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Lapunk elé…
Közeledik az év vége legszebb szakasza, a karácsonyra hangolódást szolgáló advent. Az időszak kulturális programjainak színesítésére önkormányzati intézmények és civil szervezetek is összefogtak – olvasható lapunkban.
Év vége a jótékonykodás
ideje is: a Hétkrajcár Hétvégi
Gyermekétkeztetési Program
újabb nagy „dobásra” készül,
erről a 3. oldalon írunk.
Több karitatív szervezet
gyűjt adományokat helyben a
rászorulóknak, ezekről is információkat találnak a Békési
Újság mostani számában.
Hagyománnyá vált a lampionos felvonulás Mártonnapján a Jantyik utcai óvoda
szervezésében. Az idei rendezvény rekord érdeklődést
hozott – olvasható az 5. oldal
tudósításában.

Rangos elismerést kapott a békési cégvezető
A békési cégvezető, Barkász Sándor kapta Magyarország legnagyobb keresztény
civil szervezetének, a Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) legjelentősebb
országos elismerését, a Szent
Adalbert-díjat. A bensőséges
ünnepségen, melyet Budapesten, a Benczúr házban tartottak meg, Dr. Kiss-Rigó
László, Szeged-Csanádi megyéspüspök méltatta az ünnepelt munkásságát, mellyel ezt
a magas kitüntetést kiérdemelte. Kiemelte a díjazott
karitatív tevékenységét, emlí-

tette többek között a békési
KÉSZ-szel közös programokat, a Családért Alapítványt,
a Békési Újságot, a Delta
Akadémiát. Példaként emelte
ki ökumenikus lelkületét,
karizmatikus személyiségét,
alázatát, empátiáját, de bátorságát, merészségét is.
– Hihetetlen akaraterővel,
kitartással, tehetséggel végzi
a munkáját. Nemcsak a közügyekért vállal elkötelezetten
felelősséget, de családjára,
barátaira, kollégáira és az ők
családjaira is igyekszik figyelni, időt szánni. A becsület, a

tisztesség és segítőszándék:
ezek a fő erényei – mondta a

püspök úr.
– Elmúlt a parttalan okos-

Adventvárás helyi civilekkel Egy tucat gyerekmosoly – teljesítve!
Több civil szervezet és az önkormányzat egyes intézményeinek közös
szervezésében idén is megrendezik a
Békés Advent rendezvénysorozatot.
Ebben az évben ILLUSZTRÁCIÓ
mind a négy adventi vasárnapon,
azaz november 30án, december 7én, 14-én és 21-én
lesz közös városi
gyertyagyújtás a
Múzeum közben a
szökőkút körüli téren lesz, amely
ezekre a hetekre ünnepi ruhát ölt.
Elkészült Békés történetének mindeddig legnagyobb, valójában óriási adventi koszorúja, melyen a gyertyákat
vasárnaponként 10:30-as kezdettel
gyújtják meg helyi fellépők kis műsorát követően. November 30-án a
Belencéres Néptáncegyüttes lép fel,

december 7-én a baptista harangkórus
és a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
tart bemutatót és megérkezik a
Mikulás, december 14-én óvodások
lépnek fel, míg
december 21-én a
Szegedi Kis István
Református Gimnázium diákjai állnak a publikum
elé. A műsorokat
követően forralt
bor, meleg tea és
kalács is várja majd a Békés Advent
rendezvény résztvevőit. A Békés Advent rendezvénysorozat szervezésében
a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, a Keresztény Éretmiségiek Szövetsége békési csportja, a Piacfelügyelet
és a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ fogott össze.
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Sokadalom a Libás-tanyán

Az idei Márton-napi Vigadalom Molnár István Libástanyáján olyan volt, mint a
többi és mégis teljesen más.

A felvételen balról jobbra: Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi
megyéspüspök, Barkász Sándor, és Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke.

kodások ideje, későre jár, cselekedni kell, a jövőt kell építeni, erre toborzok minél több
lelki (sors)társat és barátot –
vallotta maga az ünnepelt,
Barkász Sándor.
Az est résztvevői, a KÉSZ
küldöttgyűlése, Osztie Zoltán elnök úr is mosolyogva
tapsolt, de kis egészséges keresztény irigységgel is, hogy
Békésen ilyen emberek laknak. Mi, a helyi csapat küldöttei pedig örömmel fogadtuk a gratulációkat. Jó volt
békésinek lenni Budapesten.
Pálmai Tamás

Minőségben változatlanul finom volt minden, rendben
volt minden, mégis más volt,
több volt, mint az eddigiek.

Talán a váratlanul jóra fordult
idő, talán az egymás látásának öröme vonz ide egyre
több embert egyre nagyobb
területről. Többekkel beszélgettünk is erről. Nem találtuk meg a biztos választ, csak
talán azt, hogy itt is elbújt
valahol egy kis helyi szellemecske, mely évről-évre elviszi a jó híreket és másokat is
idecsalogat. Idén is ez történt.
Így hát mondjuk mi is a több
száz résztvevővel és a házigazda Molnár Istvánnal együtt:
Jövőre veletek és barátaitokkal ugyanitt!
P. T.
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Eljár a békési
uszodába?

Lapunk cikke nyomán került az elromlott régi helyett működőképes magnó a gyógypedagógia óvodába. Köszönjük olvasónk felajánlását.

November 10-én a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény békési oktatási
egységének gyógypedagógia részén járt
egy angyal. Az az angyal, aki a felhívást
elolvasva a Békési Újságban, felajánlotta
a CD-s lejátszó magnóját a gyerekek
oktató-nevelő munkájának segítésére.

Rusznyák Tímea tanuló nagy örömmel
vitte el az óvodásoknak, már csak azért
is, mert ilyen irányban szeretne továbbtanulni, az egyetem elvégzése után
pedig gyógypedagógus szeretne lenni.
Köszönjük az adományt, amely sok
gyermekarca csalt újabb mosolyt. S. D.
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A kanyargós Csabai utca elején a régi, de
értékes polgárházak közül építészeti szempontból a legértékesebb az 5. számú építmény.
Az épületet Kocsor Ferenc jómódú gazdálkodó építtette1928-ban
Domokos Gábor építőmester tervei alapján. A két világháború között idős Juhász
Sándor üveges mester
lett a tulajdonos, aki
nem lakott itt. A ház
egy részében dr.
Borbély
László
ügyvédi irodája volt.
Itt élt dr. Csüllög Imre ügyvéd és felesége,
Boldizsár Ilona. 1944-ben szovjet parancsnokság költözött az épületbe, az egyik szoba padlóján sokáig látszott a bevésett ötágú csillag
nyoma. 1945 után az államosított épületben
mint szolgálati lakásban sokáig élt dr.
Simoncsics Jenő állatorvos. A Holt-Fehér
Körösre lenyúló részen Mihálka Ferenc
kéményseprő élt. Legtovább, több mint 40
évig lakott ebben a hajlékban Makra Gábor
földrajz-biológia szakos gimnáziumi tanár és
családja. Felesége, Sárika néni jelenleg is itt

lakik. A Makra házaspár örvendetes módon
eredeti szépségében hozatta helyre a homlokzatot, az oldaltornác díszes, apácarácsos faszerkezetét is megőrizték. Makra tanár úr és felesége Sárika néni kiváló tanárok voltak.
Hosszú éveken át
szolgálták nagy hivatástudattal a magyar
nevelés és oktatás
ügyét. A lányuk,
Márta szintén, aki
most
is
tanít.
Mindhármójuk énekelt a Kökéndy József
vezette egykori Békési Munkáskórusban. Ők
is énekeltek, amikor a Békéscsabai Jókai
Színház előadta a János vitézt.
Az építmény utcasorban álló, L-alaprajzú,
cserépfedésű építmény. Az utcai homlokzata
három falmezőre osztható. Két oldalsórésze
kis kiülésű rizalitot (kiugró falrészt) alkot. A
lábazat vakolt párkányban végződik. A falmezőben az ablakok díszes, vakolt falkeretben láthatók.
A polgárház városképi értéket hordoz,
védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Lapunkat kéthetente keresse a postaládájában!
Ha nem kapja meg, kérjük jelezze a terjesztőknél.
Telefon: +36-30/26-39-595.

Töltött káposzta békésiesen
Ha a múlt lapszámban eltettük a savanyú je, majd befödve kis lángon főzzük, kb. 2-2,5
káposztát, akkor főzzünk is belőle! Például töl- órát, míg jól megpuhul. Utána a húst és a töltött káposztát békésiesen.
teléket kiszedjük, a káposztára ráöntjük a tejHozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 30-40 föllel elkevert liszttel és pár percig főzzük.
dkg sertés oldalas, ízlés szerint kb. 30 dkg füs- Tálaláskor a tetejét tejföllel meglocsoljuk.
tölt hús, 12 dkg rizs, kb. 10
Erdélyiesen a következődb savanyú káposzta levél,
képpen készül ugyanez az
bő 1 kg apró savanyú káposzétel: a hús, rizs, káposztaleta, 5-6 dkg zsír, bors, só,
vél (az előző lapszámban
pirospaprika, hagyma, tejföl,
eltett káposztából) ugyan3-4 dkg liszt.
úgy kell, de fűszerként csak
Elkészítés: A darált húshoz
só, bors jár bele. Van, aki
hozzáadjuk a rizst, a kis zsíkevés apróra vágott nyers
ron megfonnyasztott vöröshagymát is tesz bele, újabhagymát, sót, piros-paprikát, borsot, és jól ban van, aki kevés pirospaprikát is. Az apróösszegyúrjuk. Tehetünk bele egy nyers tojást ra vágott káposzta felét (ami a levelek leszeis. A kb. 10 káposztalevelet ereitől megtisztít- dése után maradt) az előre beáztatott és az
juk, és a hússal megtöltjük. Egy fazékban zsi- alján kizsírozott cserépfazékba tesszük, erre
radékon megpirítjuk az apróra vágott vörös- a töltelékeket, amelyek közé a füstölt csontos
hagymát, rászórjuk a pirospaprikát, rátesszük a hús is bekerül (csülök, oldalas). A tetejére
vágott káposzta felét, majd az összeaprított kerül a maradék vágott káposzta, leheletnyi
oldalast (és a füstölt húst), erre tesszük a tölte- pirospaprika, majd felvizezés és lassú tűzön,
lékeket, és a tetejét befedjük a maradék vágott vagy lelben, esetleg kemencében a főzés.
káposztával. Annyi vizet öntünk rá, hogy ellep- Tejföl csak tálaláskor.

Szívvel-lélekkel színjátszás
Hetedik alkalommal rendezte meg a Mentálhigiénés
Egyesület a „Játék-Szín” Délalföldi Regionális Színjátszó
Találkozót. A csapatok ebben
az évben Ópusztaszerről,
Nagyszénásról, Dévaványáról, Bácsborsódról, Csongrádról, Elekről, Kevermesről,
Békésről, Tompáról, Békéscsabáról, Garáról, Kaskantyúról, Soltról és Sarkadról
érkeztek városunkba, hogy a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ színpadára álljanak.
A Találkozó védnöke és
egyben az egyéni teljesítmények díjazásáért felelős zsűritag Csicsely Ágnes volt, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának szakreferense. Az ő
munkáját segítette Gindilla
Barbara, a Békéscsabai Jókai
Színház közönségszervezője. A
vándorkupa és az emlékpla-

FOTÓ: TAKÁCS ZSOLT.

A CSABAI UTCA 5. SZÁMÚ HÁZ

A Békés Városi Szociális Szolgáltató színjátszói kategóriájuk győztesei lettek Favágók című darabjukkal.

kett sorsáról Szicsek Margit
tanácsadó szakpszichológus,
Mahovics Tamás néptánc
pedagógus, illetve Pete László
irodalom-történelem szakos
tanár, amatőr színjátszó csoportok vezetője döntött.
A találkozó valamennyi előadása nagy sikert aratott,
sugárzott belőle mindaz a szeretet, törekvés és szándék,

amit a színjátszók és a csoportvezető
szakemberek
együttesen plántáltak a produkciókba. és amelyről Dr.
Pálmai Tamás alpolgármester
úr is beszélt meleg hangú
köszöntőjében. Reményeink
szerint jövőre ismét találkozunk és a mostanihoz hasonló
örömteli élményben lesz
részünk.
Szilágyi Ágnes

Békési önkormányzati képviselők fogadóórái

3

2014. november 18.

NOVEMBER 15-22.
Levendula Patika (Csabai u.)
NOVEMBER 22-29.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
NOV. 29-DECEMBER 6.
Turul Patika (Piac tér)
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között
vehető igénybe.
Orvosi ügyelet a Kossuth utca
16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést.
Elhunytak: Hegyesi
Gábor (89 évesen), Megyeri István (53), Somogyi Gyula (76), Nagy
István (80), Pap Károly
(72, Bélmegyer), Szabados László (43), Csukás
János (66), Nagy István
(85), Szűcs Ferencné Juhász Erzsébet (82), Vetési
Istvánné Kozma Erzsébet (74), Pocsaji János
(68), Sas Sándor (57).
Nyugodjanak békében!

A „Három az egyben” címmel látható kiállítás a
kulturális központban. A tárlat címe talán elcsépeltnek hangzik reklámszlogenként, ám mint
művészeti alkotások együttese, jól leírja, mire is
számíthat a látogató.
A kiállítás fényképei részben a Békési Fotósklubhoz
kötődnek. Apáti- Nagy Lajos
és Gazsó János az évek során
hobbifotósból váltak fotográfussá, ők örökítik meg városunk eseményeit, valamint
publikálják is a fotókat. Ám
azonban, ahogy Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztője a kiállítás-megnyitón elmondta: „Egy fénykép nem
csak megörökít, hanem ábrázol is. Beszél a készítőjéről,
annak tehetségéről, újszerű
meglátásairól, technikai felkészültségéről és még sok máról.
Az ábrázolás képességével
kezdődik a művésszé válás
folyamata.” Apáti- Nagy Lajos
jelenleg portréfotóiból, Gazsó
János a békési utcai fotóiból,
azon belül a kerékpárosok
életét megörökítő képekből

hozott néhányat. A klub tagjai
közül Sándor Margit virágokról és állatokról készült munkáival, valamint Szloszár Fe-

Csuta György munkái. Ribényi Csaba Alfonz természetfotós vászonra vitte néhány
fotóját, amit Csuta György
békési festőművész, a város
díszpolgára ecsetvonásai „befejeztek”, valójában folytattak, továbbgondolták azt
ugyanazon a vásznon.
A tárlat január 6-ig megtekinthető a kulturális központ

renc szociofotóival járult hozzá
a kiállítás teljességéhez.
Végül, de nem utolsó sorban a kiállítás talán legérdekesebb, legrendhagyóbb alkotásai Ribényi Csaba Alfonz és

kápolnatermében. Ajánlom
mindenkinek a figyelmébe ezt
az újszerű kiállítást. Tekintsék
meg! Higgyék el, nem bánják
meg.
Béres Tamara
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Gyógyszertári
ügyeleti rend

Fénykép- és
festménykiállítás nyílt

Húszezer adag meleg étel adományból
Közel húszezer adag ételt
osztottak ki a Hétkrajcár
Egyesület keretében működő
Hétvégi Gyermekélelmezési
Program során Békésen, a
kezdeményezés indulása óta
eltel közel négy alatt. A program egy mára jól bejáratott
gyakorlat szerint halad és rendületlenül segíti a rászoruló
gyermekeket. Teszi mindezt
egész évben úgy, hogy „megmozgatja” és összefogásra
buzdítja a város lakosságát.
Vannak, akik anyagilag, és
vannak, akik társadalmi
munkával, önkéntes alapon
segítik a programot. Azt,
hogy a nyári időszak kivételével minden hétvégén meleg
ételhez jussanak a legszegényebb sorsú családokban élő
gyermekeknek. A kezdetektől
ez év november közepéig
pontosan 19 949 adag tartal-

mas ebédet biztosítottak a
célcsoport számára.
Az élelmezés során minden
szombaton alkalmanként 150
gyermek kap ebédjegyet, de
résztvevők névsora havonta
körforgásszerűen változik, így
az egész program valós igények mentén halad. A jegy
egyébként tartalmazza, hogy
hol, mikor veheti át és viheti
haza az ebédet.
Idén márciustól egyébként

az akció már intézményesült
formában, Hétkrajcár Egyesület néven működik. Az
önkormányzat mellett alapító
tag szinte az összes helyi étterem, illetve két egyházi szervezet, három vállalkozás és egy
városi intézmény. Év végén –
immáron negyedik alkalommal – egy nagyszabású ételosztást szerveznek a rászoruló
gyermekeknek. A programot
most is bárki támogathatja. 

További támogatókat várnak
Kérjük, támogassa adományával
a Hétkrajcár Egyesület
egész éves karitatív akcióját!
Bankszámlaszám:
5320 0077-11095103-00000000
(Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet)

Közel 150 millió forintból
korszerűsítették a közvilágítást
Befejeződött a békési
közvilágítás korszerűsítése,
mely az unió 127,4 millió Ftos pályázati támogatásával
valósulhatott meg. A fejlesztésből mintegy 2660 darab
lámpatestet helyeztek ki.
Békésen a közvilágítási
berendezések villamosenergiafogyasztása jelentős anyagi ter-

het ró a város költségvetésére,
illetve igen nagymértékű
üvegházhatású gázkibocsátással jár. A közvilágítási rekonstrukciónak köszönhetően viszont immáron energiatakarékos és környezetbarát módon
működő LED lámpatestek
gondoskodnak a közterületek
megvilágításáról. A projekt

85%-os támogatási intenzitás
mellett valósult meg, összköltsége közel 150 millió Ft volt.
Az villamosenergia megtakarításának mértéke várhatóan
évente több mint 10 millió
forintot jelent majd. Ezt a
pénz a városvezetés további
településfejlesztési célok megvalósítására fordítja.


Je g y z e t

Szakértők
Pálmai
Tamás

Köznapi értelemben a
szakértő a témához értő,
tájékozott, tapasztalt, jól
felkészült, szakmai vélemény megfogalmazására
képes személy. Egy-egy
szakterületnek elismert
képviselője, köztiszteletben
álló személyisége.
Nos, bevallom, én nem
vagyok ilyen nagy felkészültségű valaki, csupán
van saját véleményem a
körülöttem zajló világról,
annak kisebb-nagyobb, nagyon vagy alig lényeges
dolgairól. Most két ügyben
is szeretném elmondani,
elmesélni azt, ami a szívemet nyomja.
Az egyik a szülőföldemmel, az azt éppen uraló államban zajló közelgő elnökválasztással kapcsolatos. Ez azért is különösen
nehéz, mert régen eljöttem
az egykoron bölcsőmet ringató tavaszi szelek fuvallata
közelségéből, no meg a Nemere jeges lehelete sem ér
már utol. Így – bár naponta olvasom a helyi sajtót –
jogosan vethető szememre,
hogy ne okoskodjak innen
messziről, hiszen nem élem
Szentgyörgyön a mindennapokat, régen elszakadtam a folyó élet valóságától.
Mit fáj nekem az egész? És
van igazság e felvetésben.
Ezért most csak a sajtóhírekre támaszkodva, a jelöltek fotóit nézve mondom
azt, amit. Rókát látok és
medvét. Egyik sem a szívem csücske. Állatként
sem. Hát még emberbőrben. Ám az egyik balkáni
róka, vagy tán sakál. Lehet
mindegy, ha jellemüket
nézzük. De balkáni. A
másik sem maci, inkább
germánul hideg. Jeges.
Medve. De erdélyi. S ilyenkor ne feledjük az első forduló térképét: a nagy cipóból markánsan kifli és
zsemle lett. Kifli által félig
bekerített zsemle. Szép
transzilván föderáció. Európa határa. S bár ma kontinensünk nem épp fénykorát éri, lelkületében mégsem délkelet még. A mi
gyökerünk meg ázsiai. Annak minden szilaj tisztaságával, amiről tán egyszer
hivatalos tankönyvek is
szólnak majd, elvetvén a
„magas akadémiai finntor-

gást.” Az ázsiai jelző cseppet sem pejoratív. Sőt. Ősi,
mitológiai táj, rejtegetett
kultúra. Régi kiállásunk,
harcos büszkeségünk, sorsba bele nem nyugvásunk,
véleményt diktáló lappangó erőnk kellene most. És
legyintve pártos sugdosásra, elhessentve naPonta
sugallt voksbefolyást, ösztököt, kiállni tömbben –
érts mindannyian – egykoron választott új hazánk,
Európa mellett. Mely persze nem feltétlen jelent
uniót. Tán egy pici föderációt... A mai világ a befolyásolásról szól. A bambává
tételről. A média útján való
távirányításról, az önnálló
gondolatról való leszoktatásról, a saját, józan paraszti eszünk használatának
mellőzéséről, a véleményünk kimondása lehetőségének elfelejtéséről, az önálló cselekvésről való teljes
leszoktatásról. Ezt a göncöt
kellene most lerázni magunkról és szavazni. Ülepet
megemelve, tenni. Magunkért. Nem a medvéért, de a
róka ellen. Nem egy pártért. Gyermekeinkért. Hogy
a magyar, a székely az maradjon, ami volt. Szikla.
A másik ügy, melyről
szólnom kell helyi. Békési.
A választásokon túl vagyunk. De béke csak látszólag van. Hirtelen tele
lettünk szakértőkkel. A
városért aggódó, a tiszta
közéletet féltő, nyájas és
negédes hangú, behizelgő
modorú, „pártokon átivelő”, egymással édesded
kapcsolatban, szent megértésben levő maroknyi szakértő ül a városházán mellettünk. Még szerencse, hogy
eleink jól megácsolták a
tetőt, így nem szakad le
egy-két szótiráda után.
Esetleg a mi orcánk stabilitása van veszélyben ilyetén
képmutatás láttán. Komoly
arcok, agályos tekintetek,
profinak öltöztetett, a „savanyú a szőlő” exkáder által
de jure alapon felkészített
„ászkör”, kikről beszélek.
Beszélek, de nem mindenkiről. Már említettem a
közelmúltban: csak az vegye az inget magára, akié.
Hisz vannak még rendes
emberek, bárhol üljenek is.
Nos, minden mesének
van tanulsága, talán ennek
a rövid elmélkedésnek is.
Talán ez: Véleményedet
mondd ki, magyar. Legyen
az velős, legyen fanyar. Ne
pöffeszkedj, ha másé az ék,
magadat adni az ékesség.
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VÁLTOZÁS? – VÁLTOZZÁL!
Szinte hihetetlen az a látvány, amit november 2. hetében a
határt járva tapasztalunk. Még zöldellő levelek borítják a fákat,
s a halottak napjára a sírokra kivitt virágok is szépen tartják
magukat. Nyoma sincs a máskor borongós, ködös, fagyos
novemberi ősznek. Valóban felborult minden? Még a természetben is?
Igen, egyre szembeötlőbb az a változás az élet minden területén, ami sokkal nagyobb léptékekben megy végbe, mint a
korábbi években. Szinte naponként rácsodálkozunk valamire,
megbotránkozunk valamin, amit másképp gondoltunk, reméltünk, hittünk…
S mégis: ebben az egyre nagyobb ütemben megváltozó világban létezik egy állandóság, amire, vagy még inkább: Akire érdemes odafigyelni, mert Benne nem fogunk sem csalódni, sem
pedig megbotránkozni. Ő az, Aki tegnap és ma és mindörökké
ugyanaz, a soha el nem múló és mindenütt jelen lévő Úr, Akire
a hamarosan elkezdődő egyházi ünnepes félévben, Advent 1.
vasárnapjától úgy tekinthetünk, mint a Karácsonykor megszületettre, Nagypénteken értünk is meghaltra, majd Húsvétkor
feltámadottra. Ő az, Aki szavával emberi életek millióit ma is
megszólítja, vezeti és megtartja, mert Ő azért jött el világunkba, hogy megkeresse és megmentse azt, aki elveszett. Ma még
nem késő, hogy megértsük: gyorsan változó világunkban
nekünk is meg kell változnunk, hogy elhiggyük: Ő értünk is
eljött, hogy ne a láthatókra és az ideig valókra nézzünk, hanem
a láthatatlanokra és az örökkévalókra.
Katona Gyula, lelkipásztor

A bankok elszámoltatásának eredményeként az adósok
terhei átlagosan 25-30 %-kal mérséklődnek - mondta
Varga Mihály. Megszületett a megállapodás a bankszövetséggel a forintosításról. A megállapodás tartalmazza, hogy
milyen törvényjavaslatot terjesztenek be a parlamentnek,
hogy ebben a kormány mit vállal, és, hogy az átváltásnak
hogyan kell megtörténnie. Arról is megállapodtak, hogy a
forintosítás az euró, svájci frank és japán jenben felvett jelzáloghitelekre fog kiterjedni. Az átlagos devizahiteles jól jár
az elszámoltatással és a forintosítással. Az Országgyűlés
megtárgyalja a korrekt bankokról szóló törvényt is jövő
héten. Ezzel lezárul az a felelőtlen, gazdasági és emberi tragédiákkal járó hitelezési időszak, amelyet a 2010 előtti kormányok politikája okozott. Banki hitelezésre van szükség
ahhoz, hogy a magyar gazdaság tartós növekedési pályára
kerüljön. Ehhez a hitelintézeteknek is meg kell szabadulniuk a devizahitelek kockázatától. Az elmúlt években úgy
nőtt a magyar gazdaság, hogy a bankok nem hitelezték a
magyar vállalkozásokat. A devizahitelek megszüntetésével
meglesz az esély arra, hogy jövőre már a banki hitelezés is
beinduljon és a magyar vállalkozások beruházásait, fejlesztéseit támogassa.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a békési és környékbeli
családok magazinja!

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

A Szegedi Kis István Gimnáziumban 1964-ben végzett
4/A osztályosai jöttek össze a
közeli hetekben 50. érettségi
találkozójukra egykori iskolájukban. Az akkor 23 fős
osztályból tizenöten jelentek
meg. Roppant összetartó társaság voltak, amit az is jellemez, hogy kezdettől fogva
ötévente találkoznak, nem
engedték el tehát egymás
kezét – mondta el lapunknak
a főszervező. Kovács Jánosné
Irén hozzátette, hogy olyan
kísérleti osztály voltak,
amelyben öt nap tanulás
mellett egynapos mezőgazdasági gyakorlaton kellett
részt venniük. Talán ez kovácsolta igazán össze őket, ráadásul
sokan
maradtak
később az agráriumban, és
így Békés megyében. Egykori tanáraik közül már csak
ketten élnek, de egyikük sem
tudott eljönni a találkozóra.

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

Ötvenéves érettségi találkozó

Ötvenéves érettségi találkozójukon az 1964-ben végzett 4/A osztály tagjai a gimnáziumban.

Az elhunyt pedagógusokra
és diáktársaikra néma főhajtással emlékeztek.
A félévszázados jubileumon

is ugyanaz volt a menetrend,
mint korábban: beszámoltak
az eltelt időszak történéseiről,
míg a közös fotózást követően

a kötetlen beszélgetés a régi
időkről, emlékekről a terített
asztal mellett sokáig eltartott.
Szegfű Katalin

Angolul tanuló gyerekek öltöztek
rémséges jelmezekbe
NYELVISKOLA

Játékosan szerettetik meg az angol nyelvet

A KIDS CLUB egy Angliából kiinduló franchise rendszerben egész Európában tevékenykedő nyelviskola, amely
gyerekek számára nyújt élményszerű nyelvtanulási lehetőséget. Ebben a tanévben Békésen is megkezdte működését, sőt november 1-jén megtartották első klubrendezvényüket, amelynek apropóját az
angolszász nyelvterületen kedvelt Halloween adta.
A Halloween Party alkalmából a rettenetes jelmezekbe
öltözött gyerekek tanulhattak
dalokat, megtudhatták, mit is
csinálnak angol nyelvterületen
élő társaik ezen a napon. Azután következett a játékok sora,

amely mind a Halloween köré
csoportosult: szörnyséta, szemgolyó adogatás, múmiakészítés
és seprűtáncoltatás. És hogy a
pocakjuk is megteljen a gyerekeknek, ehettek „véres ujjakat”,

szellemes banánt és más jelmezbe bujtatott ennivalót is.
A KIDS CLUB célja, hogy a
gyerekek játékosan szerezzék
meg a nyelvtudást és ez nemcsak a klubrendezvényekre

igaz. Minden tanulnivalóhoz
játék kapcsolódik, amelyet
aztán otthon folytathatnak a
KIDS CLUB tagsághoz járó
English Zone online felületen.
Kedves Gyerekek!
Ha kedvet kaptatok a játékos nyelvtanuláshoz, várjuk
további csoportok indításához
a gyerekeket 6 hónapos kortól
14 éves korig. Szívesen látjuk a
teljesen kezdőket is, de arra is
nagyszerű ez a klub, ha az
iskolai tananyagot szeretnétek
kiegészíteni. Ingyenes próbaórára való jelentkezés a www.
vidámangol.hu honlapon az
ingyenes próbaóra fülön.
Jeneiné Drucker Judit
franchise tulajdonos, nyelvtanár
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Nyughatatlan lélek

(manuta@t-online.hu), telefonon (+36-30/6360-336) illetve személyesen lehet megrendelést leadni.
– Éltél külföldön is. Mesélj!
– Külföldre a tudásvágy, és
nem elsősorban a politikai
helyzet sodort ki. Éltem Zürichben, Luzernben, Badenben, Nyugat-Berlinben és
Bécsben. Ez az időszak 1981től a kilencvenes évek elejéig
tartott. Munkásemberként és
külföldiként mindenütt nehéz
volt. Az ember kimegy huszonéves fejjel művészi ambícióval, tele vágyakkal, álmokkal, és rögtön szembekerül a
visszahúzó erővel: „te idegen
vagy”, „meddig maradsz és
mikor mész”. Ezt még az is
fokozta, hogy Kelet-Európából érkeztem, amiről aztán
végképp semmit se tudtak.
Ugyanakkor a svájci demokrácia élhető és élvezhető. De
mindig egy idegen test maradtam, ezért haza is települtem.
– A Nefelejcs Egyesület ala-

– Milyen út vezetett a
nyomdász szakmáig?
– Ez egy elég hosszú történet lenne. Végzettségemet
tekintve nem nyomdász, hanem grafikus, festő vagyok.
Ettől függetlenül hivatalosan
1981-től dolgozom nyomdászként. Jelenleg a Csabakönyvnél vagyok gépmester.
Sajnos festőként a mai világban nem lehet megélni, így
maradt a nyomda.
– Tudtommal magánnyomdád is van.
– Nagyon nem reklámozom
magam, de azért dolgozom az
önkormányzatnak és jónéhány helyi vállalkozónak.
Tehát valóban létezik a
magánnyomdám, a Manuta
Bt. az Akácfa utca 15. alatt,
ahol lakom. Megrendelésre
bármit megcsinálunk, ami
nyomdával kapcsolatos: könyvet, szórólapot, plakátot, újságot, meghívót, szakdolgozatot, stb. az elvárható legjobb
minőségben.
E-mailben

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Kevesen hinnék el a kiegyensúlyozottnak tűnő, nyugodt, csendes, ám mégis határozott 56 éves Tóth Tamásról, hogy valójában nyughatatlan lélek. Átlagos külsejű, átlagosnak tűnő minden tekintetben, de mégis…

pítója is vagy. Mi vezetett e
kulturális egyesülethez?
– Ide kerültem Békésre,
nem ismertem igazán senkit a
rokonaimon kívül. Kerestem
az emberi kapcsolatokat, ami
előbbre visz. Szemléletem a
népben, a nemzetben való
gondolkodás. Nem szeretek a
központban lenni, ezért az
egyesületben is inkább a háttérben szorgoskodom. Tervezem a kiadványainkat, logókat és a rendezvények nyomdai anyagának látványterveit.
– Amatőr festőként is
ismernek.
– Autodidakta módon tanultam festeni Csiby Tibor
magániskolájában, őt tartom
mesteremnek. Korai korszakomban geometrikus stílusú

alkotásokat készítettem, jelenleg erősen feloldódott organikus strukturalizmus jellemez. Megpróbálom a pillanatot belesűríteni egy képbe.
Hiszek abban, hogy az egész
élet ráfér egy oldalnyi papírra
az íróknál, és ugyanez ráfér
egy vászonra vagy egy grafikai
lapra. Ez a totális teljesség és
nem a siker érdekel.
– Mégis mi a legfontosabb
számodra?
– Minden mást felülír a családról való gondoskodás: két
fiam neveltetése, a jövőjük
biztosítása.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Deákné Domonkos Julianna iskolaigazgató, önkormányzati képviselő.

A DOHÁNYZÁSRÓL MÁSKÉNT
Latinul lélegezni: spirare, a szellem pedig spiritus. A két
dolog szorosan összefügg egymással: a belégzés a befogadással. A bibliai teremtéstörténet szerint Isten a földből formált
lényből, az isteni lehelet bejuttatásával teremtett emberi
„élőlényt”. Csak ez a teremtésen túli lehelet teszi az embert
élő és lélekkel bíró lénnyé. A légzés az a köldökzsinór, amelyen át az élet folyik belénk. A légzés gondoskodik arról,
hogy az élettel való kapcsolatunk fennmaradjon. Ezt a kapcsolatot mocskolják be a dohányzók. A kb. 70 négyzetméternyi felületet minden nap szennyezve elveszítik a tisztánlátás lehetőségét, mert mindent csak egy füstfelhőn keresztül
látnak. A dohányzás káros hatásainak testi szinten megnyilvánuló tünetei már csak a test utolsó, sértődött felkiáltásai.
A magyarok többsége jól tájékozott a dohányzás káros
hatásairól, a dohányzás lelki motivációiról, azonban a
dohányzás már nem egyszerűen szenvedély, inkább rabság,
amiből szívesen megszabadulnának.
Dohányos kedves olvasóinkat szeretnénk tovább bátorítani az egészségesebb életre. A Levendula Patikában minden
segítséget megadunk a jó cél érdekében, és minden tudásunkkal támogatjuk leszokni akaró embertársainkat.
Ez még nem ment füstbe.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
https://www.facebook.com/kristalypatika

Fergeteges sikert aratott a
nyolcadik alkalommal megtartott Márton-napi lampionos felvonulás, melyet a Szegedi Kis István Református
Gimnázium Jantyik utcai óvodája szervezett. A november
12-i program a Gyertek haza,
ludaim! című bábjátékkal
indult, amivel az óvónők kedveskedtek a kulturális központ színháztermét teljesen
megtöltő
érdeklődőknek.
Őket a színpadon a nagyobb
óvodások követték Mártonnapi libás táncukkal. Német
dallamok is elhangoztak a

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Lampionnal vonultak fel az ovisok

műsorban, hiszen ebben az
oviban hoztak létre jó pár éve
német csoportot a Békési

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. A
Márton-napi rendezvénynek

is ez a szervezet volt az egyik
szponzora. Elhangzott továbbá néhány információ a
Márton-napi néphagyományokkal és Szent Márton püspök legendájával kapcsolatban, majd jöhetett a felvonulás. Az ötletes lampionokat
szintén az óvónők készítették.
A szokatlanul enyhe időben
megtartott, a kulturális központ környékét érintő felvonulást követően kis vendéglátás is volt: lilahagymás zsíros
kenyeret és forró teát kínáltak
a rekordszámú, kellemesen
elfáradt résztvevőnek. Sz. K.

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
keretén belül működő

Pünkösdi Cigány Szeretetszolgálat
adományokat keres és gyűjt a rászorulók részére.
Szekrény, ágy, fekhely, asztal, szék, bútorok, valamint
fűtőberendezés, kályha, tűzhely, csempekályha, gáztűzhely, mosógép, centrifuga, konyhafelszerelés,
cipő, ruha és egyéb felajánlást várunk.
Elfogadunk hagyatékból származó felhasználható dolgokat.
Minden adományt köszönettel veszünk és adunk tovább.
„ADNI ÖRÖM”
Gyûjtés: 5630 Békés, Verseny u. 7. (volt ZENZERO).
Munkanapon: 8-16 óra között
Info telefon: 06/70-315-9427

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS
A Békés Városi Szociális ben, kommunikáció-fejlesztésSzolgáltató Központ közösségi ben. A mindennapi életükben
ellátást működtet ellátási terü- adódó konfliktusok feloldásáletén, így az illetékesség kiter- ban, a szociális- és mentális
jed Murony, Kamut, Mezőbe- gondozásukban, az egészségrény, Köröstarcsa, Csárdaszál- ügyi és nappali ellátásokhoz
lás, Doboz, Tarhos, Bélmegyer való hozzájutásukban segítik a
településekre.
hozzájuk fordulókat. SzabadA közösségi ellátás célja, idős- és csoportfoglalkozásohogy a saját lakókörnyezetben kat, kirándulásokat szervezélő krónikus pszichiátriai bete- nek, filmklubot tartanak, és
geknek nyújtson segítséget közösségi programokat szerúgy, hogy az ellátást igénylők veznek ellátottjaink részére.
integrált és teljes jogú tagjai
Az ellátás igénybe vétele
maradhatnak a társadalom- önkéntes és térítésmentes.
nak, az egészségügyi intézmé- Érdeklődni lehet mindennap 8
nyi ellátást minél később és és 13 óra között a Kossuth u.
egyre ritkábban vegyék igény- 11. szám alatt, vagy a 66/411be. Segítséget nyújtanak az 850-es telefonszámon.
egészségi- és pszichés állapot
A közösségi pszichiátria
javításában, a meglévő képes- ellátásról további információ
ségeik és készségeik megtartá- elérhető az intézmény honsában, illetve fejlesztésében, az lapján, a www. bvszszk.hu
önellátási készségfejlesztésé- oldalon.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
TISZTELT OLVASÓINK!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé, amelyben FELTÜNTETIK AZ
INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.

Apróhirdetések
Békés Ady utca 14/D. 2. emeleti 50 négyzetméteres, kétszobás, egyedi központi
fűtéses, klímás, kulturált lakás eladó. Ár:
7,3 millió. Tel:. 30/949-99-18.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Irányár: 7,5 millió
forint. Érd.: 20/886-06-50.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 félszobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es
garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-528-17.
Dánfokon a Kökény utca 10. alatt igényesen kialakított, berendezett, zsalugáteres,
tetőtér-beépítéses ház, 361 m2-es szép telekkel 8 millió Ft-ért eladó 8 millió Ft-ért.
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Téglagyári horgásztavon horgászrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Városhoz közeli telek eladó. Beépíthető,
vezetékes víz, villany, műút mellett gazdasági épülettel. Irányár: 1,2 millió Ft. Tel.: 70/
408-50-14.
Szécsénykertben kétszobás, komfortos
ház eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Tel.: 30/
760-51-54.
Mónus Illés utca 13. alatti építési telek a
rajta lévő kb. 100 m2-es raktárépülettel és
kisméretű ólakkal elad. 1,9 millió Ft-ért.
Tel.: 70/24-34-923.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kis parasztház áron alul 2,1 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 30/327-68-79.
Békésen egyszobás, vegyesfalazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. 30/422-45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 66/415-380.
Felújításra váró parasztház eladó. Villany,
gáz, víz bevezetve. Irányár: 2,8 millió Ft.
Érd.: 30/95-22-466.
Békésen összkomfortos családi ház eladó
3,5 millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
Háromszobás, konyhás, fürdőszobás parasztház gázkonvektor fűtéssel a Mátyás
király utcában eladó. 3,8 millió Ft. Érd.:
30/349-44-72.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király utca
65 alatt négymillió Ft-ért. Érd.: Mátyás
király u. 76.
Veres Péter tér 7A III. em. 7. alatt részben
felújított kétszobás lakás eladó. Irányár:
4,3 millió Ft. Érd.: 30/309-31-75.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ftért eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Ház eladó 4,5 millió Ft-ért. 70/58-80-466.
Ház eladó a Szélső utca 49. alatt 5 millió
Ft-ért. 30/239-22-95.
Legelő sor 68. szám alatti háromszobás
ház eladó. Villany, gáz, víz bevezetve. Jószágtartásra alkalmas alsó épület. Irányár:
5 millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Karacson jó állapotú kétszobás 4. emeleti
lakás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.:
70/458-09-23.
Békésen 3,5 szobás tehermentes családi
ház kis kerttel eladó. Irányár: 5,2 millió Ft.
Tel.: 20/92-69-764.
Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház garázszsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen
eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Régi építésű, kétlakásos ház 845 m2
telken eladó. Békés, Arany J. u. 9. Irányár:
5,9 millió Ft. Tel.: 66/634-112.
Fáy utca 7. szám alatt a II. emeleten 2,5
szobás 56 m2-es lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Békésen negyedik emeleti háromszobás
erkélyes lakás áron alul eladó 6,2 millió
Ft-ért. Érd.: 70/450-43-42.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 20/
20-60-161.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fürdő közelében üdülőövezetben háromszobás családi ház eladó 8,5 millióért.
Konyha, kamra, spájz, fürdő, WC, fűtött garázs, fásszín, rendezett udvar. 66/ 417-560.
Ady utca 12-ben II. emeleti, 1+2 félszobás, 64 m2-es lakás jó állapotban eladó
vagy azonos árban kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft. 20/326-79-26.
Fáy András utcában földszinti, 1 + 2 félszobás lakás teljesen felújítva, nagy tárolóval igényesnek eladó. Irányár: 8,8 millió
Ft. Tel.: 30/518-07-28.
A Karacson II. emeleti, középső lakás
eladó berendezéssel is. Kertes téglaház
cserét beszámítok. Irányár: 9 millió Ft. 30/
554-53-66.
2 + félszobás, gáz és vegyes tüzelésű,
összkomfortos családi ház ipari árammal,
garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.:
70/222-75-37.
Pesti utcai összkomfortos háromszobás
ház garázsokkal, 200 m2-es asztalosműhellyel, 100 m2-es raktárral és 3 fázissal eladó. 9,9 millió Ft. 70/243-49-23.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó Békésen: 2 nagy és 2
félszoba, két garázs, két terasz, műhely,
rendezett udvar. Mindenhez közel. Irányár:
14 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Mezei utcáben 130 m2-es, összkomfortos
három szobás + nappali-étkezős, kétgarázsos családi ház, 3 fázissal, nagy kerttel
eladó. 15,5 millió Ft. 70/24-34-923.
KIADÓ INGATLAN

Első emeleti kétszobás lakás kiadó a Fáy
utcában. Érdeklődni: 20/886-06-50.
Garázs kiadó vagy eladó a Fáy utcában.
Érd.: 30/361-17-01.
Széchenyi téren kétszobás, bútorozott
lakás kiadó. 66/634-716, 66/412-220.
INGATLANT KERES

Lakható kertes házat keresek 1,5 millió Ftig részletfizetéssel. 30/297-67-04.
Bútorozott albérletet keresek, másfélszobásat, második emeletig. Tel.: 66/634-213.

KERT
Malomasszonykertben, a város szélén
kert sürgősen eladó. Termő gyümölcsös,
fúrt kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Nagykertben 10 kvadrátos kert kúttal, szerszámtárolóval eladó. Érd.: 66/634-304.
5-6 hektár szántóföldet vennék vagy életjáradéki szerződést kötnék idős személlyel minimum 25-30 hektár területre. Öntözhetőség
előny. 66/410-424, este 5-6 óra között.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaház,
villany, ásott kút, szerszámtároló, pince
van. Érd.: 66/416-747.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Békés, Mátyás király u. 76.
Malomasszonykertben két kvadrát kert
eladó járdás dűlőben. Tel.: 30/322-96-59.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GMAIL.COM
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 25. KEDD 12 ÓRA.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Használt, de jó MTZ alkatrész eladó. Új
eke laposvas eladó. 30/322-96-59.
TZ-4K-14B kistraktor egytonnás gyári
pótkocsival, kétfejes ekével, gyári egyfejes
forgatható ekével, friss műszakival eladó.
Tel.: 66/643-730.

ÁLLAT
Magnak való törpekakasok eladók. Tel.:
30/931-90-85.
Malacok és süldők eladók. 30/398-47-92.
Nagytestű németjuhász jellegű fehér kan
farkaskutya (őrkutyának is kiváló) ingyen
elvihető. 30/813-03-94.
4 db 25 kg-os fehér és 8 db héthetes mangalica malacok eladók. Fehér hízott illetve
tömött kacsák eladók. Tel.: 30/463-88-11.
Nagysúlyú hízó eladó. 66/412-498.
Eladó: továbbtartásra kacsa, némakacsa,
pulyka, és liba, kacsa, némakacsa, pulya
tojóállomány. Békés, Raktár u. 24. 70/
881-93-00.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra keresem páromat elvált vagy özvegy úr személyében. 51 éves
békési hölgy vagyok. 70/238-47-46.
57 éves hölgy társát keresi komoly kapcsolatra. E-mail: nefelejcs1101@gmail.com.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Savanyító üzemünkbe megváltozott
munkaképességű, savanyításban,
hideg savanyításban jártas szakembert keresünk. Érd: 66/646-017;
+36-20/229-69-80, személyesen:
Szent Lázár Alapítvány (Békés, Petőfi u. 33.) 8-15 óra között.
Nyugdíjas hétszemélyes gépkocsival munkát keres. 30/26-90-417.
Takarítói vagy idősgondozói munkát keresek. Tel.: 70/268-17-63.
Ápolói, éjszakai felügyelői munkát keresek. 70/646-74-55.
Fejni tudó munkaerőt keresek fejőstehenek mellé. 30/484-80-44.
Megbízható nő időgondozói, takarítói
munkát keres. 30/73-44-849.
Kereskedelmi végzettséggel munkát keresek. Érd.: 30/716-58-46.
A Szent Lázár Alapítvány Pszichiátriai Nappali Ellátó Intézménye mentálhigiénés munkatársat keres. Érd.:
06-66/643-588-as telefonszámon
vagy személyesen Kovács Ildikónál.

EGYÉB
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 20/589-3137.
Keresem a tulajdonosát egy pár új gyermekbakancsnak. Békésen a könyvtár előtti kerékpárúton találtam november 5-én
délelőtt. Tel.: 30/3156-240.
Eladó 2 db új forgókerék 150/40-70-es méretben 2500 Ft/db. 30 m-es hosszabbító
dobbal, 10000 Ft-ért. Tel.: 30/66-86-503.
Eladó alig használt szójatejkészítő gép.
Használati utasítással, receptekkel. Ár:
27000 Ft. Tel.: 30/66-86-503.
Faforgácsolt baromfitrágya ingyen elvihető. 66/427-105.
5 l-es használt, de jó kukta eladó 3500 Ftért. Rezgő csiszoló 4000 Ft-ér eladó. Tel.:
30/66-86-503.
Zártszelvényvázas ponyvagarázs eladó
Békésen. Érd.: 70/508-86-24.
Moot Belt szett eladó: deréköv, térd, könyök,
boka bandázsok, turmalinköves mágneses.
30/93-190-85.
Eladó: hűtő, 120 db kisméretű tégla, 8-as
húsdaráló, porszívó, kerekasztal, hősugárzó, keresztvágó fűrész. Tel.: 70/58-80-466.
Eladók: Simson motor, 20 m2 padlószőnyeg, kályha, morzsoló, hegesztő, rézüst,
hűtő-fagyasztó. Tel.: 66/412-955.
Szekrénysor, heverő fotellel eladó. Tel.:
66/643-342, 70/222-10-48.
Eladó: 20 m2 új csempe, csillár, szódásüvegek, bontott üvegezett ablakszárnyak,
bontott kályhacsempe. Érd.: 66/416-747.
Egyszemélyes fenyőkeretes vastagszivacs
ágybetétes ágy eladó. 30/931-90-85.
Eladó: kisméretű ruhásszekrény, 2 db íróasztal, gáztűzhely, gázbojler, 2 db 2mx3mes szőnyeg, 3,5x4 m-es szőnyeg. Érd.:
30/95-22-466.
Frissen szedett csicsóka nagyobb tételben
is eladó. 30/66-88-978.
Birkának való kisbálás lucerna és kecskehús eladó. 30/277-95-43.

Eladó: autóülésre újszerű birkabőr 4db,
csősatu állvánnyal, 10-20 l-es zsíros bödönök. 70/236-35-37.
Eladók: villanymotorok, benzines szivattyú,
kis traktorhoz eke, biciklikerék, férfi kerékpár, utánfutó. Tel.: 66/412-862.
Összteleszkópos MTB 26-os kerékpár kis
hibákkal 5000 Ft-os fix áron eladó. Tel.:
30/931-90-85.
Eladó: konyhabútor, Réka szobabútor asztallal, elektromos seprűvarrógép, festmények. 70/77-64-757.
Új Kiromed gerincnyújtó pad (denevérpad), Terramagon+7 pulzáló mágnesterápiás matrac eladó. 30/931-90-85.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda,
gázpalack, előszobafal, háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, pálma és sok szobanövény. Érd.: 30/905-49-14.
Jó állapotú, jól felszerelt férfi bicikli eladó.
Tel.: 321-35-52.
28-as, hajlított vázú fekete női kerékpár
eladó. 30/202-98-78.
Száraz helyen tárolt, kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79-89.
Salgó asztal sparhelthez sütőt (lernit) keresek megvételre, vagy olyan szakembert,
aki ilyet készít. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó egy darab jó állapotban lévő csempe asztali sparhelt. Tel.: 30/85-81-911.
Érett istállótrágya eladó, szállítást megoldom. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó kétkerekű háztáji tolikocsi. Tel.:
30/85-81-911.
Eladó bébi rácsos ágy és egy 160x80 fenyő gyerekágy. Mindegyikhez van kókuszmatrac is. Érd.: 30 973-2964
Eladó: háromfiókos Zanussi fagyasztószekrény, Hajdu mosógép. Érd.: 66/410-204.
Réka szekrénysor + asztal, fateknő, elektromos seprűvarrógép, székek, monitor eladó.
70/77-64-757.
Régi „Fürge ujjak” újságok, 1940-es évekbeli is gyűjtőnek eladó. 70/513-35-34.
Naumann varrógép alkatrésznek eladó
5000 Ft-ért. Békés, Arany J. u. 9. Tel.:
66/634-112.
Indesit hűtő+fagyasztó eladó. Hűtőrész
166 l, fagyasztó 46 l. Kétéves garanciával
50 ezer Ft-ért. Tel.: 66/634-528.
Hétrészes elemes konyhabútor mosogatóval munkalappal együtt eladó. Tel.:
30/457-23-02.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda,
előszobafal, gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra, 2 db szobafenyő, pálma és sok
szobanövény. Érd.: 30/905-49-14.
Újszerű perzsaszőnyeg (200-290 cm)
összekötővel, falvédő és nagyméretű
gurulós bőrönd eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Eladó: lányka és fiú ruhák, nadrág, pulcsi,
póló 250 Ft/db- 7-10 évesre fiú ruhák, 310 évesre lány ruhák. Farmerok jó állapotban. Érd.: 30/716-58-46.
Disznótoros asztal és nagy fateknő eladó.
66/411-968.
Eladó BNM pulzáló mágneses gyógymatrac, 2 db fonott hintaszék, 120 l hűtőszekrény, sütnivaló tök. 30/590-69-38.
Kiságyba való 60x120 cm-es kókuszmatrac megkímélt állapotban eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Fűzfa lábon eladó. Tel.: 30/97-51-162.
Egy db 109x80 cm-es jó állapotú radiátor
eladó. Érd.: 20/560-91-75.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény
világosszürke színben eladó. Érd.: 20/
560-91-75.

Kilencvenéves
dédmama

A közelmúltban köszöntötte
otthonában Hunya Ferencné,
Marika nénit Izsó Gábor, városunk polgármestere 90. születésnapja alkalmából. A szépkorú hölgy örömmel fogadta a
város első emberét. Marika
néni jó egészségi állapotnak

örvend, ott jártunkkor azt is
elárulta, hogy konyhájában
rendszeresen készít a családjának valamilyen finomságot,
aminek leginkább a három
unokája és két dédunokája örül
a legjobban. Kívánunk neki
további jó egészséget!

TÁJÉKOZTATÓ
A Békési Kistérségi Társulás „Boundless World- Határtalan
Világ” HURO/1101/002/1.2.1. azonosító számú projektjének legfőbb célkitűzése, hogy Békés, Hajdú-Bihar és a romániai Bihar
megye térségében egy olyan távközlési, szélessávú informatikai
infrastruktúra jöjjön létre, ami középtávon meghatározhatja a
térség fejlődését.
Az elmúlt 3 év munkájának köszönhetően a projekt keretein
belül elkészült mintegy 90 km-es szélessávú optikai rendszer,
melyen egy új NGA (Next Generation Access) típusú távközlési
hálózat kezdheti meg működését.
A projekt kivitelezője a szerződésben vállaltaknak megfelelően
2014. október 30-ai határidővel létrehozta első osztályú minőségben a szélessávú optikai rendszert, melynek műszaki átadását
2014. november 4-én tartotta a kivitelező és az építtető. Jelenleg
az engedélyezési eljárás folyamata zajlik az engedélyező hatóságnál (MNHH – Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság).
A projekt ünnepélyes zárására december 12-én Békésen kerül sor.
A projektnek köszönhetően a Békési Kistérségi Társulásnak
lehetősége nyílik az újonnan kiépült NGA típusú hálózat bérbeadására különböző szolgáltatók részére, ezzel szavatolva a térség
infó-kommunikációs fejlődésének lehetőségét.
A „Boundless World-Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub-Region and Bihor County” HURO/1101/002/1.2.1 ‘Boundless
World” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni
egymáshoz a határ menti térségben élő embereket, közösségeket és gazdaságszereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határ menti térség alapvető erősségeire építve.
Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.

7

2014. november 18.

Ismét Izsó Gábor a Békési
Kistérségi Társulás elnöke
tisztségre újból Siklósi Istvánt, Mezőberény város polgármesterét kérték fel.
Mindezek mellett három
főben megállapították és
kijelölték a társulás állandó
Pénzügyi Bizottság tagjait is:
Balog Imrénét, Kamut köz-

ség polgármesterét, Kovács
Jánost, Bélmegyer község
polgármesterét és Köves
Mihályt, Doboz nagyközség
polgármesterét, aki a bizottság elnöki feladatit is ellátja.
Az elnök és alelnök megbízatása öt évre szól.

Őszi-téli közlekedés: változnak
a látási- és útviszonyok
kell működnie. Tanácsos száraz törlőt is bekészíteni a
kesztyűtartóba.
A köd, a szitáló eső, a nedves,
csúszós utak az év utolsó és első
hónapjaiban mindennapossá
KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK NOV. 18-DECEMBER 2. KÖZÖTT

átkelni az úttesten. A gyalogosok ilyenkor jellemzően arra
figyelnek, hogy ne lépjenek
bele a vízbe. Az autósoknak
tehát számítaniuk kell arra,
hogy a járda szélén leszegett
fejjel álló gyalogos a következő
pillanatban lelép az úttestre és
a jármű elé kerül. A járművezetők mellett a gyalogosoknak
is mindent meg kell tenniük a
balesetek
megelőzéséért!
Ügyelniük kell arra, hogy
mozgásuk kiszámítható legyen, ne teremtsenek váratlan, balesetveszélyes helyzetet.

gely.hu e-mail címre jelzi a
pályázaton való részvételi
szándékát, mellékelve a csoport adatait és elérhetőségét.
Az elkészült cipősdoboz ajándékcsomaggal vagy csomagokkal egy csoportképet készít a csoport, melyen a csomagot összeállító gyermekek

és a csoport óvónői szerepelnek. Ezt a fotót is csatolni kell.
Az elkészült cipősdoboz
ajándékcsomagokat december
12-ig kell eljuttatni a Baptista
Szeretetszolgálat Adományozási Igazgatóság békési Baptista.Pont irodájába, melynek
címe: 5630 Békés, Fáy u. 11.
Kapcsolattartó: Somlyai Imre
20/217-33-74.
A zsűri által kiválasztott
óvodai csoport tárgynyereményben (ajándékcsomagban) részesül, ennek átadása
december derekán lesz.


Békési Hagyományőrző Dalkör sikere
szerzett a Békési Hagyományőrző Dalkör. A csoportos ének kategóriájában indultak, melyet végül az egyéni énekesekkel összevontan
versenyeztettek. Az első és

második helyezést szólistáknak ítélték oda, ami azt jelenti, hogy a békési dalkörösök a
csoportos indulók legjobbjaiként végeztek. Felkészítőjük
János Hajnalka népdalénekes.

November 18. kedd 16 óra
A Békés és Környéke Biokultúra Egyesület és a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ szervezésében előadást tart Endrődi László, a gyökéritató feltalálója. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ
November 18. kedd 19 óra
Claud Magnier: Oscar című színdarabjának előadása két felvonásban a Hadart Művészeti
Társulástól. Főszerepben: Józsa Imre. Jegyárak:
2500 Ft, 3000 Ft, 3500 Ft
Kulturális központ
November 22. szombat 13 óra
Békési FC – Orosházi Rákóczi bajnoki focimeccs.
Sportpálya
November 22. szombat 18 óra
Békési FKC – Törökszentmiklós bajnoki férfi
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

November 25. kedd 16:30
Békéstől Doberdóig. Bíró András és felesége
képes beszámolója az első világháborúban elesett nagyapa sírja utáni kutatásukról.
Könyvtár

November 26. szerda 10 óra
Zenebohóc parádé a városban működő művészeti csoportok és iskolások közreműködésével.
Kulturális központ
November 28. péntek 8-12 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. Adjon
vért és mentes meg három életet!
Kulturális központ
November 28. péntek 16:30
Békési Kalendárium bemutató rendezvény.
Bővebben a címoldalon.
Kulturális központ
November 28. péntek 18 óra
Békési Gladiátorok – Óbudai Kaszások bajnoki
kosárlabda-mérkőzés.
HÉTVÉGE

válnak. A száraz és nedves
útszakaszok hirtelen válthatják
egymást, ami fokozott óvatosságot és figyelmet kíván a járművezetőktől. Nagyobb követési
távolságot kell tartani, lassabban kell vezetni, így kisebb a
balesetek bekövetkezésének
kockázata. Rossz manőverezés
esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
Az izzók fényereje sokévi
használat után akár a felére is
csökkenhet. A különböző
szennyeződések, sár és vízpermet jelentősen ronthatják a

A karácsonyi ünnepek alkalmából a Baptista Szeretetszolgálat Adományozási Igazgatóság békési
Baptista.Pont irodája pályázatot hirdet Békés
megyei óvodai csoportok számára „Jobb adni,
mint kapni” címmel.

Orosházán tartották a közeli hetekben az idősek II.
Kárpát-medencei kulturális
és művészeti vetélkedőjének
megyei fordulóját. A versenyen elindult és bronzérmet

gedetlen felkelőket. De miért nevezzük a
kurucok ellenségeit labancnak? Talán nem
felelőtlenség kapcsolatba hozni a lobonc
szóval, tekintve, hogy a labancok hosszú,
fehér, göndör parókát viseltek (tessék csak
báró Eberstein Eckbertre gondolni, A
Tenkes kapitánya című örökbecsűből)! A
felénk nem divatozó lafanc szó is bozontost, lompost jelentett. Egy másik (szerintem kevésbé meggyőző) eredetmagyarázat
szerint a le blanc (ejtsd: löblank) francia
kifejezésből eredhet, amely fehéret jelent,
ugyanis ilyen színű harci gúnyában próbáltak háromszáz éve a derék zsoldosok beleolvadni a magyar valóságba.
Szilágyiné Szabó Ágnes

fényerőt, ezért rendszeresen
ellenőrizni kell a fényszórók
állapotát!
Esős, latyakos időben, amikor a járda mellett széles sávban áll, folyik a víz, nehéz

Jobb adni, mint kapni
Békés megyei óvodákból
várnak tetszőleges számú, de
minimálisan 5 darab cipősdoboz ajándékot, melyet rászoruló gyermekek számára állítanak össze.
A pályázni szándékozó óvodai csoport november 28-ig az
adomany.bekes@baptistase-

Ha feltenném azt a kérdést, hogy igaz-e,
hogy Rákóczi Ferenc nem használta a kuruc szót, nagyon kevesen szavaznának arra,
hogy ez az állítás igaz. Pedig nem csalás,
nem ámítás: tényleg ez a valóság. Amikor
ezt kellett volna mondania, az elégedetlen
vagy a felkelő kifejezés hagyta el a száját.
Talán azért, mert nem is volt ilyen szó?
Már Rákóczi előtt másfél évszázaddal is
létezett a kuruc szó, a törökök 1514 körül a
Szentföldre készülő keresztény (azaz latinul
crucifer), felfegyverzett parasztokat nevezték „khurudzsnak”. A kiejtés alakulásában
aztán szerepet kaphatott a német Kreutzer
is. 1671-ben az egri beglerbég nevezte először kurucnak a Habsburg-uralommal elé-

November 29. szombat 11 óra
Békési TE I. – Kiskunfélegyháza férfi Extra
Ligás és Békési TE II. – Gyula NB II-es asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok

HÉTVÉGE

Az őszi, illetve téli hónapokban a közúti balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-,
látási- és útviszonyoknak
megfelelően közlekednek.
Ebben az időszakban a legtöbb problémát a csúszós út és
a romló látási viszonyok jelentik, ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően
felkészítse járművét, illetve
saját magát is ezekre a körülményekre. A gépjárműveket
ajánlatos alaposan átnézni.
Minden biztonsági berendezést és tartozékot meg kell
vizsgálni! Elengedhetetlen az
akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Fontos kellék
a jól működő ablaktörlő, a
jégkaparó, a jégoldó spray, a
megfelelő ablakmosó folyadék, páramentesítő. Gyakori,
hogy a szélvédő menet közben
belülről párásodni kezd.
Veszélyes, ha a jármű vezetője
nem, vagy nem jól lát ki a
szélvédőn, ezért a párát leszárító fűtőberendezésnek is jól

ÉS AKKOR JÖTT A TENKES KAPITÁNYA

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

A napokban tartotta tisztújító alakuló ülését a Békési
Kistérségi Társulás a békési
polgármesteri hivatalban. A
Tanács tagjai elnöki tisztséggel ismét Izsó Gábort, Békés
város polgármesterét tisztelték meg, míg az alelnöki

Egy nyelvet beszélünk

November 30. vasárnap 10:30
Békés Advent – első gyertyagyújtás.
Bővebben a címoldalon.
Múzeum köz
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Cél az első osztály a
békési biliárdosoknál

Szűcs Attila, Szűcs Sándor,
Turi Zoltán, Varga Tivadar,
Vaszkó Vince, Víg Imre.
– Még 2009-en beléptünk a
Magyar Biliárd Egyesület tagjai
közzé is, és indultunk az Országos Bajnokságban, közepes
sikerrel. A későbbiekben váltakozó eredményeink voltak, ebben bizonyos személyi ellentétek is közrejátszottak. 2013-an
két meghatározó játékos érkezett hozzánk, így az Országos
Bajnokság II. csoportjában a 2.
helyezést értünk el, ezzel jogot
szereztünk az OB I-es indulásra. Mivel azonban nem tudtunk
megfelelő körülményeket biztosítani, így le kellett mondanunk
indulási jogunkról – mondta el
Szűcs Sándor.
Ebben az évben Csíbor Géza
segítségével lett végre külön
klubhelyiségük a Nyíri utca

így az utolsó forduló eredményétől függetlenül csoportjukban megszerezték az első
helyet, ezért bekerültek a hatcsapatos rájátszásba, amit november 22-23-án Sarkadon
bonyolítanak le.
Az OB II-es egyéni pontszerző bajnokságban Varga
Tivadar első helyen áll. Az OB
I-es pontszerző bajnokságban
Turi Zoltán 13. Így mindketten jogot szereztek a „Mesterek tornáján” való részvételre.
Ha valakit bővebben érdekel
a biliárdos élet vagy játéklehetőséget keres, bővebb információt kaphat www.magyarbiliard.hu internetes oldalon, vagy
Szűcs Sándortól a +3630/349-4472-es számon.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak akár a tagok
közé is.

Horgász
szemmel
FINOM PERGETÉS
KICSIT MÁSKÉNT
A finom pergetés kifejezést
én úgy értelmezem, hogy ez
nem csak a pergető módnak
az elnevezése, hanem a hallal
való bánásmódnak is a jelzője.
Azok a horgászok, akik finom
pergetésre adják a fejüket,
példamutató horgászatot folytatnak. Vagyis számukra nem
a zsákmányszerzés az elsődleges, hanem a hal becserkészése, a fogás élménye és visszahelyezése saját élőterébe.
Sportosabb oldaláról közelíteném meg a dolgot: aki az
úgynevezett ultra light pergetést űzi, az igazi sporthorgász,
hiszen rengeteg méreten aluli
hallal és kisebb ragadozóval,
ezek között csapó sügérrel találkozik és ezeket visszahelyezi a
vízbe. Ez a keményen küzdő
hal, jó kis sporthal. Korábban a
horgászok maguk mögé dobták, mert a gilisztás horgot lenyelte és úgy gondolták, halál a
sorsa. Ez mostanra megváltozott: a horgászok jó része becsben tartja és visszahelyezi a vízbe. A horgászat bármely területén alkalmazható a finom jelző.
Szekerczés Sándor
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A 18 évesnél fiatalabb
kézilabdázók Európabajnokságán a közelmúltban ezüstérmet
szerzett Magyarország.
A magyar válogatott
tagja volt a békési Szilágyi Dávid, akivel a
bajnokságról, az edzésekről és a jövőbeni terveiről beszélgettünk.
– Az Európa-bajnokságon
hét meccset játszottatok. Milyen eredményekkel?
– A horvátokat 12, a franciákat 8, a románokat 13, a németeket 10, a lengyelek 8 góllal
győztük el. Aztán az elődöntőben Dánia következett, őket
hat góllal sikerült megverni, de
sajnos a döntőben hárommal
kikaptunk a franciáktól.
– Hogyan élted meg a bajnokságot? Nagy volt a drukk
benned?
– Nagyon jó hangulat uralkodott a csapaton. A hosszú
felkészülés alatt jól összeková-

csolódott a csapat és mindenki segítette, támogatta a másikat, ami szerintem az egész
Európa-bajnokság kulcsa volt.
Természetesen én is nagyon
akartam bizonyítani és szerintem sikerült is méltóképpen
képviselni az országunkat.

– Gondolom rengeteg edzésed van egy héten. Hogyan
tudod ezt összeegyeztetni a
tanulással?
– Általában hét edzésem
van egy héten és sokszor elég
nehéz az edzések mellett a
tanulásra is időt szakítani, de
nagyon sok segítséget és
türelmet kapok az iskolától, a
tanároktól és a szüleimtől is.
– Mik a terveid a jövőre
nézve, mind a sporttal, mind
pedig a továbbtanulással
kapcsolatban?
– Szeretnék minél jobb
kézilabdás lenni és jó csapatban játszani. A továbbtanulással kapcsolatban konkrét
elképzelésem még nincsen, a
kézilabdás sikereimtől teszem
függővé.
Béres Tamara

MÁS BÉKÉSIEK IS
A KOROSZTÁLYOS VÁLOGATOTTBAN
A Békésen folyó fiú utánpótlás-nevelés sikerét jelzi, hogy egyre
többek kapnak meghívást a korosztályos válogatottakba. A Békési
FKC tehetséges fiataljai közül Teleki Levente, továbbá Anderlik
Csaba és Kéri Imre is ott volt a serdülő válogatott edzőtáborában,
és egy párizsi tornán. Utóbbi két sportoló az idén igazolt Békésre a
Békéscsaba DKSE csapatából.

Középmezőnyben a kosarasok
A 2014/2015-ös Magyar
Nemzeti Bajnokság alapszakasza elkezdődött a BSzSK kosárlabdásai számára. A Városi
Sportcsarnokot az NBI/B-s
bajnokság követelményei szerint a klub alkalmassá tette a
hazai mérkőzések megrendezéséhez. Az időmérő megjavít-

számolt be:
– A játékoskeretünk kicsit
átalakult erre a bajnokságra.
Van néhány érkező a csapatban: Koma Dániel a legtapasztaltabb játékosunk, aki
tavaly az NBI/A-s Zala egerszeg csapatában játszott.
Szintén komoly erősítésnek

földi állampolgár szerepelhet
csapatonként.
A bajnokság nyitányaként
rögtön a tavalyi bajnokság
ezüstérmese érkezett Békésre.
Hatalmas meglepetésre a Békési SzSk legyőzte a Tehetséges Fiatalok Budapest csapatát. A győzelmet azonban

FOTÓ: PUSZTAI GÁBOR.

1/1. szám alatt, emellett az
önkormányzattól kapott pénzügyi támogatás és Kálmán
Tibor sportreferens segítsége
megfelelő játékfeltételeket biztosít. Újra azt a célt tűzték ki,
hogy a rájátszásban az első két
hely valamelyikét megszerezzék, így ismét kivívnák a jogot
az OB I-es indulásra.
A tavaszi szezonban nagyon
magabiztosan meneteltek,
fölényesen verték a Sarkad, a
Gyomaendrőd, a Szeghalom
és három békéscsabai klub
játékosait itthon és idegenben,

ILLUSZTRÁCIÓ.

2009 tavaszán alapították
meg Békésen a Jóbarát Biliárd
Klubot 14 taggal, rövidesen a
Magyar Bábus Biliárd Egyesületbe is bejegyezték őket –
tájékoztatta lapunkat Szűcs
Sándor, a Jóbarát Biliárd Klub
elnöke. A klub jelenleg 19 tagot számlál, névsoruk: Bereczki Sándor, Farkas Béla,
Farkas László, Hevesi Tibor,
Kontra Tünde, Korcsok Mihály, Köpe András, Megyeri
István, Ökrös László, Pankotai Gábor, Pap Sándor, Szabó
Sándor, Szabados István,

Jónevű csapatba vágyik
a békési fiatal kézis

Jelenleg a hatodik a tabellán a Békés.

tatása valamint a pálya kimérése és újrafestése persze nem
az eredményeket biztosítják.
Erre a klub vezetősége már
augusztusban intézkedési tervet készített. A felnőtt kosárlabda csapatát két edző vezeti,
hiszen Balog Vilmos mellé
testvérét Balog Lajost bízták
meg a feladattal. Erdei Ferenc
elnök a biztos bent maradást
tűzte ki célul.
A csapat összetételén is változtattak a felkészülési időszakban. Erről és az eddigi
eredményekről Balog Vilmos

számít Kovács Benedek, aki
Békéscsabáról került a Soproni MAFC-hoz, míg ott tanult. Irányító posztra érkezett Szerbiából Krstic Dániel. Illetve a Viharsarki
Farkasok csapatától került
Békésre kölcsönjátékosként a
fiatal Béres Nándor. Mellettük a tavalyi csapat alkotja a
keretünket, ami így 16 fős.
Távozó kettő volt: Vujadinovic Vladimir Mezőberénybe igazolt, Risi mic Bojan
pedig hazatért Krusevácba,
mert az NB IB-ben egy kül-

nem sikerült megismételni a
Budapesti Honvéd otthonában, majd hazai pályán a Tiszaújváros ellen. Ezután a
Budafok ellen tudtak nyerni a
békési fiúk, de időközben sajnos kiesett a csapat a Magyar
Kupából.
Lapzártakor utaznak a Békési Gladiátorok Szolnokra. A
legközelebb hazai mérkőzésre
november 28-án látogathatnak ki a nagyon lelkes szurkolók. A Sportcsarnokban hat
órakor kezdődik az Óbudai
Kaszások elleni meccs. E. K.

