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

Le kellett mondania
Schmitt Pálnak?

Újabb díszpolgára van Békésnek

33%
Nem.

ÜNNEPI ÜLÉS

5%

Kitüntetéseket adtak át a várossá nyilvánítás alkalmából

Nem tudom/nem
érdekel.

62%
Igen.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA
H-V: 8-20 óra között
Külső termálmedence
nyitva tartása:
H-P: 14-20 óra,
SZo-V: 12-20 óra között

ÁPRILIS 21-28.
Turul Patika (Piac tér)
ÁPRILIS 28 – MÁJUS 5.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11
óra, valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Igazgatóváltás
a megyei
intézményeknél
Március 31-ével új igazgató
kinevezéséről döntött a fenntartó, Békés Megyei Kormányhivatal intézményfenntartó
központja több megyei intézmény élén. Így a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény élére
visszakerült a korábbi igazgató,
Kissné dr. Balogh Ibolya, kinevezése öt évre szól. Érinti még
városunkat a Békés Megyei
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum élén történt
vezetőváltás is. Az igazgató a
következő öt évben Seeberger
Netta lesz.

2011-ben a várossá nyilvánítás alkalmából kitüntetettek: Czinanó József, Farkas Lászlóné, Csuta György és Bagoly László. A Civilek a városért
kitüntetést a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar kapta.

Csuta György festőművész
személyében újabb díszpolgára van Békésnek – derült ki a
várossá nyilvánítás 39. évfordulója alkalmából, április 13án a kulturális központban
megtartott ünnepségen. Az
idén hatvan esztendős alkotó
hosszú évtizedeken át végzett
kiemelkedő művészeti tevékenységéért részesült a legma-

gasabb helyi elismerésben.
A Békés Városért kitüntetést
idén hárman kapták meg:
Bagoly László zenepedagógus-karnagy Békés oktatási,
nevelési, művészeti életében
végzett több mint 25 éves kiemelkedő munkásságáért,
Czinanó Sándor felelősségteljes, áldozatos, a köz javát szolgáló munkájáért, a város köz-

tisztaságáért és közterületének szebbé tételéért végzett
példamutató tevékenységéért,
míg Farkas Lászlóné nyugalmazott iskolaigazgató az
oktatási területen végzett kiemelkedő szakmai munkájáért
vehette át az elismerést.
Az ünnepi műsorban fergeteges új darabokkal színpadra
lépett a 44 éve alakult és 1992-

Tojásmúzeumba kerül
a békési óriástojás
Prorokné László Anna ötlete
nyomán készült el az az óriástojás Békésen, amely az egyik
főtéri üzlet kirakatában volt
látható húsvét táján. Az óriástojást kifújt tojásokból készítették el az ötletgazda vezetésével, aki az Együtt Könnyebb
Egyesületnél dolgozik mint
szociális segítő. A szervezet
fogyatékkal élő gyerekekről
gondoskodik, így a tojáskészítő
csapat ezzel az akcióval az
egyesület működését is szerette volna jobban megismertetni

A kifújt tojásokból összeállt
óriástojás. A képen balról jobbra az alkotók: Ladányi Anita,
Prorokné László Anna, Gyányi
Julianna.

a békésiekkel. A kukók összegyűjtését számosan segítették,
az óriástojás végül 464 darabból készült el. Az Békési Óriás
Arany Tojást szeretnék felajánlani valamelyik tojásmúzeumnak, ezzel is öregbítve Békés jó
hírét – mondta el a Békési
Újságnak Prorokné Ani. Az
összerakásról videófelvétel is
készült, melyet rövidesen meg
lehet tekinteni a legismertebb
videómegosztó portálon. A
fotókat a www.bekesiujsag.hu
oldalon láthatják.

ben újjászervezett Békés Városi
Ifjúsági Fúvószenekar, amely a
most alapított Civilek a városért
kitüntetést kapta meg.
Tizenhárom személy ezen
az ünnepi alkalmon tett
állampolgársági esküt, miután egyszerűsített honosítási eljárásuk sikeresen lezárult, és magyar állampolgárokká lettek.

A Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági ebédet tartott a minap a Békési Kistérségi Iskola székhelyintézményének ebédlőjében. Több
mint 200 vendég volt jelen,
köztük bélmegyeri, muronyi
és mezőberényi nyugdíjasok.
A rendezvénnyel az alapítvány
a karácsonyi ajándékozásához
gyűjtött pénzt, mellyel évek
óta meglep egyedül élő idős
embereket.

Esőben is várostakarítás
A borongós-esős idő sem
tántorította el a jelentkezőket a

ültetést, festést, vagy a Rózsa
temetőben nagyjaink elhanya-

FOTÓ: BUDAI TÜNDE.

ÁPRILIS 14-21.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Április 26-ig még tart a
Békés város közigazgatási területére elrendelt ebzárlat és
legeltetési tilalom, amit a
rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek-vakcinák kihelyezése miatt
léptettek életbe. A vakcinát
tartalmazó fóliakapszulát az
ember számára bűzös, de a
rókák által kedvelt ízű és szagú
csalétekbe rejtik. A róka, miközben megeszi a csalétket,
szétrágja a kapszulát is, így a
vakcina bejut a szervezetébe. A
csalétekbe helyezett vakcina
emberre, állatra ártalmatlan,
veszélyt nem jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére
nem szabad hozzányúlni!

Jótékonysági
ebéd

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Ebzárlat van
érvényben

A Rózsa temetőben húsz sírt takarított meg és tett rendbe húsz önkéntes.

hatodik alkalommal meghirdetett Tavaszi Nagytakarítási
Akción való részvételtől április
14-én. Több mint kétszázan
vállalták, hogy a városvezetés
felhívására vagy a Dánfoki
Üdülőközpontban végeznek
munkákat, gereblyézést, cserje-

golt sírjait teszik rendbe. A felhívásra magánszemélyek, civil
szervezetek, oktatási intézmények, egyházak mellett olyanok
is jelentkeztek, akiket a város, a
szponzorok a Hétkrajcár Hétvégi Gyermekétkeztetési Programon keresztül támogat.
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A Kossuth utca 4. szám alatti építmény
városképi szempontból a jelentősebb házaink
közé tartozik. Dr. vitéz Durkó Antal Békés
nagyközség története című művéből megtudhatjuk, hogy a Járásbíróság 1904-ben épült,
akárcsak a Városháza. Az egyemeletes középület díszes homlokzata eredeti állapotában
maradt
fenn. Sőt visszakerült az oromfal fölé
a fehér színű Szent
Korona másolata.
A magas lábazati
párkány is újabb
műköves munka
eredménye. A díszes homlokzatú
középület emeleti ablakai fölött megtört ívű
szemöldökpárkányokat láthatunk. A bejárati
kapu ablaküvege mögött vasból készült 1907es évszám hívja fel magára a figyelmet.
Itt kell megemlíteni a volt bírósághoz tartozó egykori fogházat is, amely már a Jantyik

utcai ligetre néz. Kevesen tudják, hogy a fogház udvarán nyilvános, golyó általi kivégzés is
zajlott. 1957-ben rablógyilkosságért végeztek
ki itt egy férfit. Ekkor statárium volt. A tárgyalás nyilvánosan a Bérházban zajlott, a mai
Galéria nagytermében. A bírósági épületben a
következő jelentősebb bírók dolgoztak (dr. Csapó
László ügyvéd, református presbiter
közlése alapján):
Dr. Tarsoly Lajos,
Dr. Kemecsey Lajosné, Dr. Borlói
Mátyás, Dr. Bokai
Gyula bírósági elnök, Dr. Durkó
Mária, Dr. Sallai László, Dr. Patzki Tibor.
Jelenleg az épület oktatási célt szolgál, itt
működik a Nevelési Tanácsadó is.
Az egykori Járásbíróság és a mögötte lévő
volt fogház épületének védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

MIÉRT BÜNTETNEK, HA A SÁRGA LÁMPÁBA HAJTOK?
Nemrégiben indított rovatunkban az
olvasóktól érkező kérdéseket, problémás ügyeket, legyen az rendőri,
közigazgatási, jogi, orvosi vagy bármi
egyéb, a megfelelő szakemberekhez
juttatjuk el, és közösen keressük a
választ. Egyik olvasónk SMS-ben kérte, kérdezzünk rá, miért büntetnek a
lehet, az útkereszteződésen mielőbb át kell
rendőrök, ha valaki a lámpás keresz- haladni”. A közúti közlekedésről szóló 1988.
teződésben sárgába hajt.
évi I. tv. teszi lehetővé, hogy mások mellett a
A Békési Rendőrkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-BM együttes rendelet
(KRESZ) szabályozása értelmében /9.§. 4c/ „a
folyamatos sárga fény a forgalom irányának
megváltozását jelzi: az útkereszteződésben a
fényjelző készülék előtt meg kell állni, ha
azonban biztonságosan megállni már nem

ILLUSZTRÁCIÓ

A VOLT JÁRÁSBÍRÓSÁG

tilos jelzésen történő áthaladáskor a rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők.
A bírságot a gépjármű üzemben tartója, illetve
a gépjárművet használó személy fizeti meg. A
forgalomirányító fényjelző készülék előtti
megállás kötelezettség megszegői ellen jelenlegi szabályozás szerint 25-50 ezer Ft bírság vethető ki, míg a tilosba hajtók minimális bírsága
100 ezer Ft.

Várjuk kérdéseiket! Elküldhetik e-mailben a bekesiujsag@globonet.hu címre,
jelezhetik Facebook-oldalunkon, megírhatják levélben,
a Békési Újság 5630 Békés Pf.: 61. címre, vagy SMS-ben a 30/432-20-30-as számra.

A Békési Fürdő fejlesztése
eddig is nagyrészt az Önök
adományaiból és a személyi
jövedelemadójuk 1%-ából valósulhatott meg. A fejlesztés új
szakasz elé érkezett. A tervek

között szerepel a kültéri úszómedence felújítása, az udvar tereprendezése, füvesítése és gőzkabin építése, melyet az alapítvány is támogatni szándékozik.
Ezért kérjük, adóbevallása-

kor az alábbi adószámot használja a személyi jövedelemadó
1%-áról való rendelkezéskor.
Kedvezményezett: „Békési
Fürdőért” Közalapítvány.
Adószáma: 18386169-1-04.

Megyei döntőbe jutottak
a Dr. Hepp iskolások
A napokban rendezték meg a Kerékpáros
Iskola Kupa városi döntőjét a Békési Rendőrkapitányság dísztermében. A verseny célja az
általános iskolás tanulók részére iskolai és iskolán kívüli keretek között folyó – a közlekedés-

A Dr. Hepp iskola megyei döntőbe jutott diákjai: Baji
Csaba és Pocsai Julianna.

biztonsági ismeretek elsajátítását célzó – nevelési tevékenység segítése, valamint az elsajátított ismeretek felmérése. Iskolánként kétfős
csapatok versenyeztek, a két legjobb csapat a
megyei döntőben folytathatja a küzdelmet
május 16-án Mezőhegyesen. A gyerekeknek
KRESZ tesztlapot kellett kitölteniük. A győztes a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános
Iskola csapata volt (Kiss Krisztián Ferenc,
Borgula Benedetta), míg második a Békési
Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
csapata (Baji Csaba, Pocsai Julianna).
A napokban rendezték meg a Középiskolás
Közlekedésbiztonsági Kupa megyei döntőjét,
melyen Turbucz Mihály, a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény végzős, rendvédelmi tagozatos gimnazistája a segédmotor-kerékpáros kategóriában első
helyezést szerzett, így bejutott a hajdúszoboszlói
országos döntőbe. Felkészítői: Balikó György tanár
és Szamos Péter rendőr törzszászlós.

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:00; Szombat: 8:30-12 óráig

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Adó egy százalékot a fürdőfejlesztésre
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Megnyílt a Szivárvány Családi Napközi

Je g y z e t

Bölcsôdések, óvodások és iskolások mehetnek

„Átverés”

FONÓ ÉPÜLETE

A közelmúltban kezdte
meg működését a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió fenntartásában működő Szivárvány
Családi Napközi. A Szarvasi
út 15. szám alatt (volt Fonó
épülete) elérhető családi napközi a gyermekek napközbeni
ellátásának egyik formája,
amely lehetővé teszi, hogy a
szülő munkába álljon, vagy
képzéseken vehessen részt. A
jelentkezőket bölcsődés kortól
egészen 14 éves korig fogadják. A gyermekekkel szakképzett óvodapedagógus, fejlesztő terapeuta, valamint
szakképzett csecsemőgondozó foglalkozik. A délelőtt fejlesztő foglalkozásokkal, közös
játékkal, mesével, dalokkal

telik, délután szükség szerint
segítséget adnak az iskolások
számára a házi feladat elkészítéséhez. Ösztönzik a gyermekeket a rendszeres tanulásra, hogy törekedjenek egyéni
képességeik kibontakoztatá-

sára. Szakmai programjukban
nagy hangsúlyt fektetnek a
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. A kis
gyermeklétszámnak köszönhetően (egyidejűleg maximálisan 7 fő), a gyermekek egyé-

ni szükségeire, fejlettségi
szintjére fokozottan tudnak
figyelni. Keresztény értékeket
képviselve járulnak hozzá a
gyermekek harmonikus személyiségfejlődéséhez. A családi napközi lehetőséget biztosít napi négyszeri étkezésre,
délutáni alvásra. A szülők
igényeihez igazodva a nyitvatartási időn belül, valamint
azon túl is vállalják a gyermekek teljes körű ellátását.
Időszakos gyermekfelügyeletet is tudnak biztosítani. A
Szivárvány családi napközi
egész évben, minden munkanapon nyitva tart. Várják az
érdeklődést a 70/324-36-81es telefonszámon, vagy személyesen a Szarvasi út 15.
szám alatt.


Pálmai
Tamás

A nemrég Sursum Cordadíjjal meglepett Dr. H. Kovács Eszter állított meg azzal, hogy őt még sosem „verték” még így át, ahogy a
díjátadást megelőzően, hiszen a teremben mindenki
tudta, hogy „hunyó” lesz,
csak ő nem. Mondta, és közben mosolygott, s hozzátette, hogy ez rengeteget elmond egy városról.
Miért is mesélte, gondolta ezt Eszter? Mit árul
el ez a szerető, gondoskodó
és szolidáris titoktartás
Békésről és lakóiról? Azt a
szívmelengetően felemelő
érzést, hogy településünknek van lelke. Kezd lenni
kollektív tudata, van valami olyan közös összekötő
kapocs az itt lakók között,
amely városunkat élővé és
élhetővé teszi. Mire ez a
jegyzet megjelenik, addigra túl vagyunk a városi kitüntetések átadásán és a
KÉSZ-díj átnyújtásán is.
Itt is jórészt meglepetés
volt az elismerést átvevők
számára, hogy ők lettek a
kiválasztottak.
Hogyan jutottunk el ide,
ebbe az ideálistól ugyan
még messze álló, mégis
szellemi életünkben óriási
előrelépést jelentő boldog
„átmeneti” állapotba? Sok
dolog szerencsés egybeesése mellett talán mégis a
tudatos munkát és az egyre
bátrabb közszereplési vágyat és kedvet, a cselekvő
tenni akarást emelném ki.
Ez megnyilvánult a politikum szintjén is (lásd a
Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör megalakulását, integráló szerepét

Drogmegelőző munkát végez a KEF

A céltalanság, kíváncsiság és
az unaloműzés szintén elősegíti
a különböző szerek kipróbálását. A kortárscsoport hatása
hozzájárulhat egy labilis fiatal
alkalmi szerhasználóból lett
rendszeres
drogfogyasztó
„drogkarrierjének” a kialakulásához. Mindezek miatt a Békés
Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) képzést
indított a fiatalokkal foglalkozó
szakemberek számára, mely a

Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Békés Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg a KAB-KEF11-A-3622 Koordináció a képzések jegyében, valamint a
KAB-KEF-11-C-3634 „A korai
kezelésbe vétel békési praktikái” elnevezésű pályázat keretein belül. A képzés célja, hogy
a KEF tagszervezetek által
delegált szakemberek számára
olyan ismeretet adjon át, mely

segíti a fiatalkorban kialakuló
addikciókkal (függőségekkel)
kapcsolatos felismerési, beavatkozási és a korai kezelésbevételt
segítő szakmai kompetenciák
fejlesztését. A résztvevők megismerik a szerfüggőkkel foglalkozó helyi és országos ellátórendszert. A képzés előadói az
addiktológia, a KEF szakterületen praktizáló Békés és
Csongrád megyei szakemberek. A képzés témája a fiatalkori drogfogyasztás, ezen belül a
klasszikus és designer drogok,
azok használatának, tünetei-

nek felismerése; szakemberként az egyéni felelősség az
ifjúkori drogprobléma visszaszorítására, valamint az esélyteremtés a szermentes életvitel
elérésre. A KEF egyik fontos
feladata, hogy hálózati és módszertani segítséget adjon a helyi
szakemberek számára a probléma kezeléséhez és a megelőzéshez. Pályázatkezelő szervezet:
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Bővebb információ: www.bekesmenta.hu.
Békés Városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum

Tűbe fűzött szépségek
Hímzések kiállítása a kulturális központban
Pál Miklósné, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke szavaival nyitották meg a Békési Díszítő-

békési, gyetvai, erdélyi és
gömöri hímzett használati tárgyakat, továbbá csipkéket. A
most húsz taggal, Lukács

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot
kötöttek:
Tóth Dániel Ferenc és Dobi
Anna Veronika, Hódos Csaba és Borbély Bettina.
Sok boldogságot kívánunk!
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Egyre több fiatal élete csúszik el a kábítószer
kipróbálása, a túlzott nikotin-, alkohol- és esetenként gyógyszerfogyasztás miatt. Ezen eltörni
látszó életek mögött sokszor tapasztalható az
elhanyagoló családi háttér, a szülői szerfogyasztás, a túl szigorú vagy éppen a túlzottan megengedő szülőtípus: a drog- és alkoholfogyasztás sok
esetben családi tükör.

és teljes térnyerését a város
vezetésében), de markánsan észlelhető volt és az ma
is a társadalmi élet minden
színterén. Civiljeink pezsgő
aktivitása, kulturális életünk egyre profibb működése, az oktatásban résztvevők aggódó munkálkodása, a sportolóink kitartó
munkája mind-mind ide
vezetett, és a lista még
korántsem teljes.
Kitüntetésekről, díjakról beszéltem, és nem állom meg, hogy meg ne
ismételjem, amiről minap
elmélkedtem, hogy menynyire kerek egész a város
elismeréseinek sora. Mert
ugye van a legnagyobb
elismerés: a díszpolgárság.
Aztán a „Pro Urbe” díj, a
legjobb sportolók, a kiváló
tanulók elismerése, a nemrég alapított „Ci vilek a
városért” kitüntetés. Ezekhez társul harmonikusan a
KÉSZ-díj, melyet hét évvel ezelőtt alternatív „Váro sért” díjként alapítottunk, de kinőtte magát, és
önálló entitásként mára
Békés rangos elismerésévé
vált, mintegy életműdíj,
mint ahogy az a szintén a
KÉSZ alapította Sursum
Corda is, az egészségügyi
és szociális területen dolgozók számára, vagy a
Nefelejcs Egyesület által
életre hívott díj, amely
néhány éve az oktatás és a
kultúra területen kiemelkedően tevékenykedőket
jutalmazza. Nincs is talán
olyan szegmens, amelyet
ne érintettünk volna.
Vagy mégis? Talán a mezőgazdaságban dolgozók is
megérdemelnének valami
szépet és jót. Hisz Békésen
vagyunk. Reméljük, eljön
ennek is az ideje. Addig is
örüljünk annak, amit Eszter mondott. Mert igaza
van. Istennek hála.

A kiállítás éke a csodás békési motívumot bemutató fal.

művészeti Szakkör kiállítását
a kulturális központban április
13-án. A tárlat bemutatja a 38
éve működő közösség utóbbi
két évben készített munkáit:

Eszter népi iparművész vezetésével a Könyvtárban működő
hagyományőrző szakkör munkái a kápolnateremben május
11-ig várják a látogatókat.

Elhunytak: Czövek József (68 évesen), Dr. Hegyesi Péter (59), Kazinczy Istvánné (95), Szász László
(96), Kónya Gábor (63),
Győrfi Balázs (55), Szűcs
Gábor (74), Soltész Pál
István (67), özv. Kutyik
Sándorné (67), Kis József
(63), Szamos Kálmán De-

meter (88), Szász Domokos
(88), Hőgye György (78),
özv. Baji Mihályné (87),
Kátai Tiborné (54), özv.
Papp Istvánné (78, Kamut),
Kővágó János (82), Jakucs
László (94), Nyeste László
(53), Aleksza István (75),
Hajdú Sándorné (83).
Nyugodjanak békében!
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Hatvan év és hatvan kép

Ritka pillanat az ilyen, órákat, napokat kitölt a találkozás a festő képeivel. Összerak
magának egy kis békét.
Amott szeretetet. Meg reményt. Az életről, a múló időről, a társakról, akik ugyanúgy
békét, reményt és szeretetet
festenek. Kínálnak. Csuta képei mégis valahogy mások. Ezt
a másságot kell megfejteni a
kiállítás látogatóinak.
Szokása vagy művészi attitűdje, magatartása, hogy
megemeli a valóságot egy
másféle világ tereire, ahol
aztán minden úgy alakul,
olyannak látszik, ahogy az a
festő világában valóságként
létezik, ahol nincs tévedés,
nincs kérdőjeles történet, ott
minden olyan, ami és amilyen.
Mondhatnám azt megint,

Az EU-ban Magyarország körül kialakult viták egyik
oka, hogy Európa szellemi világában fölényben vannak
azok, akik szerint a nemzeti gondolkodásmódtól és szuverenitástól a nemzetközi, nemzetek feletti irányba kell
haladni. Magyarország mai vezetésének más értelmezése
van az európai civilizációról és kultúráról - fejtette ki a
miniszterelnök az Új Ember című katolikus hetilapban. A
magyar ügy nem véletlenül vált ki rokonszenvet, most dől
el, van-e esélye egy nemzetnek arra, hogy a saját útját
járja, hogy kimaradhat-e az ország a családellenes és a
nemzetietlen európai szellemi törekvések hatálya alól. A
keresztény Európa gondolatával korábban szinte mindenki egyetértett, mára azonban vízválasztó lett, „minden
európai értékvita mélyén ez a kérdés húzódik meg”.
„Európa ma szenved, mert elvesztette gyökereit”. Az EU
soha sincs kész, folyamatosan alakul. Ezért az unióban
nincs teljesen elvesztett vagy teljesen megnyert ügy.
Közben „nyolc év alatt brutálisan eladósították hazánkat”, a hitelezőknek pedig az az érdeke, hogy az ország ne
jusson ki az adósságcsapdából. A befizetett SZJA 90 százaléka külföldre kerül, a korábban felvett hitelek kamatainak törlesztésére. A viták oka, hogy milyen módszerekkel akar az ország kivergődni az adósságcsapdából.

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)

Csuta György festőművész (a képen balra) ünnepi kiállítását dr. Tuza Béla nyitotta meg (jobbra), köszöntőt Izsó Gábor, Békés város polgármestere és dr. Pálmai Tamás alpolgármester mondott.

hogy béke, szeret, remény.
Emberi módon, és az emberi
akaratból. Hogy a világ tényleg olyan, ahogy Csuta
György látja, és nem téved
semmiben. Hogy ez a világ jó
kiindulópont arrafelé, ahol az
igazi jó várhatja az embert.
Nagy képek gyűjteményét
öleli magához a valamikori
híres bálterem. Sokat látott,
de most – ez is szinte érzékelhető – izgatottan igazítja
fényeit a képsorokra, a kiválasztott remekekre. Itt nem
lehet válogatni, akármelyik
igazi Csuta. Talán a Békési

anziksz mégis jelkép, legalábbis e sorok írójának. A
vízpart, a fák, a fények, a kishíd és egy férfi és egy nő: a
festő számára a szülőföld
megejtő hangulata, a vallomás, a bölcs beszéd. Arról,
hogy a többi is mind az, a
Sorsemlék
ódonsága,
a
Szeretet mintha repülne ég és
föld között, és azt mondaná:
ebben a szeretetben leszel
ember igazán. Olyan, mint a
Piéta, az erő és a tragédia
kiáltó szimbóluma, vagy a
Híd útkereső látványa 1986ból, ahol a világ mintha nem

BÉKÉSI ÚJSÁG HÍREKKEL, KÉPEKKEL, TUDÓSÍTÁSOKKAL AZ INTERNETEN –

Jó hangulatú díjátadó
Ketten kapták a Nefelejcs Egyesület díját
A helyi kultúrában és oktatásban kimagasló munkásságért március utolsó napján adta át díjait az idén hétéves Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú

FOTÓ: SKULTÉTI IMRE

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Sokan voltunk. Kétszázan? Annál is többen? A
Galéria nagyterme pompát öltött, és hatvan
képpel ünnepelte a
város szülöttének, Csuta
György festőművésznek
60. születésnapját. És
nemcsak azt, hanem a
művész nagy válogatását, művészetének legizgalmasabb, legszebb,
legigazabb alkotásait.

ADOK – KAPOK
Személyes kapcsolatainkban hajlamosak vagyunk úgy viszonyulni embertársainkhoz, ahogyan ők viszonyulnak hozzánk.
Cselekedeteink, viselkedésünk mozgatórugóját általában a
velünk való bánásmód határozza meg. Készek vagyunk szerető
magatartásra, ha másoktól is ezt kapjuk, ellenkező esetben azonban feljogosítva érezzük magunkat arra, hogy durvák, kemények, szeretetlenek legyünk. Vagyis: adok, ha kapok! Ennek a
gyakorlatnak következményeként kapcsolataink egyre ridegebbekké, szeretetlenebbekké válnak. Hogyan változhatna ez meg?
Jézusnak van egy forradalmian új tanítása: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták”
(Máté 7:12). A Szentírás nem a cselekedetek viszonzását tanítja,
hanem a megelőlegezett jócselekedetekre bátorít! Hogyan lehetnénk képesek erre? Csak úgy, ha Isten felénk áradó szeretetét mindennap felismerjük. Így a mások felé irányuló szeretetünk a Tőle
kapott szeretet továbbadása lesz már. Tehát: adok, mert kapok!
Bicskei Róbert lelkész

Az egyik kitüntetett, Barócsi Attiláné. A másik Nefelejcs-díjat idén
Farkas Lászlóné kapta.

Egyesület. A díjat (nefelejcs
motívummal ellátott aranymedált) ezúttal Farkas Lászlóné Rózsa nyugalmazott iskolaigazgató, valamint Barócsi
Attiláné Ildikó óvodapedagógus és néptáncoktató vehette
át a Galéria nagytermében
megtartott ünnepség keretében. A műsorban a Békési
Kistérségi Iskola Székhelyintézményének énekkara, Szeverényi Barnabás tanár, Lipcseiné Kun Ildikó és Mahovics
Tamás néptáncosok, az Alapfokú Művészeti Iskola furulyaegyüttese, Barócsi Janka, a
Korona úti tagóvoda néptáncosai, továbbá Bereczki Julianna és zenésztársai (Fontana
együttes) működtek közre.

is itt lenne, hanem egy felismerhetetlen tájon, de ott a
híd, és odavezet. A Csodaszarvas is valahonnan innen
érkezik, legendák útjain. Ki
mire gondol. Máshol Zsuzsanna és a 60-as vének groteszk komédiája állít meg,
később a Sátán kutyája 2010ből. Téglavörös színvilága
megrázó azonosság a kétlényegű ember lehetséges átváltozásaival. Végül – kétségtelen – mind a hatvan képet
átfogó érzelem: az igaz művészet az emberért van. Ezerféleképpen.
Sass Ervin

www.bekesiujsag.hu

Szépkorú
köszöntése

A napokban köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Izsó Gábor polgármester Baricsa Andrásnét. A látogatás alkalmával a szépkorú asszony
elmondta: kétszer ment férjhez, de gyermeke nem született, így most egy
kedves család gondoskodik róla.
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A nap 24 órája…
Beszélgetőtársam Balikó György gépjárművezetés-oktató, aki - talán nem túlzás mondani - a nap
24 órájában elfoglalt, él a hivatásának. Nekem
ugyan nincsen jogosítványom, de ha rászánnám
magam a megszerzésére, oktatómnak biztosan a
nyugodt, barátságos és másokat is megnyugtató
egyéniségű Györgyöt választanám. Mitől is olyan
sikeres oktató, és milyen ember is ő? Kiderül a
beszélgetésünkből.
tek a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Autósiskolájának vezetésére. Sze-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

– Te elsősorban tanár vagy.
Mi hozott e pályára?
– A pályára az élet sodort
annak idején. Szűkebbek voltak
a lehetőségek. Természettudományos érdeklődéssel talán mehettem volna másfelé is,
de én itt kötöttem ki. Nem volt
ez direkt pályaválasztás, de már
25 éve vagyok tanár. Jelenleg
két iskolában tanítok fizikát az
ifjúságnak: a kistérségi általános iskola Székhelyintézményében és a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézményben.
– Eszerint a gépjárművezetés oktatása másodállás?
– Mikor behívtak katonának, a parancsnoki autót kellett vezetnem, és olyan sokat,
napi többszáz kilométert,
hogy közben megtetszett ez a
dolog. Akkor szereztem tapasztalatot a járművezetésben. Leszerelés után beiratkoztam az MHSZ szakoktatói tanfolyamára, és azt elvégezve dolgoztam oktatóként
az iskolai munkám mellett.
Egyéni vállalkozó 1995-ben
lettem. Egy éve pedig felkér-

ebben a mai felgyorsult világban is tud türelmes és empatikus lenni a közlekedésben.
Szerintem az a rossz sofőr, aki
mindenhová és mindenáron
gyorsan és elsőként akar odaérni. Az én munkám során
még sosem fordult elő, hogy
valaki ne tudta volna megszerezni a vezetői engedélyt, legfeljebb több időt kellett rászánnia.
– Minden tanárnak van egy
kedvenc sztorija. Mi a tiéd?
– Szívesen gondolok vissza

mélygépkocsi és az iskola jellegéhez illő mezőgazdasági
vontató képzéseket irányítom. Nemcsak a tanulóifjúságot, hanem bárkit, aki érdeklődik, felkészítem a vizsgára.
Az elmélet, a gyakorlat egyaránt az én asztalom.
– Szerinted milyen a jó vezető és milyen a rossz?
– Nyilván az a jó vezető, aki

egy békéscsabai fiatalemberre,
aki megszerezte a jogosítványát, de autója nem lévén, sokáig nem vezetett. Végre elérkezett a nagy pillanat, és
megvehette az áhított járművét. Tudta, kiesett a gyakorlatból, ezért a szalonban kérte, ajánljanak neki oktatót,
akivel gyakorolhatna, és ők
engem említettek neki. Meg-

tetszett neki, ahogyan gyakoroltunk, és azt mondta, hogy
ha a felesége is jogosítványt
akar szerezni, hozzám küldi.
Fél év múlva meg is keresett a
fiatalasszony.
– Milyen gyakorlati tanácsot
adnál a gépjárművezetőknek?
– Igyekezzen a tudását szinten tartani, az elméletit és a
gyakorlatit egyaránt! Ne higgye
azt, hogy ő már mindent tud!
– Ennyi elfoglaltság mellett
van szabadidőd? A családod
hogy viseli ezt a hajtást?
– A családom nehezen viseli, pedig már visszafogom magam. Tartják otthon a frontot.
Tolerálják azt, hogy engem
gyakorlatilag a nap 24 órájában szoktak keresni. A feleségem gyógyszerész, a nagylányom tavaly végezte el a Zeneakadémiát, és van két kicsi
gyermekünk is, egy hatéves
fiú és egy négyéves kislány. Jól
viselik a helyzetet, pedig most
még egyetemre is járok, meg
vizsgabiztosként is le vagyok
kötve. Néha a kollégákkal,
például a Balog-testvérekkel
kosarazok, de bizony sokszor
előfordul, hogy elkések. A pihenés napja egyedül a vasárnap, és az szigorúan a családé.
Igazodom a családi programokhoz, legyen az uszoda,
kert, kirándulás.
Gugé
Következő lapszámunknak interjút közlünk Kádasné Öreg Juliannával, a Szociális Szolgáltató
Központ igazgatójával.

Kató néni, a 100 éves tanítónő
PEDAGÓGUS SORS

Tanyán és külterületen is hazafias szellemben tanított

Ebben az évben, novemberben tölti be 100. életévét
Bereczki Lajosné Kató néni,
ha Isten is élteti. Itt nőtt fel
Békésen. Itt is érettségizett a
békési református gimnázi-

umban, 1931-ben. Ekkor még
főleg fiúk jártak a református
gimnáziumba. Az ő osztá-

lyukba is csak három lány
járt. Kató néni már ekkor is
hazafias gondolkodású volt.
Dr. vitéz Durkó Antal Levelek
egy kis vidéki városból című
művében leírja, hogy „arra

volt kíváncsi, hogy érez, mit
gondol, mit hajlandó tenni
egy-egy kisdiák Csonka-Ma-

gyarországért. (1925-öt írtak
ekkor). 15 percnyi idő adott a
tanár úr, ezalatt írták fel gondolataikat. Kató néni a következőt írta 13 évesen: „Magyarország most nagyon szomorú
helyzetben van. Ha az ellenség betörne, a férfiak mennének a hazát megvédeni. Mi,
leányok nem mehetnénk a
csatába. Ezért tanulunk szorgalmasan, hogy ezzel segítsünk a hazán. Ha azonban
mégis szükség lenne ránk, mi
is mennénk a katonáknak
főzni, sebeket bekötözni.”
Tanítói pályáját Kamutpusztán, a Kovács-majorban
lévő iskolában kezdte. Legtovább Békésen tanítóskodott, a külterületi Hunyadi
téren. Majd bent a központban a 3. számú Általános
Iskolában. Napközis nevelőként is dolgozott. Nyugdí-

jasként pedig a Vésztő melletti Fancsika pusztán nevelte, oktatta a tanyasi gyerekeket. Legtovább az ősi Bereczki házban élt, a Teleki
utcán. (Jelenleg használt
ruhák boltja.) Különösen szívén viseli az elszakított magyarság sorsát. Ezért is utazott Erdélybe a magyar történelmi városok műemlékeit
megtekinteni. Teleki utcai
lakásában a párnákat erdélyi
magyar népi motívumok díszítették. Átlag feletti intelligenciájú hölgy. Választékos
stílusa kellemessé teszi a vele
való társalgást. Istenbe vetett
hitét megőrizte. Kató néni
jelenleg nem él Magyarországon, a Kanadában élő családjához költözött.
Isten áldását kérjük a
legöregebb békési pedagógus
életére.
Bíró György

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
A mai magyar társadalmi és
gazdasági problémák magukkal hozták annak a szükségességét, hogy a rászorulók részére igénylés esetén naponta egy
tál meleg ételt jutassuk. Nincs
ez másképpen Békés városban
sem. Békés Város Önkormányzata elhatározta, hogy a
jövőben is segíti azokat a személyeket, akiknek problémát
okoz, hogy meleg ételt tudjanak fogyasztani. Ezért folyik a
családok, idősek, rokkantnyugdíjasok, fogyatékkal élők,
pszichiátriai vagy szenvedélybetegek vagy rendkívüli élethelyzetbe került jogosultak
szociális étkeztetése, akik
anyagi, egészségügyi illetve
mentális okokból nem tudják
megoldani saját ellátásukat.
Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt tudunk

biztosítani, melyet az igényléshez legközelebbi Idősek
Klubjából lehet elvinni. Indokolt esetben (nehezen mozgó
személyeknél) kiszállítást tudunk vállalni.
Az ebéd térítési díja kedvezményes, hiszen az állam is
támogatást nyújt az igénybevevőknek. Az így biztosított
kétfogásos ebéd ára 345 Ft, de
jövedelmétől függően a térítési díj jelentősen csökkenhet.
Természetesen gondoltunk
azokra is, akik valamilyen
betegségben
szenvednek,
részükre igény szerint diétás
étkeztetést tudunk biztosítani. Várjuk érdeklődését!
Érdeklődni lehet Kis
Ilonánál, az idősellátás vezetőjénél a Jantyik utca 1. szám
alatt, vagy a 66/411-562-es
telefonon.

Nagy Ivett
fergeteges koncertje
VIGADÓ Sokan voltak a békési zenebarátok is
A békéscsabai Jókai Színház Vigadójában került sor
Nagy Ivett hegedűművész és
Győrfi Laura zongoraművész

it Békésen, és Budapesten, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen fejezte be 2004ben, ahol kitüntetéses hege-

koncertjére április 2-án. A
koncerten szép számmal voltak Békésről is zenebarátok,
akik már régóta figyelemmel
kísérik Nagy Ivett művészi
pályafutását. Megtisztelte az
előadást jelenlétével városunk
polgármestere, Izsó Gábor és
alpolgármestere, Dr. Pálmai
Tamás is.
Nagy Ivett édesanyjánál,
Nagyné Bodon Ilonánál kezdte alapfokú zenei tanulmánya-

dűművészként végzett, és
tanári diplomát is szerzett.
A koncerten partnere, a
zongorista Győrfi Laura Erdélyben, Nagybányán született, ő 2010-ben szerzett diplomát a fővárosban. A két
művész „Magyar estjén” kizárólag magyar szerzők műveiből játszott: Vecsey Ferenc, Ligeti György, Liszt Ferenc,
Kodály Zoltán és Bartók Béla
darabjait.
Zsombok Imre
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Műalkotás jár a legnagyobb összeget adományozónak
ÁLLATVÉDŐK

Jármûfelújításra és a mindennapi munkájukhoz gyûjtenek
összegyűjtött pénzből a
tavaly, szintén adományként
kapott, működésükhöz nélkülözhetetlen gépjárművüket újíttassák fel és műszaki
vizsgáztassák.
A szervezet évente kb. 300400 gazdátlan állatot juttat
új, szerető otthonba, illetve
gondoskodik a megfelelő ál-

Anyagi gondjaik miatt
ezekben a hetekben célzott
adománygyűjtésbe fogtak a
békési állatvédők. A 2007ben alakult „Esély” Állat- és
Természetvédő Közhasznú
Egyesület adománykérésével
a vállalkozókat és a magánszemélyeket igyekszik megszólítani. Céljuk, hogy az

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
Ház eladó nagy udvarral 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.
Háromszobás, belül felújított kockaház
eladó. Érd.: Szív u. 3. Tel.: 30/65-40-742.
Építési telek eladó Békésen, a Bocskai u.
16 szám alatt. Érd.: 66/645-361.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Kamuton ház áron alul eladó. 70/539-09-40.
Fáyn felújított, földszinti lakás eladó vagy
kocka téglaházra cserélhető. 30/51-80-728.
Összkomfortos, egyszobás, kertes, gáz +
vegyes tüzelésű, nagy udvaros házam elcserélném egyszobás tömblakásra. Tel.:
30/40-30-803.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Ház eladó, vállalkozásra alkalmas melléképülettel. Magyari u. 41. Tel.: 70/50936-08, 20/98-33-487.
Felújított családi ház szép környezetben
eladó vagy tömblakásra cserélhető. Tel.:
30/894-83-84.
Bontásra ház eladó nagy udvarral. Érd.:
30/844-90-72.
Háromszobás kertes ház eladó, első emeletig cserélhető. Érd.: 66/415-439.
Első emeleti, 2 + félszobás lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. 70/947-35-04.

Békésen, a Lengyel Lajos utcában padlásszobás, összkomfortos ház sürgősen
eladó. Tel.: 30/506-31-85.
Garázs eladó. 70/360-08-25.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal vagy
nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Kétszobás, nappalis, felújított tégla kockaház eladó. 70/36-55-789.
Építési telek eladó. 70/36-55-789.
Borosgyán III. tavon tórész eladó. Érd.:
70/562-75-68, este.
Ház eladó a Magyari utcában. 70/212-03-89.
Parasztház eladó a Dózsa György utca 21.
szám alatt. Érd.: 30/478-56-66.
Első emeleti 2 + félszobás lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. 70/947-35-04.
Békésen, a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Sürgősen, jó áron eladó régi építésű, összkomfortos családi ház. 30/95-27-364.
OTP fölött háromszobás, kéterkélyes, felújított lakás, áron alul eladó. 70/360-08-25.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
Akácfa u. 1. szám alatti családi ház eladó.
Érdeklődni ott.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Malomasszonykertben sürgősen eladó
téliesített nyaraló 750 ezer Ft-ért. Víz, villany van, bekerítve, pincével. Tel.: 70/57806-55 vagy 20/436-46-20.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen egyszobás, vegyes falazatú ház
sürgősen eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Félkomfortos, régi ház sürgősen eladó a

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI 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: 2012 ÁPRILIS 24. KEDD 12 ÓRA.

latorvosi ellátásukról, élelmezésükről. Az egyesület tagjai
önkéntes munkában, szabadidejükben, sokszor saját költségükre végeznek el minden
feladatot. Ezért kezdtek gyűjtésbe.
Akciójukat
meghallva
Püski Sándor békési grafikusművész egyik alkotását aján-

Apróhirdetések
Kopasz utca 10. alatt, Irányár: 3,4 millió Ft.
Érd.: Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen, a Drága utcán, egyszobás,
összkomfortos, parasztház kis melléképülettel és garázzsal azonnali beköltözéssel eladó. Irányár: 3,4 millió Ft. Tel.:
30/235-02-65.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Kis kertes családi ház eladó. Összkomfortos (gáz + vegyes tüzelés). A Köröshöz közel van, ezért nyaralónak is
kiválóan alkalmas. Érd.: 70/281-08-77.
Irányár: 4,9 millió Ft.
Békés, Veres Péter téren, V. emeleti, erkélyes, egyedi gázkazános lakás eladó vagy
kertes házra (ráfizetéssel is) cserélhető.
Irányár: 5 millió Ft. Tel: 70/204-28-28.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a belvárosban, földszinti, egyszobás, erkélyes, egyedi mérőórás
lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
20/912-32-43.
A Szegedi u 18. szám alatti ház sürgősen
eladó. Két szoba, két konyha, fűtés: vegyes tüzelésű kazán. Irányár: 5,5 millió Ft.
Tel.: 70/588-04-67.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 5,8
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
Veres P. tér 6-ban eladó vagy cserélhető egy
egyedi átalakítású 2,5 szobás, erkélyes,
egyedi kombigázkazános lakás. Irányár 5,8
millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.
A Széchenyi tér 2-ben 2,5 szobás, II.
emeleti, 65 m2-es, azonnal költözhető, világos lakás eladó 6,4 millió Ft-ért.
70/234-64-19.
Az Ady 14-ben első emeleti, másfél szobás
lakás eladó vagy kiadó. Irányár: 7,5 millió
Ft vagy 25 ezer Ft/hó. 70/77-69-256.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/4404-903.

Békésen négyszobás ház, két generációnak vagy vállalkozásnak, nagy mellékhelyiségekkel, városközponti részen sürgősen eladó, vagy cserélhető kisebbre. Ár: 9
millió Ft. Érd.: 30/260-54-21.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis kertes családi ház garázzsal, gazdasági épületekkel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra cserélhető egy teljesen felújított téglaház fűthető garázzsal a fürdő és Dánfok vonzáskörzetében. Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.:
66/417-560, csak hétvégén.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

A Bethlen Gábor u. 10. számú, 120 m2-es ház
eladó. Központi gázfűtés, ipari áram, szép
kert. Ár: 15,8 millió Ft. Tel.: 20/48-75-470.
INGATLANT KERES

Kertet kis házzal vagy tanyát vennék Békésen havi 30-40 ezer Ft részletfizetéssel
(ügyvéd közreműködésével). Tel.: 20/4341-480.
Városhoz közel összkomfortos kiadó kertes
házat kereset 15 ezer Ft-ért. 30/ 519-17-41.
Kiadó házat keresek, minimum 5 szobásat,
ezek lehetnek félszobák is. 30/847-81-44.

KERT
Eladó 1,5 ha 38,80 AK szántóföld Tarhos
külterületén, Féltőben. Tel.: 20/387-39-79,
30/978-65-91.
Hőzső utca elején zártkert eladó. Érd.:
30/654-07-42.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Malomasszonykertben (5. dűlőben) 3
kvadrát, ősszel szántott veteményes kert
sürgősen eladó. Tel.: 70/944-52-51.
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0036/24. hrsz.
szántóföld. 20/387-39-79, 30/ 978-65-91.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Karacson 3. emeleti, 59 m2-es, parkettás, egyed víz-gázórás lakás eladó. Világos helyiségek. Ár: 8,2 millió Ft. Tel.:
20/48-75-470.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson SR-50 (Robogó) 4 sebességes, és
Simson S50-N 3sebességes kismotorok
kitűnő állapotban eladók. 70/ 538-56-30.

lotta fel, melyet az az adományozó magánszemély vagy
vállalkozás kaphat meg, aki/
amely a legnagyobb összeggel
támogatja az állatvédő egyesületet.
Az „Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú
Egyesület közhasznú lévén,
támogatóinak igazolást küld

a befizetett adományokról.
A gyűjtés április 30-ig tart.

MZ motorkerékpárt vennék bontásra maximum 5000 Ft-ért. Tel.: 20/228-58-66.

szárny, gyűjtőnek varrógép, spájzablak +
ajtó. Érd.: 20/49-41-688.
Eladó: háromfázisú terménydaráló, csirkekása daráló, búvárszivattyú, elektromos
és benzinmotoros vízszivattyúk, mázsa,
oszlopos fúrógép, kombinált hűtő és egyebek. 30/415-50-95.

ÁLLAT
10 db méhcsalád NB-kaptárban eladó.
Érd.: 70/219-79-33.
Bárányok eladók. 70/343-73-36.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
HIDRAULIKA szerelésben járatos,
legalább 10 éves szakirányú gyakorlattal rendelkező gépszerelőt keresünk békési munkahelyre. Önéletrajzokat elektronikus levélben a
szerkesztőség címére (bekesiujsag
@globonet.hu) kérjük eljuttatni.
AUTÓVILLAMOSSÁG szerelésben
járatos, legalább 10 éves szakirányú
gyakorlattal rendelkező szakembert
keresünk békési munkahelyre. Önéletrajzokat elektronikus levélben a
szerkesztőség címére (bekesiujsag
@globonet.hu) kérjük eljuttatni.
Nincs könyvelője?
Teljes körű könyvelés gazdasági
társaságok, alapítványok, egyéni
vállalkozók részére. Adóbevallások
készítése magánszemélyeknek.
Békés, Hőzső u. 50. Tel.: 30/522-4713. Időpont egyeztetés szükséges!

EGYÉB
28-as régi Csepel férfikerékpár újszerű
állapotban eladó. Érd.: 20/943-41-13, 16
óra után.
Samsung monitor eladó 10 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
150x150 cm-es ablakok tokkal, emeletes
lakásból való üvegezett ajtólapok különféle méretben eladók. 30/578-63-80.
Eladó GRACO hintaszék 13kg-ig, utazó
bébi kiságy. Érd.: 30/696-79-01.
10 mázsa búza eladó, akár kisebb tételben
is, valamint kisbálás búzaszalma eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Használt hófogó cserép eladó. 30/976-38-76.
40 db nagy akácfatuskó kiásás után elvihető Tarhoson. 30/232-29-89.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 8
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Háromszemélyes kihúzható ágyneműtartós rekamié + 2 db fotel újszerű állapotban 35 ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, tágulási tartályok. Tel.: 30/376-69-16.
Eladó: lányka BMX kerékpár, 8 db ablak-

Adószám: 18392607-1-04.
Számlaszám: K&H Bank
10402025-0002204600000002.
Telefon: 70/947-35-04 (Kocsorné
Szabados Erika, elnök).

Kertrendezést, sövénnyírást, fűnyírást, gyümölcsfa-, szőlő-, és rózsametszést, kertépítést és szaktanácsadást vállalok. 20/886-27-81.
Töltésnek való beton, tégla, föld ingyen elvihető Muronyból. Tel.: 70/77-37-106.
Bútorra, ruhaneműre, konyhai eszközökre,
hűtőre, mosógépre üzemképtelen állapotban is szükségem lenne. Tel.: 20/228-58-66.
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzemképtelen dolgait, fa és fémhulladékait. Tel.: 20/629-28-38.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/629-28-38.
Eladó egy háromrészes ülőgarnitúra, ágyneműtartós és ágyazható, megkímélt állapotban 30 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Dzsungelmániás matricák eladók, Szafarimániás matricák elcserélhetők. Kopasz
u. 23. Tel.: 70/586-26-90, délután.
3 db új zuhanykabin üveg, 80x80-as bontott zuhanytálca eladó. 30/578-63-80.
Eladó: 22-es húsdaráló, terménydaráló,
üst. Érd.: 66/415-439.
Eladó: Goldstar tévé, Karancs 3T gáztűzhely, hűtőszekrény. Egyben 20 ezer Ft,
külön-külön 7 ezer Ft. Érd.: 30/827-04-87.
Eladó: 80 MTZ hengerfej, vízszivattyú,
gerendák. Tel.: 30/322-06-59.
Lemezcsónak eladó. irányár: 38 ezer Ft.
Érd.: 70/94-10-558.
Háromkerekű rokkantkocsi eladó. Irányár:
12 ezer Ft. Érd.: 70/94-10-558.
Fatüzelésű bojlert vennék. 70/540-73-39.
Eladó: gáztűzhely, gyermekkerékpár, női
felnőtt kerékpár, színes tévé, gyermek és
felnőtt ruhaneműk, lábbelik. 70/245-51-39.
Bontásból föld elvihető. 30/844-90-72.
Aranyeső, jázmin, labdarózsa, mályvacserje (hibiszkusz) csemete, hunyor,
cserjésboglárka, fagyálló kaktuszok,
krizantém tövek eladók. 20/355-77-26.
Eladó: bejárati ajtó tokkal, középen üvegcsíkkal, zsalugáteres üveglapok, 90 x 240
cm üveges teraszajtók. 30/578-63-80.
Kisiparilag készült ablakkeretek bontásból,
üvegezve eladók. 66/412-070, délután.
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Megyei Fuvolaverseny
békési sikerekkel
A Békési Kistérségi Iskola
Alapfokú Művészeti Iskolája
idén második alkalommal
adott otthont a Megyei Fuvola-

vészeti Karának egyetemi
tanára, Sutyinszki Beáta fuvolaművész, a piliscsabai Alapfokú Művészeti Iskola és a váci

szönetet mondott az Alapfokú
Művészeti Iskolának a verseny
színvonalas lebonyolításáért.
A Békési Alapfokú Művé-

Egy nyelvet beszélünk
SZÓTÁR ÉS PISZTOLY
Van egy mondat, amiről azt állítják, hogy
finnül és magyarul ugyanazt jelenti: jön a
vonat. Az egyik szépséghibája a városi
legenda szerint, hogy a jön a vonat, a vonat
meg a jön finnül, a másik szépséghiba pedig,
hogy ha utánanéznek egy szótárban (és
Öveges professzor hangján már hallom is:
„Minden háztartásban akad egy finn szótár…), hamar feltűnik, hogy nincsenek is
ilyen szavak. De a hasonlóság nem egészen
elvetendő, ugyanis a junanvaunut azt jelenti:
vasúti kocsik, amit egy zsúfolt pályaudvaron
könnyen lehet „jön a vonat”-nak érteni.
A finn és az észt nyelv annyira hasonló,
hogy az utca embere is meg tudja értetni
magát a másik nyelven – hacsak közbe nem
jön valami. Azt mondják, ha a színpadon

van egy pisztoly, akkor az feltétlenül el fog
sülni – hát itt is elsült, azaz történt egy picike nyelvi félreértés. Történt egyszer, hogy
finn tanár érkezett egy észt technikumba,
visszautasította a tolmácsot, és azonnal felment a tanterembe, hóna alatt egy értékes,
üvegládába csomagolt szemléltetőeszközzel:
egy gép kicsinyített másával. Kisvártatva
azonban kihívták, ő meg a tanulók lelkére
kötötte, hogy az üvegdobozt nem szabad
kinyitni – ami észtül viszont azt jelentette,
hogy nem lehet kinyitni. Amikor visszatért,
a növendékek büszke mosollyal bizonyították az ellenkezőjét, valamint azt, hogy az
emberiség tíz százaléka okos, a maradék
meg erős…
Szilágyiné Szabó Ágnes

A díjazott gyerekek, valamint a zsűri tagjai a megyei fuvolaversenyt követően.

versenynek. A rangos eseményre a megye 11 művészeti iskolájából összesen 51 versenyző
érkezett, akik hét korcsoportban mérték össze tudásukat,
felkészültségüket. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester
köszöntő szavai nyitották meg.
A versenyt háromtagú szakmai zsűri értékelte: Matuz
István Kossuth-díjas fuvolaművész,
a
debreceni
Tudományegyetem Zenemű-

Konzervatórium tanára, valamint Kozma András fuvolaművész, a debreceni Kodály
Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola tanára. Az ünnepélyes eredményhirdetésen a
zsűri elnöke, Matuz István jó
tanácsokkal látta el a fiatal
tehetségeket, majd zárszóként
Kis Eszter, a kistérségi iskola
igazgatója köszönte meg a felkészítő tanárok és a zsűri egész
napos munkáját, valamint kö-

szeti Iskola eredményei: Kelemen Kitti 2. korcsoport II.
díj, Budás Tímea 3. korcsoport
III. díj, Weigert Rebeka 5. korcsoport II. díj.
Timkó Sára kimagasló felkészítő munkájáért tanári
különdíjat, Kovács Gabriella
zongorakísérői különdíjat
kapott.
A szervezők ezúton is szeretnék megköszönni a támogatók önzetlen segítségét.

Népdaltanulás és szólásismereti
vetélkedő a Magyar Napokon
A közelmúltban rendezte
meg a Karacs Teréz Tagintézmény magyar munkaközössége a Magyar Napokat, folytatásaként a Szegedi Kis István
Református Gimnázium által
megrendezett magyar napoknak. Az első napon békési népdalokat tanulhattak a gyerekek
Hégely Laci bácsival. Ehhez
kapcsolódott egy rajzpályázat
is, amelyben a „Még azt
mondják, kis Bíkísen nincs
ártézi kút” kezdetű népdal szö-

vegének illusztrálása volt a feladat. A nyertes Domokos Zoltán 7/a osztályos tanuló lett,
akinek a rajzát bekereteztetjük
és kiállítjuk iskolánkban. Másnap megtelt iskolánk ebédlője,
hiszen délután a SZÓLÁSVIRÁGOK című szólásismereti vetélkedőre került sor. A
gyerekek két korcsoportban
játszhattak. A játékos feladatok megoldása sok vidám percet szerzett mind a résztvevők,
mind a zsűri számára. Ered-

mények az 5-6. osztályos korcsoportban: I. helyezett: Okostojások, II. helyezett: Hunok,
III. helyezett: Bolond lyukból
bolond szél fúj csapata. Eredmény a 7-8. osztályos kategóriában: I. helyezett: Mini-mini,
II. helyezett: Romlott sütik,
III. helyezett: Mókustojások
csapata lett.
Jövőre újra megrendezzük a
Magyar Napokat.
A Karacs Teréz Tagiskola
magyar munkaközössége

Április 18. szerda 17 óra
Előadás Örkény István író születésének 100. évfordulója emlékére.
Könyvtár
Április 19. csütörtök 16 óra
KÉSZ-díj átadó ünnepsége.
Galéria
Április 20. péntek 8-13:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ
Április 26. csütörtök 17 óra
Bölcsődék Napja. Bogár Éva, a Békéscsabai
Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója
tart előadást A bölcsődék története címmel.
Díjátadó a bölcsődék nyugalmazott és még aktív
munkatársai részére.
Kulturális központ

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 18-30. KÖZÖTT
Április 28. szombat 18 óra
Békési FKC - Eger SE férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
Április 29. vasárnap 18 óra
„Az Én hangom” énekverseny döntője. A válogatón kiválasztott 19 versenyző végső erőpróbája neves zsűri előtt. Zsűritagok: Vastag Csaba, Vastag Tamás, D. Nagy Lajos, Varga Viktor,
Hevesi Imre, Tomi és mások. Felnőtt belépő:
1500 Ft/fő, Békés Kártyával 1000 Ft/fő. Diákjegy: 800 Ft/fő, Békés Kártyával 600 Ft/fő.
Kulturális központ

Április 30. hétfő 10-16 óra
Történelmi Íjászverseny és Családi Nap. Bemutatók, játszóház, családi vetélkedők, zenés fellépések. Belépés: 200 Ft, 8 év alatt ingyenes.
Dánfoki Üdülőközpont

Egyenlő Bánásmód Hatóság kihelyezett ügyfélfogadása
Kihelyezett kistérségi ügyfélfogadást tart az Egyenlő
Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálata Békésen április 27én, pénteken 9-13 óra között a
Polgármesteri Hivatalban.
Azokat várják, akik például
nemük, faji hovatartozásuk,

fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, vallási meggyőződésük, politikai véleményük,
családi állapotuk, szexuális
irányultságuk, vagyoni helyzetük vagy más miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesültek. Számukra tájékoztatást

adnak arról, hogy jogsértés
esetén milyen lehetőségeik
vannak a jogérvényesítésre.
A hatóság munkatársa, dr.
Bodnár Beáta Szarvas, a
Szabadság tér 12. szám alatt
csütörtökönként 12:30-16:30
között érhető el.

Tájékoztató a dohányzás szigorításáról
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény módosítása és a
hatályos rendelkezései
alapján 2012. január 1től nem szabad dohányozni többek között a
munkahelyen, közösségi közlekedési eszközökön,
köz területi
játszótereken, továbbá
a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres

távolságon belül. Tilos a
dohányzás közterületen a
közösségi közlekedés eszköz igénybevételének
céljából létesített, illetve
erre kijelölt megállóban, várakozóhelyen,
illetve annak határvonalától számított 5
méteres távolságon
belül.
Dohányzóhely nem
jelölhető ki a munkahelyek zárt légterű
helyiségeiben. Nyílt
légtérben sem jelölhető ki dohányzó hely a közoktatási intézményben, gyermek-

jóléti, gyermekvédelmi intézményben, egészségügyi intézményben.
Mindezekre tekintettel felhívjuk a dohányzó állampolgárok figyelmét, a fenti rendelkezések betartására, mert a
szabályok megszegése estén
20-25 ezer forintos pénzbírsággal járó büntetést szab ki
az eljáró hatóság.
Kérjük az ügyfeleket, hogy a
közintézmények területére
(Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Iskola, stb.) történő belépés
előtt, időben gondoskodjanak
a dohányzás megszüntetéséről.
Polgármesteri Hivatal
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Kerékpáros teljesítménytúra

Elkezdődött az
atlétikaszezon

Az országos junior félmaraton versenyben bronzérmes békési csapat.

rosszul állították fel. Hosszadalmas viták után törölték az
idei ifjúsági, junior és felnőtt
országos bajnokságokat, és
csak a serdülőknek rendeztek
úgynevezett seregszemlét. A
közelmúltban először az egyéni bajnokságot rendezték meg
Budapesten. A Békési DAC
sportolói közül Nyeste Ágnes
a 15 évesek között magasugrásban 145 centiméterrel a negyedik lett. A 14 évesek között Veres Fanni 145 centiméterrel az ötödik, míg Gyöngyösi Terézia távolugrásban
461 centiméterrel szintén
ötödik helyezett.
Az összetett bajnokságon a
serdülők három évfolyama
együtt versenyzett. A 30 fős
mezőnyben Nyeste Ágnes két

jegyezni, hogy akik megelőzték a békési lányokat, egytől
egyig kitűnő körülmények
között edzenek, míg a mieink
csak a versenyeken húzhatnak
fel szöges cipőt.
Elkezdődött a szabadtéri
szezon. Székesfehérváron rendezték meg a kismaraton országos bajnokságot, orkánszerű szélben. A Békési DAC történetében először indult junior félmaraton csapat, akik a
21,1 kilométert remekül és
egyben hősiesen teljesítették.
A Botos Zsolt, Pásztor László,
Sós Ádám és Kovács István
alkotta csapat a bravúros harmadik helyen ért célba.
A versenyzőink edzői: Veres Zsolt, Kis-Kovács Károly,
Rácz András.

Egyéni csúcsait javítva
diákolimpiai bajnok Csató István
Az érettségi előtt álló Csató
István nagyszerű egyéni csúcsokkal és győzelemmel búcsúzott a diákolimpiai versenyektől. A verseny során szakításban
115 kg-ról 118 kg-ra, majd 120
kg-ra javította egyéni legjobbját. Lökésben a 140 kg-os leg-

Horgász
szemmel
LEBEGŐ CSALI
A pontyhorgászat apró
trükkje a lebegtetett csali. Ez
nem új keletű, persze újabb
ízeket és formákat időnként
piacra dobnak a gyártók. Sokféle formájú és illatú lebegő
csali létezik, klasszikusak a
puffasztott búzából és rizsből,
gyöngykukoricából készülő és
egyéb lebegő pelletek. Használatuk igen egyszerű: csak a
horogra kell tűzni, esetleg egykét szem csontival vagy gilisztával kombinált csaliszendvicscsel lehet még a halak étvágyát
felkelteni. Miért is érdemes lebegő csalit alkalmazni? Azért,
mert a halak általában a fenéken keresnek táplálékot, de
sokszor vannak olyan állapotban, amikor nem a fekvő, inkább a lebegő szemcséket szedegetik. A puffasztott csalikhoz speciális öblös horgot célszerű használni, hiszen a csalit
a horog öblébe fűzzük. Akasztáskor csak az öblösebb horog
tud a hal szájába biztosan
akadni. Szerelési alkalmazás:
hagyományos etetőkosaras szereléket használjuk, hiszen ez
csalja a horog köré a pontyokat, kárászokat. Az előke hoszsza 5-15 cm között változó lehet, a kapások nagy része ezzel
megfogható, és jól is akad.
Szekerczés Sándor

jobbját először 143 kg-ra, majd
145 kg-ra javította. Közben
összetettben is javított 10 kg-ot,
összeredménye: 265 kg. A junior korcsoport /18-20 évesek/ 94
kg-os súlycsoportjának diákolimpiai bajnoka tehát a Békési
TE súlyemelője, Csató István.

Fregolina Kupa hetedszer

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Izsó Gábor polgármester köszöntő szavaival kezdődött meg a minap rendezett VII.

Fregolina Kupa Tánciskolások táncversenye
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. 98 pár lépett a táncparkettre ezen a
rendezvényen, táncaikat neves zsűri értékelte. Ezúttal a békési Fregolina Társastánc
Klub táncosai egy dobogós helyezést szereztek. Gyermek standart táncokban (angolkeringő, tangó, quickstep, bécsi keringő) Kovács Bálint és Varga Laura Tímea a III.
helyen végzett.
A verseny főszervezését most is Kenyeres
Csaba táncpedagógus vállalta, természetesen a
kulturális központ munkatársainak közreműködésével. A díjakat Mucsi András, a megyei
közgyűlés alelnöke adta át.
Zs. I.

„Békésen Békésen” elnevezéssel rendezi meg a Magyar
Kerékpáros Túrázók Szövetsége, a Körösök Régió Természetjáró Egyesület és Békés
Város Önkormányzata kerékpáros teljesítménytúráját május 19-én, szombaton. Az
indulás és érkezés helyszíne:
Békés-Dánfok. A túrák 8-10
óra között indulnak.
A túrázók három túraútvo-

nal közül választhatnak, ezek
40, 65 és 85 kilométer hosszúak. A 40 km-es távú túra útvonala: Békés-Dánfok – Kettős Körös híd – Tarhos – Doboz – Dobozi híd – Körös gát
– Békés-Dánfok. Nevezési díj:
500 Ft. A 65 km-es távú túra
útvonala: Békés-Dánfok –
Kettős-Körös híd – Mezőberény, Petőfi-obeliszk – Vízügyi
Múzeum – Bélmegyer – Csolt

monostorrom – Vésztő – Tarhos – Kettős-Körös híd – Békés-Dánfok. Nevezési díj: 750
Ft. A 85 km-es távú túra útvonala: Békés-Dánfok – Kettős Körös híd – Mezőberény,
Petőfi obeliszk – Vízügyi Múzeum – Bélmegyer – Csolt
monostorrom – Vésztő – Tarhos – Doboz – Dobozi-hídKörös gát – Békés-Dánfok.
Nevezési díj: 900 Ft. Békési
általános iskolásoknak a túra
ingyenes. A teljesítménytúrát
teljesítők emléklapot kapnak,
mellyel kedvezményesen vehetik igénybe a termálfürdő szolgáltatását. Távolabbról érkezőknek a Dánfoki Üdülőközpontban kedvezményes szálláslehetőséget biztosítanak.
További információ a http://
www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/naptar honlapon található. Kapcsolattartó: Szombat
Mónika (monika.bringas@
gmail.com; 30/47-55-181).

Hárman az Év Békési Sportolói
Békés Város Képviselőtestülete 2012-ben „Az Év
Békési Sportolója” címet
Váradi Tamás ökölvívónak,
Sebestyén Péter asztaliteniszezőnek és Kiss Zoltán
kajakozónak adományozta.
A Surman Zoltán edzette
Váradi Tamás többszörös korosztályos országos bajnok,
2011-ben a junior országos
bajnokság 3. helyezettje volt,
és korcsoportja kontinensviadalán 10. helyezést ért el, és
számos más nemzetközi versenyen bizonyította tehetségét.
Az újonc és serdülő korosztályban többszörös országos
bajnok, jelenleg felnőtt válo-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

ponttal lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végzett.
Az egy évvel fiatalabb Veres
Fanni és Gyöngyösi Terézia a
16. illetve 19. lett. Meg kell

Három távból lehet választani

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Az atlétika téli szezonját
meghatározta, hogy Budapesten hazánk egyetlen szabályos,
országos bajnokságok megrendezésére alkalmas pályáját

DÁNFOK

Váradi Tamás és Kiss Zoltán, 2011-ben Békés Sportolói. A képről hiányzik Sebestyén Péter, aki ösztöndíjasként jelenleg Hollandiában tanul.

gatott kerettag Sebestyén Péter, a békési Extra Ligás csapatnak első számú játékosa. A
bajnokságban eredménye kimagasló egyéniben és párosban is. Edzője Balogh József.
Kiss Zoltán kajakozó tavaly
különösen eredményes évet
zárt, miután egyéniben korosz-

tályában 10 kilométeres maratoni távon magyar bajnok lett,
és tagja volt a szintén magyar
bajnok 3x200 méteres váltónak is. Éremgyűjteményét számos diákolimpiai és más rangos
versenyen elért sikerei révén
gyarapította a Dobi István által
trenírozott fiatal sportoló.
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