalos szervek mun-
katársaként bemutatkozóktól
minden esetben kérjék el iga-
zolványukat! Egy pillanatra se
hagyják őket egyedül a lakás-
ban! Ne váltsanak fel nagy
címletű bankjegyet idegenek-
nek! Inkább ajánljanak egy
közeli boltot vagy a postát,
ahol fel lehet váltani a pénzt. A
kertkaput, lakásajtót zárják
kulcsra! 

Bűncselekmény észlelése
után soron kívül értesíteni
kell a rendőrséget a 107-es,
112-es segélykérő telefonszá-
mon, közölve a szükséges
információkat.

Szélhámosokból
sosincs hiány

A Békési Városi Baleset-
megelőzési Bizottság több
iskolában is ellenőrizte azok-
nak a gyermekeknek a kerék-
párjait, akik naponta bicikli-
vel járnak iskolába. A rend-
őrök átvizsgálták a kerékpá-
rok felszereltségét és segítet-
tek abban is, hogy a biztonsá-
gos közlekedés érdekében
minden tartozék megfelelően

legyen felszerelve a diákok jár-
műveire.

Azonban nem elég a sza-
bályosan felszerelt kerékpár.
A közlekedéshez ismerni kell
a KRESZ-szabályokat is.
Ezért az általános iskolákban
előadásokat tartanak azért,
hogy a legfontosabb közleke-
dési ismereteket elsajátítsák
a diákok. 

Ellenőrzések az iskolában
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen 740 m2 telken két lakás eladó. Ipari
áram, ásott kút van, vállalkozásra, befek-
tetésre is alkalmas. Tel.: 30/252-30-32.
Háromszobás ház nagy udvarral eladó
vagy első emeletig cserélhető. Érd.: 66/
415-439-es telefonon, délután háromtól.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Ér -
deklődni: 20/886-27-81
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Ház eladó sürgősen a Zsilip utca 14. szám
alatt. Tel.: 30/822-72-34, 20/32-55-104.
Vásárszél u. 7/B. I. em. egyszobás lakás
eladó. Érd.: 70/208-14-58, 30/314-94-22.
Igényesnek kétszobás, nappalis kertes
ház eladó. 20/416-91-17.
Félkomfortos ház nagy telekkel eladó a
Kopasz utca 10. alatt. Érd.: Mátyás király
u. 20. vagy Gagarin u. 32. alatt. Tel.: 20/
912-48-06.
Eladó a belvárosi részen teljesen felújított
családi ház, parkosított udvarral, gáz- és
vegyestüzeléssel. Társasházi lakást be -
számítok. Érd.: 70/310-88-07.
Békésen az Ék utcában garázs eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Békés központjában kétszobás, III. eme -
leti lakás garázzsal vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Földszinti lakás eladó. Fizetési kedvez -
mény lehetséges. Tel.: 30/51-80-728.
Nagyon szép háromszobás kertes házamat
elcserélném téglaépítésű lakásra, plusz 2,5
millió ráfizetéssel. Tel.: 66/410-424.
Kertes ház eladó vagy kiadó Békésen.
Érd.: Kemény u. 7.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Építési telek tervekkel és kertes ház
sürgősen eladó. 30/627-82-21.
Kétszobás kertes ház eladó. Békés, Deák
F. u. 11. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Eladó egy másfélszobás, ebédlős, össz -
kom fortos téglaház, jó állapotban,  föld -
szin ti vagy első emeleti cserelakás is ér -
de kel. Érd.: 66/429-210, délután.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.
Kisebbfajta parasztház eladó. Érd.: Sza -
bad kai u. 40. Tel.: 30/56-88-410.
Eladó kétszobás kertes ház a Teleki u. 68.
szám alatt. Tel.: 30/25-73-681.
Eladó 2,5 szobás kertes ház Békésen a
Kert u. 4. sz. alatt. Tel.: 20/80-34-408. 

Békésen a Szélső u. 72. szám alatt eladó
kétszobás, összkomfortos, konvektoros
parasztház. Tel.: 20/619-33-57.
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.
A békési homokbányánál levő 3-as hor -
gásztónál igényesen kialakított horgász -
hely eladó. Érd.: 20/448-57-60. 
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
Fürdő közelében zöldövezetben három és
félszobás összkomfortos családi ház
eladó. Hitel-átvállalással kisebb emeleti
lakásra cserélném. Tel.: 70/677-44-90.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Komfortos parasztház nagy udvarral eladó
Bélmegyeren. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
20/54-19-011.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehe -
tőséggel, termő gyümölcsössel eladó. Vil -
lany és fúrt kút van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 66/634-457.
Kétszobás komfortos családi ház sür gő sen
eladó a Szabadkai u. 10. alatt. Irányár: 3,3
millió Ft. Beépített csempekályha + gáz
fűtés van. A telek 1070 m2. Tel.: 66/634-457.
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.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125. 
Békésen építési telek bontásra való házzal
eladó. Központhoz közel, csendes helyen.
Irányár: 4,5 millió Ft. Összközművesített.
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.
Békésen, a Kettős-Körös partján ház
eladó 4,8 millió Ft-ért. 70/638-12-45.
Eladó Békésen a Tóth utcában komfortos,
kétszobás, konyhás, fürdőszobás régi pa -
rasztház 670 m2 telken 4,9 millió Ft-ért.
Tel.: 70/558-34-34.

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.
Kétszobás családi ház eladó a Gát utca
26. alatt. Érd.: Gát u. 33. alatt. Tel.: 20/59-
99-102. Irányár: 5,5 millió Ft.
Kossuth 23-ban III. emeleti egyszobás
szép lakás eladó. Ár: 5,7 millió Ft. Érd.:
30/48-40-135.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es, egyedi

gázkazános, erkélyes lakásomat hasonló
értékű, normál belmagasságú békési
családi házra. Fürdőszoba, fűtés szük-
séges. Irányár: 6,5 millió forint. Tel:. 30/
476-9-380.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 30/69-
21-934. Irányár: 6,8 millió Ft.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó bú -
torozottan, berendezéssel együtt. Irányár:
6,8 millió Ft. Érd.: 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 az Ady utcában I. emeleti más-
félszobás, erkélyes, felújított lakás eladó.
Irányár: 7,4 millió Ft. Érd.: 20/249-50-36.
A Fáy utcán 1 + 2 félszobás, egyedi
gázfűtéses, konvektoros, II. emeleti erké-
lyes lakás eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.:
30/483-93-03.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, felújított, első emeleti lakás
eladó a Karacson, 8,9 millió Ft-ért. 30/
261-99-66.
Békésen téglaépítésű, második emeleti,
er kélyes, tehermentes, 64 m2-es lakás,
csendes környezetben, mindenhez közel,
sürgősen eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.:
30/299-31-46.
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 bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti há -
romszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igé -
nyesen kialakított zsalugáteres, tetőtér-
beépítéses épület, berendezve, szép te -
lekkel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért. Tel.:
66/411-252, 66/414-685.
Jó állapotban lévő kétszobás + ebédlős
kertes ház, rendezett kis portán, garázs -
zsal eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.:
66/413-655.
Külön bejáratú kétlakásos kertes ház a
Petőfi utcán eladó. Irányár 13 millió Ft.
Érd.: 20/331-69-82.
Eladó Békésen az Árok utcában tég -
laépítésű, összkomfortos családi ház gaz-
dasági épületekkel. Irányár: 13,5 millió Ft.
Tel.: 20/98-30-794.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen a Malomasszonykertben 3 szo-
bás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos családi
ház ela dó. Lakáscsere érdekel. Irányár:
17,5 millió Ft. Érd.: 30/552-43-77.

KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó a Kossuth u. 23/A-ban, Fsz.
3. (Pennynél). Tel.: 30/427-65-20, 30/470-
08-28.

INGATLANT KERES
Megbízható, egyedülálló férfi 1,5 vagy 2
szobás albérletet keres Békésen. Tel.:
30/227-95-67.

KERT
Jégvermi kertben 1500 m2-es kert eladó.
30/927-14-41.
Siófokhoz közel szőlő termőföld, boros -
pincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/
376-69-16.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termőföld,
kis szerszámos faházzal. Érd.: 20/622-
81-10.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Maruti friss műszakival eladó vagy  ha szon -
állatra cserélhető. Tel.: 30/246-96-79.
Egytonnás, ponyvás utánfutó eladó.
20/43-43-360.
Eladó traktor utánfutó 150 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Háromszemélyes lakókocsi eladó. Érd.:
30/353-26-26.
Eladó MTZ 552-es 2014-ig érvényes mű -
szakival. Búzavetőgép, kultivátor, három-
fejes eke. Tel.: 20/49-176-56.
Maruti alkatrészek eladók. Tel.: 30/470-
54-92.
Simson Schwalbe segédmotor-kerékpár
eladó. Teljesen felújított. Érd.: 30/96-32-
334.

ÁLLAT
10 db fehér 20 kg-os húsjellegű malacok
eladók. Érd.: 20/541-90-11.
Eladó egy önállóan fedező egészséges 3
éves mopsz kan, és két hatéves mopsz
szuka kedvencnek. Érd.: 30/20-13-754.
200 kg fölötti, húsjellegű, hagyományos
takarmányon nevelt hízó eladó. Érd.:
Szabó D. u. 9.
Eladó tömésre való hápogós kacsa.
30/592-64-65.
30-40 kg-os nagy fehér süldők eladók.
30/856-25-20.
Vágni való csirke, pecsenyekacsa, liba
eladó. Baromfitrágya ingyen elvihető.
Békés, Raktár sor 24.
Póni kanca sürgősen eladó. 100-150 l
tejhűtő csere érdekel. 70/222-10-48.

TÁRSKERESÉS
40-es hölgy keresi a párját komoly  kap -
cso latra. Csak hívás! 30/558-71-26.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Házaspár bármilyen alkalmi munkát ke -
res. 70/401-81-89.
Megbízható nyugdíjas ápolónő idősgon-
dozási tapasztalattal munkát keres. Tel.:
70/677-44-90.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Megbízható leszázalékolt férfi ház körüli,
éjjeliőri, kőműves karbantartó, udvaros, asz-
 talosműhelyi segédmunkát vagy la katos -
műhelyi segédmunkát keres. Minden ajánlat
érdekel. Tel.: 30/299-31-46, 30/961-19-73.

EGYÉB
Hagyatékból származó szőlőzúzó, 50 l-es
fahordó (dísznek is használható) és egy
nagy fateknő eladók. Tel.: 20/886-38-92.
120 literes, 3 fiókos Zanussi fagyasztó
szekrény, megkímélt állapotban eladó.
Irányár: 17000 Ft. Érd.: 20/442-89-96.
Eladó 1 db jó állapotban lévő, digitális ki -
jelzős szobakerékpár. Érd.: 30/621-61-75.
Eladó vízszivattyú, vízcsapok, valamint
szövőszék, jó állapotú örökégő kályha, 19
soros aprómagvetőgép, amik haszonállat -
ra is cserélhetők. Tel.: 30/246-96-79.
Nagy körbálás széna eladó. Érd.: 30/26-
29-579.
Eladók: régiségek,  könyvek, rádiók, kis-
bíró dob,  öngyújtók,  kristálycsillár, üveg
csillár, asztali lámpa, őz agancsok, fok-
mérő, stb. 30/260-54-21.
Fürdőszobaablak beüvegezve eladó.
30/26-05-421.
2 db 15 colos monitor eladó. Érd.: 30/26-
05-421.
Kerékpárra szerelhető gyermek biztonsági
ülés eladó. Érd.: 30/323-79-22.
Terménydaráló eladó. Békés, Zrínyi u. 22.
Eladó: hálószobabútor (2 szekrény, 1 asz-
tal, 4 szék, 1 tükrös szekrény, 1 ágy, 2 éj -
jeli) komplett ágyneműgarnitúrával, 2 db
szivacsmatrac, heverő, fotel, perzsa sző -
nye gek. Érd.: 70/55-49-424.     
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vit-
rines tv-szekrény, polcos szekrény, ruha -
neműk, egyebek. 70/234-64-19.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zon-
gora eladó. Bútordarabnak is mutatós.
Irányár: 80 000 Ft. Tel.: 66/643-553, 20/
56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/467-
13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto -
ma ta felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es
ülőgarnitúra új állapotban családi okok
miatt eladó.  Irányár: 180000 forint (új ára
230 ezer). Tel.: 30/533-36-53.
Örökzöldek eladók. 20/24-37-656.
Új 9 literes Zepter főzőedény féláron
eladó. Tel.: 30/628-60-60.
Üst, üstházzal, zsírosbödönök, elektro-
mos morzsoló eladó. 30/261-99-66.
Vezetékes, négyégős jó állapotban lévő
Karancs gáztűzhely 11 ezer Ft-ért eladó.
Érd.: 30/513-65-76. 
300 literes fiókos fagyasztószekrény eladó
25 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Fenyőfából készült, 160x200 cm-es fran-
ciaágy betéttel együtt eladó Békésen.
Karacs u. 2/B. Tel.: 66/737-890.
Rossz akkumulátort veszek. 20/463-65-89.
Ócskavasat veszek.30/30-10-924.
Eladó: 1 db régi típusú rekamié, 2 db fotel
+ asztal 12 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Testvér babakocsi és bölcső jó állapotban,
sürgősen eladó. Szintén eladó egy  ma -
gyar légpuska távcsővel. 30/602-77-19.
Eladó: kukoricamorzsoló, ÉTI 25 gáz -
kazán, német öntött vaskályha, gázmele -
gítő, gyermek járóka. Érd.: 20/886-27-85.
Eladók befont üvegek 15-25- literig, leánde rek
(rózsaszínű, fehér) minden méretben 1000-
10000 Ft-ig. Valamint virágzó kaktu szok is.
Tel.: 66/416-144. Békés, Deák F. u. 39.
Textima varrógép 35 ezer Ft-ért eladó.
20/416-91-17.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, egy mo -
sogatószekrény, háromfiókos fagyasztó -
szekrény. Tel.: 20/47-79-440.
Eladó: kéményes gázkonvektor, Csepel
111-es varrógép, kétajtós szekrények, vit-
rines szekrény, fotelek, rekamié. Érd.:
20/461-02-05.

Eladó egy 35 cm átmérőjű Alien színes
televízió. Keveset használt, üzemképes.
Érd.: 20/622-81-10.
Olcsón eladók: 16 részes, vastagaljú fő -
zőedénykészlet, 2 garnitúra merinói gyap -
jú ágynemű, késkészlet, szobavécé és
fürdetőszék, Skoda 120L alkatrészek. Tel.:
30/646-70-57.
Gobelin képek eladók. Tel.: 70/612-83-74.
Házi őrlésű édes fűszerpaprika eladó. Tel.:
66/634-457.
50 kW-os szalma- és fatüzelésű kazán
eladó. Érd.: 20/434-33-60.
Eladó: terménydaráló, szieszta gázkályha, 2
db sertésetető cement vályú, műanyag hor -
dók, zsírosbödönök, ágyneműtartó, négy -
személyes rekamié, ruhásszekrény, két
szobára való szőnyegek. Tel.: 20/98-30-794.
Baby Care babakocsi, mini automata
mosógép eladó. 70/645-31-79.
Eladók: régi szekrények, tükör, rekamié,
he  verő, asztalok, vitrines szekrény, éjjeli
szekrények, csillárok, régi fa függönytar -
tók, Duna tévékészülék, régi nagy rádió,
bontott csempekályha. Tel.: 70/97-70-441.
Eladó 300 l-es fagyasztóláda, termény-
daráló, gáz-infra melegítő (palackos),
súly zók, öntöttvas kád, fali gáz hősugár -
zó. Tel.: 30/367-08-94.
Eladó: kisbálás szalma, tavirózsa, VW bo -
gár karosszéria elemek, fateknő, vasvágó
szalagfűrész, tizes gev-láda, szövőszék.
Érd.: 30/376-69-16.
Vegyestüzelésű kazán eladó. 66/413-039.
Lucernamag eladó. 70/28-63-963.
Terménydaráló eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Egyszemélyes, fiókos, barna színű bú -
torkárpittal bevont fotelágy eladó. 70/550-
25-42.
Hálószobabútor, konyhabútor és ülőgar-
nitúra eladó. Tel.: 20/584-36-01.
Négy db bontott öntöttvas fürdőkád, 1 db
ötmázsáig mérő tolósúlyos mázsa, cirko-
lafűrész 500-as motorral együtt eladó
(háromfázisú). 30/293-27-51.
Eladó 3 db parapetes gázkonvektor meg -
kímélt állapotban. Érd.: 30/96-32-334.
Bontott vagy átrakásra szoruló csempe -
kály hát vennék, vagy pálinkára cserélném.
30/448-29-26.
Újrarakott csempekályha, táskavarrógép,
íróasztal, veterán bicikli eladó. 30/592-
64-65.
Eladó: fatüzelésű bojler, pelenkázós kiságy,
valamint malacok. Érd.: 70/945-75-48.
26 részből álló Zsolnay étkészlet féláron,
és Textima Interlock varrógép eladó. Tel.:
30/252-30-32.
Nagy teljesítményű Bihari-féle három-
fázisú újszerű terménydaráló eladó. Tel.:
30/48-40-135.
Hordozható csempekályha eladó. 30/537-
87-35.
Kéményes konvektor és búza eladó. 30/
508-88-08.
Szobabútor, heverők, asztalok, fotelek,
elektromos kvarckályha eladó. Tel.: 30/
439-92-62.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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
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120,-
240 Ft/kg

159,-
318 Ft/kg

315,-
420 Ft/l

150,-
250 Ft/l

170,-
283 Ft/l

2990,-
8543 Ft/l

Dankó 
édes 
bor 
0,75 L
(ü.: 40 Ft)

Borsodi sör
dobozos
0,5 L

Oettinger 
alkoholmentes 
sör dobozos
0,5 L

Sió Trió 
ôszibarack 
rostos
3x0,2 L

Sió Trió 
alma szûrt
3x0,2 L

Békési 
Prémium 
- Vörös 

szilvapálinka
- Besztercei 

szilvapálinka
Alk.: 40 %
0,35 L
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Egy barátom nemrégiben azzal örvendez-
tetett meg, hogy elmesélte, milyen volt
közös kedvencünk, a Csík Zenekar koncert-
je. Rögtön aztán meg is kérdezte, miért a
Csíkot hallgatta, nem pedig a Csíket. Ha a
szóban megduplázzuk a k-t, rögtön rende-
sen kezd viselkedni. Úgy emlékezett, hogy
magas hangrendű szóhoz magas toldalék
járul, ezt mondja ki az illeszkedés szabálya.

Nézzünk utána a dolognak! A csík való-
ban magas hangrendű… ámde ha a helyzet
ilyen egyszerű lenne, nem is lenne érdekes a
kérdés. Nyelvünk egy korábbi állapotában
ugyanis létezett (egy ma már nem használa-
tos) mély hangrendű i is, amelyet olyan sza-
vakban lehet tetten érni, mint a díj, szíj, íj,
híd, hív és bír – látható, hogy zömmel egy
szótagú szavakról van szó. Ezekhez a már
működő (egyébként a finnugor nyelvekben
fennálló) illeszkedési szabály szerint valóban
mély hangrendű toldalékot illesztünk, tehát
nem hídet, hanem hidat, szíjat stb. Ugyan
nem is tudjuk már képezni ezt a régi han-

got, mégis a régi bevált illeszkedési szabályt
alkalmazzuk, pedig a hangot a mohácsi vész
idején sem használták már. Hogy hogyan
hangozhatott? Nagyjából úgy, mint az orosz
jeri hang. Ha ez nem ismerős, próbáljanak
meg u-t ejteni, de a szájukkal i-t formázni –
garantált lesz a siker. (Kiejteni valószínűleg
nem sikerül majd, de a környezetükben
élénk derültséget vált ki.)

Az illeszkedés tekintetében vannak további
renegátok is: ott van mindjárt a derék (dere-
kas), cél (célhoz), héj (héjazat), hígít (hígítva)
szavak – láthatólag magas hangrendűek,
azonban juszt is mély toldalékot vesznek fel,
hasonló okokból. S mi a helyzet a vegyes
hangrendű kifejezésekkel? Álta lá ban mély
toldalékot kapnak, ámde a modell, sofőr és
társai rácáfolnak erre a szabályszerűségre. Sőt,
tovább megyek: van, ahol mi dönthetünk,
fotelba vagy fotelba telepedünk, férfival vagy
férfivel beszélgetünk. (Ezzel nagyjából vége is
a nyelv liberalizmusának.)        

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk

Október 22. péntek 16:30
Püski Sándor grafikusművész Dante’s Vita La
Nouva című rendhagyó jubileumi kiállításának
megnyitója. 
Békési Galéria aulája

Október 22. péntek 19 óra
Tragédia című táncjáték Madách: Az ember tra-
gédiája nyomán. A Nagyvárad Táncegyüttes és
László Csaba rendező-koreográfus közös produk-
ciója. A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció-
hoz kötött!
Kulturális központ színházterme

Október 23. szombat 10 óra
Nemzeti ünnep megünneplése az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc 54. évfordulóján.
Térzene, majd Izsó Gábor polgármester mond
ünnepi beszédet. Zenés, irodalmi ünnepi
műsort ad a Szabad Ötletek Színháza
(Budapest). Koszorúzás.
Forradalmi emlékmű

Október 25-29. hétfőtől péntekig 18 órától
„Több, mint biztonság” filmvetítés a város több
pontján. Részletek lapunk címoldalán.

Október 28. csütörtök 18 óra
Bábel Klára, Fischer Annie ösztöndíjas hárfamű-
vész önálló estje a Filharmónia szervezésében.
Belépőjegyek válthatók elővételben, illetve a kon-
cert előtt a helyszínen. Felnőttjegy 800 Ft, diák és
nyugdíjas jegy 400 Ft.
Püski Sándor Könyvtár

Október 30. szombat 10-17 óra
IV. Fregolina Kupa - Országos Tánciskolás
Verseny. Belépőjegy: 850 Ft/fő
Kulturális központ színházterme

Október 30. szombat 14 óra
S. Turcsányi Ildikó régész-történész muzeoló-
gus vetítéses előadása a békési várról a Békési
Múzeumbarátok Köre szervezésében.
Galéria 

Október 30. szombat 14:30 óra
Békési FC-Mezőberényi FC bajnoki labdarú-
gó mérkőzés.
Sportpálya

Október 30. szombat 16 óra
„Több, mint biztonság” filmvetítés-sorozat
záró alkalma az együttműködő felekezetek
közös szervezésében. A Felemeltetett című film
vetítése zenével és beszélgetésekkel. Előadó: dr.
Illéssy János, a KEVE Társaság elnöke, a
CROWN Misszió magyarországi képviselője.
Galéria

November 1. hétfő
Hősök és áldozatok emléknapja.
Világháborús Emlékműnél

November 3. szerda
A békési Mentálhigiénés Egyesület vándorkiállítá-
sa Szívvel-lélekkel címmel.
Kulturális Központ kápolnaterme

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK OKT. 22. – NOVEMBER 3. KÖZÖTT
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A Kecskeméti Főiskola cél ja, hogy népszerű-
sítse a termé szettudományos, műszaki és infor-
matikai ismereteket a diákok körében, egyben
be mu tassa, milyen gyakorlatközpontú oktatás
folyik az intézményben. Dr. Hegedűs Gá bor
élvezetes kísérletein senki sem unatkozott. Pedig
olyan hétköznapi eszközöket használtak fel,
mint a szívószál, pingponglabda, üres műanyag
pa lack, lufi. Ezekkel hangot állítottak elő, a re -
pülő testek viselkedését és a gravitációt vizsgál-

ták észrevétlenül, valójában inkább játszottak. 
A bemutató előadáson jelen volt Gólya Pál, a

Mű szaki és Ter mészettudományi Egyesü letek
Szö vetsége Békés Megyei Szervezetének elnöke is,
aki – Szlota József megbízott igazgatóval együtt –
szintén a tudásközpontú ok ta tás helyett a gya kor-
latközpontú oktatás mellett érvelt.            Sz. K.

Fizikaóra – kicsit másképpen
Rendhagyó fizikaórát tartott a na -
pokban Dr. Hegedűs Gábor, a Kecs -
keméti Főiskola dékánja a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény ben. A
gimnazista és szakközépiskolás diá-
kok a kísérletezések közben szinte
észre sem vették, mennyi mindent
megtanultak e természettudomá-
nyos tárgyról.

Idén 14 diákot támogatott
az egyesület az aradi utazással,
felnőtt kíséretüket Minya
János és Bagita Attila pedagó-
gusok adták, továbbá Vári
László tanár úr, aki álló és
mozgóképeket készített a fon-
tosabb eseményekről. 

A küldöttség kora reggel
indult el Békésről, és Méh -
keréknél léptük át a határt.
Azért ezt az útvonalat válasz-
tottuk, mert megtekintettük
Nagyszalontát is, Arany János

szülővárosát, s tisztelettel
adóztunk a nagy költő szobra
előtt, valamint Kossuth Lajos
szobra előtt is. A szoborpark-
ban néhány további magyar
tudós és művész emlékműveit
láthattuk, mások mellett a
neves magyar poétáét és íróét,

Sinka Istvánét is. 
Aradra érve a vesztőhelyi

megemlékezésen megható volt,
amikor a többezres megemléke-
ző magyar elénekelte a Szó za -
tot, a Magyar Himnuszt és a

Szé kely Himnuszt. Egy idős dé -
vai férfi azt mondta, hogy még
sosem vettek részt ennyien ezen
a megemlékezésen, Ma gyar -
országról 800 diák érkezett. Az
imádság és áldás után az ünne-
pi beszédek következtek, má -
sok mellett Markó Béla, az
RMDSZ elnöke, Hende Csaba
magyar honvédelmi miniszter
és Hoff mann Rózsa oktatási
államtitkár lépett mikrofonhoz. 

Délután a Szabadság-szobor-
nál koszorúzási ünnepség zaj-
lott, itt többek között Arad
polgármestere is megszólalt. A
néhány éve újra felállított mo -
numentális szobor nem csak a
magyarok, hanem minden em -
ber szimbóluma – hangzott el. 

A megható, felemelő ün -
nepség után Battonya felé vet-
tük az irányt, hamarosan ma -
gyar földön voltunk, s Domb -
egyháza, Kevermes, Elek,
Gyu la útvonalon hazatértünk
hőn szeretett városunkba,
Békésre. Köszönjük a városvé-
dő egyesületnek ezt a nagy
élményt!       Zsombok Imre

Békésiek is voltak 
az aradi megemlékezésen

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület vezetése
minden évben általános és középiskolai tanulók
részére utazást szervez Aradra, az 1848/49-es sza-
badságharc tábornokai kivégzésének színhelyére
az évforduló alkalmából, október 6-án.

A városvédô egyesület
október 6-án Békésen is
megtartotta hagyományos
gyertyagyújtását a forradal-
mi emlékmûnél. Ün ne pi be -
szédet Mucsi András törté-
nelemtanár, önkormányzati
képviselô mondott.

Békési diákok és felnőtt kísérőik az aradi vesztőhelynél.



Azoknak a horgászoknak
ajánlom a pergetést, akik sze-
retik az aktív horgászatot. Itt
folyamatosan dobni kell a
műcsalit, mert e nélkül az
eredmény elmarad. Három fő
műcsali családot érdemes pró-
bálni. Ezek a woblerek, a
plasztik csalik és vasak, vala-
mint a körforgó és támolygó
villantók. Ezek között kell
megtalálni az optimálist. Van -
nak napok, amikor a twister a
fogós, de másnap nem ered-
ményes, mert akkor már csak
a woblerel lehet becsapni a
halakat. Ezért létezik ennyire
sokféle műcsali. 

Kémlelni kell a vízi életet, a
rablásokat és a táplálékhalak
szétrebbenését. A víztetőn
ezekre az apró jelekre midig
figyeljünk. Műcsalit mindig
az adott ragadozóhal fajtájá-
hoz válasszunk, és amit szin-
tén nagyon fontosnak tartok,
az az évszakokhoz való alkal-
mazkodás.

Szekerczés Sándor

8 2010. október 20.
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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, Dánfok - Révhajó
utcában 313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,3 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 2+1/2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,3 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár:
6,9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás
eladó. Irányár: 7,4 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás
eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó.
Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás +
garázs eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 70 m2-es családi ház eladó. Irányár: 3,0 millió. •
BÉKÉSEN, Hunyadi utcában 90 m2-es családi ház eladó. Irányár: 5,0 millió. • BÉKÉSEN, Pásztor
utcában 150 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Ady utcában fel-
újított harmadik emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy
utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. •
BÉKÉSEN, Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió. • BÉKÉSEN, Legelõ utcá-
ban 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában
felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában
felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi
utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN,
Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. •
BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN,
Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 25,5 millió. • BÉKÉSEN,
Malom utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86 m2-es lakás
együtt eladó, garázzsal, tárolóval. Irányár: 20,4 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában,4+1/2 szo-
bás családi ház eladó. Irányár: 20,5 millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDÕN, 82 m2-es, 2 szobás családi
ház SÜRGÕSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es, 3
szobás családi ház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcá-
ban felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Málna utcá-
ban 153 m2-es, 3 szobás családi ház eladó vagy tömb lakásra is cserélhetõ. Irányár: 17,7 millió.
• TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió. •
BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezsõ utcában 2 külön álló házrész együtt vagy külön-külön is eladó.
Irányár: 14,5 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 7,0 millió. • VÉSZTÕN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó.
Irányár: 4,5 millió. • MEZÕBERÉNY, Fõ úton 62 m2-es, 2 szobás lakás  eladó. Irányár: 8,5 millió.

A közelmúltban Szlovéniá -
ban, a festői Celjében szerepelt
a magyar U23-as válogatott két
békési atlétával, Hor váth Ani -
kóval és Horto bágyi Jánossal.
Horváth Anikó a női ma gasug-
rásban, szoros versenyben az
ötödik lett. Szin tén ötö dik lett
Horto bá gyi János, aki melegí-
tés közben megsérült, de nagy
akarattal két dobást végrehaj-
tott, ám ezzel sajnos az idényé-
nek vége is lett.

Idehaza a Puskás Ferenc Sta -
dionban rendezték meg az
Összetett Országos Bajnoksá -
got. A Békési DAC három női

ver senyzővel képviseltette ma -
gát, nagy sikerrel. Az utánpót-
lás hétpróba mezőnyben Hor -
to bágyi Anikó arany-, Horváth
Anikó ezüstérmet nyert, míg
Szatmári Judit negyedik helye-
zést szerzett. A szeles, esős idő-
ben mind a két Anikó lázas
betegen versenyezte végig a két
napot. Emiatt Hortobágyi
Anikó a felnőtt mezőnyben a
hatodik helyet csípte el. Anikó a
Bé kési DAC idei ötödik orszá-
gos bajnoki címét szerezte. 

A klub edzői stábja: Veres
Zsolt, Ko vács Károly és Rácz
András.

Két versenyen is 
kitettek magukért 

a békési atléták

Csapatunk a bajnokságban
el ső helyen áll 19 ponttal. Kiss
Já nos és Szarvas János tanít-
ványait az ugyanennyi pontot
gyűj tött a Méhkerék követi,
míg har madik a Kondoros 18
ponttal.

Utánpótlás csapatunk
(U19) is jól szerepel a korosz-
tályos bajnokságban. Bíró
Péter edző tanítványai leg-
utóbb Méh keréken a felnőtt
csapathoz ha sonlóan kikap-
tak ugyan az ir reális talajkö-

rülmények között megrende-
zett, a durvaságot elérő ke -
mény mérkőzésen, 4:0 arány-
ban, ennek ellenére a tabella
második helyét foglalják el 20
ponttal a 22 pontos Sar kad
mögött.

Vezeti a bajnokságot a Békési FC
Magabiztosan játszik és gyűjtögeti a pontokat a me gyei I. osztályú bajnok -
ságban szereplő Bé kési FC. Az utóbbi há rom forduló eredményei: Tótkomlós-
Békés 1:1, Békés-Gyomaend rőd 6:1, és Méhkerék-Békés 2:1.

A megyei bajnokságban szereplő, 90 éves Békési Futball Club csapata

Vektor Kupa kiírása
Az idei telet is megszínesíti a Vektor Kupa békési kispályás labda-

rúgó bajnokság. A meccseket november 21-tôl vasárnaponként tart-
ják a Sportcsarnokban. Nevezni november 18-ig lehet Polgár

Zoltánnál személyesen vagy telefonon (20/528-25-22) „Amatôr”,
„Öregfiúk” és „Igazolt” kategóriákban. Nevezési díj: 34000 Ft/csapat.

A kategóriák elsô három helyezettjei pénzjutalomban részesülnek.
Bôvebb versenykiírás: www.bekesiujsag.hu.


