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

A leendő rendőröket

nevelik            2. oldal

Vásár a piac megmen-

téséért             3. oldal

Segítsünk egy kétéves

kislánynak!     7. oldal

Interjú a friss váloga-

tott Czifra Anita kézi-

labdázóval     8. oldal

Lapunk
tartalmából

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

MÁRCIUS 28-ÁPRILIS 4.
Turul Patika (Piac tér)

ÁPRILIS 4-11.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Becslések szerint mintegy 600-
800 személy volt jelen a március 15-i
ünnepségen, melyen a zenei aláfes-
tést idén is a Városi Ifjúsági Fúvós -
zenekar szolgáltatta. Az ünnepi mű -
sort a Belencéres Néptáncegyüttes
táncosainak fellépése és a Békési
Szabadidős Lovas Klub közreműkö-
dése színesítette. Az irodalmi műsort
Pocsai Ildikó, a fellépő városi színját-

szók vezetője állította össze „Zúgja -
tok csak harangok” címmel.

Ünnepi beszédében Izsó Gábor pol-
gármester egyrészt felidézte az 1848-as
for radalom előzményeit, szólt vezető
alakjairól és névtelen hőseiről, majd
csak hamar a jelenkori állapotokra tért rá. 

– Eszményeink talán sohasem álltak
olyan távol a valóságtól, mint ma nap-
ság – mondta.       Folytatás a 2. oldalon

Izsó Gábor polgármester az ünnepi eseményen a
sajtó előtt arról beszélt, hogy az egykor virágzott strand
kb. 40 éve épített, közepes (33 méteres) medencéjének
alapos átalakításával kialakítandó uszodában egy 25
méteres versenymedence és egy 8x15 méteres tanme-
dence épül meg. Emellett 80 embert kiszolgáló modern
öltözőket, szaunát, aulát és napozó teraszt alakítanak ki
valószínűleg októberig. A nagyközönség számára egy-
hónapos próbaüzem után adják át a létesítményt.

A polgármester úgy vélte, hogy délelőttönként a
helyi általános iskolások, míg délután a sportolásra,

kikapcsolódásra vágyók vehetik igénybe a fedett
uszodát, amely a Mátra utca felöl lesz megközelíthe-
tő. Kivitelezéséhez az Önkormányzati Minisztérium
150 millió forintos támogatást ad három részletben, a
beruházás összértéke közel 290 millió forint.

Izsó Gábor elmondta, hogy a városvezetésnek tovább-
ra is célja a kiváló gyógyászati értéket képviselő gyógy-
vízre alapuló gyógyfürdő létesítése. Erre pályázatokat
dolgoztak ki és adtak be. Az elnyerendő pályázati összeg
nagyságától függően lehet szó a 10x10-es melegvizes
medence felújításáról, amely tavasztól őszig termálvizes
fürdőzéssel várná a gyógyulni vágyókat, ezt össze is
lehetne kapcsolni az uszodával. Átalakításra, bővítésre
szorulna a fizioterápiás és reumatológiai orvosi részleg is. 

A mostani uszodaépítés hat-nyolc új munkahelyet
jelenthet. Emellett munkát ad a kivitelező, szintén
békési Vektor Kft. alkalmazottjainak is.

„Ma sem vagyunk szabadabbak, mint a márciusi ifjak”
KORMÁNYVÁLTÁST SÜRGETETT A POLGÁRMESTER A FORRADALMI MEGEMLÉKEZÉSEN

Elkezdték építeni az uszodát, még idén elkészül        

Az „első kapavágásra” meghívták az összes önkor-
mány zati képviselőt, köztük az előző polgármestert is,
aki nem jött el. A képen ásás közben Izsó Gábor polgár -
mester mellett dr. Rácz László önkormányzati képviselő

Az alap kiásásával március 16-án hivatalo-
san is megkezdődött az uszoda építése az
egykori strand területén. Az uszoda
november végéig készülhet el, összesen
290 millió forintból. 

– Beszélgetésünk apropója a
néhány hete feszültté vált ci -
gány-magyar ellentét. A város-
ban tapasztal-e feszültséget? 

– Békésen nem érzem a
roma kérdést hangsúlyosnak.
Nálunk alapvetően jó a köz-
rend és közbiztonság. A statisz-
tikai adatok ezt támasztják alá,
de ami a legfontosabb, a lakosok
is így vélekednek. Éppen tavaly
készült egy la kossági felmérés
is, amely azt mutatta, hogy
Békésen a rendőrséggel kapcso-

latos elégedettségi index 63 szá-
zalékos, a szubjektív biztonsá-
gérzet 69 százalékos. A kérdés-
re visszatérve, ahogyan ország-
ban sehol sem, így nálunk sin-
csen statisztika a roma vagy
nem roma bűnelkövetőkről. Mi
nem teszünk különbséget a
bűnelkövetők között. 

– Feltételezem, lopás miatt
kell leggyakrabban eljárniuk.
Mit jelez a kimutatás?

– A Békési Rendőrkapi -
tány sághoz nyolc település

tartozik. Ezen a nyolc telepü-
lésen 2008-ban 779 esetben
kellett eljárnunk (2007-ben ez
a szám 613 volt). Ezen belül
Békés 464 esetet jegyez, ami
több mint százzal magasabb
szám, mint egy évvel koráb-
ban, de ennek egy áthúzódott
sorozatos csalási és okirat
hamisítási ügy az oka. Lopás a
kapitányság teljes területén
179, betöréses lopás 54 volt. A
lakosságot igazán irritáló bűn-
cselekményeknél a felderítési
mutatónk igazán magas, még
a megyei átlaghoz képest is. 

– Milyen sikeres nyomozás-
sal végződő ügyeket tud meg-
említeni tavalyról?

– A közvéleményt legin-
kább az erőszakos közösülő

személy mozgatta meg. Ko -
moly munkával őt elfogtuk,
rábizonyítottuk tettét, beis-
merő vallomást tett és rövi-
desen bírósági ítélet szület-
het. Másik eset volt, amikor
ke rékpárokat és gépkocsikat
tulajdonítottak el sorozatsze-
rűen a főtérről. Ezt a fiatal-
embert is sikerült elfogni, je -
lenleg előzetes letartóztatás-
ban van. La kásbetörőket ke -
rítettünk kéz re. Ők nem bé -
kési lakosok vol tak. Egyéb -
ként is jellemző, hogy főleg a
besurranók, trükkös tolvajok
úgynevezett átutazó bűnö-
zők. Sajnos még mindig nem
elég óvatosak, túl jóhiszemű-
ek az emberek.

Folytatás a 2. oldalon

Nőtt a bűncselekmények száma, 
de jó munkát végeznek a rendőrök

– Békésen nem hangsúlyos a roma kérdés.
Nincsenek kiugró problémák, nyugodt település
vagyunk – vélekedett Ladányi Zoltán alezredes, a
Békési Rendőrkapitányság vezetője, akitől a
Békési Újság interjút kért.

A 161 évvel ezelőtti márciusi magyar forradalom tanulságairól
és a jelenlegi politikai helyzetről is szól ünnepi beszédében Izsó
Gábor polgármester, a nagy érdeklődés mellett a Forradalmi
Emlékműnél megtartott városi megemlékezés során. 



2 2009. március 25.

Bizonyára sokan vagyunk nagy tekintet-
tel a saját környezetünk épségére és tiszta-
ságára. Sajnos azonban nem mindenki.
Nemrégiben ismét egy bődületesen nagy, a
„környezetkultúra igénytelen csúcsfoká-
val” találkoztam. 

A szituáció (mely lehet sokak számára nem
is olyan szokatlan látvány) a Kossuth utca 1.
szám tömb bejáratánál történt. Az épületből
kirohanó fiatal fiú, akinek háztartási szeméttel
teli reklámszatyor volt a kezében, kereste, hogy
hol van a konténer, mely mindig a tömbje előtt
áll. Most azonban nem volt a megszokott
helyén. Úgy döntött, inkább egy szokatlan,
ám nagyon kényelmes megoldását választ,
hogy megszabaduljon a szemetétől: az épület
mellett közvetlenül elfolyó Élővíz-csatornába
dobta azt. Társára nézve hangosan elnevették
magukat, majd tovább álltak, BÜSZKÉN! A
sodrás lassan vitte lefelé a hulladékot éppen az
egészet nagy figyelemmel végigkísérő récecsa-
pat felé. Olyan képet vágtak, mintha rám is
mérgesek lennének, emiatt életemben most

először, őszintén megvallva, a szárnyas baráta-
im előtt elszégyelltem magam!

Manapság állítólag hamarabb érnek a fiata-
lok. De nem mindenki. Sajnos egyesek gondol-
kodása és értékrendje elkorcsosult, nem képe-
sek felmérni tetteik következményeit. Ha az
előbb leírt esetből általánosítunk, bizony nem
valami fényes jövő előtt áll városunk. Mert
hiába az önkormányzat jóindulata, és hiába a
centrum rendben tartására költött sok pénz, a
zöldövezetek, játszóterek és parkok, ha egye-
sek, a „nagyon menők” padokat törnek össze,
facsemetéket csavarnak ki tőből, napraforgó-
és tökmagdombon, vagyis saját mocskukban
ácsorognak! Sokak számára természetes dolog
az, hogy a cigicsikknek a földön a helye.
Sokszor több a kuka mellett a szemét, mint
magában a kukában. Miért? Eljutunk odáig,
hogy használati útmutató táblát kell a szeme-
tesek mellé kihelyezni? 

Ki kell mondani: szándékosan szemetelni
bűn, míg a szemetet felszedni nem szégyen.
Aki inge, csak vegye magára!         Pap Zsolt

ÉLÕ BOLYGÓ
Fiatalok, hogyan vélekedtek 

saját városotokról?
Folytatás a címoldalról
– Bosszantó ügyek az apró kis lopások, pél-

dául a kiskertekből. Sokan emiatt hagynak fel
a növénytermesztéssel. Ha el is kapják a tet-
test, elengedik, holnap (vagy még aznap), ott
folytatja, ahol abbahagyta.

– A tulajdon elleni szabálysértéseknél, 20
ezer Ft-os kárérték alatt, a városvezetés jár el a
rendőrség felderítő munkája nyomán. Ők szab-
ják ki a pénzbírságot, vagy figyelmeztetnek.

– Talán ezért is mondják egyre többen, hogy
szigorítani kellene a jogi szabályozást!

– Ennek megválaszolása túlmegy az én hatás-
körömön, mert a törvényalkotók joga és felelős-
sége. A rendőrségnek az a feladata, hogy az
érvényes jogszabályoknak megfelelően eljárjon. 

– Amikor pár hete a legproblémásabb kör-
zetekben több rendőrt rendeltek az utcákra,
velem együtt másokban is felmerülhetett, hogy
Békésen is el tudnánk képzelni több, és főleg
gyalogos járőrözést. Számíthatunk-e erre?

– Ez mindig jogos elvárása a lakosoknak.
Szeretnének gyalogos járőrökkel találkozni a
főtéren, a ligetnél, a Hőzső utcán és máshol,
mert vannak szabálytalankodó kerékpárosok,
gyalogosok. Azt tudom mondani, hogy a lehe-
tőségeinkhez képest igyekszünk minél több

kollegát az utcára vezényelni, úgy hogy közben
a kapitánysági ügymenet ne sérüljön.

– Van Békésen rendőrhiány?
– Van, mert sokan elmentek nyugdíjba. Az

állomány feltöltését rendőrtiszti főiskolát vagy
rendészeti szakközépiskolát végzett, főleg helyi
fiatalokkal szeretnénk megoldani. 

Szegfű Katalin

Nőtt a bűncselekmények száma, 
de jó munkát végeznek a rendőrök

A kulturális központ Nagy -
termében rendezett ünnepsé-
gen Farkas Zoltán, Békés
Megye Képviselő-testületének
alelnöke megfogalmazta, hogy
a rendszerváltozáskor komoly
igény mutatkozott a megvál-
tozott körülményekhez alkal-
mazkodni képes, szakképzett,
idegen nyelveket beszélő, és a
helyi lakosokkal is szót érteni
képes fiatal rendőrökre, és fel-
merült, hogy képzésük, pályá-
ra orientálásuk kezdődjön
meg már 14 évesen. A Farkas
Gyula iskolában tizenöt éve
indított képzés töretlen nép-
szerűséggel folyik azóta is. A
végzős diákok igen nagy
szám ban valóban a rendőri,
olykor katonai pályát választ-
ják. A korábban végzettek
közül ketten, Turzó Zoltán
rendőr főtörzsőrmester és
Kállai István tüzér hadnagy
meg is jelent a rendezvényen,
és iskolai élményeikről, pálya-
választásáról szóltak a hallga-
tósághoz, akik között társis-
kolák képviselői, a képzés
szakmai segítői, az iskola egy-
kori és mai tanárai, valamint
nem utolsósorban valamennyi
jelenleg gimnazista osztályba
járó diák volt jelen. 

Szót kapott dr. Gyurosovics

József dandártábornok, me -
gyei rendőrfőkapitány is, aki
az előző év rendőrszakmai
értékelkelését adta. „Csend,
nyugalom és béke honolt a

Viharsarokban” – hangzott el.
A különféle mutatókat tekint-
ve Békés megye országos
össze hasonlításban nem áll
rosszul, de azt a megyei kapi-
tány is elismerte, hogy a lako-
sok közrenddel, közbiztonság-
gal kapcsolatos véleménye
egyénenként más lehet. Min -
denesetre egy tavaly készített,
3800 személy kikérdezésén
alapuló felmérés azt igazolta,
hogy a megyében élők bíznak
a rendőrségben. 

Bakay Kristóf Péter alezre-
des, igazgató-helyettes a Sze -
gedi Rendészeti Szakközép -
iskolát mutatta be. A Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
rendvédelmi gimnáziumi osz-
tályaiban végző diákok közül
sokan itt folytatják tanulmá-
nyaikat, és lesznek két év
múlva tiszthelyettes rend-
őrök. Nagy a túljelentkezés, és
a felvételi sem könnyű: men-
tális, fizikai és műveltségi ros-

tán átjutva lehet valaki rendé-
szeti szakközépiskolás. 

Az ünnepség végén Kissné
dr. Balogh Ibolya, a több mint
1400 diák képzését végző is -
kolakomplexum igazgatója az
elhangzottakhoz hozzátette, a
rendvédelmi gimnáziumi kép-
zés a megyei kapitánysággal
kötött együttműködés alap-
ján, megfelelő szakmaiság biz-
tosítása mellett a jövőben is
megmarad.    

Szegfű Katalin

A leendő rendőröket nevelik 
Békésen a „Farkasban”

Tizenöt évvel ezelőtt a megyében elsőként
Békésen, a (mai nevén) Farkas Gyula Közoktatási
Intézményben indult középiskolai rendvédelmi
oktatás, melynek célja a rendőri pályára már gim-
nazista korukban felkészített diákok kibocsátása.
A jubileumra ünnepséggel emlékezett az iskola.

A legjobb „reklámjai” a rendvédelmi képzésnek a már végzettek, akik
rendőri vagy katonai pályára léptek. A képen Kállai István, Mátyás
Mariann és Turzó Zoltán

Izsó Gábor egyeztetéseket
folytatott a Démász Zrt. kép-
viselőjével a békési fiókiroda
nyitvatartási idejének ügyé-
ben. Míg korábban csak szer-
dai napokon volt ügyfélfoga-
dás, április 1-jétől szerdán és
csütörtökön várja kedves ügy -

feleit a Dé mász irodája. A heti
két napos nyitvatartási rendet
az elmúlt évi statisztikai adat
is alátámasztja, mivel 2008-
ban összesen 1199 ügyfél ke -
reste fel az irodát.

2009. április 1-jétől az aláb-
biak szerint tart nyitva a bé -

kési kistérségi fiókiroda (5630
Békés, Petőfi u. 4. szám alatti
34-35. számú iroda).

Szerdán:
16–20 óra között
Csütörtökön: 
11–15 óra között

Új ügyfélfogadási idővel üzemel 
a Démász Zrt. békési kistérségi fiókirodája

Folytatás a címoldalról
Rossz irányba halad a világ,

és benne Magyarország. Mes -
ter ségesen manipulált, sodró-
dó világ ez – hangzott el. 

A polgármester úgy véleke-
dett, hogy a válság közepette
is működik az emberek véde-
kező mechanizmusa, a közös-
ség iránti igény, a jó célért
való összefogás. 

– Az embertelen világ ellen
az ember emberi választ ad -
fogalmazott. Az összefogás
1848 üzenete is egyben, hi szen
a sikeresebb, és mindenki szá-
mára boldogabb ország eljöve-
telét már akkor is ebben látták. 

– Akkor betelt a pohár és
túlcsordult. Ma is kezd betelni
a pohár. A béna kacsa módjá-
ra botladozó kormány bebizo-
nyította alkalmatlanságát, el -
veszítette azok bizalmát is,
akik egykor hittek bennük.
Vá laszt ha tunk, hogy még egy
évig sodródunk a szakadék fe -
lé, vagy előrehozott választá-
sokkal tehetségesebb csapat-
nak szavazunk bi zalmat,
olyan csapatnak, akik meg-

fogják a kezünket, a szemünk-
be tudnak nézni, és egymás
társaságát keresve, a közbizal-
mat él vezve kivezetik az or -
szágot a mo rális és gazdasági
válságból. Nincs mire várni.
Az előttünk álló egy év meg-
választja a nem zet sorsát:
vagy Eu rópa fejlettebb régió-
jához zárkózunk fel, vagy
örökre félgyarmati sor ba süly-
lyed az ország.

Izsó Gábor úgy vélte, hogy
az iskolában kötelezően meg-
tanult, gyakran pátosszal em -
legetett 12 pont megvalósítá-
sához az elmúlt 160 esztendő
sem volt elég. „Bizony, ma sem
vagyunk szabadabbak, mint a
márciusi ifjak.” – fogalmazott. 

A szónok végül a tennivalók
sokaságára figyelmeztetett,
hi szen bőven van tennivaló, és
egyetlen nap sem korlátozód-
hat a rezignált emlékezésre.

– A feladat ma is adott, és
én hiszek ebben a városban,
hiszek ebben a közösségben,
hiszek az Önök munkájában,
amely az elmúlt három évben
egy új úton indította el Békés
városát – zárta szavait az em -
lékezők előtt Izsó Gábor.

Később a településvezetés,
a város iskolái, civil szerveze-
tei, intézményei és pártjai ko -
szorút helyeztek el a Forra -
dalmi Emlékműnél; valamint
koszorúztak Irányi Dániel,
Kossuth Lajos és Széchenyi
István szobrainál is. 

Szegfű Katalin

„Ma sem vagyunk szabadabbak,
mint a márciusi ifjak”

KORMÁNYVÁLTÁST SÜRGETETT 
A POLGÁRMESTER A FORRADALMI MEGEMLÉKEZÉSEN

Ladányi Zoltán, békési rendőrkapitány
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– a legtöbb hír

Békésről!
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Eljött az egyenes magyar be széd
ideje. Kósa Lajos és Fricz Tamás se -
gít ebben. Előbbi kimondta, hogy
morális, erkölcsi megújulás nélkül
nincs esélyünk a változtatásra. Iga za
van, homokra nem, csak sziklára
lehet a jövő házát felépíteni, csak
hiteles emberekkel, oldaltól függet-
lenül, mert nincs jobb és bal oldal,
csak rendes emberek vagy gazem-
berek vannak. Az nem vita, hogy a
mai kormánynak le kell mon dania,
a parlamentnek fel kell oszlatnia
önmagát, előrehozott vá lasztásokat
kell tartani az EP-vá lasztásokkal
egy időben. És ezt ne künk, kisem-
bereknek kell kiharcolni. Magam
részéről is mételten annyit: nincsenek
po litikai ambícióim, senki he lyé re
nem akarok ülni, de hallgatni sem
tudok és fo gok, ha visszásságot lá -
tok. Fricz Tamás azt a 12 pontot
vázolta fel amelynek eleget kell ten-
nie az új kormánynak, nekünk civi-
leknek pedig résen kell lennünk,
hogy ezt meg is tegye. Lássuk őket:
1. Kö ve teljük a meglévő nemzeti
va gyon törvényes védelmét! Az új,
legitim kormány elsődleges célja le -
gyen, hogy újraállamosítsa a korrup-
cióval, törvénytelenül vagy áron alul
eladott nemzeti vállalatokat és
intézményeket! 2. Követeljük a
meg maradt ma gyar föld, a víz, az
energiaforrásaink törvényes vé -
delmét! Az új kormány ga rantálja a
2011-től szabad adásvétel tárgyává
váló föld magyar tulajdon ban mara-
dását, ne en gedje, hogy az külföldi
befektetők, speku lánsok szabad
prédájává váljon! Ha szükséges, el -
len kell állni az Eu rópai Unió nak,
mint azt tették más európai orszá-
gok is! 3. A nemzeti érdekeink
következetes kép vi seletét a kül-
politikában! Az Európai Unió ban
határozott nemzeti érdekvédelem,
kellő távolságtartás az Egyesült Ál -
lamoktól és Oroszor szágtól, a viseg-
rádi együttműködés tartalmassá
tétele, erős, magabiztos nemzeti
politika a szomszédainkkal szem-
ben! A mindenáron megfelelni aka-
rás, a megalkuvó po litika sürgős
befejezése! Mer jünk erősek lenni és
legyünk büszkék magunkra!

4. Alakítsuk újjá a határon túli
magyarokkal a kapcsolatainkat!
Védjük őket, támogassuk autonó-
mia-törekvéseiket! Te gyük jóvá a
2004. decemberi népszavazáskor
esett szégyent, tegyük lehetővé a
kettős állampolgárságot a határain-
kon túli magyaroknak! 5. Állítsuk
helyre a demokratikus jogálla-
mot Magyarországon! A hazug,
maf fiózó, korrupt vezetők azon nal
távozzanak a közéletből és oda ne
térjenek vissza! A szavaknak és tet-
teknek legyen végre következmé-
nyük, a de mokráciánk támasza és

talpköve legyen a tiszta erkölcs!
6. Kezdjük végre el és fejezzük

is be az elmaradt rendszerváltást!
Történjen meg az elmúlt pártállami
szocialista rendszertől való jogi, poli-
tikai és erkölcsi elhatárolódás! A
többszörösen is lejáratódott poszt-
kommunista vezetők a történelmi
igazságtétel szellemében vonuljanak
háttérbe, történjen meg az elfáradt
politikai elit cseréje! 7. A leghatáro-
zottabb fellépést a rendszerré
vált, az ország nemzeti jövedel-
mét elrabló korrupcióval szem-
ben! Követeljük, hogy az új kor-
mány azonnal ál lítson fel egy műkö-
dőképes korrupció-ellenes testületet,
mely hatósági jogokkal rendelkezik,
és ha kell, elszámoltathatja a min-
denkori po litikai vezetőket is! 8.
Erős és szolgáltató államot, amely
szakít a neoliberalizmussal, s
megvalósít ja a szociális piacgaz-
daságot! A multinacionális cégek
adókedvezményeinek megszünteté-
sét, a hazai kis- és középvállalkozá-
sok erőteljes támogatását, a nemzeti
termékek védelmét, igazságos köz-
teherviselést! 9. Követeljük, hogy
az új kormány azonnal kezdjen
tárgyalásokat a nemzetközi pénz-
 ügyi szervezetekkel az elviselhe-
tetlen mértékűvé vált külföldi ál -
lamadósság eltörlése vagy át üte-
mezése ügyében! Ne engedjünk
tovább a Nemzetközi Va lutaalap, a
Világbank és a többi globális pénz-
ügyi hatalom kö veteléseinek, lép-
jünk ki ebből az ördögi körből!
10. Köve tel jük a sajtó és média
szabadságát és kiegyensúlyozott -
ságát! Törvény ga ran tálja a köz szol-
gálati televíziók és rádió pár tatlansá-
gát és tárgyilagosságát! Váljon alkot-
mányos követelménnyé, hogy a
különféle politikai né zetek, ideológi-
ák és értékek valódi politikai súlyuk-
nak megfelelően jelenhessenek meg
a sajtóban és a médiában, egyetlen
nézet se valósíthasson meg véle-
mény-terrorizmust a nyilvánosság-
ban! Követel jük, hogy a mindenkori
hatalom végleg fejezze be a sajtó és
mé dia befolyásolását, manipulálását!
11. Követeljük az egyre mé lyebbé
váló cigányprobléma tabumen-
tes, őszinte és nyílt megvitatását
és kezelését! El utasítjuk a bárme-
lyik oldalról érkező előítéletességet,
viszont követeljük, hogy egy új kor-
mányzat a jogok és kötelességek
egyensúlyára alapozva dolgozzon ki
átfogó programot a cigányok helyze-
tének javítására! 12. Új alkotmányt
az átmeneti alkotmány helyébe!
Ál lítsuk helyre a felsőházat, legye-
nek az egyéni képviselők visszahív-
hatók, válasszunk közvetlenül köz-
társasági elnököt! Erő södjön a köz-
vetlen, állampolgári részvételen ala-
puló demokrácia! Teremtsük meg a
kormányok leválthatóságának alkot-
mányos feltételeit, legyen a parla-
ment feloszlatható két választás
között is! És az új alkotmányt erősít-
se meg népszavazás!

Nos, csak ennyi dolgunk van, és
kevés időnk. Lóra, emberek!

Egyenes beszéd „idegen tollakkal”

Jegyz e t

Pálmai Tamás

Házasságkötés nem volt.  

Elhunytak: Takács Lász -
lóné (86 évesen), özv. Szabó
Istvánné (85), Monostori
Tibor (78), Durkó István
(73), Szabó István (78,
Murony), Csarnai István
(83), Tóth József (45), Varjú
László (78, Bélmegyer),

Tóth Mihályné (78), özv.
Juhos Miklósné (81), Kiss
István (69), Kovács Imre
(58, Kamut), özv. Kiss
Gáborné (85).

Anyakönyvi hírek

A vásár április 5-én 8-12 óra között várja a
családokat a legkülönfélébb látványossággal és
vásárlási lehetőségekkel a Piac terén. Be lehet
szerezni a közelgő ünnepre a sonkát, tojást, kol-
bász, mézet, savanyú káposztát, tejtermékeket.
Egyes árukból kóstolót is tartanak. A gyerekek-
kel játszóházban foglalkoznak, lehet majd tojást
festeni, berzselt tojást készíteni. Lesz nyuszi
simogató, íjászbemutató, kisvonatozás, ugráló-
vár is. Virágárusok kínálják portékájukat, a
tavasz szép és illatos hírnökeit. 

Berendezik a Kézművesek utcáját, ahol régi
kézműves mesterségek elevenednek meg: sep-
rőkötő, szerszámnyélkészítő, mézeskalácsos,
fazekas, csuhéfonó, kaskötő, stb. Folyamatosan
élőzene lesz: óvodások, zeneiskolások, a Belen -
céres Néptáncegyüttes, Hégely Laci bácsi cite-
rásaival lép fel. 

A hasak sem maradnak üresen: lángos, kol-
bász-hurka, kürtős kalács, vattacukor, mézes-
ka lács szív és mindenféle édes vásárfia lesz kap-
 ható. Hagyományos módon készítik el a pat-
 togtatott kukoricát.

– A rendezvénytől, ettől a színes sokadalomtól
azt várjuk, hogy visszatérnek a piacra a vásárlók,
akik közül sokan elpártoltak tőlünk mostanság.
Reméljük jó időben jó hangulatban telik majd el
az első kirakodó vásárunk – nyilatkozta a Békési
Újságnak a piacfelügyelet vezetője.              Sz. K.

Kirakodó vásár a piac megmentéséért
Eredeti ötlettel próbál segíteni a bé -
kési piacozókon a Piacfelügyelet, és
annak vezetője Jeneiné Lagzi Mária.
Húsvéti kirakodó vásárt hirdettek
egy héttel nagy keresztény ünnep
előtt, virágvasárnapra. 

 

Elmondta, hogy a térség fő turisztikai kincse az érin-
tetlen természet, valamint a termálvíz. Békésen már az
1930-as években fúrtak termálkutat, amely mára ugyan
elapadt, de egy másik ismét szolgáltat kellő mennyiségű
és kiváló minőségű termálvizet. Szakértők szerint ez a
víz a mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek kezelésé-
re kiválóan alkalmas. Kihasználásához szükséges lenne
fejleszteni a Fürdőt, valamint a gyógykezelést végző rész-
leget. Ezekhez pályázatokat dolgozott ki a város, hiszen
óriási összeget emésztenek fel az ilyen munkák. 

Ha termálfürdő-fejlesztés nem is lesz egyelőre
Békésen, a polgármester tájékoztatása szerint nemrégi-
ben megkezdődhetett az uszoda létesítése. A 25 méte-
res versenymedence és egy kisebb tanmedence a város-
lakók céljait szolgálja majd. Átadására még idén sor
kerül. A beruházás nem csak a város ismertségét növel-
heti, de egyben munkahelyeket is teremt.

Az egyéb turisztikai lehetőségek között Izsó Gábor a
lovas-, horgász-vadász, vízi-,  és a kerékpáros turizmust
említette meg. Kerékpárút építése jelenleg is folyik
Mezőberény felé, és nemsoká befejeződhet a Békés-
Békéscsaba kerékpárút építése is. A Körösök érintetlen
vidéke a vízi turizmus kedvelőinek és a természetjárók-
nak kedvez. Azonban - tette hozzá a polgármester - a
városban egyelőre még kevés a megfelelő színvonalú
szálláshely, amely minden turisztikai fejlesztés alapja. 

A beszámoló alapján úgy tűnik, hogy ha a tervek
megvalósulnak, akkor számos turistával találkozhatunk
Békésen, egy nyugodt, tiszta és barátságos kisvárosi
környezetben.

Kovács Nikoletta és Kovács Szamanta,
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény (11/F. osztály, média tagozat)

Fellendülhet városunk turizmusa
A Farkas Gyula Közoktatási Intézménybe
látogatott nemrégiben Izsó Gábor, Békés
polgármestere, és rendhagyó óra keretében
ismertette az iskola 11. osztályos uta zás &
tu rizmus, valamint mozgókép&média sza-
kos gimnazista diákjaival, hogyan képzeli el
a városvezetés Békés turisztikai jövőjét. 

Õk nyerték 
a Kárpátia koncertjegyet

Elôzô lapszámunkban meghirdetett játékunkra igen
nagy számú SMS-ben érkezett helyes válasz (az együt-
tes 2008-as albumának címe: Idôk szava, jó megoldás
a „C” volt). A beküldôk között a békési koncertet szer-
ve zô jelenlétében és közremûködésével sorsoltunk.
Nyertesek: Nagy László és Boldóczki Béla.

Jutalmuk 1-1 koncertjegy a március 27-én 21 órakor
a Sportcsarnokban kezdôdô Kárpátia koncertre. Nekik
gratulálunk, és többieknek is köszönjük a játékot!



MOST AKKOR MI FÁJ?
Egyes felmérések szerint a háziorvosokat testi panaszokkal

felkereső betegek 90 százaléka olyan problémák miatt
panaszkodik, amelyek alapvetően nem testi eredetűek, ha -
nem lelkiek. Valóban fáj a torka, valóban lázas, valóban haso-
gat, valóban érzi a gyengeséget, sőt még a baktériumok is
valódiak, a vírusok sem a képzelet szüleményei, csak éppen a
betegség kialakulása mégsem csak ezekre vezethető vissza. 

A lelki meggyengülés egyik fontos sajátossága, hogy képes
legyengíteni a szervezetet, amely aztán így már rosszabbul
reagál a testet támadó fertőzésekre. A régi mondás szerint
ép testben ép lélek, azonban mindez sok tekintetben fordít-
va is igaz: ép lélek által van az ép test. 

Modern korunk sok pozitív vívmánya jó néhány mellékha-
tással is járt. A 19. században a nyugati típusú társadalmak
átalakulásával, az egyént és közösséget támadó problémák
megsokszorozódtak, újak jelentek meg, amit az emberek
nehezen tudtak feldolgozni. Erre az időszakra tehető (érthe-
tően) a lelki eredetű betegségek robbanásszerű megsokszoro-
zódása, a modern pszichiátria ezzel párhuzamos kifejlődése is. 

Később megfigyelték, hogy a lelki nehézségek nem állnak
meg a pszichénknél, hanem komoly testi tünetekben is
jelentkezhetnek, ezek hosszantartó és feloldás nélküli meg-
léte olyan a testnek, mint a folyamatos bombázás – ha egy
ideig ellen is áll, előbb-utóbb megtörik, és már kész is a baj.
Mindebből legtöbben csak annyit vesznek észre, hogy gyak-
ran betegek, rendszeresen émelyegnek, sokszor fáj a torkuk,
látszólag ok nélkül fáj itt és ott stb. Ha ilyeneket tapasztal,
érdemes elgondolkodni rajta, hogy kapcsolatai és lelki viszo-
nyai egyensúlyban vannak-e. Mert a testi tünetek megszün-
tetése nem megoldás, csak idő kérdése, és kezdődik minden
elölről - mert az ok máshol keresendő: a lékekben.

Gyetvai Gellért

Ennek a kis rovatnak – amint a címe is sugallja – az elcsen-
desedésre segítés az egyik feladata. Mindaddig, amíg a környe-
zetünkben „átlagosnak” mondható a zaj, addig ezt könnyebb
elérni. De mi van akkor, ha felerősödik körülöttünk a lárma, s
már-már elviselhetetlenné válik? Amikor nem csupán fizikai
értelemben hangos egy ország, hanem a bensőnkben is egyre
nagyobb hanggal dübörög az ellenkezés hangja, s ágaskodik a
jó érzés mindazon törekvésekkel szemben, amelyek a teljes
ellehetetlenítést munkálják az életünkben. Mit tegyünk hát?
Túlkiabálni mindezt lehetetlen. De egy megoldás van: belül
elcsendesedni – bármilyen nehéz is –, s ebben a csöndben új
erőt gyűjteni a továbblépéshez. A most folyó nagyböjti időszak
erre is meg akar tanítani bennünket. Ugyanakkor a böjthöz
szorosan hozzátartozik a lélek elcsendesülése, az Istenre figye-
lés, a Vele való társalgás (imádság) lehetősége. Éljünk a lehető-
séggel, hogy élhessünk általa!         Katona Gyula, lelkipásztor

4 2009. március 25.

Aki munkanélküli, an nak
nagyon nehéz a helyzete.
Törheti a fejét, miből fizeti
ki a csekkjeit, miből vesz
ennivalót, tüzelőt. Sze -
rintem itt a városban jelen-
leg stagnál a munkanélküli-
ség, mert nálunk már régen
rosszabb a helyzet, mint
országos viszonylatban. A
nők a férfiaknál még rosz-
szabb helyzetben vannak,
mert kevesebb a lehetősé-
gük, és ott a család is.

A statisztikai adatok
szebb képet mutatnak, mint
amilyen a valóság. Egyre
több lesz a munkanélküli,
mert egyre több munka-
hely szűnik meg, nemhogy
újak alakulnának. Egy
keresetből, családi pótlék-
ból pedig szinte lehetetlen
megélni. Szerintem manap-
ság mindenkinek nehéz
munkát találni, de még
nehezebb a nőknek, akik-
nek gyerekük van.

Hiteles köz-beszéd

BÍRÓ ISTVÁNNÉ
gyermekápolási 

segélyezett

DOMOKOS SÁNDOR
nyugdíjas

Már a szakképzett mun-
 kaerő sem lehet biztos
abban, hogy munkát talál.
Sajnálatos módon a csalá-
dok többsége nincs abban
a helyzetben, hogy mun-
kahely biztosítaná a meg-
élhetésüket. A nőknek
még nehezebb, mert őket
fizikai munkára nem szíve-
sen alkalmazzák. A meg-
oldást a színvonal meg-
 emelésében, szakmatanu-
lásban látom.

Egyszerűen hihetetlen az
ami itt van Magyar orszá -
gon, főleg itt délkeleten. A
Dunántúlon talán valamivel
több a lehetőség, bár már
ott is érződik a gazdasági
válság. Munkát találni sehol
sem könnyű, szinte lehetet-
len. Nálunk főleg az építő-
ipari szakmákban dolgozók
vannak hátrányban. Na -
gyon nehézzé vált a megél-
hetés. Sokkal rosszabb a
helyzet, mint korábban.

FÜREDI GÁBOR
munkanélküli

VÉR LILLA
tanuló

NÖVEKVŐ MUNKANÉLKÜLISÉG?! 
ÖN MIT GONDOL? 

Sok kismama úgy gondolja, most végre annyit ehet
amennyit akar, senki sem vetheti a szemére a plusz kiló-
kat, a mértéktelen lakmározásokat. Legtöbben, azonban
tisztában vannak az egészséges táplálkozás szabályaival és
azt is tudják, hogy a plusz kilók nemcsak magukra nézve
veszélyesek, hanem a babára nézve is.

A túl sok súlygyarapodás problémát okozhat már a
várandóság idején, majd a szülésnél és azután is. Sosem sza-
bad azt gondolni, hogy kettő helyett kell enni. Próbáljunk
inkább vitamindúsan, fehérje dúsan és főleg változatosan
étkezni. A reggeli és a tízórai lehetőleg tejes étel (alacsony
zsírtartalmú tej és sajtok), főzelék mindennap, de ne
maradjanak ki a párolt zöldségek, a nyers saláta gyümölcs.
Jó hetente 1-2 szem diót, mogyorót fogyasztani és nem sza-
bad megfeledkezni a burgonyáról sem. A húsok közül
előnyben részesülnek a zsírszegények (hal, baromfi).
Egyszer egy héten ajánlott belsőséget enni. Legyenek
előnyben a növényi zsírok, de ezekkel is spórolni kell. A tel-
jes kiőrlésű pékáru fogyasztása elengedhetetlen. Kerülni
kell az édességeket, a tésztákat. Italnak legjobb a víz.

Összegezve tehát a várandóság nem egyenlő a mérték-
telen hízással, nassolások hadával. Fontos azonban, hogy
ne essünk át a ló túloldalára sem. A kismamáknak koplal-
ni nem szabad. A megkívánt finomságokat ne vonjuk meg
magunktól, hiszen ezzel kicsit ápoljuk lelkünket is.
Étrendünk összeállításánál figyeljünk a mértékletességre
és a változatosságra, és semmi gondunk nem lesz, ha a
mérlegre fel kell állni, vagy a tükörbe kell nézni.

Nagy Krisztina, védőnő

KETTŐ HELYETT ENNI…

FIGYELEM!
Itt a tavasz, de ha ön úgy érzi, alig bír menni, nem kap
elég levegőt, mert a nátha kínozza, elpuhult-elhízott,
szeretne fogyni?! Mindezekre nálunk megoldást talál!
Térjen be, nézzen körül nálunk, kérje munkatársaink
szegítségét. 
Hát és derékfájdalmait csökkentheti a forradalmian új
RYN cipő. Javítja testtartását, erősíti izomzatát, segít-
het visszeresedés, lábfájdalmak, lúdtalp esetén is.
Megfázásra-méregtelenítésre ajánljuk a már jól bevált
gyógyteáinkat. Ivóvíz kúrához használja az egyedüli szíba-
rát ásványvizet, a Vivient, mely mindkét változatban kap-
ható, hasonlóan széles választékban az Oxigénes víz is. 
Folytatódik a sokak által igényelt és közkedvelt diete-
tikus tanácsadás. Kérdéseire Ökrösné Kis Éva ad szak-
értő választ. 
Azért vagyunk, hogy segítsünk, ami nincs, egy héten be -
lül beszerezzük önnek! 

Biotermékek boltja&Norbi Update Shop 
Békés, Szánthó A. u. 5.

Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-18 óráig. 
Telefon: 66/410-171, 20/22-37-822.
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Arany minősítés a dalkörnek
Február 28-án Szeghalmon rendezték meg a „Szülő föl -

dünk Békés megye” elnevezésű amatőr művészeti fesztivál
hetedik, egyben utolsó fordulóját. A kulturális seregszemle
ezen állomását – amelyen 26 fellépő vállalta a megméretést
– a zsűri 9 arany, 9 ezüst és 6 bronz minősítést osztott ki.
Arany minősítésben részesült többek között a Békési
Hagyományőrző Dalkör is.                                     Zs. I.

Kálvin-év Békésen
A Békési Református Gyülekezetben a Kálvin-év meg-

nyitásaként DR. HEGEDŰS LORÁNT nyugalmazott
püspök szolgálataival az alább felsorolt alkalmakat tartjuk
március hónap utolsó hétvégéjén: 

Március 28. szombat 18 óra – Gyülekezeti házban
előadás: „Madách Imre: Az ember tragédiája – evangéliu-
mi szempontból”.

Március 29. vasárnap de. ¼ 10-kor a templomban az
igehirdetés szolgálatát végzi.

Március 29. vasárnap 16 órától a Gyülekezeti terem-
ben „Kálvin és a gyülekezetépítés – Kálvin pedagógiája”
címmel lesz előadás, amit megbeszélés követ szeretetven-
dégség keretében.

Március 30-án, hétfőn ¼ 9-kor hétkezdő reggeli áhí-
tat a templomban iskolánk diákjainak és minden érdeklő-
dő igehallgatónak.

Március 30-án hétfőn a gimnázium 11-12-esei részé-
re a 2. órában (8.55-9.40) rendhagyó irodalomóra hangzik
el „Ady vallásos költészete” címmel (helyszín: a Re for -
mátus Általános Iskola új épületének tetőtere – Hajnal
Ábel terem).                   Katona Gyula, ref. lelkipásztor

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Békés, Borosgyán u. 1/1.

Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Programtámogató:



– Julika! Mitől bio a bio?
Egyáltalán, hogy kezdődött ez
nálad?

– Törzsgyökeres békési va -
gyok, iparos családból szárma-
zom. Valamikor és még most is,
Békést körülvették a kertek.
Mindenkinek volt kertje. A
nagyszüleimnek is, egy jó nagy
szőlőskert és gyerekként odajár-
tunk szüretelni. A kert szerete-
te nálam innen ered. A mi há -
zunk is a Nagykertben végző-
dött, ahová télen még az őzikék
is bejártak. Érettségi után a
Kis kunhalasi Felsőfokú Me -
zőgazdasági Technikumban vé -
geztem, ahol az egyik tanárunk
már akkor felhívta a figyelmün-
ket a túlzott vegyszerezés, mű -
trágyázás veszélyeire. Ez ben-
nem a mai napig is megmaradt.
Az ország bármely te rületére is
vetett a sors, a kert mindig szív-
ügyem volt és örömmel olvas-
tam az egyik újságban, hogy be
lehet lépni a Bio kul túra Egye -
sületbe. Szak la pokat küldtek,
amit mások is szívesen kézbe
vettek és így jött létre lépésről
lépésre a békési helyi csoport. A
bio azt jelenti, hogy ÉLET. Mi
arra törekszünk a termesztés
során, hogy a természet bioló-
giai egyensúlya létrejöjjön és
megmaradjon. A mi szótárunk-
ban olyan szó, hogy gyomnö-
vény, nem létezik, mert minden
növénynek megvan a maga fel-
adata, és ezt próbáljuk mi a
hasznunkra fordítani a termesz-

tés során. Hasz náljuk a növény-
társítást. Például a paprikater-
mesztők, ha bazsalikomot ül -
tetnek kör be, az megvédi a
paprikát. Azonkívül a vetésfor-
gó is fontos szerepet játszik.
Akit bő vebben is érdekelnek
ezek a dol gok, az a www.beke-
sibio.hu honlapot nézze meg (itt
a Ven dégkönyvbe leírhatja a
véleményét, tapasztalatait is)
vagy lapozza fel a Békési Új -
ságot és keresse a Kerti Kalen -
dárium rovatot.

– Te vagy a helyi Biokultúra
Egyesület elnöke. Elnök in -

kább férfi szokott lenni. Úgy -
mond tekintélyesebb. Téged
mégis elfogadnak. Miért?

– Talán azért tudnak engem,
mint nőt elfogadni vezetőnek,
mert inkább kérek, nem pa ran -
csolok. Javaslatot teszek vagy ha
önmagam is meg tudom oldani
a problémát, egy szerűen megol-
dom. Inkább barátok vagyunk,

mint tag és vezető. A mi egye-
sületünkben „az összefogásban
az erő” elve érvényesül. Arra tö -
rekszünk, hogy a város más civil
szervezeteivel is összefogjunk
(Kertbarát Kör, Gazdakör,
Men tálhigiénés Egyesület, stb.)
akikkel van közös pontunk a
céljaink tekintetében.

– Az újságírás sem idegen
tőled. Ez hogy kezdődött?

– Már magam sem tudom
hogy kezdődött. A Békési Új -
ság előző főszerkesztője, Len -
gyel Zoltán jelen volt több álta-
lam szervezett előadáson.

Elein te ő írt rólunk, majd fel-
kért, hogy rendszeresen írjak a
lapnak cikket a kertészkedéssel
kapcsolatosan. Ennek 13 éve. A
jelenlegi főszerkesztő szintén
úgy gondolta, hogy a cikkeim-
mel színesíti a lapot. Én ezt
örömmel elfogadtam és próbá-
lok helytállni.

– Már annyit beszéltünk
kertről, újságról, de vajmi ke -
veset a magánéletedről. Me -
sélj hát most magadról, csalá-
dodról!

– Négyen vagyunk testvé-
rek. Három bátyám van, de
sajnos mindnyájan távol élnek
tőlem. Két gyermekem van,
de ők sem velem vannak,
mert már felnőttek és élik a
maguk életét. Persze gyakran
meglátogatnak. Jelenleg így
az édesanyámmal élek egy
fedél alatt, aki 94 éves és sok
törődést igényel. Az időm
nagy részét vele töltöm, aztán
ott van még az egyesület szer-
vezési feladatai és természete-
sen a kert sem ma rad ki. Per -
sze szeretek olvasni is, rejt-
vényt fejteni, ha van időm.
Nagyon szeretek kézimunkáz-
ni is, bár sajnos ebben már
akadályoz a látásom, ami egy -
re romlik. Nyaranta az uno-
kám, Balázs egy-két hetet itt
tölt. Ilyenkor együtt kertész-
ke dünk, kerékpározunk és re -
mélhetőleg hamarosan együtt
járhatunk majd a békési uszo-
dába is. Nagyon távoli terve-
ket nem szoktam megfogal-
mazni. Szá momra az a legfon-
tosabb, hogy egészségesek
legyünk a családban mind-
annyian, a világ „nagy gond-
jait” meghagyom másnak. 

Gugé 
Következő lapszámunkban in -

terjút olvashatnak Kovács Károly
atlétaedzővel.

52009. március 25.

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)

MI KELL A MÁJNAK?
Szervezetünk legnagyobb vegykonyhája a máj: számta-

lan anyagot, szervezetünkbe került káros mellékterméket
kell feldolgoznia, lebontania és átalakítania, hogy az
anyagcsere-folyamatok egymással teljesen összhangban
legyenek és a sejteket ne árasszák el méreganyagok. 

E természet által teremtett komplikált „vegyi labor”
precíz és alapos működését soha nem utánozhatja a leg-
modernebb, legtökéletesebb kémiai laboratórium sem. A
máj megbetegedése rengeteg panasz, tünet okozója.
Érdemes hát óvnunk, védenünk, kímélnünk.

Májbetegségre utalhatnak: 
– fáradékonyság, tompultság, aluszékonyság
– csökkent teljesítőképesség
– étvágytalanság, puffadás, teltségérzet
– bizonytalan hasi panaszok
– sárgás bőrszín és szemfehérje, málnavörös nyelv
– a hüvelyk és a kisujj begye, valamint a tenyér vöröses
– kis vörös pókerek az orcán, orron, a mellkason, felka-

ron, háton
– kiszélesedett és megvastagodott ujjbegyek, vastag haj-

lott körmök
– töredező, fényét vesztett haj, hajhullás

Folytatjuk…

Ízig-vérig kertész 
Aki ismeri Dacziné Dúzs Juliannát, az hiszem,
egyetért velem. A máskor halk szavú, csendes
Julika valósággal megfiatalodik és korát megha-
zudtolva (bizony már közelebb van a 70-hez, mint
a 60-hoz) lelkes „kamaszként” ecseteli a kertész-
kedés, a biotermesztés lényegét. Rá valóban ille-
nek József Attila sorai: „Kertész leszek, fát neve-
lek…” Na, de meséljen minderről ő maga!

Gyurcsány néha majdnem elmegy... Az elmúlt két évben
már négyszer jelezte, hogy kész lemondani. Mostani „felajánl-
kozása” is a hatalomátmentés egy újabb trükkje. Az általa
kiszabott két hét pedig arra jó, hogy túlhaladjunk március 26-
án, az utolsó napon, amelyen a köztársasági elnök úgy tudja
kiírni az előrehozott választásokat, hogy azokat az európai
uniós szavazással egy időben lehessen megtartani. Ezért érthe-
tő a KDNP támogatta Fidesz álláspont, mely szerint március
23-án (lapzártánk után, de a megjelenés előtt) kezdeményezik
az Országgyűlés feloszlatását. Hét év MSZP-SZDSZ kor-
mányzás eredményeképpen a magyar gazdaság zuhan, az
államadósság fojtogat, az üzemeket bezárják, egyre többen
kerülnek az utcára, emberek millióinak jövője vált bizonyta-
lanná, az országot anarchiába, zűrzavarba vezették, válságba
és kilátástalanságba kormányozták. A rendszerváltás óta leg-
nagyobb megszorítás előkészítése folyik. 

Közben zászlót bontott a Magyarok Szövetsége március 21-
én a fővárosi Hősök terén. A történésekre reagálva Kondor
Katalin, a szövetségen belül működő bölcsek tanácsának tagja
kijelentette: „Nem örülhetnek, mert az egyik gazembert egy
másik gazember váltja fel.” Egy bukott párt ne alakítson kor-
mányt Magyarországon!

BÉKÉSI ÚJSÁG 
– megjelenik Békés, Kamut, Murony, Tarhos és

Bélmegyer településeken.

Békési alelnök a megyei
nyugdíjasoknál

Új vezetőséget választottak a Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetségénél – tájékoztatta lapunkat Kovács
János, a szervezet önkéntes tudósítója. Új alapszabályt fogadtak
el, amely mások mellett leszögezi, hogy a Szövetség célja a
nyugdíjasok érdekeinek védelme; szorgalmazza a nyugdíjas
állampolgárok összefogását, szervezetek, klubok alakulását;
támogatja a nemzetiségi szervezetek és az anyaország közötti
kapcsolatok ápolását; a demokratikus szervezetekkel együtt-
működik, de a pártoktól független. 

A szövetség elnöke a békéscsabai területért felelős Szilvásy
Ferenc lett, elnökhelyettes a békési Balázs Imre, aki alá Békés,
Gyula, Sarkad és Szeghalom térsége tartozik. Másik elnökhelyet-
tes Krizsán György, aki Mezőkovácsháza, Orosháza és Szarvas tér-
ségében végzett munkáért felel. Vezetőségi tagok: Fári Pál,
Kaposi Lászlóné, Szrinka Pálné, Vágvölgyi Gábor, továbbá még
nyolc kistérségi küldött. A vezetőség így 15 tagú. Első teendőjük
a helyi csoportok programjainak számbavétele lesz.
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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.
Békésen kétszobás, parkettás, téglaépíté-
sű összkomfortos kockaház eladó. Szoc.
pol. igénybe vehető. Tel.: 20/20-60-161.
Felújításra szoruló kisebb összkomfortos
ház eladó. Tel.: 414-087.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy u. 10.
mögött. Érd.: 412-227.
Eladó háromszoba + konyhás jó állapot-
ban lévő parasztház. 30/553-49-56.
Könnyűszerkezetes garázsok, kisépületek
eladók. 20/ 918-32-12.
Debrecen, Görgey utcai 54 m2-es föld-
szinti lakás eladó, vagy békési ill. békés-
csabai csere is lehet első emeletig. Tel.:
411-742.
Bélmegyer, Lenin utca 16. sz. alatti pa -
rasztház eladó. Érdeklődni minden nap le -
hetséges. Bali Mihályné, Bélmegyer Kos -
suth u. 16. Tel.: 20/775-75-71, 420-100.
Békésen a Szarvasi úton kétszobás, 3. eme-
leti felújított lakás eladó. Érd.: 30/252-33-90.
Békésen a Rákóczi u. 51. sz. alatt telek
eladó. Rajta új építésű 54 m2-es mellék-
épület. Érdeklődni a Kereszt u. 3. alatt.
Kandallófűtéses, téglaépítésű, háromszo-
bás ház sürgősen eladó. Téliesített víkend-
 házat beszámítok. Érd.: Szélső u. 82. Tel.:
20/50-20-003.
Tarhoson kétszobás összkomfortos ház
nagyon jó állapotban eladó. Érd.: 429-210.
Ház eladó a Szélső u. 12. szám alatt, vagy
második emeletig csere is érdekel.
70/574-50-23.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkom for -
tos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Békésen háromszobás, összkomfortos ház
eladó. Szoc. pol. igénybe vehető. 415-380.
Békés, Hargita u. 28. sz. ház eladó. Érd.:
70/572-46-49, 30/382-67-97.
Békésen a Mátyás király utcában tetőtér
beépítéses családi ház eladó. Érd.: 30/97-
77-600.
Ház eladó Békésen a Petőfi utcában, vagy
második emeletig lakásra cserélhető.
643-815.
Eladó vagy békési belvárosi 1+fél szobás
egyedis lakásra cserélhető második eme-
letig a Bélmegyer Lenin u. 13. szám alatti
kétszobás+nappalis, összkomfortos ker-
tes ház. Érd.: 420-019.
Belvárosi, amerikai konyhás ház eladó.
Tömblakásra csere érdekel. Tel.: 70/310-
88-07.
Békésen, háromszobás, étkezős családi
ház, mel léképülettel és garázzsal eladó.
Érd.: 70/94-23-090.
Két utcára nyíló, komfort nélküli ház el -
adó. Víz, gáz, szennyvíz az udvarban. Érd.:
70/94-23-090.
Eladó kétszobás összkomfortos paraszt-
ház garázzsal. Békés, Teleky u. 68. Tel.:
30/257-36-81.
Békésen, Kert u. 4. sz. alatt kétszobás
ker tes ház eladó. Tel.: 20/80-34-408.
Békésen, négyszobás (kisebb-nagyobb)
+ nappali, garázzsal, melléképülettel,
kövesút mellett családi ház, eladó vagy
értékkülönbözettel kisebb kertes házra
cserélhető. Érd.: 70/576-91-44.

Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy
elcserélhető. 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.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren kisebb ház nagy telekkel
eladó. Telephelynek is igen alkalmas. 900
ezer Ft. Tel.: 20/322-90-50.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a Csallóközi u. 23. sz. alatti 1722
m2-es telek bontásra vagy nagy felújítás-
ra váró kis házzal (szoba, konyha) eladó.
Gáz, csatorna van a telken. 2,3 millió Ft.
Érd.: 415-469, vagy Csallóköz u. 25. 
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrott kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Javításra szoruló komfortos parasztház,
áron alul 3,6 millió Ft-ért eladó. Békés,
Hajnal u. 19. alatt. Tel.: 30/85-81-911.
Raktár soron felújítandó vagy lebontandó
kétszobás ház 1076m2-es összközműves
telken sürgősen eladó. Irányár: 3,8 millió
Ft. Érd.: 70/22-88-556. 
Eladó egy szép tanya Borosgyánban kö -
vesúthoz közel, Békéshez 3 km-re. Víz, vil-
lany, kemence is van, 1 hold föld. Irányár:
4 millió Ft. Kis békési házra csere érdekel.
Tel.: 643-604.
Békésen a Táncsics utca elején felújítan-
dó családi ház 4,7 millió Ft-ért eladó. Tel.:
30/439-92-62.
Kereszt u. 32. alatt kétszobás, gázfűtéses
ház eladó. Érd.: 412-806, 13-15 óra között.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
la kás 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.
Ház eladó Békés, Lánc u. 19. Irányár.: 6
millió Ft. Érd.: 30/999-78-77.
Ház eladó a Szendrey utcában. Irányár:
6,2 millió Ft. Tel.: 30/ 35-39-534.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
ki sebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57
vagy 30/551-73-78.
Bálványoson, a Balaton déli oldalán kom-
fortos kis ház, gondozott kerttel, udvarral,
melléképülettel, pince, garázs, szép kilá-
tással nyaralónak, lakásnak eladó. 7 mil-
lió Ft. 20/808-57-45.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békés, Körösi Cs. S. u. 23. számú össz-
komfortos kertes ház eladó. 8,8 millió Ft.
Tel.: 30/450-71-72. 
Széchenyi téren, 2 és fél szobás, 67 m2-es
lakás eladó. Irányár:8,9 millió Ft. Érd.: 30/
655-98-06.
Békésen a Fáyn 1+2 fél szobás, első
eme leti lakás eladó garázzsal, pincével,
padlásrésszel. 9,5 milliós Ft. Garázs nélkül
8,5 millió Ft. Tel.: 414-605.
Békés központjában 62m2-es második
eme leti 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 garázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen,
nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5
millió Ft. Megbízható személynek albérlet-
be is kiadó. Telefon: 30/387-90-31.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, fel-
újított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 mil-
lió Ft. Érd.: 70/617-50-12.
Békésen, a Széchenyi téren 2,5 szobás, 2.
emeleti lakás eladó. 11 millió Ft. Tel.:
70/234-64-19.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. Ár: 11,5 millió Ft. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Fürdő szomszédságában két-
szintes családi ház (háromszobás), alsó-
épülettel, garázzsal eladó. Lakáscsere
értékegyeztetéssel érdekel. A ház irányára
12,5 millió Ft. Érdeklődni: 70/776-40-75.
Eladó kétszintes nagy családi ház gáz
+központi fűtéses. Csendes helyen, 3 és
fél szoba, ebédlő, 2 fürdőszoba. Nagy
garázs és gazdasági épület is van. Csere
is érdekel 10 millióig második emeletig
tömblakásra vagy üzletre (Bcs. előnyben).
Tel.: 643-604. Irányár: 12,8 millió Ft.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 30/410-81-78.
Békésen a Csokonai utcában, igényesen
kialakított családi ház, 5 szoba, 2 garázs,
melléképülettel eladó. Irányár: 24,5 millió
Ft. Tel.: 30/564-86-45.

KIADÓ INGATLAN

Üzlethelyiség kiadó. Békés, Csabai út 26.
sz. (esetleg raktárnak is). Érd.: 634-379.
Az Ék utcai garázssoron hosszabb távra
garázs bérelhető. Tel.: 634-059, 70/295-
55-59.
Karacson garázs kiadó. 30/261-99-66. 
Bútorozott első emeleti 2,5 szobás lakás
kiadó. Tel.: 411-136 (15 óra után).
1+2 félszobás ebédlős első emeleti
(egyedi víz+gázórás) bútorozott lakás
fiatal párnak kiadó. Érd.: 30/968-87-77.
Első emeleti 2,5 szobás bútorozott lakás a
buszpályaudvarnál kiadó (fiatal párnak).
Érd.: 30/968-87-77.

INGATLANT KERES

Békésen egy- vagy kétszobás lakást ven-
nék vagy bérelnék a buszvégállomás kö -
zelében. Sürgős. Ajánlatokat a 70/322-84-
53-as számra várok.
Egyszobás lakás vásárolnék, második
emeletig. 70/36-66-559.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó.
Irányár: 300 e Ft. Tel.: 643-553, 20/56-
47-186.
Kertet vásárolnék Békésen vagy környé-
kén, lehetőleg jól megközelíthető helyen
és áramlekötés szükséges. Épület vagy
faház nem akadály. ajánlatokat a 20-
6540-76-80-as vagy a 643-394-es tele-
fonra kérem.
Malomasszony kertben 830 m2 bekerített
kert tégla házzal fúrt kúttal eladó. 20/80-
77-679.
Egy hektár vagy annál nagyobb földterüle-
tet keresek megvételre Rosszerdőn, Dite -
ren vagy a Tarhos felé vezető út környé-
kén. Tel.: 30/433-79-89.
Kert eladó 761 m3 (300 négyszögöl) felás-
va a Csatárkertben. Kövesút mellett, beke-
rítve, épülettel, víz, villany van. Érd.: 15-18
óra között a 30/813-96-26-os számon.
A Berényi úthoz közel a Nagykertben 3
kvadrát kert eladó kis faházzal és gyü-
mölcsfákkal. Érd.: Attila u. 18. Tel.: 20/371-
57-48.
Borosgyánban zártkert eladó. Villany, víz
van. 30/95-57-484.

Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
643-460.
Nagykertben, kövesúthoz közel 5 kvadrát
(8,5 AK) lucernásföld eladó. Tel.: 415-268.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Terepjáróra gallytörő eladó. 30/39-49-555.
1500-as Lada, 5 sebességes, katalizáto-
ros, 14 éves, kék színű, jó állapotban, ér -
vényes műszakival, vonóhoroggal eladó.
Érd.: Dózsa Gy. u. 5/1. vagy 412-070, dél-
utánonként. Megegyezünk.
Keresek ventilátorhűtéses Simson motor -
blokkot. 20/34-56-771.
TZ4K kistraktorhoz való újszerű állapotú ta -
lajmaró eladó Békésen. Tel.: 30/433-79-89.
Keresek négyütemű, jó állapotú Trabantot
vagy másmilyen kisebb autót. Csak mű -
szakival. Sürgős. Tel.: 643-604, vagy 30/
97-26-137.
Renault Clio 1.4-es 1994-es évjáratú, más-
fél év műszakival, vonóhoroggal eladó. Ár:
300 ezer Ft. Érd.: 20/387-05-58.
Fiat Brava 1.4-es, szgk. két év műszakival,
szép megkímélt állapotban eladó. Eladó
még: 125 MZ motorkerékpár, Robi 56 rota-
kapa fűnyíróval kocsival, motoros fűka-
sza. Békés, Zöldfa u. 1. 
Eladó egy Trabant motoros négykerekű
traktor utánfutóval százezerért, egy egy-
hengerű 125 MZ kétkerekű kistraktor
húszezerért. Tel.: 70/588-04-67.
Eladó egy Stema típusú, féknélküli utánfu-
tó. Teljesen horganyozott, ötéves, egy év
műszakival kitűnő állapotban. Magasítóval
vagy anélkül. Érd.: Békés, Hajó u. 2. Tel.:
70/215-74-79.
Eladó egy Fiat Templra SWE, 1.6-os benzines,
1994-es évj., 190 ezer km, 2009 de cemberig
műszaki, elöl elektromos ab lake melő, szer-
vokormány. Tel.: 20/775-89-77.
18 éves Lada Kombi, műszakira felkészí-
tett, de nem vizsgáztatott, új akkumulátor-
ral eladó. Irányár: 130 ezer Ft. Érd.: Békés,
Szabó D. u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)
WV Passat Combi friss műszakival, 170
ezer km-rel eladó. Tel.: 30/384-92-65.
S51B négysebességes Simson segédmo-
tor, teljesen felújítva. Tel.: 70/45-70-988.
Eladó Suzuki szgk. 20/775-94-30.
324 d BMW eladó, vagy kisebb köbcentis
benzines autóra cserélhető. Érd: 70/514-
93-43.

ÁLLAT
Liba, kacsa, csibe folyamatosan kapható
májustól. Murony. Tel: 427-105, 30/39-49-
555.
Hároméves Husky szuka kutya családi
okok miatt eladó. Gyerekszerető, tovább-
tenyésztésre is alkalmas. Békés, Hajnal u.
19. Tel.: 30/85-81-911.
Két darab egyforma, nagyon szép és ele-
ven, foxi-keverék, kistermetű, hathónapos
kiskutya ingyen elvihető. Békés, Nyíl u. 38.
2 db tízhetes bakkecske eladó. 20/322-
90-50.
Két darab 250 kg-os HF bika, valamint 1
db hároméves pely csődör eladó. 70/417-
97-29.
Két db 140 kg-os hús jellegű sertés eladó.
413-327.

TÁRSKERESÉS
164 cm 70 kg, elvált, ötvenes, helyes, jóin-
dulatú, házias, szeretetre és megbecsü-
lésre vágyó, minden káros szenvedély
nélküli hölgy vagyok. Keresek igazi pár-
kapcsolatra józan életű, rendes, komoly,
magas urat 50-60 évig. Tel.: 30/97-26-137.
165/65/67 éves, káros szenvedélytől men-
tes, egyszerű nyugdíjas férfi élettársát ke -
resi egyszerű asszony személyében, akit
otthonomba fogadnék. Békés és vonzás-
körzetéből. Tel.: 30/585-05-18.

MUNKA
Adóbevallások készítését vállalom. Pálfi -
né, Békés, Hőzső u. 50. Tel: 20/38-30-585.
Időpont egyeztetés szükséges.

Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészí-
tés érettségire, nyelvvizsgára,  külföldi mun-
kavállalásra, fordítás. Tel.: 30/476-93-80.
Informatikus hallgató vállalja hétvégén
szá mítógépek javítását, karbantartását.
Tel.: 30/242-12-82.
Matematikából korrepetálást vállalok. Tel.:
634-943.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felké-
szülés nyelvvizsgára, érettségire anya-
nyelvi szinten Tel. 20/433-61-19.
Cipzárcsere, javítás rövid határidővel.
Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Lovas kocsival munkát vállalok, trágya,
törmelékszállítást is. Békés, Hajnal u. 19.
30/85-81-911.
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallya-
zása. Épületbontás tereprendezéssel, tető-
 javítás, ácsmunkák. 20/472-96-58.
Fakivágást vállalok háznál vagy kertben
fáért, vagy megegyezés szerint. Tel.: 30/
931-90-85.
Gyermekfelügyeletet vagy takarítást válla-
lok. Tel.: 643-752.
Időseknek, mozgáskorlátozottaknak pedi-
kűrt vállalok az otthonukban. 70/256-53-09.
Idős ember gondozását vállalnám házért
cserébe. Tel.: 70/677-13-57.
Német korrepetálást, tanítást vállalok
400-500 Ft/ óra. Tel.: 413-409, 70/242-
83-38.

EGYÉB
Vadonatúj MORA 4 rózsás gáztűzhely és
egy komplett kisszerszámos halász fel-
szerelés eladó. Telefon: 20/886-27-81.
Medeli MC49-es szintetizátor 25000 Ft-ért
érintetlen állapotban eladó. Érd.: 70/52-
38-180, hétköznap 16 óra után és egész
hétvégén.
Reális áron faházat vásárolnék akár töb-
bet is. ajánlatokat a 20/ 540-76-80 vagy a
643-394-es telefonra kérem.
I. osztályú (arankamentes) heremag, 1
kg-os kiszerelésben eladó. Érd.: 412-070,
délutánonként.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/943-
41-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Kérném azt a Pesten dolgozó békési
házaspárt, akik 2008 tavaszán 2 darab 10
literes üveget hoztak befonni az Akácfa u.
4. szám alá, szíveskedjenek érte jönni
vagy küldeni az elkészített munkáért.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/467-13-39.
15’ Samsung monitor jelképes összegért
elvihető vagy elcserélhető bármire. pl.:
szobanövényre. Érdeklődni: 20/323-12-43.
Elektromos rokkantkocsi újszerű állapotban
eladó. Vezetékes gázra köthető gáztűzhely,
olcsón eladó. Érdeklődni a 643-112-es és a
30/568-04-32-es telefonszámokon.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
és kukoricakóró eladó Békésen. Tel.:
30/433-79-89.
125 cm magas bontott kerítésdrótot kere-
sek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Reális áron keresek jó állapotú használt
márványlapos biliárdasztalt. Ha fel kell újí-
tani /posztó, mandíner csere/ nem prob-
léma.Tel:30/428-51-37.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely
palackkal eladó. Érd. 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
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
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.
Egy beton keverő (220V) húszezerért. Tel.:
70/588-04-67.
Komódokat vennék. Két darab heverő, jó ál -
lapotban olcsón eladó. Tel.: 30/384-92-65.
Eladók: birkák, bárányok, 3,5 LE rotakapa,

szivattyúk, villanymotorok, 32-es húsdaráló,
Riga motor, kovácssatu, női és férfi kerékpá-
rok. Ár megegyezés szerint. Érd.: 412-862.
Eladó: jó állapotban két egyforma ágyne-
műtartós heverő (12 e Ft/db), egy ágyne-
műtartós heverő (12 e Ft), négykerekes
betegtolókocsi új állapotban (10 e Ft), WC
kagyló tetővel (5 e Ft), 1 db végig akasz-
tós ruhásszekrény (6 ezer Ft). Csere is
érdekel 2 db kecskegidára vagy 5 db
egyéves libára. Tel.: 30/975-36-14.
Eladó kétszemélyes rekamié két fotellal jó
állapotban olcsón, és egy magas szép
szekrénysor, jó állapotú, világos színű.
Tel.: 643-199, vagy érdeklődni lehet a
Raktár sor 18. alatt.
Helyhiány miatt eladó vagy elcserélhető
bármire egy vadonatúj, még ki sem pró-
bált kenyérsütőgép. 10 ezer Ft. Érd.: 643-
604, vagy 30/97-261-37.
P3-as számítógép eladó. Tel.: 30/907-64-21.
Piros amarillisz, és szoba páfrányok ela -
dók. tel.: 416-144. Békés, Deák F. u. 39.
Eladó egy szép nagy csavart pálma 5 ezer
Ft-ért. Tel.: 20/ 371-57-48.
Táskavarrógép, 4 db Opel alufelni, 25-ös
abriktergyalu, 125-ös Aprilia motorkerék-
pár eladó. 70/772-98-11.
Bontott kisméretű téglát keresek megvé-
telre. 30/537-87-35.
Fatüzelésű bojler jó állapotban eladó. Érd.:
70/546-69-98.
Eladó kádra szerelhető fürdetőszék és egy
gázpalack. Tel.: 30/470-54-92.
Új cseh és német légpuskák már 17 ezer
Ft-tól eladók. Rossz régit tízezer Ft-ig
beszámítok. Tel.: 20/22-85-866.
Üzemképtelen, hiányos, ócska légpuská-
kat veszek alkatrésznek, bármilyen típu-
sút. Üzemképes is érdekel max. 5000 Ft-
ig. Tel.: 20/629-28-38.
Szántóföldi kombinátor eladó: Kiskőrösi
2,8 Unimat újszerű állapotban. Tel.: 30/
232-29-89.
Parkosításra örökzöldek termelőtől ela -
dók. 20/243-76-56.
Eladó heverő, szekrénysor, hűtőláda. Érd.:
30/728-24-50.
200 l hűtőláda, 40 literes kis hűtőszekrény,
5 darabos mahagóni színű szekrénysor,
négyszemélyes rekamié, konyhaszekrény,
2 db vályogtető, 1 db kézzel hajtható kuko-
ricamorzsoló, gáztűzhely. 20/933-15-13.
Eladó: gáztűzhely, fürdőkád, ÉTI kazán,
120 l villanybojler. 20/933-15-13.
Kovácssatu, horgász gumicsónak, hor-
gász kellékek, esztergapad, rézműves
szerszámok eladók. Tel.: 30/487-82-24.
Elektromos biciklihez új akkumulátor,
olcsón, áron alul eladó, blokkal igazolva.
Érd.: 70/201-76-17.
A Kecskeméti 54/1. sz. alatt eladó szek-
rénysor, fotelok, dohányzóasztal, konyha-
bútor olcsón eladó. Tel.: 412-806. Érd.:
13-15 óra között.
Simplex vegyeskazán eladó. 20/918-32-12.
Hatfiókos fagyasztó olcsón eladó. 20/775-
94-30.
Jó állapotú, üvegezett ablakszárnyak (kb.
30) ingyen elvihetők. Tel.: 70/77-50-278.
Eladó: jó állapotban lévő Csepel lábhajtós
varrógép, Hajdu tárcsás mosógép. Tel.:
416-037.
600-as szalagfűrész eladó. Tel.: 30/29-
41-444.
Eladó: 200 db hófogós cserép, 2 db mes-
tergerenda, 1 db 26-os női kerékpár. Tel.:
30/262-64-34.
Öt méter magasra megnövő dísznád
tövek eladók. Tel.: 20/332-66-25.
Jó állapotban lévő kovas kocsi eladó. Ár:
70 ezer Ft. Tel.: 30/85-81-911.
Bontásból tégla, cserép, faanyag eladó.
20/472-96-58.
Békésen szobabútorok, asztalok, rekami-
ék, heverők, fotelágy eladó. Tel.: 30/439-
92-62.
Háromkerekű felnőtt kerékpár eladó. Érd.:
30/97-77-600.
Öntvény lampart konvektor, alig használt
mosogató alá szerelhető 10l-es vízmelegí-
tő. Tel.: 20/25-83-409.
Sürgősen eladók különböző méretre
vágott, új üvegek kedvező áron. Tel.:
30/901-79-50.
Új sparhert és hordozható csempekályha
eladó. Érd.: 30/48-58-973.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT 

(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 30.

Lakossági megkeresés nyomán Heinerné dr. Kecskés Aranka
városi jegyzőhöz fordult Mucsi András önkormányzati képvise-
lő annak érdekében, hogy a Dégáz Rt. ügyfelei egy központi
helyen elhelyezett gyűjtőládába helyezhessék a gázóra állását
jelző űrlapjaikat. Több ezer békési lakos élete lenne könnyebb
ezzel, hiszen lakossági jelzések szerint a gázóraállás telefonos

bediktálása rendszeresített telefonszám vonala állandóan fog-
lalt, többször kell telefonálni, és ez is nagy költséget okoz. A
képviselő kérte a jegyzőt, hogy a gázszolgáltatóval vegyék fel a
kapcsolatot, és mielőbb állapodjanak meg a gyűjtőláda kihelye-
zéséről és rendszeres ürítéséről. Ennek helyszíne lehetne példá-
ul a Polgármesteri Hivatal is.

Gázóraállásnak gyűjtőládát! Nőnapköszöntés
A Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete kevés-

sel a Nemzetközi Nőnap előtt, március 6-án nagyszabású ün -
nepségen köszöntötte nőtagjait, mintegy 120 asszonyt. A meg-
becsülés virá gainak átadását követően megvendégelésre ke rült
sor a Nyugdíjasok Házában – tájékoztatott Balázs Imre, az
egyesület elnöke.



72009. március 25.

Mit is ettek egykor paraszti eleink? Az
étkezésről szóló források száma megnöveke-
dett a nyelvújítás időszakában, így tömeges
ételnév-feljegyzések azóta állnak rendelkezé-
sünkre. A földművelésből élő réteg csak
olcsó, tömegesen előállítható ételt fogyasztott
– jelesül a kásaféléket. Magyarország egyes
vidékein dödöllének, gáncnak, gánicának,
stercnek, gancának, zámiskának, szuszogó-
nak nevezték ugyanazt az ételt: jelesül a forró
vízbe öntött, ott keverés nélkül csomósra főtt
búzadarát. A gánca-féle szavak a szlávból, a
sterc az osztrákoktól, a zámiska az ukránból
érkezett (jelezve, hogy a szegénység internaci-
onális), a dödölle – és másik neve, a szuszogó
vagy szuszi pite – már magyar keletkezésűek.
Azért nevezték szuszogónak, mert forrás köz-
ben nagyokat bugyogott az edényben. A
dödölle szó hangulata is mutatja, hogy kevés-
sel is jól lehetett lakni, vagy ahogyan egy
kései szakácskönyv írta: „jó tömős étel”.

Ugyanebben az időszakban (azaz a korai
nyelvújítás idején) terjedt el a kukorica ter-
mesztése. Az Alföldön kívül mindenütt ették
a belőle készített puliszkát, amely csaknem
minden tekintetben hasonlít a szuszogóra,
ta lán csak abban nem, hogy bográcsban ké -
szítik, félgömb alakban kiborítják, és mad-
zag gal szeletelik. (Íme, egy madzagos étel!)
De nem hívják ám mindenütt puliszkának!
Háromszéken és csángó területeken málé a
neve (kenyér helyett fogyasztják még ma is),
a Felső-Tisza vidékén pedig tokány (amit mi
húsétel megnevezésére használunk). 

A kásák tündöklésének aztán bukás lett
a vége: kiszorította őket a tészta. Ezek kö -
zül egy ugyancsak „madzagos” (tehát bé -
késinek tekinthető) a spagetti, a spago
ugyanis olaszul madzag, ez pedig a kicsi-
nyítő képzős, többes számú forma, „ma -
dzagocskák”.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
EGY TÁL DÖDÖLLE…

Március 26. csütörtök 10 óra
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Tanszállo -
dája átadása
Petőfi u. 7-9.

Március 26. csütörtök 14 óra 
Békés a képzőművészetben - válogatás Ferenczi
Sándor magángyűjteményéből. Megtekinthető
munkaidőben május 31-ig.
Polgármesteri Hivatal emeleti folyosója

Március 27. péntek 15 óra 
Lipták Pál festőművész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető június 6-ig. 
Galéria Nagyterme

Március 27. péntek 21 óra
Kárpátia koncert.
Sportcsarnok

Március 28. szombat16:30 óra
Sursum Corda Díj átadása.
Galéria Nagyterme

Március 28. szombat 18 óra 
Dr. Hegedűs Lóránt püspök előadása Az ember
tragédiájáról evangéliumi szemmel.
Ref. gyülekezeti ház

Március 29. vasárnap 16 órától 
Dr. Hegedűs Lóránt püspök előadása „Kálvin és
a gyülekezetépítés – Kálvin pedagógiája” cím-
mel, majd szeretetvendégség.
Ref. gyülekezeti terem

Március 30. hétfő 19 óra 
„Ki a hunyó – avagy Bubus?” vígjáték két felvo-
násban a Fogi Színháza Produkció előadásában. 
Kulturális Központ Színházterem

Március 30-április 9. 
Tavaszi Fesztivál Vándorkiállítása, melynek címe:
„Haydn – a zene hullámhosszán” – Békés megyei
festők munkái.
Kulturális Központ Kápolnaterem

Március 31. kedd 14.30 óra 
Húsvéti készülődés – tojásírás. A foglalkozást veze-
ti Diósné Csontos Julianna. Belépés díjtalan.
Gyermekkönyvtár

Április 2. 16 óra
Vércukor- és koleszterinszint mérés Kecskeméti
Ferencné gyógyszerész segítségével a Tanügyi Dol -
gozók Nyugdíjas Klubjában.
Szánthó A. u. 10.

Április 2. 14 óra
Klubnap a Nyugdíjas Kosárfonóknál.
Nyugdíjasok Háza

Április 2. 11-12 óra 
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesü -
lete klubnapja.
Nyugdíjasok Háza

Április 3. péntek, 8-11.30 óráig
Középiskolások véradása.
Nyugdíjasok Ház

Április 4. szombat 10-18 óra
Első Fregolina Kupa – Társastánc-verseny.
Belé pődíj: 800 Ft.
Kulturális Központ Színházterem

Április 9. 13.30-tól 
Klubnap keretében egészségmegőrző foglakozásokat a
Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző Egyesületénél. 
Nyugdíjasok Háza

Április 10. péntek 15 óra és 11-e szombat 10 óra
„Én hangom” énekverseny selejtezője
Kulturális Központ Nagyterme

Április 10. péntek 13-18 óra
Teadélután a Békési Nyugdíjasok Egyesületénél
Nyugdíjasok Háza

Április 14. kedd 17.30 óra
Görgényi Tamás kiállításának megnyitója. A ki -
ál lítást Banner Zoltán nyitja meg. Ingyenesen
meg tekinthető május 14-ig.
Kulturális Központ Kápolnaterem

Április 20. hétfő 20 óra
Színházi előadás: Mezítláb a parkban. Neil Si -
mon vígjátéka 3 felvonásban a Körúti Színház
előadásában. Megfelelő érdeklődés esetén 17 órá-
tól is megtekinthető a darab. Jegyár elővételben
2200 Ft, előadás előtt a helyszínen 2500 Ft.
Kulturális Központ Színházterem
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Az orvosok javaslatára rö -
viddel később megoperálták, a
daganat jóindulatúnak bizo-
nyult, ám éppen azon a terüle-
ten helyezkedett el, ahol a szív
ingerületképződése létrejön. A
műtét után nem képződött a
szívet működtető ingerület,
így pacemakert kellett beül-
tetni. A készülék a kislány szí-
vét száz százalékban működ-
teti, gyakorlatilag az tartja
életben a kicsi testet. Sajnos a
készüléket működtető telep
alig tíz hónap után lemerült és
újabb műtéttel cserélni kellett.
A jelenlegi orvosi álláspont
szerint ezt a cserét 8-16 havon-
ta kell ismételgetni, míg csak
él Judit. A kislány értelmileg
és testileg is normális módon
fejlődik, várható, hogy közös-
ségbe kerülhet, de fokozott
felügyeletet igényel majd a
beültetett pacemaker miatt.

A család minden lehetőt
megtesz a kislányért. Óvni kell

őt a legkisebb betegségtől, de
még a mikrohullámtól, a
rádióhullámoktól is. Mivel
gyakran kell őt kórházba szál-
lítani felülvizsgálatokra, a Soós
család egy autót lízingelt, vala-
mint még két, deviza alapú,
elszabadult hitel terheli költ-
ségvetésüket. Az apának sze-
rencsére jó munkája és megér-
tő főnökei vannak (a Tesco-nál
az új boltok építkezésénél dol-
gozik mindig az ország más-
más pontján), de a hiteltörlesz-
tésektől sújtva így is nehezen
és szűkösen élnek öten egy
szoba-konyhás kis házban. 

A Soós család most vázolt
kálváriáját megismerhette
Izsó Gábor polgármester is,
aki segítséget ígért. A hiva-
talban adható gyorssegély
mellett Soósékkal közösen
elhatározták, hogy bank-
számlát nyitnak, melyre a
család sorsával együtt érző
bé kési polgárok pénzügyi se -
gítségét várnák. 

Szegfű Katalin

Segítsünk egy kétéves kislánynak! 
JUDIT SZÁMÍT RÁNK

A Soós család nehéz sorsát, kislányuk betegségé-
nek részleteit osztotta meg nemrégiben a Békési
Újság olvasóival a fiatal házaspár. A fiatal Soós
házaspár három leánygyermeket nevel. A legki-
sebb, Judit Dzsenifer 2006 novemberében szüle-
tett. Nem volt féléves, amikor kiderült súlyos
betegsége, egy egészen ritka eset: daganatot talál-
tak a szívében. 

Kérjük, akármilyen kicsi vagy nagy összeggel segítse 
a szívdaganattal operált kislány, Soós Judit 

családja sorsa jobbra fordulását. Fogjunk össze!
Név és számlaszám: 

Soósné Fekete Erika
ERSTE Bank Nyrt.

11600006-00000000-33609333
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Horgász
szemmel

A tavaszi horgászatok első
halai a bodorkák, ők ébred-
nek a leghamarabb. Ezeknek
az aranyló úszójú halaknak az
elejtése a talán a legköny-
nyebb, bár a hideg víz ellené-
re is erősen küzdő halfaj.

A kora tavaszi halak becsa-
logatásához az etetésnél min-
denképpen olyan etetőanyag-
ra van szükség, aminek sem
színe, sem illata nem hat
zavaróként a halakra. Ezért
vannak kikísérletezve a tava-
szi etetőanyagok. Elsődle ge -
sen sötét színűek (barna, fe -
kete), de még a piros szín sem
hat riasztóként a halakra.
Illatuk mindig élénk: a hideg
vízben ez terjed jól csalogató-
ként. Állaguk keverés után
homogén legyen az egyenletes
oldódás miatt. Alacsony táp-
értékűek, hogy a táplálkozá-
suk során se teljenek el. Ezért
speciális adalékot tesznek az
etetőbe: a BETAIN segíti a
halak étvágyát. Sok gyári ete-
tőanyagban gyárilag már
benne van. Aroma hatás foko-
zása érdekében plusz alkoho-
los aroma javasolt.

Szekerczés Sándor

TAVASZI 
ETETŐANYAGOK

SPORT

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 szo-
bás 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: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es,
2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár:13,0 millió.

Betegen is remekelt
Március elsején Veszprémbe gyülekeztek a dobó atléták az or -

szág minden helyéről. Itt rendezték a Felnőtt Téli Dobó Baj -
nokságot. A békésieket a gerelyhajító Hortobágyi János kép vi-
selte. A még első éves junior versenyzőnk, első felnőtt országos
bajnokságán, az ötödik helyen végzett. Tíz nappal a verseny
előtt még az indulásra sem gondoltunk, hiszen egy iskolai kézi-
labda mérkőzésen kifordult Jani bokája. A gondos kezelések
hatására el tudtunk indulni. Az 54,92 centiméteres dobás ilyen
körülmények között jónak mondható.               Rácz András

Versenyzőink több esetben 1-2 korcsoporttal idősebbekkel és
na gyobb súlycsoportban versenyző ellenfelekkel találkoztak.
Min denki győzelmet aratott, így a mindössze hétéves Borbély
István (gyermek, 33 kg), Római Krisztofer (gyermek, 43 kg), ifj.
Surman Zoltán (gyermek, 37 kg), Priskin Kristóf (gyermek, 42
kg), Molnár Zsolt (gyermek, 43 kg), Dezsőfi Krisztina (női, 45
kg), Fodor Milán (junior, 54 kg), ifj. Római József (junior, 80
kg), Balázs László (serdülő, 46 kg), Gulyás Péter (junior, 75 kg)
volt, valamint a felnőttek között Füredi János (81 kg). Fodor
Milán és ifj. Római József számára mérkőzésük felmérő is volt
az áprilisban tartandó Után pótlás Olimpia előtt, amelyen nem
kisebb a tét, mint a május köze pén Jerevánban tartandó Junior
Világbajnokságra való kijutás. Győzelmük bíztató. 

A Surman Boksz Club edzőtermében komoly munka folyik
nap mint nap, ennek eredményességét éppen a torna mutatta
meg. Surman Zoltán tájékoztatása szerint id. Római József,
egykori békési ökölvívó személyében olyan segítőre talált, aki-
vel megfelelő összhangban tudják felkészíteni a sportolókat a
különböző megmérettetésekre.

Várják kortól és nemtől függetlenül azok jelentkezését, akik
egy eredményes, jó hangulatú, összetartó csapatban szeretnék
ezt a sportágat művelni.  

Veretlenül a Pofon Partin
11 MÉRKŐZÉS, 11 GYŐZELEM 

A SURMAN BOX CLUB VERSENYZŐI JAVÁRA
Március 14-én tartották Kiskunfélegyházán az idei
év első Pofon Partiját, ahol hét magyar mellett, két
romániai csapat képviseltette magát. A Surman
Box Club 11 versenyzője versenyzői Surman Zol tán
és id. Római József edzők kíséretében volt jelen. 

– Egy kicsit beszélj magadról!
– Békési vagyok. Itt kezd-

tem iskoláimat is a Dr. Hepp
Ferenc Iskolában. Első tanítóm
Gyarakiné Fazekas Anikó volt.
Sportolni Garaguly Judit ta -
nárnőnél kezdtem, majd Veres
Zsoltnál atletizáltam. Ekkor
Tibor bátyám már ké zilabdá-
zott. Édesapám is kézilabda
barát volt, így én is be adtam a
derekamat. Bejá rós lettem a
békéscsabai 2. számú iskolába,
ahol a kézilabda szaktantervű
osztályba kerültem. Forczek
Győzőné nél kezdtem kézilab-
dázni. Si keresek voltunk, hi -
szen kétszer is megnyertük a
diákolimpia országos döntőjét.
Kö zépiskoláimat a Közgében
vé geztem, itt Szabó Károly
volt az edzőm. A Köz gével is
megnyertük a diákolimpiát.
Ek kor már az Elő ré ben kézi-
labdáztam, ahol Gávai Ferenc
volt az edzőm, őt követte
Rapatyi Tamás és most Má téfi
Eszter a mesterem az Elő rénél
és a válogatottnál is Imre Vil -
mos segítője.

– Hogyan értesültél a válo-
gatottságról?

– Mátéfi Eszter telefonált,
hogy csomagoljak, mert részt

veszek a Pannon Kupán a ma -
gyar válogatottban. Sokáig
nem is tudtam felfogni. Mit
keresek én 19 évesen Gör -
biczék között? Nemsokára
ismét megcsörrent a telefo-
nom. Imre Vilmos szövetségi
kapitány volt. „Cifi, szabad a
hét második fele? Szeretnélek
meghívni a válogatott Pannon
Kupa keretébe. ”

– Nemcsak néző voltál, ha -
nem mindkét mérkőzésen ját-
szottál is.

– Igen, lehetőséget kaptam
mindkét találkozón. Sajnos
gólt nem sikerült szereznem,
de védekezésben sokat segítet-
tem a csapatnak. Táma dásban
pedig az én elzárásomból tud-
tak a lövők gólt szerezni.

– Itthon volt ünneplés?
– Nekem már az is ünnep-

lés volt, hogy édesapám a ked-
venc ételemet főzte, illetve
sütötte. Tepsis csirkét. Renge -
teget főz nemcsak a család-
nak, hanem baráti összejöve-
teleken, rendezvényeken ked-
velik az általa készített étele-
ket. Főleg a bográcsosok a ke -
dvencei. Nekem is a bográcsos
marhapörkölt a másik ked-
vencem, ami akkor lesz, ha a
bátyám is haza tud jönni egy
kis ünneplésre.

– Térjünk át az Előrére.
Igen jó pozíciótok van a leg-
jobb négybe kerülésre.

– Igen a Győr és a Debre -
cen egymás között dönti el a
bajnoki címet. A harmadik
helyre a Fradi az esélyes. A 4.
helyért nagy harc lesz közöt-
tünk a Hódmezővásárhellyel.

Óriási lenne a 4 között végez-
ni, hiszen úgy a nemzetközi
szintérre is kijutnánk.

– Úgy tudom csábítottak
már Budapestre is.

– Igen, de már aláírtam a
következő szezonra a Békés -
csabának. Itt jó a közösség és
jól érzem magam a csapatban
és az sem mellékes, hogy min-
den nap itthon tudok lenni
Békésen.

– Hallom, hogy gyűjtögeted
a kis pénzt, amit keresel!

– Igen. Lakást szeretnék
venni. Mégpedig Békésen.
Már megvan a jelöltem is.
Rövidesen eladó lesz.

– További terveid?
– A diploma megszerzése.

Jelenleg a Testnevelési Egye -
tem Főiskolai Karán tanulok
levelezősként. Szeretném, ha
megszereznénk a bajnokság-
ban a 4. helyet és kijutnánk a
nemzetközi porondra.

– Válogatottság? 2012-ben
olimpia és még csak 22 éves
leszel.

– Szép álom.
– Kívánjuk, hogy váljon

valóra.             Takács János

Jól mutatkozott be Czifra Anita
a magyar felnőtt válogatottban

A magyar válogatott
győzelmével ért véget a
Pannon Kupa. Ezen a
tornán mutatkozott be
a felnőtt válogatottban
egy 19 éves békési lány
Czifra Anita. Haza ér -
kezése után beszélget-
tünk vele.

Békésen rendezték meg az első Határ menti népművészeti fesztivált,
Bé kés megyei és határon túli, konkrétan erdélyi fellépőkkel, akik a
népdal, népmese, népzene és néptánc szíves világából adtak ízelítőt.
A Békés Megyei Ibsen Kht. Kulturális Irodája által szervezett, nem
pusz tán hagyományőrző, hanem hagyományéltető program játszó -
házat és táncházat is rejtett. Felvételünkön a körösladányi Tóth Vi -
vien, aki népdaléneklését maga kísérte citerán.


