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

FEBRUÁR 5-12.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

FEBRUÁR 12-19.
Levendula Patika (Csabai u.)

FEBRUÁR 19-26.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

USZODA NYITVA TARTÁSA:

Hétfô 14-20 óra
Keddtôl péntekig 6-20 óra

Szombat, vasárnap 10-18 óra

39%
Sok csapadékra, ár- és belvízre.

Milyen 
idôjárásra számít

2011-ben?

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

39%
Évszaknak 
megfelelô 
idô lesz

22%
Forróságra, 
aszályra.

KEOP-pályázattal szeretné
megvalósítani a békési önkor-
mányzat azt a projektet,
mellyel kezdetben önkor-
mányzati intézményeket, ké -
sőbb békési lakásokat is fűt-
hetnének jelentős energia-
meg takarítást elérve. 

A pályázati támogatás a
projekt konkrét terveitől füg-
gően kb. 60 % lehet. Mivel a
több százmilliós projekt önré-
sze is komoly tétel a jelenlegi
gazdasági helyzetben a helyi
önkormányzatnak, így áthi-
daló megoldás lehet, ha egy
cég beszáll a kivitelezésbe, és
10 évig üzemelteti is a rend-

szert. A testületi döntés értel-
mében erre kér ajánlatokat a
békési képviselő-testület,
mely a később újra napirendre
tűzi a témát.  

A jelenleg használatban
lévő kutak 53 fokos vizet
szol gáltatnak, ennél lényege-
sen melegebb, 90 fokos hő -
mérsékletű vízre lesz szükség
a fejlesztéshez, azaz mé lyebb-
ről kell felhozni a termálvi-
zet, melyet használat után
visszasajtolnának a talajba,
így pocsékolás nélkül, kör-
nyezetbarát megoldással
használnák Békés fo lyékony
kincsét. 
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Termálvízzel 
fűthetnek 

a jövőben Békésen Az elmúlt évben többek
között 20 db új parkoló épült
a Rendelőintézetnél, és ugyan-
 itt 630 m2 régi parkolót újított
fel és tett akadálymentessé a
békési önkormányzat. 

Más, a parkolás könnyebbé
tételét célzó intézkedések
mel lett erről is szólt a Par ko -
lási Koncepció végrehajtásá-
ról szó ló tájékoztató a testü-
let januári ülésén. Szin tén a
tavalyi évben a Rákóczi utca
elején a járda- és kerékpárút
felújítása mellett párhuzamos
parkolók kiépítése történt
meg. Ugyan ezen a helyszínen

bővítésre nem került sor, vi -
szont szabályozottabb lett az
ottani kaotikus közlekedési
helyzet. 

Az önkormányzat megvásá-
rolta továbbá a Szánthó Al -
bert utca 1. szám alatti ingat-
lant, mely lebontásra került.
En nek területe az iskola és a
környező üzletek parkolási
gond jait enyhítheti majd a jö -
vőben mintegy 70 parkoló-
hellyel. A parkolóhely-kialakí-
tás költségeit, mely kb. 18
mil lió forint azonban csak pá -
lyázati pénzeszközből lehet a
jövőben megvalósítani.
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Több parkolóhely
TERVEZETTEN HALAD BÉKÉS 

PARKOLÁSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA

Januárban tartotta idei első
soros ülését megyénk három
meghatározó városának –
Békéscsaba, Gyula és Békés –
közös szervezete, a Közép-
békési Centrum (KBC) a béké-
si városháza dísztermében. 

Az ülésen immár harmadik
alkalommal Izsó Gábor béké-
si polgármestert választották
a Társulás elnökévé. A dön-
tésben fontos szerepet játszott
az, hogy a KBC által beadott
és nyertes INTERREG pályá-
zat keretében a szervezet 15
aktív turisztikai túraprogra-
mot szervez, melyek nagy há -
nyada Békést érinti, illetve
Békés-Dánfokon kerülnek el -
helyezésre a pályázat kereté-

ben beszerzett sárkányhajók,
túrakenuk és kerékpárok. Ma -
guk a túrák is a Békés-Dán -
foki Turisztikai Központból
indulnak majd, mely így egy-
fajta turisztikai bázissá válhat
Izsó Gábor elnök elképzelése
szerint.

A Közép-békési Centrum
munkáját a három város pol-
gármestere mellett két-két
további tag segíti. Békést Izsó
Gábor mellett a következő
ciklusban Pocsaji Ildikó kép-
viselő asszony és Gyebnár
Péter, a Békési Polgármesteri
Hivatal pályázati csoportveze-
tője képviseli a szervezetben.
A delegált személyekről a
kép viselő-testület határozott. 

Izsó Gábor 
a KBC elnöke

Izsó Gábor polgármester és
ifj. Vámos László oktatási és
kulturális tanácsnok köszöntő-
jét követően Medvigy Endre
irodalomkutató, a Kárpát-me -
dencei Irodalmi Társa sá gok
Szövetségének elnöke mu tatta
be Püski Sándor életútját. Szólt
a békési iskolai évekről, a Páz -
mány Péter Tu domány egyete -
men folytatott jogi tanulmá-
nyai ról, az 1938-ban a fővárosi
Szerb utcában létesített köny-
vesboltjáról, amelyből kiépül-
hetett egy év vel később a Ma -
gyar Élet Ki adó. Feleleve nítette
a szárszói találkozókat, az álla-
mosítást, Dr. Püski Sán dor
1962-es be börtönzését, és távo-
zását New Yorkba. Is mer tette
kiadói munkásságának egészét,
amelyet az emigrációban és
hazaérkezése után is, egé szen
haláláig folytatott. Te vé  keny sé -
gét, küldetésnek tartotta,

amely a ma gyar ság sorsáért ér -
zett felelősségtudatából fakadt.

Ezek után Szabó András elő-
 adóművész Sanyi bácsira emlé-
kezésként azon népi írók műve-
it tolmácsolta, akiknek írásait ő
segített kiadni. Elhangzottak
Sinka István versei, Erdélyi
József költeménye, Farkas Ár -
pád erdélyi költő verse, vala-

mint Kodolányi János, Féja
Géza, Németh Lász ló, Kovács
Imre prózai írásainak részletei.
Az est másik művészvendége,
Maczkó Mária eMeR Ton- és
Magyar Örökség-díjas népdal-
énekes gyönyörű ma gyar haza-
fias énekeket és nép dalokat
énekelt. Emlékmű so ra végén
kérte a hallgatóságot, hogy

együtt énekeljék Sán dor bácsi
kedvenc, szívszorító népdalát,
az „Elindultam szép hazámbul”
kezdetűt.

S legvégül Komáromi Gá -
bor, Vésztő nyugalmazott ta -
nácselnöke és polgármestere, a
Vésztő-Mágori Emlékpark
volt igazgatója kért szót. Ja -
vaslatot tett arra, hogy a szin-

tén Vésztő-Mágoron lévő Szo -
bor Pantheonban (amelyben
18 híres irodalmi kiválóság
mellszobra található) helyez-
zék el Püski Sándor és felesége,
Zoltán Ilona mellszobrait is.
Békés jelenlévő polgármeste -
re, Izsó Gábor már a helyszí -
nen támogatta az elképzelést. 

Zsombok Imre 

Megható megemlékezés Dr. Püski Sándor 
születésének 100. évfordulójára

A Püski Sándor Könyv -
tárban a névadó könyv-
kiadó születésének 100.
évfordulóján nagysza-
bású és sokakat érdek-
lő megemlékezést ren-
deztek.

A Békési Városi Püski Sándor Könyvtár adott otthont a jubileumi ünnepségnek, melyre a névadó fia is ellátogatott. A képen Maczkó Mária nép-
dalénekes előadása közben.

HÍREK, INTERJÚK, FOTÓK BÉKÉSRÔL 

www.bekesiujsag.hu
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A Petőfi utca 7. szám alatti épületünk
nemcsak építészeti értékei miatt érdemel
figyelmet, hanem jelentős kultúrtörténeti
múltja miatt is. 1842-ben ugyanis itt létesült
Békés város első óvodája, a megyében máso-
dikként. Érdekes, hogy az első óvó Békésen
is férfi volt.

Dr. vitéz Durkó An -
tal Békés nagyközség
története című művé-
ben írja (169. oldalon):
„1842-ben már van
óvoda Békésen, mely-
nek Csató József a veze-
tője. Hogy Csató József
meddig működött ennél
az óvodánál, erre adat
nem található. Annyi
azonban bizonyos, hogy
ez az óvoda alapítványi
volt, melyet később a
református egyház vett
át, mert 1864-ben már
ref. jellegűnek van fel-
tüntetve, s ilyen jellegű
is maradt 1875-ig, amikor a község vette át az
abban alkalmazott óvó, az igen jó hírű Dapsy
Gézával együtt.”

Nem sokon múlott, hogy ezt a városképet
meghatározó épületet le nem rombolták. Az
új kollégium tervezése előtt az akkori város-
vezetés az ódon építmény lebontása mellett
döntött. Az ebben az időben itt tanácskozó
népi építészeti szakemberektől kértem szak-

mai véleményt a házról. Természetesen a
vé delem mellett foglaltak állást. A műem-
lék jel legűvé minősítést ezért kérte a Vá -
rosvédő és –Szépítő Egyesület. Ettől kezdve
az épület vé  dettséget élvez. Ezért került fel
a falára táb la a következő szöveggel:
„Műemlék jellegű épület, barokkos vonalú

oromfallal. Épült 1842-
ben, itt létesült Bé  kés
város első óvodája.” 

A barokkos vonalú
oromfalon kis boltíves
s z e l l ő z ő n y í l á s o k a t
figyelhetünk meg. Az
oromfal alsó részén lép-
csősen vakolt díszítés
húzódik. Az ablakokat
szegélyező vakolt kerte-
lés a lelógó köténydíszí-
téssel sajátos hangula-
tot biztosít a háznak. A
háromtengelyes hát pil-
léres tornácú folyosója
részben fennmaradt,
illetve az eredeti állapo-

tot próbálja érzékeltetni. A volt óvoda egy
része ugyanis el tett bontva. A megmaradt
részben jelenleg kollégiumi hálószobák,
tanulószobák vannak.

Mivel a Petőfi utca eleje a Borz utca sar-
káig műemléki környezetnek minősül, véde-
lem alatt áll, ezért reménykedhetünk abban,
hogy az egykori óvodát még unokáink is
látni fogják.             Bíró György, városvédő 
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A VOLT ÓVODA A PETŐFI UTCA 7. SZÁM ALATT

Békés Város Kép viselő-tes -
tülete elfogadta a közelmúlt-
ban megalakult kisebbségi ön -
kormányzatokkal kö tendő
együttműködési megállapodá-
sok tervezetét. 

Békés városában négy ki -
sebbségi önkormányzat jött
létre, a román, a szlovák, a né -
met és a cigány, melyek mind-
egyikével – az előző ciklushoz
hasonlóan – külön-külön meg-

 állapodásokat köt a Képviselő-
testület. A megállapodás vo -
nat kozik a kisebbségi önkor-

mányzatok költségvetés-készí-
tésének folyamatára, a gazdál-
kodás végrehajtására is.
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Szerződést köt a kisebbségi
önkormányzatokkal a város

2007 őszén kezdődött az a
történet, mely mostanra ért
el a végkifejletig. A TIOP
1.1.1-07/1 kódjelű A peda-
gógiai, módszertani re for-
mot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése
elnevezésű pályázatról van
szó. A pályázatot 2008 febru-
árjában adtuk be, áprilisban
kaptuk meg a „támogatásra
méltónak ítélem” mi nősítést.
Utána 2 évig sem mi, illetve a
központi közbeszerzés meg-
hiúsulásának híre jutott csak
el hozzánk. 2010 áprilisában
mozdult meg újra az ügy,
amikor is pályázat-kiegészí-
tésként gyakorlatilag új
pályázati dokumentációt kel-
lett készítenünk. Nem várva
meg a döntést, lefolytattuk a
feltételes közbeszerzési eljá-
rást, hogy ezzel is gyorsítsuk a
végrehajtást. A hiánypótlá-
sok és a kormányváltás miatt
újra lelassult ügymenet

november végére hozott ered-
ményt: megkaptuk a pályá-
zat végrehajtásához szükséges
támogatói okiratot.

Innentől kezdve felgyor-
sultak az események. A köz-
beszerzésen nyertes Balázs-
Diák Kft. december folya-
mán leszállította az eszközö-
ket, január közepéig meg-
tartja a használatukat segítő
oktatásokat, és február köze-
péig lezárhatjuk a projektet.

A TIOP 1.1.1-07/1-2008-
0132 kódjelű, „e-világban –
együttnevelés modern inf-
rastruktúrával” elnevezésű
projekt keretében a békési
tagiskolák és a tarhosi tagis-
kola (Kamut és Murony a
pályázat beadása idején még
nem volt az intézményfenn-
tartó társulás tagja) összesen
109 db PC-t és 24 db tan-
termi csomagot (interaktív
tábla, projektor, tanári lap-
top) kap, illetve tagintézmé-

nyenként WIFI és szavazó-
csomag jár vele, valamint az
egész intézménynek egy
alkalmazásszerver. A projekt
összértéke 44.240.250 Ft
vissza nem térítendő támo-
gatás önerő nélkül.

Az iskola már eddig is
rendelkezett interaktív táb-
lákkal, ezzel a beszerzéssel
az iskolai osztályok 40 %-
ában ezek a korszerű okta-
tási eszközök állnak a peda-
gógusok és a tanulók ren-
delkezésére. A pedagógusok
már nagyon várták ezt a
fejlesztést, s elmondhatjuk,
hogy az idáig vezető hosszú
út végén örömmel fogadták
a két évet késett karácsonyi
ajándékot. A tanév folya-
mán bemutató tanítások
ke  retében a szülők és az
érdeklődők is megismer-
kedhetnek az ok tatás infor-
matikai alapon szerveződő
módszereivel. 
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Öröm a hosszú út végén

Tisztelt Békési Lakosok!
Amint az Önök előtt is -

mert, településünket a Ket -
tős-Körös a múltban többször
is veszélyeztette. Békés Város
Önkormányzata a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal, valamint a
Körös-vidéki Környezet védel -
mi és Vízügyi Igazgatósággal
közösen mindent megtesz
azért, hogy a településen élők
élete, testi épsége és anyagi
javaik ne kerüljenek veszélybe.

A sikeres védekezés egyik
alapfeltétele, hogy a hivatásos
védekezők mellett kellő szá -

mú helyi lakos is részt vegyen
a védekezési munkálatokban.

Ennek érdekében Békés
Város lakosságából a polgári
védelemről szóló 1996. évi
XXXVII. törvényben ka pott
felhatalmazás alapján kijelöl-
tem – egy esetleges vé dekezés
esetére – az ideiglenes polgári
védelmi szolgálatba beosztás-
ra kerülők kö rét, akik a gáton
közvetlenül részt vesznek –
esetlegesen – a védekezésben.

Annak érdekében, hogy az
érintett lakosok kellő időben
tudomást szerezzenek arról,
hogy ideiglenes polgári védel-

mi szolgálatra kijelölésre
kerültek egy esetleges árvízi
védekezés esetén, 2011. feb-
ruár 14-16. között a Pol gár -
mes teri Hivatal dolgozói
valamint a polgárőrség tag-
jai a polgári védelmi szolgá-
latról szóló általános tájé-
koztatóval keresik fel ottho-
naikban az érintetteket.

A településünkön élők és
azok értékeinek védelme kö -
zös érdekünk, ezért kérem az
Önök szíves együttműködését
most és egy esetleges árvízi
veszély esetén a jövőben is!

Izsó Gábor, polgármester

A helyi védelmi bizottság elnökének
lakossági tájékoztatója

LEMONDÁSOK A CIGÁNY KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATBAN

A tavaly ősszel megtartott helyi kisebbségi önkormány-
zati választásokkal megalakult testületben helyet kapott
képviselők közül kettő időközben lemondott. Fekete
Mihály és Farkas Mihály helyére Kiss Istvánné Vári Valéria,
valamint a korábbi kisebbségi önkormányzati elnök,
Czinanó Tihamér ült be a testületbe. 

Pályázati lehetőségből, az
Európai Unió és a Magyar
Kormány finanszírozásával,
Békés megye mindhárom me -
gyei fenntartású közoktatási
intézményében Demokrácia-
iskola címmel programsorozat
zajlik a tanév egészében. A
Farkas Gyula Közoktatási
Intézményben is rendszeresek
az előadások és gyakorlati fog-
lalkozások.

Dr. Szenográdi Péter törté-

nelem-földrajz szakos közép-
iskolai tanár elmondta, hogy
a programsorozat több elem-
ből építkezik. Békésen az
első, elméleti rész már lezá-
rult, ezután következnek a
kirándulások. Az érintett
diá kok ellátogathatnak a
helyi önkormányzathoz, a
bíróságra és a Parlamentbe is.
A harmadik turnusban egy
kiadványt ké szítenek, termé-
szetesen a ta nulók bevonásá-

val. A pályázat lehetővé tette,
hogy az iskolák mintegy szá-
zezer forint értékben kapja-
nak szakkönyveket, a diákok
pedig értékes informatikai
ajándékokat, íróeszközöket.
A „Tanuljunk de mok ráciát!”
program végső célja, hogy a
tanulók egyre jobban megért-
sék a demokráciával kapcso-
latos fogalmakat, és minél
hasznosabb tagjai legyenek a
társadalomnak. 

Az iskolában tanulják a demokráciát
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Negyed hat az a hajnali
idő, amikor hétköznap
megszólal a levitézlett, vi -
selésre már alkalmatlan,
régi karórám. Van, mikor
már ébren várom, de van,
amikor kevésbé szalonképes
gondolataim támadnak
pittyegését hallván. Ezzel
indul a nap. Ha szép idő
van, mosolyogva. Ha nem,
csak azért is mosolyogva,
bár ilyenkor nehezebb a
ráhangolódás. De muszáj,
hisz ki a fene szeret mogor-
va orvossal találkozni? 

Negyed héttől terepmun-
ka, azaz családlátogatások,
házhoz hívások, mert pont
ez a háziorvoslás lényege: az
emberi kapcsolatok szövé-
se, a bizalom megszerzése
és megtartása, türelem,
em berszeretet és sok-sok
alázat. Megismerni szenve-
dő felebarátod, otthoni lég-
körében is, családi életének
részese lenni, hisz csak mint
házi „bútordarab” ismerhe-
ted meg őt, és csak így
tudod nyújtani azt a – sok-
szor gyógyszernél százszor
értékesebb – gyógyító szót,
tekintetet, mozdulatot,
amiért orvos lettél.

Tizenegykor kezdődik a
benti rendelés. Csendes na -
pokon 60-70, „rendes” kö -
rülmények közt több mint
100 fő/nap. Bizony még
köszönni is sok. Hát még
meghallgatni, válaszolni,
gyógyítani. És mindenkinek
a saját baja a fontos, ami tel-
jesen normális és természe-
tes. Ettől rabolja el az időt a
napi 10 kg papírgyártás
(értsd tök fölösleges admi-
nisztráció). Erről a lányok,
Erzsike meg Andi (ki épp
szülni készül, így most
Irénkénk van) – két jobb
kezem – tudnának mesélni.
Azt hiszem, nélkülük rég
megszöktem vol na. Ebéd -
szünet is volna, de leggyak-
rabban ilyenkor is rende-
lünk, ráérős étkezésről szó
sincs. Pár falat, rohanás a
mellékre, aztán tovább. Oly -
kor összejön pár szabad
perc, ilyenkor posta, bank,
gyors bevásárlás, de jöhet
hívás bármikor rosszullét-

hez, balesethez. Ál talában
reggel hattól este tízig vár-
ható telefoncsörgés, bár a
hivatalos készenléti idő hét-
től du. háromig tart. Dél -
után a délelőtt dolgozókkal,
leletekkel visszatérőkkel,
egy-két, kevés vá rakozásra
spekulálóval töltjük az időt,
akik két perccel három előtt
jönnek, s akik miatt fél órá-
val tovább kell maradnunk.
Elvileg ennyi volna.
Gyakorlatilag kerül pár
hívás, és van, ahová délután
kell ellátogatni, mert dél-
előtt a gondozók dolgoznak.
Ha eddig nem sikerült,
sebes ügyintézés most, majd
irány az önkormányzat,
néha este hatig. Sok gond,
sok emberi baj, bá nat, nyo-
morúság. De néha öröm is,
ha segíteni lehet valakin.
Aztán haza, és ha nincs
hozzá túl késő, akkor végre
„ebéd” (értsd: vacsora), ám
ez sajnos sok, mert már a
kamrát is felfalnám polcos-
tól. Hát ettől dagad a dok-
tor, és ezért is biciklizik.
Hogy ne durranjon szét. Ha
mégis volt ebéd, akkor pár
perc szusszanás, majd ottho-
ni teendők. Mi vel nejem is
”reggeltől-estig-es”, oszto-
zunk a házimunkán. Be -
vásárlás, piac enyém, moso-
gatás, főzés közös, takarítás,
mosás övé. Ezután követ-
keznek a szellemiek: cikk-
írás, szakirodalom, újság,
könyv – sajnos ritkán, pedig
olvasni na gyon szeretek – és
különféle „apró” kötelessé-
gek. Mint például: az egy-
házközség, a helyi és az
országos KÉSZ, a szakfel-
ügyelet, a helyi közélet, a
helyi és az országos KDNP
dolgainak átgondolása. És
végül, de nem utolsó sorban
a családom, akikkel szeretek
együtt vacsorázni, mert ak -
kor, végre, egymással is fog-
lalkozhatunk. Igaz, ez egyre
ritkábban sikerül, hisz a fiúk
(Matyi háziorvosnak tanul
tovább és dolgozik, Gergő
jogász gyakornok) már ke -
nyérkeresők, Panna meg or -
vosnak tanul, de közben
segédápolóként is dolgozik.
Vacsora előtt egy pohárka
békési szilvapálinka persze,
hogy oldja a nap görcsét.
Közben öreg este lett, olvas-
gatás, hírek, ágy. Számvetés
a mai nappal, rövid fohász
és jó éjszakát, mert a jó reg-
gelt már közeleg!

Egy nap (a múltból, aktualizálva)

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötések: nem kap-
tunk jelentést. 

Elhunytak: Andó János (53
évesen), Korcsok Mátyás
(82), Szántai Istvánné (73,
Tar hos), Csatári László (90,

Murony), Bodoczki Julianna
(76), Szűcs Lajosné (87).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A szolgálat 2009 decembe-
rében kezdte meg munkáját
Durkó Albert lelkipásztor, Bé -
 kési Endre és felesége, Klárika
irányításával. A mozgalmat a
gyülekezet tagjai is szívükön
viselik, és a szükség is nagy,
amiatt a missziójuk igen ha -
mar országos hatókörűvé épült
ki, sőt a határokon túlra is elju-
tott: Kárpátalja és Er dély sze-
gély területeire visznek ado-
mányokat, de olykor „csak”
látogatóba mennek, Isten üze-
netének vigasztalásával.

Mint a találkozón elhang-
zott, „Isten megolajozta a ke re-
keket”, így a kezdeti nehézsége-

ket leküzdve már az első évben
sokakhoz eljuthatott a segítség.
A szolgálatban részt vevők hi -
szik, hogy munkájuk Isten ere-
jével, az ő dicsőségére történik. 

A szegény, rászoruló csalá-
dok mellett árvaházakat is
látogatnak, például a bélfe-

nyérit, valamint a hajléktalan -
szállókon és menekülttábo-
rokban élőkhöz jutnak el.
Mindez eme nehéz időkben
csakis komoly összefogással
történhet, ezért a Szeretet szol -
gálat együttműködik számos
más szervezettel, társulattal,
csoporttal. A lakosok együtt -

érzésére is számítanak, így
sikerült tavaly év végén siker-
rel véghezvinni a „cipősdoboz-
akciót”. Összesen 600 szegény,
rászoruló gyermek kaphatott
általa karácsonyi ajándékot. 

Az évértékelő rendezvényen
bemutatkozott egy másik nagy

segélyszervezet, a „Haj nal csil -
lag Misszió” is. Mint a vezető,
Nyári Jenő kifejtette, ők mások
mellett a földrengések által súj-
tott vidékeken élőknek nyújta-
nak segítséget, például Haitin,
de jártak már a Távol-Keleten,
sőt a kongói lepratelepen és
Csecsenföldön is. 

Zsombok Imre

Szegények között végeznek szolgálatot
EGYÉVES A BÉKÉSI SZÉKHELYŰ SZERETETSZOLGÁLAT

A közelmúltban a békési Kegyelem Gyülekezet
imaházában jöttek össze az Evangéliumi Pün -
kösdi Közösség Országos Cigánymisszió Szere -
tetszolgálatának munkatársai, segítői, támoga-
tói, partnerei, hogy megköszönjék egymásnak
azt a humanitárius szolgálatot, melyet tavaly
elvégeztek. 

Ajándékozás. Békési Endre

A cigánymisszióval
kap  csolatos hír, hogy a ja -
nuár végén tartott ökume-
nikus istentiszteleten a
békési baptista imaházban
bemutatkozott a Wycliffe
Bibliafordítók Egyesüle -
tének két tagja, akik el -
mondták, hogy a közel-
múlt ban cigány nyelvre is
lefordították a teljes Bib -
liát, így a világ legolvasot-
tabb könyve immár 459
nyelven olvasható.

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:

– Békés, Karacs T. u. 7. 1/4. szám (60 m2) lakás
A bérleti díj: 450.- Ft/m2/hó

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gaz dálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os iroda).

Benyújtási határidő: 2011. március 9. (szerda) 16 óra.

Hozzátette, a határozat az
egész tanévre szól. A januári
képviselő-testületi ülésen meg-
 hozott döntés azt is tartalmaz-
za, hogy csak azok a békési
lakos diákok kaphatnak helyi
buszbérletet, akik iskolájuktól
legalább 500 méterre laknak.
A szigorításra a visszaélések
miatt volt szükség.

Pocsaji Ildikó képviselő, a
he lyi KDNP titkára egy tömb-
házakat érintő problémáról
szólt. A Kossuth utca 7. és 10.
alatti lakótömbben lakók kéré-
sére próbálnak eljárni a vízfo-
gyasztás pontos mérése és a díj-
fizetés körül kialakult visszás-
ságok ügyében. Arról van szó,

hogy az egyedi vízórák és a
főóra állása közötti különbsé-
get a szolgáltató cég a lakások
arányában terheli a fogyasztók-
ra. Ők azonban igazságtalan-
nak tartják, hogy a lakásukban
egyedül élők ugyanannyit kell,
hogy fizessenek, mint azok,
akiknél 4-6 ember használja a
vizet egy lakásban. A képviselő
asszony elmondta, a városi al -
jegyzővel együtt keresik a jogi
lépés lehetőségeit, ugyanis a
vízszolgáltató ezt a gyakorlatot
igazságosnak tartja, és nem
kíván rajta változtatni. Várják
más tömbök jelentkezését is,
ahol ez a gond fennáll, hogy
összefogva, együtt hatékonyab-
ban tudjanak fellépni.

A tájékoztatón szó volt arról
is, hogy a Békés újratelepülésé-
nek 300. évfordulóját ünneplő
események sorában ez év  de -
cem ber 28-án ünnepi képvise-
lő-testületi ülés lesz a reformá-
tus templomban an nak apro-
póján, hogy Kabai Dániel lel-
készt 300 esztendeje iktatták
be békési szolgálatába, és ez a
dátum Mucsi And rás szavai
szerint városunk újkori törté-
nelmének születésnapja. Sz. K. 

Elvehetik a buszbérletet
az agresszív diákoktól

POSTOSABB VÍZMÉRÉSÉRT LÉPNEK FEL 
A KÉPVISELŐK

Azoktól a rendbontó diákoktól, akik nem tudnak
megfelelően viselkedni a helyi buszjáraton, bánt-
ják a kicsiket, az iskola vezetésének kezdeménye-
zésére a polgármester döntésével megvonhatják a
helyi buszok használatára jogosító, a tanulóknak
ingyenes bérleteket – mondta el minap tartott
sajtótájékoztatóján Mucsi András önkormányzati
képviselő, a békési KDNP elnöke.

A békési lakos Bécsi Lász -
lóné porcelánbabákból álló
gyűjteményét mutatja be a
kulturális központ március
első napjaiban. A kiállítást
március 1-jén, kedden 17

órakor Balog Gáborné kéz-
műves, a Nefelejcs Egyesület
elnöke nyitja meg. A tárlat a
kulturális központban már-
cius 11-ig díjtalanul megte-
kinthető. 

Porcelánbaba-kiállítás

A Belencéres Néptánc -
együttes Békés egyik leg-
nagyobb értéke, amely
nemzetközi kapcsolato-
kat is ápol, ezért minden
rájuk fordított forint jó
helyre kerül, a fiatalok
kulturális formálása és a
város hírnevének öregbí-
tése terén – hangzott
még el Mucsi András saj-
tótájékoztatóján.
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A HITEDNEK ADJ HANGOT
Egyszer Izráel fiai rendkívül megrémültek a Mózes által

Kánaán földjére kiküldött kémek jelentése miatt. Az emberek
keservesen sírtak, mikor a kémek beszámoltak az óriások lakta
földről, és annak hallatán, hogy ők az óriások szemében csak
sáskák. „Nem győzhetjük le őket”– mondták, hangot adván
félelmüknek a hitük helyett. „Megparancsoltam neked, hogy
légy erős és bátor! Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened
az Úr, mindenütt amerre csak jársz!” /Józsué 1:9/

Arra gondolhatunk, hogy Izráel fiai kivételes helyzetben vol-
tak hozzánk képest, mert az Isten által megígért föld előtt áll-
tak, de a döntés az övék volt, hogy elindulnak vagy maradnak.
A 12 kémből csak ketten, Káleb és Józsué mondták: „Mert ők
nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az oltal-
muk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük.” /4 Mózes 14:9/
Ez a hitnek a hangja volt részükről, elindultak, és ennek ered-
ményeként pedig az ígéret is valósággá lett.

Mikor nehéz helyzetekkel találjuk magunkat szemben, és
úgy állnak előttünk, mint „óriások”, mihez vagy kihez folya-
modunk ilyenkor? Izráel fiai az Isten beszédét vették alapul az
ő döntéseikben, ezért övék lett és gyermekeiké mindaz, amit az
Isten mondott nekik. 

Az Isten beszéde, igéje, a Biblia sok családban megtalálható,
de mire használjuk? Mivel az Isten nem személyválogató, ezért
mindenki számára elérhetővé tette önmagát. Ezért teljes biza-
lommal fordulhatunk hozzá minden nap. „Ne hagyd abba ennek
a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nap-
pal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva.
Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” /Józsué 1:8/

Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Az idei bált a fővédnök,
Domokos László, az Állami
Számvevőszék elnöke nyitotta
meg. A szokottnál is több me -
gyei politikus, polgármester és
országgyűlési képviselő tisztelte
meg jelenlétével a rendezvényt,
mások mellett Farkas Zoltán, a
Békés Megyei Közgyűlés elnö-
ke is. Jelen volt továbbá a Jobb -
oldali Össze fogás összes helyi
önkormányzati képviselője. 

Az esten a rendezvény ál lan-
dó zenekara, a Bibuczi szol gál-
tatta a zenét, azt megelőzően
énekesek, táncosok „hangol-
ták” a publikumot. El sőként
Okányi Mihály Arany pitykés
táncos Nagyecsedi verbunkot
táncolt, majd a Belen cé res
Néptáncegyüttes Ma gyar pa -

latkai táncot mutatott be. Nagy
sikere volt a békési énekes
tehetség, Csordás Ákos teljesen
megújult repertoárral rendelke-
ző fel lépésének. Gáspár Szilvia
pedig, aki az est díszvendége
volt, nem pusztán jazzt énekelt,
hanem popzenét és táncdalt is. 

A vacsorát követően került
sor a szokásos képző- és ipar-

művészeti, valamint bor- és
pálinkaárverésre. Kalapács alá
kerültek képző-, nép- és ipar-
művészek alkotásai, így Csuta
György, Várkonyi János, Sze -
ve rényi Mihály, Hevesi Ferenc,
Farkas László, Horváth Haj -
nalka, Kis Anikó, Balog Gá -

borné, Kocsor Imréné, Dávid -
né Gyarmati Zsuzsa munkái.
Éjfél után pedig a tombolasor-
soláson találtak gazdára az
értékes ajándéktárgyak. 

A bál bevételét ezúttal is
jótékony célra fordítják. Az
előző rendezvény által így jut-
hatott 2010-ben a Sursum
Corda-díj átadására, Mikulás -

napi ünnepségre, lakóottho-
nokban élők támogatására, a
bélfenyéri árvák megsegítésé-
re a Békéscsabai Evangélikus
Gimnáziummal és a Cigány -
misszió Szeretetszolgálatával
közösen, történelmi előadás-
sorozat megtartására, és egész

évben élelmiszer, ruha és tűzi-
fa ajándékozására, leginkább
Békésen. 

Dr. Pálmai Tamás, az idén
éppen tíz éves helyi KÉSZ
szer vezet elnöke hangsúlyoz-
ta, a KÉSZ-nek nagyon fontos
a bál megrendezése, mert az
egyesület semmilyen jelentős
állami támogatásban nem

részesül, így karitatív munká-
jának ez adja az anyagi bázist.
Szintén ő kéri utólag a szerve-
zők nevében a báli résztvevők
szíves elnézését egynémely
folyékony fogyasztási termék
minőségéért. 

Zsombok Imre

Kilencedik volt az idei KÉSZ bál
JÓTÉKONY CÉLRA FORDÍTJÁK A TÁRSASÁGI ESEMÉNY BEVÉTELÉT

Január utolsó szombat-
ján immár kilencedik
al kalommal rendezte
meg a helyi Keresztény
Értel miségiek Szövet sé -
ge (KÉSZ) nagyszabású
bál ját. Idén a városi
Sport csarnok öltözött
ünnepi díszbe, és ezút-
tal is sokan, csaknem
há rom százan kívántak
részt venni az év egyik
leg jelentősebb békési
tár sasági eseményén.

A Farkas Gyula Közok ta -
tási Intézményben, a békési
gyógypedagógiai oktatási
egy ségben idén szeptember-
ben egy év szünet után újra
indul a gyógypedagógiai óvo -
da, amely különböző fogyaté-
kossággal élő 3-7 éves gyer-
mekek számára biztosít óvo-
dai nevelést, szakszerű ellátást
és fejlesztést, egyéni és csopor-

tos keretek között. A sajátos
nevelési igényű óvodáskorú
kisgyermekeket a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság
szakértői véleménye és intéz-
ménykijelölése alapján fogad-
ják. Az érdeklődő szülőknek
folyamatosan nyújtanak felvi-
lágosítást a gyógypedagógiai
oktatási egységben.

Újra lesz 
sérült gyerekek óvodája

A Békés Városi Jantyik
Má tyás Múzeum 2011 janu-
árjában két pályázatot adott
be a Nemzeti Kulturális
Alap Mú zeumi Kollégiumá -
hoz a Békés 300 éves újrate-
lepülése előtt tisztelgő prog-
ramsorozat tá mogatása kap-
csán. A 2012. január 22-én

nyíló kiállítás megvalósításá-
ra, melynek rendezői Nagy
Il di kó levéltáros és B. Szűcs

Irén etnográfus, látványter-
vezője és kivitelezője Szilágyi
La jos belsőépítész, 1,7 millió

Ft támogatást igényelt. A
Bé kési Téka kö vetkező szá-
mának, Nagy Il dikó: 1873-
1879 kö zötti, illetve 1891.
évi képviselő-testületi jegy-
 zőkönyveinek mu tatója cí mű
kiadványnak a megjelenteté-
séhez pedig 42 ezer Ft támo-
gatást kért.

Pénzt szeretne nyerni a múzeum a jubileumra
HIÁNYPÓTLÓ KIADVÁNYOK JELENHETNÉNEK MEG
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Mint ismert, Erdős Norbert
és Blaskovits Péter korábbi
önkormányzati képviselők a
nemrégiben felállt Békés Me -
gyei Kormányhivatalban ka -
pott pozíciójukból adódó össze-
 férhetetlenség miatt mondtak
le a helyi testületben betöltött
képviselőségükről. 

Rácz Attila a tájékoztatón
ar ról a koncepcióról szólt,

amely a város alatt megbúvó
értékes termálvíz általi fűtés
megvalósításának lehetőségét
tárta fel. A koncepció szerint
első körben az önkormányzat
saját intézményeit tervezi
fűteni ilyen módon.

– A Fidesz azt szeretné, ha a
meleg vizes fűtésre vállalkozá-
sok is csatlakozhatnának, és ha
a beruházást a város saját erejé-

ből valósítaná meg, nem pedig
egy külső cég bevonásával. A
milliárdos beruházáshoz szük-
séges önerőt a lekötött pénzek
terhére kellene biztosítani, hi -
szen a fejlesztés három év alatt
megtérülne – mondta el. 

A képviselő szerint a ter-
málvizes fűtést a város egész

területén ki lehetne építeni, és
az ide telepedő vállalkozások-
nak ingyen kellene biztosítani,
hogy tartós munkahelyek jöj-
jenek létre Békésen. A lakos-
sági rákötés házanként 180-
200 ezer forintos költségét
szintén a városvezetésnek kel-
lene állnia.

Ingyen adná a vállalkozásoknak 
a termálvízfűtést a Fidesz

Januárban már a két új Fideszes taggal ülésezett a
Békés Városi Képviselő-testület – mondta el
minap tartott sajtótájékoztatóján Rácz Attila, az
egyik érintett. Mellette Koppné Dr. Hajdu Anikó
lett tagja a grémiumnak.

A termálvízzel való fűtéssel kapcsolatban a Békési Ipar -
testület nemrég kiadott sajtóközleményben sürgette, hogy szé-
les körű, vagyis a lakossági és vállalkozói rácsatlakozást is te -
gyék majdan lehetővé, és hogy a beruházáshoz békési vállalko-
zókat vonjon be a város. A kiépítés az önkormányzat beruhá-
zása legyen, és ne iktassanak be ebben a folyamatba „a hasznot
lefölöző külső cégeket” – áll Juhos János elnök közleményében.

Mit tehetünk saját biztonságunk 
és értékeink megvédése érdekében?

3. rész
MI A TÁVFELÜGYELET?

A távfelügyeleti szolgáltatás a lakásokban, családi házak-
ban, üzlethelyiségekben üzemelő behatolásjelző – közna-
pibb nevén riasztó – rendszerek által érzékelt állapotválto-
zások, jelzések figyelését, feldolgozását jelenti egy 24 órás
távfelügyeleti központban. Segítségével láthatóvá válik
minden, az objektumban történő esemény, pl. a riasztó ki-
és bekapcsolása, támadás, betörés, tűz, stb. Az ügyeletes
diszpécserek éjjel-nappal számítógép segítségével figyelik a
távfelügyeletre vezetékes telefonvonal, rádiós vagy GSM
összeköttetés révén csatlakoztatott objektumok érzékelői-
nek állapotát. Intézkedést igénylő jelzések (pl. támadás,
betörés, tűz) esetén haladéktalanul értesítik a kivonuló szol-
gálatot és az előfizető által megadott személyeket, szerveze-
teket. A kivonuló szolgálat a helyszínen biztosítja az előfi-
zető személye és vagyontárgyai védelmét. A járőrautók
jelenléte, az adott szolgáltatási terület közbiztonságának
javításával, az ott lakók, valamint a területen tevékenykedő
vállalkozások fenyegetettségét csökkenti.

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

A Jantyik Mátyás Múzeum szintén a Nemzeti Kulturális
Alapnál szeretne támogatást kapni egy várhatóan 2012-ben
elkészülő 2-300 oldalas kötet kiadásához is, amely Békés
1920 utáni történetének alapvonalait vázolja fel.



– Békésen így ismeretes: a
Szeki. Honnan e név?

– A vezetéknevemből adó-
dott. Gyerekkoromban az osz-
tálytársaim találták ki, és
azóta így ismernek a városban.

– Ismereteim szerint sokol-
dalú egyéniség vagy. Hor gá -
szol, boltot vezetsz, s az újsá-
gunkban rovatot. Melyik volt
előbb, és mit jelent számodra?

– Először a horgászboltot
nyitottam meg 2003 januárjá-
ban. Igyekszem mindennel
ellátni a vásárlóimat. A klasz-
szikus, hagyományos horgász -
eszközöktől a legmodernebb
és a legújabb fejlesztésű hor-
gászfelszerelésig mindenféle
igényt ki tudok elégíteni. Az
alapoktól – horog, damil,
úszók, súlyok kiegészítőként a
pergetőhorgászok igényeinek
megfelelő professzionális mű -
csalikig. Szakirányú horgásza-
tokban is tudunk segíteni, fé -
derbotos-, bilincses, illetve ra -
kós botos horgászathoz is.
Hor gászati ruházatokat és
kempingezéshez, illetve hosszú
hétvégi horgászatokhoz komp-
lett felszerelést kínálunk. 

A horgászat szeretete még a
gyermekkoromban kezdő-
dött, és azóta is töretlen. Mint
szinte mindenki, én is nádbot-
tal és kezdetleges felszereléssel

kezdtem. Igyekeztem túljárni
a halak eszén, hogy minél
hamarabb a horog végére csal-
jam őket. Mivel a kor folya-
matos fejlődést mutatott a
horgászeszközök irányában,
ezért folyamatosan fejlődnöm
kellett. Ifjú horgászként is
törekedtem arra, hogy a ver-
senyhorgászat alapjait elsajá-
títsam a nálam nagyobb tu -
dásúaktól. Fiatalon lettem

ver senyhorgász. Az országos
versenyszintet folyamatosan
követve a legújabb horgász-
technikát, szabályokat, etiket-
tet próbálom a horgásztársa-
imnak is átadni. Mivel orszá-
gos élvonalban horgászunk a
csapatommal, mindig a topél-
vonalban mozgunk az ered-
ményeinkkel. Éppen csak vi -
lág bajnokság nem volt. Sport -
horgász vagyok. A sporthor-
gász a halat kifogja, kímélete-
sen bánik vele, megméri-lefo-
tózza, majd visszaengedi. Ez a

szellemiség azért alakult ki
bennem, mert bár szeretem a
hal húsát, de a természetben
jobban szeretem látni a halat,
és mert a fogási élményt job-
ban szeretem átélni, mint a
fogyasztás élvezetét. Az élővi-
zek élővilágát tiszteletben tar-
tom, de a horgászoknak létesí-
tett halastavak halait nem
vetem meg. Az újság? A szer-
kesztője kért fel a rovat veze-

tésére, amit én örömmel vál-
laltam. Mivel nagyon sok hor-
gász van Békésen, az aktuális,
friss és érdekes témákat igyek-
szem közölni a helyi horgá-
szok felé.

– Milyen Szeki, a magán-
ember?

– Első szakmám szerint
szakács vagyok, 22 éves koro-
mig abban dolgoztam, de ma
már csak „hétvégi” szakács
va gyok. Családban élek, 1996
óta Klárik Bernadett a pá -
rom. A feleségem fodrászként
dolgozik a családi házunkban,
az ott kialakított üzletében.
Az érdeklődési köröm széles
kö rű. A horgászaton kívül szí-
vesen motorozok, túrázok az
erdélyi Bihar-hegységben, a
túrák alkalmával a táj szépsé-
geit fényképeken örökítem
meg magamnak. Természet -
ked velő és természetbarát
em ber vagyok. Turistaként
na gyon sok emberrel talál-
koztam, akik a természet ér -
tékeit és szépségeit nem be -
csülve, szemetelve rongáltak
és csúfították azt. Mivel én
természetbarát vagyok, a sze-
metet otthon is szelektíven
gyűjtöm. Aki érdeklődik a
horgászat vagy a természetjá-
rás iránt, keressen fel a bol-
tomban, és én meleg szívvel
fogok neki segíteni. 

Gugé

Következő interjúalanyunk
Bim bó Katalin aerobikedző. 
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Az igazi nagy fogás
Tudják,  mi az igazán nagy fogás?! Ne is találgas-
sanak, mert nem cm-ben, kg-ban kell gondolkoz-
niuk! Az igazi nagy fogás – maga a pecás. Az én
„rekordom” Szekerczés Sándor, alias Szeki. A hig-
gadt, mindenkivel közvetlen és udvarias 35 éves
fiatalember a rá olyannyira jellemző nyugodtság-
gal válaszolgatott kíváncsi kérdéseimre.

Döntő fontosságúnak tartja Demján Sándor üzletem-
ber, hogy a kormány milyen reformokat léptet életbe. A
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
elnöke szerint nagyon fontos kérdés az is, hogyan teszik
olcsóbbá az államot. Ő nagy reményeket fűzött az új kor-
mányhoz, és nem is csalódott, mert a gazdaság területén
csodák nincsenek, a józanul gondolkodók közül senki
nem várta, hogy fél év alatt bármilyen számottevő válto-
zás lesz. Az elkezdett irányt jónak nevezte, és kifejtette
azt is: ha megkérdezték volna, a kezdetektől fogva támo-
gatta volna a különadó ötletét.

NE CSAK BEJGLIBEN FOGYASSZUNK
MÁKOT!

A mák ősidők óta termesztett kultúrnövény. Számos
szükséges anyagot tartalmaz: B6-vitamint, E-vitamint,
kal ciumot, magnéziumot, valamint kiemelkedően magas
vastartalommal bír. A mák a csontritkulás egyik legjobb
ősi ellenszere, ha hetente 2-3 alkalommal fogyasztjuk.
Megelőzésre és gyógyításra is kiváló. Elkészítési tipp:
darált mákot keverjünk össze mézzel és kevés vízzel,
naponta együnk belőle 1-2 kanálkával. Hűtőszekrényben
több napig eltartható, nem kell naponta elkészíteni.
Hosszú távon fogyasszuk, és az eredmény nem marad el!

Már kialakult csontritkulás esetén a gyógyulás termé-
szetes módszere az aminosavakban, zsírsavakban, foszfor-
ban, kalciumban, káliumban, magnéziumban és vasban
gazdag mákolaj, amely bioboltokban beszerezhető.
Naponta 1-2 kiskanállal érdemes fogyasztani. Megállítja a
csontszövetek leépülési folyamatát, majd elkezdi építeni
azt. Kiváló hatása van az idegek működésére is, növeli a
szellemi teljesítőképességet, elősegíti a vérnyomás csökke-
nését és normalizálja a vér koleszterinszintjét.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

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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A Békési Kistérségi Iskola
Eötvös József Tagiskolája, ha -
gyományaihoz híven, ebben a
tanévben is megrendezte a
Kazinczy Szépkiejtési Verseny
egyik területi döntőjét. Ez a
versenyforma az ifjúság anya-
nyelvi nevelését, a beszédkul-
túra javítását szolgálja.

A vetélkedő résztvevőinek
egy szabadon választott és a
Ka zinczy- díj Alapítványi Bi -
zottság által kijelölt kötelező
szöveget kellett felolvasniuk.
A feladat nem valamiféle mű -
vészi produkció volt, ha nem a
szöveg értő és értető, tartal-
mának és stílusának megfele-
lő hangú tolmácsolása.

A versenyzők teljesítmé-
nyét háromtagú, középiskolai
tanárokból álló zsűri értékelte
két kategóriában.

A versenyzők emléklapot, a
kategóriák helyezettjei értékes
könyvjutalmat is kaptak. A
verseny lebonyolításához, a
gyerekek megvendégeléséhez
és jutalmazásához városunk
polgármesteri hivatala nyúj-

tott anyagi támogatást.
Eredmények: 
5- 6. osztály.

I. Molnár Réka (Karacs
Teréz Tagiskola, felkészítője
Balog Vilmos)

II. Szűcs Bettina (Karacs
Teréz Tagiskola, felkészítője
Balog Vilmos)

III. Kelemen Orsolya

(Dr. Hepp Ferenc Tagiskola,
felkészí tője Hegedűsné Ko -
csis Ildikó)

7- 8. osztály:
I. Szuromi Zsuzsanna (Dr.

Hepp Ferenc Tagiskola, felké-
szítője Királyné Fehér Ágnes)

II. Bohus Lídia (Dr. Hepp
Ferenc Tagiskola, felkészítője
Dr. Szatmáriné Kocsor Anna)

III. Bohus Fanni (Dr.
Hepp Ferenc Tagiskola, felké-
szítője Királyné Fehér Ágnes)

Szuromi Zsuzsanna képvi-
seli területünket a regionális
döntőn, amely április 1-3-án
lesz Kisújszálláson. Sok sikert
kívánunk neki!

Balogh Erika, 
kistérségi munkaközösség-vezető

Szépkiejtési verseny az Eötvösben

Szuromi Zsuzsanna veszi át meg érdemelt díját Gellén János tanár úrtól.
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Nemrégiben tartotta éves
közgyűlését a Nemzetőr Egye -
sületek Országos Szövetségének
Békés Megyei Közhasznú Szer -
vezete. Az ülésen új tagok felvé-
telére és két ifjú tiszt kinevezé-
sére is sor kerül. Elhangzott,

hogy a szervezet komoly erőve-
szítéseket kíván tenni a hadisí-
rok gondozására, és a személyi
állomány felkészítésére, utóbbit
az elmúlt év katasztrófái is
indokolnak – tájékoztatott
Hucz András parancsnok.

Közgyűlés 
a Nemzetőrségnél



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Ér -
dek lődni: 20/886-27-81
Békésen, négyszobás, nappalis családi ház
eladó vagy cserélhető, garázzsal, mellék -
épü lettel, kövesút mellett. 70/576-91-44.
Ház eladó Békésen, a Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
Eladó Tarhoson, az Arany J. u. 56. szám
alatti családi ház. Érd.: 30/369-44-62.
A békési homokbányánál levő 3-as hor -
gásztónál igényesen kialakított horgász -
hely 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.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hő -
szigetelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel, ráfizetés-
sel. 30/267-15-07.
Békéscsabán olcsón eladó társasházi
házrész, kertrésszel, műhellyel. Tel.: 30/
48-63-178.
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.
Áron alul kétszobás házrész garázzsal
eladó. Érd.: 70/528-97-30.
Teljesen felújított, földszinti 1 + 2 félszo -
bás lakás eladó. Jó helyen fekvő tégla -
házra csere is érdekel. Érd.: 30/518-07-28.
Békésen polgári típusú négyszobás, pin -
cés ház, 1140 m2-es telken eladó. Sza bó
D. u. 17. Érd.: 30/29-97-907.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó
Békésen. Tel.: 20/20-60-161.
Vásárszél u. 7/B-ben első emeleti egyszo -
bás lakás eladó. Érd.: 30/314-94-22,
70/208-14-58.
Tetőtér beépített ház eladó vagy kisebb
békéscsabaira cserélhető. Érd.: 70/520-
57-31, 20/236-46-62.
Békésen, a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Mezőberényben kétszobás modern ház
eladó. 66/424-407, este.
Tarhoson másfélszobás, nem régi építésű

téglaház eladó, vegyes és gáz tüzeléssel.
Ár megegyezés szerint. Érd.: 66/429-210.
Békésen, a Fáy 11-ben első emeleti, más-
félszobás lakás eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Eladó egy háromszobás, nappalis, köz -
pon ti fűtéses családi ház. Kialakított ker t -
rész, szőlő, gyümölcsös. 20/93-31-513.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehe tő -
séggel, termő gyümölcsössel eladó. Vil -
lany, fúrt kút van. Tel.: 66/634-457.
Kétszobás, komfortos családi ház csen -
des környezetben sürgősen eladó. Békés,
Szabadkai u. 10. Fűtés: csempekályha,
gáz. Tel.: 66/634-457.
A malomvégesi részen kétszintes, 3,5 szo -
bás, ebédlős, két fürdőszobás nagy csa lá-
di ház eladó. Cserélhető kisebbre. Érd.:
30/97-26-137.
Békésen a Fáy utcán második emeleti,
egyedi víz-gázórás lakás reális áron eladó.
Érd.: 20/452-35-97.
A bánhidai részen kétszobás ház eladó.
Érd.: 20/438-60-00.
Jó állapotú tanya eladó, cserélhető Boros -
gyánban, közel a kövesúthoz. 1 hold föld,
víz-villany van. 30/97-26-137.
Parasztház olcsón eladó a Csallóközi ut -
cá ban. Villany, víz, gázcsonk a kapun be -
lül. Érd.: 30/514-93-28.
Békésen, a Kossuth 23-ban III. emeleti,
egyszobás lakás eladó. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/48-40-135.
Két lakásból álló kertes ház áron alul,
sürgősen eladó. Ásott kút, ipari áram van.
Tel.: 30/252-30-32.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Komfortos parasztház nagy udvarral eladó
Bélmegyeren. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
20/54-19-011.
Ház eladó a Dankó u. 17. szám alatt. Irány -
ár: 1,6 millió Ft. Szoba, konyha, nagy ud -
var. 20/215-09-79.

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 mil-
lió Ft. Érd.: a Szabadkai u. 16. szám alatt,
vagy a 70/401-81-89-es számon hétköz -
ben 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. 
Békésen a Táncsics utca 8. sz. alatt 675
m2-es telken háromszobás, félkomfortos
régi parasztház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
A Tompa u. 22. szám alatti ház eladó.
Érd.: 20/921-68-71.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen, kertvárosi részen eladó egy 2,5
szobás, 55 m2-es, egyedi gázkazános, er -
ké lyes lakás. Hasonló értékű, normál bel-
magasságú békési családi házra is cse -
rél  hető. Irányár: 6,5 millió forint. Tel.: 30/
476-93-80.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Téglaépítésű, 64 m2-es, háromszobás,
má sodik emeleti, erkélyes, egyedi gáz-víz -
mérős, kábeltévés, tehermentes lakás
csendes környezetben eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Háromszobás, régi típusú családi ház,
700 m2-es kerttel, udvarral, központhoz
kö zel eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
66/410-323. 
A Drága u. 11. alatt háromszobás, konyhás,
üvegverandás, összkomfortos családi ház
1040 m2 telken eladó. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érd.: 30/95-27-364.
Első emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, felújí-
tott lakás eladó az Ady utcán. Irányár: 9,8
millió Ft. Érd.: 70/382-05-67.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

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 há -
romszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Kétszintes, 3,5 szobás, felújított családi
ház eladó a malomvégesi városrészen.
Irány ár: 13 millió Ft. Csere érdekel. Érd.:
30/97-261-37.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Tel.: 70/227-17-87.
Békésen 2x3szobás régi típusú, felújított,
összkomfortos családi ház eladó. Külön
bejáratok, két garázs, melléképületek.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 20/593-35-35.

KIADÓ INGATLAN

Békési, másfélszobás, kertes összkomfor-
tos családi ház kiadó. Tel.: 70/538-56-30.
Albérlet kiadó 1-2 fő részére. Csak józan
életű, dolgozó személynek, összkomfor-
tos házban, hosszútávra. Garázs van. Érd.:
30/972-61-37.
Felújított, földszinti albérlet egyedülállónak
hosszútávra kiadó. Tel.: 70/255-36-43.

KERT
A Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termő -
föld, kis szerszámos faházzal. Érd.: 20/
622-81-10.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460, este.
Sebők kertben zártkert eladó. 24 m2-es
téglaház, villany, ásott kút, pince van. Érd.:
66/416-747.
Egerben, a Hajú-hegyen 700 m2-es zár
kert eladó garázzsal, gyümölcsfákkal. Bel -
város gyalog félórára. 20/435-89-58.
Malomasszonykertben 3 kvadrát közmű -
vesített zártkert téglaépítésű kis házzal
eladó a kövesúthoz közel.  30/314-58-02.
Keresek a Malomasszonykertben, járdá -
hoz közel 2-3 hektáros zártkertet gyü -
mölcs fákkal bérbevételre vagy rendben
tartásért. Érd.: 30/97-26-137.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson Robogó, Simson Schwalbe, és
Simson S53 kismotorok kitűnő állapotban
eladók. Tel.: 70/538-56-30.
Eladó 207-es felújított Jawa Babetta, irány -
ár 18 ezer Ft. Érd.:  30/83-57-974 vagy:
kati070835@freemail.hu.
Eladó S52E MTZ 2014-ig érvényes mű -
sza kival. Békés, Libazug u. 38. Tel.: 20/
230-54-76.
Simson 51-es, felújított állapotban eladó.
Érd.: 30/457-23-02.
Lady utánfutó friss műszakival eladó.
30/66-88-978.
Opel Corsa 1.4-es, légzsákos, 15 hó mű -
sza kival, 106 ezer km-rel eladó. Nyugdí -
jastól csak átírással. 30/554-53-66, 66/
739-890, este.
Kétsebességes Babetta megkímélt állapot-
ban új gumikkal, kevés km-rel idős sze -
mélytől kihasználatlanság miatt eladó.
Tel.: 20/629-28-38.
Maruti alkatrészek eladók. 30/470-54-92.
Eladó egy forgalomból kivont, négyütemű
Trabant alkatrésznek. Utánfutót vásárol-
nék, forgalomból kivont is érdekel. Eladó
egy vízszintes hajtású 5 lóerős Briggs
motor. Tel.: 20/77-59-725.
250 cm3 Jawa motor forgalmival, üzemké -
pesen eladó. Érd.: 66/412-356.
2107-es Lada, friss műszakival, megkí -
mélt állapotban eladó. 20/268-92-94,
66/411-882.
Simson 50-es jó állapotban eladó. Érd.:
66/412-356.
Traktor utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.

ÁLLAT
Vágnivaló hízók, és malacok eladók. Tel.:
70/240-58-71.
Malac, süldő eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Fogolyszínű itáliai tyúkok eladók. Érd.:
70/285-17-13.
100-200 kg-os hízók eladók. Érd.: 20/
985-63-73.
Ingyen elvihető kiskutyák! Anyjuk vizsla -
keverék, apjuk ismeretlen. Érd.: pereii@
freemail.hu vagy 70/36-26-560.
Póni kanca eladó. 70/222-10-48.

Vágásra és továbbtartása is alkalmas
pulyka eladó. Érd.: 20/808-02-83.
150-170 kg-os hízó eladó. Békés, Arany J.
u. 3/1. 66/412-498.
Nyolchónapos keverék, fiú, okos kutyá-
mat elajándékoznám állatszerető ember -
nek, gyermek mellé pajtásnak. Tel.: 30/
592-64-65.
Fekete birkák és üsző eladó. 30/20-32-196.
180-200 kg-os hízó hasítva eladó. Mun -
kácsy u. 5. Tel.: 66/414-481.
50-70 kg-os süldők eladók. Kissúlyú hí -
zók eladók, hasítva is. Békés, Temesvári
u. 6. 20/580-55-70.
Hasított sertés eladó. 30/537-87-35.
Vágólovat veszek. 30/856-80-97.
Mangalica koca eladó. 70/211-54-30.

TÁRSKERESÉS
33 éves férfi keres 30-40 év közötti höl-
gyet komoly kapcsolatra. Gyermek nem
akadály. 70/570-91-75. 
Komoly kapcsolatra keresi társát 40-es
nő. Csak hívás! 30/558-71-26.
Békésen harmincas férfi keres 25-35 év
közötti hölgyet őszinte, komoly kapcsola-
tra. Gyermek nem akadály. 70/580-79-44.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Házkörüli munkát keresek. 30/96-90-181.
Csökkent munkaképességű férfi bármi-
lyen alkalmi munkát, segédmunkát, ház -
körüli munkát keres. 30/299-31-46.

Szakdolgozatok gépelését és kötését vál-
lalom. Telefon: 30/414-87-95.

Bolti eladói munkát keresek sürgősen.
Érd.: 30/716-58-46.
Kereskedelmi végzettséggel, többéves
gya korlattal (élelmiszer, ruházati eladó)
mun kát keresek. Tel.: 30/929-99-26.
Napi négy órában könnyű munkát keres
fiatalos nyugdíjas nő. Érd.: 30/97-26-137,
délutánonként.
Idősgondozási, betegápolási gyakorlattal
munkát keresek. Telefon: 70/517-41-31,
66/ 634-384.

EGYÉB
Eladó Bergon babakocsi szép állapotban.
Va lamint fiú és lány babaruhák olcsón,
szé pek, 56-74-es méretben. 20/240-38-20.
Esőmentes, kisbálás búzaszalma eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Eladó fa rácsos ágy kókuszmatraccal, fe -
kete-piros sport babakocsi, Graco hintaszék
13 kg-ig, etetőszék. Érd.: 30/696-79-01.
Burgonya eladó 5-10 kilós kiszerelésben.
Kecskeméti u. 30. Tel.: 70/21-82-968.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Rekamié + 4 db fotel + asz-
tal 17 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Komoly Pentium2 számítógép, webkame -
ra eladó vagy bármire cserélhető. Érd.:
70/201-32-60.
Jutányos áron sürgősen eladó 80 literes,
egyéves, alig használt Hajdu villanybojler.
Tel.: 70/291-40-26.
Békésen szobabútor, asztalok, két fotel,
hálószobatükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Körbálás gyepszéna eladó. 70/222-10-48.
Seprűk eladók. Érd.: 30/96-90-181.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcse rép,
faanyag, konvektorok, öntöttvas kályha,
kétkerekű kézikocsi, keverőtárcsás mosó -

gép, hűtőszekrény, száraz hulladékfa tüze -
lőnek és kuglizott nyárfa. 20/472-96-58.
Háromfejes eke, búza vetőgép, 21 soros
kultivátor. Békés, Libazug u. 38. Tel.: 20/
230-54-76.
Eladók: ruhásszekrény és vitrines szek -
rény megkímélt állapotban 6-6 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.
Vezetékes, üzemképes gáztűzhely 5000
Ft-ért eladó. Tel.: 30/467-13-39.
Eladók: farsangi jelmezek, 2 db jó állapotú
babakocsi, nagy hintaló, gyermek ruhák
6-9 éves korig, PlayStation2. Ár mege-
gyezés szerint. Érd.: 30/96-90-180.
Eladó egy 67 cm-es Grundig, és egy 55
cm-es Videoton színes tévé olcsón príma
állapotban. Érd.: 30/496-37-23.
Használt, jó állapotban lévő tolókocsi és
egy tűzhely eladó. Érd.: 30/915-156-22, 16
óra után.
Nagy teljesítményű Honda szivattyú eladó.
70/28-63-963.
Hegesztőtrafó, kovácssatu, televízió, hű -
tőszekrény olcsón eladó. 30/487-82-24.
Eladó: kisbálás szalma, 4 db WV bogár
alufelni, tágulási tartályok, vasvágó sza-
lagfűrész, tizes gev-láda, szövőszék. Érd.:
30/376-69-16.
Nagy franciaágy, új fehér hintaszék, szo -
bakerékpár, gázkonvektor (használt, mű -
ködőképes), elektromos 82-es húsdaráló
eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Légpuskát vennék legfeljebb 5000 Ft-ig.
Tel.: 20/629-28-38.
Eladók: faragott korlát oszlopok, Trabant
szélvédők, ágaprító, ütvefúró, kézi körfű -
rész, porelszívó, gázperzselő, Funai tévé.
Érd.: 66/416-747.
2 db női bunda, valamint férfi bélelt bőrdzse-
ki áron alul eladó. Tel.: 30/299-31-46.
Háromfiókos fagyasztószekrény, diófa
hálószoba bútor, 2 fotel + rekamié, 2 db
szekrény eladó. 66/410-313.
Eladó: elektromos kerékpár 254 ezer Ft-
ért, haspad 5 ezer Ft-ért, 120 literes bojler
3 ezer Ft-ért. Tel.: 30/421-24-97.
Eladók: nyárfa szarufák 3-6 méterig, palák 2
m hosszban, nyárfa kuglizva. 20/472-96-58.
Eladó 1 db kék színű modern konyhabútor
mosogató tálcával, 2,6 m hosszú. 1 db
kék színű sarokülő ebédlő asztallal, két
székkel. Érd.: 20/482-23-34.
Újrarakott hordozható csempekályha,
1800-as évekből való antik Singer varró gép
működőképes állapotban eladó, és még
egy új táskavarrógép is. 30/592-64-65.
Egy Norton kút és egy hálózati árammal
üzemelő, komoly vízszivattyú eladó. Érd.:
66/411-857.
2375x2000 Hörmann típusú önműködő
redőnyös garázsajtó új állapotban eladó.
Érd.: 30/496-37-23.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, 22 literes
kitűnő állapotú fagyasztószekrény 25 ezer
Ft-ért, alig használt salgó tűzhely 30 ezer
Ft-ért. 20/416-91-17.
Rossz akkumulátort veszek. 70/597-37-46.
Tensoval vérnyomásmérő készülék, ga -
ran ciás, féláron eladó. Autóba való gáz-
tartály eladó. Érd.: 30/907-40-66.
Jó állapotú konyhaszekrény eladó. 70/98-
40-113.
Zsolnay étkészlet 26 részes 60 ezer Ft-ért,
hordozható csempekályha 30 ezer Ft-ért
eladó. Tel.: 30/252-30-32.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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. FEBRUÁR 15. KEDD 12 ÓRA.

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, aki-
nek szüksége van a folyamatos problémamegoldó
egyéni, illetve közösségi segítségnyújtásra, várjuk

Önöket ismerkedő intézménylátogatásra. 
Szenvedélybeteg fiatalok ellátását 

16 éves kortól biztosítjuk. 
Ellátásaink térítésmentesek.

JELMEZKÖLCSÖNZÉS!
A Rossmann 

és a Könyvtár között 
a RUHACSERE üzletben!

Ruhanemûit, lábbelijét 
ne dobja ki, 

hozza be hozzánk!

Akció a téli ruhanemûkre!

Békési Újság online: www.bekeisujsag.hu. MINDEN Békésrôl!
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Ha egyszer elutazhatnánk… de válság
van – ezért menjünk most csak fiktív
helyekre! Ugorjunk el mindjárt Kukutyinba
– itt van mindjárt a szomszéd megyében.
Hogy is van ez? Akkor létezik-e vagy sem?
Kukutyin nevű település ugyan nincs, de
Ferencszállásnak van egy ilyen pusztája, s
onnan származik a hozzá fűződő történet:
csaknem másfél évszázada a zabföldeket
elöntötte a Tisza, így csónakból vágták le a
kalászokat. Piripócs már messzebb van:
egész Dunaföldvárig kellene utaznunk.

Vannak ennél fiatalabb nem létező tele-
pülések is. Családunkban gyakran emlege-
tünk egy soha meg nem ismétlendő nyara-
lást, melynek helyszíne Balatonaligaka -

rattya volt. Ehhez hasonló lehet másoknál
Pilisborzasztó és a Rákosrettenetes – mind-
három „hely” több, azonos előtagú település
összefoglaló neve. Tápióbivalyhónaljára meg
Zalarottyantóra sem szívesen mennénk. 

Az esélyegyenlőség kedvéért az erjesztett
italok kedvelőinek bátran ajánlhatom vi szont
Pilissörösjenőt, aki pedig egyszerű népekkel
szeretne találkozni, utazzon bátran Puszta -
kotkodácsra vagy Marhahalomra! Hasonlóan
festői lehet a Miskolchoz közel „nem létező”
Csincsetanya valamint Simagöröngyös is.

Szalkszentmártont pedig a technikai
sportok imádói fogják szívükbe zárni –
Salakszentmotoros néven.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
KALANDOS KELET-EURÓPAI UTAZÁS

Február 10. csütörtök 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u. 4.)

Február 15. kedd 18 óra
Dr. Bakos Batu, a Magyarok Nagyasszonya Lo -
vag rend nagymestere előadása, Szentkorona-
tan, Magyarország történelmi alkotmánya cím-
mel. Megtekinthető a Szent Korona másolata,
melyre csoportosan hűségesküt lehet tenni.
Kulturális központ

Február 16. szerda 
Véradás a Vöröskereszt szervezésében 8-10:30
között a bélmegyeri, 12-14:30 között a tarhosi
művelődési házban.

Február 17. csütörtök 14 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesü -
lete klubdélutánja.
Nyugdíjasok Háza 

Február 17. csütörtök 19 óra
Ray Cooney: Pénz áll a házhoz című komédia
két részben a Fogi Színház előadásában. Rendező
és főszereplő: Straub Dezső. Jegyárak: 2000 Ft,
2500 Ft, 3000 Ft. Bővebb információ és jegyfog-
lalás: 66/414-142. 
Kulturális központ színházterme

Február 23. szerda 16 óra
Békési Kertbarát Kör klubfoglalkozása.
Nyugdíjasok Háza

Február 25. péntek 9 óra
Békési Nyugdíjasok Egyesülete éves közgyűlése.
Nyugdíjasok Háza

Február 26. szombat 18 óra 
Erste-Békési FKC – Miskolc bajnoki férfi
kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 9-26. KÖZÖTT
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Március 17-ére színházi elő-
adást szervezett a kulturális
központ. Azon a csütörtökön
este héttől Szűts István és
Koltay Gergely: Trója című
rockoperája lesz megtekinthe-
tő Békésen. Belépőjegy 2000,
2500 és 3000 Ft-ért vásárol-
ható meg, vagy fizetni lehet
vásárlási utalvánnyal is: Üdü -
lési csekk, Chéque Déjeuner,
Cadhoc, Művelődési csekk,
Sodexho Pass, Kultúra Pass.

A darabot Pintér Tibor ren-
dezi és ő alakítja Akhilleuszt,
koreográfus Patuzzi Mónika,
díszlet Domján Gábor. Sze -
rep lők mások mellett: Vad -

kerti Imre, Berecz György,
Papa dimitriu Athina, Janza
Kata, Makrai Pál, Bencze
Sándor, Völlner Eszter, Bara -
nyi Orsolya. Fellép továbbá a
Sziget Színház tánckara és
musical stúdiójának növendé-
kei, valamint a szigetszent-
miklósi Acél Ököl Kung Fu
Egyesület.

A méltán világhírű film és
az ókori legenda kel életre
ebben a két felvonásos musi-
calben. Szerelem, harc, büsz-
keség, bátorság és minden
nagy érzés, mely a világot
moz gatja, megjelenik a pro-
dukcióban kitűnő hangok tol-

mácsolásában. Az ókor legha-
talmasabb és legtekintélye-
sebb hadvezérét, Akhilleuszt
az örök hírnév iránti csillapít-
hatatlan étvágya veszi rá,
hogy Trója alá vonuljon Aga -
memnón zászlaja alatt – de
végül a szerelem lesz az, ami
meghatározza sorsát. Két civi-
lizáció csap össze a becsületért
és a hatalomért. Ezrek fognak
elesni a dicsőségért vívott
harcban. Egy egész nép fog
eltűnni a föld színéről – a sze-
relemért.

Bővebb információ: 66/411-
142; bekesikultura@bekesi-
kultura.hu

Színházi előadás márciusban is

Az egyenes ági nevezések és
az előzsűrizés alapján 58 táncos
46 produkciója került j anuár
harmadik hétvégéjén Békés -
csa bára, a XX. Or szá gos Szóló -
táncfesztivál programjába.
Mint már beszámoltunk ró la,
Okányi Mihály békési ifjúsági
táncosunk az ifjúsági szóló-
táncverseny meg nyerésével vív -
ta ki a jogot arra, hogy a felnőtt
mezőnyben is bizonyíthasson.

A háromnapos versenyben
a Békés Megyei Jókai Színház -
ban a férfiak az aranysarkan-
tyúért, a hölgyek az arany-
gyöngyért versengtek kötele-
ző és szabadon választott tán-
cokat bemutatva.

Ezüstpitykés ifjúsági tánco-
sunk, Okányi Mihály újabb
elis merésben részesült a verse-
nyen, ugyanis Junior Díjat
kapott Békéscsabán. Ezzel a
Bé kési Kistérségi Iskola Mű -
vészeti Tagiskola néptánc tan-
szakának eddigi legkiemelke-
dőbb eredményét érte el a fel-
nőtt mezőnyben. A kapott
díja egyben egyenes ági beju-
tás a következő, XXI. Or -
szágos Szólótáncfesztivál dön-
tőjébe. Büszkék vagyunk Mi -
sire, a Belencéres Néptánc -
együttes nevében gratulálunk
neki és felkészítőjének, Maho -
vics Tamásnak egyaránt. 

Be lencéres Alapítvány

A felnőtt mezőnyben is 
eredményes volt a békési ifi táncos

Erről Szabó Imre elnök be -
szélt rövid köszöntőjében, hoz-
zátéve, hogy a kör továbbra is
havonta, a hónap utolsó szerdá-
ján tartja szakmai összejövetele-
it, előadásait a Nyugdíjasok
Há zában. A tagsága díja emel-
kedett, 1000 Ft egy évre. Hoz -
zá tette: a tagság sajnos idősödő,
ezért várnák fiatal kertbarátok

jelentkezését is. Ebben az évben
is terveznek szakmai kirándu-
lást, és – ha lesz – ezúttal is részt
vesznek a faültetési akcióban.

A Dübögő étteremben tar-
tott ünnepségen megjelent
Izsó Gábor polgármester is,

aki buzdította a kertbarátokat
a kertek további művelésére,
hogy ez a hagyomány még
sokáig éljen Békésen. 

Ebéd után tánc és mulato-
zás folyt, a zenét Csökmei Gá -
bor Csöky szolgáltatta. Sz. K.

Virágozzék sok szép kert!
Mintegy százan vettek
részt a Békési Kertbarát
Kör hagyományos évzá-
ró-évnyitó ebédjén feb-
ruár első szombatján. A
szervezet célja, hogy
minél több rendezett,
ápolt kert legyen tele-
pülésünkön.

Jutott idő beszélgetni is. A képen balról Hégely László nyugalmazott
mérnök-tanár, jobbról Szabó Imre egyesületi elnök.
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A március 5-i, Mezőhegyes elleni hazai baj-
noki nyitómeccs előtt edzőmérkőzésekkel
készül a Békési FC. Február 12-én a Csaba -
csűd, 26-án a Békéscsabai MÁV SE lesz az

ellenfél. A Sportpályán sorra kerülő mérkőzé-
sek 11 órakor kezdődnek. Február 19-én Nagy -
szalontára látogat a csapat, és a helyi Olimpia
ellen vendégszerepel, szintén 11 órától. 

Edzőmeccsekkel hangol a Békési FC
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Horgász
szemmel

Lehet, korainak mondhatók
ezek a csalik, hiszen a vizek
még ki sem olvadtak, de jobb
időben felkészülni. Manapság
már rengeteg féle dipp vásá-
rolható, sokan azonban még
nem használták ezeket az csa-
logató anyagokat, ezért szeret-
nék egy pár tavaszi trükköt
bemutatni. Kora tavaszi mele-
gedő vizekre elsősorban édes
és gyümölcsös aromás dippet
érdemes használni, viszont a
tavalyi évben megjelentek a
por-dippek, amiknek a hasz-
nálata még fogósabb.  A hasz-
nálata: a kiszemelt csalit bele-
forgatjuk a folyékony dippbe,
lecsöpögtetjük, utána  a por-
dippben megfürdetjük, pár
másodpercig hagyjuk, hadd
szívódjon,  az aroma a vízbeé-
rés után a csalit egy zselés,
illatos anyaggal veszi körbe,
ezzel felkeltve a halak kapó-
kedvét. Sokféle csalit lehet
dippelni, hiszen már rengeteg
van, én tavasszal a csontit és a
kisebb szemű csemegekukori-
cát ajánlom e módszer alkal-
mazásához.

Szekerczés Sándor

DIPPES CSALIK
TAVASSZAL

Február 1-től a Korona u. 3.
szám alatt működik a Surman
Box Club. Békés Város Képvi -
selő-testülete januári ülésén
döntött arról, hogy ingyenes
haszonkölcsönbe adja a Ko -
rona u. 3. szám alatti ingatlant
a Surman Box Club számára.
Az egyesület korábban a
Sport pálya tornatermében

mű ködött, de annak sem
nagysága, sem műszaki álla-
pota nem volt megfelelő az
eredményes sportoláshoz. A
Korona u. 3. szám alól nemré-
giben költöztek el a Békési
Polgárőrök, az ingatlant több
éve hirdeti az önkormányzat.
A bokszolók az épület eladásá-
ig használhatják az ingatlant.   

Új helyszínen 
a Surman Box Club

A legifjabbak (2000-es kor-
 osztály) valamennyi mérkő zé -
süket nagy fölénnyel nyer ték
meg, így a Debrecent, a Haj -
dú bö szörményt, a Ma lév-Bu -
da pestet, az Ózdot és a Gyön -
gyöst. A csapat tagjai: Győri
Kris tóf, Horváth Zénó, Tóth
Pé ter, Szász Bálint, Kecs kés
Ben ce, Kocsor Sán dor, Pap
Ró  bert, Kiss Sándor, Mester
Már ton, Baji Gergő, Szabó
Pál, Cser gő Dániel, Gombkö -
tő Zsolt. A torna gólkirálya
Tóth Pé ter, a legjobb kapus
Győri Kristóf.

Az 1999-esek szintén minden
meccsükön győztek, el len felei a
Gyöngyös, a Nyír egy háza, a
Hort SE Budapest és az Ózd
volt. Ebben a korosztályban a
csa pat összetétele: Győri Kris -
tóf, Rákóczi Gá bor, Már kus

Tamás, Krcs má rik Márton, Ács
Tamás, Varga Zoltán, Mol nár
Gergő, Tóth Péter, Szász Bá lint,
Kecskés Bence, Hor váth Zénó,
Kocsor Sándor, Kiss Sándor. A
torna gólkirálya Ács Tamás.

A 15 évesek győztek a Deb -
re cen, a Hajdúszoboszló és a
Gyu la ellen, de a legjobb négy
kö zött egyetlen góllal kikaptak
a Szegedtől és a házigazdáktól.
Csa patunk tagjai: Kiss Nor -
bert, Németh Richárd, Föl desi
Bertalan, Győri Má tyás, Paul -
csik Tamás, Kánya László, Fe -
ke te Bálint, Farkas Bálint,
Roczó Tamás, Felföldi Martin,
Karács Milán, Ménesi Károly,
Ivanics Gergely, Do mokos
Imre, Tar Bence.

A csapatok edzői: Kádas
László, Papp Bálint, Nagy
Richárd.

Két korcsoportban nyert
a BFKC Debrecenben

Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Főnix
Kupát Debrecenben. A rangos eseményre négy
korcsoportban közel száz csapat nevezett. Az
Erste-Békési FKC három korcsoportban indult,
melyből az 1995-ösök negyedik, míg az 1999-es és
2000-es csapatok első helyen végeztek. 

Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.

A Békési Uszoda edző, illetve szakedző 
irányításával, igen kedvező áron úszóedzési 

lehetőséget biztosít gyermekek és felnőttek részére
minden hétfőn, szerdán és pénteken.

Bővebb felvilágosítás Kovács Ottó szakedzőnél kérhető
a 20/982–92-58-as telefonszámon.

Márciustól régi-új nyitvatartási rend szerint 
működik az uszoda!  

Uszoda nyitva tartás:
Hétköznap: 6–20 óra között
Hétvégén: 8–20 óra között

Szauna nyitva tartás:
Hétfő: 6–8 és 15–20 óra
Kedd: 6–11 és 15–20 óra
Szerda: 6–8 és 15–20 óra

Csütörtök: 6–11 és 15–20 óra
Péntek: 6–8 és 15–20 óra

Szombat és vasárnap: 8–20 óra

A Szegedi Kis István Refor -
mátus Gimnázium, Ál talános
Iskola és Kollégium és a Bé -
kési FC utánpótlás korú lab-
darúgói képviselték Békés
megyét, valamint Békés váro-
sát a Szolnokon és Rákóczi -
falván megrendezett VII.
Kolláth Béla Emléktornán.

A serdülőkorú focistáink
Rákóczifalván küzdöttek olyan
csapatok ellen, mint a Deb -
receni Honvéd Olasz Fo cisuli
vagy az NB.1-ben is szereplő
Szolnoki Máv FC. A csoport-
meccsek során 2-1-re verték
Jászfényszarut, 2-0-ra a házi -
gazdákat, és 2-1 arányban
kikaptak a Szolnoki MÁV B

csapatától. Az elődöntőbe ke rü-
lésért a Debreceni Honvéd
Olasz Focisuli ellen 3-1 arány-
ban sikerült nyerniük. Az elő-

döntőben a Szolnoki Máv UFC
„A” együttesen ellen 2-1-es ve -
reséget szenvedtünk, de a har-
madik helyezést a Szolnoki B
csapat ellen sikerült megkapa-
rintani, hétméteresekkel. A me -
zőny legjobb játékosának Ró -
mai Jenőt választották. 

A békési csapat játékosai:
Macz kó Márk, Czinanó Áron,
Adamik Rajmund, Re sze lő
Ró meó, Antóni Zoltán, Sza -
lon tai Mihály, Kocsis Ta más,
Ró mai Jenő, Csikós Ist ván,
Czina nó Jó zsef, Kocsis Dá vid,
Hor váth Pál, Málik Richárd,
Szűcs Bence. Edző: Bíró Péter.

Harmadik a rangos emléktornán
a Békési FC 

U12-es csapatunk Szolnokon küzdött olyan csapatokat
megelőzve, mint az NB1-es Kecskemét és Hódme ző vásár -
hely együttesei. A Békési FC gól nélküli döntetlent játszott
a Tápiószentmárton, a Szanda Focisuli SE ellen, és 1-0-ra
verte a Kecskeméti TE-t. Az elődöntőben a Szolnoki MÁV
hetesekkel kerekedett felül, és a harmadik helyért is bünte-
tők döntöttek az Aranyszarvas SE javára. Ebben a korosz-
tályban csapatunk tehát a negyedik lett. A békési csapat
tagjai: Mucsi Lajos, Takács Máté, Sipaki István, Kecskeméti
Levente, Laukó Viktor, Szabó Mihály, Czövek András, Mu csi
Zoltán, Foltin Kristóf, Lipcsei Tibor. Edző: Gion Márton.

A Rákóczifalván harmadik helyezett Békési FC tagjai és edzőjük.

Várjuk véleményüket,
ötleteiket! 

5630 Békés Pf. 61. 
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