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

Átalakult óvodák a Bé -
kési Mikrotér ségben 

2. oldal
Közös erővel indulhat
az uszodaépítés!

3. oldal

Erdős: Csak blöff a ki -
sebb parlament  

4. oldal

100 éves Zsófit nénit
köszöntötték     8. oldal

Lapunk
tartalmából

FEBRUÁR 7-14.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

FEBRUÁR 14-21.
Levendula Patika (Csabai u.)

FEBRUÁR 21-28.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JANUÁRI ÜLÉSÉRŐL

Gyarmati Sándor elmondása szerint
2008-ban mintegy húszezer munka -
órát teljesítettek a békési polgárőrök a
bűnmegelőzés területén. A rendőrség-
gel együttműködési szerződés alapján
kitűnő kapcsolatot ápolnak, például a
tanyaprogramot együtt viszik. Műkö -
désük másra is kiterjed. Téli időszak-

ban például a fagyhalál elkerülésére a
kocsmából hazatérő személyeket figye-
lik, de szerepet vállalnak a kóbor ku -
tyák haza vagy gazdára találásában is,
ebben az ügyben az állatvédőkkel mű -
ködnek együtt. Kiemelten figyelik a
játszótereket, köztereket, ahol a na -
gyobb gyerekek szoktak rombolni. 

A polgárőri szerep, noha semmilyen
ellenszolgáltatással nem jár, ráadásul
olykor atrocitások érik őket szóban
vagy tettlegesen, mégis vonzó. Béké -
sen közel száz tagot tudhat soraiban az
egyesület. Működésének alapját a
városi önkormányzattól kapott támo-
gatás biztosítja (tavaly egymillió forin-
tot kaptak).

Folytatás a 7. oldalon 

A bűnözés és az erőszak ellen lépnek fel a polgárőrök
Egyre több feladat hárul a
polgárőrökre, akiknek száma
a városban már a százat köze-
líti – nyilatkozta Gyarmati
Sándor, a Békési Polgárőr
Egyesület elnöke, egyben a
Polgárőrségek Békés Megyei
Szervezetének elnöke. 

Polgárőrök az Eötvös József tagiskolában. Jobbról a második személy a lapunknak nyi-
latkozó Gyarmati Sándor, a Békési Polgárőr Egyesület elnöke

– A népességi adatokból
tudható, hányan léphetnek
szeptemberben első osztályba
Békésen és a kistérségi iskola
településein. Önök hány osz-
tály indítását tervezik?

– Úgy tervezzük, hogy a kö -

vetkező tanévre ismét hét első
osztályt indítunk Béké sen,
mint tavaly. Hármat a Dr.
Hepp Ferenc tagiskolában,
ket tőt-kettőt a Karacs és az
Eötvös tagiskolában. Az in teg -
rációval hozzánk került Kamu -

ton és Muronyban 1-1 osztály
indulhat kis létszámmal, míg
Tarhoson az első és második
osztályt össze kell vonni. 

– Milyen elvek szerint ala-
kítják ki az osztályokat?

– Az osztályok összetételé-
nél a törvényi változásokat és
a finanszírozási elveket maxi-
málisan figyelembe vesszük.
Megpróbálunk olyan osztály-
közösségeket kialakítani, ahol
a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyerekek aránya a törvé-
nyes limitet nem lépi át. Óva -
kodunk attól, hogy olyan osz-

tályok alakuljanak ki, ahol
aránytalanul magas a roma ta -
nulók aránya. Emellett igyek-
szünk a szülők szabad iskola-
választási jogára tekintettel
lenni. A közös beíratás alkal-
mával jelezhetik a sorrendet:

hogy melyik tagiskolát prefe-
rálják, és másodsorban melyi-
ket tudják még elfogadni. 

– A választás függhet a ko -
rábbi személyes tapasztala-
tok tól, a pedagógiai program-
tól… Folytatás a 3. oldalon

Leendő elsős kisdiákok szülei figyelmébe
A tervek szerint idén is hét első osztályt indít
városunkban a Békési Kistérségi Általános Is -
kola. Változatos pedagógiai programmal szolgál-
ják a szülőket, akiknek iskolaválasztási preferen-
ciáit igyekeznek figyelembe venni a beíratásoknál
– nyilatkozta lapunknak Farkas Lászlóné, az
intézmény igazgatója.

Az első osztályosok beíratásának ideje és helye: 2009. már-
cius 10-11. (kedd-szerda) 8-16 óráig, az Agrárinnovációs
Központ földszinti nagyterme (a volt Korona mozi, bejárat a
Spar áruház parkolója felől). Szükséges iratok: a szülő szemé-
lyi igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a
gyermek TAJ-száma, óvodai szakvélemény az iskolaérettség-
ről. A felvételről március 20-ig kapnak értesítést a szülők.
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Inkubátorház és buszvárók,
békési panasz a kisebbségi om -
budsmannál valamint aláírás-
gyűjtés. Egyebek mellett ezek-
ről a kérdésekről tárgyalt leg-
utóbbi ülésén a békési képvise-
lő-testület. Jó ütemben halad-
nak a békési beruházások elő-
készületei, ennek megfelelően
két újabb fejlesztés kivitelezőjé-
ről is döntött legutóbbi ülésén a
békési grémium. A testület a
vállalkozói inkubátorház építé-
sével a helyi Vektor Kft-t bízta
meg. A fejlesztés célja elsősor-
ban az, hogy olyan beruházást
valósítsanak meg a településen,
amellyel ösztönözhetik a mű -
ködő tőke betelepedését, a már
meglevő vállalkozások fennma-
radását és a munkahelyterem-

tést. A Verseny utcai munkála-
tok összesen 2224 négyzetmé-
teren folynak majd.

A város új buszvárók megva-
lósításával ugyanakkor a Wie -
ner Center Kft-t bízták meg.
Mint ismert, a település jelen-
tős támogatást nyert a beruhá-
zásra, s a városban megfelelő
műszaki felszereltséggel, aka-
dálymentesítéssel, hulladék-
gyűjtő edények kel, parkosított
zöld környezettel és padokkal
számos fedett buszvárót alakí-
tanak ki. A tervek szerint a for-
galmi és he lyigényeket, vala-
mint egyes vá rosrészeken – a
műemléki környezetet figye-
lembe véve – háromféle létesít-
ményt hoznak létre.

Ezt megelőzően egy másik

ér dekes kérdést is napirendjére
vett a testület. Ahogy kiderült,
a közelmúltban egy békési pa -
naszos fordult a nemzeti és etni-
kai jogok biztosához. Az isme-
retlen elsősorban azt sérelmez-
te, hogy amikor az átmeneti se -
gélyből vásárolni indult, a bolt-
ba elkísérte családgondozója,
aki szerinte befolyásolta az áru-
cikkek kiválasztásában. Más
kérdés, hogy a döntő többség
nem emelt kifogást a gyakorlat
ellen. Az átmeneti szociális se -
gélyt azok kaphatják, akik csa-
ládjában az egy főre jutó jöve-
delem nem éri el az öregségi
nyugdíj 150 százalékát, és ott
egy pénzügyileg bizonyítottan
kritikus állapot alakult ki. A
segítségnek két fajtája van:

vissza nem térítendő segélyként
egy évben összesen 10 ezer fo -
rint, míg visszatérítendő szociá-
lis kölcsönként ugyancsak egy
év alatt maximum 25 ezer fo -
rint adható a városban. Az om -
budsman a helyi szociális ren-
delettel kapcsolatban egyéb te -
rületen is megfogalmazta véle-
ményét, ezért a békési képvise-
lő-testület módosította a helyi
jogszabályt. Emellett annak
gya korlati megvalósítása során
a családgondozók csak akkor
kísérik el a boltokba az átmene-
ti segélyben részesülőket, ha er -
re megkérik őket. Az továbbra
is cél maradt, hogy az átmeneti
segélyek nagy része ne pénzben,
hanem természetbeni juttatás-
ként jusson el a rászorulókhoz.

Újabb fejlesztések kivitelezőjéről döntöttek
BÉKÉSI PANASZOS FORDULT A NEMZETISÉGI ÉS ETNIKAI JOGOK BIZTOSÁHOZ 
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– Mekkora komplexum im -
már a Békési Kistérségi Óvoda?

– 732 gyerek nevelése van
ránk bízva. Hetven óvónőt al -
kalmazunk, összesen 127 fő a
dolgozói létszám. Békésen ki -
lenc tagóvoda van 30 csoport-
tal, Muronyban és Kamuton
2-2, Tarhoson egy csoporttal
működünk. 

– Mi tette indokolttá az
integrált óvoda létrehozását?

– Tavalyra kiderült, nem
tudják a kistelepülések önál-
lóan fenntartani óvodáikat.
Így viszont olyan normatívá-
kat kaphatnak, amely miatt
gazdaságilag megérte az in -
teg ráció. Szakmailag is nagy
segítség az ottani óvodapeda-
gógusoknak. A munkáltatói
és a gazdasági részleg Béké -
sen, összevontan működik. 

– Várhatók-e a további
változások a szerkezetben?

– Lehet, hogy lesz még vál-
tozás, és ennek az a törvény az
alapja, amely lehetővé teszi
óvoda-bölcsődék létrehozását
olyan településeken, ahol ön ál-
ló bölcsőde nem működik. Így
már kétéves kortól be fogad-
hatnánk a gyerekeket a kisebb
településen. Sajnos a szabályo-
zás részletei még nem ismer-
tek, például ami a nevelő sze-
mélyzet iskolai végzettségét, és
más szakmai kérdéseket illeti.
Éppen most mérjük fel az igé-
nyeket, hogy ér demes-e lépni
ebben az irányban Kamuton,
Muronyban, Tarhoson. A he -
lyiségellátás biz tosított lenne,
ezeken a településeken a cso-
portok lecsökkent száma miatt
ez nem jelent gondot. 

– Békésen mi a helyzet:
veszélyben van-e valamelyik
tagóvoda?

– Egyelőre nincsen veszély-
ben. A népesség-nyilvántartás
adatait áttekintve azt állapí-
tottuk meg, hogy a következő
öt évben elég számú gyermek
kerülhet a tagóvodákba. Per -
sze, hogy öt év után mit mu -
tat a gyermekvállalási kedve a
családoknak, még nem tud-
ha tó. Kellő számú gyerek van
tehát, de lakhelyeik nem fel-
tétlenül követik az egyes tag -
óvodák befogadó képességét. 

– Mire elég a fenntartó ön -
kormányzati társulás által
biztosított pénzösszeg?

– A működés alapjait bizto-
sítja. Emellett segítséget nyúj-
tott Békés tavaly az udvari já té-
kok kötelező cseréjében két
tagóvodában, egy-egymillió fo -
rint értékben. De nagy feladat
hárul az óvodai alapítványokra,
amilyen immár min den békési
tagóvodában mű ködik. A
pénzszerzést szol gálják a jóté-
konysági bá lok, vásárok is.
Óriási segítséget nyújtanak a
szülők, akiknek a köszönet sza-
vait tolmácsolom, bi zony már
egy nagymeszelés sem menne a
segítségük nélkül. 

Összességében a féléves
tapasztalat azt igazolja, hogy
mind gazdasági, mind szak-
mai téren hasznos volt az in -
tézmények egyesítése, hiszen a
kistelepüléseken működő óvo-
dák fennmaradása a tét, míg
Békés Önkormányzata, mint
a kistérség gesztor települése a
megnövekedett feladatokat
prob lémamentesen tudta
meg oldani.     Szegfű Katalin

Átalakult óvodák a Békési Mikrotérségben
„GAZDASÁGILAG ÉS SZAKMAILAG IS HASZNOS VOLT AZ INTÉZMÉNYEK EGYESÍTÉSE”

Első féléves működésén van túl a Békési Kis -
térségi Óvoda, amely a kilenc békési tagóvoda
mellett Kamut, Murony és Tarhos óvodáit integ-
rálta. Az intézményt július 31-ig megbízással Be -
reczki Lászlóné igazgatja. Vele készített interjút a
Békési Újság. 

Hetedik jótékonysági bál-
ját tartotta a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) békési szervezete
január 31-én a szokott he -
lyen, a dr. Hepp Ferenc tag-
iskola gyönyörűen feldíszí-
tett tornatermében. A szer-
vezet megint kitett magáért,
még a harminc, egyenként
tízszemélyes asztalokat, és a
székeket is nagy ötletességgel,
látványosan díszítették fel. 

A rendezvényre rengeteg
vendég, lelkipásztor, helyi,
megyei, de országos politikus
is kapott meghívást, további
több iskola igazgatója, tagin-
tézmény vezetője, különböző
szervezetek vezetői, tagjai,
valamint vállalkozók és művé-
szek, orvosok, akik közül so -
kan támogatták felajánlásaik-
kal a bál kiemelt fontosságú
eseményeit, az árverést és a
tombolasorsolást. Dr. Pálmai
Tamás, a KÉSZ békési elnöke

köszöntőjében köszönetét
fejezte ki a felajánlásokért.
Mert a bál célja végső soron a
másokon való segítés. 

Mit tett a KÉSZ a tavalyi
bál bevételéből? Sokat. Hogy
néhányat ebből kiemeljünk:
átadta a Sursum Corda díja-
kat, táncházat rendezett az
önkormányzattal közösen, tá -
boroztatott rászoruló gyereke-
ket, megszervezte a Trianon
emlékünnepséget, Wass Al -

bert estet hívott életre a Zenei
Napok részeként, koncertre
hívta Maczkó Mária énekes-
nőt, társszervezője volt Wass
Albert mellszobra felavatásá-
nak, több irodalmi kávéházat
szervezve gazdagította Békés
kulturális életét, előadásra
hívta Erőss Zsolt hegymászót,
100 gyermeknek szervezett
Mikulás-ünnepséget a Békési
Újsággal közösen, támogatta
a bélfenyéri árvaházat. Továb -
bá az év egészében élelmiszer,

ruha és tűzifa adományozást
folytatott igény szerint a
rászoruló családoknak a vá -
rosban és környékén a Csa -
ládsegítő Központtal egyez-
tetve, és végül, de nem utolsó
sorban taníttattak anyanyel-
vükön, szülőföldjükön négy
csángó gyermeket. 

Idén is hasonló humanitári-
us segítséget szeretnének
nyúj tani a rászorulóknak, sőt,
még többet. „Ez évben még
több dolgunk lesz” – hallot-
tuk dr. Pálmai Tamástól. 

A bált Kondor Péter bé -
késcsabai evangélikus espe-
res, a fővédnök nyitotta meg,
majd a hagyományoknak
megfelelően a palotást láthat-
ta a közönség. Az est díszven-
dége, csakúgy, mint tavaly,
Tarján Pál operaénekes volt,
aki nagy sikert aratva operet-
teket, musical részleteket,
spanyol és olasz dalokat adott
elő, majd műsora végén Erkel
Ferenc Bánk bán című operá-
ja leghíresebb áriáját, a
„Hazám, hazám te minde-
nem”-et énekelte. 

Idén sem maradt el a jóté-
konysági képző- és iparművé-
szeti, valamint pálinka- és
bor árverés, továbbá a tombo-
lasorsolás, melyeknek a bevé-
teléből tud majd a KÉSZ
támogatást nyújtani a rászo-
rulóknak, az előzőekben leírt
szándékaiknak megfelelően. 

Zsombok Imre

Ismét sikeresen zajlott a KÉSZ
jótékonysági farsangi bálja

AZ Ő KETTŐS BESZÉDÜK (I.)

A lapunkban megjelenő olvasói levelek

tartalmával, nem szükségszerűen ért egyet

a szerkesztőség. A levelek lerövidítésének

és szerkesztésének jogát fenntartjuk.

A Békési Újság postacíme: 
5630 Békés, Pf. 61. 

Elektronikus postacím: 
bekesiujsag@globonet.hu.

Kifele
1. „Nos, kiáltsatok/ vagy bérletemből hur-

colkodjatok ki!” Madách, mint láthatjuk,
sze mléletesen mutatja meg az ókori görög
demokrácia alapvető fogyatékosságát, a nyílt
szavazás intézményét: a szegények egziszten-
ciálisan vannak kiszolgáltatva a gazdagok
érdekeinek. A mai civilizált világban titkos
szavazás van, mindenki saját érdeke és belá-
tása szerint szavaz.

2. Nagy és bölcs vezérünk borotvaéles
logikája és ékesszólása ellenállhatatlanul
meggyőzi a médiumok munkásainak a zö -
mét, a javát és beláttatja az ellenzéknek az
igazságra fogékony legjobbjaival, hogy a mi
felfogásunk követése és szolgálata az egyet-
len helyes út, amelyik a dübörgő jövőbe visz.

3. Okos millióink belátják, hogy átmeneti,
apró-cseprő kellemetlenségeink egyetlen oka
a pénzügyi és gazdasági világválság, akármit
rikácsol is a Nagy Fenekelő Párt demagóg
főbűnös vezetője. Elfogadják, hogy még egy
kissé várniuk kell az arany tojást tojó tyúk
levágásával. A várás jutalma pedig az lesz,
hogy hamarosan fel fog ragyogni számukra a
fényes jövő napja.

Befele
1. Kis hazánkban, ebben a k.... Magyar -

országban trükkök százaival tudjuk kijátsza-
ni a művelt világ tisztességes törvényeit. Itt
van példának a láncszavazás: idejönnek rej-
tett ideiglenes központunkba csórikáink az
általunk már kitöltött szavazólapért. Ott az
urnába ezt dobják be, az üreset, amit ott ad -
tak, elhozzák nekünk, s már válogathatnak
is: gulyásleves, birkapörkölt, töltött káposz-
ta, esetleg egy doboz liszt és zsír, ha haza
akarják vinni éhes porontyainknak. Ez elég
olcsó módja a szavazatszerzésnek.

2. A reklámok modern eszközeivel köny-
nyű elcsábítani az értelmes, de gyenge jelle-
mű, léha erkölcsi felfogású embereket, akik
szerencsére sokan vannak, akik belátják,
hogy luxusigényeiket csak úgy tudják kielé-
gíteni, ha a mi szekerünket tolják. Ezek, per-
sze, már többe kerülnek nekünk, de hát nem
hiába tocsikolunk, princezünk, cuslágolunk
és kulcsározunk évek óta, meg tudjuk fizet-
ni ezt a mákonyhintő bagázst. Ezek aztán hű
kutya módjára csaholnak, főleg pedig ködö-
sítenek. Kell is, hiszen lépten-nyomon kilát-
szik a lólábunk.

3. Balga ez a nép – hogy finoman fogal-
mazzunk – vagy legalább is alszik. Való szí -
nűleg hályog van a szemén. Nem veszi észre,
hogy már majdnem mindent elloptunk az
orra elől. Maradjon is meg ebben az állapo-
tában! Ne vegye észre, hogy fiai és lányai
csak őröknek meg takarítóknak jók ma, és
lesznek jók még inkább holnap bekerített
lakóparkjainkba, ahol mi összebútorozunk a
nagyvilágból hazaszivárgó rokonaikkal. 

Juhász János
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Köröstarcsa Község Önkormányzata Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény január 28-án „Hét mér -
földes csizma” kistérségi mesemondó versenyt rendezett. A ver-
senyen a Dr. Hepp Tagintézmény 2. osztályos és negyedikes ta -
nulói vettek részt, nagy sikerrel. Felkészítői tanítóik Borosné
Korcsok Eszter és Barna Zoltán volt.

Mesemondó sikerek
Köröstarcsán

A képen látható tanulók balról jobbra: Kelemen Kitti (2/b) - különdíjas,
Hégely Balázs (2/b) - 1. helyezett,  Sziegl Dóra (4/c) 1. helyezett, Nagy
Noémi (4/c) - 2. helyezett, Dobó Botond (2/b) - 2. helyezett

Bereczki Lászlóné
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„A magyarság kollektív tu -
data a megvert és megalá-
zott gyermek lelkületét
szim bolizálja, amely a min-
dent kibírok dacosságában
nyilvánul meg, egy idő után
azonban megadó viselke-
désbe, önfeladó magatar-
tásba megy át. A kollektív
tudat nem pusztán szellemi
örökség vagy alkati sajátos-
ság, hanem a hatalmi viszo-
nyok függvénye. A magya-
rok vélt vagy valós vétkei-
től terhelt kollektív tudat-
tal szemben ott van a nagy-
hatalmi erőszak táplálta
erőt és a büszkeséget sugár-
zó amerikai életszemlélet.
Az amerikaiak emelt fővel,
gátlástalanul járnak-kelnek
a világban, holott a törté-
nelmük alig kétszáz eszten-
deje alatt mérhetetlenül
sok vér tapadt a kezükhöz,
s rengeteg bűnt követtek el
más népek ellen. A magya-
rok a szülőföldért és a sza-
badságért vívott harcuk
nagy részét elvesztették.
Ezeket a keserű történelmi
tapasztalatokat a közösségi
tudat igyekezett feldolgoz-
ni, vagy elfojtani, a trianoni
csapást követően azonban
kollektív tudatzavar lépett
fel, amely máig tartó vál-
sághelyzetet teremtett a
néplélektanban: nemcsak
tudomásul vette és elfogad-
ta, hanem saját kollektív
tudatává tette elnyomóinak
elvárásait. A magyarság
kol lektív tudata tehát nem
a maga útját járja, hanem
idegen önkény köré szerve-
ződik, idegen érdekeket,
gondolatokat, szándékokat
próbál sajátunkként elfo-
gadtatni. Bár sokszor a be -
szélünk ugyan az ,,ezeréves
államalapítás”-ról, ,,kul túr -
fölény”-ről, igazságot és el -
ismerést követelve ma -
gunk nak, cselekvés helyett
mégis idegen pártfogók
segítségéről álmodozunk.
Az új történelmi helyzet, a
nagyhatalmi érdekek válto-
zása visszahat a magyarság
kollektív tudatára, hiszen
amíg a közelmúltban a ha -
táron túli magyarság szelle-
mi vezetőrétege a nemzet-
tudat feladását szorgalmaz-
ta, és ehhez kötötte a diplo-
mák osztását, addig napja-
inkban az utódállamokban
a kisebbségi pártok kor-
mányzati szerepet vállal-

nak. A változások a kollek-
tív tudat erősödéséhez, le -
tisztulásához vezetnek,
még annak ellenére is, hogy
a kisebbségi pártok jobbára
csak díszletként szolgálnak
az adott államok politikai
palettáján. A magyarság
Trianon okozta tudatzava-
rára rakódott még a hazug-
sághegyeken, féligazságo-
kon, félremagyarázásokon
nyugvó kommunizmus
örök sége, amely az ember-
ben meglevő legalantasabb
ösztönökre építkezett: a
tol vajlásra, hazugságra,
gyűlöletre, hiúságra, irigy-
ségre, kegyetlenségre, besú-
gásra. Ezekkel a tulajdon-
ságokkal volt pótolható az
ész, a tehetség, a kitartás
hiánya. A kiüresedő nem-
zettudat következtében
éven te egy százalékkal
csök ken a határon túliak
között a magukat magyar-
nak vallók száma.” (dr.
Hódi Sándor.)
Iszonyú nehéz, veretes, de
igaz szavak. Itt tartunk,
vagy talán még lennebb is,
főként itt „benn”, az „anya-
or szágban”. Mit lehet ten ni?
Nagyon régóta csak erről
beszélek: 1. Magunkat rend-
be tenni, testünket kar ban
tartva, lelkünket megtisztít-
va. 2. Ilyen állapotunkat
elérvén hasonszőrű társakat
keresve (legkisebb közös
többszörös!) kö zösségbe
tömörülni, mert csak vala-
mely gondolatazonosságot
mutató csapat (kisemberek
koalíciója!) hor dozhatja ma -
gában a megújuló kollektív
nemzettudat csíráját. 3.
Nem fe csé relve az időt azo-
nosat akarni (nagyon fontos,
a közös és céltudatos akarat
hihetetlen csodákra képes!),
és tenni („Tedd a jót és
beszélj róla”). Igen, beszélni,
tudatni róla. Ez nem dicsek-
vés, hanem elengedhetetlen
a mai média uralta világ-
ban. 4. Hinni rendületlenül
és rendíthetetlenül Benne,
és abban amit te szünk. El -
engedhetetlen. 5. Szeretni. A
szeretet ereje elemi, hegye-
ket elmozdítani képes.
Mind ennek mo torja. A
gonosz egyetlen el lenszere,
hisz gyűlöletünkkel csak
erősítenénk azt.
Hát ennyi, „csupán” ennyi
a recept. Ám a recept szó
latin gyökere annyit jelent:
végy! Végy hát erőt maga-
don te, embertársam, ki
magyarnak születtél vagy
annak vallod magad és jer
velem. Vár az út, az egyet-
len járható. „Fel hát az
útra, társaim, siessünk!”

Rp./Nemzettudat

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem volt.

Elhunytak: özv. Perei Jó -
zsefné (84 évesen), Hria -
gyel Ferenc (80), Varga
Jánosné (96), özv. Szabados
Gá borné (89), Matuska
Imre (62), Bondár Gábor -
né (72), Ilyés Sándorné
(86), Váradi Zoltán (54),

id. Szűcs Lajos (98), Rácz
Albert (75), özv. Vetési
Gáborné (87), özv. Kálmán
Mihályné (79), Andrási
Béla (79, Murony). 

Anyakönyvi hírek

Folytatás a címoldalról
– Úgy érzem, a szakmai

prog ramokat illetően megfele-
lő kínálattal lépünk a leendő
első osztályos gyerekek szülei
elé. A változatos írás-olvasási
programok mellett testnevelés
tagozat például két tagiskolá-

ban is indul, de van informati-
ka tagozat, emelt szintű ének-
zene, játékos angol nyelvi elő-
készítő is, hogy néhányat so -
roljak. A hét osztályból hat is -
kolaotthonos formában mű -
ködik, egy napközis rendben.
Részletesen ismerteti a lehető-
ségeket idén is kiadott szóró-
anyagunk, amely az óvodák-
ban is elérhető. Az óvónők-
nek, tagóvoda vezetőknek ez -
ú ton is köszöntet mondunk
munkánk segítéséért. A taní-

tásban legalapvetőbb alapelv
a kompetencia alapú oktatás a
képességek és készségek meg-

alapozására, melyek az élet-
hosszig tartó tanulásra készí-
tenek fel.

– Lehet-e személyesen is
tájékoztatást kérni a beíratás
előtt?

– Szülői fórumot már decem-
berben tartottunk, majd január
végén nagyon sikeres játékos
sport délelőttel egybekötött
ren dezvényen adtunk tájékozta-
tást. Februárban az iskolák sa ját
nyílt napjaikat tartják meg, ahol
személyesen, az iskola közegé-
ben lehet képet kapni az ott
folyó munkáról. A helyi televízió
a tagiskolákat bemutató filme-
ket folyamatosan műsorára tűzi. 

– Stabil-e az intézmény
anyagi helyzete?

– A fenntartó önkormány-
zat a működéshez szükséges
összegeket biztosítani tudja.
Ehhez uniós pályázati forrá-
sokból a pedagógusok to vább -
képzését, a tanulói környezet
szépítését, a tanulók egyéni
képességeihez igazodó fejlesz-
tő programokat igyekszünk
biztosítani. Sze re tettel várjuk
a leendő elsősöket. Bí zunk
benne, hogy a szülők el várása-
inak meg tudunk felelni. 

Szegfű Katalin
Kérjük olvassák el szülők nyi-

latkozatait is lapunk 4. ol dalán
a Hiteles köz-beszéd rovatban

Leendő elsős kisdiákok szülei figyelmébe
Sikeres szerkezetváltással korszerű iskolát biztosítunk! 

Ma már elmondhatjuk, hogy az a szerke-
zetváltás, amit az általános iskolai oktatás-
ban végrehajtottunk sikeres volt. A kor-
mány által ránk kényszerített helyzetet jól
oldottuk meg, de ehhez szükség volt, mind
a Kistérségi Általános Iskola szakmailag
felkészült szakembergárdájának, mind a
polgármesteri hivatal munkatársainak kiemelkedő hozzáállá-
sára. Ennek köszönhetjük, hogy nem váltak valóra a korábbi
pesszimista jóslatok, sőt a Kistérségi Általános Iskola meg-
erősödve került ki ebből a helyzetből. Az iskola intézményei-
ben mind a tanulmányi eredmények,  mind a szakmai kihí-
vások szempontjából kimagasló eredmények születtek az
elmúlt időszakban.

Napjainkban egy gyermek általános iskolai oktatása évi
kb. 550000 forintba kerül, amit egyre szűkülő támogatás
mellett kell biztosítanunk. A szerkezetváltással azonban 40
millió forint megtakarításunk keletkezett.

Az esélyegyenlőség biztosításával megnyílt az út az iskola-
rendszerünk modernizáláshoz pályázatok útján. A Dr. Hepp
Ferenc Tagintézmény felújításával, több mint 600 békési
gyermek tanulhat hamarosan egy teljesen új, modern iskola-
épületben. TIOP pályázaton pedig informatikai berendezése-
ket – laptopot, info táblát – nyertünk, mely 26 tantermet
tesz majd még modernebbé. Ezen túl további két pályáza-
tunk vár elbírálásra, így mindösszesen kb. 700 millió forintot
költenénk tanintézményeinkre.        Izsó Gábor, polgármester

A város régi vá gya
válik valósággá
azzal, hogy ez év
már c iusában
meg kezdődik
az uszoda építé-
se, és a ki vitelező
vállalása szerint
ugyancsak ez év no -
vember 30-ig megtörténik az
átadás. A Vektor Kft. nyer te
meg a kivitelezésre kiírt pá lyá-
zatot, így a helyi munkát béké-
si vállalkozó fogja el végezni.

Egy 25x15 méteres úszóme-
dence és egy 8x15 méteres tan-
medence áll majd a vendégek
rendelkezésére. Az uszodához
szauna és egyéb kiszolgáló
helységek (öltözők, zu hanyzók,
stb.) fognak még tar tozni. Az
uszoda megépítése a fürdőfej-
lesztés első lépcsőfoka, a továb-
biakban a város – a lehetőségek
függvényében – tervezi a ter-
málvizes rész fejlesztését. 

Az építkezés költsége jelen
állás szerint 270 millió forint,

ehhez kell még szá-
molni különböző

járulékos költsé-
geket (gáz, vil-
lany, stb.), ami
mintegy 10
mil lió forintot

je lent, valamint a
területrendezés öt -

millió fo rintba fog kerülni. 
Az alapítvány részére 2008-

ban 540.967 Ft ér kezett.
Ezúton kö szönjük szépen.

Ebben az évben is várjuk fel-
ajánlásaikat, adományaikat.

A Békési Fürdőért Köz ala -
pítvány kuratóriuma minden
adományozó nevét egy dísz-
kötésű emlékkönyvben fogja
megörökíteni. A vállalkozókat
adományuk összege alapján az
alábbi támogatói fo kozatok
illetik meg: Arany fokozat
300 ezer Ft fölött, Ezüst foko-
zat 50 ezer-300 ezer Ft, Bronz
fokozat 50 ezer Ft alatt. 

Magánszemélyek 10000 Ft
támogatás felett nagyságrend

szerint, 10000 Ft támogatás
alatt névsor szerint kerülnek a
díszkötésű emlékkönyvbe.

(Az adományozott összeg
nagyságát nevük mellett
külön kérésre jelenítjük meg.)

Az átadást követően az
emlékkönyv a Békés Városi
Könyvtárban lesz kitéve köz-

szemlére. 
Ezen kívül az uszoda falán

egy emléktábla örökíti meg
azon vállalkozók nevét, akik
50.000 Ft vagy afeletti, illetve
azon magánszemélyek nevét,
akik 10000 Ft vagy afeletti
adománnyal járultak hozzá a
fürdőfejlesztéshez. 

Közös erővel indulhat az uszodaépítés!
Hogyan támogathatják a fürdőfejlesztést?
1.) Magánszemélyek adóbevallásuk elkészítésekor sze-

mélyi jövedelemadójuk 1%-át A Békési Fürdőért
Közalapítvány részére ajánlhatják fel. A Békési Für -
dőért Közalapítvány adószáma: 18386169-1-04

2.) Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a
Békési Fürdőért Közalapítvány alábbi számlaszámá-
ra átutalással vagy a mellékelt csekken fizethetik be
pénzadományaikat. A Békési Fürdőért Közala pít -
vány számlaszáma: 11998707-06273340-10000001
(ERSTE Bank)

A befizetett összegről az adókedvezmény igénybevéte-
lére az adóbevalláshoz szükséges igazolást állítunk ki.

Farkas Lászlóné
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Békési Újság – a legtöbb hír Békésről!



MIÉRT?
Annyi mindent nem értünk a velünk, s körülöttünk lévő

dolgokból! Tele vagyunk meg nem válaszolt kérdésekkel.
Miért? Miért kellett ennek így történnie? Miért kerültem ebbe
a helyzetbe? Miért pont velem történt ez meg? Úgy gondoljuk,
hogy a körülöttünk lévő dolgok nagy részére soha nem lehe-
tünk hatással. Rajtunk kívül való események, melyek vissza-
hatnak ránk, és alapvetően befolyásolják életünk menetét.
Sokszor úgy tűnik, hogy a tragédia vagy éppen a szerencse
játékszere vagyunk és ez ellen semmit sem tehetünk.

Isten azonban nem játékszernek teremtett bennünket!
Életünk minden eseményét Isten tervezte vagy engedte meg,
hogy ezáltal megtaláljuk Őt, közelebb kerüljünk Hozzá és
megerősödjünk Benne! Az Ő áldása az, hogy minden körül-
ményt felhasznál a javunkra. Aki pedig megtalálta Őt, az
Belőle táplálkozik és olyan lesz, mint sivatag közepén az oázis.
Többé már nem a sivatag, a körülmények uralkodnak, hanem
legyőzve a körülményeket, a sivatagot a legnagyobb szárazság-
ban is üde, zöld marad, mert mélyről jövő forrása van, valami
olyan, ami független a körülötte levő dolgoktól. 

Kedves Békési Újság olvasó! Sok nehézség érheti Önt, sok
miért merülhet fel nap mint nap, de ha személyesen találkozik
Krisztussal, az Úrral, átadja Neki az életét és Benne bízik,
akkor többé már nem kell félni a körülményektől, hisz saját
forrása, élete van! Azért imádkozom, hogy ismerje meg az
Életet, a Forrást, Krisztust és legyen egy boldog teljes élete a
legnehezebb időben is.                   Durkó Albert, lelkipásztor

4 2009. február 11.

Az Eötvös József tagis-
kola felső tagozatán taní-
tok. Nagyobbik gyermek-
em nyolcadikos nagyfiú,
kitűnő tanuló. Elsőbe lépő
kislányomnak játékos is -
kolába szoktatást ígértek
a tanítók, ami nagyon jó
eredményeket mutat az
első félév során. A roma-
magyar kérdést osztályon
belül nem tapasztaljuk, ez
ilyen kicsiknél még nem
téma.

Az embert amellett
dönt, amit a legjobbnak
tart. Ma gam és testvérem
is a Dr. Hepp Ferenc isko-
lába jártunk, majd később
kilenc évig ott dolgoztam
iskolai védőnőként. Bele -
láttam az ott folyó munká-
ba, a pedagógus-szülő kap-
csolatba, lát tam a tanárok
felkészültségét, a gyerek-
központúságot. Az alapo-
kat jól rakják le, felkészítve
a továbbtanulásra.

Hiteles köz-beszéd

BALOGH SZILVIA
orvoslátogató

PROROK ÁGNES
tanár

Eleinte nagyon ellene vol-
tam az Eötvös József iskolá-
ba íratásnak, de akkor meg-
győztek, mostanra pedig
csupa jó tapasztalataim van-
nak. A szülő-gyermek-pe da -
gógus hármasa jól működik,
partnerei vagyunk egymás-
nak. A gyerekek jól egymás-
hoz illeszkedtek. A kislá-
nyom szeret iskolába járni, és
ami a legfontosabb: öröm-
mel tanul meg tanulni. Elé -
ge dett vagyok mindezzel.

Elsődleges volt a területi
szempont, emellett a nyílt
napokat végiglátogattuk a
tagiskolákban, és mindent
egybevetve úgy ítéltük meg,
hogy Karacs Teréz tagiskola
lesz a megfelelő a kisfiunk-
nak. Jónak nevezhető az alsó
tagozatos tanári kar, az isko-
la felszereltsége, a szakkö-
rök. Ezek mind fontosak,
hiszen a gyerekek tanuláshoz
való viszonyát ezekben az
években kell megalapozni. 

DR. MARUNÁK

ISTVÁN
ügyvéd

GUBEKNÉ BARTYIK
ILDIKÓ
ápolónő

HOGYAN, MILYEN SZEMPONTOKAT
FIGYELEMBE VÉVE VÁLASZTOTTAK
ISKOLÁT GYERMEKEIKNEK TAVALY?

CUKORMENTES FINOMSÁGOK

A diabetikus csokoládékhoz és süteményekhez külön-
böző cukorpótlókat használnak. Ilyen a gyümölcscukor
(fruktóz). A fruktóz valamivel édesebb, mint a hagyo-
mányos kristálycukor és egészségesebb is! Egyes sütemé-
nyek ízesítésre különböző aszalt gyümölcsöket is lehet
használni. A hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyü-
mölcsvelő is igen finom édesség. Az ilyen „cukrokkal”
édesített csokik és sütik tehát igen szegények szénhid-
rátban és kalóriában. Ezért a fogyókúrázók is bátran
ehetik a finomabbnál finomabb édességeket! 

Most már Békésen is (Biobolt) kapható a RYN lábbe-
li, mely izületet és gerincet kímélő járást biztosít. 

Rubint Réka által fémjelzett natúr kozmetikumok ér -
keztek! Továbbra is kaphatók a Norbi termékek, diabetikus
élelmiszerek, lisztek, cukrok és egyéb egészséges termékek!

Dietetikus szaktanácsadás: minden első és harmadik
hét csütörtökén 16 órától Ökrösné Kis Éva várja Önt. 

Cím: Biotermékek Boltja&Norbi Update Shop 
Békés, Szánthó A. u. 5.

Telefon: 410-171, 20/22-37-822
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óra között

– Február elsejétől új sebész rendel Békésen a
Rendelőintézetben. Dr. Piriczky Béla sebész, baleseti
sebész és kézsebész szakorvos, aki minden nap rendel az
alábbi rendben: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken
8-14 óra, szerdán 10-13 óra között. A szakrendelés beuta-
ló nélkül igénybe vehető.

– Magyar Kézműves Remek oklevelet vehetett át
Balog Gáborné, békési mézeskalácsos. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara pályázata a magyar kézmű-
vesség múltból hozott értékeinek elismerését és bemuta-
tását szolgálja. Idén 22 pályázó munkája érdemelte ki a
Magyar Kézműves Remek címet, oklevelet tizenegyen
kaptak. Az alkotásokat Budapesten a Magyar Mezőgaz -
dasági Múzeumban állították ki.

– Mucsi András önkormányzati képviselő lépéseket
tett a városvezetésnél a Kecskeméti Ferenc és a Lengyel
Lajos utcák súlykorlátozásának ügyében. Továbbá jelezte,
hogy szükséges lenne a Legelő utca két részét a vasútnál
összekötő szakaszon a betonjárda sürgős korrekciója,
annak borzalmasan rossz állapota miatt. Szükségessé vált
továbbá a vasút melletti, Vasút sornál levő nádas levágása.

– A Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egye -
sü lete nagysikerű pótszilvesztert rendezett január 24-én.
A finom és bőséges szilveszteri ebédet a Békés Gasztró
Kft-től Gál László szállította. A mintegy 100 fő bulizó
nyugdíjas késő estig múlatott és ropta a táncot. Petneházi
Géza, állandó zenészünk, fergeteges hangulatot varázsolt
– tájékoztatott Balázs Imre egyesületi elnök.

– A Békési Kistérségi Óvoda Jantyik utcai tagóvo-
dájában a nemrég életre hívott ovi-galéria újabb alkotót
fogadott be. Január végén Csarnainé Tordai Katalin alko-
tásait állították ki.

– A Kulturális Központban már várják a jelentke-
zéseket „Az én hangom” énekversenyre. Korcsopor -
tok: 6-16 évesek, 17-35 évesek. Selejtezők április 10-én,
11-én, döntő április 24-én. Jelentkezés március 30-ig.
Nevezési díj: 1000 Ft. 

Rövid hírek Békésről

KÖZÉPKUTÁN, üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szo-
bás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első
emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában har-
madik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth
utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN,
Széchenyi téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉ-
SEN, Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. •
BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,9 millió. • BÉKÉ-
SEN, Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉ-
SEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉSEN,
Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 220
m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es, 2
szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Temesvári
utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában
125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-
es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5
szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház
eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,7 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás csa-
ládi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy
2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 12,5 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es,
2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió.

Fele létszámú országgyűlést, és lényegesen kevesebb
önkormányzati képviselőt szeretne az MSZP, akár már
2010-től. A kormányfő mi napi bejelentése mekkora felzú-
dulást keltett a népszerűségi felméréseket je lentősen veze-
tő ellenzéki  Fidesz-Magyar Polgári Szö vetségben, és sze-
mélyesen mit gondol róla Erdős Nor bert Békés és térsége
ön kormányzati képviselője, Békés alpolgármestere. Utá -
najárt a Békési Újság.

– Gyurcsány Ferenc az or -
szággyűlés létszámának csök-
kentéséről szóló bejelentése
véleményem szerint nem más,
mint figyelemelterelés a valós
problémákról. Kísértetiesen
emlékeztet Medgyessy Péter
azon közjogi javaslataira, ame-
lyek a végső bukásához vezet-
tek – nyilatkozta la punknak
Erdős Norbert, majd hozzátet-

te: A Parlament maximum 200 főre való csökkentésére egyéb-
ként a Fidesz képviselőcsoportja eddig 67-szer adott be indít-
ványt, amelyet az MSZP az állítólagos ellenzéki SZDSZ asszisz-
tálásával még csak napirendre se engedett tűzni, vagy rögtön
elutasított. Egyszóval Gyur csány bejelentésével azt szerette
volna elérni, hogy az emberek ne a gazdaság ka tasztrofális hely-
zetével, a csőd szélére került államháztartással, a romló élet-
színvonallal, a megszűnő munkahelyekkel és a saját és családjuk
kilátástalan jövőjével foglalkozzanak. Nem más ez, mint egy
újabb kommunikációs trükk. Ha Gyurcsány Ferenc valóban az
ország jövőjét tartaná szem előtt, akkor a gazdaság élénkítésé-
vel, a kis- és középvállalkozások terheinek csökkentésével, a
munkahelyek megmentésével, a nagyrészt már a létminimum
alatt élő családok helyzetének javításával foglalkozna, nem
azzal, hogy újabb és újabb ötleteléseivel elterelje a figyelmet
arról, hogy ő és kormánya képtelen kezelni a saját rossz kor-
mányzásuk és a világválság miatt kialakult helyzetet.

Erdős: csak blöff 
a kisebb Országgyűlés ötlete



– Mi a véleményed a mai
fiatalok tánctudásáról? 

– A zenei irányzatok elvi-
szik a fiatalokat. A klasszikus
táncok háttérbe szorultak és
az új divattáncok hódítanak.
Elsősorban azt a réteget lehet
megnyerni, amelyik tágabb
érdeklődésű, komolyabb gon-
dolkodású. Az általános iskola
első és második osztályosai
már taníthatók. Nekik még
nem állt be a csontozatuk, na -
gyobb a terhelhetőségük és
érdeklődőbbek, mint a náluk
idősebbek. Eleinte a szülői
ráhatás dominál, aztán a bará-
ti kör is komoly vonzóerő. 

– Mi az elsődleges cél? 
– Botlábú ember nincs. Egy

bizonyos szinten mindenki elsa-
játíthatja a táncot. Én úgy gon-
dolom, nem az a fontos mennyi-
re tud valaki táncolni, hanem
az, hogy szeresse azt. Célom,
hogy minél több em ber megis-
merje a klasszikus táncokat, és
kedvet kapjon a megtanulásuk-
hoz. Aki elég ki tartó, elhivatott,
tehetséges, abból le het verseny-
táncos. Eh hez mi biztosítjuk a
feltételeket. Je lenleg is van két
csoport, akik már megpróbál-
hatták tudásukat hobbitáncver-
senyen, akik közül reményeim
szerint versenykönyves (re giszt -
rált) versenyző is lehet. A kisebb
korosztálynál az adja az örömöt,
hogy bemutathatja tudását kö -
zönség előtt és si kere van. A
nagyobbak, akárcsak én, már

érzik és élvezik a mozdulat szép-
ségét, a mozgás örömét és tető-
től talpig táncolnak.

– Melyik igaz: táncpedagó-
gus, művészeti vezető?

– A diplomám szerint
modern társastánc pedagógus
vagyok. Valójában én is csak
egy táncos vagyok a sok
közül, csak a főiskolás és a
hosszú táncos éveim alatt
megszereztem a tudást ahhoz,
hogy továbbadhassam mások-
nak. Valahol pedagógus is kell
legyek azért, mert tánc köz-
ben az órákon a növendéke-
imnek a hozzátartozó viselke-
dési normákat is meg kell
tanítanom. Nem véletlen,
hogy régebben a tánciskolá-
ban tánc- és illemtanárok dol-
goztak.

– Mit jelent számodra a
siker?

– A Sárréti Táncsport
Egyesület aktív táncosa vol-
tam 16 évig, többször sikerült
dobogós helyezést elérnem.
Például egyéniben megyei 3.
helyet, formációs bajnokságon

országos 2. helyet. A siker ne -
kem most azt jelenti, hogy a
versenyzőpárosaink közül már
két párosnak is sikerült orszá-
gos versenyen szép ered-
ményt: 6. helyezést elérni. Az
Oláh Levente - Gyulai Dóra
páros a Junior 2. korosztály-
ban, a Békési Gergely – Bíró
Emese páros Ifjúsági korosz-
tályban. A legfrissebb siker
most januárban született
Csong rádon az Országos
Hob by Táncversenyen. Kevés
ifjúsági induló lévén csak ifi-
felnőtt korosztályban indul-
hattak a párosok és 19 párból
a 6. helyen végzett az Oláh
Levente - Kis Tünde páros.
Ők 13, illetve 15 évesek és 19-
20 éves felnőtteket utasítottak
maguk mögé.

– Annyit beszéltünk már
Kenyeres Csabáról, a táncpe-
dagógusról. De milyen Ke nye -
res Csaba, a magánember?

- Szarvason születtem és 13
éves koromig ott laktunk.
Utána költöztünk Békésre
családi okok miatt. Aktív tán-
cos voltam 2002-ig, azóta
meg tanítok. Főállású táncta-
nár vagyok. Bár az eredeti
szakmám férfiruha készítő, de
az érettségi után inkább a
Magyar Táncművészeti Főis -
kolát céloztam meg. Itt végez-
tem modern társastánc peda-
gógusként. A tánc hozott
össze minket a feleségemmel
is, mert engem kértek fel a
bécsi keringő betanítására a
szalagavatójukra. Ennek már
8 éve. Három esztendeje bol-
dog házasságban élünk Ágival
és a 6 hónapos kislányunkkal,
Emmával. Imádom a családo-
mat, ők a szemem fényei.
Meglehetősen tág az érdeklő-
dési köröm. Szeretek ping-
pongozni, horgászni, motoroz-
ni, biliárdozni, sétálni és
kirándulni a családdal. Csak
ezekre szinte alig marad
időm, mert ha megkeresnek,
felkérnek, nem tudok nemet
mondani és beszorítom az
újabb feladatot a már meglé-
vők közé. Ezúton is szeretettel
hívok és várok mindenkit, aki
táncolni szeretne, a Városi
Kulturális Központba a Fre -
golina Táncklubba. Bővebb
felvilágosítást a www.fregoli-
na.hu honlapunkon vagy a
kulturális központ irodájában
kaphatnak.                  Gugé

Következő lapszámunkban
interjút olvashatnak Vas Zoltán
kvízkönyv író és kiadóval.

52009. február 11.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe

fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet. 

Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

MÁR MEGINT MEGFÁZTAM!
Torokfájást okozó torokgyulladás az év minden napján

előfordulhat. A hideg italok, a huzat csakúgy, mint a nem
megfelelő öltözködés is, igen gyakran torokfájáshoz, meg-
hűléshez vezethetnek. A helyi, vagy  az egész testre kiter-
jedő lehűlés következtében, az egyébként legyengült im -
munrendszer nem tud védekezni a vírusok és a baktériu-
mok ellen, így azok könnyen behatolnak a nyálkahártya
belsejébe. Kialakul a fájdalom, kaparó, égő érzés, viszketés,
szárazság, fájdalmas nyelés, láz, hőemelkedés, rossz közér-
zet, étvágytalanság, fáradtság. A torokfájás az egyik leg-
gyakoribb panasz, amivel a betegek szakemberhez fordul-
nak. A torokfájás leggyakrabban a megfázást okozó vírusok
és baktériumok által létrejövő gyulladás, legfőbb tünete. A
nyirkos, hideg levegő, a hideg étel és ital gyengíti a nyálka-
hártya immunrendszerét, a kórokozók könnyebben hatol-
hatnak be a nyálkahártyába. A gátolt orrlégzés, fogékony-
nyá tesz vírus- és baktériumfertőzésre, amely torokgyulla-
dást is okozhat. Az egy-két hét után sem szűnő torokpana-
szokkal feltétlenül forduljon szakemberhez!

Én táncolnék veled…
„…de nem tudok, nem merek.” – Ezt Kerekes
Csaba tanítványai bizonyosan nem mondanák. Ők
tudnak, mernek és nem akárhogyan. A fiatal tánc-
pedagógust a munkájáról és önmagáról kérdez-
tem. A lelkesedés, a rajongás árad minden szavá-
ból, ha a táncról van szó.

Miskolctól zeng a magyar média, roma és zsidóügyeket
taglalnak hosszú internetes levelek, mégis úgy tűnik,
néhány magyar alszik, mint például azok, akik erre a
témára „vevők”. Mert a felvetett ügyek ugyan valósak, de
elterelik a figyelmet, nem arra figyelmeztetnek, hogy
romlik az ország állapota, és gyertek, fogjunk össze, szer-
vezzünk például egy olyan civil szervezetet, amely a kor-
mány, egyes minisztériumok költségvetését és döntéshoza-
talát monitorizálja, vagy közéleti személyek által aláírt
levélben kéri fel a polgári pártokat minden megyében,
hogy hiteltelen embereket ne állítasson parlamenti jelölt-
nek. Hanem olyan „ellenségekre” mutatnak, akikkel
szem ben mi, szegény áldozat magyarok tehetetlenek va -
gyunk. Pedig ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek
mind kivitelezhetőek, és valóban változtatnának az ország
életén (mert jelzik, hogy nem lehet bármit az emberekkel
megtenni). Ha hinnénk a konspirációs elméletekben,
akkor azt mondhatnánk, hogy az ilyen leveleket a kor-
mánypártok íratják meg, hogy ezzel foglakozzunk, erre
herdáljuk az energiánkat, és ne konkrét, gyakorlatias dol-
gokra fordítsuk teljes figyelmünket, például a ma uralko-
dó hatalom leváltására.

A ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület a
Zöld Pont Iroda közreműködésével ismét meghirdeti az
Élővíz-csatorna fotópályázatot „Miért szép az Élővíz-csa-
torna? 2008-2009” címmel.

A beküldendő képek témája kötetlen, az Élővíz-csatorna
egész szakaszát érinthetik. Témák például: az Élővíz-csatorna
régen és ma, évszakok, hidak, táj és az ember kapcsolata az
Élővíz-csatornával, hagyományos tájhasználat, növény és állat-
világ. Múltbéli, dokumentatív archív anyagot is szívesen fogad-
nak. Egy pályázó legfeljebb 10 képpel vagy sorozattal pályáz-
hat. A sorozat legfeljebb hat fotó lehet. Mérete: kötetlen, de
min. 20x30 cm a labormérethez igazítva, kiállítási formára
megvágva, szegély nélkül. A képek hagyományos és digitális
eljárással is készülhetnek, digitális effektek nélkül. Minden kép
hátoldalán és a kísérőjegyzékben feltétlenül fel kell tüntetni a
képek címét, a szerző nevét, lakcímét és telefonszámát. 

Beküldési határidő: 2009. április 22. a Föld Napja. 
Cím: KÖR-KÖVIZIG Titkárság, 5700 Gyula, Városház

utca 26.
A borítékra kérik ráírni: „Fotópályázat”. 
A legjobb alkotások készítői emlékplakettet kapnak, és

szponzori különdíjakat adnak át. A legjobb képekből kiállítás
nyílik. További információ Sós Imre elnöknél telefonon: 30/
205-94-70.

Fotópályázat az Élővíz-csatornáról



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Családi ház eladó, Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -
cserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre  nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Békésen, 3 szobás, étkezős családi ház,
melléképülettel és garázzsal eladó.
Érdeklődni: 70/ 94-23-090.
Két utcára nyíló, komfort nélküli ház
eladó. Víz, gáz, szennyvíz az udvarban.
Érd: 70/ 942-30-90.
A Balatontól 25 km-re Pamukon, kétszobás
családi ház, melléképületekkel, pincével,
nagy kerttel eladó. Érd.: 30/26-05-421.
Békésen a belvárosban, négyszobás csa-
ládi ház, sok melléképülettel, garázzsal,
két család részére, vagy vállalkozásra is
eladó. Érdeklődni: 30/ 26-05-421.
Békésen kétszobás, téglaépítésű komfor-
tos kockaház eladó. Szoc. pol. igénybe
vehető. Tel.: 20/ 20-60-161.
Háromszobás kertes ház eladó, csere
érdekel. 20/ 482-15-01.
Jó állapotban lévő, nem régi típusú ház
eladó. Gáz + központi fűtés, fúrt kút, sok
gyümölcsfa. Tarhos. Tel.: 429-210.
Eladó Békésen a Szarvasi úton kétszobás
felújított lakás. Érd.: 30/ 252-33-90.
Kandallófűtéses téglaépítésű háromszobás
ház sürgősen eladó. Érd.: Szélső u. 82.
Eladó a Kisvasút soron háromszobás ker-
tes ház nagy portával. Ugyanitt egy kutya-
ház. Érd.: Kisvasút sor 58.
Békésen a Mátyás király utcában tetőtér
beépítéses ház eladó vagy békéscsabai
kisebb házra értékegyeztetéssel cserélhe-
tő. Érd.: 30/ 97-77-600.
Fáy 10. mögött garázs kiadó vagy eladó
március elsejétől. Érdeklődni: 412-227.
A Piac közelében 2,5 szobás lakást cse-
rélnék a főtér közelségében lévő 10x10-es,
sátortetős nagyon jó állapotú házra. Aján -

latokat „Szerencse” jeligére a Kossuth 2.
alatti férfi fodrászatba kérek.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Dánfokon a Révhajó utcában 313 m2-es,
összközművesített (víz, szennyvíz, villany,
gáz az udvarban) építési terület sürgősen
eladó. 1,6 millió Ft. 30/ 263-66-53.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Békésen a Legelő utca 29. szám alatti
parasztház 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
Békés, Summás u. 3. Tel.: 30/ 38-68-965.
Békésen, csendes helyen a városközpont-
hoz közel felújítandó vagy lebontandó két-
szobás ház 1067m2-es összközműves tel-
ken eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni:
70/ 70-159-05.
Komfortos, javításra szoruló parasztház,
mel léképülettel 4 millió forintos irányá-
ron eladó. Békés, Hajnal u. 19. Tel.: 30/ -
85-81-911.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), ve -
gyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 5,8 millió
Ft. Telefon: 30/ 48-63-178.
Eladó a  Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, 2 szobás, erkélyes
lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyhaszekrény, redőnnyel felszerelt abla-
kok, az erkélyen előtető. Kertes házra
csere szóba jöhet. Irányár: 5,8 M Ft.(Az ár
alkuképes) Érdeklődni: 70/ 325-22-18.
Ház eladó a Szendrey utcában. Irányár:
6,2 millió Ft. Érd.: 30/ 35-39-534.
Kétszobás kertes ház eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. 30/ 36-47-670.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Másfél szobás lakás eladó. Irányár: 8,2
millió Ft. 30/ 36-47-670.
Békésen a Fáyn 1+2 félszobás lakás
garázzsal, pincével eladó. 9,5 millió Ft.
Tel.: 414-605.
Békés központjában 62 m2-es második
emeleti felújított, egyedis, téglablokkos,
nagy erkélyes lakás igényesnek eladó. Ár.:
9.9 millió Ft. Érd.:20/ 33-86-400.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Padlásteres, két fürdőszobás, két gará-
zsos ház eladó Békésen az oncsai város-
részen, nagy portával, gyümölcsfával.
Irányár: 10,5 millió Ft. Megbízható sze-
mélynek albérletbe is kiadó. Telefon: 30/
387-90-31.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. Két szoba + ebédlő,
felújított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9
millió Ft. Érd.: 70/ 617-50-12.
Kétszobás, ebédlős családi ház eladó az
Ótemető utcában. Óvoda, bölcsőde 3
percre. Irányár: 11 millió Ft. Érd.: 70/ 617-
50-12.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. Ár: 11,5 millió Ft. 70/ 234-64-19.
Békés központjában 70 m2-es, 2,5 szobás,
nyugati fekvésű, erkélyes, II. emeleti, szép
világos, jól karbantartott lakás eladó. A
szobák külön bejáratúak, a fűtés közpon-
ti, a ház egyedi kazánnal rendelkezik. Ár:
12 millió Ft. Tel.: 70/ 234-64-19.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
Békésen eladó a Báthory utca 16. sz. ház
padlásteres, 3 szobás, 2 fürdőszobás,
ebédlős, fűtés: gáz + kandalló.
Melléképület, garázs, tároló helyiségek.
Irányár: 14,8 millió Ft. Tel.: 30/ 31-45-802.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.
Békésen a Szőlő utcában 150 m2-es, 4
szoba + étkezős, 2 fürdőszobás, tetőte-
res, igényesen felújított, hőszigetelt, klí-
más családi ház beépített bútorokkal, 1015
m2-es parkosított telken, 100 m2-es mel-
léképülettel (két garázs, két műhely, egy-
egy fűthető, két kamra), ipari árammal,
gáz- vegyes tüzelésű kazánnal, esőbeálló-
val eladó. Telefon, kábeltévé és internet
van. 29 millió Ft. Tel.: 20/ 937-66-03.

KIADÓ INGATLAN

Békésen a Szarvasi útra nyíló garázs
kiadó. Tel.: 414-123.
Garázs kiadó. Érd.: 30/ 327-21-39, 417-
279.

INGATLANT KERES

Békésen egy- vagy kétszobás lakást ven-
nék vagy bérelnék a buszvégállomás kö -
zelében! Sürgős lenne! Ajánlatokat a
70/322-84-53-as számra várok.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300
000 Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Malomasszonykertben a járdás dűlőben
2936 m2 kert eladó. Tel.: 30/ 218-39-67.
Malomasszonykertben a 2. dűlőnél egy
864 m2-es kert eladó. Rajta faház, villany,
2 fúrt kút, WC, kis szerszámos. Ára: 160
ezer Ft. Érd.: 70/ 588-04-67.

Malomasszonykertben 6,5 kvadrát kert
fúrt kúttal és két épülettel eladó. Érd.:
634-045.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.
Nagykertben kövesúthoz közel 5 kvadrát
lucernaföld eladó. Telefon: 415-268.
VI. kerületben 2200 m2 10 AK szántó ker-
tek szélén, vízvezető csatorna mellett ol -
csón eladó. Telefon: 415-753. Vadászok -
nak vadetető helynek ajánlom.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
TZ4K kistraktorhoz való újszerű állapotú
talajmaró eladó Békésen. Hasonló kis trak -
torokhoz is hozzákapcsolható. Tel.: 30/
433-79-89.
Háromkerekű 50 cm3 Honda robogó
eladó. Tel.: 30/ 352-20-06.
Négyütemű Trabant Limusin eladó jó álla-
potban. Műszaki érvényesség 2010. 02.28-
ig. Irányár: 110 ezer Ft. Érd.: 20/ 770-58-33.
Eladó egy Trabant motoros négykerekű
Traktor utánfutóval százezerért. Valamint
egy kéthengerű 125 MZ motoros kistraktor
húszezerért, egy Pannónia motorblokk
hétezerért. Tel.: 70/ 58-80-467.
Fiat Uno és utánfutó eladó. 70/ 391-24-97.
Fiat Brava 1.4 szgk., 125 MZ motor, traktor-
hoz vizsgázott utánfutó, rotakapa kocsival
eladó. Békés, Zöldfa u. 1. Telefon: 30/ 45-
23-938.
20 hó műszakival Renault 19-es diesel
eladó. Lemez alufelnivel + váltóval, kup-
lungtárcsával, generátorral eladók. Tel.:
70/ 277-01-74, este.
Renault 19-es dízel eladó. Vonóhorgos,
háromajtós, műszakis autót cserébe
beszámítok 1100 cm3-ig, Trabant Combit
is. 70/ 292-12-35.
Simson S51-es motorkerékpár eladó.
Motorilag jó állapotban van. Ára 32 ezer Ft.
Érd.: 70/ 588-04-67.
SB 51-es Simson felújítva eladó. Érd.:
Szélső u. 82.

ÁLLAT
Kitűnő szülőktől származó fajtatiszta rot-
weiler kiskutyák eladók oltva, farokvágva,
féregtelenítve. A kutyusok február végétől
elvihetők. Tel.: 70/ 94-38-527.
Mopsz kutyák eladók vagy elcserélhetők.
Tel.: 70/ 286-71-40.
Egy gyönyörű, lakásban tartott puli kutyá-
nak szerető gazdát keresek, költözés
miatt. Tel.: 20/ 98-30-794.

TÁRSKERESÉS
165/65/67 éves egyszerű nyugdíjas férfi
társat keres komoly kapcsolat céljából
egyszerű asszony személyében, aki hoz-
zám tudna költözni. Békés és vonzáskör-
zetéből. Telefon: 30/ 585-05-18.

MUNKA
Megbízható, negyven év körüli hölgy idős
néni vagy bácsi gondozását vállalja, vagy

gyerekekre vigyázna akár éjjel és nappal.
Takarítást és egyéb házkörüli munkákat
vállalok. Érd.: 30/ 84-16-487.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felké-
szí tés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi
munkavállalásra. Tel.: 30/ 476-93-80.
Matematikából korrepetálást vállalok. Tel.:
634-943.
Takarítást, idősek gondozását naponta
vállalom 8-15 óráig. Telefonszám: 70/ 35-
45-862.
Angol, német, olasz nyelvből korrepetálást
vállalok. Tel.: 70/ 40-53-159.
Gyermekfelügyeletet, idős emberek fel-
ügyeletét és ellátást vállalom. Érdeklődni
az esti órákban: 643-221.
Szociális gondozó és ápolónő vagyok,
idő sek gondozását vállalom. Mosok, fő -
zök. Ház körüli munkát, bevásárlást válla-
lom. Tel.: 70/ 588-04-67.
Könyvelési és adminisztrációs feladatok
ellátásában másodállást vállalnék. Tel.:
30/ 852-93-58.
Friss nyugdíjas nő négyórás munkát vál-
lal. Érd.: az esti órákban: 643-221.
Eladói végzettséggel munkát vállalnék sür-
gősen. 30/ 719-12-10.
Cipzárcsere, javítás. Gyors, olcsó. Békés,
Hajnal u. 19. Tel.: 30/ 85-81-911.
Lomtalanítást, törmelék- és trágyakihor-
dást vállalok lovas kocsival. Békés, Hajnal
u. 19. Tel.: 30/ 85-81-911.
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/ 402-23-39-es számon.
B kat. jogsival, érettségivel, számítógépes
ismeretekkel, délutáni, hétvégi munkát
keresek. Érd.: 70/ 508-69-36, 13 óra után.

EGYÉB
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 20/ 943-41-13, a
délelőtti órákban vagy este 16 óra után.
Márkás Pentium 3 számítógép LCD moni-
torral eladó 40 ezer forintért. Érdeklődni
lehet a 412-922-es vagy a 70/ 708-48-57-
es telefonszámon.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zon-
gora eladó. Bútordarabnak is mutatós.
Irányár: 80 000 Ft. Tel.: 643 553, 20/ 56-
47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/ 467-13-39.
190 literes hűtőszekrény kitűnő állapotban,
áron alul eladó, 11 ezer Ft-ért. Érd.: 20/
384-09-87.
Régi kisbírói dob, két darab 1942-es mű -
ködőképes benzines öngyújtó, 256 Mb-os
PCI-expresszes videókártya, régi fényké-
pezőgép, 2 darab tükrös szekrény, 2 darab
100 éves könyv eladó vagy elcserélhető.
Érdeklődni: 70/ 508-69-36.
Eladó gyári egytalicskás betonkeverő jó
állapotban. Érd.: 20/ 491-22-01.
Eladó egy darab HP tintasugaras nyomta-
tó, egy darab Rowenta hajkreppelő, egy
zsák plüssállat, egy Hajdú 60 literes vil-
lanybojler illetve fürdőszobai tartozékok
egy db beépített csempe kályha. Árak
megegyezés szerint, illetve csere lehető-
ség felültöltős automata mosógépre. Érd.:
30/ 924-76-46.
Termotéka 20-as gázkazán 5000 Ft, gáz-
tűzhely 8000 Ft-ért eladó. Érd.: 30/ 32-
63-629.

Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
180 Ft/db áron eladó. Valamint kb. 25 kéve
kukoricakóró szintén eladó. Tel.: 30/ 433-
79-89.
Nagyobb mennyiségű cirokszakáll eladó.
Érd.: Mangó Zoltánné, Békés, Lánc u. 62.
(a Puskaporosnál).
Kétszemélyes heverők eladók. Békés,
Zöldfa u. 1. Telefon: 30/ 45-23-938.
P4-es alig használt számítógép olcsón
eladó. Tel.: 30/ 907-64-21.
T-Mobilos Alcatel színeskijelzős, és egy
gyárilag kártyafüggetlen Motorola F3 mo -
biltelefon eladó. Telefon: 30/ 54-299-54.
Szántóföldi kombinátor eladó. Unimat 2,8
Kis kőrösi, újszerű állapotban. 30/232-29-89.
Fűszerpaprika akciós áron eladó. ÉTI-25-ös
gázkazán sürgősen eladó. Érd.: 634-457.
Eladó egy aranysárga kétszemélyes reka-
mié nagyon jó állapotban, 2 db fotel és
gyermekheverő, régi konyhaszekrény, régi
kerek asztal. Egy üdülési csekk. Érd.: 20/
47-79-440.
Eladó egy Dimarson DM-R956-A HDD& -
DVD recorder. Tel.: 30/ 66-23-229.
SPA típusú méregtelenítő készülék újsze-
rű állapotban eladó. Érd.: 30/ 69-46-195.
Eladó egy ruhásszekrény, 2 db tonet szék, 1
db asztal, 2 db színházi fotel, 1 db mikrohul-
lámú sütő, zsíros bödönök, befont pálinkás
demizsonok olcsón. Tel.: 20/ 98-30-794.
Eladó sertésetető cementvályú, 1 db női
ke rékpár, 1 db cefrés hordó, 1 db ter-
mény daráló. Tel.: 20/ 98-30-794.
Eladó régi konyhabútor olcsón. Tel.: 643-
221, az esti órákban.
Tükrös akvárium, 150 literes eladó. 70/
944-53-27.
Elektromos biciklibe új akkumulátor áron alul
blokkal igazolva eladó. Érd.: 70/ 201-76-17.
A Kecskeméti utca 54. szám alatt szek-
rénysor, dohányzóasztal, fotelok, centrifu-
ga eladó. Tel: 412-806, 13-15 óráig.
Kalapácsos terménydaráló villanymotor-
ral, morzsolóval eladó. Ugyanitt fa cefrés
hordók, kertigép után kocsi eladó. Érd.:
30/ 279-36-59.
Eladó Pierre Cardin babakocsi lábzsákkal,
esővédővel, zöld kockás színű. Ára: 16500
Ft. Érd.: 20/ 803-95-75.
Nagyon jó állapotban lévő olajkályha
eladó. Békés, Asztalos u. 21.
Nokia mobiltelefon, üzemképes, jó állapot-
ban 5000 Ft-ért eladó. Tel.: 20/331-30-09.
22-es elektromos meghajtású húsdaráló
és egy kolbásztöltő eladó. Ár: megegye-
zés szerint. Telefon: 30/ 54-299-54.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely pa -
lackkal eladó. Érdeklődni: 20/886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétré-
szes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi ru -
ha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 70/325-2218
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős  menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-
zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
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Február van, éledezik a
természet. Február másodi-
ka jeles nap a gazdák és ker-
tészek életében, Gyertya -
szentelő Boldogasszony ün -
nepe. Valamikor innen szá-
mították a gazdasági évet.
Ez a dátum a gyümölcsfák
ápolása szempontjából is
fontos, megindul bennük a
nedvkeringés.

Zöldséges kertben már
meg tehetjük az előkészülete-
ket a veteményezéshez. Alap -
vető, hogy a kívánt zöldségből
a számunkra legmegfelelőbb
fajtát válasszuk. Válo gassuk
át vetőmagjainkat. A régi
magvak csírázóképességét el -
lenőrizzük, és ha nem jó, in -
kább dobjuk ki. Ha friss mag-
vakat veszünk, azokat a fajtá-

kat keressük, amelyek beteg-
ségekkel szemben ellenállóak.

Készítsünk melegágyat.
Eh hez már február elején be -
hordhatjuk a fűtésére szolgáló
trágyát. Legjobb a friss lótrá-
gya. A jól betaposott trágya-
réteg fölé kb. 20 cm- 30 cm
termőtalajt szórunk. A talaj
már február végén bemeleg-
szik, és veteményezhetünk.
Salátát, korai karalábét, retket
vethetünk.

Az egészséges, élő talaj
nagy szerepet játszik a vete-
ményesben, a növények éle té -
ben. A hasznos mikroorganiz-
musok nem csak a növény
gyökerein, hanem egész felü-
letén jelen vannak. Feladatuk,
hogy segítsék megvédeni a
növényt a betegségokozók

támadásaitól. A jó módszer
az, ha segítjük a mikroflórát
ebben a munkában. Az érett
komposzt vizes oldata megfe-
lelő erre a célra. A komposzt-
kivonat növeli a védekező
képességet.

A kivonatot úgy készít-
sük, hogy egy rész érett
kom posztot négy rész vízzel
összekeverünk, legalább tíz
napig állni hagyjuk, miköz-
ben naponta jól felkeverjük.
Permetezés előtt az anyagot
átszűrjük. Kez detben 20 li -
ter vízhez 1 liter oldatot ad -
junk, nedves időben tömé-
nyebb, száraz időben hígabb
oldatot használjunk. Ezt 10-
14 naponként ajánlatos meg-
ismételni.

Dacziné 

Kerti kalendárium
FEBRUÁR

Zebra létesül 
a Szarvasi úton

Gyalogos átkelőhely létesül-
het nemsoká a 4644. jelzőszá-
mú úton, miután nyert a
városnak a Közlekedésfej -
lesztési Koordinációs Köz -
pont hoz benyújtott pályázata.
Az összesen 1,6 millió forint
összköltségű projekt kilenc-
ven százaléka támogatásként
érkezik. A zebra felfestése és a
közlekedési táblák kialakítása
mellett az összeg legnagyobb
része, mintegy egymillió fo -
rint a kötelező megvilágításra
fordítódik.

A Murony-Békés közti
4644. számú közutat az
elmúlt hónapokban felújítot-
ták, a mostani gyalogos átke-
lőhellyel pedig a tömbházas
területen válik biztonságosab-
bá a gyalogos közlekedés. 

Ebéddel indította az
évet a Kertbarát Kör

Ahogyan tavaly, idén is mintegy százfős
ebédet rendezett a Békési Kertbarát Kör a
Dübögő étteremben, és ezzel indította az új
évet. Az egyesület elnöke Szabó Imre rövid
köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a
civil szervezet tagsága havonta, mindig a
hónap utolsó szerdáján találkozik. A téli idő-
számítás idején 16, a nyárinál 17 órától szervezik meg kertészet-
tel összefüggő szakmai előadásaikat, melynek helyszíne immár a
Hőzső utcai Nyugdíjasok Háza. Emellett idén elmennek a hód-
mezővásárhelyi mezőgazdasági kiállításra április végén, vala-
mint segítik a városi tavaszi nagytakarítást, és termékbemutató-
val állnak az érdeklődők elé a Madzagfalvi Napokon. 

A díszvendégként megjelent Izsó Gábor polgármester segít-
séget kért a kertbarát kör tagjaitól, hogy adjanak ötletet, mit
kezdjen a városvezetés a település körüli kertekkel, amelyek
sokszor kihasználatlanok. 

Szabó Imre lapunk olvasóinak még elmondta, az egyre idő-
södő egyesületi tagság végső célja, hogy minél több szép, ren-
dezett kert legyen Békésen.                                          Sz. K.



Békés város képviselő-testülete január 29-i
ülésén Dr. Pálmai Tamás és Mucsi András
kereszténydemokrata önkormányzati képvise-
lők 152 ívet adtak át Izsó Gábor polgármester-
nek, amelyben a lakosság aláírásával fejezi ki a

Békés-Gyula buszjárat támogatását. A több
mint 1300 aláírást tartalmazó lapokkal Izsó
Gábor alátámaszthatja a békésiek azon igényét,
amely szerint szükség van a közvetlen járatra.
Az aláírásgyűjtés tovább folyik.
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Csodás szubkultúrára akad, aki alámerít-
kezik a XX. század végének városi létében.
Az angolok azt mondják: az én házam az én
váram – Magyarországon ez már az autóra is
igaz. Aki nyitott szemmel közlekedik –
tegyünk is így! – az autófeliratoknak egész
kasztjait különítheti el. 

Trabantokat már alig látni, így a legked-
veltebb, fokozott (ön)irónia céltáblájává vált
autó – a kisember kiskocsija - a  Polski Fiat.
A szerető gazdik ilyen feliratokkal látták el
hűséges fegyverhordozójukat: „Kinderto -
jásban találtam.”, „Ha megnövök, Merci le -
szek.”, „0-18 cm hat másodperc alatt.”, „a
búcsúban lőttem”. „A kocsi 100 Ft-os érmé-

vel működik.”, „Minőségét megőrzi: lásd a
doboz alján.” „A játék 3 éven aluli gyermek-
nek nem adható, mert lenyelheti vagy
leszippanthatja az apró alkatrészeket.”
„Porschém is van – de most sietek.”

A BMW-k, Mercedesek oldalán aztán már
más típusú feliratok találhatók. „Üdvözöllek
a visszapillantómban.” „Sponsored by
Father.” „Ez az én autóm – a Suzuki legyen
a tiétek!” 

Figyelemre méltó felirat verbális agresszo-
roknak: „Ne dudálj, ne villogj, küzdj!” „Az
Isten háta mögött vagy.” Végül egy gyöngy-
szem: „Dudálj csak – most cserélek tárat.” 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
APÁMÉ – OSZT?

Február 14. szombat 10-12 és 13-15 óra
Ökológiai növényvédő tanfolyam. A részvétel
ingyenes.
Kulturális Központ

Február 16. hétfő
Nagycsaládos Egyesület ingyenes ortopédiai szű-
rővizsgálata. 
Kulturális Központ 

Február 17. kedd 18 óra 
Férfi kézilabda edzőmeccs: Békési FKC-Új kí -
gyósi KC.
Sportcsarnok

Február 18. szerda 19 óra
Az ajándék gésa – színházi előadás. Vígjáték két
felvonásban a Körúti Színház színművészeinek
előadásában.
Kulturális Központ

Február 20. péntek 14 órától
Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubfoglalko-
zása. Előadás a diabetikus gyógyszerek hatásme-
chanizmusáról. Előadó: dr. Kecskeméti Ferencné
gyógyszerész.
Nyugdíjasok Háza

Február 20. péntek 18 órától
Szegedi Kis István Református Gimnázium
gombavató ünnepség.
Kulturális Központ

Február 20. péntek 19 órától
Jótékonysági Karacs bál. A zenét a BIBUCZI ze -
nekar szolgáltatja. Belépőket elővételben a Ka -
racs Tag intézmény titkárságán lehet vásárolni,
ára 3800 Ft.
Dübögő étterem

Február 21. szombat 10-12 és 13-15 óra
Ökológiai növényvédő tanfolyam. A részvé-
tel ingyenes.
Kulturális Központ

Február 22. vasárnap 8 órától
Nemzetközi utánpótlás teremlabdarúgó tor -
na. Részt vevő csapatok: Vágfarkasd (Szlová -
kia), Gyer gyószentmiklós (Románia), Szolnoki
Máv FC, bu dapesti REAC, Hajdúszoboszlói
FC, Battonyai TK, Békéscsabai Jamina SE,
Békési Futball Club ifjúsági csapata.
Sportcsarnok

Február 23. hétfő 18 óra
Ingyenes Irodalmi Kávéház békési roma költők
verseivel és Horváth Elek muzsikájával.
Kulturális Központ Kápolnaterme

Február 24. kedd 8-10.30 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

Február 25. szerda 16 óra
Klubfoglalkozás a Békési Kertbarát Körnél.
Téma: gyümölcsfák tél végi ápolása, lemosó per-
metezés. Előadó: Hégely László ny. tanár.
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 14-25. KÖZÖTT
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Január 27-én ünnepelte
100. születésnapját Békésen
Pocsai Istvánné. A kerek
évfordulón gyermekei, uno-
kái, dédunokái mellett a város
nevében Izsó Gábor polgár-
mester virágcsokorral és aján-
dékcsomaggal köszöntötte őt.

Elmaradhatatlan kérdés
ilyenkor, hogy vajon mi a
hosszú élet titka. Az idős
hölgy ugyan csekély étvágyú,
keveset evett világéletében, de
az édességeket nagyon szereti
még ma is, emellett a kemény
munkát és az örökös mozgást
tartja éltetőnek. Zsófi nénit
így száz évesen is minden
érdekli, imád például kereszt-
rejtvényt fejteni.

A polgármester is köszöntötte 
a százéves Zsófi nénit

A képen (balról jobbra): Tárnok Lászlóné aljegyző, a száz éves Pocsai
Istvánné, és Izsó Gábor polgármester

Folytatás a címoldalról
Emellett pályázatokból és

a lakosoktól kapott összegek-
ből tartják fenn magukat.
Tavaly a Nemzeti Civil Alap -
prog ram tól elnyert 300 ezer
fo rintból két elektromos
robogót vásárolták, ezeket
tavasztól a terménylopások,
kerti lopások megakadályo-
zása ér de kében akarják
bevetni. Ter vezik videoka-
mera beszerzését is, hogy tet-
tenérés esetén a bizonyítást
könnyebben vé gigvigyék. 

Gyarmati Sándor mindehhez
hozzátette: a világ eldurvult,

virágzik az értelmetlen vanda-
lizmus, a gyerekek egyre erő-
szakosabbak. Ezek teszik indo-
kolttá, hogy például az Eötvös
tagiskolában állandó portaszol-
gálatot látnak el. A gyerekbű-
nözésről a polgárőrök elnöké-
nek személyes véleménye, hogy
a gyerek ma korábban érnek
testileg, emellett pontosan tud-
ják, hogy nem kaphatnak bün-
tetést 14 éves kor alatt. Egyes
bűnszervezetek felhasználják
őket a bűncselekményekhez,
ami megengedhetetlen. Érde -
mes volna büntethetőség alsó
korhatárát 12 évre szállítani. 

A polgárőrök életét nehezítő
két jelenséget említett még az
elnök. Az egyik a cégautó adó
problémája, amely – bár szer-
vezetük közhasznú – őket is
érinti, lévén két autót tartanak
fenn a 24 órás járőrszolgálthoz.
A másik pedig a költözés kér-
dése. A jelek szerint a Ko rona
utca 3. szám alól idén el kell
költözniük, ehhez az önkor-
mányzat segítségét kérték.
Gyarmati Sándor lapunkon ke -
resztül üzent a városvezetés-
nek: bízzanak több feladatot
rá juk, hogy a városért még
töb bet tehessenek.        Sz. K.

A bűnözés és az erőszak 
ellen lépnek fel a polgárőrök

Vállalkozói fórumra invitálták Békésen a
helyi vállalkozások vezetőit január 26-án. A
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Köz -
hasznú Alapítvány a békési önkormányzattal
közösen teremtette meg a lehetőséget, hogy
tájékoztassa a vállalkozókat az alapítvány lété-
ről és működéséről. Izsó Gábor polgármester
számára – mint kifejtette - különös jelentősé-
gű a vállalkozók és vállalkozásaik létének nyo-
mon követése és javítása, ezért a városvezetés

mindent megtesz az inkubátorház megvalósí-
tása érdekében. 

A fórumon pénzügyi és szakmai tanácsokat
kaphattak a megjelentek. Az alapítvány mun-
katársa, Petényi Roland a szervezet működését,
az igénybe vehető hitelkonstrukciók és anyagi
források lehetőségeit mutatta be rövid előadása
keretében. A megjelent vállalkozók hasznos
információkkal gazdagodhattak a fórumot
követő kötetlen beszélgetés során is.

Fórumot tartottak a vállalkozóknak

1300 aláírás gyűlt össze 
a Békés-Gyula buszjáratra
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Horgász
szemmel

Sokszor lejártunk még a

Hármas-Körös alvízére. Szinte

mindig bő fogásban volt ré -

szünk egérjáráskor. Sajnos ez a

múlt évben már nem ismétlő-

dött meg. Mindig reményked-

ve vártam az egérjárás idősza-

kát, de az időjárás nem kedve-

zett az egereknek, és nyilván az

áradásokkal sem maradt har-

csa és balin az alvízen. A hal-

bőségek nem követik egymást

rendszerűen, függ a tavaszi

áradástól és az aszálytól is. Sok

túlkapást is tapasztaltam a

horgászoknál. 

Mivel harcsára horgászunk,

azt hinnék kemény cuccokra

van szükség. Semmiképpen

sem: egy kemény bot és egy

nagy orsó a tizedik dobásra

kikészítené a csuklónkat, ezért

az ideális körösi harcsapergető

felszerelés egy kb. 270 cm 50-

60 g bot és hozzá illően egy

könnyű futású 40-es orsó, 015-

017-es fonott zsinór. A harcsák

nagy része kb. 1-6 kg között

van, ez a felszerelés elbirkózik

egy 20-30 kilós példánnyal is.

Szekerczés Sándor

KÖRÖSÖK KÖRÉBEN
4. RÉSZ

SPORT

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL

A kulturális központ Kápolnatermében díjtalanul, március 4-ig tekinthető meg
a NaturArt - Magyar Természetfotósok Szövetsége az Év Természetfotósa 2008
című kiállítása: 42 nagyméretű, színpompás, remekül megkomponált fénykép
az állat- és növényvilágról, természetről. 

A férfiaknál a Békési TE két csapata küzd az
élvonalban. Mind az extraligás első csapat,
mind az NB I-ben szereplő második team a
hetedik helyen zárta az őszi szezont. A már
tartó tavaszi idényt az extraligás team a Szeged
ellen vereséggel indította (6:2), de aztán
Szombathelyen javítottak (6:2), míg az NBI-es
csapat szintén kikapott a Makótól itthon
(13:5), de javított Jászberényben (10:8). 

Balogh József úgy nyilatkozott, hogy tovább-
ra is a hatodik-hetedik helyezés megnyerése a
kitűzött cél. Ebben kulcsszerepe lehet az őszi
idényben kimagaslót nyújtó dr. Bohács Gábor -
nak, míg Klampár Tibortól valamivel jobb tel-

jesítményt vár a vezetőedző. A csapatot erősíti
még Sebestyén Péter, valamint tavasszal lehető-
séget kap Baranyi József is, aki ősszel még az
NBI-es második egység vezéregyénisége volt.
Rajta kívül Csarnai Gábor, Tarkó Áron,
Botyánszki Csaba, Sebestyén Sándor és Lukács
Tibor alkotja a csapatot. 

Balogh József vezetőedzőnek és stábjának
egyre nehezebb az extraligás és a két NBI-es
csapat szerepeltetése a magyar bajnokságban,
hiszen ennek jelentős költségei vannak. A főtá-
mogató békési önkormányzat mellett néhány
kisebb szponzor segíti a szakosztályt, de újabb
támogatókra is számítanak.

Bajnok lehet 
női asztalitenisz csapatunk

Kiegyensúlyozott és kiváló teljesítményé-
nek köszönhetően az első helyen zárta a
2008-2009-es első osztályú bajnokság kele-
ti csoportjának őszi szezonját a Békési
Torna Egylet női csapata. A lányok jelenleg
is vezetik az élvonalbeli bajnokságot.

A Haraszti Nóra, Szabó Brigitta, Sipos Re -
náta, László Adrienn, Póth Eszter összetételű
békési egység az őszi fordulók során egyetlen
vereséget sem szenvedett, döntetlenjük is csak
kettő volt, így maguk mögé utasították a tel-
jes mezőnyt, benne a Nyíregyházát és a sport-

ágban igencsak jól csengő nevű Statisz tika
együtteseit. A békésiek jól kezdték a tavaszi
bajnoki szezont is, hazai pályán simán verve a
Vecsést (18:0). A legnagyobb lépést a bajnoki
cím felé azonban akkor tették, amikor taktikus
versenyzéssel idegenben bravúrral, négyórás
csatában sikerült legyőzniük a második helyen
álló Nyíregyházát, amely ősszel egy vereséget
gyűjtött (Békésen), míg az összes többi mecs-
csét megnyerte. A 11:7-es békési győzelem azt
jelenti, hogy immár pontelőnnyel vezetik a
tabellát. Edző: Jámbor Zoltán.

A Békési TE NBI-es nő asztalitenisz csapata, amely a bajnoki címre tör 

Helyesbítés
Előző lapszámunkban a Tanyákon élőknek akar segíteni

a Nemzetőrség című cikkben elírás történt. A mondat
helyesen így szól:

„A Nemzetőrség az elmúlt évben 2200 munkaórát tel-
jesített Béké sen, Békéscsabán, valamint Kondoroson a
közbiztonság érdekében.”

Az érintettektől elnézést kérünk. – a szerkesztő

Végetért az immár hagyományossá vált „Vektor Kupa” kispá-
lyás labdarúgó bajnokság Békésen. A bajnokság végeredménye:

Öregfiúk
1. Picasso (a csapat tagjai: Karács Zoltán, Dr.Bányai Tivadar,

Burai Sándor, Dr.Petrovszki István, Dr.Gurzó Zoltán, Bora
Imre, Antman Artúr, Hímer József, Pápa Lajos, Zsíros
Gyögy, Gazsó Pál, Lenkefi Tibor, Péter Gábor, Zsidó Csaba) 

2. Vem-Démász
3. Bé-Kiss Bútor
Legjobb kapus: Budai Gábor (Csapó Pékség)
Legjobb játékos: Burai Sándor (Picasso)
Gólkirály: Sztruga Zsolt (Bé-Kiss Bútor) 12 góllal 
Amatőr
1. Kamion (a csapat tagjai: Juhász Lajos, Bécsi Zoltán, Váradi

Attila, Pataki János, Juhos Csaba, Fodor Sándor, Seller
László, Kálmán Tibor, Kálmán András, Bondár Tibor,
Nagy Ákos, Szabó János, Víg Péter, Nánási Imre) 

2. Betty Fehérmenű
3. Ódium Lottózó
Legjobb kapus: Dominik Mihály (Ódium Lottózó)
Legjobb játékos: Kardos Imre (Ódium Lottózó)
Gólkirály: Czinanó Egon (Hasasok) 25 góllal

A Kamion nyerte a Vektor Kupát

Második a felkészülési 
tornán a BFKC

Edzőmérkőzésekkel és a hétvégén Kiskunfélegyházán egy
tornán való szerepléssel hangol a bajnokság tavaszi idényére az
Erste-Békési FKC. Férfi kézilabda csapatunk a négy NBIB-s
csapat részvételével rendezett Rollersped-kupán a második lett,
miután magabiztosan verte a szegedi Tisza Volán II-t (32-27),
ám a döntőben, hosszabbításban három gólos vereséget szenve-
dett a Makó KC ellen (32-29).

A bajnokság tavaszi idényének első találkozóját hazai pályán
játssza a BFKC, február 21-én, 18 órától a Nyíregyháza lesz ez
ellenfél. A bérletárusítás a Sportcsarnokban még folyik. Az öt
hazai bajnoki mérkőzésre szóló bérlet ára 3200 Ft, vagyis egy
meccset a bérletesek ingyen nézhetnek meg!


