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Összefogással és közös munkával, hitel
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Békés Város
Polgármestere
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az

Sajtótájékoztatón számolt be a 2011-es év elfogadott költségvetéséről és a következő időszak legfontosabb feladatairól Izsó Gábor, városunk polgármestere. Összegzése szerint a nagyon nehéz
helyzet dacára, a jelentős állami visszalépések és
az elszegényedés ellenére a megye negyedik legnagyobb városa idén sem tervezi sem működési,
sem fejlesztési hitel felvételét, és nem tervez jelentősebb létszámleépítést sem.
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A minden korábbinál szigorúbb gazdálkodást a polgármester felügyeli. A nehézségeken
azonban közös munkával, még
szorosabb társadalmi összefogással túl lehet lenni, hogy városunk továbbra is vonzó, tiszta
és élhető település legyen.
Békés város költségvetésének bevételi és kiadási oldalán
egyaránt 4,686 milliárd forint
szerepel, mely kissé kevesebb a
tavalyi költségvetési adatoknál,
köszönhetően annak, hogy a
fejlesztések egy része lezajlott,
az elszámolások megtörténtek.
Mint a polgármester elmondta: a költségvetés tervezésekor a várható bevételek és
az előzetesen összeírt feladatok
összevetésekor minden koráb-

binál nagyobb, mintegy 400
millió forintos hiányzó összeggel szembesültek, ez a döbbenetes szám konkrét lépéseket
és elvonásokat tett szükségessé. Emiatt egyrészt lefaragta a
város az intézmények és a
város működtetésének költségeit, kevesebb új fejlesztést terveztek, másrészt újraszervezik
és racionalizálják a városüzemeltetést és az intézmények
működését, úgy, hogy közben
jelentősebb létszámleépítést
nem tervez az önkormányzat.
Fontos cél, hogy a városüzemeltetéssel foglalkozó LISZ
Kft. nyisson a lakosok és az
üzleti szféra felé, így több profitot termeljen. Éppen ezért
munkahelybővítéssel
egy

olyan szakember foglalkozik a
jövőben a LISZ Kft.-nél, aki
erős összekötő kapocs lehet a
kis- és középvállalkozások
felé. Komoly szerepet tölthet
be ebben az Inkubátorház is.
A nem kötelező feladatokra,
így a sportra, a kultúra a civil
társadalomra tervezett kiadásokat olyan mértékben csökkentették, hogy az a feladatok
ellátását még ne akadályozza.
Az elmúlt ciklusban több
mint 3 milliárd forint értékű
fejlesztés valósult meg Békésen. Ezek közül több beruházás beüzemelése még az idei
évben terheli meg a költségvetést. Folytatás a 2. oldalon

A fórumon a választópolgárok és
a helyben érdekelt szervezetek képviselői
kinyilváníthatják véleményüket, javaslataikat az új alkotmánnyal kapcsolatban.
Az alaptörvény koncepciója elérhető
a www.parlament.hu internetes honlap
Bizottságok/ Bizottságok honlapjai/
Alkotmány-előkészítő eseti bizottság/
Honlap menüpontja alatt, illetve személyesen átvehető Békés Város Polgármesteri
Hivatala 8. számú irodájában,
a titkárságon (I. emelet).
Békés, 2011. március 3.
Tisztelettel:
Izsó Gábor, polgármester

A Farkas Gyula Közoktatási Intézményben
62 gimnazista, 51 szakközépiskolás és 47 szakiskolás fejezi be tanulmányait a következő hónapokban. A végzősöknek március 5-én rendeztek szalagavatót a
kulturális központban.
A korábbi évekhez hasonlóan két felvonásban
megtartott ünnepségen
a fenntartó Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, Kónya István is
megjelent. A rendezvényen a felnőtté válást és
a gondtalan diákévek
elmúlását jelképező szalag feltűzését követően
a diákok léptek fel különböző stílusú táncokkal, közös énekléssel, hu-
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Könnyfakasztó ünnepségekkel vettek búcsút a végzős középiskolások

Szalagot kapott osztályfőnökétől a város diákpolgármestere, Mucsi Nikolett is.

moros jelenetekkel, irodalmi művekkel. A műsort a diákok által készített film is színesítette. A
megható
pillanatok
csúcspontja az volt, amikor az elmúlt 18 esztendő, benne a középiskolás
évek minden bizalmát,
szeretetét, önfeláldozását
egy-egy szál rózsával köszönték meg szüleiknek a
végzős középiskolások.
Újdonság lesz az intézmény életében, hogy a
következő alkalommal
nem egy év múlva, hanem már korábban, idén
december elején megtartják a szalagavatót, hogy
az akkori végzősök többet tudjanak készülni az
érettségikre és szakmai
vizsgákra.

A REFORMÁTUSOK GOMBOT TŰZTEK
A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Ál-

tették igazán élvezetessé az
ünnepséget. A záróének,

talános Iskola és Kollégium
51 végzősének ünnepélyes
gombtűző
rendezvényt
szerveztek február végén. A
műsorban a komoly és
könnyed
műsorszámok
megfelelő arányban biztosították a szórakozást a jelenlévők számára. A keringők
mellett népdalok, paródiák, modern táncok és dalok

melyet a két osztály együtt
énekelt, annyira tetszett a
közönségnek, hogy bár az
idő nagyon előrehaladt,
mégis ráadást kértek. Az
est különösen emlékezetes
a diákok, szüleik és hozzátartozóik mellett a két végzős osztály osztályfőnökének, Vargáné Tuska Anitának és Kun Ilonának.

2

2011. március 9.

A REFORMÁTUS LELKÉSZLAKÁS
A Teleki utca 1. szám alatti sarki épület
nemes arányaival hívja fel magára a figyelmet. 1826-ban épült. A ház építési éve a bejárati kiskapu felett látható. Ebben az épületben élt az 1953-ban mártírhalált halt lelkész,
Balogh Mátyás. Az utcai homlokzaton elhelyezett emléktábla adja ezt a járókelők tudtára. A Békési Életrajzi Kislexikon róla a következőeket írja (a 16-18.
oldalon): „Lelkészi
pályáján a szeretet
törvénye vezette…
1932-ben Békés reformátussága választotta
lelkészévé. A Békési
Hírlap című hetilapban köszönte meg a
békésieknek, hogy
ezután szülőföldjén
szolgálhatja egyházát (korábban Erdélyben
szolgált): <Köszönöm, hogy visszaadták
magyar lelkemnek szabad szárnyalását.
Szeretni fogom hű szeretettel azt a földet,
amelyben születtem, azt a népet, amelynek
sorai közt felnevelkedtem, azt a várost, hol,
mint boldog gyermek játszottam, azokat az
iskolákat, amelyekben tanultam, azt az anyaszentegyházat, amely keblén táplált, s amelynek most lelkipásztorául választott.> Balogh
Mátyást 1953-ban koncepciós perben elítél-

ték. A váci fegyházba vitték, hatévi fegyházbüntetést kapott. Itt is halt meg. Halálának
oka szívbénulás és urémia. Temetési helye
ismeretlen. 1989-ben rehabilitálták.”
Visszatérve az építményre: városunkban
egyedülálló, hogy a cserépfedés alatt még látható az eredeti zsindelyborítás. Az udvarra
néző déli oromfalon két négyzet alakú szellőzőnyílást figyelhetünk
meg, melyeket vakolt
keretelés vesz körül.
Az utcafront alul
lábazati párkányban
végződik. Hét ablakkal néz a Teleki utcára, a középső három
kiugró falrészben van,
s ezt a részt a fal síkját
tagoló, abból kissé
kiemelkedő, pillérszerű függőleges sávokat,
úgynevezett lizénákat is észrevehet a figyelmes szemlélő. Aki belép az udvarra, az eredeti szépségében fennmaradt kosáríves tornácban gyönyörködhet. Az ódon építmény
hófehér falai a református-kálvini, puritán
(egyszerű) életszemléletet tükrözi.
A parókia mindenféleképpen városképi
jelentőségű építmény. Védelme feltétlenül
indokolt.
Bíró György, városvédő

Összefogással és közös munkával, hitel
és létszámleépítés nélkül kezeli a város
az idei költségvetési nehézségeket
Folytatás a címoldalról
Nagy öröm, hogy több fejlesztésnél munkahelybővítés is
történt. Az uszodában 13 új
munkahely létesült, az új bölcsődénél és a járóbeteg-ellátó
intézetnél 2-2 új álláshely várható a jövőben. Dánfokra szintén 3 fő alkalmazását tervezik
az idei évben. A meglévő fejlesztések mellett az előrelépés
is nagyon fontos. Ugyan nem
látványos, de nagyon fontos
fejlesztés a Belvízrendezési
Program révén – főként pályázati pénzből – megvalósuló 176
millió forintos beruházás, mely
Bánhida és Malomasszonykert
részeken vezetné le a belvizet a
főcsatornából a Fehér-Körösbe,
majd onnan a Kettős-Körösbe.
Korszerűsíteni kell az elavult
szennyvíztisztító telepet is,
mely már nem tud megfelelő
tisztítást végezni, ez pedig
olyan jelentős bírsággal járhat,
mely a lakosság havi számláit
is érinthetné. Ezért mintegy
500 millió forint összköltséggel, ebből 108 millió önerővel,
pályázat segítségével újítják fel
a telepet. Gondot kell fordítani
az energiafelhasználásra is,

mert jelenleg túl sok energia
folyik el. Már az előző ciklusban megkezdődtek a tárgyalások a geotermikus energia
hasznosításáról. Örömteli, friss
hír, hogy az Új Széchényi
Tervben megjelent pályázat-

város fel tudná használni a termálenergia erejét, úgy 40 százalékos fűtés megtakarítást
tudna elérni. Szintén a jövőbe
mutató elképzelés, hogy az
önkormányzat nagyrészt önerőből, vállalkozások bevonásá-

A KÖZMUNKÁRÓL
ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
Megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere, januártól a
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében egységes
közfoglalkoztatási rendszer alakult ki. Ez csökkentette
Békés foglalkoztatási lehetőségeit, ennek ellenére a város
igyekezni fog a korábbi színvonalon ellátni az utcák, közterületek, parkok karbantartását.
A tapasztalatok szerint kritikus szintű egyes rétegeknél
az elszegényedés. Éppen ezért a következő időszakban mintegy 60 millió forinttal többet fordít a város a szociális ellátásokra. Mivel ezen összeg nagy része állami támogatás, így
a döntés csupán 6-7 millió forint pluszterhet jelent a költségvetésre nézve. Ugyan a szociális segélyezés nem jelent
végleges megoldást, de a mostani helyzetben sajnos kiemelt
feladata lesz az önkormányzatnak, hiszen a lakosokat nem
lehet a végtelenségig terhelni – nyilatkozta Izsó Gábor polgármester.
ban mindössze 15 százalék
önerő szükséges, így a Békési
Önkormányzat külső cég
bevonása nélkül, saját önerővel
is be tudja adni pályázati
elképzelését. Amennyiben a

val, erőművet létesítene, mely
zöldenergiából gázerőművekkel elektromos áramot állítana
elő. A fejlesztés megvalósulása
szintén munkahelyteremtést
jelenhet.
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A kommunista diktatúrák
áldozataira emlékeztek Békésen is
tünk elő. Az összefogás szükségességét hirdette, mert így
semmiféle diktatúra nem

ezután Szeverényi Barnabás
mondta el Illyés Gyula: Egy
mondat a zsarnokságról című

Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a POFOSZ, a Fidelitas, a kulturális központ

Koszorúztak a Forradalmi Emlékműnél a kulturális központ munkatársai is.

vetheti meg a lábát országunkban a jövőben.
A megemlékező műsorban

versét, végül koszorúzásra
került sor. Elhelyezte a megemlékezés virágait a KDNP, a

és Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum.
Zsombok Imre

Egyre több a Vöröskereszt munkája
Mindinkább kihat a gazdasági helyzet a Vörös- miszereket vásároltak. Így vezetnek. Szívesen várnának
kereszt munkájára is. Egyre kevesebb az adományo- több mint 500 lakosnak tet- olyan önkéntes fiatalokat,
ték picivel könnyebbé az ün- akik rendszeresen vagy épp
zó, a munkájuk ezzel szemben egyre csak nő.
2010-ben a Magyar Vöröskereszt Békési Területi Szervezetéhez folyamatosan érkeztek felajánlások, de az általános elszegényedés miatt
ez egyre kevesebbnek bizonyult. A magánszemélyek felajánlásai nem elhanyagolhatók, de a nagyobb segélyszervezetek adományai jelentősebbek. Többek között Hollandiából érkeztek tartós élelmiszerek, edények és játékok.
A VPOP ruhákat ajánlott fel
a szervezet számára. A használtruha-osztást ugyanúgy
minden hónapban megtartják, de itt is egyre jobban
lehet érzékelni az elszegényedést. Középosztálybeli családok, egyedülállók keresik fel

Egy püspök és a fiatalok
(ÚTON EGYMÁS FELÉ, EGYRE KÖZELEBB)

Pálmai
Tamás

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapján, február 25-én megemlékezést tartottak városunkban
is, a Széchenyi téri Forradalmi Emlékmű előtt. Izsó
Gábor, városunk polgármestere beszédében utalt arra a
nevezetes eseményre, amikor
1947. február 25-én Kovács
Bélát, az FKGP akkori főtitkárát letartóztatták, és a
Szovjetunióba hurcolták a
kommunista vezetők. 2000
óta emlékezünk erre az eseményre a február 25-i emléknapon.
A polgármester a továbbiakban még szólt a RákosiGerő-féle kommunista diktatúráról, az akkori vezetők
diktatórikus intézkedéseiről,
s azt is hangsúlyozta, hogy a
mai adósságspirál is a kommunista rendszer bűne, hagyatéka. Magyarország szörnyű nagy árat fizetett ezért.
Mégis optimizmusra adhat
okot a reményelt jövő – tette
hozzá Izsó Gábor –, s remélhetjük végre, hogy áldozatokból győztesekké léphe-

Je g y z e t

a Vöröskereszt irodáját, hogy
segítséget kérjenek.
– Régen keresni kellett a
rászorulókat, ma már ők jönnek hozzánk – fogalmazott Nagyné Lestyán Anita területvezető a jelenlegi helyzetről. A szűkös keretből
is sikerült a
tavalyi évben
több mint 900
főnek segítséget
nyújtani. Viszont egyre
nagyobb sikere van a karácsonyi perselyes gyűjtésnek.
Múlt decemberben több mint
68 ezer forintot sikerült összegyűjteni, melyből tartós élel-

nepeket. A Vöröskereszt és a
Jázmin Patika közös egészségsátrat állított fel a Madzagfalvi Napokon. A betérők különböző szűréseken
vehettek részt, megtudhatták
például a vércukorszintjüket vagy a testtömeg-indexüket.
A két nap alatt
több mint 400
főt
tudtak
megvizsgálni.
A Vöröskeresztnek nemcsak a források
okoznak gondot,
hanem a taglétszámuk is.
11 önkéntes segíti Békésen a
szervezet munkáját, de ez a
létszám nagyon alacsony.
Több emberre, főképpen fiatalokra lenne szüksége a szer-

alkalomszerűen segítenék
munkájukat. A tavalyi évben
el is veszítették egyik értékes
munkatársukat, Molnár Mátyásnét.
Pozitív tendenciát mutat a
véradás, hiszen tavaly 67 új
véradót regisztráltak. Így
több mint 900 donor van a
térségben. Közülük 152 fő
kitüntetett véradó. Ebben az
évben változások is vannak a
Vöröskeresztnél, ugyanis új
igazgatója lett a megyei szervezetnek Nagy Gábor személyében. Ezen kívül akkreditált
tanfolyamokat is szerveznek a
munkahelyi elsősegélynyújtástól a szociális szférában
dolgozók képzéséig. A legfontosabb persze ezután is a
rászorulók segítése.
Rucska Beáta

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: nem kaptunk jelentést.
Elhunytak: Kiss Gáborné
(76 évesen), Nagy József
(68), Gulyás Imréné (89),
Megyesi Imréné (83), Dr.
Kibédi-Varga Lajos (63),
Vincze Gábor (75), Bákai
Ferencné (74), özv. Kertész
Sámuelné (87, Bélmegyer),
Balogh Gáborné (94), Kis

Imre (65), Balázs Mihályné
(70), Szabó Sándorné (76,
Murony), özv. Hidvégi
Gergelyné (71, Murony),
Poltz Géza (79), Fehér
István (40).
Nyugodjanak békében!

Bíró László, az MKPK
családreferens püspöke levelet írt nekünk. Tallózzunk ebben, és vessük össze
azzal, amit néhány fiatal
gondol az igazi, a belső
szépségről.
„Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt.
Ilyen egyszerű lenne? Tapasztalataim szerint elég
ritkán. A nagy találkozás
két fiatal között különleges
esemény. Hogyan is találhatná meg a földön élő sokmillió lány mindegyike a
milliónyi fiú közül azt az
egyetlenegyet, akivel egy
életen át boldogan élhet,
aki mindenben az övé lehet, és akinek teljesen átadhatja magát? A szív pedig
erre vágyik, kimondatlanul
is, sokszor nem is tudatosan. Nemcsak minden ember egyedi és megismételhetetlen, hanem minden
életre szóló nagy találkozás
is különbözik a többitől.
Van olyan fiatal, aki kapcsolataiban csak a pillanatnyi örömöt, szórakozást, a
kellemes időtöltést keresi.
Sokakkal van jó barátságban, jól érzi magát körükben, mégis társtalan. Tévedés ne essék: pártolom a
vidám szórakozást, a derűs
kikapcsolódást, a vidám
együttléteket és kirándulásokat. Fontos azonban,
hogy a fiataloknak legyen
határozott elképzelésük saját magukról és jövőjükről.
Tévedés lenne tétlenül várni a „nagy Ő” feltűnését. A
mai „rohanó világunkban”
kétségtelenül nehéz a találkozásokra megfelelő alkalmakat találni. Szerencsések
azok a fiatalok, akik megszokták, hogy otthon, a családban szüleikkel mindent
őszintén megbeszélhetnek,
tanácsot kérhetnek és követik is a szülői útmutatást.
Aki ilyen légkörben nevelkedett, az a társkeresésben
is hasonló úton fog járni,
olyan társat szeretne, akivel
a szüleihez hasonló bensőséges családi életet alakíthat ki. Fontos, hogy ne
vakítsa el a fiatalokat a
külső szépség, az anyagi
gazdagság, ne tévessze meg
őket az érzékek csalfa játéka, hanem a belső értékeket
keressék, azokat, amelyekre

ráépíthető egy keresztény
házasság.
Egy bölcs öreg tanár a
párválasztásra vonatkozó
tanácsát tanítványainak így
foglalta össze: első a jellem,
második a szellem, harmadik a kellem, és csak ha
mind a három rendben van,
akkor jöhet a szerelem. Az
emberi személy test, lélek
és szellem egysége, e három
dimenzió közül egyik sem
hanyagolható el. A párkapcsolat akkor érik be, ha
mindketten teljes emberi
személyüket akarják egymásnak mindenestül átadni. Ha az összetartozás egyre szorosabbá válik, csakhamar beteljesedik a csoda:
Elhagyja a férfi apját és
anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy testté
lesznek (Ter 2, 24).”
Mit mond három találomra megkérdezett fiatal?
„Legfontosabb, hogy az ember saját magával legyen
megbékélve.” „Az a baj,
hogy sokunknak nincs
egészséges önértékelése.” „A
legfontosabb, hogy az egyéniség és a megjelenés paszszoljon.” Arra a kérdésre,
hogy létezik-e az egyéniségből fakadó szépség, így válaszoltak: „Közhely hogy a
szépség múlandó, ugyanakkor nagy igazság: ha valaki
öregszik is, a belső szépsége
megmarad. Van, hogy a
kisugárzás többet jelent egy
csinos alkatnál. Sőt, a szépség nem is létezik kisugárzás nélkül, a kettő együtt
kell, hogy megjelenjen.”
„Van belső szépség, ez egyértelmű. Ha egy lány bombanő, egy fiú csinos, de nagyon rossz a természete
vagy üresfejű, akkor szépség
mit sem ér. Nekem az nagyon fontos, hogy tudjunk
beszélgetni, hogy legyen véleménye zenéről, sportról,
politikáról, filmről vagy vallásról.” „Abszolút létezik,
hiszen alapvetően vonzó a
másik kedvessége, humora.
Fontos, hogy a másik is tisztában legyen az értékeivel,
ez összefügg az önértékeléssel. Átlagos külsőből is lehet
nagyon sokat kihozni, nincs
olyan ember, akin nincs
valami szép, és szerintem azt
kell hangsúlyozni. Az a fontos, hogy a külső és a belső
harmonizáljon: ne akarjunk
többet mutatni, mint ami
valójában vagyunk.”
Nos, erre mondják: mindezekhez nem kell kommentár, a sorok összecsengése
önmagáért beszél.
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Farsangkor a földi élet örömeit, a bőséget és a tél végét
ünnepeljük. A vízkereszttől
hamvazószerdáig tartó időszak
a bálok, farsangi mulatságok,
jelmezes felvonulások ideje.
Bölcsődénkben február 16-án
zártkörű farsangi vigasságot
rendeztünk a csoportokban. A
farsangi készülődés már napokkal a mulatság előtt elkezdődött. Minden csoport színes
girlandokkal és léggömbökkel
díszítette a csoportszobáját. A
gyermekek álarc festésével és
díszítésével, farsangi dalok énekelgetésével hangolódtak a
mulatságra. Szülői kérésre jelmezviselésére is lehetőség volt.
A gyermekek örömmel öltöt-

ték magukra a különböző kedves, bájos jelmezeket, s a farsangi zenére táncoltak, léggömbbel játszottak. A legkisebbek egy kis zenehallgatással
és lufizással vették ki a részüket
a mulatságból. A farsangi hangulatot fokozták az Újvárosi
óvoda óvodásai, akik vidám kis
műsorral kedveskedtek nekünk. A vidám délelőtt zárásaként ebédre farsangi fánkot is
kaptak a gyerekek. A hangulatos délelőttöt kicsik és nagyok
egyformán élvezték. Külön
köszönjük a szülői felajánlásokat, melyeknek köszönhetően
csokoládét és aprósüteményt is
kaphattak a gyermekek.
A bölcsőde kollektívája

Együtt farsangolt a Derűs Ház
a szomszédos ovisokkal
A korábbiaktól gyökeresen eltérő farsangi
ünnepséget szervezett a Derűs Ház. A Szociális
Szolgáltató Központ fogyatékkal élő felnőtteknek feltartott nappali intézményében a gondozottak együtt tartották maszkabáljukat óvodásokkal.
Mégpedig azokkal az óvodásokkal, akikkel telekszom-

szédok. A Baky utcai tagintézmény kisgyermekei és a

fogyatékos felnőttek igen jó
hangulatban szórakoztak
együtt.
Tejes asszony, szalmabábu,
műtős, szakácsnő, katona,
Csőrike, Mary Poppins, bohóc, horgász, hóember, rendőr
– ilyen jelmezekbe bújtak a
felnőttek, gondozók és gondo-

A SZERZŐ FELVÉTELE

Farsang
a Bóbita Bölcsödében

Ingyenes munka-erôpiaci integrációs képzés indul!
A TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0035 „Elsô lépés” alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkezôk képessé tevô és önálló életvitelt elôsegítô programjai
pályázati konstrukció „Tedd meg az elsô lépést!” címû projekt keretén belül
a MURO PHRAL - TESTVÉREM Cigány - Magyar Társadalmi és Kulturális
Egyesület ingyenes munka- erôpiaci integrációt elôsegítô képzést indít.
A program a képzés elvégzése után 6 hónapos egyéni nyomon követést is
magában foglal.
További információk
Telefonon: 06-66-210-748, 06-70-5098-254, 06-20-2952-474
Cím: 5624 Doboz, Zsibongó u. 51/A
Ügyfélfogadás: Hétfô 8.00-12.00 óra
Email: testverem@gmail.com, murophral@gmail.com

Az elfogadást szolgálta a farsangi ismerkedés a Derűs Ház gondozottjai és a Baky utcai ovisok között.

BÉKÉSI
ÚJSÁG

zottak. A gyerekek állatokat
formáltak, és kis műsorral is
felléptek. Később az intézményt január óta vezető Molnárné Kis Tímea irányításával
játék folyt. Ennek során a
gyerekek akaratlanul is bővítették ismereteiket a betegségekről, testi fogyatékosságokról, egészségnevelésről. Majd
együtt egy igen hosszú kígyót
alkotva körbejárták az egész
házat, hogy az ovisok még
többet megtudjanak az ott
folyó életről.
– A farsang célja az ismerkedés, a közeledés volt,
amely az egyetlen út az elfogadáshoz. Erre mind a két
félnek szüksége van – mondta el lapunknak Molnárné
Kis Tímea, miután vendéglátók és vendégek együtt fogyasztották el az ilyenkor elmaradhatatlan farsangi fánkot és teát.
A Derűs Házban 30 gondozottal foglalkoznak, közülük
25-en foglalkoztatásban is
részt vesznek: szövéssel, varrással és más kézműves technikákkal készülő munkáikat
saját maguk is árusítják.
Szegfű Katalin

BÉKÉS

VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA
LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁSA

– kéthetente
házhoz jönnek
a hírek!
Az egész régió
olvassa!

A Békési Hulladékgyűjtő Kft. 2011. április 2-án végzi
az idei lomtalanítást.
Megkérjük a lakosokat, hogy feleslegessé vált tárgyaikat csak ezen a napon reggel 7 óráig helyezzék ki
ingatlanaik elé.

Kihelyezett ülést tartott a kábítószerügyi egyeztető fórum

SKATULYA
Picike doboz. Ez a skatulya. Nem fér bele több egy maroknyi gyufánál. Mégis beleférünk mindnyájan - jól belegyömöszöljük a másikat, hiszen ő mindig is ilyen volt, mindig is ilyen
marad már…
Vérfolyásos asszony. Az egész világ ismeri, de még a keresztnevét sem tudjuk. Jómódú lehetett a Jézus korabeli Galileában,
de arról ismerte a társadalom, hogy ha őt megérintem, én
magam is tisztátalan leszek. Jézust megérinti, egy szempillantás
alatt meggyógyul, mi máig vérfolyásosnak hívjuk.
Vak Bartimeus. A „Tiszteletreméltó fia.” A Tiszteletreméltó
és a piszkos koldus. „Bezzeg apád így… Bezzeg apád úgy…”
Rá már mindenki csak úgy nézett, mint aki semmire sem vitte,
és ezért semmire sem fogja vinni az életben.
Zákeus. Őt a fizikai szemnek láthatatlan vérfolt fertőzte
meg, magától semmivel sem tudta lemosni: népe árulójává
vált, eladta honfitársait néhány (nagyon sok) római pénzérméért. Pénzén baráti kapcsolatot nem vásárolhatott.
És még sorolhatnánk a skatulyákat, amelyekben egymást
fogva tartjuk. De Jézus azért jött, hogy ne éljünk skatulyában,
és egymást se skatulyázgassuk be!
Makovei Róbert, lelkipásztor

A Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF) a közelmúltban úgy
döntött, hogy havi rendszeres megbeszéléseit a város
iskoláiban tartják, hogy az
oktatási intézmények pedagógusai jobban megismerjék a KEF tevékenységét. A
legutóbbi, február 23-i közgyűlés az Eötvös József Tagiskola könyvtárában sok érdeklődőt vonzott.
Szűcs Judit, a KEF elnöke
mindenekelőtt
átfogóan,
mindenre kiterjedően ismer-

tette az egyesület célkitűzéseit, munkáját. Ezután Vári
Lászlóné, az Eötvös József
Tagiskola igazgatónője a fórumnak helyet adó intézményt mutatta be, majd
Vetési Csilla gyulai főiskolai
tanársegéd az iskolai szociális
munkáról és annak történetéről tartott tájékoztatót. Szűcs
Judit, aki egyben a békési
Mentálhigiénés Szolgálat intézményvezető/ koordinátor
elnöke is, ismertette az országos drogstratégiát. Arról is
szó esett, hogy ez a szolgálat

a KEF társszervezete, ahová a
drogfüggőknek, szenvedélybetegeknek lehet segítségért
fordulniuk,
a
Drogambulancia a mellett. A szolgálat Békésen a Borosgyán
utca 1. szám alatt érhető el.
A fórumon természetesen
kérdéseket tettek fel az előadóknak a jelenlévő pedagógusok, valamint elmondták
értékes tapasztalataikat, meglátásaikat is.
Az ülés végén megjelent a
Békési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Sur-

man Zoltán, és elnökhelyettese, Balog Krisztián, akik
jelezték, szeretnének csatlakozni a KEF-hez, és működésében hatékonyan szerepet
vállalni.
Elhangzott, a KEF-nek
több tagszervezete is van városunkban: a Rendőrség, a Civil Szervezetek Szövetsége,
oktatási intézmények, a Polgárőrség és a védőnők. Az önkormányzattal Kálmán Tibor
referensen keresztül tartják a
kapcsolatot.
Zs. I.
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A vadászház mesterszakácsa
A jóvágású, mindössze 36 éves fiatalember, Barna
Ádám az én szememben a királyok szakácsa, a
szakácsok királya. Ő ezt magáról sosem mondaná, de hogy mégiscsak igaz, kiderül a vele készített interjúból.
– Ön most a bélmegyeri vadászház mesterszakács séfje.
Honnan a vonzalom a főzés
iránt?
– Kisiskolás korom óta
sokat segítettem édesanyámnak a konyhában. Be is voltunk fogva a házimunkába, de
szívesen is tettem. Ez volt a fő
motiváció, hogy szakácsnak
tanultam. Tanulmányaim befejezése után több étteremben
is megfordultam, majd a bélmegyeri vadászkastélyba kerültem 15 éve, ahol a szakmát
még jobban megszerettem.
Tíz éve üzletvezetőként dolgozom ott. Attól függetlenül,
hogy ennyi ideje ott vagyok,
igyekeztem megragadni a lehetőséget a szakma tökéletesítésére. Ennek érdekében külföldön vállaltam munkát néhány hónapra: Kanada, Anglia, Ausztria szerepel a „repertoárban”. Ezek az utak nagyban hozzájárultak szakmai fejlődésemhez. Mikor elég felkészültnek éreztem magam,

2005-ben, letettem a mestervizsgát. A borokat is kedvelem, és a hozzáértés érdekében
elvégeztem egy tanfolyamot,
tagja vagyok egy bor- és gasztroklubnak. Saját tapasztalataim alapján tudok segíteni a
vendégeknek a választásban.
A vadászház tulajdonképpen
egy 15 szobás panzió, a Hidasháti Rt. tulajdona, mely folyamatos megújításon megy keresztül, de ettől függetlenül a
vendéglátás zavartalan. Családi, baráti rendezvények, esküvők, lakodalmak tökéletes
helyszíne a vadászház és az azt
körülvevő őspark. Csak előzetesen bejelentett vendégeket
fogadunk, és ez a garancia
arra, hogy az adott vendégek
igényeit maximálisan ki tudjuk elégíteni. Attól függetlenül, hogy illusztris vendégek is
megfordulnak nálunk, például
a spanyol királyi család, a
kuvaiti kormány tagjai, számunkra minden vendég egyformán fontos.

– Tagja a megyei gasztronómiai teamnek is. Mesélne
erről?
– 2008-ban kipróbáltam a
szakácsszakmában a versenyzést is, és az erfurti gasztronómiai olimpián csapatban
bronzérmet szereztünk. A
megyében a szakma művelői
tartják egymással a kapcsolatot, és így alakult ki ez a csapat. Ezzel a versenyzés iránti
érdeklődésem ki is merült.
Fontosabbnak tartom, hogy az
energiámat a vendégek megelégedésére fordítsam. Most
azt szeretnénk elérni, hogy a
konyhán felhasznált nyersanyagaink nagy részét mi
magunk termeljük meg a kiváló, házias minőség elérése

érdekében. Szakmai érdekesség, hogy a Budapest-Bamako
ralin is részt vettem 2008-ban
a testvéremmel, Tiborral
együtt. Szerencsésen végigautóztunk a közel 9000 km-t
baleset nélkül, és persze a
főzés is végigkísért minket.
Az Atlanti-óceán partján,
Mauritániában tevetarhonyát
főztünk 200 főre bográcsban,
egy mali faluban tett látogatásunkkor vendégül láttuk a
helyieket, és persze apróbb
ajándékokkal is kedveskedtünk nekik.
– Ennyi munka mellett
van-e magánélete és milyen?
– Tizenkét éve élünk boldog házasságban feleségemmel. Két gyermekünk van, a
10 éves Zsófia és az 5 éves
Ádám. Legutóbbi külföldi
munkavállalásomat
már
nehezen viselte a család, ezért
egy évet ők is velem töltöttek
Ausztriában. Mivel nekem a
hétvégék többnyire munkával
telnek, ezért gyakran besegít
a család is. Szabadidőnkben
pedig szívesen járjuk együtt a
természetet, kirándulunk.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Soós Enikő énekesnő.

Hazaszeretetre tanít a történelmi folyóirat
A magyarországi történettudomány lesújtó képet
mutat, ebben még nem történt meg a rendszerváltás. Ennek a folyamatnak a katalizátorai akarunk lenni – mondta el Vincze Gábor és Balogh
Gábor történész, a Nagy Magyarország folyóirat
bemutatóján a Püski Sándor Könyvtárban.
A folyóiratot 2009 júniusa
óta kéthavonta jelentetik meg,
és olyan agyonhallgatott témáknak szentelnek egy-egy
lapszámot, mint például Trianon, a szlovákok története, az
utolsó magyar államférfi, azaz
Horthy Miklós, a „Vörös Pokol” vagyis a kommunizmus
vagy a keresztény-szociális értékrend. A folyóirat szerzői
vállalják, hogy objektivitásra
való törekvéssel, de magyar

nemzeti öntudattal szemlélik
az elmúlt ezer év Kárpát-medencei történéseit.
A Nagy Magyarország folyóirat főszerkesztője, Vincze
Gábor békési születésű, és a
szerkesztőség tagjaként bemutatkozó Balogh Gábornak
édesapja révén szintén van
kötődése településünkhöz.
A nagy érdeklődés mellett
lezajlott folyóirat-bemutató
rendezvényen hangsúlyosan

Vincze Gábor

Balogh Gábor

hangzott el, hogy nekünk, magyaroknak néhány szomszédos
nemzettel ellentétben nincsen
szükségünk kreált történelemre, csak el kell végre mondani
az igazat róla. Ideje, hogy vége
legyen a marxista történelemhamisításnak, amely azt a

tudatot hitette el az emberekkel, hogy vesztes és bűnös nép
vagyunk. A bármiféle állami
támogatás nélkül megjelenő
Nagy Magyarország című lap a
nemzeti történetírás műhelye,
és célja a múlt feltárása, egyben
a nemzettudat építése. Sz. K.

Bírálja a városi költségvetést a Fidesz
Sajtótájékoztatójukon már
többedszer bírálta a Fidesz a
városi költségvetést. Legutóbb
Rácz Attila önkormányzati
képviselő jelentette ki, hogy a
költségvetést a nagyobbik kormánypárt két önkormányzati
képviselője nem támogatta,
mert úgy vélik, az nem tükrözi a kormány célkitűzéseit.

– Pusztán a kötelező feladatokra koncentrál és nincs benne
előremutató elem, például nem
beszél munkahelyteremtésről –
nyilatkozta Rácz Attila. Örömtelinek tartják ugyanakkor,
hogy a termálvízzel való fűtésre
kiírt pályázatnál az önerő
mindössze 15 százalékos, a támogatás 85 százalék, így saját

erős beruházásként fog megvalósulni, ahogyan a Fidesz ezt
korábban szorgalmazta.
Koppné Dr. Hajdu Anikó
képviselőasszony mások mellett arról beszélt, hogy az
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságban került napirendre az óvodai férőhely bővítésének kérdése, és az, hogy szülői

igényként megfogalmazódott,
olyan óvodákra lenne szükség,
ahol nem összevont korosztályú csoportok vannak. A képviselő szerint, mivel ilyet nem
kínál kellő számban Békés,
máris sokan áthordják óvodás
gyermeküket Békéscsabára,
ami a városnak minden szempontból kedvezőtlen. Sz. K.

A SZÉLL KÁLMÁN-TERV
A kormány strukturális reformtervei szerint az államadósság csökkentésével a költségvetési hiány is csökken.
Ezért negyvenről húsz napra csökken a miniszterek évi
fizetett szabadsága, július 1-ig kidolgozzák a rezsiköltségek befagyaszthatóságának jogszabályait, elfogadják az új
közbeszerzési törvényt, elkészítik az új gyógyszer-támogatási- és közmunka-rendszert és az új, rokkanttá nyilvánításhoz szükséges jogszabályokat, felülvizsgálják a korengedményes nyugdíj rendszerét, megalkotják az új közszolgálati életpályamodellt, és felülbírálják a táppénzfolyósítás eddigi szabályait. Szeptemberig elfogadják a közoktatási és a felsőoktatási rendszer új jogszabályait. December
31-ig megalkotják az új nyugdíjrendszert, kidolgozzák a
vállalkozási adósságterhek csökkentésének szabályait, a
MÁV adósságrendezésének tervét. 2012. január 1-jével
megkezdődik a közösségi közlekedés konszolidációja,
felülvizsgálják a korábbi rokkantsági minősítéseket, elindítják az új közmunka-programot. Befagyasztják a pártok
támogatását a 2011-es szinten, életbe lép az új, fenntartható nyugdíjrendszer, bevezetik az adósságfék intézményét. 2012. szeptember 1-jén hatályba lép az új közoktatási törvény, és megkezdi működését a felsőoktatás új
rendszere 2013. január 13-tól életbe lép az elektronikus
útdíj-rendszer. 2014-től kisebb, kétszáz fős országgyűlést
választ az ország. Hazánk Achilles-pontja a külső függés,
sereghajtóból ismét éllovasok, Európa egyik legsikeresebb
nemzete akkor lehetünk, ha ezt orvosoljuk. Mint ahogy
Matolcsy György fogalmazott: 2014-re olyan versenyképességi szintre érhetünk el így, ami Széll Kálmán nevéhez
és hagyatékához méltó.
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Lift üdítôk 5 ízben
2,5 L

Omnia Duo
ôrölt kávé
2x250 g

2640,220 Ft/l

3915,3915 Ft/l

Békési
Mézes Ágyas
Vegyesgyümölcs
likôr
Alk.: 35%
1L

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Kertes ház eladó a Mátyás király utcában.
Három szoba, új fürdőszoba, szép nagy
konyha. Tel.: 30/96-59-569.
Békés központjában két szobás, III.
emeleti lakás garázzsal vagy nélküle
eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd. 66/416-642.
Békéscsabán, a Kazinczy ltp-n egyszobás,
étkezős lakás eladó. Érd.: 70/60-80-238.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Javításra szoruló komfortos parasztház
eladó csendes helyen, gazdasági épülettel.
Békés, Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
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.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Békésen, a Csallóközi utcában 52 m2, fürdőszobás parasztház olcsón eladó. Érd.:
70/406-26-61.
Békésen a Penny mellett III. emeleti egyszobás lakás eladó. Ár: megegyezés
szerint. Érd.: 30/484-01-35.
Vegyes falazású, konvektoros ház eladó.
Érd.: 66/643-307.
Békésen, a Baky utcában II. emeleti egyszobás, 50 m2 lakás eladó. 20/265-01-55.
Háromszobás ház Békéscsabán (Jaminában) eladó. Tel.: 20/521-95-04.
Mezőberényben kétszobás + amerikai
konyhás modern ház, központhoz közel
eladó. Tel.: 30/355-24-38.
Békésen földszinti 3 szobás lakás, kis
rezsivel eladó. Érd.: 30/450-05-67.
1+2 szobás I. emeleti lakás eladó Békésen a Fáy utcában. Tel.: 66/414-605.
Békés, Árok u. 16. sz. alatti összkomfortos
családi ház eladó. Tel.: 20/983-07-94.
Tanyát cserélek Tz.K. kistraktorra. 70/35637-06.
Békésen kétszobás tégla építésű kocka
ház eladó. Tel.: 20/206-01-61.
Eladó Békésen 3 szoba konyhás jó állapotban lévő ház. 30/553-4956.
Muronyban az Áchim utcában 2 generációs ház eladó. Érd.: 30/524-08-77,
70/406-26-61.
7 szobás szuper ház, áron alul sürgősen

130,-

Lövenburg
dobozos sör
24x0,5 L
Alk.: 4,2%

52 Ft/l

eladó. 30/412-86-46.
Régi típusú gázos ház nagy telekkel eladó,
Békés Kopasz utca 10. Tel.: 20/912-48-06.
Teljesen felújított, földszinti 1+2 félszobás
lakás eladó. Jó helyen fekvő téglaházra
csere is érdekel. Érd.: 30/518-07-28.
Békésen, Munkácsy utcában ház eladó.
30/324-60-58, 66/634-480.
Vegyes falazatú 2 szobás, fürdőszobás,
gázkonvektoros ház sürgősen eladó. Ipari
áram van. 20/557-12-54.
Négyszobás téglaház sürgősen, áron alul eladó. Érd.: 20/557-12-54, vagy Asztalos u. 40.
Eladó: Vásárszél u. 7/B. I. emeleti egyszobás lakás. Érd.: 70/208-14.58.
Felújított összkomfortos egy szobás kertes családi ház. Békés Gát utca 38. Érd.:
70/236-35-37, 70/553-98-72.
Eladó Békésen egy tetőtér-beépített ház,
Békéscsabai kisebbre csere érdekel. Érd.:
70/520-57-31, 20/236-46-62.

Apróhirdetések
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

Békés, Hargita utca 28. számú háromszobás ház, garázzsal, melléképületekkel
eladó. Érd.: 30/382-67-97.
Téglaépítésű, 64 m2-es, háromszobás,
második emeleti, erkélyes, egyedi gázvízmérős kábeltévés, tehermentes lakás
csendes környezetben eladó. I.ár: 8.5 millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Békésen a Drága u. 11. alatt háromszobás
+ konyhás, üvegverandás összkomfortos
családi ház 1040 m2 telken eladó. Irányár:
9,5 millió Ft. Érd.: 30/952-73-64.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

Renault 19-es expressz futómű alkatrészek.
Ipari légelszívó. R-19-es kipufogódob. R-19es motortartó gumibak. Érd.: 30/213-92-16.
3 mázsát szállítható Lady utánfutó eladó.
30/668-89-78.
4 ütemű 50 köbcentis Panama kismotor
eladó. Érd.: 20/770-73-40.
Eladó kétütemű Wartburghoz két téli gumi
felnivel, egy nyári gumi felnivel és egy
benzintank. Érd.: 20/392-34-51.
Simson 51-es eladó. T.: 06-66/412-356.
Jawa 250 köbcentis jó állapotban eladó
vagy cserélhető. Tel.: 66/412-356.
Üzemképes diesel autót keresek megvételre. Ötajtósat, vonóhoroggal, legalább
1 év műszakival, kor nem számít. Ajánlat:
30/554-53-66.
Traktor és utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Jól induló diesel autót vennék, 90’-es évjárat körülit, vonóhoroggal. Golfot, Fiatot,
ajtósat, sok műszakival. Érd.: 66/737564, csak este 19 óra körül.
Traktor után való egytengelyes állatszállító
utánfutó-pótkocsi príma állapotban eladó.
Érd.: 66/411-857, este.
Eladó Suzuki S X 4-es 1.5-ös benzines, 0
Ft-ért hitelvállalással. 2006-os extrákkal.
20/379-00-70.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren komfortos parasztház eladó
nagy udvarral. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
20/54-19-011.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Központhoz közel, csendes utcában, 671
m2-es telken, fürdőszobás, konvektoros
régi parasztház eladó. Irányár: 4,9M Ft.
Tel.: 70/558-34-34.
Békésen Tompa u. 22. szám ház eladó.
Irányár: 5 millió forint. Érd.: 20/921-68-71.
Ház eladó a Lánc u. 19. Irányár: 5 millió Ft
vagy megegyezés szerint. 30/999-78-77.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, összkomfortos ház eladó Gát
u. 26. sz. Érdeklődni a Gát u. 33. szám
alatt. Tel.: 20/599-91-02. Ár: 5,5 millió.
Társasház eladó Irányi 51. alatt. Ár: 5,5
millió 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.
Belvárosi, központi fűtéses, régi típusú
ház, sürgősen eladó. Irányár: 5,8 millió Ft.
Érd.: 30/910-29-53.
45 m2-es üzlethelyiség eladó Mezőberényben, Fortuna tér 2. sz. alatt, irányár:
6,2 millió Ft. Érd.: 30/21-99-705.
Békésen kertvárosi részen eladó egy 2,5
szobás 55 m2-es, egyedi gázkazános, erkélyes lakás. Hasonló értékű, normál belmagasságú békési családi házra is cserélhető.
Irányár: 6,5 millió forint. Tel.: 30/476-93-80.
Kétszobás, összkomfortos ház berendezéssel együtt eladó. Mátyás király u. 20.
I.ár: 6,8 millió. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.

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 16. KEDD 12 ÓRA.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás+nappalis kertes családi ház
eladó. 10,9 millió Ft. Tel.: 20/416-9117
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.
Békésen az Árok utcában eladó egy jó
állapotú téglaépítésű összkomfortos családi ház gazdálkodási épületekkel. Irányár:
12 millió Ft. Tel.: 20/983-07-94.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen Málna 9. Malomasszonykert
kertvárosi részén, ház eladó.
Tetőteres, két garázzsal, kert kapcsolattal.
16,6M +36-30/55-243-77
Békésen közel a központhoz, két utcára nyíló ingatlan, összesen 1331 m2 telken eladó.
120 m2-es kockaházzal, 50 m2 garázzsal, sok
fedett melléképülettel, másik telken konvektoros, fürdőszobás régi parasztházzal. Irányár: 23 millió Ft. Tel.: 70/558-34-34.
Békésen 240 m2-es, padlásteres, két generációs ház, háromfázissal, 100 m2-es gazdasági épülettel, fúrt kúttal eladó. Ár: 30
millió Ft. Tel.: 30/549-76-97.
KIADÓ INGATLAN

Békési, másfélszobás, kertes összkomfortos családi ház kiadó. Tel.: 70/538-56-30.
Garázs kiadó áprilistól. Érd.: 30/21-47-581.
Budapest X. kerületében idős nő kiadná
kisebbik szobáját havi tízezer Ft-ért. Tel.:
1/264-95-83.
20 m2-es garázs kiadó a Fáy utca elején,
jó beállási lehetőség. Érd.: 66/634-207.

ÁLLAT
Malacok, süldők eladók; ár megegyezés
szerint. Tel.: 30/433-79-89, email:
2408kavics@gmail.com.
50-60 kg-os süldők, 70-80 illetve 150 kgos sertések eladók. 30/856-25-20, 66/
415-395.
2 db 30 kg körüli húsjellegű fehér süldő
eladó. Tel.: 20/268-9294, 66/411-882.
8-12 hetesig magyar tarkabikák eladók.
30/203-21-96.
2 db fekete bika, 2 db üsző eladó. 30/
203-21-96.
Húsjellegű malacok eladók. Békés,
Munkácsy u. 5. Tel.: 66/414-481.
Elveszett szürke perzsa cicám! Megtaláló:
20/978-91-04.
Bernáthegyi és amerikai spániel kiskutyák
eladók. 70/944-26-54.
Hasított sertés eladó. 30/537-87-35.
140-150 kg-os hízók eladók. Érd.: 70/240587, 70/240-58-70.
Választási malacok eladók Békésen.
70/580-05-20.

TÁRSKERESÉS
KERT
Malomasszonykertben 1532 m2 zártkert
gyümölcsössel, téliesített téglaépülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.: 20/941-9892, 66/412-424, 17óra után.
Nagykertben, burkolt út közelében 5 kvadrát (2014 m2) föld eladó. Tel.: 66/410-323.
A Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termőföld.
Kis szerszámos faházzal. 20/ 622-81-10.
Egerben a Hajdú hegyen 700 m2 zártkert
garázzsal, gyümölcsfákkal eladó. Gáz megoldható, a belváros gyalog félóra. Irányár:
1,7 millió Ft. Tel.: 20/435-89-58.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este!

Független, 53 éves férfi keres tartós kapcsolatra hűséges, független hölgyet 50
éves korig. 70/772-98-11.
Negyvenes független férfi csinos hölgytársat keres. 70/60-10-698.
28 éves jól szituált férfi, jó anyagi körülményekkel, idő hiányában keres 24-35 év
közötti hölgyet komoly kapcsolat céljából.
Tel.: 30/26-27-016.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Csökkent munkaképességű varrónő
munkát keres. Tel.: 30/533-86-19.
Nemzetközi gyakorlattal rendelkező sofőr
mellékállást keres. Tel.: 20/92-81-610.

1050,2100 Ft/kg

Fiatalos nyugdíjas biztonsági őr 14 éves
gyakorlattal munkát keres (kutyával is).
20/487-01-12.
Vállalom magánszemélyek, őstermelők,
vállalkozások, alapítványok könyvelését,
adóbevallások elkészítését! Érdeklődni
Pálfinénál telefonon: 20/3830-585, vagy
személyesen a Hőzső u. 50. alatt. Időpont
egyeztetés szükséges!
19 éves vagyok, érettségizett. Munkát
keresek. Minden megoldás érdekel. Tel.:
70/56-53-342.
Kőműves, udvaros, karbantartó vagy éjjeliőri munkát keresek. 30/299-31-46.
Idősgondozói, takarítói munkát keresek.
Tel.: 70/37-43-744.
30 éves nő 4 órás kisegítő munkát keres.
Tel.: 30/696-79-01.
Német-magyar-német magánlevelek, munkavállaláshoz szakmai önéletrajzok fordítását vállalom (gépeléssel is). Tel.: 20/37190-51, 20/56-10-160.

EGYÉB
30 db körbálás szalma és gyepszéna
eladó Békésen. Érd.: 30/22-87-164.
Házi őrölt csemege paprika eladó 2500
Ft/kg. 70/674-12-36.
Eladó vagy jószágra cserélhető terménydaráló. Tel.: 30/320-60-71.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó fa rácsos ágy kókuszmatraccal, fekete-piros sport babakocsi, Graco hintaszék 13kg-ig, etetőszék. 30/696-79-01.
Pedrolo szivattyú 25000 Ft, lyukacsos,
magasított kisméretű tégla 25 Ft/db,
eladók. Érd.: 70/60-80-238.
Összecsukható kerekesszéket vásárolnék. Tel: 06705633663
Eladó egy Momo típusú elektromos kerékpár és egy King-Gym Pro haspad pedállal. Érd.: 30/421-24-97.
Eladó Arnold Gold Classic Star kondigép
súlykészlettel. 70/772-98-11.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, háromfiókos fagyasztó és egy mosogató. Érd.:
20/47-79-440.
Egy Nortonkút és egy hálózati árammal
üzemelő komoly vízszivattyú eladó. Érd.:
66/411-857.
Eladó három barna ruhásszekrény. Tel.:
66/634-214.
Lovaskocsi eladó. Könnyű járású, lábfékes,
jó állapotban 40 ezer Ft-ért. 30/85-81-911.
Jó minőségű 200 kéve kóró eladó. Szállítás megoldható. 30/85-81-911.
Autóba való gyermekülés eladó a Hajnal
u. 19. 30/85-81-911.
Háromfiókos fagyasztószekrény, 160 literes hűtőszekrény, sezlon, rekamié + 2 fotel eladó. Tel.: 66/410-323.
Pálinka eladó. 66/414-421.
Eladó háromfázisú terménydaráló villanymotorral együtt, 2 db régi típusú ágy, 1 db
ágybetét, 1 db színestévé. 70/408-50-14.
Dia-vetítőgépbe mesefilmeket keresek 8
éves korig. Érd.: 30/667-45-84.
55 cm-es színestévé eladó. 30/450-05-67.
500 kg-ig mérő mázsa és különböző méretű beton etetővályúk eladók. 30/261-99-66.
Biliárdasztal eladó 100 ezer Ft-ért. 66/
427-428.
Bordó műbőr ülőgarnitúra eladó 3+2+1
darabos. 30/96-84-615.
Olcsón eladó 2 m x 3m-es perzsaszőnyeg
összekötővel jó állapotban. 70/771-86-46.

Emeletes ágy eladó 15 ezer Ft-ért, Samara
első lámpák 4 ezer Ft-ért. Érd.: 70/94-10558, 30/263-95-95.
Légpuskát vennék maximum 5000 Ft-ig.
Rossz, régit is. Tel.: 20/629-28-38.
Eladó Angelcare légzésfigyelő, 1 db bébiőr, 1 db kék-bordó babakocsi megkímélt
állapotban. 70/619-20-39.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcserép, faanyag, nyílászárók, konvektorok,
kovácsoltvas kerítésbetétek, kétkerekű
nagy kézikocsi, öntöttvas kályha, keverőtárcsás mosógép. 20/472-96-58.
Költözés miatt ingóságok eladók megfelelő árban a bútortól a televízióig. Tel.: 30/
262-64-34.
2375x2000 Hörmann típusú önműködő
redőnyös garázsajtó új állapotban eladó.
Érd.: 30/496-37-23.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13 ezer
Ft-ért. Rekamié + 4 fotel + asztal 17 ezer
Ft-ért. Ruhásszekrény 7 ezer Ft-ért. Vitrines
szekrény 7 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért, konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, alig használt salgó tűzhely 35 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó 1 db Erzsébet bútor, nagyon jó
állapotú. Érd.: 20/770-73-40.
Eladó: új egyedi beltéri ajtók, Tomas rotakapa, Briggs fűnyíró, Lombardini 250 cm3
benzinmotor, 2,2 kW 2800-as villanymotor. Érd.: 30/213-92-16.
Eladó: 2 db női bunda, valamint férfi bélelt
bőrdzseki áron alul, egy nagyképernyős
fekete-fehér és javításra szoruló Videoton
színestévé. Tel.: 30/299-31-46.
Bonanza étkezőgarnitúra eladó. 30/3272-144.
Kapálógéphez vetőgép eladó. 30/643-29-63.
Eladó: jó állapotú 300 literes Lehel fagyasztóláda 25 ezer Ft-ért. Érd.: 30/34-60-270.
Eladó egy női csincsillabunda, ára 100
ezer Ft. Érd.: 70/588-04-67, csak délután.
Háromfázisú Bihari-féle terménydaráló és
kompresszor eladó. Tel.: 30/48-40-135.
Komplett oxigénhegesztő eladó. 20/2595-131.
400 literes hűtőláda eladó. 20/25-95-131.
Eladó: kisbálás szalma, 4 db VW bogár
alufelni, tágulási tartályok, vasvágó szalagfűrész, tizes-gev láda, szövőszék. Érd.:
30/376-69-16.
Használt bútorok, 1 db kétkarikás palackos gáztűzhely, 2 db kutyaház, 2 db keverőtárcsás mosógép. Érd.: 70/236-35-37,
70/553-98-72.
Masszázsfotel eladó. 30/267-20-15.
630-as Slavia légpuska eladó, vagy 3-4
mázsa fémhulladékra cserélhető. Tel.:
20/228-58-66.
3,80x1,40-es műanyag csónak eladó.
Végig ponyvázott, sok kiépített tárolóval. 1
db négylovas motor is van hozzá. Érd.:
20/770-73-40.
Eladó: fehér íróasztal üveglappal, székkel,
3 db kétajtós régi szekrény, rekamié, heverő, tükör, éjjeliszekrény, boros és likőrös
pohárkészletek. Tel.: 30/95-22-466.
Eladó 1 db kék színű modern konyhabútor
mosogatótálcával és 1 db kék színű konyhai sarokülő ebédlőasztallal két székkel.
Érd.: 20/482-23-34.
Eladó: hatfiókos fagyasztószekrény, varrógép, palackos gáztűzhely, gázpalackok,
hatszemélyes diófa ebédlőasztal, nád hintaszék és asztal. Érd.: 66/411-165, 12-13
óra között.
2010. decemberében 120 ezer Ft-ért vásárolt, szép kivitelű és kiválóan működő,
187 cm magas, 68 cm széles LG kombinált
hűtő helyhiány miatt 70 ezer Ft-ért eladó.
érd.: 66/412-953.
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Az Adam’s Comedy lesz a sztárfellépő

Kiugrási lehetőség: énekverseny
Április első napjaiban ismét megrendezik „Az Én hangom” elnevezésű
énekverseny selejtezőit a Békés Városi
Kulturális Központban. Ebben az évben is két
korcsoportban várják az énekelni tudó fiatalok
jelentkezését, 6-16 és 17-35 éves korig. A selej-

tezőből korcsoportonként 10-10 versenyzőt
juttat a zsűri a döntőbe, ahol ismét neves énekesek, menedzserek fognak elnökölni. A
jelentkezési díj 1500 Ft/fő, ami tartalmaz egy
tiszteletjegyet a döntőre. A döntő időpontja:
április 29. péntek, 18 óra.
Online jelentkezés a bekesikultura.hu oldalon. Bővebb információ: 20/400-23-37-es számon és a csokmei.gabor@gmail.com címen.

Porcelánbaba gyűjtemény
látható a kultúrházban
legnagyobb hagyománya Németországban van, külön
minőséget képviselnek a francia babák – hangzott el.
A gyűjtőtől, a békési lakos
Bécsi Lászlónétól megtudhattuk, hogy hét éve, 2004-ben

Ez a hobbi igencsak költséges,
hiszen egy baba átlagosan 200
euróba kerül. Bécsi Lászlóné
Judit egyébként Békésen született, iskoláit itt végezte, házasságkötése után is itt élnek,
három gyermekük van.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A napokban nyílt meg Bécsi Lászlóné porcelánbabákból
álló tárlata a kulturális központ kápolnatermében. A kiállítást Balog Gáborné kézműves, a Nefelejcs Egyesület
elnöke nyitotta meg, rövid

Bécsi Lászlóné 400 porcelánbabájából 88-at mutat be a mostani kiállításon.

tájékoztatót adva a szép számban megjelent érdeklődőknek
a porcelánbabák történetéről.
Európában Anglia, Hollandia,
Ausztria a legismertebb porcelánbaba-készítő ország, de a

Békéscsabán, az Andrássy utcában sétálva pillantotta meg
az első babát, melyet azonnal
megvásárolt. A gyűjtés szenvedélyévé vált. Mostanra 400
babát számlál a gyűjteménye.

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 szebbnél szebb, csodálatosnál csodálatosabb porcelánbabákat március 11-ig lehet
megtekinteni a kulturális központ nyitvatartási ideje alatt.
Zs. I.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 11-26. KÖZÖTT
Március 11. péntek 14 óra
„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” gyermekrajzpályázat eredményhirdetése és kiállításmegnyitója.
Gyermekkönyvtár
Március 11. péntek 17 óra
Nőnapi kiállítás és Nefelejcs díjátadó.
Galéria
Március 15. kedd 10 óra
Városi megemlékezés az 1848-49-as Forradalom
és Szabadságharc 163. évfordulója alkalmából.
Beszédet mond Izsó Gábor polgármester.
Széchenyi tér
Március 17. csütörtök 19 óra
Szűts István és Koltay Gergely: Trója című rockoperájának előadása.
Kulturális központ
Március 18. péntek 18 óra
Petőfi Sándor: Szilaj Pista zenés dráma előadása.
Közreműködik: Vadrózsa asszonykórus, Körös
citerazenekar, Békési férfikórus. A műsorban fellép még a Békési Hagyományőrző Dalkör.
Petőfi Sándor szerepében Szeverényi Barnabás.
Kulturális központ
Március 19. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Hajdúböszörményi TE
bajnoki kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Március 21. hétfő 17 óra
Író-olvasó találkozó Lőrincz L. László íróval.
Püski Sándor Könyvtár
Március 22. kedd 18 óra
Filharmóniai bérletes előadás. Közreműködik:
Borbély László zongoraművész. Belépő: felnőtt:
1000 Ft/fő; diák és nyugdíjas: 500 Ft/fő.
Alapfokú Művészeti Tagiskola (Zeneiskola)
Március 23-április 13.
„Zene és festészet” XXI. századi Liszt Ferenc
impressziók címmel a Tavaszi Fesztivál vándorkiállítása – békéscsabai és békési alkotók munkáiból. Belépés díjtalan!
Kulturális Központ
Március 23. szerda
Színházi előadások gyerekeknek. 10 órától óvodásoknak Róka Kata és a csodapapucs zenés
mesedarab, 14 órától kisiskolásoknak A mondvacsinált feltalálók zenés mesedarab a GrimmBusz Színház (Szeged) előadásában.
Kulturális központ
Március 24. csütörtök 17 óra
Sursum Corda-díjátadó.
Galéra
HÉTVÉGE

Az egyik fellépő a tavalyi utcazene fesztiválon.

ményhirdetése után kezdődnek
az utcazenészek koncertjei.
Déltől két színpadon folyamatosan cserélődnek a jobbnál
jobb zenekarok. Este az nagyszínpadon bemutatkoznak „Az
Én hangom” énekverseny helyezettjei. Az est sztárvendége a
Megasztárból ismert Adam’s
Comedy együttes. Az esti koncert után fergeteges utcabál lesz
utcazenészekkel. Minden zenebarátot, az igényes akusztikus
muzsika szerelmeseit hívják és
várják. Bővebb információ kapható a bekesikultura.hu oldalon, a csokmei.gabor@gmail.
com címen, vagy a 20/400-2337-es számon.

HÉTVÉGE

2011-ben is megrendezi a
kulturális központ a Békési
Utcazene Fesztivált, amely
ezúttal sportmajálissal bővül.
A főszerep továbbra is a zenéé,
de a program sport- és gasztronómiai elemekkel színesedett.
Az április utolsó napjára időzített rendezvény grillversenynyel indul, erre április 20-ig várják csapatok jelentkezését. A
felszereléseket és az elkészíteni
kívánt ételeket mindenki maga
biztosítja. Már délelőtt lesznek
sportprogramok: három pályán, térkép alapján történő tájékozódási futás, közben ügyességi feladatok az egész család
részére. A grillverseny ered-

Március 26. szombat
V. Fregolina Kupa versenykönyvvel nem rendelkező táncosok társastánc versenye. Belépő:
850 Ft/fő.
Kulturális központ

Egy nyelvet beszélünk
KÖNNYŰ RÖPTŰ VÉRCSÉK
Sok szép szavunk van a nőre: asszony,
hölgy, fehérszemély, sőt: vászoncseléd. Az
asszony nemes nő jelentésben oszét (alán)
jövevényszó, presztízsét jelzi, hogy másik
innen származó szavunk az arany. A hölgy szó
már körülményesebben magyarázható.
Hölgynek, hölgymenyétnek ugyanis a finnugor nyelvekben a menyétet hívták régen, egy
karcsú testű, értékes gereznával rendelkező
kis állatot, amelynek prémjével fizette ki a
vőlegény (eredetileg: vevő legény) a menyaszszonyt – ebben a kifejezésben megint ott a
meny. További kapcsolat a két szó között,
hogy Európa-szerte több helyütt megtaláljuk
a népek hiedelemvilágában, hogy a menyét
képes szépasszonnyá, tündérré változni. A
hölgy szót jó ideig nem használták, majd a
nyelvújítás helyezte vissza megérdemelt helyére. A kilencvenes években hallhattuk a
rendőrségi hírekben olyan szövegösszefüggés-

ben, hogy „az elkövető hölgy” – úgy vélem,
ekkor már nem nemesasszonyt jelentett.
A fehérszemély és a vászoncseléd ugyanegy
tőről fakad: a vászon fehér, a fehér pedig valami nemesnek és tisztának a színe – ennek az
ellentéte, ha valaki „besározódott” vagy „folt
esett a becsületén”. A kevésbé elegáns csaj szó
a cigányból került hozzánk, száztíz éve írták
le először, a jelentése pedig: szerető.
Végül pedig beszéljünk magasabb rendű
szavakról! Weöres Sándor így ír a Rongyszőnyegben a nőkről: „Lányok, ó, ti könnyűröptű vércsék,/ mindig készek véletlen
kalandra,/ ha rám-gyűrődik a sötétség,/
lányok, lányok, mért hagytok magamra?
(...) Kinek testtel kell a sírba menni/
koszorú jut néki s gyertya hamva./ Kinek
a lelke vész el: senki, semmi./ Lányok,
lányok, mért hagytok magamra?”
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Szép tavasz várható a focipályán

Túl az év első
megmérettetésén
a Békési TE súlyemelői
A közelmúltban Szegeden,
a Csongrád megyei bajnokságban versenyeztek a békési
ifjú súlyemelők. A verseny jó
lehetőséget biztosított felmér-

kiemelkedő eredményekkel és
érmekkel gazdagon térhettek
haza sportolóink.
Eredményeik: serdülő
korcsoport /13-15 évesek/ 69

Horgász
szemmel

FOTÓ: LAKATOS GYULA

SPICCBOTOS KEZDÉS

Prorok Péter 12 kilogrammot javított eddigi legjobb eredményén.

ni, hogy ki milyen erőállapotban van, mennyit sikerült fejlődni az elmúlt hónapokban –
mondta el a Békési Újságnak
Balogh János, a súlyemelő
szakosztály edzője.
A versenyen öten indultak
Békésről, közülük hárman első
helyen végeztek. Közülük is
kiemelkedett Prorok Péter, akinek sikerült 12 kilót javítania
eddigi csúcsán. De egyéni csúcsot javított Csató István, Papp
Balázs és Ilyés Patrik is. Vagyis

kg-os súlycsoportban 1.
Prorok Péter (összetett eredmény: 157 kg), 3. Ilyés Patrik
(összetett eredmény: 94 kg),
77 kg-os súlycsoportban 1.
Csumpilla Bertold (összetett
eredmény: 145 kg), 85 kg-os
súlycsoportban 1. Papp Balázs (összetett eredmény: 180
kg), junior korcsoport /18-20
évesek/ 94 kg-os súlycsoportban 2. Csató István (összetett
240 kg).
Lakatos Gyula

Mezt és labdát kaptak
a református focisták
A napokban két rangos
tornán is részt vettek a Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium labdarúgói. A
III. korcsoportos focisták
Szarva son a II. Élésker
Kupán a 6. helyet szerezték
meg egy na gyon erős
mezőnyben. A békési fiúk
izgalmas, szoros mérkőzéseket játszottak az akadémiákon és az NB-s bajnokságokban pallérozódó fiatalokkal.
A szervezők elismeréseként a
Szegedi Kis István Refor mátus Gimnázium labdarúgó csapata egy ERREA márkájú komplett mezgarnitúra
felszerelést és egy futballlabdát vehetett át Tyetyák
Mag dolnától, az Élésker
KFT ügyvezetőjétől.

A békési csapat tagjai:
Foltin Kristóf, Czövek András,
Mucsi Zoltán, Faragó János,
Szalai Gergő, Lipcsei Tibor,
Kecskeméti Levente, Szabó
László, Laukó Viktor, Sipaki
István, Székely Örs, Varga
Tamás. Edző: Bíró Péter.
A II. korcsoportos labdarúgók Szentesen a XXII.
Hszaták Junior Gyermeklabdarúgó-tornán vettek részt. A
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium győzött a
Szentes és a Szabadkígyós
ellen, döntetlen értek el a
Mezőhegyes és a Szeged ellen.
Ezzel a győztes Szentes mögött a második helyezést érték
el. A torna gólkirálya a békési
Kecskeméti Levente lett.
Edző: Gion Márton.

Sajnos a bőrünkön érezzük a
tél utolsó csapásait, hiszen a
hőmérséklet csak alig indul felfele, a folyóvizek is nehezen
melegszenek. A tavasz első horgászata nálam elsősorban a
spiccbotos horgászat. Ez az a
technika, amivel eredményesen
lehet békés halakat fogni,
hiszen a fő ragadozó halainkra
tilos horgászni, ezért a finoman
kapó keszegek és kárászok lesznek célba véve. Horgászatuk
aránylag egyszerűnek mondható, erre ajánlom a KettősKörösre vagy egyéb csatornákra
a következő technikai eszközöket: kb. 4-5 m-es spiccbotot,
0,14-0,12mm-es
főzsinórt,
úszót a mindig aktuális víz
sebességéhez választok, sörét
ólmozást, előkezsinórt, 0,100,08 mm-es horogméretet.
Fontos még az úszó helyes
súlyozása, hiszen ezen múlik az
úszónk érzékenysége és a sikeres
horgászatunk. Csalink mindig
friss legyen, hiszen a halakat a
jól mozgó pinkivel vagy csontival tudjuk horogra csalni, esetleg kisebb méretű gilisztával.
Etetési mód: kora tavasszal a
halak igen lassan táplálkoznak,
ennek arányában kevés, de
annál jobb minőségű etetőanyagot használok megfelelőképp
aromázva, hiszen nem a szemek
csalják a halat az etetésre,
inkább az aroma hatása érvényesül jobban. A helyválasztáson is sok múlik, mert a halak
téli állásaikról nehezen mozdulnak. Ezért ajánlott visszaforgók
mögött keresni, illetve partszéli
csendesebb folyásban.
Szekerczés Sándor

Az első helyen várja a
tavaszi folytatást a Békési FC. Az őszről, a változásokról és a várakozásokról beszélgettünk
Guti Imrével, a klub
gazdasági vezetőjével.
– Elöljáróban az őszről
néhány szót: csapatunk az elvárásokhoz képest a maximumot nyújtotta. Alapcélkitűzésünk az 1-6. hely valamelyikének a megszerzése volt. Később az eredményeket látva
merészebb álmokat fogalmaztunk meg: az 1-3. hely megszerzését. Az eredmény és a
számok önmagukért beszélnek. 10 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség, 32 pont, 36 rúgott és 15 kapott góllal az első
helyen állunk. Legeredményesebb gólszerzőink: Polczer
Norbert 9 góllal és Kardos
Imre 6 góllal.
– Milyen változások voltak
a télen?
– Távozók: Benyovszki, Verle (munkahelyet kapott), Ács
(Budapestre
vezényelték),
Géczi (munkahelyet kapott),
Rabovszki (Dobozra vissza),
Swarcz (külföld), érkezett Laczó, Pribojszki, Kondoros, Vári, Marik, valamint László Norbi és Reszelő Márk az ifiből.
– Célkitűzés?
– Egyértelműen az 1-3.
hely valamelyikének a megszerzése.

– Van mire alapozni az
önbizalmat?
– Igen. Bombaerős csatársorunk van, nagyszerű védelem, képzett középpályás sor,
a kapuban pedig a rutin és a
fiatalság ötvöződik. Ebben a
mezőnyben képesek vagyunk
bárkit legyőzni akár itthon,
akár idegenben.
– Lesznek újítások?
– Kidolgozás alatt van. Szeretnénk a nézők szórakoztatását
és kiszolgálását a labdarúgáson
kívül is biztosítani. Mivel az első
forduló március 5-én elmaradt,
így továbbra is árusítjuk a bérleteket a sportpályán és az
Ódium lottózóban, valamint a
30/96-71-971-es telefonszámon is meg lehet rendelni.
– Milyen a sorsolás?
– Kedvező, hiszen a rangadókat hazai pályán játsszuk. 7 hazai és 6 idegenbeli mérkőzésünk
lesz. Békésre látogat többek között a Méhkerék, az Orosháza, a
Kondoros és a Mezőhegyes is.
– Hogyan alakultak az előkészületi mérkőzések?

Tornagyőzelem Újkígyóson
A napokban rendeztek Újkígyóson az U8-as korosztály
számára szivacskézilabda tornát, melyen a Papp Bálint által edzett békési csapat magabiztosan győzött. A mieink 21-4-re verték a Békéscsabát és 22-16 arányban a
házigazdákat.
Az Erste-Békési FKC tagjai:
Pap Róbert, Temesvári Gábor,
Varga István, Kis Attila, Minya

Márton, Erdész Zsombor.
A szintén nemrégiben megtartott U11-es tornára, Szegedre az ország öt legjobb
utánpótlás nevelő klubja kapott meghívást. Az ErsteBékési FKC a házigazda PickSzegedet 15-11-re, a Kistelek
együttesét 19-13-ra legyőzte,
de kikapott az Éles Kézilabda
Iskolától (22-6), így a Budapesti-Honvéd és a veszprémi

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

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Várjuk véleményüket,
kérdéseiket, ötleteiket!
Címünk: 5630 Békés Pf. 61.

– Sajnos az időjárás miatt
keveset tudtunk játszani, de az
eredmények azt mutatják, jó
formában van a csapat. Edzőmeccseken 3:0-ra vertük a Szabadkígyóst, 5:1-re a Nagyszalontát, 2:1-re a Szeghalmot.
– Háttér?
– A szakmai vezetés élvezi a
bizalmat, a két mester, Kis
János és Szarvas János kitűnő
munkát végez. A támogatóinknak köszönhetően az anyagi
háttér is biztosítottnak tűnik.
– Közönség?
– Még nem tartunk ott, mint
a nagy profi klubok, hogy viszszavonultassuk a 12-dik mezt,
ezzel is jelezve, hogy a csapat 12ik embere a közönség, de minden köszönet szurkolóinknak,
akik egyre többen vidékre is elkísérnek bennünket, és a nehéz
időkben is kitartottak mellettünk. Végezetül szeretném
megköszönni támogatóinknak a
segítséget: Békés Város Önkormányzata, Hot-Drink Kft.,
Barkász Sándor, Kovács Húsbolt, Guti Imre, Ódium Lottózó, Czifra Tibor, Auto Quint
Kft., Domokos Autószerviz,
Hőgye Imre, Komoróczki László, Rácz Attila, Torony Rádió,
Békés Mátrix, Békési Újság,
Békés TV, Petneházi Zsigmond,
Barta Imre, Barta Udvar, Juhász
Zoltán, Balázs László, Lipták
György, Péter Gábor, Nagy István, Kónya László, Izsó Gábor,
Erdős Norbert, Kónya Sándor,
Berill Ékszer.
Takács János

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.

együttes mögött a harmadik
helyet szerezte meg. A békési
csapat tagjai: Rákóczi Gábor,
Győri Kristóf, Pankotai Bence
(kapusok), Krecsmárik Márton, Ács Tamás, Molnár
Gergő, Hégely Sándor, Mohácsi Balázs, Kecskés Bence,
Tóth Péter, Szász Bálint,
Kocsor Sándor, Kiss Sándor,
Varga Zoltán, Ásós Miklós.
Edző: Papp Bálint.
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