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USZODA NYITVA TARTÁSA
2011. MÁRCIUS 1-TÔL:
Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Gyógyszertári
ügyeleti rend
FEBRUÁR 19-26.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
FEBR. 26 – MÁRCIUS 5.
Turul Patika (Piac tér)
MÁRCIUS 5-12.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

A nyár derekán tartják a kerékpárfesztivált
DÁNFOK LESZ A HATNAPOS RENDEZVÉNY KÖZPONTI HELYSZÍNE

Változatos rendezvényeket tartalmaz a 41.
Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros
Találkozó és II. Békési
Kerékpáros-fesztivál
előzetes programtervezete. A július 19-24.
között Békés-Dánfokon tartandó sorozatról a szervező FETA
Alapítvány elnöke tájékoztatott.
Gyebnár Péter elmondása
szerint a keddtől vasárnapig
tartó sorozatban számos kerékpártúra kapott helyet, ezek
különböző hosszúak és nehézségűek. El lehet kerekezi
Szanazugig, ahol strandolás vár
a vendégekre, visszafelé pedig
túrakenu hozza őket. Túrázni
más alkalommal is lehet kenuval, egészen Köröstarcsáig,
ahonnan kerékpárral jönnek
vissza Dánfokra a résztvevők.
Kínálnak továbbá kerékpáros városnézést Békésen, az
idegenvezetést a városvédők
elnöke, Mester Péter vállalta.
Másik alkalommal Békéscsaba
és Gyula a városnéző kerékpá-
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Egyetért azzal,
hogy a rendbontó
diákoktól elvehetik
a helyi buszbérletet
Békésen?

Felmérések szerint tízből hat békési naponta használja kerékpárját. Archív felvétel.

ros út célpontja. Mályvádra
teljesítménytúra vezet majd.
Lesz szakmai konferencia is,
az érintett minisztériumok,
önkormányzatok,
szakmai
szervezetek képviselőinek. Érdekesnek ígérkezik a kerékpáros eljutási verseny, melynek
során előzetesen kijelölt helyekre kell elkerekezni a város-

ban, tetszőleges sorrendben.
A II. Békési Kerékpárosfesztivál időpontjára időzítik a
már többször megtartott Kikötői Kupát, melynek során
csapatok mérhetik össze erejüket vízi és szárazföldi sportvetélkedőkben.
Igazi különlegesség a Sárkányhajó Kerékpárfesztivál

Új úton a Békés-Dánfoki Turisztikai Központ
hiszen az önkormányzat decentralizált pályázati keretből minden évben
fejlesztette a helyet.
2009-ben új kiszolgáló épülettel
gazdagodott a terület, mely kulturált, higiénikus körülményeket teremtett a fürdőzéshez. Új kerítés
épült, és három sportpálya is kialakításra került: füves-, röplabda- és
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Békés Város Képviselő-testülete
még tavaly decemberi ülésén határozott úgy, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő Dánfoki Üdülőközpont működtetésével 2011. évben a Békés Városi Kulturális Központot bízza meg. Ezzel a testület
szándéka szerint Dánfok fejlesztésének új irányvonalat adnak.

A nyár végére elkészült új dánfoki fahíd.

A hetvenes években oly népszerű
ifjúsági központ modernizálása már
a korábbi években megkezdődött,

strandfocipálya szolgálja a fiatalok
kikapcsolódását. Egy évvel később
megépült a 36 méter hosszú fahíd, a

térburkolatú sétány, és parkolókat
alakítottak ki. A Dánfokhoz vezető
utat is pályázati pénzből újította fel
a város. Az elmúlt években összesen
mintegy 70 millió forint pályázati
forrást hozott Dánfokra a Békési
Önkormányzat.
Az infrastruktúra fejlesztése mellett új lehetőségként, Izsó Gábor
polgármester elnöksége alatt, a Közép-Békési Centrum olyan turisztikai pályázati forrást nyert, melynek
megvalósításához ideális helyszín
Dánfok, azaz valóban turisztikai
központtá, a túraútvonalak kiinduló
pontjává válhat. A KBC pályázata
révén olyan új eszközökkel gazdagodhat, mint sárkányhajók, túrakenuk, túrakerékpárok.
Az üdülőközpontot január óta
működtető Békés Városi Kulturális
Központ a közelmúltban mutatta be
finanszírozási és fejlesztési tanulmányát a testületnek.


Kupa megrendezése, melynek
során húszfős sárkányhajók
csapnak össze.
Megrendezik a veterán kerékpárok országos találkozóját
is, a régi bringákból kiállítás
tekinthető meg.
Kerékpáros felvonulás, bringasuli, KRESZ-teszt, használtbringa-börze, mountainbi-

ke-bemutató és verseny, kézműves játszóház, ugrálóvár,
természetjáró túrák, közlekedésbiztonsági bemutató és
oktatópark, sétahajókázás,
strandröplabda-bajnokság
egészíti ki a sort. Kitelepülnek
kerékpárszervizek, boltok is.
Az estékre tábortüzet, zenéstáncos partykat szerveznek.
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ÉLÕ BOLYGÓ
A RÉGI POSTA
Az autóbusz-állomással szemben, a Kossuth
utca és a Posta utca sarkán álló földszintes épületnek ugyan nincs építészeti értéke, de várostörténeti szempontból mégis jelentős. Ebben az
épületben működött ugyanis az 1800-as évek
közepétől Békés első postahivatala, egészen a
főtéri postapalota 1929-es megépüléséig.
Dr. vitéz Durkó
Antal Békés nagyközség története
című művében (a
192. oldalon) ír arról, hogy „az 1700as években a
megyének a külvilággal való érintkezését nagyon megnehezítette az a
körülmény, hogy postaállomás sehol nem volt
a megyében. Maga a megyei tisztikar is lovaslegénnyel hozatta el a postát Aradról. Hogy
Békésen volt postaközlekedés, a következő
adatok bizonyítják: 1746-ban a ref. Egyház az
oksolamester kihozásakor 8 dénár postaköltséget fizetett. 1840-ben a kaszinó a csabai

postahivatalnak a levelek és újságok elküldéséért 1 forint 12 krajcárt adott ki.” Szintén
Durkó Antal írja, hogy a postaépületben
1877-ben távírdát állítottak fel, majd 1894ben távbeszélőt (telefont) is kapott a hivatal.
Nem tudjuk, hol váltották, abrakoltatták,
itatták hajdanán a lovakat, csupán azt sikerült
kideríteni,
hogy maga a hivatal a mostani háztartási-vegyi bolt
helyén volt, s itt a
sarkon lehetett a
bejárata.
Durkó
Antal
könyvéből tudjuk,
hogy Mezey János
főpostamester közbenjárására épült fel a mostani postapalota
egyemeletes épülete a Széchenyi téren. (Róla
nevezték el később a Mezey utcát.)
Ez a sarki házmatuzsálem műemlékileg
nem védett. Várostörténeti okok miatt indokolt volna az egykori postaépület védelme.
Bíró György, városvédő

Színház gyerekeknek márciusban
Március 23-án óvodásoknak és kisiskolásoknak biztosít színházi előadást a kulturális központ. 10 órától a
Róka Kata és a csodapapucs
című zenés mesedarab te-

kinthető meg óvodásoknak,
míg 14 órától A mondvacsinált feltalálók várja a kisiskolásokat a Grimm-Busz
Színház (Szeged) előadásában. Belépő mindkét darabra

egységesen 650 Ft személyenként. (Üdülési csekk,
Chéque Déjeuner, Cadhoc,
Művelődési csekk, Sodexho
Pass, Kultúra Pass utalványok felhasználhatók.)

Hívatlan vendégek a Dr. Hepp suliban
A Dr. Hepp Ferenc iskolában bekövetkezett hatalmas erejű csőtörés nyomai
mindenhol láthatóak, a rend még nem állt
teljes egészében vissza, és az iskolavezetésnek újabb, nem várt nehézséggel kell
szembenéznie. Azt lehetne mondani, hogy
„a legkisebbek okozzák az újabb problémát”, és most ne a gyerekekre gondoljunk, hanem egészen másra.
Ennek az évnek a
kezdeti hónapjai bizonyára minden diák számára örök emlékként
maradnak meg, ugyanis repülő bőregerek (denevérek) tűntek fel a
megújult intézményben. E nem hétköznapi
kisállatok megjelenése
a gyerekek többsége
számára óriási élményt
és fantasztikus látványt jelent. A denevéreknek nem számít, hogy éppen egy edzést vagy
egy testnevelés órát zavarnak meg, gyorsan
cikázó reptükkel órákon át köröznek a tornateremben, de gyakorta előfordul, hogy a
folyosókon is feltűnnek.
Furcsának tűnhet, hogy repülő denevérek
vannak a tél kellős közepén, ám akik egykor
ebbe az iskolába jártak diákként, azok nagyon
jól tudják, hogy mindig is voltak denevérek
az épület panelréseiben. Sokszor lehetett hallani, amint éles, cincogó hangok szűrődtek ki
a repedésekből. De ez ma már a múlté, mivel
az iskola felújításra került, és a rések, melyek

több évtizedeken át kiváló búvóhelyül szolgáltak, be lettek falazva. Ezért a Körös-Maros
Nemzeti Park szakemberei készítettek úgynevezett „denevérodúkat”, amiket az épület
bizonyos pontjaira felhelyeztek, biztosítva
ezzel a búvóhelyet a számukra.
Csakhogy sok kisállat nem adja fel a
reményt, és a faodúk helyett továbbra is az
épületet akarja. Az enyhébb téli napokon,
amikor nincsenek mínuszok, felébrednek, és
egyes példányok, ahol
nyitott ablakot találnak, vagy az épületen
néhány centiméternyi
rést felfedeznek, azon
keresztül
bejutnak.
Nemrégiben sikerült
megtalálni egy olyan
nyílást, amin keresztül
rendszerint bejutnak az
iskola tornatermébe. De lehet, hogy más
egyedek bent ragadtak az üregben a nyár végi
felújításkor, és onnét csak a tornaterem felé
tudnak kijutni.
Idő kell ahhoz, hogy elfogadják az új helyzetet, és az odúkba települjenek át mindanynyian ezek az igen hasznos jószágok. Sajnos
sokan összekeverik az Amerikában őshonos
társaikkal, a vérszomjas vámpírokkal, és azt
hiszik, hogy ők is vérrel táplálkoznak, pedig
ez még véletlenül sincs így! Hazánkban kizárólag rovarokkal táplálkoznak a denevérek és
ÁRTALMATLANOK! Ha nem bántjuk őket,
ők se fognak minket.
Pap Zsolt

Közfoglalkoztatásra nyújtott be
pályázatot az önkormányzat
Békés Város Önkormányzata 2009. február 16-án pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett
„Közfoglalkoztatás-szervezők
foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű pályázati felhí-

vásra. A pályázat összköltsége: 7.113.270 Ft.
Az igényelt támogatási
összeg: 6.781.800 Ft. Békés
Város Önkormányzata saját
forrásként 331.470 Ft összeget
biztosít. Pályázat elbírálásának
időpontja: 2011. március 21.

Támogató döntés esetén
2011. április 1. és 2011.
szeptember 30. között 10 fő
álláskereső részére tud az
önkormányzat álláslehetőséget biztosítani közfoglalkoztatás-szervezői munkakörben.
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42000 látogató a Békési Uszodában

Nagy csoport visongó óvodás fogadja a belépő embert a
Békési Uszodában. Hisz a
nagy versenymedence mellett
helyezkedik el a tanmedence,
melynek maximális a kihasználtsága. A kísérőkön kívül
úszómester is vigyáz a gyermekek és természetesen a felnőttek épségére is. Perdi Tamás, az uszoda vezetője elmondása szerint ez mindennapos náluk, hiszen rengeteg
csoport jár hozzájuk úszni.
Nemcsak a békési iskolákból
és óvodákból érkeznek nagy
létszámú csoportok, hanem a

környező településekről is,
példaként Vésztő, Köröstarcsa vagy Mezőberény említhető. Az intézmény felszereltsége és a roppant kedvező árak
vonzzák az úszni vágyókat. Ez
igaz a felnőttekre is, akik előszeretettel használják a versenymedencét és a szaunát
egyaránt. Az uszodát leginkább a békési polgárok veszik
igénybe, de érkeztek már
Budapestről, vagy épp Romániából is vendégek.
Az uszoda a megnyitása óta
igyekszik a repertoárját is bővíteni, hisz olyan kezdeményezé-
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Több mint egy éve működik optimális kihasználtsággal a Békési Uszoda. Az intézményt nemcsak a város polgárai, de a környező települések
lakói is szívesen látogatják.

Képünk illusztráció.

seknek add teret az intézmény,
mint a babúszás vagy az úszóklub. Utóbbit Kovács Ottó
szakedző irányítja. A programba bárki jelentkezhet, függetlenül attól, hogy tud-e úszni
vagy sem. Lényege, hogy a
jelentkezők elsajátítsák a biz-

tonságos úszást, majd ezt követően a technikára kerül a
hangsúly, hogy az úszók minél
magasabb szinten sajátítsák el
a szabályokat.
Perdi Tamás elmondta,
hogy nyitottak bármilyen
program vagy kezdeményezés
felé, melynek az uszoda otthont adhat. Megnyitása óta az
intézmény több mint 42000
látogatót fogadott, melynek a
kedvező árak és a folyamatos
akciók is hozzájárulnak. Március 1-től visszatér a régi nyitva tartás is. Az év első két hónapját érintő változtatás a
munkaerő-piaci változásoknak
tudható be, melyet sikerült
áthidalni, így a jövő hónaptól
megint teljes kapacitással üzemel a Békési Uszoda.
Rucska Beáta

A Békési Kistérségi Iskola
Eötvös József Tagiskolája a közelmúltban rendezte meg a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny egyik
területi döntőjét. A verseny
célja az anyanyelvünk ápolása,
a nyelvhasználat iránt érzett
felelősségtudat és az anyanyelv
szeretetének az erősítése, valamint a továbbtanuláshoz, az
informatikai eszközök használatához, a munkavégzéshez
szükséges helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése.
A versenyen a gyerekek először tollbamondást írtak, majd
feladatlapot oldottak meg. A
felsős évfolyamokba járó diákokat külön értékelte az általános
iskolai tanárokból álló zsűri.
Minden résztvevő emléklapot
kapott, az évfolyamonkénti
helyezettek pedig egy-egy szép
könyvvel térhettek haza.
Az első helyezést elért tanulók automatikusan bekerültek
a megyei döntőbe, illetve pontszám alapján is juthatnak be
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Városunk legjobb helyesírói mérkőztek

versenyzők, ha más területi
döntőkön a győztes kevesebb
pontszámot ért el. A megyei
döntő április 9-én lesz. A gyerekek megvendégelését és jutalmazását polgármesteri hivatalunk anyagi támogatása tette
lehetővé, melyet ezúton is
köszönünk.
Eredmények:
5. évfolyam: I. Szűcs Bettina
(Karacs Teréz Tagiskola, felkészítője: Balog Vilmos), II.

Bátóczki Barbara (Dr. Hepp
Ferenc Tagiskola, felkészítője:
Királyné Fehér Ágnes), III.
Rafael Renáta (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola, felkészítője:
Hegedűsné Kocsis Ildikó).
6. évfolyam: I. Szilágyi Enikő
(Dr. Hepp Ferenc Tagiskola,
felkészítője: Dr. Szatmáriné
Kocsor Anna), II. Molnár
Alexandra (Szegedi Kis István
Ref. Gimn. és Ált. Isk., felkészítője: Mészáros Katalin), III.

Lelóczki Éva (Általános Iskola, Doboz, felkészítője: Futakiné Debreczeni Ilona).
7. évfolyam: I. Szilágyi Krisztina (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola, felkészítője: Dr. Szatmáriné Kocsor Anna), II. Bohus
Lídia (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola, felkészítője: Dr. Szatmáriné Kocsor Anna), III. Sztojka
Lilla (Általános Iskola, Doboz,
felkészítője. Balogh Mária)
8. évfolyam: I. Okányi Réka
(Szegedi Kis István Ref. Gimn.
és Ált. Isk., felkészítője:
Beinschrodtné Kecskeméti
Krisztina), II. Pataki Henriett
(Dr. Hepp Ferenc Tagiskola,
felkészítője: Királyné Fehér
Ágnes), III. Nyárfádi Gabriella (Karacs Teréz Tagiskola, felkészítője: Földesi Magdolna).
Gratulálunk a versenyző gyerekeknek, a helyezetteknek, felkészítő tanáraiknak! Sok sikert
kívánunk a megyei döntőbe jutott
tanulóknak!
Balogh Erika,
kistérségi munkaközösség-vezető

Ajánlja fel adója 1%-át békési civil szervezetnek!
A „Békési Fürdőért” Közalapítvány továbbra is várja
felajánlásaikat, személyi jövedelemadójuk 1%-át, melyet a
fürdő területének további fejlesztésére fordít majd.
A „Békési Fürdőért”
Közalapítvány adószáma:
18386169-1-04
A Dánfoki Üdülőközpont

is várja az adó 1%-ából
érkező segítséget. Amenynyiben az Üdülőközpont
fejlesztését kívánja támogatni, azt a Békési Városvédő
és Szépítő Egyesület adószámára teheti meg.
Békési Városvédő és
Szépítő Egyesület adószáma: 19052861-1-04

Szolgáltatásomat bôvítettem, fodrászdámban nemcsak
frizurája által szépülhet, testileg, lelkileg is kiegyensúlyozottá válhat, ha kipróbálja és rendszeresen használja
a CERAGEM jadeköves masszírozó ágyamat.
Február-márciusban kedvezmények.
Szeretettel várom Önöket!
Mucsi Margit (Gitti) fodrász
Békés, Kölcsey u. 46.
Telefon: 06-66/416-346, 06-70/2290193

A további békési civil szervezetek – amelyek szintén
bizalommal fogadják az
Önök támogatását – adószáma elérhető a www. bekesva-

ros.hu honlapon: Hirdetőtábla/ Dokumentumtár/ Közérdekű információk/Békési
civil szervezetek adószámai.
Köszönjük felajánlásaikat! 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések: nem kaptunk jelentést.
Elhunytak: Vincze Sándor
(59 évesen), Futaki Gábor
(70), özv. Fekete Gáborné
(84), Bereczki Lászlóné (44),
Simon Mihály (53, Bélmegyer), Kis János (66), özv.
Domokos Istvánné (82), Domokos Zsófia (82), Reszelő
Józsefné (87), Takács László

(72), Hégely Sándorné (87),
Kocsor Gergely (99), Szilágyi Lászlóné (89), Kovács
István (42), Sipos István
(53), Kátai Sándorné (82),
Mucsi István (58).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

A polgár és vonzatai
Pálmai
Tamás

A polgár egy település
vagy egy állam állandó
lakosa. A polgár fogalma az
ókori városállamokból származik. A magyar kifejezés
eredete a német bürger
(várlakó) szó. A középkori
törvények szerint a polgár
(latinul civis) a település
közösségének teljes jogú
tagja volt. A városok kormányzása a köztiszteletben
álló polgárok közül választott városi tanácsok feladata volt, melyek élén a polgármester állt.
A civil társadalom egy
olyan – olykor had – színtér, ahol az egyéni érdekek
és értékek megosztása közösen történik, és ahol az
egyes résztvevők az államtól, a családtól vagy a piactól elkülönülnek, de szimbiózisban élnek egymással.
A civil társadalom önkéntes
szociális és polgári szervezetek összességéből áll. A
demokráciában a civil társadalom szerepe létfontosságú. A globális civil társadalom a nemzeti társadalmak, politikai rendszerek
és gazdaságok határain túl
működik. A globális civil
társadalom fogalmát egyre
többet használják hivatkozási forrásként, ha a globalizációval szemben ellenálló
és a helyi közösségi élet
megvédésére irányuló tevékenységekről van szó. A
civil társadalom fogalmát
így foglalták össze: A civil
társadalom önálló szervezetek olyan hálózata, amely
különbözik a társadalom
többi intézményrendszerétől. Nem egyenlő sem az
állammal, sem a magánszférával, de közvetlenül
kapcsolódik mindkettőhöz.
Létezésének alapjait az emberi és állampolgári jogok,
a jogállamiság, az érdekek
sokszínűsége jelentik. Rendeltetése, hogy az általa
biztosított nyilvánosság révén szembesítse az államot
a civilek által képviselt értékekkel. Ennek legfontosabb eszköze a közösségi
részvétel. Ez utóbbinak három pillére az információhoz való jog, a beleszólás joga és a jogorvoslás joga. A
társadalmakat három erő

mozgatja: a haszonszerzés,
az állam és az öntevékenység. Az üzleti világban a
megszerezhető profit a domináns, az állami tevékenység területén az ellátandó
közfeladat, a társadalmi
öntevékenységben pedig az
örök közösségi szükséglet.
Tehát: civil nonprofit szektor alatt azokat a társadalmi öntevékenységet folytató szervezeteket és önszerveződéseket értjük, amelyek tevékenységének nem
a megszerezhető haszon,
nem az állami közfeladat
ellátása a rugója, hanem
egy valamely közösségi
szükségletet megjelenítő
társadalmi önaktivitás.
Nos, ezek lettek volna a
nehéz és veretes, kissé filozofikus megfogalmazások,
amelyeket még rettentőbb
és még cikornyásabban papírra vetett tudományból
szerkesztgettem olvashatóbbá. Hogy miért? Egyrészt, mert aktuálisak, másrészt, mert jó az alapfogalmakkal tisztában lenni, harmadrészt, mert jó időnként
ellentmondani. Legalábbis
megpróbálni. Mire gondolok? Arra, hogy szerintem a
társadalmat a szeretetnek
kellene mozgatnia. Az egymás és a Jóisten iránti szeretetnek, a hitnek, mely mindenek alapja. A hitnek,
kinek miben, ki mire, kire
esküszik, ki merre, meddig
jutott el szellemi fejlődése
során, de gondolatait és tetteit már a közjó szolgálatára alapuló, tervezhető gondolatsorok irányítják.
Fenti eszmefuttatás mérvadó példája a minapi szeghalmi polgári bál, hol részese lehettem mindannak,
ami pozitív, mérték- és értékadója annak, amit a legjobb értelemben vett polgári szolidaritásnak neveznek
ma. Meleg vendégszeretet,
kitűnő hangulat, ízes vacsora, elsőrangú zene és a
legjobb baráti társaság. S
mindez miért? Mert jó
együtt lenni egyívású emberekkel, s mert mindez
nem öncélúan történt, hanem a fentebb emlegetett
közjó szolgálatáért, fenti
esetben jelesül mások
egészségének megőrzéséért
érzett elkötelezettségből.
Bravó, kedves sárréti barátaink! Ezt valóban így kell
csinálni polgárként és magyar civilként egyaránt
2011-ben Magyarországon!

4

2011. február 23.

A Karacs Teréz Tagintézmény február 12-én este tartotta hagyományos, immár
XIII. jótékonysági bálját. Az
ünnepélyes díszbe öltözött tornatermet jókedvű zsivajjal töl-

A vendégek szórakoztatását
szolgálta az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek
produkciója is, a Fregolina
tánccsoport fergeteges tánca, s
új színfoltként az iskola peda-

tötték meg a szép számmal
megjelent „új” és „régi” vendégek. Az idén a lila s a „természet” dominált a dekorációban, mely valódi bálteremmé
varázsolta a máskor „izzasztó”
órák helyszínét. Jelenlétükkel
illusztris személyiségek is
megtisztelték a rendezvényt.
A bál védnökségét Erdős Norbert, Békés megyei kormánymegbízott, Békés és térsége
országgyűlési képviselője vállalta, aki megnyitó beszédében röviden ismertette a patinás iskola történetét. Mucsi
András önkormányzati képviselő pohárköszöntője után
végleg elindult a jókedv-fergeteg, melyhez a talpalávalót
Hevesi Imre és a La Bomba
zenekar húzta kitartóan kivilágos virradatig, csak a tombolahúzás idejére megpihenve.

gógusaiból verbuválódott kórus előadása, mely olyannyira
magával ragadta a tisztelt
hallgatóságot, hogy volt olyan
kedves vendég, ki nem elégedett meg a kitartó tapskísérettel, hanem felpattant, és maga
is velük fújta a Neoton együttes nosztalgikus dallamait. A
Bagoly Vendéglő svédasztalos
vacsorája is új jelenség volt bál
történetében, s ínycsiklandó
illatával, ízével levette a lábáról a jelenlévőket.
A bál szlogenjét (Ez az a bál,
amiről egész évben beszélni
fognak) maga a bál, az ottani
mesébe illő forgatag az önfeledt jókedv és az elégedetten
távozó vendégsereg igazolta. A
rendezvény teljes bevételét az
iskola udvarának szépítésére,
sportudvar kialakítására fordítja az intézmény.
Gugé

Bôvebben olvashat a rendezvényrôl
a www.bekeisujsag.hu oldalon.

„A világ és annak kívánsága elmúlik, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre”
Az utóbbi hónapokban – érthető módon – sokat foglalkoztatott az elmúlás gondolata. A közelről érintő gyász számos
kérdést felvet a szívemben, s ezekre igazán választ csak Attól
remélhetek, Aki hitem szerint élet és halál Uraként erre képes.
Az egyik ilyen válasz a fenti bibliai idézet, aminek lényege: a
minket körülvevő világ, s benne minden erőfeszítésünk, alkotásunk, elesésünk vagy felemelkedésünk s maga az emberi élet
is egyszer elmúlik. Akár tetszik, akár nem. (Mai példa: néhány
nap kitartó tüntetés-sorozat sorban megdönti az évtizedeken
át megdönthetetlennek hitt észak-afrikai államok rezsimjeit.
Vagy: kicsiny hazánk éveken át regnáló fehér galléros bűnözői
sorban a vádlottak padjára kerülnek.)
Ugyanakkor e nagyon lehangoló igazsággal szemben ott
fénylik egy másik igazság, miszerint az elmúlás ellenére is van
megmaradás, még pedig örökre szólóan, aminek „csupán”
egyetlen feltétele van: cselekedni Isten akaratát. S hogy mi az
Isten akarata? Belső csendességben, Igéje olvasása, hallgatása
közben bárki meghallhatja, megértheti. Talán még ma nem
késő! Keressük ezt az igazi csendet egyre zajosabb világunkban, hogy a megértett isteni üzenet életünket az örökre való
megmaradás irányába vezesse!
Katona Gyula, lelkipásztor

Fergeteges farsangi hangulat
TORTÁT KAPTAK A FELLÉPŐK, ÍZES FÁNK MINDENKINEK JUTOTT

A hagyományokhoz híven a Hajnal István Idősek
Otthonában idén februárban is megtartották a
farsangi mulatságot, amelyre sokan voltak kíváncsiak az otthon lakói közül, de a meghívott vendégek, hozzátartozók is.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Pocsaji Ildikó önkormányzati képviselő is, aki gyakran megfordul az intézményben. Jelen volt továbbá a vésztői
idősek otthona néhány lakója is.
A farsangi felvonuláshoz,
táncokhoz a zenét, majd a
későbbi mulatós számokat
Kertész Gábor szolgáltatta, ő
állt a zenepult mögött. Mind
az öt pavilon lakói és az
ápoló-gondozó személyzet
tagjai készítettek ötletes jelmezeket, amelyek nagy sikert
arattak a közönség körében.
Az egyes pavilon „óvodáscsoportjának” nyuszijai boogiet
táncoltak, a kettesből indiánoknak és sheriffeknek öltöztek, a hármas pavilonból egerek és macskák „érkeztek”, a
négyes fellépői country
műsort adtak elő, míg az ötös
pavilon táncosai tulipános és

énések színészcsapata pedig
vidám jelenetet adott elő
„Peti esete a kislánnyal” címmel. A műsorban felléptek a
Megasztárból ismert Tolvai
Renáta és Szíj Melinda hasonmásai is. A jelmezbe öltözöt-

A később lezajlott tombolasorsolásra az értékes ajándéktárgyakat a Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum, az Alapítvány és a Jázmin Patika adományozta.
Ezek után már csak a táncmu-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Szabadon
a jókedv szelleme

Vidámságban nem volt hiány a farsangi mulatságon. Még több fotó a www.bekesiujsag.hu oldalon.

betyár ruhában cigánynótára
táncoltak. Kósa Marika egyedül „lépett fel”, kéményseprőnek öltözött. A mentálhigi-

tek ajándékot kaptak, csoportonként egy-egy tortát, amiket az otthon igazgatónője,
Maczik Éva Anna adott át.

latság maradt hátra, amelyen
bár kevesen maradtak, de ők
nagyon jól érezték magukat.
Zsombok Imre

Két országos díj
békési általános
iskoláknak
A Magyar Rákellenes Liga
„Füstmentes Fal” címmel pályázatot hirdetett meg tavaly
szeptemberben. A közel 200
pályamunka közül két békési
iskola is díjat hozott el. Az első
díjat a Karacs Teréz Tagiskola
csapata, a második díjat pedig
a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola
kapta meg. A zsűrit gyermekgyógyász, védőnő, mentálhigiénés, rajztanár, közgazdászstatisztikus és diákok alkották.
A sikeres békési diákok felkészítői: Nagy Krisztina és Lipcsei Emese iskolavédőnők.

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

Kedves Szülők, Pedagógusok!
Kedves Családi Gondnokok!
Amennyiben tanítványa, gyermeke, hozzátartozója
mentális problémákkal, szerfüggőséggel küzd, akinek szüksége van a folyamatos problémamegoldó
egyéni, illetve közösségi segítségnyújtásra, várjuk
Önöket ismerkedő intézménylátogatásra.
Szenvedélybeteg fiatalok ellátását
16 éves kortól biztosítjuk.
Ellátásaink térítésmentesek.

Mit tehetünk saját biztonságunk
és értékeink megvédése érdekében?
4. rész
RENDSZEREK KARBANTARTÁSA
A betörés- és tűzjelző rendszerek karbantartása alapvetően fontos a vagyonvédelmi rendszer megbízható üzemeltetése érdekében. Számos kellemetlen eseményt, illetve
vitát kerülhet el a telepítő és az üzemeltető egyaránt, ha a
megfelelő karbantartásról gondoskodnak. Gyakorlati példák igazolják, hogy a legkellemetlenebb időpontban hibajelzések sora bosszantja az üzemeltetőt.
Például: akkumulátorhiba, szennyeződési hibák, bizonytalan vezeték-összekötések, funkcionális működési zavarok.
A karbantartás kiindulópontja a karbantartási szerződés.
A karbantartás fázisai:
1. Információ-gyűjtés: Minden körülmény fontos információt rejt. A riasztások, téves riasztások, áramszünetek, kezelési hibák és más események adatai szükségesek a biztonságos üzemeltetéshez és a karbantartás
megfelelő színvonalon történő elvégzéséhez.
2. Szemrevételezés: a mindenkori újbóli szemrevételezés.
Ilyenkor láthatjuk, hogy a festő „remek” munkát végzett, mivel a felszerelt infra is festékes, a bútorokat
átrendezték, új virág került az érzékelő látóterébe, stb.
3. Karbantartás: tényleges karbantartási munkák elvégzése
KULICH BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
5630 Békés, Kossuth u. 38.
Telefon: (06) 66/413-795 • Fax: (06) 30/980-9692
Mobil: (06) 30/943-4692
e-mail: kulich@kulich.hu • web: www.kulich.hu
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Egy kicsi mozgás mindenkinek kell…

rettem ezt a sportágat. Magával ragadott a zene, a koreográfiák, éreztem a sport jótékony hatását magamon, ezért
úgy döntöttem: szeretném ezt
másoknak is átadni. Az ehhez
szükséges végzettség megszer-

hogy minél több emberrel
megszerettesse ezt a sportágat,
és ehhez széleskörű ismeretre
van szükség az aerobik különböző stílusai terén. Rendszeresen részt veszek a hazai és a
nemzetközi továbbképzéseken,
ennek érdekében 2005-ben
„TE-BO” vagyis a küzdősporttal ötvözött aerobikból oklevelet is szereztem. Úgy próbálom
megszerettetni a vendégeimmel az aerobikot, hogy a hagyományos: alakformáló és
zsírégető órákat színesítem más

zése után a párommal a mínuszról indítottuk el ezt a vállalkozást, és óriási erőfeszítéseket tettünk, hogy működjön is.
– Mi a feladata egy aerobik-edzőnek és milyen eredményekkel dicsekedhettek?
– Egy edzőnek az a feladata,

stílusokkal, pl. pilates, szteppaerobik, boksz, latin tánc.
Nagyon sokan azért jönnek ide,
hogy fogyjanak vagy izmosodjanak, vagy egyszerűen sportolni szeretnének. Az a célom,
hogy ezeknek az embereknek
személyre szabottan tudjak

A tévétorna főcímdala valahogy így folytatódott:
„… a karosszékből álljanak most fel!” Manapság
hozzátehetnénk: a számítógép mellől is álljanak
fel! Egyfolytában ez a szignál zsongott a fülemben, míg Bimbó Katalinnal beszélgettem. Biztosan tudom, nem véletlenül.
– Mit szabad tudni rólad?
– Egészségügyi végzettségem van. Főállásban háziorvosi rendelőben dolgozom körzeti szakápolóként. Másodállásban részt veszek az otthoni szakápolásban is. Vállalkozásban sportoktató vagyok, és
2000 óta üzemeltetem a párommal és a szüleimmel
együtt a Linea sportklubot.
Ezen belül működik a Linea
Aerobic Sportegyesület, melyben versenyaerobikot oktatok,
és a sportolóimmal a Magyar
Aerobic Szövetség tagjaként
részt veszünk az általuk rendezett versenyeken.
– Mi az aerobik lényegében?
– Konyhanyelven fogalmazva oxigénnel, zenére, csoportosan végzett testedzés, különféle stílusokkal ötvözve, illetve
különböző segédeszközökkel
végzett gimnasztikai gyakorlatok. Gyermekként szertornáztam, és a középiskola után
nem volt lehetőségem ezt folytatni. Ezért kezdtem el amatőr
szinten aerobikozni. Megsze-

90 éves Hőgye Imre
az egykori cipész

segíteni. Gyerekekre vonatkoztatva pedig az a cél, hogy ebben
a mozgásszegény világban
rászoktassuk őket a rendszeres
testmozgásra, ezáltal hosszú
távon az egészséges életmód az
életük részévé váljon, kitartásra
ösztönözzük őket, és akaraterejüket növeljük. Az aerobik
nagyon széles réteget képes
megmozgatni. A legkisebb
sportoló 6 éves, a legidősebb 60
év körüli. A versenyaerobikos
gyerekekkel 8 éve versenyzünk.
Ezalatt számos jó eredmény
született már, de a legkiemelkedőbb a 2007-es Országos
Diákolimpia, amit megnyertünk. Tavaly, 2010-ben pedig
megnyertük az Aerobic Magyar
Bajnokságot felnőtt kategóriában. Büszke vagyok a lányokra,
sokat tesznek ezért a sportágért. A versenyekre való eljutást természetesen kemény
munka előzi meg, és csak akkor
versenyezhet a sportoló, ha versenyérett.
Aki kedvet érez az aerobikhoz, netalántán a versenyzésre, mozogni szeretne, az keresse meg bájos interjúalanyomat, Bimbó Katalint a Linea
Klubban, és ki tudja, lehet,
hogy ő lesz a jövő aerobikbajnoka.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Barna Ádám szakácsmester.

Tisztújítás
a szlovákok egyesületénél
A Békési Szlovákok Egyesülete tisztújító közgyűlést tartott
a Békési Nyugdíjasok Házában. A tagság meghallgatta
és elfogadta az elmúlt évről
szóló elnöki, pénzügyi, ellenőrző bizottsági beszámolót. Majd
új vezetőséget választottak.
Elnök: Vrbovszki Mátyás, alel-

nök: Feledi János. További tisztségviselők: Pribojszki Jánosné
gazdasági vezető, Kovács
Sándor az Ellenőrző Bizottság
elnöke, Korcsok Jánosné vezetőségi tag. Később az idei év
terveit, rendezvényeit vitatták
meg, és elfogadták az új tagnak
jelentkezők felvételi kérelmét.

300 éves címerünk
A 90 éves Hőgye Imrét
köszöntötte a napokban Izsó
Gábor polgármester. Az idős
cipészmester egyedül él. A

hideg időben is egyedül vágja
fel a fát, bár időnként egy családgondozó segíti a mindennapi háztartási munkában.

Farsangoltak
a nyugdíjas kosárfonók
A Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja Farsangi mulatságot rendezett február 12-én a
Békési Nyugdíjasok Házában.
Kovács Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket, akik
közül nyolcvanan a tagságból,

tucatnyian pedig Bélmegyerről
jöttek. Kaláccsal, teával és forralt borral látták vendégül a
mulatság résztvevőit. A zenét
Petneházi Géza szolgáltatta.
Egy kellemes délutánt töltöttek el a megjelent vendégek.

A Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum szeretettel
vár minden kedves érdeklődőt
a „300 éves címerünk” című kiállítás megnyitójára
február 24én, csütörtökön 14
órára a Városháza emeletére. A tárlaton a lovagi életet kísérő heroldokról, az európai majd magyarországi címerek fejlődéséről láthatnak illusztrációkat az oda

látogatók. A kiállított anyag
második felében helyet kapott
minden kutatási eredmény,
amit a 300 éves
(sőt régebbi:
egy 1467 évi
o k lev é l b e n
már említik
a városi pecsétet!) békési címerről jelenleg tudunk.
A kiállítást rendezte és megnyitja S. Turcsányi Ildikó
főmuzeológus. Megtekinthető:
hétfőtől péntekig munkaidőben július 22-ig.

TÉLEN IS IGYUNK ELEGET!
A szakemberek többsége úgy gondolja, hogy kevesebbet
iszunk a kelleténél. Szervezetünkben nincs jelentősebb
folyadékraktár, a zavartalan működésért naponta többször
is kell folyadékbevitelről gondoskodnunk. Az izomzat és a
belső szervek víztartalma elég nagy. A szív, a vese, az idegrendszer és a tüdő 76-79 százaléka, míg a zsírszövetnek csak
a 20-25 százaléka, a csontok 10 százaléka víz. A víz többféle feladatot tölt be: a vitaminok, a cukrok, az ásványi sók és
az aminosavak oldószere, szállítja a különböző tápanyagokat
és az oxigént a sejtekhez, szerepet játszik a hőmérséklet szabályozásában, szükséges az emésztőnedvek képződéséhez.
A folyadékfelvételt a szomjúságérzés szabályozza. A
szomjúság annak jelzése, hogy a szervezetnek vízre van
szüksége. Felnőtteknek naponta 1,5-2 liter folyadékot kellene fogyasztaniuk, további egy litert pedig a táplálékok
víztartalmából nyerhetnek. Télen kevésbé érezzük a szomjúságot, mint a forró napon, de a mennyiségekre a hideg
időben is oda kell figyelnünk! Fejfájásnál, mielőtt gyógyszerrel nyomnák el a tüneteket, mindig gondoljanak folyadékhiányra is. Jó egészséget!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

KÉRDŐÍV AZ ÚJ ALKOTMÁNYRÓL
Két héten belül 12 kérdésből álló kérdőívet küld ki a
választópolgárok számára az új alkotmány előkészítésével
kapcsolatosan a nemzeti konzultációs testület. Mások
mellett olyan kérdésekre keresik a választ, hogy az új
alkotmány csak az állampolgári jogokat vagy a kötelezettségeket is deklarálja-e, vagy hogy korlátozza-e az új
alkotmány az állam eladósodását. Kérdés, hogy vegyen-e
védelem alá olyan közös értékeket az új alaptörvény, mint
a család, a munka, az otthon, a rend és az egészség.
Továbbá, hogy engedje-e az új alaptörvény a gyermeknevelés költségeinek megadóztatását, és vállaljon-e kötelezettséget a jövő nemzedékek után.
Az új alaptörvény védje-e a Kárpát-medence természeti sokféleségét, és védje-e fokozottan a nemzeti vagyont –
teszik fel a kérdést. Legyen-e módjuk a bíróságoknak a
tényleges életfogytiglani szabadságvesztés kiszabására, és
az új alaptörvény szankcionálja-e a parlamenti bizottságok előtt való meg nem jelenést? Ezekre is választ adhatnak a kérdőíven a választópolgárok.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)
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Nőnapi kiállítás és Nefelejcs díjátadó
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület és a Jantyik
Mátyás Múzeum évek óta
megrendezett nőnapi kiállításának középpontjába ezúttal a
gyermekéletet helyezi. „A játék gyönyörű – gyermekélet
Békésen” című tárlat megnyitójával egy időben adják át a
Nefelejcs Díjakat is. A rendezvényre március 11-én, pénteken 17 órától kerül sor a Galéria épületében, a Széchenyi
tér 4. szám alatt.
A műsorban fellép D. Nagy
Bence és Ráczné Erdei Krisztina, az alapfokú művészeti
iskola néhány növendéke, valamint óvodások. A vendégeket Kónya István, a Békés
Megyei Közgyűlés alelnöke
köszönti, a kiállítást B. Szűcs
Irén etnográfus nyitja meg.
„A játék gyönyörű – gyer-

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
Csendes környezetben kockaház áron alul
eladó. Érd.: 70/360-50-36.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Eladó a Vásárszél u. 7/B-ben I. emeleti
egyszobás lakás. Érd.: 70/208-14-58.
Eladó igényesen felújított családi ház,
parkosított udvarral, gáz és vegyes tüzeléssel. Lakás beszámítása lehetséges. Tel.:
70/310-88-07.
Ház eladó az Asztalos u. 29. alatt. Tel.:
30/40-68-639. Békés, Durkó u. 7/1.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
A Kossuthon 1. emeleti, egyszobás lakás
eladó. Tel.: 70/362-37-57.
Teljesen felújított, földszinti 1+2 félszobás
lakás eladó. Jó helyen fekvő téglaházra
csere is érdekel. Érd.: 30/518-07-28.
Eladó Békésen háromszobás konyhás jó
állapotban lévő ház. 30/553-49-56.
Vésztőn kétszobás, gázfűtéses kertes ház
sürgősen eladó. Érd.: 70/339-19-50, 16
óra után.
Mezőberényben, a Főtéren sürgősen
eladó kétszobás, kertes, gázfűtéses ház.
Egyszobás tömblakásra csere érdekel.
Érd.: 70/339-19-50.
Családi ház eladó a Vörösmarty u. 16.
alatt. 70/243-02-60.
Békésen a Fáy utcán a piachoz közel, második emeleti, másfélszobás, egyedi gázvízórás lakás eladó. Érd.: 20/452-35-97.
Békéscsabán, Fényesen 1995-ben épült
családi ház eladó. Érd.: 20/32-93-888.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Lakás eladó vagy kiadó. Érd.: 20/584-87-76.
Békésen a Baky utcában II. emeleti, egyszobás, 50 m2-es lakás eladó. Érd.:
20/26-50-155.
Rosszerdőn téglaépítésű kockaház eladó
nagy portával + 3 kvadrát kerttel. Érd.:
30/64-45-596.
Békésen négyszobás + ebédlős, két fürdőszobás családi ház melléképülettel, garázzsal, zöldövezetben eladó vagy elcserélhető értékkülönbözettel. 30/411-08-57.
A békési homokbányánál levő 3-as hor-

mekélet Békésen” című tárlat
a Galéria kistermében május
7-ig várja a látogatókat ked-

den és péntek 10-14 óráig;
szerda, csütörtök, szombaton
12-16 óráig.
Az est során adják át az
egyesület elismeréseit a kultúra, oktatás és közművelődés kiemelkedő békési alakjainak. Évadnyitó rendezvényén a Nefelejcs Egyesület
2010-es munkájának legemlékezetesebb pillanatait vetítéssel elevenítik fel.

A Nefelejcs Békési Kulturális és Közhasznú Egyesület
2009 óta jutalmazza azokat a békési személyiségeket, akik
az egyesület tagsága szerint különösen sokat tettek a város
közoktatásáért, közművelődéséért. 2009-ben az elismerést
Baligáné Szűcs Irén muzeológus, néprajzkutató, Bondárné
Pásztor Emma Ildikó tagóvoda vezető, valamint Takács
Jánosné nyugalmazott iskolaigazgató vette át. 2010-ben a
díjazottak: Gyumbier Ferencné könyvtáros, Bagoly László
zenetanár, az alakfokú művészeti iskola igazgatója, valamint Barna Zoltán tanító, néptáncoktató.
gásztónál igényesen kialakított horgászhely eladó. Érd.: 20/448-57-60.
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
Háromszobás kertes ház eladó a Magyari
Imre u. 30. alatt. Tel.: 30/367-08-43.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hőszigetelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel, ráfizetéssel. 30/267-15-07.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető. 66/
644-630.
Ház eladó nagy kerttel a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Békéscsabán kétszobás, vegyes falazatú
társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Áron alul kétszobás házrész garázzsal
eladó. Érd.: 70/528-97-30.
Békés központjában két szobás, III.
emeleti lakás garázzsal vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Komfortos parasztház eladó. Hajnal u. 19.
Tel.: 30/85-81-911.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Kisebbfajta parasztház eladó sürgősen a
Szabadkai utca 40. szám alatt. Ár: 3,2 millió Ft. Érd.: a Szabadkai u. 16. szám alatt,
vagy a 70/401-81-89-es számon hétközben délután, hétvégén egész nap.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Kis ház nagy telekkel eladó. Irányár: 3,8
millió Ft. Békés, Kopasz u. 10. Érd.: Mátyás király u. 20. alatt. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen a Dózsa Gy. u. 26. szám alatt
komfortos ház eladó. Irányár: 3,9 millió Ft.
Érd.: 30/21-41-229.
A központhoz közel csendes utcában 671
m2-es telken fürdőszobás, konvektoros
régi parasztház eladó. Irányár: 4,9 millió
Ft. Tel.: 70/558-34-34.
Ház eladó a Lánc u. 19. alatt. Irányár: 5
millió Ft vagy megegyezés szerint. Érd.:
30/999-78-77.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kossuth 23-ban 3. emeleti, egyszobás
lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.:

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. MÁRCIUS 1. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
70/53-19-831.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Ház eladó a Gát utca 26. szám alatt. Érd.:
Gát u. 33. alatt. Tel.: 20/59-99-102. Irányár:
5,5 millió Ft.
A Fáy 10-ben kétszobás lakás eladó.
Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.: 30/64-77-575.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen a Fáy utcán 3. emeleti, 1 + félszobás, 51 m2-es megkímélt állapotú, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros
lakás eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/30-65-304.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 20/2130-995. Irányár: 6,5 millió Ft.
Békésen kertvárosi részen eladó 2,5 szobás, 55 m2-es, egyedi gázkazános, erkélyes
lakás. Hasonló értékű, normál belmagasságú békési családi házra cserélhető.
Irányár: 6,5 millió forint. Tel.: 30/476-93-80.
Kétszobás, összkomfortos, felújított kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,7 millió Ft,
illetve megegyezés szerint. 70/215-45-77.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó berendezéssel együtt a Mátyás király u. 20.
alatt. Irányár: 6,8 millió Ft. 20/912-48-06.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
A Szarvasi 16-ban III. emeleti, 57 m2-es,
nagy erkélyes, kétszobás, felújított konyhában lakás eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
30/440-49-93.

Kétlakásos, külön bejáratú kertes ház külön fűtéssel eladó. Irányár: 14 millió Ft.
Tel.: 20/331-69-82.
Békés központjában a Szív u. 3. sz. alatt
háromszobás kockaház eladó. Belül teljesen felújítva. Garázs, fatároló, ásott kút,
pince, kisebb udvar. Irányár: 14,5 millió Ft.
Érd.: 20/555-78-37.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

A Tátra u. 23. szám alatti ház eladó.
Irányár: 17 millió Ft. Érd.: 20/921-68-71.
Békésen, közel a központhoz két utcára
nyíló ingatlan eladó 1975-ben épült kockaházzal, sok fedett melléképülettel, a másik telken parasztházzal. Irányár: 23 millió
Ft. Tel.: 70/558-34-34.
Békésen padlásteres, 7 szobás, két generációs ház, 3 fázisos nagy gazdasági épülettel, fúrt kúttal eladó. Ár: 30 millió Ft. Tel.:
30/549-76-97.
KIADÓ INGATLAN

20 m2-es garázs kiadó a Fáy utca elején,
jó beállási lehetőség. Érd.: 66/634-207.
Békéstől 6 km-re kövesút melletti, téliesített hétvégi ház albérletbe kiadó. 20/4632-533.
Békési, másfélszobás, kertes összkomfortos családi ház kiadó. Tel.: 70/538-56-30.
INGATLANT KERES

Gyermekes család kétszobás kiadó kertes
házat keres hosszú távra Békésen. Tel.:
30/95-15-618, 16 órától.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás + nappalis kertes családi ház
eladó 10,9 millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti
háromszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

Ingyen kiskutyák elvihetők! Anyjuk vizslakeverék, apjuk ismeretlen. Érd.: 70/3626-560 vagy pereii@freemail.hu
Malacok, süldők eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Fajtiszta 3 éves fekete-fehér kan Border
Collie kutyával fedeztetést vállalok. Érd.:
70/215-45-77.
Bak kecske eladó. 66/634-507.
50-60 kg-os süldők, és 80-120 kg-os
sertések eladók. Tel.: 30/856-25-20, 66/
415-395.
Malacok, süldők, hízók eladók. 20/58025-47, 66/643-573.
Hasított sertés eladó. 30/537-87-35.
180-190 kg-os hízó eladó a Munkácsy u.
5. sz. alatt. Tel.: 66/414-481.

TÁRSKERESÉS
Fiatal falusi férfi társat keres tartós kapcsolatra. Tel.: 30/29-55-978.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
30 éves nő négyórás kisegítő munkát keres. Tel.: 30/696-79-01.
Gondozói, takarítói, gyermekfelügyelői
munkát keresek. 30/92-99-926.
Kőműves, udvaros, karbantartó, éjjeliőri
munkát keresek. Tel.: 30/299-31-46.
Szakszerű gyümölcsfametszést, szőlőmetszést, rózsametszést, szaktanácsadást és
egyéb kertészeti munkákat végzek.
Telefon: 20/886-27-81.
Betegápolási és idősgondozási gyakorlattal munkát keresek. 70/517-41-31, 66/
634-384.
Kereskedelmi végzettséggel, többéves gyakorlattal munkát keresek. 30/92-99-926.
Takarítói munkát keresek Békésen. Tel.:
30/716-58-46.

EGYÉB

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó Békésen a Dózsa u. 41. szám alatti
összkomfortos családi ház. Irányár: 8,5
millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
Téglaépítésű, 64 m2-es, háromszobás,
második emeleti, erkélyes, egyedi gázvízmérős, kábeltévés, tehermentes lakás
csendes környezetben eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.
A Lengyel Lajos utcában háromszobás,
tetőtér-beépítéses kertes ház sürgősen
eladó. Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 30/50631-85.

ÁLLAT

KERT
Kert eladó a Malomasszonykertben. 4000
m2-es kert, fúrt kúttal és 15 m2-es kőházzal. Érd.: 20/31-31-727.
A Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termőföld, rajta kis szerszámos faház áll.
Érd.: 20/622-81-10.
Szécsénykertben kert eladó. 20/427-20-50.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Karambolos, bontásra váró autót vásárolnék ingyenes elszállítással. Tel.: 20/55303-09.
Traktor és utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Traktor után való egytengelyes állatszállító
utánfutó pótkocsi príma állapotban eladó.
Érd.: 66/411-857, este.
Jawa 250 cm3 forgalmival, jó állapotban eladó vagy cserélhető. Simson 51-es enduró
kipufogóval eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Simson 50-es eladó. Érd.: 66/412-356.
3 mázsáig szállítható utánfutó friss műszakival eladó. 30/66-88-978.
Opel Astra 14. kitűnő állapotban, 125 MZ
motorkerékpár olcsón eladó. Érd.: 30/
452-39-38.

Eladó fa rácsos ágy kókuszmatraccal, fekete-piros sport babakocsi, Graco hintaszék 13 kg-ig, etetőszék. Érd.: 30/69679-01.
¾-es hasított bőrkabát, fekete női szövetkabát, komplett étkészlet, kristály és
különleges pohárkészletek eladók. Érd.:
20/424-09-53.
Hatfiókos fagyasztószekrény kitűnő állapotban eladó 25 ezer Ft-ért. Tel.: 20/41691-17.
Keszthelyre minden év 11. hetére szóló
üdülési jog kedvező áron eladó. Érd.:
70/31-81-471.
Új Asist 720W aggregátor eladó. Érd.:
30/667-45-84.
2375x2000 Hörmann típusú önműködő,
redőnyös garázsajtó új állapotban eladó.
Érd.: 30/496-37-23.
Eladó: 2 db női bunda, valamint férfi bélelt
bőrdzseki áron alul, egy nagyképernyős fekete-fehér és egy javításra szoruló Videoton
színes tévé eladó. Tel.: 30/299-31-46.
Menetképes elektromos kerékpárt keresek
megvételre. 2,3 vagy 4 kerekű is érdekel.
66/739-890, csak este.
Eladó: mestergerenda, háttámlás fapad,
alumínium bordáslemez, bontott ereszcsatorna, Sony 72 cm-es színes televízió.
Tel.: 30/262-64-34.

Masszázsfotel eladó. Érd.: 30/267-20-15.
Gobelin képek eladók. Tel.: 70/612-83-74.
Alig használt kolbásztöltőgép áron alul
eladó. Érd.: 66/411-938.
Teakályha, láncfűrész, ETA takarítógép,
merinó matrac eladó. 30/643-27-56.
Rossz akkumulátort, vashulladékot veszek. 30/230-58-53.
Eladó: kisbálás szalma, 4 db WV bogár
alufelni, tágulási tartályok, vasvágó szalagfűrész, tizes gev-láda, szövőszék. Érd.:
30/376-69-16.
Eladó: 6 db fotel, 2 db rekamié, mosogató, háromfiókos fagyasztó. Érd.: 20/4779-440.
Légpuskát vennék legfeljebb 5000 Ft-ig.
Tel.: 20/629-28-38.
Eladó: pelenkázós szekrény, hálós járóka,
narancsszínű babakocsi megkímélt állapotban. Érd.: 30/750-98-91.
Hordozható csempekályha eladó. 30/53787-35.
Körbálás energiafű széna eladó. Tel.: 30/4
70-08-28.
Alig használt gázos falfűtő készülék eladó. 30/730-10-34.
Eladó 1 db 72 cm-es Sony színes televízió. Tel.: 30/262-64-34.
Vegyes tüzelésű kazán eladó. Tel.: 30/5375-536.
Kazán, radiátor, keringtető szivattyú,
kéthengeres kompresszor eladó. 70/21593-56.
Jó állapotú teatűzhely eladó. 30/643-27-56.
Régi típusú, lakkozott szekrénysor, dohányzóasztal, fotel és egy jó állapotú salgo
sparhelt eladó. Tel.: 70/427-55-24.
Eladó: Erzsébet hálószobabútor, 2 db kisebb fotel, dohányzóasztal, régebbi konyhabútor, 2 db vaskerítésbetét, 2 db régi
vizes koszorúkő, cirkulatengely, gázpalackok. Tel.: 70/651-12-70.
C24-es gázkazán eladó. 20/288-57-72.
Cirkolafűrész 500-as motorral eladó.
30/293-27-51.
Eladó: Altrix BMX védőfelszereléssel barna-fehér színben. Hálószobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra. 20/584-36-01.
Hordozható csempekályha eladó. 30/53787-35.
Eladó 1 db négymázsás, könnyűjárású
lábfékes lovas kocsi 40 ezer Ft-ért. 30/8581-911.
500 m2 könnyűszerkezetű tűzihorganyzott
szín eladó vadonatúj állapotban, csavarokkal és tartozékokkal együtt. Tel.: 20/55303-09.
Eladó szerelhető könnyűszerkezetes
6x6x2,5 36 m2-es épület. Békés területén
építési engedélymentes. Irányár: 450 ezer
Ft. Érd.: 70/651-75-31, naponta 17 óra után.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, alig használt
salgó tűzhely 35 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Egy Norton kút és egy hálózati árammal
üzemelő, komoly vízszivattyú eladó. Érd.:
66/411-857.
Eladó vagy jószágra cserélhető terménydaráló. Tel.: 30/320-60-71.
45 q kukorica eladó. Érd.: 30/391-04-32.
Kisbálás búzaszalma eladó. 30/433-79-89.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Rekamié + 4 db fotel + asztal 17 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó egy darab autóba való gyermekülés.
30/85-81-911.
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Társastáncoló diákok a parkettán
Iskolai bemutatót tartottak
a Fregolina Társastánc Klubnál a minap. A növendékek
több korcsoportban, tudásuk-

halmozottan hátrányos helyzetű diákok is, akik egy pályázat révén életre hívott mozgáskultúra szakkörben Ke-

26-án sorra kerülő V. Fregolina Társastánc Tánciskolás Versenyre, melyen a legjobb békési táncosok is be-

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 25. – MÁRCIUS 11. KÖZÖTT
Február 25. péntek 18 óra
Szegedi Kis István Református Gimnázium szalagavató ünnepsége.
Kulturális központ
Március 1. kedd 17 óra
Bécsi Lászlóné porcelánbaba-gyűjtő kiállításának megnyitója. A kiállítás március 11-ig látogatható, ingyenesen.
Kulturális központ

További fotók a rendezvényről honlapunkon: www.bekesiujsag.hu.

nak megfelelően mutatták be
a félév során elsajátítottakat
testvéreik, szüleik, nagyszüleik előtt. A tánciskola növendékei mellett felléptek azok a

nyeres Csaba táncpedagógustól társastánc alaplépéseket
tanulnak helyi egy órában.
A bemutató egyben gyakorlást is jelentett a március

mutathatják képességeiket,
szorgalmuk
gyümölcsét.
Mellettük erős mezőny érkezését várják az ország minden tájáról.

Fontos ügyet szolgál
a cukorbetegek egyesülete
A Békési Cukorbetegek
Életmód Egyesülete közgyűlést
tartott a Békési Nyugdíjasok
Házában. A közgyűlésen vendégként megjelent Dr. Pálmai
Tamás alpolgármester úr is, aki
mint gyakorló háziorvos is érintett a cukorbetegek mindennapos problémáival. Elmondta,
hogy társadalmunkban egyre

nagyobb szerep hárul a civil
szerveződésekre. Nagyon kedveli az olyan civil szervezeteket,
amelyek fontos ügyeket vállalnak fel, mint például a cukorbetegek segítését, felvilágosítását. Mint háziorvos sok jó
tanáccsal látta el az egyesület
tagjait, és kiemelte, hogy az
ember lelkének karbantartása

épp olyan fontos, mint a testének a gondozása. Ezután Balogh Imre egyesületi elnök beszámolt az elmúlt év történéseiről. Majd Szűcs Gáborné számolt be az egyesület pénzügyi
helyzetéről, valamint az idei év
várható programjairól. Végezetül egy családias hangulatú
ebéddel zárták a közgyűlést.

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Március 2. szerda 16 óra
„2011 – A fejlődő vállalkozások éve” vállalkozói
fórum az Új Széchenyi Terv pályázatairól és
finanszírozási lehetőségeiről. Belépés ingyenes.
Vállalkozói Centrum – Békési Inkubátorház
(Verseny u. 4.)
Március 3-6. csütörtök-vasárnap
Utazás Kiállítás. Minden kedves érdeklődőt
szertettel látnak a budapesti Hungexpo területén, ahol Békés megyével közös standon
Békés város is képviselteti magát. Szervező:
Békés Városi Kulturális Központ.
Március 5. szombat 10-14 óra
A Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú
Egyesület előadásai a biodinamikus kertészkedésről.
Kulturális központ
Március 5. szombat 15 és 18 órai kezdettel
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény szalagavató ünnepsége.
Kulturális központ

Március 8. kedd 13 óra
Békés Város Nyugdíjasok
Egyesülete nőnapi ünnepsége.
Nyugdíjasok Háza

Érdekvédelmi

Március 8. kedd 18 óra
Kovács József történelemtanár előadása „Attila
nagykirály – legenda és valóság” címmel a
Hazatalálás sorozat részeként.
Kulturális központ
Március 9. szerda 13 órától
Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi
Nyugdíjas Tagozata nőnapi ünnepsége és beszámoló taggyűlése.
Nyugdíjasok Háza
Március 10. csütörtök 13-14:30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Idősek klubja (Dózsa Gy. u. 36.)
Március 11. péntek 10 órától
Békési Nyugdíjasok Egyesülete nőnapi rendezvénye.
Nyugdíjasok Háza
Március 11. péntek 17 óra
Nefelejcs díjátadó és nőnapi kiállítás.
A gyermekéletet bemutató tárlatot B. Szűcs Irén
etnográfus nyitja meg. Bővebben olvashat erről a
témáról a 6. oldalon.
Galéria

Egy nyelvet beszélünk
SOK VAN A ROVÁSUNKON
Talán a tantervbe is beleteszik a rovásírás
oktatását – és csak helyeselni tudjuk, hiszen
ezzel is többek leszünk. De mit is tudunk a
székely rovásírásról? Az talán mindenki előtt
ismeretes, hogy jobbról balra kell olvasni, és
hogy a magyar hangrendszerhez készült – a
latin ábécét kerékbe kellett törni ahhoz,
hogy valamennyire alkalmazható legyen a
mi nyelvünkhöz. Talán az is ismert, hogy a
székelység használta. De mit nem tud róla
az ember? Azt például aligha, hogy a rövid
magánhangzókat csak a szavak végén jelölték, a hosszúkat viszont mindenütt (akárcsak az arabok), és a k hang lejegyzéséhez
két jel is van. De vannak további furcsaságai.
Tudják-e például, miért nincsenek vízszintes
betűelemek? Amíg valóban rótták (tehát
fába karcolták vagy vésték), ilyen részeket
nem készíthettek, a fa ugyanis a szálai men-

tén megrepedt volna. A székely rovásírás
nem ismeri a szóelemző írásmódot, azaz
mindent a kiejtés szerint jegyeztek le, így a
nyelvtannal hadilábon álló kis padavanok
számára ez igazi ötösbánya lehet. A mássalhangzót jelölő betűk nevét mindig az eléje
ejtett e-vel könnyítették, tehát eb, ec, ed stb.
áll az ábécében.
A legkorábbi rovásemlék egy X. századi
vaskohóból származó fúvóka, ezt azonban
meg sem tudták fejteni. Az egyik legmérvadóbb rovásemléket a Verancsics Antal által
vezetett küldöttség fedezte fel Isztambulban
az 1550-es években, egy istálló falán. S hogy
miről tájékoztat a felirat? Arról, hogy majd
fél évezrede is voltak grafittisek. Ők véstek
fel alig többet, mint amit mi is megszoktunk ilyen-olyan falakon: Itt jártam.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Készülhetnek az országos elődöntőre
az U15-ös csapat tagjai

Keresztrejtvény
nyereményért
Az út és látási viszonyok rosszabbodása azonnali alkalmazkodást, óvatosabb sebességtartást, nagyobb követési távolságot
és még valamit kíván a közlekedés résztvevõitõl, amit a rejtvény
függõleges sora tartalmaz.

Meghatározások:
1. Passzív biztonsági eszköz, melynek feladata kettõs: ütközéskor
megóvja az autósokat a kirepüléstõl, minimálisra csökkenti a
gépkocsi belsõ tartozékai – kormány, visszapillantó tükör –
okozta sérülések lehetõségeit.
2. Parányi vízcseppekbõl a talaj közelében keletkezõ felhõ, mely
csökkenti a látótávolságot, és csúszóssá válhat az útburkolat.
3. Az észleléstõl a megállásig megtett út hossza.
4. A kerékpár kötelezõ felszerelése népiesen megnevezve, mely
sötétben csak külsõ fényforrás hatására látszódik.
5. Ha a látási viszonyok ezt indokolják tompított vagy távolsági
fényszóró helyett vagy mellett használhatja.
6. Olyan pont, amely a közlekedés során elkövetett szabálysértés
vagy bûncselekmény elkövetése miatt jár.
7. Ha ez van a gépkocsink kerekén, maximum 50 km/h sebességgel közlekedhetünk.
8. Továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevõivel szemben. De
vigyázzunk, csak akkor a miénk, ha megadják.
9. Az idõ rosszabbra fordulásával egyre többet kell közlekednünk
ilyen látási viszonyok között.
10. Ennek helytelen megválasztása miatt következik be ebben az
idõszakban a legtöbb baleset.
11. Lakott területen kívül fõútvonalon ebbe az irányba nem fordulhat a kerékpáros. Le kell szállnia és gyalogosként kell áttolnia
az úttesten a kerékpárját.
12. A gépkocsiban ülõk védelmét szolgálja azáltal, hogy ráfutásos
ütközéskor meggátolja a fej túlzott hátralendülését az ülés
felett, illetve frontális ütközés esetén korlátozza a biztonsági öv
„csúzli” hatásából eredõ, ugyanilyen mozgást.
13. Az ilyen tréning alkalmával megismerheti, hogy milyen reakciót
válthat ki önbõl egy-egy közlekedési veszélyhelyzet és megtanulhatja kivédeni azokat.
14. Egyfajta távolság, amely az esõzések és a köd miatt lecsökken.
15. A hirtelen fékezés és irányváltoztatás következtében ez történhet a jármûvel.
16. Ez az a távolság, amelyet úgy kell megválasztani, hogy a másik
jármû mögött, annak hirtelen fékezése esetén is, mindig meg
tudjunk állni.

Horgász
szemmel

A minap rendezték meg
Debrecenben az ERIMA-bajnokság U15-ös korosztályának
régió-döntőjét, melyen öt csapat indult: A Nádudvar, a

országos elődöntőbe. Szikrázóan kemény, férfias küzdelem
folyt a pályán, melynek a végén az Orosháza és a Békés
örülhetett a továbbjutásnak.

CSALI KUKORICA
HÁZILAG
Az egyik legkedveltebb csali
a kukorica. Halastavakon halnevelésre is használják, ezért a
pontyoknak nem ismertetlen.
Tapasztalat szerint a házi készítésű csalik verhetetlenek a gyáriakkal szemben. Én úgy készítek csali kukoricát, hogy 1-2 kg
kukoricát bőséges vízben egy
vödörben beáztatok úgy két
napra (csak csőről frissen morzsolt kukorica a jó!). A vizet
folyamatosan pótlom. Ezután
egy kb. ötliteres fazékban egy
órán át lassú tűzön főzöm, 3
evőkanál sót adva hozzá. Az
elfövő vizet pótolom. Ha kihűl,
szortírozom, és kisebb üvegekbe vagy dippes flakonokba
teszem, a levével felöntöm.
Aromásítom és tartósítom egy
mokkáskanál sóval. Én bojlis és
etetőanyag-aromákat használok, de csak mérsékelten.
Lezárva összerázom, hogy az
aroma és a só átjárja a szemeket. Ezután már lehet is várni a
nagy bevetéseket.
Szekerczés Sándor

A csapat tagjai. Felső sorban balról jobbra: Köpe Bálint, Farkas Bálint, Karács Milán, Fekete Bálint, Kánya
László, Domokos Imre, Paulcsik Tamás. Alsó sorban balról jobbra: Kádas László edző, Kiss Norbert, Tar
Bence, Roczó Tamás, Földesi Bertalan, Hegedűs Dániel, Dankó Bálint, Németh Richárd.

Hajdúnánás, a Debreceni SI,
az Orosházi FKC és az ErsteBékési FKC. A kiírás értelmében a körmérkőzések során
kialakuló sorrendben az első
két csapat juthatott tovább az

INTERJÚK,
PROGRAMAJÁNLATOK!
www.bekesiujsag.hu

A klub és a Békési Újság közös játéka során egy hónapja azt
kérdeztük önöktõl, hogy ki az Erste-Békési FKC technikai vezetõje. A legtöbben jól tudták a választ, hogy C. Veres János.
A helyes megfejtés betûjelét SMS-ben beküldõk között sorsoltunk. A szerencse ezúttal Varga Istvánné Vásárszél utcai
és Tar Ferenc Csabai úti olvasónknak kedvezett. Õk nyerték a
szezonra szóló (darabonként 4000 Ft-ot érõ) bérletet, melyet
már eljuttattunk hozzájuk. A nyerteseknek gratulálunk és többi
pályázónak is köszönjük a játékot.
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

RUHACSERE ÜZLET
(Rossmann és a könyvtár között).

Méretet váltott,
gyermeke kinôtte?
Hozza be hozzánk,
mi átvesszük.
TÉLI FELSÔ
100-200 Ft/db áron.
Megérkeztek a TAVASZI ruhák!
Szeretettel várjuk!

A rejtvény helyes megfejtõi között 5 láthatóságot növelõ
termékeket tartalmazó ajándékcsomagot sorsolunk ki.
A nyerteseket postán értesítjük.
Beküldési cím: Békés Megyei Baleset-megelõzési Bizottság
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 1-3.
Beküldési határidõ: február 28.

A Békés nyerte a serdülő teremlabdarúgó-tornát
játszott, 3-1-re verte
a Jamina első csapatát, 9-0 a Sarkadot, 6-0-ra a Jamina „B” együttesét, és döntetlent
harcolt ki a Szabad-

kígyós ellen. Ezzel
itthon tartották a
kupát,
melyet
Rácz Attila, a Torony Rádió tulajdonosa adott át.
Második a Szabad-

sokat fognak hallani. Az edző
lapunkon keresztül mond
köszönetet Paulcsik János,
Ménesi Károly, Győri László,
Kánya László és Farkas Bálint
apukák segítségéért.

Hazai pályán ezen a hétvégén mutatkozik be az NBIB
tavaszi szezonjában az Erste-Békési FKC. A korábbi
évekhez hasonló módon ezúttal is két szerencsés olvasónk az általunk játékra felkínált bérlettel szurkolhatja
végig a csapat hazai meccseit a Sportcsarnokban.

KÉPEK,
Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Csapatunk a Nádudvart 2612, a Debrecent 26-21, a Hajdúnánást 25-13 arányban legyőzte, és szoros meccsen 1413-ra kikapott az Orosházától.
Kádas László edző szakmai

Megnyerték a kézilabda bérletet

FRISS HÍREK,

Nemrégiben tartották városunkban az I. Torony Rádió serdülő teremlabdarúgótornát, melyen öt megyei
csapat küzdött egymással
körmérkőzéses rendszerben.
A Békési FC magabiztosan

véleménye szerint ebben a
korosztályban is több, rendkívül tehetséges fiatal bontogatja szárnyait városunkban,
akikről a helyi szurkolók még

kígyósi SZSC, harmadik a
Jamina SE „A” csapata, megelőzve a Sarkadi USC-t.
A torna legjobb kapusa a
békési Maczkó Márk lett, a legjobb hazai játékos Reszelő Rómeó. A békési csapat tagjai:

Maczkó Márk, László Norbert,
Adamik Rajmund, Reszelő
Rómeó, Reszelő József, Csikós
Sándor, Csikós István, Római
Jenő, Czinanó József, Horváth
Pál, Szalontai Mihály, Kocsis
Tamás. Edző: Bíró Péter.
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