
2011. november 30.  � XIX. évfolyam 24. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

NOV. 26 – DECEMBER 3.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

DECEMBER 3-10.
Turul Patika (Piac tér)

DECEMBER 10-17.
Oroszlán Patika (Kossuth 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

USZODA NYITVA TARTÁSA  
Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Milyen gyakran
használja 

a Békési Uszodát? 

9%
Havonta

41%
Még egyszer 
sem voltam

31%
Alkalmanként

19%
Hetente vagy
gyakrabban

Az egyhetes rendezvényso-
rozat középpontjában termé-
szetesen a sport, közelebbről a
kosárlabdázás állt, hiszen a
békési születésű, világhírre
szert tett sportdiplomata, Dr.
Hepp Ferenc egyik érdeme,
hogy meghonosította a kosár-
labdasportot Magyarországon.
Évtizedekig volt a Magyar
Kosárlabda Szövetség elnöke,
és a sportág nemzetközi veze-
tésében is szerepet vállalt.

Hepp Ferenc neve ma is jól
cseng a kosarasok és a sportág
vezetői között, életműve pél-
daértékű – erről Szalay Fe renc,
a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségének elnö-
ke, Szolnok polgármestere is
szólt az ünnepségen, melyet a
nemrégiben felújított iskola új
közösségi termében tartottak.
Izsó Gábor polgármester a
sport nevelőerejéről beszélt, és
ígérte, a város ezután is min-

dent megtesz a testnevelés
kultúrájának népszerűsítése
ér dekében. Példaként említet -

te a 16 működő szakosztály tá -
mogatását és a sportiskola mű -
ködtetését. Jövőre a 100 éve

született olimpikon tornász és
testnevelő Kecskeméti Gá -
borra fog a város emlékezni.

Az ünnepség folytatásában
szalagot tűztek az iskola zász-
lajára, és megkoszorúzták a
névadó domborművét. 

– 25 éve méltó az iskola
édesapám nevéhez, efelől meg
vagyok győződve. Mindig
büszkén látogatok el Békésre,
közelebbről ebbe az oktatási
intézménybe – mondta po -
hárköszöntőjében Dr. Hepp
Ferenc, a névadó fia. 

A pezsgős koccintás után még
sokáig beszélgettek a vendégek
egymással. A Hepp Hét kö zös
vacsorával ért véget.          Sz. K.

Hepp Ferenc örökségét méltatták az ünnepségen
Nagyszabású ünnepséggel zárta a Békési
Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc
Tagiskolája a Hepp Hetet, mellyel a névfelvétel
25. évfordulójára emlékeztek. 

A Hepp Hét záró ünnepségének díszasztala a díszvendégekkel. Még
több fotó: www.bekesiujsag.hu.

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S

Nyílt napjával egy időben
szakmai találkozót is tartott a
Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény béké-
si oktatási egysége november
25-én. A nyílt napra közel
kétszáz diák érkezett a Hőzső
utcai iskolába, őket látványos
szakmai bemutatók, közisme-
reti és szakmai tantárgyak
bemutató órái fogadták.
Nincs könnyű dolguk a
választásban a továbbtanulás

előtt álló nyolcadikosoknak: a
kínálat bőséges, az iskola-
komplexumban például 52-
féle szakmát tanítanak. 

A nyílt naphoz kapcsolódó-

an rendezett szakmai találko-
zóra, immár hagyományosan,
azokat a vállalkozókat és cég-
vezetőket várták, akiknek
cégei a szakképzési támogatá-
sok által segítik az iskolában
folyó szakképzést, a diákok-
nak gyakorlati helyet biztosí-
tanak. A találkozón a szak-
képzés átalakulásáról is szó
esett. Ennek egyik jellemzője,
hogy újra hároméves és gya-
korlat-orientáltabb lesz a

szakiskolai képzés – ismertet-
te Zámbó András iskolaigaz-
gató. Izsó Gábor polgármes-
ter, a tanácskozás fővédnöke
arról szólt, hogy a város legna-
gyobb oktatási intézményével
(több mint ezer diák, nagy-
számú alkalmazott) a telepü-
lés vezetése egymásra van
utalva. Barkász Sándor, a
Békés-Drén Kft. ügyvezető
igazgatója az ország gazdasági
helyzetének sajátos olvasatát

adta, továbbá szólt a Dél-
alföldi Talentum Akadémia
(DELTA) céljairól, melynek ő
az ötletgazdája. A vezetői
képességgel rendelkező fiata-
lok felkarolását és pályára állí-
tását célzó kezdeményezés
végső célja, hogy a fiatal
tehetségek ne hagyják el a
megyét, a maguk és a közös-
ség javára fordított képessége-
iket helyben kamatoztassák.

Szegfű Katalin

Közel kétszázan a Tisza Kálmán iskola nyílt napján
FÓKUSZBAN TOVÁBBRA IS A SZAKKÉPZÉS

A Békés megyei kormánymegbí-
zott, egyben a térség parlamenti kép-
viselője elmondta, hogy a mintaprog-
ramokkal az országban mindössze 13
me gye 26 kistérsége érintett,
Békésből kettő: a Szarvasi és a Békési
Kistérség. Ezek a programok fognak
mintaként szol gálni a 2012-ben
országszerte elindítandó új típusú
közfoglalkozáshoz.

– A mintaprogram jellemzője, hogy
értéket teremt, mely által élhetőbbé
és lakhatóbbá válnak az érintett tele-
pülések, továbbá hogy olyan állástala-
noknak biztosítanak segély helyett

megélhetést adó munkajövedelmet,
akik jelenleg nem tudnak az elsődle-
ges munkaerőpiacon elhelyezkedni –
ismertette Pántya Imre, a Békés
Megyei Kor mányhivatal Munkaügyi
Köz pontjának igazgatóhelyettese.
Elmondta még, hogy me gyénkben a
program a mezőgazdaságra fókuszál,
de földutak karbantartására, vízelve-
zetésre, állattenyésztésre is van példa. 

A sajtótájékoztatón hangsúlyozták
továbbá, hogy a közfoglalkoztatási
program 2012-ben is folytatódik, sőt
bizonyos értelemben a mostani mun-
kákkal előkészítik a jövő évi tényleges
termelést. 

A békési viszonyokról Só dar Attila,
a Békési Munka ügyi Kirendeltség
vezetője kifejtette, hogy a 179 kivá-
lasztott személy között olyanokat
találunk, akik évek óta nem találnak
állást, több esetben már az összes
segélyezési formát és lehetőséget
kimerítették. Több mint 50 százalék-
ban romák, és jelentős részben szak-
képzettség nélküliek. 

A kistérségben egyébként Do bo -
zon 85, Mezőberényben 44, Körös -
tarcsán és Bélme gye ren 16, Kamuton
15, Tar ho son 13, Csárdaszálláson 5 és
Mu ronyban 2 személyt foglalkoztat-
nak a Start Min ta prog ram ban idén.
Ennek megítélt tá mo gatási összege
109,5 millió Ft.

Jövőre folytatódik a közmunkaprogram
2011. december 31-ig a Bé -
kési Kistérségben összesen
374 személy kap munkát a
Start Mintaprogramokban,
kö zülük 179-en békésiek –
erősítette meg a korábbi hírt
és adatokat Erdős Norbert.

Járdalap elhelyezése a békési köz-
munkaprogram részeként.
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A Dübögő étterem és szálloda nevének
eredetére kétféle magyarázat ismert. Az
egyik szerint az elnevezés onnan származik,
hogy az 1900-as évekbeli deszkapadlós ven-
déglőben a táncosok alatt dübögött a padló.
A másik magyarázat szerint az egykor a
Békésen átfolyó, széles Fekete-Körösön fahíd
vezetett át a túlparti
Bánhida ne vű kerü-
letbe (tizedbe). A vas-
tag deszkákkal borí-
tott híd és az előtte
lévő, gerendákból ké -
szült sárrázó a szeke-
rek alatt hangosan
dü bögött, amit a híd -
fő közelében álló
kocsma vendégei hallhattak elsősorban. Ezért
ragadt rá a kocsmára a „dübögő” jelző, ami
később a nevévé vált. A mostani emeletes
épület elődje tehát egy kis földszintes ven-
déglő volt, amely ugyanezt a nevet viselte. A
mostani palota 1913-ban épült. A földszin-
tem üzletek, csemegebolt volt található, a
jobb oldali részen maga a vendéglátóhely, az
emeleten pedig az adóhivatal ka pott helyet.
Csak az államosítás (1948) után nyílt a helyü-
kön szálloda. Lengyel Zoltán tanár, a  Békési
Újság egykori laptulajdonosa és szerkesztője
is kutatta az épület történetét. Ő a követke-
zőeket írta le: „A város nagy árat fizetett érte
(mármint a Dübögő felépítéséért). 1910-ben
ugyanis Békés elöljárósága a földművelésügyi
miniszter engedélyéért kiirtatta a 609 holdas
békési erdőt (ma Békéserdő, Tarhos külterü-
letén), igaz, az en gedélyt ahhoz a feltételhez
kötötték, hogy a város tartozik gondoskodni

újabb erdősítésről vagy megfelelő erdőterület
vételéről. A kiirtott erdő árából építették fel
a Dübögőt, és megvásárolták a Hunyad
megyei, 2759 holdas biritini erdőt. Ez az erdő
azonban a trianoni békeszerződés miatt elve-
szett Békés számára. A békési képviselő-tes-
tület a párizsi vegyes bizottság előtt, sőt még

a 20-as években is
kísérletet tett az erdő
visszaszerzésére, ám
eredmény nélkül. Az
egyetlen bé kési erdő
helyén 1925-ig csu-
pán 30 holdnyi terü-
letet fásítottak be,
amikor a földműve-
lésügyi mi nisztérium

ismét szor galmazta az erdőtelepítést.
Egyúttal fel szólította a községet, hogy szá-
moljon el a kiirtott erdő értékesítéséből
befolyt pénz összegéről és arról, hogy mire
fordították a pénzt. Pontos elszámolás azon-
ban sosem készült. A Dübögő 67 ezer koro-
na költséggel épült fel.”

Az építmény Rákóczi utcára néző homlok-
zata három falmezőre osztható. Az emeleti
ablakok megtört ívűek. A nyeregtetős házon
két kis manzárdszerű tetőtér-beépítés van,
rajta megtört ívű szellőzőnyílások. Ez ad
sajátságos, romantikus hangulatot az épület-
nek. Pár évvel ezelőtt a Városvédő és -Szépítő
Egyesület a ház homlokzatának megőrzéséért
márványtáblát adományozott a szállodának.
Ez is olvasható a homlokzaton. 

Ennek a kisvárosi utcakép szempontjából
jelentős épületünknek a védelme indokolt.

Bíró György, városvédő
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DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)

5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:30; Szombat: 8:30-12 óráig

Őszönte, ha gyülekeznek a
fecskék, majd nekivág hosszú
útjának az utolsó is, mindig
meglegyint egy kicsit az el mú-
lás lehelete. Aztán a tavaszi
megújulásra gondolok, s elil-
lan a szomorúságom. Meg ú -
julás, továbbélés. A természet-
nek bizonyosan lészen „feltá-
madása”, de vajh’ az utolsó
könyvesboltnak Béké sen lesz-
e „tavasza”? A könyvszerető
lakosoknak szembe kell nézni-

ük azzal a ténnyel, hogy ha -
csak nem történik valami cso -
da, be kell zárni az üzletet, és
Békéscsabára kell utaznunk
friss olvasnivalóért. Igen-igen,
ezen némileg enyhít a könyv-
tári kölcsönzés lehetősége, de
mi lesz azokkal, akik szeretnék
kedvenceiket a saját könyves-
polcukon tudni?! A könyves-
boltot működtetőkre az vesse
az utolsó követ, ki ma ga sose
járt ily helyen, mert a válasz-

ték igazán gazdag. Kötelező
olvasmányok, foglalkoztatók,
lapozók, szépirodalom, kortárs
írók (Csukás Ist ván, Müller
Péter, stb.), útikönyvek, isme-
retterjesztők el fogadható áron.
S ha a skálán nem található a
keresett mű, úgy megrendel-
heti, és egy hé ten belül kezébe
veheti a kedves vásárló. Úgy
tűnik, mindez mégis kevés a
talpon maradáshoz. 

Tűnődöm, mi lehet az oka.
Móra Ferenc szerint: „Nem
fecske módra kell átsuhanni a
könyvön, meg is kell abban
merülni.” Lehet, hogy kevés az
időnk erre, ebben a rohanó
világban?! Netán egyszerűbb
megnézni DVD-n?! (Bár ez a
könyv varázslatos világát nem
pótolhatja!) Megélhetési gon-
dokkal küszködnek az  embe -
rek, és így már nem marad mit
áldozni a kultúra ezen oltá-
rán?! Vagy mindez együttesen
a bajok forrása?! S a megoldás?
Mondhatnék mindenféle okos
dolgot, de félő, mit sem érnénk
vele. Igazából nem is tudom,
mit kellene tennünk. Csak azt
tudom, valamit tenni kell,
mert különben szégyenszemre
egy ekkora város, mint Békés,
22 év után ismét könyvesbolt
nélkül marad.                Gugé

Az utolsó fecske

Utolsó állomásához érke-
zett a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület által
indított Zöldülj! Fordulj!
szemléletformáló programso-
rozat. Ismét változatos prog-
ramokkal várjuk a „zöldülni”
vágyókat. Az interaktív kiállí-
tásunkon műhelyvezetők
mutatják be, hogyan tehetjük
tudatossá vásárlásainkat,
milyen környezetbarát prakti-
kákkal próbálkozhatunk a
háztartásban, hogyan csök-
kenthetjük a kukába kerülő
hulladék mennyiségét, a zöld
konyhában milyen egészséges
és finom ételek készíthetők. A
kiállításon megtekinthető lesz
a kecskeméti Zöldernyő pro-
jekt országos pályázatának

Ökoszatyor bemutatója, és
szemléletformáló filmklub is
várja a fiatalokat. 

Helyszín: Békéscsaba, Kö -
rösök Völgye Látogatóköz -
pont, Széchenyi liget.

Időpont: november 15-30.
között, hétköznap 9-16 óráig.

Iskolás és óvodás csoportok-
nak bejelentkezés szükséges a
66/445-885 telefonszámon.
Web: www.zolduljfordulj.eu

Zöldülj! Fordulj! – a házban

Békés Városi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete év -
zá ró ebédet rendezett az Eöt -
vös József Tagiskola ebédlõjé-
ben november 12-én. A ki tû -
nõ hangulatú ebéden több
mint kétszázan vettek részt.

Az egyesület tagjain kívül
jelen voltak a muronyi, kamu-
ti, bélmegyeri klubokból
meghívott nyugdíjasok is. 

– Rendezvényünket meg-
tisztelte Mucsi András önkor-
mányzati képviselõ, a Békés

Megyei Közgyûlés alelnöke is,
aki további sikereket kívánt
egyesületünknek – tájékoztat-
ta lapunkat Balázs Imre, a
szervezet elnöke. 

Az önfeledt szórakozás a
ko ra esti órákig tartott.

Ebéddel zárták az évet 
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Mikor Hetesi Zsolttal –
sok évvel ezelőtt – először
találkoztam, mellbevertek
az általa elmondottak. Sze -
rény külseje mit sem sejte-
tett abból a hévből, elszánt
lelkesedésből, ami belőle
áradt, amikor beszélni kez-
dett. Most ismét belebot-
lottam az általa hangozta-
tottakba. Azóta is sokan tá -
madták, cáfolták állításait,
próbálták meg lekicsinyell-
ni, bagatellizálni állításait.
Ám ha belegondolunk ab -
ba, ami gazdasági és morá-
lis szinten ma körülvesz, és
érzékeljük azt a hatalmas
manipulációt, dominózást,
amit velünk művelnek,
mű velnének, akkor érthető
ez az olykor kétségbeesett
ellentámadás. 

A felélt jövő című írásá-
ban ilyesmiket olvashatunk:
”Megvizsgáltunk egy olyan
jövőképet, melyet el lensé-
günknek sem kívántunk
vol na, mégis ránk vár. Nem -
zedékünk meg fogja érni a
körülöttünk lévő mestersé-
ges világ fokozatosan gyor-
suló összeomlását.” Boly -
gónk éghajlata, nyilvánvaló,
változik és erőforrásválság is
kialakult. A nö vekvő népes-
ség és gazdaság, növekvő
erőforrás felhasználást kí -
ván, ugyanakkor a bolygó
véges. „Az em beri tevékeny-
ség következtében a Föld
átlaghőmér séklete folyama-
tosan emelkedik, így a Föl -
dön élő fajok mintegy 1/3-a
kipusztulhat, ha még 2 °C-
kal nö vekszik a hőmérsék-
let. Ez elképzelhetetlen csa-
pással járna bolygónk élő
rendszerére. Az ember fenn-
maradása egy ilyen környe-
zetben alig biztosítható.
Egyre többen ismerték fel
azt is, hogy a mai erőforrá-
sokra épülő mesterséges tár-
sadalom nem tartható fenn
so káig, mert nem lesz többé
olcsó erőforrás (olaj).” (Gon -
doljunk csak a mai benziná-
rakra!) „Az iparosított me -
zőgazdálkodás mára elérte a
határait. A mai módszerek
egyre jobban sze gényítik a
talajt, és rontják a termelés
feltételeit. A fogyasztóvá si -
lányított ember önnön em -
ber-voltát rombolja.”

Mégis, van megoldás
mind erre a fenyegető ször-
nyűségre? Hetesi Zsolt sze-

rint van: „Célszerű falura
köl tözni, hiszen a vidéki
kör nyezet még ma sem áll
messze az önellátástól (pl.
Erdélyben). Arra a tudásra,
amit a vidék parasztsága
évszázadokon át felhalmo-
zott, újra nagy szükség lesz,
hiszen a földeket megint
kézzel és állati igával kell
művelni, vegyszerek és mű -
trágya nélkül.” Újra elő-
bukkannak a rég eltűntnek
hitt szakmák, mint a ko -
vács, a szíjártó, a takács, a
molnár, a fazekas, a tímár, a
bognár, stb. „A vidéki háza-
kat szereljük fel létfontos-
ságú berendezésekkel: nap-
elem, fúrt kút, pince, fatü-
zelésű kályha. Tanuljunk
meg egy vagy több hasznos
szakmát, törődjünk sokat
egészségünkkel, és tanuljuk
meg melyik fűben-fában
milyen orvosság van. Rend -
kívüli csapások fogják érni
az emberiséget, ez pedig
mindig könnyebben kivéd-
hető, illetve feldolgozható
egy szorosan egymásra
utalt közösség kereteiben.
A közösségek szerepe óriá-
si. Megtartó erőt, támaszt
és védelmet jelentenek az
elesetteknek, ugyanakkor
alapvető tájékozódási pon-
tul szolgálnak saját tagjaik
számára. A jövő ezeké a
közösségeké.” Jelenleg Ma -
gyarországon a nagyjából
világos jövőképpel rendel-
kező, a teljes országot lefe-
dő szervezetek az egyházak.
A meglévő egyházi közös-
ségekre ezért egyre na -
gyobb nyomás fog nehezed-
ni. De az olyan civil társa-
dalmi szervezetekre is, mint
a KÉSZ például, mondom
én is fiatal fizikus barátunk
után szabadon. Ha együtt
teszünk e komor jövő ellen,
hamar rájövünk arra, hogy:
„Sokkal több időnk lesz
egymásra, olvasásra, sétá-
lásra, a gyermekekre, a tu -
dományra, művészetekre,
mozgásra. Fel fogjuk fedez-
ni, mennyivel tartalmasabb
így az életünk.” Na és arra
is hamar rájövünk, mennyi-
re szánalmas és talmi oly
sok mai, rettenetesen fon-
tosnak mondott tüsténke-
dés, és mennyire hadova
pótcselekvés, amit „felkent-
jeink” mondanak és tesz-
nek, és amit olykor mi is
mondunk és teszünk.

Hát adja Isten, hogy idő-
ben felébredjünk, kedves
Zsolt barátunk, és az álta-
lad felvázolt optimista for-
gatókönyv szerint alakulja-
nak közös dolgaink! 

„A lét a tét”

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem kap-
tunk jelentést.

Elhunytak: Balázs Tibor
(8 évesen), Kozsuch János né
(74), Kálmán Lajosné (75),
Újvári János (55), Fá bián
Mihály András (69), özv.
Varga Istvánné (79), Var ga

András (76, Tarhos), Hor -
váth László (53, Tarhos),
Reszelő József (65).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A kétmanuálos elektroni-
kus hangszert a korábban
meglévő orgonának a felhasz-
nálásával és kibővítésével
1983-ban Kneifel Mihály rá -
koscsabai orogonaépítő mes-
ter készítette. Így került a 78-
as földrengés következtében
lebontott helyére épített új,
modern baptista imaházba,
annak mintegy ékeként. A

mostani felújítás már nagyon
időszerű volt, és december 20-

ig kell vele elkészülnie. A
munkák azonban ekkor még

nem érnek teljesen véget,
ugyanis jövő tavasszal a ját-
szóasztalt korszerűsítik: új,
tranzisztoros vezérlésű kom-
puterszerkezetet építenek be.
Az orgonaszót a mostani javí-
tás idején sem kell nélkülözni-
ük a békési baptistáknak,
hiszen az egyik manuál min-
dig működőképes marad. 

Szegfű Katalin

Szebben fog szólni az orgona
MÉG KARÁCSONY ELŐTT FELÚJÍTJÁK A BAPTISTA IMAHÁZ HANGSZERÉT

Néhány hete a békési
baptista imaház orgo-
ná jának felújításán dol-
gozik a nagybánhegyesi
Sipos István. Amint la -
punknak a szakember
a helyszínen el mondta,
az 1400 sípot számláló
hangszert kell kitisztí-
tania, intonálnia és
hangolnia. 

Sipos István zongoratanulmányait követôen is -

merkedett meg az orgonával, a hangszerek király-

nôjével, késôbb általános hangszerészetet tanult

Budapesten. Egy idôben kántorként dolgozott, de

már több mint másfél évtizede orgonajavításból,

felújításból és restaurálásból él. Emellett a batto-

nyai római katolikus templom kántori feladatait is

ellátja. Kedvenc munkái kö zött említette a mezôbe-

rényi szlovák evangélikus templom orgonájának,

az ország egyik legszebb hangú hangszerének a

felújítását, il letve idén a battonyai katolikus temp-

lom orgonájának restaurálását. Ez a megye egyik

legnagyobb, ró mai katolikus templomban elhelye-

zett orgonája.

Sipos István a baptista imaház orgonájának sípjait is javítja.
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A Megyeházán megtartott
vetítésen a nagy várakozást
követően nemrégiben befeje-
zett 155 perces alkotás utolsó
egy óráját láthatta a publi-
kum, mindenekelőtt azok az
idén érettségizett fiatalok,
akik a Delta patronáltjai.
Őket vezetői képességeik
miatt választották ki, és olyan
életpályára állítást segítő fog-
lalkozásokat, szakmai tanács-
kozásokat és személyes men-
torlást biztosítanak a számuk-
ra, amellyel végső soron azt
szeretnék elérni, hogy ezek a
jó képességű fiatalok Békés
megyében bontakoztassák ki
tehetségüket, és semmikép-
pen ne kallódjanak el. 

A Delta Akadémia elindítá-
sa a lapunkat is kiadó
Családért Alapítvány alapító-
jának, a békési cégvezetőnek,
Barkász Sándornak az ötlete.
Támogatója továbbá Békés
Megye Önkormányzata és a
Szeged-Csanádi Egyház me -
gye. A kezdeményezés orszá-
gosan egyedülálló. 

A János vitéz, a Fehérlófia
és az Ének a csodaszarvasról
című filmek megalkotója,
Jankovics Marcell, aki a Delta
Védnöki Testületének a tagja,
a filmvetítést követően kötet-
len beszélgetést folytatott a
diákokkal, mások mellett arra
buzdítva őket, hogy találjanak
örömöt a munkában és küzd-

jenek céljaikért, sikereikért.
Sa ját megvívott küzdelmeire
példa, hogy a bemutatott Az
ember tragédiája című rajz-
filmjét 28 év alatt fejezhette
be, életműve mindegy megko-
ronázásaképpen.

A békéscsabai vetítésre meg-
hívták a megye valamennyi kö -
zépiskolájának igazgatóját is,
ugyanis a Delta Akadémia kö -
vetkező szemeszterére a váloga-
tás a közeli hónapokban válik
időszerűvé.       Szegfű Katalin 

Megrendítő animációs film Az ember tragédiájáról
JANKOVICS MARCELL VOLT A PREMIER ELŐTTI BÉKÉSCSABAI VETÍTÉS DÍSZVENDÉGE

A Kossuth- és Prima Primissima-díjas rajzfilm-
rendező, Jankovics Marcell 28 éve készülő Az
ember tragédiája című filmjének premier előtti
bemutatójával folytatódott a napokban a Dél-
alföldi Talentum Akadémia (Delta) munkája. 

Jankovics Marcell rajzfilmrendező Békéscsabán.

A Békési piacfelügyelet  de -
cem ber 11-én (vasárnap) 10 és
11 óra között karácsonyfa díszí-
tő versenyt tart a játékos Luca-
napi vásárhoz kötődően. A fel-
díszítendő fákat a piacfelügye-
let biztosítja. A díszítéshez
kizárólag természetes anyagok
használhatók, egy fához egyfé-

le. A verseny győztese saját
fáját hazaviheti, és a többi
jelentkező is ajándékot kap.
Előzetes jelentkezés szükséges
december 9-ig a piacfelügyele-
ten személyesen, a 66/411-011-
es telefonszám 183-as mellé-
kén, vagy a piacfelügyelet@
bekesvaros.hu e-mail címen.

Karácsonyfa díszítő verseny



BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

POLÁRMESTERI HIVATALA

FELHÍVÁSA

Rágcsálóirtás
Ismét rágcsálóirtás végeznek városunkban, 

december 12-14. között.
Igényeiket december 12. (hétfő) 12 óráig jelezhetik 

a Pol gármesteri Hivatal telefonközpontjában 
a 66/411-011 telefonszámon.

Aki a jelzett időszakban nem tartózkodik otthon, 
és nem tudja átvenni a csomagot vagy a rágcsálóirtó
szert, az december 19-én 16 óráig a Kossuth utcai, 

kétállásos autómosónál veheti át.

Ádventben igen nagy szükségünk van erre az önmagában is
üzenetet hordozó szóra: csendesül! Már novemberben megkez-
dődött az ünnepek reklámozása.

A szeretet ünnepére mindenki igyekszik szeretteinek vala-
mivel kedveskedni. Ezzel vele jár a bevásárlások sora. A tömeg-
ben az ember türelmetlenné válik, a feszültség fokozódik. A
választék bősége, az árak sokfélesége, a viszonylag olcsóbb,
mégis elfogadhatóan szép áruk felkutatása sok fáradsággal jár.

E gondok közt könnyen megfeledkezhetünk az ünnep igazi
jelentőségéről. Ádvent=Jézus-várás. De nem a kisded Jézuskát
várjuk, hanem az ÚR JÉZUST, aki ígérete szerint velünk van
minden napon a világ végezetéig. Aki az ünnepi zajban is hal-
latja bensőnkben halk, szelíd hangját: „Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.”

Megváltónk lecsendesítette a háborgó tengert, odaszegődött
a reményvesztett emmausiakhoz: a napi eseményeket megvilá-
gította nekik. A tanítványok új erőre jutottak, fáradhatatlan
bizonyságtevői lettek a föltámadásnak. 

Hálásak lehetünk Istennek, hogy Békésen is békességben és
csendességben ápolhatjuk a közösséget mind meghitt családi
körökben, mind pedig imaházakban, templomokban, miköz-
ben azért imádkozunk, hogy ahol nincs biztosítva sem anyagi-
lag, sem lelkileg az áldott ünneplés, adja meg jó Atyánk.

Papp József, ny.lelkipásztor
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A Békési Szlovák Kisebb -
ségi Önkormányzat november
11-én tartotta gyermekrajz-
pályázatának eredményhirde-
tését a Békés Városi Püski
Sán dor Könyvtár gyermek-
könyvtárában. Az évenként
megismétlődő gyermekrajz-
pályázatot a Békési Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat a
békési általános iskolai tanu-
lók részére írja ki. Idén 75 rajz
érkezett a kiírásra. A szakta-
nári zsűri választása alapján
24 gyermek részesült díjazás-
ban. A beküldött képek a
gyer mekkönyvtárban megte-
kinthetők. 

– Igyekeztünk olyan díjakat
kiválasztani, amelyek prakti-
kusak, szépek, és egy részüket
az iskolai tanulmányaik során is
fel tudják használni – tájékoz-
tatott Feledi János, a Békési
Szlovák Kisebbségi Önkor -
mány zat elnöke.

Gyerekrajzok 
a Gyermekkönyvtárban Tíz helyi fotós munkái lát-

hatók a Fókusz-Pókusz cím-
mel november 18-án meg-
nyílt tárlaton a kulturális
központ Kápolnatermében.
A közel két éve életre hívott
Békési Fotós Klub legaktí-
vabb tagjai két-két kedvenc
fényképpel, zömében termé-
szetben elcsípett pillanatké-
pekkel állnak ismét a nagy-
közönség elé. Ez a harmadik
közös kiállításuk.

– A klub tagjai hetente tar-
tanak foglalkozásokat, egyre
többet tudnak a fotózásról.
Szerencsés módon több gene-
ráció dolgozik együtt – mond-
ta el mások mellett Balázs
László önkormnányzati képvi-
selő a kiállítás-megnyitón. 

A képviselő kiemelte továb-
bá, hogy a Békési Fotós Klub
tagjai eddig is jelentős szere-
pet vállaltak a békési kulturá-
lis és más jellegű események
dokumentálásában. Céljuk,

hogy a Magyar Fotóművészeti
Alkotócsoportok Szövetsé gé -
vel felvegyék a kapcsolatot.

A január 3-ig díjtalanul lá -
togatható tárlaton a következő
alkotók fotói láthatók: Apáti-

Nagy Lajos, Gazsó Já nos,
Gulyás András, Győrfi Sza -
bina, Koszecz Anna, Sán dor
Margit, Skultéti Imre, Szlo -
szár Ferenc, Vári László és Víg
Balázs. 

Helyi fotósok közös kiállítása

A kiállítás alkotói és Balázs László képviselő.

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S

A Békési Kistérségi Iskola 2012. szeptember elsejétől 
6 első osztályos tanulócsoportot indít a táblázatban feltüntetett módon:

A Békési Kistérségi Iskola szeretettel várja a leendő első évfolyamos gyermekeket!

A Békési Kistérségi Iskola 
2012/2013. tanévben induló első osztályai és tanítói

Valamennyi osztály iskolaotthonos formában indul, vala-
mint biztosítjuk a mindennapos testnevelést.
A sportiskolai osztályba (1.s) jelentkező gyerekek szá-
mára alkalmassági- és orvosi vizsgálatot tartunk:
Időpont: 2012. február 15. (szerda) és

2012. február 29. (szerda)
(Kislányoknak 8.30-tól, kisfiúknak 10 órától.)

Helyszín: Székhelyintézmény orvosi szobája, valamint a
sportcsarnok (Békés, Jantyik u. 21-25).

A leendő első osztályosok beíratásának ideje és helye:
2012. március 20-21. (kedd-szerda) 8-16 óráig Agrárinnová -
ciós Központ földszinti nagyterme (volt Korona mozi, bejá-
rat a SPAR parkolója felől)
A beíráshoz szükséges iratok:

- a szülő személyi igazolványa
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata és TAJ

száma
- az óvodai szakvélemény az iskolaérettségről
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– Utolsó beszélgetésünkkor
még csak egy voltál a kézilab-
dások közül, ma már a Békési
Kézilabda Klub elnöke vagy.
Mi történt? 

– A békési klubban még
ötödikes koromban kezdtem
játszani Gécs Misi bácsinál, és a
csapatkapitányságon át lettem
a klub elnöke. Amikor átvet-
tem, három békési játékos és
jó magam maradtunk, innen
kel lett fölépíteni mindent.
Büsz ke vagyok arra, hogy jelen-
leg a felnőtt csapatunk stabilan
az NB I/B első négy helyén áll.
Mellette az utánpótlásunk is -
mét országos hírű lett. A cél az
lenne, hogy a már elért ered-
mé nyeket meg tudjuk őrizni, és
titkolt vágyunk egyszer ismét
NB I-ben szerepelni. Mellette
pedig minél több válogatott
játékost kinevelni.

– A klub vezetésén túl a
sportcsarnok vezetője is vagy.
Mi a munkád?

– Hat éve kértek fel a spor t-
csarnok vezetésére, azóta lá tom

el a tanítás mellett ezt a felada-
tot. Az utóbbi 4-5 év ben már
nemcsak a sportesemények
beosztásával foglalkozunk,

hanem sportrendezvények, sőt
esküvők, bálok lebonyolításával
is. Feladatom a kollégáim mun-
kaidejének a beosztása, akik
szinte minden hétvégén  dol-
goznak, mert pl. az idén mind-
össze négy hétvégén nem volt
semmilyen rendezvény nálunk.
Szeretem a munkámat, mert a

sport az életem, és a vele járó
szervezés sem gond számomra,
sőt elégedettséggel tölt el.

– Munkabírásodról árul-
kodik, hogy a „Múltunk a jö -
vőnkért Szövetség ” elnöke is
vagy. Kérlek, beszélj erről!

– Ezt a szövetséget azok az
emberek hozták létre, akik
büszkék nemzetük dicső
múltjára, és éhesek a jelenük
igazi valóságára. Örömmel
tölt el bennünket, hogy elő-
adásainkra egyre több érdek-

lődő (közel 150-200 fő) jön el.
A történelmi előadások szer-
vezése mellett nyáron 45-en
végigjártuk Erdély nevezetes-
ségeit, megcsodáltuk termé-
szeti szépségeit. Az emberek
által felajánlott segítséget jut-
tatunk el a Holtmarosi gyer-
mekotthonba gyimesi csángó

családoknak. Szeretnénk to -
vább folytatni ezt a közvetítői
szerepet magyar nemzettest-
vé reink és a segíteni tudó he -
lyiek között. A szövetség tag-
jai választottak elnöknek a
„ci vilizált forma” szerint, de
én is csak egy vagyok közü-
lük, aki teszi a dolgát. 

– Ennyi elfoglaltság mellett
marad-e idő valamire, mert
ne feledjük, mindemellett ta -
nításból élsz.

– Valóban ezen elfoglaltsá-
gok csak társadalmi munkák,
a fő tevékenységem a sportis-
kolában való tanítás. Mellette
kikapcsolódásképpen négy
éve kézilabda játékvezető is
vagyok. Ha időm engedi, sze-
retek ház körüli munkákkal
foglalatoskodni. A pörgő élet-
módomat családom elfogadja,
támogatja, segíti. Feleségem,
Marika, aki jelenleg otthon
gondozza a négyhónapos Zo -
likát és a 9 éves Sárikát, ma -
gá ra vállalja a család összes
gondját, lehetővé téve így szá-
momra a nyüzsgő életmódot,
biztosítja a stabil hátteret.
Hálát adok a jó Istennek,
hogy ilyen önzetlen, szerető
tár sat és szorgalmas, gyönyö-
rű gyermekeket adott nekem.

Gugé
Következő interjúalanyunk

Bé kési Endre, az országos cigány-
misszió vezetője.
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A polgár Polgár
Okos ember előbb tesz, aztán beszél – tartja a mon-
dás, és beszélgetőtársam, a 34 éves Polgár Zoltán
eszerint valóban okos ember, hiszen már bizonyí-
tott, tett, és most beszél róla. A jó humorú, kissé
„nyüzsöge”, mackós fiatalember nem mondható
sem nagyravágyónak, sem telhetetlennek. Elégedett
az életével, mint minden kiegyensúlyozott személyi-
ség. Igazi békési polgár a Polgár.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Az „ESÉLY” ÁLLAT-ÉS
T E R M É S Z E T V É D Ő
KÖZHASZNÚ EGYESÜ-
LET ezúton szeretné meg-
köszönni mindenkinek, aki
a személyi jövedelemadójá-
nak 1 %-át nekik ajánlot-
ták fel, és ezáltal lehetővé
vált munkájuk tovább foly-

tatása: a kidobott állatok védelme, orvosi ellátása, élel-
mezése illetve új gazdihoz juttatása.

ADÓSZÁM: 18392607-1-04 
Számlaszám:10402025-00022046-00000002

(Kereskedelmi és Hitelbank)

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke felszóla-
lásában elmondta: csak különösen fontos ügyekben szokott
szót kérni az Országgyűlésben, és szerinte az önkormányzati
rendszer átalakítása ilyen, ugyanis az önkormányzati szektor
megújítása nélkül nem lehet rendet tenni a közpénzügyek
területén. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzati középszint
adóssága jelentősen nőtt az elmúlt években, a nagyobb váro-
sok többsége devizaalapú kötvényeket bocsátott ki, ezeket
pedig időről-időre ki kell fizetni. Ez hatással van az állam-
adósságra is. A hitelfelvételnek több oka volt: az előző kor-
mányok alatti megszorítások, az állami támogatások csök-
kentése és az uniós források önerőigénye. Az ÁSZ javasolja a
kormánynak, hogy támasszon szigorú követelményeket a
központi támogatások nyújtásánál, kérje számon ezek esetle-
ges nem teljesülését, és érvényesítse az önkormányzati fele-
lősséget ezen a téren. Javaslatot tett egy olyan pénzügyi
konstrukció létrehozására, amely segíti az önkormányzatokat
a fizetési kötelezettségeik és forrásaik közötti összhang meg-
teremtésében, valamint egy olyan szabályozás kialakításában,
amely kötelezi a hitelfelvevő önkormányzatokat a visszafize-
tés forrásainak megjelölésére és az összegek előteremtésére. 

Olcsó, egész évben kapható, gazdag tápértékű és változa-
tos formában elkészíthető - ennyi jó tulajdonsága ellenére
méltánytalanul hanyagoljuk egyik legértékesebb zöldségfé-
lénket, a fejes káposztát. Rokona a kelkáposzta, a kelbimbó,
a karfiol, a brokkoli, a karalábé, sőt a retek és a torma is. A
káposzta nagyon gazdag vitaminokban, különösen C-vita-
minban, de K- és B1-, valamint E-vitaminban is. A zöld
levelekben sok béta-karotin van, amely antioxidáns, a légúti
daganatos megbetegedések ellen védő hatása van, és segíti a
látást is. Gazdag élelmi rostokban, az ásványi anyagok közül
pedig a kalcium mennyisége kiemelkedő, és a vasé is jelen-
tős. A káposztában lévő, csípős ízű mustárolaj természetes
antibiotikumnak tekinthető. A káposzta sokoldalúságát
bizonyítja, hogy hatásos a gyomor, a bélrendszer, a tüdő, a
mell és a petefészek rosszindulatú daganatos betegségeinek
megelőzésében, sőt egyes vélemények szerint bizonyos ese-
tekben a már kialakult rákot is képes gyógyítani. Alacsony
a kalóriatartalma, fogyasztható nyersen vagy párolva, de
változatos főzelék, tésztaétel, sütemény, savanyúság is
készíthető belőle. A savanyú káposzta valóságos gyógyszer,
mivel a savanyítás megőrzi a káposzta C-vitamin tartalmát,
így a hordós káposzta télen is olcsó vitaminforrás. 

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen a Vásárszél utcában első eme -
leti, kétszobás, nagy konyhás, egyedi köz -
ponti fűtéses, légkondicionált 58 m2-es
lakó tele pi lakás eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Békésen, a Tóth utca 9. szám alatt ház
eladó. Érd.: 66/415-380.
A Bethlen Gábor utcában 120 m2-es ház
rendezett portán eladó. Gáz + vegyes fű -
tés. Ipari áram. Tel.: 20/487-54-70.
Eladnám vagy elcserélném kertes házam
2. emeletig, ár megegyezés szerint. 20/
473-95-41.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Az Ék utcában lévő garázsomat elcserél-
ném Békéscsabán, a Vásárcsarnok kör -
nyékén lévőre. 20/233-85-83.
Az Árok u. 16. szám alatti összkomfortos,
téglaépítésű családi ház eladó. Érd.: 20/
98-30-794, csak hétvégén.
Elcserélném háromszobás, nappalis, két -
konyhás, két fürdőszobás, garázsos,
össz komfortos családi házamat I. emeleti
háromszobás lakásra, értékegyeztetéssel.
30/542-72-12.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Békésen, megosztható telken összkom-
for tos ház eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Építési telek bontásra vagy alsóépületnek
való házzal eladó. Áram, víz van, ásott kút
az udvaron. A telek 988 m2, csendes, vá -
ros központi részen. 70/94-99-365, este.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3. 
Karacson 3. emeleti, 59 m2-es, kétszobás,
parkettás, egyedi víz-gázmérős lakás
eladó. Tel.: 20/48-75-470.

Kertes ház sürgősen eladó a Hegedűs u.
5. szám alatt. Érd.: 30/423-58-79.
Garázs olcsón eladó vagy kiadó a Fáy u.
10. háta mögötti garázssoron. Érd.: 66/
412-227.
Békésen négyszobás ház, két generáció-
nak vagy vállalkozásnak, nagy mellékhelyi -
ségekkel, városközponti részen sürgősen
eladó vagy cserélhető. Érd.: 30/260-54-21.
Békéscsabán 1,5 szobás, 43 m2-es, új épí -
tésű igényes lakás sürgősen eladó. Érd.:
30/49-58-420.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Fáyn, I. emeleti, háromszobás, 64 m2-es,
erkélyes, felújított lakás garázzsal és té -
lie sített kamrával eladó vagy cserélhető
ker tes házra értékegyeztetéssel. Érd.:
70/945-95-59. 
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Ház eladó Békésen. Érd.: 66/415-380.
Békéscsabán, a Körösi Csoma utcában
kertes ház eladó. Kisebb ház, hétvégi ház,
tanya beszámítható. 20/972-59-02.
Békésen kis kertes ház kis udvarral eladó.
Érd.: 20/21-23-585.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen egyszobás, vegyes falazatú ház
sürgősen eladó. Tel.: 70/235-97-29.
A Legelő soron egyszobás, összkomfortos
ház eladó. Érd.: 30/338-02-22.
Családi ház eladó a Kereszt u. 27. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Érd.: 66/
643-307.
Békésen, a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Eladnám vagy értékegyeztetéssel elcserél-
ném tömblakásra a Békés belvárosában
lévő családi házamat. Érd.: 70/310-88-07.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Parasztház (két szoba, fürdő, konyha, WC)
3 kvadrátos kerttel, gazdasági épületek kel,
garázzsal sürgősen eladó. Irányár: 1,5 mil-
lió Ft. Érd.. 30/430-38-80.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó. Bé -
kés, Kopasz u. 10. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
Békés, Mátyás u. 20. Tel.: 20/912-48-06. 
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Békésen a Táncsics u. 8. szám alatt csa -
ládi ház melléképülettel eladó. Irányár: 4,6
millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Eladó a Tompa u. 22. szám alatti kertes
családi ház. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 20/
921-68-71.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. szám alatt. Érdeklődni a Gát
utca 33. szám alatt vagy telefonon: 20/59-
99-102. Irányár: 5,5 millió Ft.
Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238. 
A Veres P. téren 2,5 szobássá átalakított
erkélyes, egyedi gázkazános lakás eladó.
Házra is cserélhető hasonló értékben.
Irányár 6 millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.   
Csendes környezetben, a Tavasz utcában
kétszobás + nappalis téglaház áron alul
eladó. Két szoba + nappali. Ár: 6 millió
Ft. Érd.: 70/360-50-36.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás u. 20. Irányár: 6,8 millió Ft.
Tel.: 20/912-48-06.
Békésen, a Széchenyi tér 2-ben 2,5 szo -
bás, II. emeleti, 65 m2-es, azonnal költöz -
hető, világos lakás eladó 6,9 millió Ft-ért.
70/234-64-19.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ft-
ért. 20/416-91-17.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó. Békés, Árvíz u. 1. Irányár:
12 millió Ft. Tel.: 70/406-26-48.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra
cserélhető egy teljesen felújított téglaház.
Irányár:12,8 millió Ft. Érd.: 70/67-83-155,
csak hétvégén.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Eladó vagy békéscsabai házra cserélhető
értékegyeztetéssel Budapest vonzás kör -
ze tében lévő tetőtérbeépítéses, 25 éve
épült kertes ház. Irányár: 16 millió Ft. Érd.:
20/926-13-47.

KIADÓ INGATLAN

Békési másfélszobás, összkomfortos csa -
ládi kertes ház hosszútávra kiadó. Tel.: 70/
538-56-30.
Lakás kiadó Békésen. 20/886-06-50

INGATLANT KERES

Kiadó másfél vagy kétszobás lakást kere-
sek első emeletig. 70/508-48-36.

KERT
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Malomasszonykertben 1660 m2-es föld
eladó vagy elcserélhető. Minden megol -
dás érdekel. 20/474-26-09.
Eladó 1,5 hektár 38,80 AK szántóföld Tar -
hos külterületén, Féltőben. Tel.: 20/387-
39-79.
Békés mellett termőföld eladó. 20/97-25-
902.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Gyümölcsös kert Rosszerdőn eladó, 1070
m2. faház, fúrt kút, villany van. Érd.: 66/
634-372.
Malomkertben 400 négyszögöl föld térítés
nélkül kiadó. 10 méteres hosszú góré
eladó. Érd.: 30/463-67-17, 70/57-81-909.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson S-53 Basic (1995-ös évjáratú),
3db Simson Robogó és Simson S-50N
kismotorok kitűnő állapotban eladók. Tel.:
70/538-56-30.
Megkímélt 11 éves Peugeot eladó. Esetleg
olcsóbb, műszakis autót cserébe beszá -
mítok. 30/578-63-80.
Nyolclovas rotakapa ekével pótkocsival
eladó. Simson 51 motorkerékpár kom-
presszor eladó. 20/38-36-839.
Négyütemű Trabant 1.1 u Combi, friss
műszakival, téli gumival, vonóhoroggal,
tetőcsomagtartóval, cd-s rádióval eladó.
30/618-80-88.
TZ 4K 14B kistraktor 2015. július 15-ig ér -
vényes műszakival eladó. Tel.: 66/634-528.
Opel Corsa komplett kipufogórendszer, 2
db kerékagy fékdobbal, két visszapillantó
tükör eladó. Érd.: 30/63-84-544.
Kerti traktor pótkocsival vagy külön eladó.
70/201-32-60.
Renault Clio 1400 cm3-s eladó. Tel.:
20/25-95-131.
5 q lovaskocsi eladó. Egy ló után is jó.
30/37-36-909.

ÁLLAT
Héthónapos gesztenyepej mura csődör csi -
kó Békéscsabán eladó. Tel: 20/384-58-21.
Mangalica hízó eladó. 70/342-73-36.
Választott malac eladó Békés, Munkácsy u. 5.
Nagysúlyú hízók hasítva eladók. 30/537-
87-35.
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők.
20/293-30-83.
Hathónapos fehér és sárga cirmos cicák
ingyen elvihetők. Békés. 20/427-28-95.
Eladó 2 db hízott sertés, 180-200 kg-osak,
húsjellegűek. 66/413-969, 20/54-05-876.
Bébi pulyka eladó. Érd.: 70/395-35-28.
Márciusi bárányok eladok. 70/201-32-60.

TÁRSKERESÉS
164/63/50-es hölgy társaság hiányában
szeretne megismerni józan gondolkodású,
kedves, intelligens férfit. Hívjon, ha magá -
nyos és szeretetre vágyik. 70/342-97-34.
155/67/70 éves hölgy társat keres 70
körüli ápolt úr személyében. Káros szen -
vedély kizárt. Tel.: 30/270-99-16.
65 éves nő felsőfokú végzettségű párját ke -
resi. Mozgássérült is lehet. 20/36-00-470.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Diótörést vállalok. 30/414-87-95.
55 éves férfi, start kártyával, segéd- vagy
betanított munkát keres. 30/260-54-21.
21 éves férfi targoncavezető vizsgával, B
kategóriás jogosítvánnyal, számítógép is -
meretekkel munkát keres. 30/710-12-91.
30 éves nő jó kézügyességgel bedolgozói
munkát keres. 30/296-52-94.

EGYÉB
Rotációs kapa (Einhell BMH 33/36 tipusú,
négyütemű 3,3KW (4,5 LE) teljesítményű)
új állapotban eladó. 70/538-56-30.
Mosogató alá jó állapotú kisszekrényt ke -
resek. Tel.: 30/29-73-610.
Bontásból vályog föld ingyen elvihető.
Érd.: 66/415-380.
Zanussi fagyasztószekrény, Zanussi hűtő -
szekrény, szövőszék, üveges ablakke re -
tek, keverőtárcsás mosógép, centrifuga
és heverők nagyon jó állapotban, olcsón
eladók. Tel.: 30/246-96-79.
28-as régi Csepel férfikerékpár újszerű ál -
lapotban eladó. Érd.: 20/943-41-13 (16
óra után).
Hokedlit, támlás széket, sámlit, gáztűzhe-
lyt, gázrezsót, villanyrezsót, gázpalackot,
műanyag hordót keresek megvételre.
70/342-51-17.
28-as női kerékpár, zománcos asztal -
spar hert eladó. Tel.: 20/355-77-26.
Emeletes lakásból való 150x150-es dupla -
szárnyas ablakok és toknélküli ajtólapok
több méretben eladók. 30/578-63-80.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, 3x2 m-es
újszerű szőnyeg nyolcezerért, ruhásszek -

rény nyolcezerért, 4 db fotel 2000 Ft/db
áron eladó. 20/416-91-17.
Vegyes tüzelésű kazán eladó 60 ezer Ft-
ért. 20/95-51-362.
Eladó 2 db rekamié, 6 db fotel, takarító gép,
háromrészes sarokülő. 30/905-49-14.
Hordozható csempekályha újrarakva
eladó. 20/48-40-183.
32-es húsdaráló eladó. Szigetvári u. 45.
70/31-65-519.
Használt és új párna és paplan eladó.
Érd.: 30/94-55-433.
2 db terménydaráló, 1 db zománcos üst
üstházzal eladó. Tel.: 20/355-77-26.
Eladók: szép kivitelű vegyestüzelésű kály-
ha, Zanussi villanytűzhely, szagelszívó.
20/360-20-71.
Eladó: négyszemélyes kihúzható ágyne -
műtartós rekamié két fotellal újszerű ál -
lapotban 35 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17. 
Üstben főzött besztercei szilvalekvár és
száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó Békésen. Tel.: 30/433-79-89.
2-3 méteres, vagy ennél nagyobb, szabá-
lyos luc- és ezüstfenyők eladók Békésen.
Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: PRIVILEG 4000 Overlock 4 szálas
háztartási varrógép. Fémházas, fémalkat -
részes, kitűnő állapotban, 220-ról műkö -
dik. Érd.: 20/807-76-79.
Jó állapotú hatéves televízió eladó. Érd.:
30/323-79-22.
Alig használt Bioptron lámpa 255 ezer Ft-
ért eladó. 66/643-971.
Marha istállótrágya eladó. Szállítást
megoldom. 30/85-81-911.
Kb. kétméteres jukka pálma, egy tőről két
szárral eladó. 30/37-36-909.
Eladó 2 db kihúzhatós, ágyneműtartós
rekamié és 4 db fotel. Tel.: 66/413-969,
20/54-05-876.
Samsung monitor eladó 15 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Békésen eladók fotelok, asztalok, szoba-
bútor, elektromos kvarckályha. Tel.: 30/
439-92-62.
Eladó: hármas szekrény, kettes szekrény,
vitrines, akasztós, polcos és fiókos. Tel.:
66/413-969, 20/54-05-876.
Eladó: négyszemélyes ágymenűtartós
rekamié két fotellal újszerű állapotban 35
ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17. 
Eladó: 300 literes fagyasztóláda, 2 db
1000 literes műanyag konténer, 1 db biz-
tonsági záras lemezszekrény. 66/414-087.
Eladó 1 db kétkarikás, sütős gáztűzhely,
kétrészes, falra akasztós konyhaszekrény.
Tel.: 66/413-969, 20/54-05-876.
Új kolbásztöltőgép eladó. 66/411-938.
400 literes hűtőláda eladó. 20/25-95-131.
40-es tangóharmonika eladó a Bartók B.
u. 7. szám alatt. Érd.: 66/643-307.
Tölteléknek való föld elvihető. Érd.:
66/415-380.
Muronyban eladó: kerek hálós járóka,
gyer mek szánkó, új villanyborotva, gáz -
tűzhely, fűnyíró, permetező, szekrénysor
és sok más ingóság. Érd.: 30/270-99-16.
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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: DECEMBER 6. KEDD 12 ÓRA.

A november 12-i rendezvé-
nyen jól megfért egymás mel-
lett a retro diszkó és a rock
zene a Békés Városi Kul turális
Köz pontban. A nagy erőkkel
előkészített esten kereken 200
fizető vendég és körülbelül 40-
50 fő zenész, önkéntes se gítő és
szervező bulizott együtt. Az
estet a SnailGardN együttes
koncertje indította, a gyulai ze -
nekart saját közönsége is elkí-
sérte, és fergeteges hangulatot
teremtettek. Má so dikként a
békéscsabai Cas siopeia zenekar

lépett színpadra, akik többek
között Edda- és Bikini-sláge-
rek kel örvendeztették meg az
egybegyűlteket. A füzesgyar-
mati deviAnt ze nekar koncert-
jén már szinte mozdulni sem
lehetett a te remben. Az este
leg brutálisabb zenekara a
Gyu láról ér kező Worning for-
máció volt, akik kemény
thrash és death metal zenéjük-
kel okoztak más nap reggeli
nyakfájást a rockereknek. Éjfél
elmúlt, de a lelkes közönség
kitartott. Zá rás ként a Me -

thexis Orosházá ról ér kezett
Békésre, és az új dobossal felál-
ló zenekar összeszokott banda
benyomását keltette. 

A következő rocktalálkozó
márciusban lesz, a Tavaszi
Fesz tivál keretében.

A rockkoncertekkel párhuza-
mosan retro diszkót is tartottak. 

– Bízunk a sikeres folyta-
tásban, és reméljük, hogy
sikerül még több fiatalt becsá-
bítani a békési kultúra felleg-
várába – összegzett Csökmei
Gábor, az egyik szervező.

Jó hangulatú retro buli 
a rockkoncertek mellettA 2005 novemberében meg választott, és 2006.

január 1-jén hivatalba lépett presbitérium man-
dátuma 2011. december 31-én lejár. A jelölés
lezárta után, november 20-án vasárnap került sor
a tisztújításra, amelyen a Békési Re formátus
Egyházközség teljes jogú egyháztagjai vehettek
részt. Ez alatt olyan személyeket kell érteni, akik
meg vannak ke resztelve, konfirmáltak, rendszere-

sen úrvacsoráznak és egyházfenntartói járulékot
fizetnek. A békési gyülekezethez Békésen kívül
Tarhos, Bél me gyer, Murony és Kamut reformátu-
sai tartoznak. A pres bitérium a települési ön kor-
mányzatokhoz hasonlóan az egyházközség képvi-
selő-tes tülete, amelynek 24 tagja van.

Hatáskörébe tartozik minden, a gyülekeze-
tet érintő személyi, anyagi és jogi kérdés. A
presbitérium jelentőségét nö veli, hogy ez a
szerv a Szegedi Kis István Református Gim -
ná zium, Általános Iskola, Óvo da és Kol -
légium fenntartó testülete. Két elnöke van: a
lelkipásztor (Katona Gyula) és a gondnok
(jelenleg Kelemen János). Ismét 24 presbitert
és 6 pót presbitert választottak hat évre.
Apresbitérium tagjai közül 19-en békésiek, 5-
en a vidéki szórványt képviselik.

A presbitérium eskütételére 2011. december
29-én kerül sor a templomban. Jelöltek vol tak:
Andor Gergelyné, Békési Mi hály, Bélteki
László, Bíró György, dr.Forvith Erzsébet,
Gellén János, Hégely László, Izsó Gábor, Ke -
lemen János, Cs. Kiss Andorné, Lipcsei Lász ló,
Molnár Gergely, Mucsi András, Okányi Im -
réné, Pap Gábor, Ifj. Pap Gábor, Papné
Somlyai Csilla, dr. Petneházi Zsigmond, Pol -
gár Zoltán, dr. Püski János, Rauszné Nagy
Zsó fia, dr. Sas Istvánné Hajnal Hajnalka, K.
Szabó Andrásné, Szabó Sámuel, Szász Sándor,
Varga Ottó, dr. Végh Lászlóné, Fábi Imréné,
Németh Pálné, D. Nagy Ferenc, Püski Imre,
Borbély Imre, Balogh Gábor né. Egyetlen
gondnokjelölt volt: Kelemen János. A fellebbe-
zésre rendelkezésre álló két hét miatt a vég-
eredmény nem jogerős, így azt csak a Békési
Újság következő számában közöljük.

Mucsi András, presbiter

Tisztújítás a református egyházban
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2011. a kémia éve – aki tudta, tegye föl a
kezét! Alig valaki, gondoltam. Én is csak
most, novemberben értesültem erről a tény-
ről, annak kapcsán, hogy az utóbbi években
több elemet is felfedeztek, egészen pontosan
a 118. rendszámig. De ki fogja ezeket elne-
vezni? Úgy lenne méltányos és illő, hogy a
felfedező(k). Véleményüket, kérésüket
figyelembe veszik ugyan, ma mégis egy
nemzetközi kémiai szervezet dönt a külön-
böző névváltozatok közül választva. 

Az ókorban már ismert fémeket tulajdon-
ságaik, lelőhelyeik után nevezték el, a réz
(cuprum) például Ciprusról nyerte a nevét –
amelyet meg a ciprus (növény) után nevez-
tek el. Az arany (aurum) a felkelő nap pírja
után kapta a nevét, ugyanebből van az
Aurora szó is. Az ezüst (argentum) a
szanszkrit argunas (fénylő) szóból veszi ere-

detét, az ón (stannum) a „csöpögő, lassan
folyó” latin stagnumból (az alapjelentése:
mocsár). Még izgalmasabb a higany angol
neve (mercury), amelyben Mercurius isten
nevét fedezhetjük fel, ugyanis az istent, a
bolygót és a fémet is a mozgékonyság fogal-
mával társították.

A legújabb (szupernehéz, földi körülmé-
nyek között csak pillanatokig létező) elemek
a következő neveket kapták: a 110-es rend-
számú darmstadtium lett a felfedezés helyé -
re, a német Darmstadtra utalva, a 111-es
röntgenium és a 112-es kopernicium neve
pedig tisztelgés a régi mesterek előtt.

(Apropó, régi mesterek: ha szegény osz-
tályfőnököm tudta volna, hogy ennyit fog-
lalkozom kémiával, csak egy pici latint
tegyen bele…)

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
VEGYÉSZKEDJÜNK!

December 2. péntek 16:30
Békési Újság Kalendárium 2012 átadó ünnep-
sége. Cikkszerzők és pályázók jutalmazása.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kulturális Központ Kápolnaterme

December 3. szombat 18 óra
Békési FKC-Mizse KC férfi bajnoki kézimeccs.
Sportcsarnok

December 5. hétfő 13 óra
A Civil Tanács delegáltjainak újraválasztása. 
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u. 4.)

December 6. kedd 10 óra
A szarvasi Cervinus Teátrum Mikulás-napi zenés
műsora óvodásoknak. Szervező: kulturális köz-
pont, Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat.
Kulturális Központ

December 16. péntek 17 óra
Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének
közgyűlése, napirenden a tisztségviselők meg-
választása.
Polgármesteri Hivatal nagyterme 

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 2-16. KÖZÖTT
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A mintegy kétszáz tagot
számláló Békés Városi Nyug -
díjasok Érdekvédelmi Egye -
sülete tagságának jelentős ré -
sze alacsony összegű nyugdíj-
ból kénytelen megélni, ezért
a szervezet vezetésének az is a
célja, hogy őket segítse. Ezért
pályáztak nem régiben a
„Zöld Be ruházási Rendszer

Ener giatakarékos Izzócsere
Alap programra”, és nyerte el
összesen 850 db ha gyomá-
nyos izzó lecserélését közel
egymillió forint értékben. 

– A hagyományos izzók
hosszabb élettartamú energia-
takarékos izzókra történő
lecserélése az érintett 43 csa-
ládnál jelentős költségcsökke-

nést eredményez, továbbá a
környezet védelmét is szolgál-
ja – mondta el Balázs Imre, a
szervezet elnöke.

Az izzókat az érintett csa-
ládok november elején ve -
hették át. A régi izzókat a
Kapcsoló Műszaki Kereske -
delmi Kft. megsemmisítésre
elszállította.

Energiatakarékos izzókat kaptak
kispénzű nyugdíjasok

December 5-én kerül sor a Békési Civil
Tanács delegáltjainak újraválasztására. A
Tanács feladata, hogy szervezze a város civil
életét, hidat képezzen a civilek és az önkor-
mányzat között. A bíróságon bejegyzett civil
szervezetek működési területüknek megfelelő-
en egy-egy jelöltet állíthatnak, és őket illeti a
választás joga is. Kategóriánként egy személy
képvisel a Civil Tanácsban. A választás előtt,
december 5-én 13 órától rövid vetítésen mutat-
ják be a civil szférát érintő jövő évi változáso-

kat. Helyszín a Nyugdíjasok Háza, a Hőzső u.
4. szám alatt (bejárat a Libazug utca felől).
Kategóriák és választási időpontok:
- Nyugdíjas szervezetek 13:30
- Bölcsődei, óvodai szervezetek 14 óra
- Iskolai és ifjúsági szervezetek 14:30
- Művészeti, kulturális szervezetek 15 óra
- Sport és szabadidős szervezetek 15:30
- Egyéb szervezetek 16 óra
- Egészségügyi, szociális szervezetek 16:30
- Mezőgazdasági, horgász, vadász szervezetek 17 óra

Új tagokat választanak a Civil Tanácsba
Bensőséges ünnepség hely-

színe volt a békési római kato-
likus templom november 27-
én, ahol a szentmise után het-
venedik születésnapján kö -
szöntötték Nagy József espe-
res-plébánost. 1941-ben szü-
letett Csanádpalotán, pappá
1967-ben szentelték Szege -
den, 1996 óta szolgál  Béké -
sen. A teljesség igénye nélkül:
ittléte alatt templomok épül-
tek és újultak meg a filiákban
és Békésen, katolikus iskola
kezdett működni Kamuton,
késztetésére megalakult a
KÉSZ helyi szervezete. Szüle -
tés napján a békési is a filiák-
beli hívek mellett köszöntötte
a Rózsafüzér Társulat, a Né -

met Kisebbségi Önkormány -
zat, a KÉSZ tagsága, váro-

sunk polgármestere, Izsó Gá -
bor, továbbá képviselőtársai.

Születésnapján köszöntötték
Nagy József plébánost

Elfújta a születésnapi gyertyát Nagy József esperes-plébános.
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Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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Horgász
szemmel

Olvassa a Békési Újságot az interneten is! 
Hírek, interjúk, tudósítások online,

továbbá fotógaléria 
a legfrissebb eseményekrôl.

www.bekesiujsag.hu

A woblerek is elfoglalják az
őket megillető helyet a csuka-
pergető műcsalik között. Ré -
gebben csak a kiváltságos hor-
gászoknak volt ez a csali elér-
hető, ma már mindenkinek.
Rengetegféle csuka wobler
van, sokszor nem is könnyű a
választás. A tapasztalatokra
alapozva és folyton cserélgetve
derül ki, az adott vízen melyik
jól használható. Ha ezekkel
megtudtuk a vízoszlop teljes
magasságát, és esetleg fog-
tunk egy csukát, utána is pró-
bálkozni kell, hiszen lehet,
hogy a következővel na gyob-
bat fogunk. A csuka wob lerek
folyamatos fejlesztés alatt áll-
nak. Évekkel ezelőtt igen fura
csalit vezettek be a lengyel
csukahorgászok, egy olyan
típusú woblert, ami kü lönbö-
zik a hagyományostól. Ez a
terelőcsőr nélküli wob lertestű,
úszó és süllyedő típusú műcsa-
li speciális vontatást igényel.
Ezt a módszert jerkelésnek
hívják. Lényege, hogy folya-
matos rángatással vontatják a
csalit, azt a hatást keltik,
mintha sérült lenne a hal, és
sokszor sikeresen megtévesz-
tik a ragadozó csukát. Kiváló
jerkes wobler a SALMO Slider,
ebben a csaliban bátran bízha-
tunk.        Szekerczés Sándor

WOBLERES CSUKÁZÁS

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30

Hirdetésszervezõk:
Szelezsán Angéla 30/49-58-420

Kraszkó Ilona 20/32-34-247

Postacím: 5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 
bekesiujsag@globonet.hu  

info@bekesiujsag.hu

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: Családért Alapítvány

Nyomda:
Bentos-Print Kft. (Békéscsaba)

HU ISSN 1218-4241

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

Fogadjuk és továbbítjuk rászorult ügyfeleinknek 
a következőket:

jó állapotú használt (bármely életkorú gyermek,
férfi, nő), megunt gyermekjáték; 

Konyhai kiegészítők: háztartási eszközök, edények,
evőeszközök, poharak stb. 

Zárható szekrények, mosógép, centrifuga, kályha.
Használt P4. számítógép 

intézményünkbe klienseink részére.
Köszönet az eddigi felajánlásokért.

A serdülő korosztály 46 kg-
osok mezőnyében ifj. Surman
Zoltán a Paksi SE versenyzőjé-
vel, Kovács Jánossal mérte
össze tudását, aki az elmúlt
országos bajnokságon ugyan-
ebben a súlycsoportban 2.
helyezést ért el. Kiegyensúlyo -
zott, magas színvonalú mérkő-
zést vívtak, melynek végén a
paksi öklözőt hirdették ki
győztesként. A junior korcso-
port 60 kg-osok mezőnyében
Szalontai Mihály vette fel a
kesztyűt a szegedi Király Ben -
cével. A békési fiú végig be -

tartotta a taktikai utasításo-
kat, végrehajtotta az újonnan
tanult taktikai elemeket, és
biztos győzelmet aratott. 

– Küldöttségünk harma-
dik sportolójának, Csordás
Ba lázs nak a szervezők nem
tudtak megfelelő ellenfelet
biztosítani. Viszont elkísért
minket Bimbó Lajos, egyesü-
letem se géd edzője, aki nem-
rég tett si keres edzői vizsgát,
és a közeljövőben még na -
gyobb feladatok várnak rá a
klubnál – tájékoztatott Sur -
man Zoltán, edző.

Helyt álltak a ringben
a békési öklözők

A közelmúltban rendezték Vecsésen az I. Airport
Hotel Budapest Nemzetközi Ökölvívó Versenyt,
amelyen 12 egyesület 49 ökölvívója között szorítóba
lépett a békési Surman Box Klub két sportolója is.

Pünkösdi Cigánymisszió
Szeretet Szolgálata 

keres a rászorultak részére bútorokat, fûtôberendezést
(kályha, csempekályha) és használható edényt, 

evôeszközt, illetve tartós élelmiszert, 
valamint hagyatékokból felhasználható dolgokat.

Az adományról visszajelzést, igazolást adunk.

Karácsony közeledtével újra szervezzük és gyûjtjük 
a karácsonyi cipôsdoboz-ajándékokat. 

Tavaly 15-17 helyszínre juttattuk el az ajándékokat, 
és örömöt tudtunk szerezni a gyerekeknek.

Csatlakozzon hozzánk, és Ön is készítsen gyermekeivel,
unokáival együtt. Lehet, hogy a rászorultaknak, 

a nehéz helyzetben lévô családoknál 
ez lesz az egyedüli ajándék az idén.

Gyûjtés: 5630 Békés, Petôfi u. 56.
Munkanapon: 8-16 óra között

Info telefon: 06/20-886-4484, 06/70-315-9427

„ADNI ÖRÖM”

Békés Vállalkozó Centrum Inkubátorházban
irodák kedvezményes áron, valamint műhelyek
kiadók:

- 1 db 23,3 m2 iroda 
- 1 db 28,05 m2 iroda
- 6 db 96,95 m2 műhely

Az Inkubátorház által nyújtott szolgáltatások: 
- Parkolóhelyiség használat
- Közös helyiségek használata
- Fénymásolás
- Nyomtatás, internet, elektronikus levelezés
- Telefon, fax

Érdeklődni: hétköznap 8-16 óráig a 66/411-174
és a 30/493-20-078-as telefonszámon vagy szemé-
lyesen a Verseny u. 4. szám alatt lehet.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Nincs ugyan még vége az
őszi szezonnak, de az eddigi
eredményekkel igencsak elé-
gedettek lehetnek a Békési
FKC szurkolói és vezetői. Férfi
kézilabda együttesünk szerke-
zete átalakult a tavalyihoz
képest, ám a változás nem ho -
zott eredménytelenséget. Az
előző bajnoki évet a 4. helyen
zárta a csapat, most viszont a
2. helyen állnak, mindössze
egy ponttal lemaradva az éllo-
vastól. Évek óta a vezetőség
terve, hogy a csapatot békési,
Békés megyei játékosok alkos-

sák, ez idén meg is valósult.
Az együttes összeszokott gár -
da benyomását kelti. 

Az utánpótlást tekintve
sem panaszkodhatunk, hiszen
a különböző korcsoportok csa-
patai mind a dobogón állnak.
Az ifjúsági csapat eddig mind-
össze egyszer hagyta el veszte-
sen a pályát, így a 2. helyen
tanyázik a tabellán. A serdü-
lők ugyanilyen mutatóval áll-
nak a bajnokság 2. helyén.

A góllövő listák élén is talá-
lunk békésieket. Az NB I/B
csoportjának 2. helyén áll Mo -

hácsi Árpád 85 góllal, az ifjú-
ságiak listáján a nyolcadik
Roczó Tamás 63 góllal, míg a
serdülőknél 2. Ménesi Sza -
bolcs 35 góllal.

A csapat vezetői szeretettel
várják a szurkolókat soron
következő hazai meccsükre,
december 3-án, a Mizse KC
ellen. Az ifik 16 órától, a fel-
nőttel 18 órától lépnek pályá-
ra a Sportcsarnokban. A klub
interneten is megtalálható a
www.bfkc.hu címen, ahol
naponta frissülő cikkek, ripor-
tok olvashatók.

Második helyen áll a bajnokságban
a Békési FKC

JÓL MEGY AZ UTÁNPÓTLÁS CSAPATOKNAK IS

Mohácsi Árpád (kék mezben) a felvételen ugyan védekezik, de erős tá madójátékát jellemzi, hogy 85 góllal a gól-
lövőlista második helyen áll.
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Békésen rendezte meg a
Békés Megyei Asztalitenisz
Szövetség, a Békés Városi
Önkormányzat, a Békési TE
és a Molnár család a Molnár
Sándor Asztali te nisz Emlék -
versenyt, melyen az egykori
helyi edzőre emlékeztek. Az
amatőröknek tartott nemzet-
közi felnőtt és utánpótlás via-
dalnak a városi sportcsarnok

adott otthont. Összesen 85
asztaliteniszező indult. 

Győztesek: a férfiak egyé-
ni versenyében Butrovin
Dan (Temesvár), a férfiak
páros versenyében Butrovin
Dan-Glisa Valentin (Te mes -
vár), a nők egyéni versenyé-
ben Szi lágyi Adina (Nagy -
szalonta), a vegyes pá rosok
között Gilsa Valentin-Szilá -

gyi Adina (Temes vár, Nagy -
szalonta), a fiú korosztály
versenyében Ignácz Alex -
and ru (Temesvár), a leá nyok
egyéni versenyében Ca pota
Andriana (Nagysza lonta). 

A Molnár család em lék pla -
kett jét a legjobb békési után-
pótláskorú játékosok kö zül
Mol nár Dóra és Fekete Ádám
kapták.

Romániai sikerek 
a Molnár Sándor Emlékversenyen


