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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Virágok kavalkádja a piacon

Helyesli a városilag
szervezett
lomtalanításokat?

HÚSVÉT ELŐTT

15%

Sokakat érdekelt a Virágvasárnapi Vásár

Közönségsikert aratott idén
is a Virágvasárnapi Vásár, melyet a Piacfelügyelet rendez
évről évre. A húsvét előtti va-

Nem.

tik Virágvasárnap néven, mert
amikor bevonult Jeruzsálembe
a Szentírás szerint kereszthalála előtt Jézus Krisztus, tisz-

ünnepkör hagyományai közül
április elsején a barkaszentelést elevenítették fel Békésen,
a római katolikus templom-

85%
Igen.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA
H-V: 8-20 óra között

Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁRCIUS 31-ÁPIRLIS 7.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
ÁPRILIS 7-14.
Levendula Patika (Csabai u.)
ÁPRILIS 14-21.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11
óra, valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

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

Gyerekek hordozták körbe a kiszebábot a piacon. A közönség élénken figyelte a népies játékot.

sárnapot, a Nagyhét kezdetét,
a keresztények azért emlege-

ban. A népi játékok közül sokakat érdekelt a kiszebáb elte-

Aki mindent megtett a magyarságért
A Püski Sándor Könyvtár
mellett a Békési Városvédő és
-Szépítő Egyesület hívta meg
városunk lakosságát a Wass
Albertre emlékező előadóestre. Sokan elfogadták a meghí-

Óvodafejlesztésre
pályázik a város
Elmúlt évi munkájáról és
működéséről számolt be a legutóbbi képviselő-testületi ülésen a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ. A képviselők elégedettek voltak a
szakmailag magas színvonalú
jelentéssel, gratuláltak Kádasné Öreg Julianna igazgatónő
és kollégái munkájához. Az
intézmény vezetője a szolgáltatások színvonalának emelése
érdekében, valamint az ellátottak igényeit szem előtt
tartva belső továbbképzési
rendszer kialakítását tervezi.

telői és ünneplői pálmaágakat
terítettek elé. A keresztény

metése. Ezzel a szimbolikus
gesztussal vetetettek egykor
véget a télnek, de a báb alkalmas arra is, hogy kivigye a
betegséget és bánatot, viszont
behozza az egészséget és boldogságot. A békési gyerekek
Komlódi Anna óvónő vezetésével télűző és tavaszköszöntő
rigmusokat énekelve ismertették meg eme elfeledett népszokással a piacozókat, akik a
bábra kötötték bánataikat
szimbolizáló szalagjaikat. Végül a kiszebábot az új Csókhídról az Élővíz-csatornába
lökték, eltemették.
A piacon sürgő-forgó több
száz érdeklődőt zenés és táncos fellépések, bohócműsor,
locsolóvers-mondó verseny,
sokféle kézműves foglalkozás
és népi játék szórakoztatta,
közben az árusok portékáikat,
számosan virágaikat kínálták
a vevőknek. A virágok mellett
a legkelendőbbnek a büfék
kínálata bizonyult.
Sz. K.

Több pályázat beadásáról
is szavazott a grémium.
Pályázatot nyújt be az önkormányzat óvodafelújításra és bővítésre, ami pozitív döntés
esetén közel 200 milliós
uniós támogatást jelent, és
csak 5 százalékos önerőt igényel. Benyújtják az Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok
címet viselő 100 százalékos
támogatottságú uniós tendert, melynek értéke több
mint 124 millió forint, és
önerőt nem igényel.

vást, tömve volt a könyvtárterem. Nagy élmény volt az est
azoknak is, akik csak alig
ismerték Wass Albert irodalmi pályafutását, művészetét,
és azoknak is, akik már sokat

hallottak róla. Simó József
sokoldalúan, alaposan mutatta be a 20. század egyik nagyon ellentmondásos magyar
íróját, költőjét, akit bár a tíz
legjelentősebb, legtöbbet olva-

Április 14-én
várostakarítás
Ahogyan korábbi lapszámunkban is megírtuk, április
14-én lesz idén a Tavaszi Nagytakarítási Akciónap. Az önkormányzat arra buzdítja a lakosokat, civil és egyházi szervezeteket, hogy minél többen vegyenek részt benne. Idén az egyik
közös feladat a Dánfoki
Üdülőközpont takarítása, festése, karbantartása, másik
közös cél nagyjaink elhanyagolt
sírhelyeinek rendbetétele lesz.
Gyülekező április 14-én,
szombaton reggel 8 órakor a
Református Lelkészi Hivatal
előtt, a Széchenyi tér 21. alatt.
A szükséges szerszámok biztosítása érdekében áprilisi 11-én
este hatig mindenki jelezze
előre részvételi szándékát a
Polgármesteri Hivatal titkárságán Hajdu Líviánál, a
66/411–011 telefonszám 159es mellékén, vagy a Műszaki
Osztályon Ilyés Péternél, a
66/411–341 telefonszámon.

Áldott Húsvétot,
boldog ünnepet
kívánunk
minden kedves
olvasónknak!

sott magyar nyelvű alkotó között emlegetnek, mégis még
ma is megbélyegzett és
agyonhallgatott művész, sőt
„háborús bűnös”.
Folytatás a 7. oldalon.

Térfigyelő-rendszer
épülhetne
PÁLYÁZAT Vizesblokk-felújítás a sportcsarnokban
Három pályázatot nyújt be
Békés város az idei Belügyminisztérium idei pályázati kiírásaira. Ilyen módon szeretnék
biztosítani a pénzt a Baky utcai
óvoda fűtéskorszerűsítésére,
utólagos hőszigetelésére. Emellett a tervek között szerepel a
Városi Sportcsarnok vizesblokkfelújítását és napkollektoros
melegvízellátó-rendszer kialakítását megvalósító projekt is.
Évek óta visszatérő kérdés, hogy
Békés főterét térfigyelő kamerá-

val szereljék fel Jelen kiírás lehetővé tenné a városközponti térfigyelő kamerarendszer I. ütemének kiépítését, ami 9 kamerát jelentene. A három beruházásra megpályázott összeg több
mint 51 millió forint. A projektek támogatása 80 százalékos
lenne. Pozitív elbírálás esetén
Békés több mint 41 millió
forintot nyerne a megvalósításra,
és mindössze 10,3 millió forintot
kellene önerőként biztosítania
az önkormányzatnak.
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A Csíkos utca 4. szám alatti iskola előtt
érdemes lelassítani sietős lépteinket, sőt megállni s megcsodálni az oromfal és az ablakok
fölötti szecessziós díszítéseket. Az épület az
1900-as évek elején épült községi iskolaként,
amely egy telken két épületben volt elhelyezve. A fiúk a Csíkos
utcai szárnyban
tanultak, a lányok
pedig a Jantyik
utcaiban.
Egy
magas téglakerítés
választotta el a két
részt. Az iskola
első
igazgatója
Varga János volt.
(Erről Dr. vitéz
Durkó Antal Békés nagyközség története című könyvében a
164. oldalon írt.) Őt követte Vágó István,
Kállai Jenő, Halász Lajosné, Dávid Mátyás,
Farkasné Balázs Rózsa, jelenleg Kis Eszter. Az
iskola az államosítás után 1. sz. Általános
Iskola nevet kapta, jelenleg a Békési Kistérségi
Általános Iskola Székhelyintézménye. Az
intézmény Eötvös József, a népoktatás iránt
elkötelezett miniszter, író nevét vette fel. Az
iskolában most is a népoktatás, népnevelés

iránt elkötelezett tanárok, tanítók végzik nagy
türelmet igénylő munkájukat.
Az utcasorban álló 12 tengelyes épületen
kétoldalt kiugró falrészt figyelhetünk meg. A
két oldalsó részen félkörív záródású, a középső
falmezőben egyenes záródású ablakokat láthatunk. A két oldalsó szárny mozgalmas vonalú oromfalán a tulipános és
napraforgós díszítések adják az
építmény különleges értékét. Ilyet
városunkban másutt nem lehet látni. A házon lábazati párkány fut
végig. Jelenleg ebben az épületrészben az alsósok tanulnak. Az új épületrészek (konyha, stb.)
harmonikusan illeszkednek a régihez.
Néhány évvel ezelőtt a Békési Városvédő és
-Szépítő Egyesület joggal adományozta „A ház
homlokzatának megőrzéséért” táblát, ami az
utcai fronton olvasható. A szecessziós stílusban
épült iskola mindenképpen városképi jelentőségű épületünk. Védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

„A magyar föld nem eladó!”
Ez a legfôbb üzenete a Honfoglalásnak

A március 14-én kezdődött Tavaszi Fesztivál egyik kiemelkedő
rendezvénye volt Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban teltházas közönség előtt bemutatott Honfoglalás című
rockopera, Szűts István és Koltay Gergely
darabja.

A kérdést Koszecz Sándornak továbbítottuk. A
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy a békési képviselő-testület
döntése értelmében az előttünk álló szezonban
(május 1-jétől) ők üzemeltetik a kishajó-kikötőt.
A döntést a város turisztikájának egységes kézben tartása indokolta, hiszen a kishajó-kikötő a
közelében lévő Dánfoki Üdülőközponttal együtt
komplexebb szolgáltatással állhat a turisták elé.
A rendszer a Békési Uszodával bővíthető, ennek

a hármasnak az együttese egymást erősítheti, és
turistákat vonzhat Békésre. Az új működtető első
számú célja a kikötő szolgáltatásainak áttekintése és fejlesztése, amely érintheti azokat a békésieket is, akik igen nagy számban szeretnék hétvégi
kikapcsolódásaikat, nyári pihenésüket ott eltölteni, programokon részt venni. Tavaszra és nyárra
máris több rendezvényt terveznek Dánfokra,
ebbe a körbe bekapcsolható kishajó-kikötőt is –
tette hozzá Koszecz Sándor.

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.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a legutóbbi lomtalanítás során
kihelyezett, használhatatlanná vált televízió készülé-

ket, hűtőszekrényt és más
elektronikai hulladékot, valamint veszélyes hulladékot
– festékkel szennyezett dobozt, akkumulátort, benzines kannát – vegyék vissza,
mert
jogszabályváltozás
miatt nem lehet lerakni a

hulladéklerakókban, ezért
elszállítani nem tudtuk.
Az elektronikai és veszélyes hulladékok begyűjtését nyárra tervezzük, erről
a későbbiekben értesítjük
önöket.
(Önkormányzati hirdetmény)

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

KÖZÖNSÉGSIKER

Nemrég indított rovatunkban az olvasóktól érkező kérdésekre keressük a
választ, szakértők bevonásával. Egyik
olvasónk kérte, hogy járjunk utána, az
idei szezonban ki üzemelteti majd a
békési kishajó-kikötőt, és mi mindent
kínálnak a helyieknek a kikapcsolódásra, a szabadidő hasznos eltöltésére.

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

A VOLT KÖZSÉGI ELEMI NÉPISKOLA

Pillanatkép a Honfoglalás békési bemutatójáról.

A rockopera azt a fontos történelmi eseményt adaptálja a
zene, az ének és a tánc segítségével, amikor magyar őseink a
9. század második felében Etelközből a Kárpát-medence felé
indultak, hogy ott telepedjenek
le. A darab a Sziget Színház
művészeinek, tánckarának és

musicalstúdiója növendékeinek
előadása volt. A főbb szerepekben láthattuk a Békésen már
több ízben fellépett közismert
Pintér Tibort, aki egyben rendezője is volt a Honfoglalásnak,
továbbá a Társulatból ismert
Vadkerti Imrét, és a pályán már
évtizedek óta bizonyító Papa-

dimitriu Athinát.
Megható volt látni és hallani a színházi alkotás befejező
dalában azt a fontos üzenetet,
amely minden időben, így
korunkban is aktuális: „Ez a
föld nem eladó semmi pénzért! Mert ez a mi hazánk!”
Zsombok Imre

Utoljára szólt a Szilaj Pista
SZÍNJÁTSZÁS Elbúcsúzott

a Nyugdíjas Színkör

Az idei Tavaszi Fesztivál békési rendezvénye volt
Petőfi Sándor: Szilaj Pista című zenés drámájának előadása a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban március 23-án.
Az előadás előtt a sokak
által ismert Hégely László
népzenész közölte a szép
számban megjelent közönséggel, hogy a több mint 20 évvel

ezelőtt alakult színkörnek ez
az utolsó előadása, a jövőben
már nem lépnek fel.
A darab szerepeit Szeverényi Barnabás, Barna János,

Takács Gáborné, Balla Istvánné, Illyés Sándor és Salamon
László alakította.
A történet megelevenítésén túl felléptek városunk
népzenei együttesei is: a Vadrózsa Asszonykórus, a Körös
Citerazenekar, a Békési Hagyo mány őrző Dalkör és a
Békési Férfikórus.
Zsombok Imre

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

3

2012. április 4.

Új óvodások előjegyzése
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Április derekán várják a leendô ovisok szüleit

Református Óvodát választó
szülőknél az óvoda épülete
(Jantyik u. 33.).
A gyermekek felvételéről a
tagóvodákba a gyermek lakóhelyét, az esélyegyenlőségi
szempontokat, valamint a
szülő igényeit figyelembe véve
az óvoda igazgatója dönt.

Az óvodába lépő gyermekek előjegyzése idén április
16-17-én (hétfőn és kedden)
lesz 8-15 óra között. Helyszín
a Békési Kistérségi Óvodát
választó szülők esetén az Agrár Innovációs Központ (bejárat a Spar áruház parkolója
felől), a Szegedi Kis István

A körzetekről Békés város
honlapján (www.bekesvaros.
hu), és a Békési Újság honlapján (www.bekesiujsag.hu), valamint a bölcsődékben tájékozódhatnak.
A felvételről az első helyen
megjelölt tagóvodában lehetérdeklődni május 14-től.

Az előjegyzéshez szükséges iratok: gyermek születési
anyakönyvi kivonata, gyermek TAJ-kártyája, gyermek
lakcímkártyája, szülő személyi igazolványa, 2,5 és 3 éves
korú gyermekek orvosi igazolása az óvodaérettségről.


Nagycsaládos egyesület alakult
JÖVŐNKÉRT

Közös programokat, jó közösséget kínálnak

Hivatalosan néhány hete működik Békésen a
Jövőnkért Közhasznú Nagycsaládos Egyesület,
amely várja a tagokat soraiba, egyben máris
különféle rendezvényeket terveznek.
ügyi felméréssel és tanácsadással. Az egyesületbe csalá-

A SZERZŐ FELVÉTELE.

A Békési Újságnak a szervezet elnöke nyilatkozott. Foltinné Weidmann Edina elmondta, céljuk a nagycsaládok előnyeinek bemutatása a
társadalom számára, továbbá
az anyaság tiszteletére nevelés
a jövő generációinak körében.
Az egyesületet 14 békési család tagjai hívták életre, székhelyük a Rákóczi utca 2-4.
szám alatti épület (egykori
házasságkötő terem), melyet
az egyik alapító tag ajánlott fel
használatra. Itt tartják kéthetenkénti összejöveteleiket is,
valamint itt rendezték meg
eddigi legnagyobb programjukat március 10-én, egy családi
délutánt a gyerekeknek játszóházzal, a szülőknek egészség-

Foltinné Weidmann Edina, az új nagycsaládos egyesület elnöke.

dok jelentkezhetnek. A rendes
tagságot legalább három gyermeket nevelő családok nyerhe-

Új tagok a Civil Tanácsban
CIVILEK A városi támogatásra tettek javaslatot
Közelmúltban megtartott ülésén már új összetételével tanácskozott a Civil
Tanács, melynek elnöke
Szűcs Judit, titkára Szűcs
Gáborné civil koordinátor.
A tanács összetétele: Balázs

Imre (nyugdíjas szervezetek), Bereczki Lász lóné
(bölcsődei, óvodai szervezetek), Takács János (iskolai
és ifjúsági szervezetek),
Gyumbier Ferencné (művészeti, kulturális szerveze-

Ünnepi ülés április 14-én
Békés Város Önkormányzata idén is megünnepli a település
várossá nyilvánításának évfordulóját. A rendezvényre április 13-án,
pénteken 15 órától kerül sor
a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központban. Az elmúlt évet
Izsó Gábor polgármester
értékeli, majd kitüntetéseket
adnak át Békés városért végzett tevékenység elismeréséért. A rendezvényen az egyszerűsített honosítást kért

tik el, amennyiben jelentkezésüket az alapító tagok kétharmada támogatja. Pártoló tag
lehet olyan család is, amely
egy vagy két gyermeket nevel.
Gyermekét vagy gyermekeit
egyedül nevelő anyák jelentkezését is várják.

személyek ünnepélyes eskütételére is sor kerül.
Az ünnepi műsorban közreműködik a
Békés Városi Ifjúsági
Fúvószenekar Bagoly
László karnagy vezényletével és Szeverényi Barnabás
versmondó.
Az ünnepi műsort megelőzi 14.30 órai kezdettel a Békési Díszítőművészeti Szakkör „Tűbe fűzött rejtelem”
című kiállításának megnyitója a kulturális központ kápolnatermében.

A négygyermekes Foltinné
Weidmann Edina mindehhez
hozzátette, hogy céljuk mintek), Polgár Zoltán (sport
és szabadidős szervezetek),
Szűcs Judit (egészségügyi,
szociális
szervezetek),
Pásztor János (mezőgazdasági, horgász, vadász szervezetek), Kiss János (egyéb
szervezetek). A Civil Tanács
feladata volt a 2012. évi
önkormányzati pályázati
felhívásra beérkezett civil

denekelőtt a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete tagságának elnyerése, amely szakmai
segítséget jelenthet különféle
pályázatokhoz, a jól működő
egyesületi élethez, továbbá a
tagcsaládoknak jelentős kedvezményeket is rejt, például
utazásnál, szállásfoglalásnál és
egyes gyermekeket vonzó
intézményekben.
– Célunk továbbá kedvezményt kiharcolni például a
Békési Uszodában – árulta el az
elnök. Készülnek a húsvétra is,
közös játszóházzal, a szülőknek
beszélgetős délutánnal. A Jövőnkért Közhasznú Nagycsaládos Egyesület tagsági díja családonként havonta 800 Ft. Az
egyesület az ismertetetteken kívül közös programokat, jó közösséget kínál leendő tagjainak.
Bővebb tájékoztatást ad, és a
jelentkezéseket fogadja Foltinné
Weidmann Edina a 30/263-9595-ös telefonszámon.
Sz. K.
szervezeti pályázatoknál
javaslatot tenni, figyelembe
véve a szervezet taglétszámát, aktivitását és szerepvállalását a város közösségi
életében. A város önkormányzata a tanács javaslatának figyelembe vételével
tárgyalta a támogatásokat,
melyeket március 29-i ülésén el is fogadott.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek: Labancz Rudolf Zsigmond és
Borbély Mária Ilona, Antóni Attila és Ásós Elvira, Balázs Gábor és Kis Anita.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Vári Mihály
(69 évesen), Baricsa Ferenc
(46), Fodor Sándor (53),
Fábián Imre (48), özv.
Andrási Béláné (71, Murony), özv. Püski Gáborné
(81), Vári János (77), Mészáros Ferenc (72), Kocsor
Imre (85), Nyeste Sándorné (78), Laborczy Aladárné

(72), özv. Mucsi Péterné
(72), Balla István (51), Szamos Lajos (64, Tarhos),
Bondár István (79), Samu
Gáborné (74, Kamut),
Sallai István (86), Orodán
János (52), Szász Pálné
(61), Remeczki Istvánné
(84, Murony), Hidvégi Lajos (86), özv. Oláh Jánosné
(80), Szűcs Róza (70).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Hétfő
Pálmai
Tamás

Ha belegondolok az első
locsolásomba, éppen pont
semmi értelmes nem jut
eszembe róla, mert erről az
élményről nincsenek saját
emlékeim, csak szüleim meséltek róla. Amire meg már
emlékszem a csaknem mindig esős vagy hideg szeles
húsvét hétfőkből, az a tanító
néni által – általában kényszerből – elmondott tiltás,
mely szerint az ilyetén tett
retrográd polgári és klerikális cselekedet-csökevény.
Persze mindebből mi,
nagyborosnyói legénykék és
„leánkák” mit sem értettünk, csak azt, hogy mondjanak, amit akarnak, mi
úgyis locsolni fogunk. Másnap, a vonalasabb tanügyi
káderek szigorú – vagy álszigorú – feleltetést csaptak.
Mi - hisz az a legény, aki állja
– öntözködtünk tovább rendíthetetlenül. Előbb a kiskosár, majd a körorvos apám
lestrapált régi orvosi táskája,
s a benne rejtező rettenetes
szagú, kölnivíznek csúfolt
pacsuli (például autó alakú
kisüvegbe rejtve), az abban
gyűlő festett tojások – melyek számában való győzedelmeskedés a nap, sőt az év
csúcsteljesítményét jelentették – voltak anno a lényeg.
Suttyóvá cseperedvén
már nem a tojást számoltuk, hanem az édes tekinteteket, az ellopott puszikat, majd csókokat, és a
hajtókára tűzött ibolyacsokrokat. Úgy állítottuk
össze a locsoló listát – és
voltak évek, amikor 40-50
helyre is eljutottunk –
hogy mindig a java lánykoszorú maradjon a legvégére, s a „legeslegre” pedig
a sarjadó legénykeszívünk
éppen ak tuális csücske.
Ott aztán leragadt az ember, s amíg a kedves szülők
párszor be nem néztek,
hogy még mindig ott esz-e
a penész, ott is evett, hisz,
jaj de nehéz ilyen szépségekkel megáldott házból
elindulni! Főleg, ha egykét rivális zsenge férfiú is
beállított, akkor állni kellett a sarat, s megvárni,
míg a „házileánkával” karöltve értésére nem adtuk a
betolakodónak, hogy épp
általa vagyunk eggyel többen az akkor és ott kívánatosnál.

A gimnáziumi évek során
ez a tendencia még tovább
csúcsosodott, a komolyodó
szerelmek valami mélységesen más, teljesességükben
meg nem fogalmazható,
szóval el nem mondható,
sóhajtozósan nehéz, mégis
gyönyörűségesen szép valamivel terhelték jótékonyan
és áldásosan (vagy átkosan,
sikerünktől függően) az
amúgy is érzelmektől túlfűtött tavaszi levegőt.
Az egyetemi évek magával hozták az orvospalántákra jellemző, mindenféle
tárgyi eszközökből álló arzenál tökéletesedését, már
ami a locsolási eszközöket
illeti. Mert locsoltunk fülmosó fecskendővel, hónalj
alá szerelt infúziós zacskóból kabát ujján kivezetett
csövön át való spricceléssel,
mindennel. S néha be is
csiccsentettünk, hisz akkor
már „felnőttek” voltunk.
Ebből az időszakból örök
emlék anyósomék kedd hajnala, ugyanis rendszeresen
ott ért véget a húsvét hétfő,
s akkor a rendesen elkorhelyedett gyomrunknak rettenetesen jól esett a hideg töltött káposzta. Ugyanis
anyai nagyapám óta tudom
és tapasztalom, hogy ilyen
megpróbált emésztőszervnek ez a legjobb orvosság,
persze egy kis sörrel megöntözve.
A családalapítás után
már más idők következtek.
Saját gyerekeinkkel tettük
a dolgunk ezen a napon.
Igen ez már dolog volt.
Mert bár élveztük lurkóink
jópofa
csetlés-botlását,
mégis kicsit kötelesség-ízű
volt kicsit az egész, mely
érzet akkor szűnt meg,
amikor önállóan kezdtek
házalni ők is.
Aztán jött volna csend,
az örülök, hogy már nem
kell locsolni-érzés, s az ezzel
együtt járó hiányérzet is
egyben. Jött volna, de mégsem. A háromszéki, marosszéki hetyke idők után a
békességet épp a békési
évek hozták meg, amikor
szép csendben, a hit mélyülésével a harsány hétfőt a
szelíd, mély, komoly, megható, felemelő csütörtök,
péntek, szombat vette át,
hogy majd a tömjénillatú,
örömtől ujjongó vasárnap, a
maga körmenetével, sonka,
tojás és kalács illatával feloldja minden idők minden
testi-lelki görcsét minden
évben. Hisz tudtuk és tudjuk: Krisztus meghalt és
feltámadott. Érettünk.
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Ketten kaptak Sursum Corda-díjat
ELISMERÉS

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a békési családok lapja

LEMONDOTT SCHMITT PÁL
Április 2-án napirend előtti szólalt fel az Országgyűlés
ülésén Schmitt Pál köztársasági elnök. Az államfő, mivel
úgy ítélte meg, hogy plágiumügye miatt személye megosztja a nemzet egységét, és nem egységesíti azt, ezért
beszéde végén bejelentette: távozik posztjáról. Előzőleg
arról szólt, hogy a kisdoktori dolgozat ügyében félrevezették a közvéleményt. Azt a kérdést tette fel beszédében:
kinek állhat érdekében, hogy Magyarország lejáratásával
egy időben becsületében és emberségében meggyalázza az
elnököt? A plágiumügyével összefüggésben megerősítette,
tiszta a lelkiismerete, és közölte, ezért mer a parlament elé
állni. A történteket ismét becsületbeli ügyként határozta
meg, és kijelentette: nem engedhet igazából, a közösségi
érdekek után most önmagáért is ki kell állnia. Hangsúlyozta: támadói gondoskodtak arról is, hogy ez a vád külföldre is kijusson, sőt a NOB-nál is igyekeztek aláásni 29
éve folyó munkáját.
Schmitt Pál bejelentését az országgyűlési képviselők
vastapssal fogadták, utódlásáról máris megindultak a találgatások.

Ötödik alkalommal találtak gazdára a békési
egészségügyben és szociális területen dolgozóknak a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége kezdeményezésére
alapított, a városi önkormányzat támogatásával kiosztott Sursum
Corda-díjak.
A latin kifejezés ennyit tesz:
„Emeljük fel szívünket!”. Az
életműdíjakat idén ketten érdemelték ki: Dr. H. Kovács
Eszter nyugalmazott fogorvos
és tiszti főorvos, valamint
Szegfű Mihályné nyugdíjas
fizioterápiás szakasszisztens.
A méltatásban H. Kovács
Eszter doktornő esetén mások
mellett következetes és igényes szakmai munkáját,
ugyanakkor mélyen emberi,
segítőkész jellemét, istenhitét
emelték ki. Szegfű Mihályné
Krekács Gizella negyven éven
át dolgozott a békési egész-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Így 2012 Húsvét tájékán Böjte Csaba atya gondolatai jutnak
eszembe, aki azt mondta, hogy Jézus Krisztus áldozatához
hasonlóan nem szabad elfutni a megpróbáltatások elől, hanem
alázattal meg kell oldani a gondokat. Igen, ma – és tulajdonképpen mindenkor – ezt kell, ezt kellene tennünk. Ma, ebben az
egyre embertelenebb világban minden fontos, ami a humánummal, az emberrel kapcsolatos. Fontos a demográfiai kérdés, hisz
vészesen fogy a népesség az egész Kárpát-medencében, fontosak
a magyar gyerekek és a bajban lévő ember is. Az, hogy lehajoljunk hozzájuk, és szeretettel segítsük az életet – idézem ugyancsak az említett atyát. És tőle citálom az a gondolatot is, mely
szerint csak együtt tehetjük jobbá és szebbé a világot, és, hogy
kudarcra van ítélve, ha mindenki, ha minden nép a maga elefántcsonttornyába zárkózik be. Merjük egymás kezét megfogni,
úgy is, mint emberek, és mint nemzetek - fogalmazott a ferences rendi szerzetes, aki szerint az embernek minden nap kell egy
kis jót tennie, és akkor baj nem lehet. „Engem Isten nem azért
küldött a Földre, hogy leltározzak, hanem hogy szeressem a gyerekeket, bölcsen, alázattal, türelemmel.” Arra sarkallja az embereket, hogy nem elfutniuk kell a feladatok és nehézségek elől,
hanem, hogy merjék a maguk kisebb-nagyobb harcát felvállalni
és megvívni. Mint mondta: Jézus sem futott el, pedig virágvasárnap mondhatta volna, hogy „prédikáltam, csodát is tettem,
puszi nektek. Ha nem akarjátok, akkor elmegyek.” De nem
futott el, nem dobta be a törölközőt. Végigcsinálta, -szenvedte
– értünk bűnösökért – azt, ami rá várt. Ezt kell megtanulnunk
hát tőle. Most, így 2012 Húsvét tájékán.
Dr. Pálmai Tamás

Dr. H. Kovács Eszter és Szegfû Mihályné életmûdíja

A Sursum Corda-díj kitüntetettjei: Dr. H. Kovács Eszter és Szegfű Mihályné.

ségügyben, a legtöbben mindig mosolygós fizioterápiás
szakasszisztensként ismerhetik. A Fürdő gyógyító munkaközösségének motorja volt
évtizedeken át, egészen tavaly
év végi nyugdíjba vonulásáig.
A díjátadásra ünnepélyes
keretek között a Galéria nagytermében március 22-én került

Szeverényi Barnabás tanár
lépett fel. A díjakat Izsó Gábor polgármester és Dr. Pálmai Tamás alpolgármester
adta át, valamint Farkas Zoltán, Békés Megye Közgyűlésének elnöke is meglepte a
díjazottakat egy-egy szép
könyvajándékkal.
Sz. K.

Eszközbeszerzés
megvalósítása
pályázati forrásból
Környezetvédelemmel
kapcsolatos munkákhoz korszerű, speciális földmunkagépek beszerzésére pályázott
a Békés-Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési
Kft. Az Új Széchenyi Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázaton az eszközfejlesztésnek a
felét, 309.500.000 forintot sikerült pályázati támogatásként megszerezni, a másik
felét önerőként a cégnek kell
biztosítania – tájékoztatta a
részletekről lapunkat a Bé-

kés-Drén Kft. A magas technológiai értéket képviselő
eszközbeszerzéssel összesen
17 db speciális földmunkagépet, köztük kotrógépeket,
dózereket, drénszalaglehúzó
tornyot szereznek be a nemzetközi piacról 2012. december 31-ig. A pályázat forrása
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai költségvetési előirányzat. A pályázat lebonyolításakor a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) nevében a
Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt. jár el.


ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)

sor. A díjazottakat meglepetésszerűen érte az elismerés,
Zajácz Tamás tiszaújvárosi
bőrműves iparművész bőrportréja, valamint a díszoklevél.
A műsorban a városi ifjúsági fúvószenekar utánpótlás
csapata, az alapfokú művészeti iskola zenész tehetségei és
nevelői, továbbá szavalataival

Négymillió
a civileknek
Békés képviselő-testülete
márciusi ülésén közel négymillió forintot szavazott meg
62 civil szervezet támogatására, mintegy 3,94 millió forint
összértékben. A támogatások
összegére a Civil Tanács tett
javaslatot az adott egyesület

aktivitása, taglétszáma alapján, és szempont volt, hogy
milyen jelentős szerepet vállal
a város közösségi életében. Az
egyesületek támogatási összegeinek részletezését a www.
bekesiujsag.hu címen olvashatják.

Éneklő ovis kislány
megyei sikere
A Békés Megyei Kör-Kövizig Igazgatósága immár III.
alkalommal írta ki dalversenyét „Tiszta hanggal – a tiszta
vízért” elnevezéssel a Víz világnapja alkalmából. A gyulai
elődöntőben nyolcvan énekes
palántát hallgattak meg, köztük Pándi Tímeát, a Békési
Kistérségi Óvoda IntegráltBóbita Tagóvoda nagycsoportosát. A szép hangú, szépen
éneklő óvodás kislány bejutott
a nemrégiben rendezett döntőbe. Ezúttal ugyan kissé izgulva,
de tisztán, magabiztosan adta
elő dalait, aminek meg is lett
az eredménye, ugyanis az óvodás kategóriában Tímea első
helyezést ért el. Neki tetsző,
kedves ajándékcsomagot kapott, és a felkészítő pedagógu-

sok munkáját is értékes könyvvel köszönték meg.
– Büszkék vagyunk Timire,
és mivel a várost egyedül képviselte, úgy gondoljuk, hogy a
város is büszke rá – mondta el
lapunknak Takács Imréné és
Kolarovszki Zsuzsanna óvodapedagógus.

Békési Újság
az interneten
w w w. b e k e s i u j s a g . h u
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A mosoly országa
hogy te mindenütt ott vagy,
ahol történik valami. Igaz ez?
– Az, hogy sportoltam, biztos meglátszik a munkámon
is. Szeretek csapatban dolgozni, szeretem a sikert, a kihívásokat. Nálam nincs olyan,
hogy megoldhatatlan. Nem
csak a gyerekekkel kell együtt
dolgoznom, hanem a kollégákkal is, és talán ezért gondolják úgy, hogy én mindenütt ott vagyok, és mindent
szívesen csinálok.
– Milyen Garas Helga a feleség, az édesanya?

Talán kissé túlzás az ország szó, de valóban a
mosoly birodalma a 35 éves testnevelő tanárnak,
Moldován-Garas Helgának az otthona. Mosolyog
a környezete, a sok virág, bokor, a rend, ami uralja az udvarát kertes házának. Mosolyog Helga
már a mozgásával is, árad belőle a kiegyensúlyozottság, a nyugalom és a pozitív gondolkodás.
Legnagyobb kincse kisfia, Donát ajándéka is az a
számára, ha mosolyog. Pedig alaposan próbára
tette őt az élet. Ismerjék hát meg Önök is ezt a
nagyszerű embert!
vezés is feladatom, jelenleg
intézményi programszervező-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

– Milyen ember Garas Helga, a testnevelő tanár, a pedagógus?
– Testnevelő tagozatos voltam az általános iskolában, és
akkor is a sport volt, ami érdekelt, semmi más. Nagyon
sokáig kajakoztam, de kipróbáltam mindent, amit egy
általános iskolában ki lehetett.
Kezdettől testnevelő tanár
akartam lenni, ezért is mentem gimnáziumba. A főiskolára elsőre felvettek, és ahogy
végeztem, egyből el is tudtam
helyezkedni testnevelőként itt
helyben. Ott, ahol ma is tanítok, a mai nevén Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben. Jó a munkahelyi légkör,
jól érzem itt magam. A testnevelés mellett nekem a szer-

– Mint a sportban. Az akaraterő meg a küzdőszellem, a
pozitív gondolkodás segíti a
mindennapjainkat. Nem biz-

ként is látok el feladatokat.
Ha újra születnék, akkor is
pedagógus lennék.
– Azt csiripelték a verebek,

tos, hogy mindenki tudja,
hogy Donát, a kisfiam, halmozottan sérült gyermek, és
másféle törődést igényel, mint
egy átlag gyermek, de nekünk
ez így természetes. Születése
óta minden lehetséges gyógymódot kipróbáltunk, hogy
neki jobb legyen, mert mindig
is bizakodtunk. Most nyáron
lesz 9 éves. Elfogadtuk, és így
szeretjük őt. (Hogy mennyire? Beszélgetésünk alatt is
végig kisfián volt a szeme, és
simogatta az apró kezecskét. –
a szerző) Nekünk természetes,
hogy körülötte forog minden.
A család mellettünk állt mindig, mindenben segített, és a
munkahelyem is nagyon toleráns. A szülés után nekem jót
tett, hogy vissza tudtam menni dolgozni, segített a továbblépésben. Szeptembertől Donát fejlesztő iskolába jár Békéscsabára, ahol hasonló gyerekekkel tölti napjait. Körükben a legfontosabb feladat a
mozgásfejlesztés és az érzékszervi fejlesztés. Szóval köszönöm jól vagyunk. Az egyetlen
szívfájdalmam a sport, ami
hiányzik, de alapvetően teljes
az életem.
Gugé
Következő interjúalanyunk Balikó György járművezetés-oktató.

Régi és új rendezvények Békés fehéren-feketén
KÖZGYŰLÉS

Programjait tervezi a Nefelejcs

Beszámolt 2011-ben végzett
munkájáról a tagságnak a Nefelejcs Békési Kulturális és
H a g yo m á n y ő r z ő
Közhasznú
Egyesület vezetése. A közgyűlésen
elhangzott: az
egyesület költségvetése egyensúlyban volt, a bevételek
mintegy felét Békés Megye Önkormányzata biztosította, emellett a városi civil támogatásból, tagdíjakból, adó-egy-

FOTÓKIÁLLÍTÁS

Gazsó János munkái a Városházán

A Békési Újságban is publikáló fotós, Gazsó János
fényképei láthatók a következő hónapokban a Városháza emeleti folyosóján. Az
alkotó Város-Részből című

százalékokból és szponzori felajánlásokból gazdálkodott az
egyesület. Az ülésen öt új
tag jelezte belépési
szándékát, nekik az
alapszabályzat
értelmében egy
évig kell bizonyítaniuk rátermettségüket. Az egyesület májusban rendezi
Vigalmát, szeptemberben
a Tökmulatságot, míg az évet
egy „angyali hétvégével” tervezi zárni.

nek sajtófotóit lapunk hasábjain is rendszeren megtalálják
az olvasók. A szeptember 30ig látható kiállítást Egri
Tünde, a Jantyik Mátyás Múzeum közművelődési munka-

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

Lapzártakor érkezett
A helyi közoktatásban és közművelődésben kimagasló munkásságért március utolsó napján adta át díjait a Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. A díjat ezúttal Farkas
Lászlóné Rózsa ny. iskolaigazgató, valamint Barócsi Attiláné Ildikó
óvodapedagógus és néptáncoktató vehette át a Galéria nagytermében
megtartott ünnepség keretében. Erről következő lapszámunkban
bővebben olvashatnak.

Gazsó János fotói a Városháza emeletén láthatók.

tárlatára 17, válogatott feketefehér fotót vitt el, melyek Békést egészen szokatlan szemszögből ábrázolják. A főtéren
készült alkotások mellett a
város külsőbb részeit is bemutatja, és mindezt ötletes,
olykor megdöbbentő címadással fűszerezi a fotózással
komolyabban mintegy öt éve
foglalkozó Gazsó János, aki-

társa rendezte, és Sápiné
Turcsányi Ildikó, az intézmény igazgatója nyitotta
meg március 29-én. A tárlatmegnyitón Izsó Gábor polgármester azt hangsúlyozta,
hogy a városban működő Fotós Klub egyre több kiemelkedő alkotót tud felmutatni,
gazdagítva ezzel a település
kulturális életét.
Sz. K.

Új partnerek csatlakoztak
a Békés Kártyához
A 2012-es februári kibocsátása óta közel háromszáz
érdeklődő vásárolt Békés
Kártyát. A kártyatulajdonosok egyre több helyszínen
használhatják kártyájukat,

A vállalkozók aktivitása
annak a jele, hogy a saját
érdekeiken túl a közös fejlődés és gyarapodás útjában
látják a jövőt – melynek
nagyszerű eszköze a Békés
Kártya.
Az elfogadóhelyek aktuális listája a bekesikultura.hu
/bekes-kartya címen, a felhasználóknak menüpontban található.

és kaphatnak kedvezményt
vásárlásukkor. Öt új elfogadóhely csatlakozott a partneri hálózathoz, melyek
között több élelmiszerüzlet
is található. Így a kártyatulajdonosok már több mint
40 helyen használhatják kártyájukat, és 20 helyen vásárolhatnak Békés Kártyát.

További információ a
Békés Kártyáról:
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (5630
Békés, Jantyik u. 23-25.)
E-mail: bekesikultura@
bekesikultura.hu
Web: http://www.bekesikultura.hu/bekes-kartya
Telefon: 20/586-82-80

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÁS
A Békés Városi Szociális lakásfenntartási támogatást álSzolgáltató Központ évek óta lapít meg. Az adósságkezelés
igyekszik a hozzáforduló sze- ideje alatt az ügyfélnek maximélyeknek és családoknak málisan együtt kell működnie
segítséget nyújtani. A megvál- a családgondozóval.
Az örömbe azonban üröm is
tozott gazdasági helyzet is arra
sarkalta mind Békés Város került, sajnálatos módon ugyanÖnkormányzatát, mind pedig is 2012. január 1-jével megváltoa Szociális Szolgáltató Közpon- zott a törvény. Korábban két
tot, hogy egy új szolgáltatás adósságkezelés között 6 hónapbevezetésével még több rászo- nak kellett eltelnie, hogy újból
ruló embernek nyújtson segít- igényelhető legyen a támogatás.
séget. Az 2009-ben bevezetett A törvényi változással két adósadósságcsökkentési támogatást ságkezelés között most már 24
azok vehetik igénybe, akiknek hónapnak kell eltelnie az újbóli
6 hónapot meghaladó közüze- igényléshez. Ha a megállapomi tartozásuk (víz, villany, gáz) dást nem tartotta be az adósságés 50.000 Ft-ot meghaladó kezelésben érintett, akkor ez 48
elmaradásuk halmozódott fel, hónapra nő. A változások miatt
vagy sajnálatos módon már a nagyon kevés rászoruló ügyfél
közüzemi szolgáltatás kikötése tudja majd igénybe venni a szolis megtörtént. Családosoknál gáltatást, ennek ellenére igyek42.750 Ft, egyedülállóknál pe- szik a szolgálat mindenkinek
dig 57.000 Ft a jövedelmi limit. segítséget nyújtani.
Kérünk mindenkit, időA támogatás megigénylésével
az ügyfélnek a tartozás 25%-át ben jelentkezzen, ha közkell kifizetni, a többi 75%-ot üzemiszámla-elmaradása
pedig az Önkormányzat utalja van, ne várják meg a kikapel. Mindezek mellett az aktuá- csolási értesítőt! Az időben
lis havi számlák fizetéséhez is érkező segítség sok problésegítséget nyújt azzal, hogy mát megelőzhet.
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Támogatást ad az önkormányzat a kommunális adó megfizetéséhez
Azon személyek vagy családok esetében, akik és amelyek a
magánszemélyek kommunális
adó-fizetési kötelezettséggel
összefüggésben kerülnek nehéz

anyagi helyzetbe – kérelemre –
Békés Város Önkormányzata
átvállalja az egyébként fizetendő adó összegének 50 százalékát. A kérelmeket az adott évre

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
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.
Összkomfortos, egyszobás, gáz + vegyes
tüzelésű házam nagy portával elcserélném
egyszobás tömblakásért. 30/40-30-803.
Csendes környezetben ház eladó, a
Hargita u. 28. alatt. Érd.: 30/382-67-97.
Vállalkozásra alkalmas ház eladó főút
mellett. Magyar Imre u. 41. szám alatt.
Érd.: 70/509-36-08, 70/212-03-89.
Békésen lévő tömblakásaimat kertes házra cserélném. Érd.: 30/57-68-198.
Fáyn, felújított, földszinti lakás eladó, kocka téglaházra cserélhető. 30/518-07-28.
Békéscsabán felújított, kétszobás lakás a
piacnál áron alul eladó. 20/377-04-00.
Cserére vagy eladásra felajánlom a Karacs
T. u. 1/B. 1. emeleti háromszobás lakásomat. Másfélszobásra csere is érdekel
értékkülönbözettel. Érd.: 70/58-96-310.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken,
a Kispince u. 3. szám alatt eladó. Tel.: 66/
410-323.
Bontásra ház eladó nagy udvarral. Érd.:
30/844-90-72.
Komfort nélküli kis ház 100-as saroktelken
(szoba, konyha, kamra) részletre is eladó
a Szélmalom utcában. Tel.: 30/463-20-51.
Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. 30/
367-08-94.
Belvárosi részen 100 m2-es családi ház
felújítva, parkosított udvarral eladó. Értékegyeztetéssel bármilyen lakást beszámítok. Érd.: 70/310-88-07.
Építési telek bontásra való házzal olcsón
eladó. Érd.: 70/94-99-365, este hat óra után.
Elcserélném házamat emeleti lakásra.
Érd.: 30/739-62-58.
Rákóczi u. 20. szám alatt ház eladó. Érd.:
30/48-10-449.
Tarhoson téglaépítésű családi ház eladó.
30/95-57-484.
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.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-

INGATLAN
Békésen lévő tömblakásaimat kertes
házra cserélném. Érd.: 30/57-68-198.
Hajnal u. 56. szám alatti parasztház áron
alul eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.:
70/620-09-30, 70/948-21-46.
Tompa utcában kétszobás + nappalis,
részben felújított kockaház eladó. Békéscsabai lakáscsere is érdekel. 30/62-72-658.
Árok utcában téglaépítésű, összkomfortos család ház eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 20/98-30-794.
Parasztház eladó a Dózsa Gy. u. 21. szám
alatt. Érd.: 30/478-56-66.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehetőséggel, termő gyümölcsössel eladó. Villany és fúrt kút van. Tel.: 66/634-457.
3,5 szobás kertes ház áron alul eladó.
Érd.: 20/36-29-690.
Összkomfortos, padlásszobás ház a Lengyel Lajos utcában sürgősen eladó. Érd.:
30/506-31-85.
Áron alul eladó Békésen, a bánhidai részen négyszobás kertes családi ház, az
Árpád u. 11. alatt. Vállalkozásra is alkalmas. Érd.: 70/516-52-41.
Ház sürgősen eladó a Kereszt utca 27.
szám alatt. Érd.: 66/643-307.
A Karacs utcában első emeleti, kétszobás
lakás eladó. Érd.: 20/298-56-96.
Régi építésű, kétlakásos ház az Arany János utcában eladó. Egyszobás lakást beszámítok. 66/634-112.
Az Ady utcában 39 m2-es, II. emeleti, egyszobás, felújított, egyedis, azonnal, költözhető lakás eladó. 30/967-15-77, 17 óra után.
Eladó vagy békési földszinti, első emeleti
lakásokra cserélhető a Váradi u. 30. és
Váradi u. 30/1. alatti összkomfortos családi házak. Érd.: 20/770-73-40.
Kétszobás + nappalis téglaház áron alul
eladó. 70/360-50-36.
Kétszobás családi ház eladó Békésen.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Garázs sürgősen eladó az autóbusz pályaudvar közelében. Érd.: 30/331-71-72.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.

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 10. KEDD 12 ÓRA.

vonatkozóan március 16-tól április 15-ig lehet benyújtani a Békés Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, az ott
igényelt formanyomtatványon.

Nem állapítható meg támogatás azon személy esetében, aki vagy akinek családja
– lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

Apróhirdetések
fortos családi ház 817 m2 telken kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Malomasszonykertben sürgősen eladó téliesített nyaraló 750 ezer Ft-ért. Víz, villany
van, bekerítve, pincével. Tel.: 70/578-0655 vagy 20/436-46-20.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Felújításra szoruló ház eladó a Kastély
zug 5. szám alatt. Irányár: 2,5 millió Ft.
Érd.: 66/643-307.
A Drága utcán egyszobás összkomfortos
parasztház kis melléképülettel és garázszsal, azonnali beköltözéssel eladó. Irányár: 3,4 millió Ft. Tel.: 30/346-48-09.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó. Békés, Kopasz u. 10. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
Békés, Mátyás u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
A Dió utca 7. szám alatti ház eladó. Jószágtartásra alkalmas. Irányár: 4,5 millió
Ft. Tel.: 70/514-26-70, 30/694-62-20.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a Gát
u. 26. alatt. Érd.: Gát u. 33. alatt vagy a 20/
59-99-102-es számon. Ár: 4,9 millió Ft.
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.
Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Sürgősen eladó a Szegedi u. 18. számú
kétszobás, két konyhás ház. Irányár: 5,5
millió Ft. Tel.: 70/588-04-67.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Békés, Mátyás u. 20. Irányár: 5,8 millió Ft.
Tel.: 20/912-48-06.
Veres Péter tér 6-ban eladó vagy cserélhető egyedi átalakítású, 2,5 szobás, erkélyes, egyedi kombi gázkazános lakás.
Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.
Kétszobás, összkomfortos, belsőleg felújított kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 6
millió Ft vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/215-45-77.
A Széchenyi tér 2-ben 2,5 szobás, II.
emeleti, 65 m2-es, azonnal költözhető,
világos lakás eladó 6,7 millió Ft-ért.
70/234-64-19.
Tarhoson kétszobás, szép állapotú családi
ház eladó sürgősen. Békésen 2. emeletig
csere is érdekel. Érd.: 66/429-003. Ára:
7,5 millió Ft.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
Ady 8/C-ben a negyedik emeleten, 76 m2-

es, háromszobás, felújított, egyedi órás lakás sürgősen eladó. Érd.: 30/46-20-746.
Irányár: 7,5 millió Ft.
Bercsényi u. 9. alatti összkomfortos családi ház eladó nyolcmillió Ft-ért. Érd.: 30/
29-55-984.

– az egy főre számított havi
jövedelem család esetén meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló ese-

tében annak 200 %-át, vagy
– az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján
hátralékkal rendelkezik.
(Önkormányzati hirdetmény)

Simson 51-es újszerű állapotban eladó.
Érd.: 30/467-23-02.
250 cm3 Jawa 24 ezer km forgalmival
üzemképes állapotban eladó vagy cserélhető. Érd.: 30/457-23-02.
Robi 151-es kerti traktorral, futóval, járó kerékkel rotával eladó. Érd.: 30/457-23-02.

Filmes diavetítőt vennék. 70/561-33-77.
Betegség miatt akkumulátoros permetező
új állapotban és egy Sihi szivattyú eladó.
Érd.: 66/427-158.
Briggs nyolclovas rotakapa ekével és pótkocsival, Simson 51 motor, kompresszor és
Singer varrógép eladó. Tel.: 20/383-68-39.
Eladó: 18 db-os étkészlet, pálinkás készlet, kompótos készlet, 6 db söröspohár,
kézi varrógép, baba hajszárító, játékok,
gyerek és felnőtt ruhák, cipők, csizmák.
Tel.: 70/557-09-54.
Eladó: 2 db 100-as vasbak, 42-es bakancs, 220 V-os terménydaráló, háromkerekű rokkantbicikli. Tel.: 30/381-37-27.
Rózsatövek eladók. 30/32-42-111.
Eladó: fóliavázak különböző méretben,
7000 db új, műanyag cserép, robbanómotoros permetező, ajtólapok, fóliafűtésre
vegyes tüzelésű kazán. Tel.: 30/218-40-77.
Samsung monitor eladó 10 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Örökzöldek eladók. 30/626-14-31.
IZS 22-es típusú orosz légpuska 4,5 (cal)
olcsón eladó. Tel.: 20/228-58-66.
Kimaradt 85 db (8,5 m2) Azzurro Primo
téglaszínű betoncserép 180 Ft/db áron
eladó. Érd.: 30/42-62-525.
Kb. 170 db megkímélt állapotú gyermekruha (nadrág, pulóver, póló, kabát) 67 éves kisfiúra, 9-10 éves leányra, kizárólag egyben 17.000 Ft-ért eladó. Érd.:
30/42-62-525.
Búza és kisbálás búzaszalma eladó. Tel.:
30/433-79-89.
24-es zöld színű MTB kerékpár (12 ezer Ft)
és 28-as megkímélt állapotú férfikerékpár
(5 ezer Ft) eladó. Tel.: 30/433-79-89.
28-as régi Csepel férfikerékpár újszerű
állapotban eladó. Érd.: 20/943-41-13, 16
óra után.
Föld töltésnek elvihető. 30/844-90-72.
Eladó: bejárati ajtó tokkal, középen üvegcsíkkal, zsalugáteres üveglapok, 90 x 240
cm üveges teraszajtók. 30/578-63-80.
Kisiparilag készült ablakkeretek bontásból, üvegezve eladók. Érd.: 66/412-070,
délután.
Eladó: 6 db fotel, 2 db rekamié, háromrészes sarokülő garnitúra, takarítógép,
előszobafal. Érd.: 30/73-96-258.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, tágulási tartályok. Érd.: 30/376-69-16.
150x150 cm-es ablakok tokkal, emeletes
lakásból való üvegezett ajtólapok különféle méretben eladók. 30/578-63-80.
50 cm3-es motoros háti permetező eladó.
Érd.: 30/457-23-02.
Matracos ágy matraccal, továbbá pálinka
eladó. Tel.: 20/223-58-71.
Házikolbász eladó. 30/537-87-35.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, 4 db fotel 2 ezer
Ft/db áron eladó. 20/416-91-17.
Újszerű háromszemélyes hintaágy és egy
Omron1 típusú vérnyomásmérő eladó.
Érd.: 20/622-81-10.
Figyelem! Elhagytam a gégemikrofonom,
ami nélkül nem tudok beszélni. Kérem a
megtalálót, értesítsen a 70/663-38-13-as
telefonon.

ÁLLAT
120 kg-os hízó eladó. Tel.: 70/252-45-72.
Kis súlyú hízók eladóak. Érdeklődni: 20/
985-63-73.
Malac eladó. Érd.: 70/284-56-62.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Csendes környéken két utcára nyíló, háromszobás, központi fűtéses ház garázszsal, melléképületekkel eladó. Érd.: 30/
382-67-97, 70/572-46-49.
64 m-es, 2. emeleti, háromszobás, tehermentes lakás eladó. Ár: 8,9 millió Ft.
Azonos értékben kertes házra cserélhető.
Tel.: 20/326-79-26.
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
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ftért. 20/416-91-17.
Teljesen felújított téglaház fűthető garázzsal
a Fürdő és Dánfok vonzáskörzetében eladó
vagy első emeleti tömblakásra cserélhető.
Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.: 66/417-560,
csak hétvégén.

KIADÓ INGATLAN
Békésen, a Szarvasi úton 4. emeleti, bútorozatlan lakás kiadó. Érd.: 20/330-90-70

KERT, TERMŐFÖLD
Eladó 1,5 ha 38,80 AK szántóföld Tarhos
külterületén, Féltőben. Tel.: 20/387-39-79,
30/978-65-91.
Rizsföld eladó 16 AK. Érd.: 30/907-70-46.
Belencéresben 0,78 ha termőföld eladó.
Érd.: 30/907-70-46.
Malomasszonykertben 1648 m2 belterületi
kert eladó. 30/626-14-31.
Malomasszonykertben 856 m2-es kert
eladó. 30/252-89-24.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460, este.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1990-es évjáratú kispolski megkímélt állapotban négyhónapos műszakival eladó.
Érd.: 30/524-08-77, 70/406-26-61.
Simson motorblokk karburátorral, turbóval
eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Fekete Audi A/ 1.8T és Yamaha Axis robogó eladó. Érd.: 20/212-79-37.
Autó tetőcsomagtartó eladó. Érd.: 66/
427-158.

TÁRSKERESÉS
Fiatalos hölgy értelmiségi társat keres.
20/36-00-470.
Komoly, káros szenvedélytől mentes, magas, barna, megértő, dolgos férfival ismerkednék. Én 164 cm, 80 kg, házias nő
vagyok. Érd.: 70/208-14-54.
Komoly kapcsolatra keresem a társam,
40-es férfiak előnyben. 70/280-42-93.
Nincs könyvelője?
Teljes körű könyvelés gazdasági társaságok, alapítványok, egyéni vállalkozók
részére. Adóbevallások készítése magánszemélyeknek.
Békés, Hőzső u. 50. Tel.: 30/522-47-13.
Időpont egyeztetés szükséges!

EGYÉB
Eladó egy nyolcéves 240 l-es Zanussi
hűtőszekrény 15 ezer Ft-ért. Érd.: 30/38232-28.
Jófajta Otelló dugványt keresek, 60
szálat. 70/663-38-13.
Fedőző varrógép eladó. 30/32-42-111.
Eladó: Acer Aspire érintős számítógép,
AOC 23”-os led monitor, 2 db paintball
fegyver + felszerelés, PSP játékkonzol +
5 játék + új tartalék akku, 3 db LCD 7”os digitális képkeret, iPhone dokkoló +
rádió + cd lejátszó, androidos internet
tablet. Érd.: 20/212-79-37.
Kertrendezést, sövénnyírást, fűnyírást,
gyümölcsfa-, szőlő-, és rózsametszést,
kertépítést és szaktanácsadást vállalok.
20/886-27-81.
Ingyen elszállítom háztartási lomjait, üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/22-85866, 30/931-90-85.
Eladó egy háromrészes ülőgarnitúra, ágyneműtartós és ágyazható, megkímélt állapotban 30 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Bútorra, ruhaneműre, konyhai eszközökre,
hűtőre, mosógépre, bármi egyébre üzemképtelen állapotban is szükségem lenne.
Tel.: 30/931-90-85.
420 l-es fagyasztóláda eladó. Érd.: 30/
382-32-28.
Kitűnő állapotban lévő GIORDANI 3 funkciós
babakocsi eladó. Tel.: 30/365-48-28.
Gáztűzhely jó állapotban eladó. Jószágra
vagy takarmányra elcserélhető. Tel.: 30/
931-90-85.
Magyar LG, vagy Slávia légpuskát vennék.
Maximim 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/62-92-838.
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Kirobbanó sikert arattak
a békési óvónők
MESKETE

Újabb darabokat állít színre a helyi társulat

A gyerekeket, elsősorban az óvodás és kisiskolás
gyerekeket kívánja életkoruknak megfelelő színházi élményhez juttatni a Meskete Meseszínház,
amely békési óvónőkből alakult meg 2008-ban.
Idén ősszel már felnőtteknek szánt műsorral is
színpadra állnak.
Mészárosné Fábián Ilona,
immár nyugdíjas, de nagyon
aktív óvónő, a meseszínház
vezetője nyilatkozta lapunknak, hogy többnyire humoros,

és 2010-ben a Békés megyei
amatőr művészeti fesztiválon
ezüst minősítést szereztek.
Mesejátékok mellett népmese-feldolgozásokkal, zenés jele-

nyi tagja fellépett, igen sok
próbával a hátuk mögött sikerült a darabot színre vinni.
Mészárosné Babi, aki korábban a városi színjátszó körnek is tagja volt, maga is ír
meséket, színdarabokat, most
például az Igazmondó juhász
című közismert népmesét dolgozza fel és állítja színpadra.
Jelentős újítás a Meskete Meseszínház életében, hogy ősszel
az Idősek Világnapjára Kapcso-

Egy nyelvet beszélünk
ELVESZETT JELENTÉS
Nem mind arany, ami fénylik: azaz amit
leírunk vagy mondunk, nem feltétlenül a
szótári jelentésben értelmezendő. Különösen igaz ez a férfiak és nők közötti kommunikációra. Ha kevés a hely (lásd: társkereső
hirdetés), leginkább sablonokkal lehet találkozni, ezek helyes értelmezését szeretném
megmutatni. Fiatalos: bizony már elhullatta
csikófogait. Csinosnak mondott: szegény
pára maga nem tudja eldönteni, jól néz-e ki
vagy sem. Teltkarcsú: nagy vízkiszorítással
bír. Humán érdeklődésű: reménytelenül
nem ért a matematikához, és a legegyszerűbb táblázat kitöltése is megoldhatatlan
feladatot jelent számára.
Ha egy férfival beszélünk, mindössze egy

mondat jelenti valóban azt, amit mond:
„Beszélnünk kell” – rendszerint a tragikus
végkifejlet követi. „Még soha nem ettem
ilyet, de finom”: soha, de soha ne próbálj
olyat főzni, amit otthon anyukám nem csinált! „Megértem az álláspontodat”: teljesen
más a véleményem, de nem akarok veszekedni. „Rendelünk még valamit?”: azonnal
lépjünk le! „Járjunk együtt!”: kicserélem az
aksit a kocsidban, ha csinálsz nekem reggelit. Ja, és a „Nehéz napom volt”: ez, hölgyeim, többek között arra utal, hogy meccs
lesz a tévében! „Nem tévedtünk el, pontosan tudom, hol vagyunk!”: többé nem találnak meg bennünket élve.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Olvasópróba a Meskete Meseszínház társulatánál.

zenei elemekkel gazdagított
darabokat mutatnak be, céljuk
mindenekelőtt a szórakoztatás.
De a jelenleg 12 tagú társulat a
maga örömére is játszik.
Békés mellett több településre kaptak már meghívást,

nettel és zenés némajátékkal
léptek már színpadra, legutóbb
Csetényi Anikó Piros esernyő
című mesejátékát mutatták be,
mondhatjuk, hogy kirobbanó
sikerrel. Ez volt az első darab,
amelyben a társulat valameny-

A társulatvezető Mészárosné Fábián Ilona 38 éves dajka és óvónői
munkával a háta mögött tavaly év végén ment nyugdíjba. Két óvodában,
az Epreskertiben és az egykor létezett Fontex óvodában dolgozott. Mindig
vonzotta a színházak világa, és nem pusztán színházba járó ember volt
világéletében, hanem statisztaként is kipróbálta magát. Bevallása szerint
sokat tanult a kulturális központ évenként megtartott nyári színházi tanfolyamain, e tudását a Meskete Meseszínházban kamatoztatja.

latok címmel vidám jelenetekkel, slágerekkel szeretnék megörvendeztetni az idősebb korosztály tagjait, a próbák már
zajlanak. A meseszínház egyébként egyszerű díszletek között,
házilagosan készített jelmezekben lép fel, igyekeznek mindent
saját forrásból megvalósítani. A
jegybevételekből
származó
összeget a kelléktár bővítésére,
mindenekelőtt a jó hangzást
biztosító technikai eszközök
beszerzésére fordítják – mondta
el vezető.
Sz. K.

Rocktól zengett a kultúrház
Zajos sikert aratott a március 17-i Békési Rockzenekarok Találkozójának tava-

csúztatták a telet, és léptek
át a tavaszba. Mind az öt fellépő zenekar kitett magáért.

szi állomása Békésen, a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. Igazi forradalmi hangulattal bú-

A bulizni vágyó fiatalabb és
idősebb korosztály sem unatkozott. A békéscsabai Dark
Revenge zenekar energikus

Április 7. szombat 15 óra
Csuta György 60 év – 60 kép című tárlatának megnyitója. Megnyitja: Dr. Tuza Béla, a
művész barátja.
Galéria

Április 10. kedd 18 óra
Papp Gábor művészettörténész előadása
Fényhimnusz egy középkori magyar templomban címmel. Belépés ingyenes.
Kulturális központ
Április 13. péntek 14:30
Békési Díszítőművészeti Szakkör Tűbe fűzött
rejtelem című kiállításának megnyitója.
Megnyitja: Pál Miklósné, a Népművészeti
Egyesületek Szövetségének elnöke.
Kulturális központ kápolnaterme
Április 13. péntek 15 óra
Ünnepi képviselő-testületi ülés Békés várossá
nyilvánításának 39. évfordulója alkalmából.
Kitüntetések átadása Békés városért végzett
tevékenység elismeréséért. Bővebben lapunk 3.
oldalán.
Kulturális központ

Április 13. péntek 17 óra
Az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú
Egyesület közgyűlése.
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u. 4.)
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

HÉTVÉGE

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 7-19. KÖZÖTT

Április 14. szombat 8 órától
Tavaszi Nagytakarítási Akciónap. Bővebben
a címoldalon.
Dánfoki Üdülőközpont, temetők
Április 14. szombat 10 és 15 órától
„Az Én hangom” énekverseny válogatója.
Belépő: 400 Ft/fő, Békés Kártyával: 300 Ft/fő.
Kulturális központ
Április 15. vasárnap 10-16 óra
Íjászverseny és hagyományőrző családi nap.
Programból: íjászverseny, népi játékok, lovagoltatás, baranta, játszóház, lovas íjászat. Belépődíj:
200 Ft/fő, melyet az üdülőközpont szépítésére
fordítanak. A belépés 8 éves korig ingyenes.
Dánfoki Üdülőközpont

Április 19. csütörtök 16 óra
KÉSZ-díj átadó ünnepség.
Galéria

thrash core zenéjével indult az
este, majd a körösladányi
Dreadful Peace és a szintén
békéscsabai Felidae borzolta a
kedélyeket. A folytatásban a
Scarecrow legénysége igencsak megmozgatta a népet, és
a bemutatkozó koncertjét a
találkozón tartó Nu! csapatot
is lelkesen fogadta a közel 170
főt számláló közönség.
Csökmei Gábor szervező ezúton köszöni minden fellépőnek, segítőnek, technikai személyzetnek, hogy munkájával
lehetővé tette az est létrejöttét.
Következő találkozás augusztus 10-12-én a II. Békés-dánfoki Zenei Fesztiválon.

Aki mindent megtett a magyarságért
Folytatás a címoldalról
Pedig talán senki sem tett
olyan nagy erőfeszítést,
olyan sokat a világban szét-

szóródott magyarság egységesítéséért, összekovácsolásáért, mint ez a hazát vesztett, hontalan magyar író,

aki egy helyütt ezzel kapcsolatban a következőt írta:
„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngység.”

Simó József sokat beszélt a
művész életéről, idézett prózai írásaiból, költeményeiből,
levelezéseiből, szólt a ma-

gyarságról alkotott gondolatairól, továbbá igyekezett
megismertetni a népes és lelkes, igazán érdeklődő békési

közönséggel Wass Albert
világszemléletét, életbölcsességét, amely műveiből árad.
Zsombok Imre
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Női kézisek sorsolása

Országos hatodik helyezés Ózdról

A BNKTE tavaszi bajnoki fordulójának meccsei
Április 8. 16:30 Békéscsaba Jalte – Békés
Április 15. 18 óra Békés – Füzesgyarmat
Április 21 18 óra Kondoros – Békés (ifi 16 óra)
Április 29 17 óra Békés – Nagyszénás
Május 3. 17 óra Kétsoprony – Békés
Május 13. 17 óra Békés – Békésszentandrás (ifi 15 óra)
Május 20. 11 óra Doboz – Békés
Május 27. Sarkad – Békés
Június 2. 16:30 Gyomaendrőd – Békés (ifi 18 óra)

Támogatások a
sportszervezeteknek
Békés Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2012.
évi költségvetésében a versenysportra, diáksportra és tömegsportra összesen 39 millió forintot különített el. Ebből az
összegből a sportszervezeteknek
15,2 millió forint jut, melynek
első félévi elosztásáról márciusi
ülésén döntött a testület.
Az egyesületek féléves támogatása az összeg nagyságának sorrendjében: Békési TE
Asztalitenisz Szakosztály 1,9
millió Ft, Békési Kajak – Kenu Club 1,525 millió Ft, Békési Futball Club 1,525 millió
Ft, Békési Diákok Atlétikai
Clubja 540 ezer Ft, Békési

Szabadidős és Sportjáték Klub
(férfi kosárlabda) 500 ezer Ft,
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 490 ezer Ft, Női Kézilabda Torna Egylet 290 ezer
Ft, Surman Box Club 230 ezer
Ft, Békési TE Sakk Szakosztály 190 ezer Ft, Békési TE
Ökölvívó Szakosztály 190 ezer
Ft, Linea Aerobik Klub 110
ezer Ft, Békési TE Súlyemelő
Szakosztály 110 ezer Ft.
A pénzbeli támogatás mellett a békési önkormányzat
egyéb módon is segíti az
egészséges életmódra és a
sportra nevelést, például kedvezményes uszoda-, és teremhasználattal.


SPORTVERSENY

Csokitorta Hepp Ferenctôl a csapatnak

Horgász
szemmel
TAVASZI PECA
Még suhanckoromban tapasztaltam azokat az apró
trükköket a tavaszi horgászataim során, amiket most leírok.
Nekiindultunk egyszerű dugós
felszerelésükkel a közeli bányatóhoz. Mi hagyományosan kenyérgalacsint gyúrtunk a horogra, amivel az előző nyáron
fogtunk kárászokat, pontyokat.
Az eredményhirdetés után Hepp Ferenc (a képen jobbról) egy kosárlabda alakú csokoládétortával kedveskedett a békési csapatnak.

A hatodik helyet szerezte
meg a Játékos Sportverseny országos döntőjében a Békési
Kistérségi Iskola Dr. Hepp
Ferenc Tagiskolájának csapata.
A március 24-én, Ózdon rendezett versenyre a 17 gyermek
Puskás Károly és Samuné Nagy
Katalin tanárok vezetésével
utazott el. A fiúkat és lányokat
Ezúttal sajnos még a finom szerelékünkre sem volt kapás.
Nemsokára mellénk letelepedett egy idősebb horgász. Látta,
hogy nem fogtunk semmit.
Csalizott, és bedobta a dugós
nádbotját a vízbe. Erősen fogta,
és az úszóját szuggerálta, amikor egy kárászt kapott ki hirtelen a vízből. Ő egyre másra
fogta ki a halakat, nekünk
egyetlen fogásunk sem volt,
pedig mi vékonyabb zsinórt és
kisebb horgot használtunk.
Megsajnált minket, és adott
egy gilisztát, hogy tegyük a
horogra. Alig ért a vízbe, máris
kapásom lett. A tavaszi horgászat lényege ma is ugyanaz: a
hagyományos trágyagilisztával
ugyanúgy foghatunk halakat,
mint régen. Tanácsom, hogy
tavasszal ne az előző évi kemény csalikat alkalmazzuk, inkább a természetes élő csalikat.
Szekerczés Sándor

lelkes szurkolók is buzdították
a távoli településen. A megmérettetésre régiónként a legjobb
csapat jutott el, összesen nyolc
csapat az ország minden tájáról. A Hepp Tagiskola csapata
szinte végig a középmezőnyben teljesített, erejüket megfeszítve küzdöttek a mezőnyből
kimagasló nagyvárosi sportis-

kolák csapataival, és végül a
hatodik helyezést sikerült megszerezni. A békésiek táborához
Ózdon csatlakozott az iskola
névadójának fia, Dr. Hepp Ferenc és felesége, akik szintén
kivették részüket a szurkolásból, és elégedetten szóltak az
országos hatodik hely megszerzéséről e nemes versenyben.

Ismét veretlenül
bajnok a Kamion
TEREMFOCI

Az öregfiúk között a Dübögô nyert

Majdnem három hónapon keresztül folyt a békési sportcsarnokban a hagyományos Békés Városi Vektor Labdarúgó Kupa. Két kategóriában
jelentkezhettek a csapatok, az öregfiúk között
13, míg az amatőr kategóriában 10 csapat tagjai
rúgták a bőrt.
A torna eredményei. Öregfiúk: 1. Dübögő, 2. Fess Rotschilde, 3. Picasso, 4. 48-as
Vitézek, 5. Vem-Démász, 6.
Vektor Kft, 7. Cyclo, 8. Pedagógusok, 9. Flamengo, 10.

Alföld Csapágy, 11. Bé-kis
Bútor, 12. Hocz és Medvegy,
13. Golf. Legjobb kapus: Molnár Gábor (Picasso), legjobb
játékos: Horváth Zoltán (Dübögő), gólkirály: Fehér Lajos

(Fess-Rotschilde).
Amatőr kategóriában 1. Kamion, 2. Hot-Drink Kft, 3. Dobozi Kisvendéglő, 4. Nagyrét
FC 5. Angyalok, 6. Csibészek, 7.
Denevér, 8. Golden FC, 9.
Borozsgyán, 10. Szántai Méhészet. Legjobb kapus: Nagy
Ákos (Kamion), legjobb játékos: Kardos Imre (Hot-Drink
Kft), gólkirály: Czinanó Béla
(Dobozi Kisvendéglő).
Folytatás a következő Vektor Kupán, ez év végén.
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