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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁRCIUS 3-10.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
MÁRCIUS 10-17.
Levendula Patika (Csabai u.)
MÁRCIUS 17-24.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak!
Orvosi ügyelet: 416-637

További támogatást várnak
HÉTKRAJCÁR

Idén is folytatódik a gyermekélelmezési program

Mostanra bizonyára nem
ismeretlen az olvasók előtt a
„Hétkrajcár” elnevezésű hétvégi, gyermekélelmezési program, mely még tavaly januárban indult útjára Izsó Gábor
polgármester kezdeményezésére. 2011-ben 96 magánszemély és vállalkozó, valamint
14 helyi szervezet segített az
ételosztásban, a szervezésben,
és támogatta adományával a
programot. Összesen közel
hatezer adag ételt osztottak ki
a legrászorulóbbak között.
A társadalmi összefogásra
épülő program 2012-ben is
folytatódik. A szervezők kérik, hogy segítsék olvasóink is
a kezdeményezést. Egykor hét
krajcár, ma pár ezer forint –
ha eljut a megfelelő helyre –
valós segítség lehet azoknak,
akikkel szűkmarkúan bánt a
sors. Közülük is a legkisebbek
azok, akik a legtöbb figyelmet igénylik.

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG

Melyik nagy
sporteseményt
várja jobban?

Az eddigi adományozók
mellett számítanak új felajánlókra is.

Kedvezményezett: Családért Alapítvány. Számlaszám: Endrőd és Vidéke

Sok érdeklődő látta a Rosszak erdejét
A Nyugdíjas Színkör által
már többedik alkalommal
be mutatott Rosszak erdeje
című zenés vígjáték ismét
sok érdeklődőt vonzott. A
darab szereplője volt Buzás
István, Takács Gáborné, Baji

Andrásné, Barna János, Hégely László, Mucsi Józsefné,
Kovács Jánosné, Ilyés Sándor és Salamon László. A
kulturális központban megrendezett előadás egyben
népzenei találkozó is volt,

városunk népzenészeinek
közreműködésével. Fellépett
a Vadrózsa Asszonykórus, a
Körös Citerazenekar, a Békési Hagyományőrző Dalkör
és a Békési Férfikórus.
Zsombok Imre

Takarékszövetkezet
53200077-11061164 (Közlemény: Hétkrajcár).

Lapunk minden
második hét
szerdáján
jelenik meg.

2012

Március elsejével emeli a belépőjegyek és bérletek árait a Békési Uszoda. Az egyszeri alkalomra szóló felnőtt jegy 830 Ftba, a diákjegy (csak nappali tagozatosoknak) és a nyugdíjas
jegy 660 Ft-ba, a gyermekjegy
(6 éves kor alatt) 330 Ft-ba, míg
az úgynevezett kísérőjegy 170
Ft-ba kerül. A 20 alkalomra szóló, időkorlát nélkül beváltható
bérletek ára a felnőtteknél
10800 Ft, nyugdíjasoknál és
diákoknál 7700 Ft lesz. A reggeli úszóbérletet eltörlik, ugyanis
március elsejével az uszoda nyitva tartása is módosul.
Az uszoda ezután minden
nap, tehát hétfőtől vasárnapig
8-20 óra között lesz nyitva. A
szauna a következő időkben
elérhető: hétfőn, szerdán és
pénteken 15-20 óra, kedden és
csütörtökön 9-20 óra, míg
szombaton és vasárnap 10-20
óra között. A külső termálmedence hétköznapokon 14-20
óra között, míg hétvégén 1220 óra között látogatható.
A 2012. március 1-je előtt
megvásárolt reggeli uszoda
bérletek az uszoda nyitva tartása idején bármikor felhasználhatóak.


Kegyetlenkedők Békésen is
KÍNZÁS

Megvan a költségvetés

Változások
az uszodában

Idôben érkeztek az állatvédôk

Néhány napja került az érdeklődés középpontjába az az
eset, amikor a békési állatvé-

kon át nem tudott mozdulni
fogságából. Az egyik temetőlátogató talált rá, és rögtön szólt

dők egy halálra szánt kutyát
mentettek meg a Rózsa temetőből. Az állatot az egyik sír
kerítéséhez kötötték ki. Napo-

az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesületnek.
Folytatás a 4. oldalon

Nem tervezi mûködési hitel felvételét a városvezetés

Megszületett Békés 2012. évi büdzséje. A várakozásoknak megfelelően végül elfogadta a képvelőtestület a város idei költségvetését. A két körben
tárgyalt tervezet az előző évek költségvetéseivel
nem hasonlítható össze, hiszen az új törvényi szabályozások miatt szerkezete átalakult.
Több mint négymilliárd
forintban határozta meg a
képviselő-testület a város
2012. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak
főösszegét. Balázs László, a
pénzügyi bizottság elnöke kiemelte: a város működési hitel

nélkül tervezte meg a büdzsét.
Mucsi András, az oktatási-,
kulturális- és sportbizottság
elnöke felhívta a figyelmet
arra, hogy a nehéz gazdasági
helyzet ellenére a város folyamatosan fejlődik, így a vagyona továbbra is gyarapszik.

Izsó Gábor polgármester kiemelte, hogy évről évre nehezebb helyzetben kell az egyik
legkardinálisabb döntést meghozniuk. Céljuk, hogy a várost
oly módon irányítsák, hogy
lehetőségekhez mérten ne terheljék tovább a lakosokat. A
költségvetés egyensúlyban tartásához felelősségteljes gazdálkodás szükséges a lakosok
érdekeit szem előtt tartva.
A képviselő-testületi ülés
másik fontos döntése volt,
hogy idén ismét csatlakozik
Békés Város Önkormányzata

ahhoz a kezdeményezéshez,
melynek révén a megyei önkormányzattal és más településekkel együtt, közös közbeszerzéssel a szabadpiacról
szerzi be a földgázt intézményei számára. A lehetősséggel
az előző három évben is mintegy 10 százalékkal sikerült
csökkenteni az intézmények
fűtésköltségét. A képviselők
egyöntetűen támogatták a
közös beszerzéshez való csatlakozást, amely 2012. július 1jén lép életbe, addig az előző
megállapodás hatályos.
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A VOLT JÁRÁSI FŐSZOLGABÍRÓI HIVATAL
A Petőfi utca 4. számú épület műemléki
szempontból figyelmet érdemel. Sisa Béla
Békés megye műemlékei című könyvében, a
98. oldalon a következőeket írja róla:
„Eredetileg megyei tiszti laknak épült, ’L’
alaprajzú, földszintes épület. A XVIII. század végén épült, késő barokk stílusban.
Feltehető, hogy már a klasszicizmusban
átalakították, illetve bővítették.
Utcai főhomlokzata 4 + 4 + 2
+ 8 tengelyes. Az
utcai homlokzaton
jól kivehetők a toldások. Ablakai
egyszerűek, szal a g ke re t e l é s s e l
készültek, kis lelógó köténydísszel.
Eresze alatt húzott
főpárkány. Udvari
homlokzatán kosáríves tornác fut végig. Az
első három nyílás két közbenső pillérrel megosztott. Nyílászáró szerkezeteinek megmaradt
vasalásai alapján lehet következtetni arra,
hogy a klasszicizmusban készültek az eredeti
kőkeretes részek. A legjelentősebb átalakítás
az 1800-as évek elején történt. Ekkor toldották az épületet, illetve az egész utcai homlokzatot átalakították a jelenlegi formájára.”
Ha ennek az épületnek a múltját kutatjuk,
feltétlenül meg kell említeni két, városunk sorsát befolyásoló főszolgabírót, akik ebben a házban éltek és dolgoztak. Egyikük Moldoványi
János főszolgabíró volt. Dr. vitéz Durkó Antal
Békés nagyközség története című művében a
94-95. oldalon leírja, hogy 1919. április 26-án
jelentek meg a megszálló román csapatok

városunk határában. Moldoványi főszolgabíró
kérte a vörös parancsnokot, hogy ne tanúsítsanak ellenállást, de az - felsőbb parancsra hivatkozva – felvette a románokkal a harcot. A harc
alatt a várost is több ágyúlövés érte. Mivel a
vörösök fehér zászlót tűzettek ki a gyulai út
mentén lévő tanyák lakosaival, és mégis puskatűzzel fogadták a románokat, azok 11 ártatlan tanyasi lakost elfogtak, a Körös mellé állították, és agyonlőtték őket. Hogy
a további vérontást
elkerüljék, Moldoványi János főszolgabíró egy lelkészekből álló békeküldöttség élén
felkereste a román
csapatok parancsnokát, s kijelentette, hogy a város az
előbbi tűzharcban teljesen ártatlan, azt az
elmenekült vörösök kezdeményezték.
A másik szolgabíró, aki ebben a házban
élt, dr. Marsall Ferenc. Szociális érzékenységgel megáldott ember volt. Ő volt az, aki
az 1930-as években munkát adott a békési
munkanélkülieknek úgy, hogy az Élővízcsatorna mellé nyárfasort telepíttetett. Az
idős békéseik ma is Marsall-sétánynak hívják ezt a területet.
Visszatérve az ódon építményre: az államosítás után a Járási Tanács működött az
épületben. Később a Járási Művelődési
Osztály is itt kapott helyet. Az ház egy
részében levéltár is volt.
E nagy múltú ház védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

A most először jelentkező új rovatunkkal szeretnénk segítséget nyújtani olvasóinknak, hogy valamely
problémás kérdésre választ találjanak. Tegyék fel nekünk a jogi, orvosi, államigazgatási vagy egyéb témájú kérdésüket, és a Békési Újság
igyekszik megfelelő szakértőt találni
a válaszadáshoz.
Egyik hölgy olvasónk a napokban azt kérdezte tőlünk, hogy mi minden vizsgálatára van
jogosultsága egy rendőrnek közúti ellenőrzéskor.
A kérdésre a Békési Rendőrkapitányság
adott választ. Kiemelték, hogy a KRESZ
(Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása)
szabályozza, hogy milyen feltételei vannak a
járművek közlekedésben való részvételének. A
jármű vezetője, mielőtt elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világítóés fényjelző berendezések állapotát, működését, továbbá a rendszámtáblák meglétét és
állapotát ellenőrizni. A rendszámtáblákat jól
olvashatóan kell tartani, letakarni, jogosulatlanul eltávolítani tilos.
A rendőröket a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény jogosítja fel az ellenőrzésre,
míg szabálysértései bírság kiszabását az 1999. évi

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.
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LXIX. tv. szabályozza. Igen rövid összefoglalásban a rendőr közúti ellenőrzéskor mindent ellenőrizhet, amit a KRESZ és az úgynevezett „műszaki KRESZ” előír. Ezek részletes szabályozások,
ismertetésük e rovat keretein túlmegy.
A Békési Rendőrkapitányság arra is felhívta olvasóink figyelmét, hogy 2012. április 15én új szabálysértési törvény lép életbe. Ez számos ponton szigorításokat vezet be, például a
jelenlegi büntetések kiegészülnek, így az új
szabálysértési törvény szerint három büntetés
lesz kiszabható: szabálysértési elzárás, pénzbírság és a közérdekű munka. Jóval szélesebb
körben lehet majd alkalmazni az elzárást.
Ezekkel párhuzamosan emelkedik a helyszíni
szabálysértési bírság összege is: a mostani
3000-20000 Ft-ról 5000-től 50000 Ft-ra. Hat
hónapon belüli újbóli elkövetés esetén hetvenezer forintig lesz kiszabható közlekedési szabálysértés esetén, és már a kiszabásától számított 15 napon belül be kell fizetni.

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.

Áldozatok néma sikolya
Emlékezés a kommunizmus emléknapján

A Forradalmi Emlékműnél
február 23-án megtartott
emlékezésen a szónok felidézte a magyarországi kommunizmus 20. századon átívelő
rémtetteit, a mindig megújuló, embertelen vörös terrort.
A kivégzéseket, a kényszermunkatáborokba deportálást,
az úgynevezett ideológiai
átnevelési gyűjtőtáborokba
internálást, a bebörtönzéseket
és kínzásokat, kivégzéseket,
az éhínséget. Mindezek eredménye Dr. Pálmai Tamás szerint a gazdasági válság, az
értelmiség és a szabad sajtó
elnyomása, a szellemi hanyatlás, az egyházak módszeres
kirablása, a felbecsülhetetlen
történelmi és esztétikai értékek elpusztítása, a pártállami
rendszer létrehozása, a ma-

ra és az erkölcsi hanyatlásra.
– Miért változhatott olyanná
a világ, hogy a földgolyó egyharmadát elárasztotta, fogságban tartotta egy rendszer,
amely első pillanattól azt hirdette magáról: gyilkolni fog?
Hogy volt ez lehetséges? A kérdésre történészek, történet-filo-

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Szerte a világban mintegy százmillió, Kelet-Európában negyven év alatt egymillió ember halála
szárad a kommunista pártok lelkén. És mennyien
lehettek azok, akiket nem öltek meg, de tönkretették az életüket – kezdte beszédét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Dr. Pálmai
Tamás alpolgármester.

gántulajdon felszámolása.
A kommunizmus évtizedei
nem hagyták nyom nélkül a
társadalmat, hatásuk ma is
érezhető, gondoljuk a növekvő
elmaradottságra
a
Nyugathoz képest, a politikából való teljes kiábrándulásra,
a romló egészségügyi állapot-

zófusok, kutatók és politikusok
keresik a választ, de azt nekünk
kell megadnunk – zárta gondolatait Dr. Pálmai Tamás.
Később koszorúzásra került
sor. A városvezetés mellett
intézmények és civil szervezetek helyezték el az emlékezés
virágait.
Sz. K.

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
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Gyertyagyújtás a közösségi háznál

Je g y z e t

Békésen is emlékeztek a romagyilkosságokra

Temetés és feltámadás

ÁLDOZATOK

Számos más településhez hasonlóan, február
23-án Békésen is megemlékezést tartottak a
2008-2009-ben elkövetett romagyilkosságok
áldozatainak emlékére.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Mint ismert, 2008 júliusa és
2009 áprilisa között összesen
kilenc, roma személyeket érintő támadás történt Magyarországon: Galgagyörkön, Piricsén, Nyíradonyban, Tarnabodon, Nagycsécsén, Alsózsolcán, Tatárszentgyörgyön,
Tiszalökön és Kislétán. Összesen hat személy, köztük két
gyermek halt meg az egyre
súlyosbodó támadásokban. A
bűncselekmény-sorozattal
gyanúsított 28 és 42 év közötti négy férfit 2009. augusztus
21-én fogta el a Nemzeti
Nyomozó Iroda terrorelhárító
szolgálata. Mindannyian előzetes letartóztatásban vannak,
ellenük folyik a büntetőeljárás.
A helyi megemlékezést a
Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezte meg a
Soványhát utcai közösségi

Pálmai
Tamás

Gyertyagyújtás a cigánygyilkosságok áldozatainak emlékére a roma közösségi háznál.

házukba. A szervezet elnöke,
Balog Krisztián emlékezésében
elmondta, hogy éppen a rendezvény előtt 3 évvel történt
meg Tatárszentgyörgyön az a
gyilkossággal végződő támadás, amelynek áldozata egy
ötéves kisfiú és édesapja volt.
Kiemelte a bűncselekmény
brutalitását és azt, hogy egy
ártatlan gyermek volt az egyik

áldozat, aki egyetlen „bűne”
cigány származása lehetett.
– A jövőt a múltból építhetjük, nem feledkezhetünk
meg a történtekről. A gyűlölködést saját bőrünkön érezzük, ezért fontos a többségi
társadalom tagjaival együtt
emlékeznünk – hangzott el.
Balog Krisztián kiemelte,
akik az emlékezésre össze-

gyűltek, mindannyian a fenyegetés, a széthúzás és a hangulatkeltés ellen léptek fel.
A műsorban a magyar mellett a cigány himnusz is elhangzott, végül gyertyagyújtásra
került sor a közösségi ház előtti emlékműnél. Izsó Gábor polgármester a békés egymás mellett élés fontosságát emelte ki.
Szegfű Katalin

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés: nem kaptunk jelentést.
Elhunytak: Mester Mihály (65 évesen), Kun Sándorné (81), Páskuj Sándor
(67), özv. Kiss Gáborné
(82), özv. Tóth Imréné (92),
Varnyú Ferencné (88, Bélmegyer), özv. Bontovics Istvánné (65, Kamut), özv. Daróczi Istvánné (86), Szilágyi
Lászlóné (88), özv. Pocsai

Istvánné (103), Domokos
József (82), özv. Szabó Istvánné (99), özv. Domokos
Mihályné (87), Kocsor Imre
(75), Roczó József (71),
Varga István (29), özv. Kovács Lászlóné (89), Gyaraki
István (79).
Nyugodjanak békében!

Néha az ember olyan
gondolattal
találkozik,
hogy úgy érzi, közzé kell
tennie. Ezt teszem most én
is. Bíró Zoltán veretes szavaiból idézek:
Eltemettük Csurka Istvánt. Ő a ravatalon, Gyurcsány az Országházban. Ez
a magyar országkép. Azután: az „Apák és fiúk”. Az
apák internálták Csurkát,
a fiúk évtizedekkel később
fasisztának bélyegezték. A
bolsevik apák nyugodt,
békés öregkort értek a kapitalizmusban. A fiúk és a
lányok meggazdagodtak,
és világszerte hirdetik,
hogy itt tombol a rasszizmus, üldözik a kisebbségeket. A rendszerváltó író a
ravatalon, a régi rendszer
átmentett
gyermekei
Brüsszelben és Strasbourgban, s írják a feljelentéseket Magyarország ellen.
22 éven át egy abszurd
dráma részesei vagyunk.
Sokszerzős darabról van
szó. Írták Budapesten,
New Yorkban, Tel-Avivban és Európa néhány fővárosában. Most folytatják
Brüsszelben és itthon. Miközben mi temetjük azt,
aki igazságokat állított
szembe a hazugságokkal.
Sok ezren voltak Csurka
István temetésén, előtte
több százezren voltak a
kormányt támogató „békemenetben”, de az országképet mások, másutt rajzolják. És ez az abszurd
nem érhet véget, mert elmaradt a számonkérés, a
bűnösök büntetése, az
igazságszolgáltatás.
A
nemzet és mindazok, akik
hűséggel szolgálták, körön
kívül rekedtek, a pénz és a
politika gengszterei föléjük kerekedtek.
Most tűnődhetünk, hogyan is történhetett ez velünk. Hogy változott a
rendszer, de nem változott a
hatalom? Hogyan bújtak
elő anno az ország új vezetői
hirtelen, az ismeretlenségből, hogy aztán az ország
felszámolóbiztosai legyenek? Méghozzá rendszerváltás címén! Milyen háttérhatalom választotta ki, és tartotta kézben őket? Hogy
történhetett meg, hogy a
régi nómenklatúra emberei
csak átsétáltak az egyik

rendszerből a másikba?
Hogy az államkincstárból
magánvagyont bűvölő korábbi ifjúkommunista az
ország miniszterelnöke lehet, mert néhány év alatt
elévül a bűncselekménye?
És, hogy akik éveken át
száz- és ezermilliárdokkal
rövidítették meg az országot, most is szabadon szervezkedhetnek a 2/3-os kormány, vagyis a népakarat
ellen? Itthon a parlamentben és nyugaton bárhol,
politikai védőháló alatt.
1919-ben Kun Béláék
még a gyűjtőfogházból
szervezhették a puccsot,
utódaik ma ezt a parlamentekben tehetik. A hazaiban és az európaiban is.
Azok, akik az ’56-os megtorlásban részt vettek, a
volt ávósok, már meghaltak vagy aggastyánok. Fölöttük ítélkezzen már a
Feljebbvaló. Ám itt vannak
a fiúk és a lányok, akik kormányzati, képviselői szerepük következtében politikai és jogi felelősséggel tartoznak! Köztünk járnak,
szónokolnak és szervezkednek a vétkesek és a cinkosok. Hol marad hát még
mindig a felelősségrevonás
az ország szervezett kifosztásáért, a nemzet megcsúfolásáért, a hazaárulásért?
Kit vontak felelősségre eddig a kétségbeesett, az
önpusztító életekért, emberek öngyilkosságba kergetéséért, a magyarság
pusztításáért?
Tudjuk,
nagy erők nagy érdekekkel
homályosítják itt az elmét,
és tartják gúzsba kötve az
igazságtevő akaratot. De
mégis! Micsoda össznemzeti bénultság ez, és meddig
terjedhet a tehetetlenség?
Lehet, hogy egy pusztító és
tisztító robbanásig? Jobb
volna talán szépen, komótosan, de következetesen
igazságot tenni, hogy ne
megint az ártatlanok fizessék meg annak az árát,
amit az ártók elkövettek.
Egyelőre azonban az utóbbiak az Európai Parlamentben, Demszky talán a horvátországi tengerparton,
Bajnai az amerikai egyetemen, Gyurcsány az Országházban. Csurka pedig
a ravatalon.
Nos, ezek voltak az idézett sorok. Nehéz levegőt
venni utánuk. De kell! És
aztán bele a közepébe! Zsebben bicska csukva marad, a
hideg, tiszta ész dolgozik.
Csak a szív kalimpál, és a
lélek lángol közben.
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Főszerepben a jókedv
A minap a Jelenések könyvét olvasva találtam egy igére, ami
különleges módon megérintett: „Az Úr, a szent próféták Istene
bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak
azokat, amiknek meg kell lenni hamar.” Vajon a szent próféták
Istene ma hogyan szól hozzám, észrevesz engem is, a mindennapi rohanásban, meggyötörtségben, fáradtságban, kiszolgáltatottságban? Meg tud-e szólítani az elképzeléseim, a tudatosságom ellenére? Hogyan hív, hogyan állít meg, amikor vádolással és kétségbeeséssel viaskodva rohanok ma is?
Egy küzdelmes életű próféta, Hóseás által, ma így szól hozzám is az üzenet: „Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket! Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik
napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt.
Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint
a késői eső, a mely megáztatja a földet. Mit cselekedjem veled,
Efraim? Mit cselekedjem veled, Júda? Hiszen szeretetetek
olyan, mint a reggeli felhő és mint a korán múló harmat. Azért
vertem meg a próféták által és megölöm őket az én számnak
beszédivel. Bizony, a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap. Mert
szeretetet kívánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét
inkább, mintsem égőáldozatokat.” (Hóseás 6: 1-3.)
Balog Tibor, lelkipásztor

MULATOZÁS

Rekord bevétel a 14. Karacs jótékonysági bálon

A békési Szegedi Kis
István Református Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium Karacs
Teréz Intézményegységének 14. jótékonysági bálján
február 18-án a jókedv volt
a főszereplő.
A több mint 280 vendéget
már a tornaterembe belépéskor is a vidámság és az ünnepélyesség keveréke fogadta,
mely végigkísérte az egész
estét. A két házigazda: Szeverényi Valéria és Rácz Attila
köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Erdős Norbertet,
a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjét, valamint
polgármestereket, intézményvezetőket. Az ünnepi műsorban egykori és jelenlegi diákoké és pedagógusoké volt a
főszerep. Közel 50 fős, diákokból és szülőkből álló kórus egy

FOTÓ: SZKIRG KARACS INTÉZMÉNYEGYSÉG

JERTEK, TÉRJÜNK VISSZA AZ ÚRHOZ…

ABBA számot adott elő. Majd
ifjabb Szeverényi Barnabás, a
budapesti Honvéd Táncszínház tagjának néptáncbemutatója kápráztatta el a publikumot. Csordás Ákos és Molnár
Katalin énekes fellépését követően Kiss Ildikó nyolcadik
osztályos tanuló, fitnesz Európa-bajnok akrobatikus ele-

mekkel bőven teletűzdelt produkciója vonzotta magára az
érdeklődő tekinteteket. Az
intézmény pedagógusai korhű
öltözetben, táncolva énekelték a „Csavard fel a szőnyeget”
című slágert.
Az ízletes svédasztalos vacsoráról a Bagoly vendéglő
gondoskodott, melyhez a terí-

téket és a felszolgálásban a
segédkezet a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény tanulói nyújtották, Kőfalvi Éva tanárnő irányításával. A szomjazókat büfé és koktélbár
várta. A talpalávalót Hevesi
Imre és a Happy Band húzta
kivilágos virradatig, s a parkett sosem volt üres. A jókedvű táncot csak a tombolahúzás szakította félbe.
A bál bevételét, amely
rekordnak számít a városi
bálok történetében, az alapítvány esztétikus és egészséges
iskolai környezet kialakítására
kívánja fordítani. Az iskola
valamennyi diákja és dolgozója ezúton is köszöni mindazoknak a hozzájárulását, akik
jegyek megvásárlásával, tombolatárggyal vagy egyéb formában hozzájárultak e nemes
cél megvalósításához. Gugé

Kegyetlenkedők Békésen is
Az elmúlt hónapokban az MSZP által gerjesztett,
Magyarországot lejárató, példa nélküli hadjárat tanúi lehettünk. Ők, az országot, a magyar lakosságot eladósítók,
akik elherdálták a nemzeti vagyont, nem ismernek megállást a károkozásban. Az országgal szembeni gátlástalan
hazugságok terjesztését választották politikai stratégiaként. Nekik a hatalomszerzés érdekében semmi sem drága,
az okozott gazdasági károk sem. Most a nekünk járó támogatások, létfontosságú pénzösszegek megvonását javasolták. Az Európai Bizottság olyan döntést hozott, amely a
magyar polgárok mindennapjait érintheti, az ország jövőjét veszélyezteti. A baloldali EU-s képviselőink tevékenyen
közreműködtek a hazánkat elítélő uniós parlamenti állásfoglalás összeállításában. A Gyurcsányhoz kötődő kommunista múltú és elképesztő összegeket kereső biztos, Andor
László távol tartotta magát a döntéstől. Magyarország
sorsa nem érdekelte, sőt büszkén közölte, hogy méltányosnak tartja a bizottság hazánkat sújtó döntését. A szavazás
után az MSZP európai frakciójának négy tagja vidáman
nézett a kamerába. Éppen elárulták hazájukat, a nemzetet,
elárultak-eladtak egy országot, amely oda küldte őket,
rájuk bízva nemzeti érdekeinek érvényesítését.

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)

Folytatás a a címoldalról
Az egyesület tagjai megmentették a foxi-keverék állatot. A jószág előbb ideiglenes befogadókhoz került, sőt
már végleges gazdit is sikerült
találni neki. Kocsorné Szabados Erika, a szervezet elnöke lapunknak elmondta, hogy
hasonló esetekkel majdnem
minden hónapban találkoznak: harcoltatott, vert kutyákat, kidobott kölyköket fognak be, szednek össze az

árokszélről. Korábbi eset,
amikor Békés és Csaba között
három kikötözött, éhen pusztult kutya tetemére találtak.
Az ügyben rendőri eljárás is
folyt, eredménytelenül. De
olyan is előfordult, hogy élő
kismacskát találtak kukában.
Az állatvédők minden esetben rendőrségi feljelentést
tesznek, hiszen az állatkínzás
bűncselekmény.
– Aki ilyeneket meg tud
tenni az állattal, az az ember-

hez sem lehet könyörületesebb. Mindig azt mondom,
hogy kutyát, macskát és más
háziállatot nem kötelező tartani. Csak az vállalja, aki felelősséggel viseltetik az állatok
iránt, és nem bántja őket!
Kocsorné Erika azt is elmondta, hogy az 54 tagot
számláló egyesületük négy év
alatt körülbelül ezer állat életét
mentette meg úgy, hogy mindezt mindannyian önkéntesként,
társadalmi munkában végzik az

Munkahelyteremtés
állami támogatással
FÓRUM

Március 30-ig lehet pályázni

Munkáltatói fórumot tartottak a minap a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Békési Kirendeltségén. A település és a
környék vállalkozóit, önkormányzati és intézményi vezetőit a foglalkoztatást segítő idei támogatási lehetőségekről tájékoztatták.
Erdős Norbert kormánymegbízott kiemelte: mikro-,
kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásaira a kormányzat idén 10
milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad.
– A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata minimum
két személy teljes munkaidejű
foglalkoztatását szabja meg feltételül legalább két éven keresztül. Alaptámogatásként, nem
regisztrált álláskereső személy
esetén 1,4 millió Ft nyerhető el

új munkahelyenként. Ezen túl
kiegészítő támogatásokra is
lehet pályázni, így egy-egy új
munkahely létrejöttét maximálisan 2,5 millió Ft-tal támogathatja az állam – ismertette Dr.
Nagy Ágnes, a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi
Központja igazgatója. Elmondta még, hogy a támogatás
elnyerésének feltétele, hogy a
pályázó az úgynevezett elvárt
béremelést minden alkalmazott
esetében végrehajtsa, és hogy a
vállalt, ez év november 30-ig

megvalósuló beruházáshoz 25
százalékos önerő álljon rendelkezésre. A pályázatok beadásának határideje március 30.
A részletekről tájékoztatást
adnak a munkaügyi kirendeltségeken, a dokumentáció
letölthető a kormany.hu és a
munka.hu oldalakról.
A munkáltatói fórumon
Kristóffyné Szász Etelka szakmai igazgatóhelyettes tájékoztatást adott a bérkompenzációval kapcsolatos kérdésekről,
ugyanis a 2011. évi munkabérek nettóértékének megőrzésére a kormány a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt
biztosít azoknak a munkáltatóknak, akik az elvárt béremelést valamennyi, folyamatosan
foglalkoztatott munkavállalójuk részére biztosítják.

év minden napján, a nap bármely órájában. Költségeiket a
tagdíjakból, adó egyszázalékos
felajánlásokból és önkormányzati támogatásból fedezik. A
befogadó telep folyton maximális létszámmal működik, pedig
sok állatot sikerül örökbe adni,
de sajnos a kóbor, segítségre
szoruló állatokból helyükre
mindig újabbak érkeznek.
Az állatvédőket a 70/94735-04-es és a 30/981-76-54es számokon lehet hívni.

Adja nekünk
1 százalékát
Új feladatok
előtt áll
a Békési Fürdő fejle s z t é s e,
amelynek
nagy része eddig is az önök
adományaiból és a személyi
jövedelemadójuk 1%-ából valósulhatott meg. A további fejlesztési tervek között szerepel a
kültéri úszómedence felújítása,
az udvar tereprendezése, füvesítése és gőzkabin építése, melyet
az alapítvány is támogatni
szándékozik. Ezért kérjük, adóbevallásakor az alábbi adószámot használja a személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezéskor.
Kedvezményezett neve:
„Békési Fürdőért” Közalapítvány. Adószáma: 183861691-04.
A „Békési Fürdőért”
Közalapítvány kuratóriuma
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Szerelem az utolsó vérig

sze alatt sportoltunk. Játszottam NBII-ben és NBI/B-ben
is. Közben 1978-ban elvégeztem a kétéves edzői képzést.

gyerekekkel, a felnőttekkel
pedig az edzői kispadon. Ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában. Azon szerencsések közé tartozom, akik
elmondhatják, hogy 9 évig az
Európa- és világbajnok Klampár Tibor edzője lehettem. A
lábam ma már egy kicsit gátol
a játékban, mert hatszor műtötték, de ezt nem lehet, nem
szabad abbahagyni. Innen
csak kihalni lehet.
– Mégis miből élsz?
– A békési Földhivatalnál
keresem a kenyérre valót.

Békésre több csapattársammal
1990-ben jöttem vissza, és egy
fantasztikus menetelés vette
kezdetét, aminek a csúcsa
Extra ligás csapat életre hívása
volt. Már 50 éve vagyok a zöld
pingpongasztal mellett. Első
látásra megtetszett annyira,
hogy azóta szinte mindennap
ott állok az asztal mellett a

Földmérő ingatlanrendező vagyok, 42 éve egy helyen, és erre büszke is vagyok. Úgy fest,
nem csak a sportban vagyok
kitartó. A sport nem zavarja a
munkámat, mert az edzések
munkaidő után, este vannak,
a versenyek pedig hétvégén.
Be van osztva minden percem.
A kollégáim gratulálnak az

– Miként indult pályafutásod az asztaliteniszben, és
meddig fog még tartani?
– Sportpályafutásomat 10
éves koromban kezdtem egy
nyári szünidei vakáció során,
Bánkúton. A véletlen találkozás során annyira megszerettem, hogy kapcsolatunk immár 50 éve tart. Kitartó szorgalmam és az akkori edzőm,
Molnár Sanyi bácsi munkája
meghozta a gyümölcsét, és 78. osztályos koromban már
korosztályos megyei bajnok
lettem. Mivel a középiskolát
Gyulán végeztem el, így ott
élhettem meg sportpályafutásom kibontakozó szakaszát,
Balatoni Tibor válogatott edző
irányításával. Itt játszottam
először NBIII-as csapatban is.
Érettségi után visszatértem
Békésre, majd a katonai szolgálat két éve alatt csak hobbiszinten tudtam játszani. Leszerelés után, mivel Békésen
nem volt rá lehetőség, a Békéscsabai Konzerv SE szakosztályánál, majd a gyár megszűnése után a Kner Nyomda égi-
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Balogh Józsefet sokan ismerik városunkban, ki
a Földhivatal, ki az asztalitenisz, közkedvelt
nevén pingpong révén. Nehezen hihető, hogy ez
a megnyerő modorú és küllemű férfiú az idén
60 éves lesz, és 50 éves a kapcsolata a „pinyóval”.
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány
javaslatára 2010-ben kapta meg a Békés Városért kitüntetést, de mégsem ez a legizgalmasabb vele kapcsolatban.

Köszönetnyilvánítás

elért eredményekhez, sikereinkre ők is büszkék.
– Na és mit szól mindehhez
a család?
– Anyuka, a feleségem, ha
nem lenne, ha nem úgy állna
hozzá, itt nem lehetne ilyen
eredményeket elérni. Két gyermekem van. Józsó Extra ligás
volt, újonc, serdülő magyar
válogatott, és két Európa-bajnokságon bizonyított. Az európai ranglistán egykor a 12.
helyen jegyezték, most Londonban él. Két diplomával a
zsebében ki kellett mennie a
megélhetésért. Bettinek is két
diplomája van, ő még kitart.
Békéscsabán, egy kft-nél dolgozik. Az NBI/A-s csapatnak
jelenleg is tagja. Büszke
vagyok rá, hogy a kisunokám,
a 7 éves Ági rendszeresen jár
edzésre, és nagyon ügyes. Amikor nincs verseny, ami nagyon
ritka, kimegyünk a kertbe, a
hétvégi házba gyerekestül,
unokástul, kertészkedünk, horgászunk, és a fogást közösen
főzzük meg, és fogyasztjuk el.
– Lesz ünneplés májusban?
– Megvendégelem az egész
csapatot, meghívom őket egy
kerti partira. Ez lesz a szülinapi ünneplés.
Bár még május messze van,
azért őszintén, szívből kívánunk neked boldog születésnapot, Józsi, és kívánjuk, maradjon töretlen a sportágad iránti rajongásod is!
Gugé
Következő interjúalanyunk Jeszenszky Attila szakgyógyszerész.

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Kiránduló nagypapák? Netező nagymamák? Elképzelhető ez Békésen is? Igen, a
városban működő négy idősek nappali klubja, az aktív
nyugdíjasok igényeit veszi
figyelembe. Az Európai Bizottság a 2012. évet az aktív
idősödés és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai
évének nyilvánította, amivel
bemutatja, mennyire fontos
felismerni az öregek szerepét a
társadalomban.
Békés Város Szociális Szolgáltató Központ mindig is kiemelt fontossággal kezelte az
idősek kérdését, szerepét a
helyi társadalomban, mindezek
mellett odafigyel egészségügyi
állapotukra, tevékeny szabadidős foglalkozásokat biztosít. A
programok által a személyek
gondtalanabb, teljesebb életet
élhetnek, valamint egészségesebbek is lehetnek. Továbbra is
tevékeny szerepet tölthetnek
be a társadalomban.
Amennyiben szeretne jógázni kortársaival, az internet alap-

Eltemették Csurka Istvánt
Február 18-án helyezték örök nyugalomra Csurka
Istvánt. A 78 évesen, hosszú betegség után elhunyt
drámaíró, közíró, egykori politikus a fővárosban, a
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben nyugszik.

A Baky utcai óvodában tanuló gyerekek és a dolgozók a Békési Újság
nyilvánosságát felhasználva szeretnének köszönetet mondani
Bécsiné Erzsikének, a Jákó Díszállat-kereskedés tulajdonosának a
nekik ajándékozott sok-sok fakockáért.

jait elsajátítani, külföldre szakadt hozzátartozóival számítógépen tartani a kapcsolatot, e
klubokban van a helye! Várjuk
az induló, boszorkánypraktikákkal megfűszerezett csoporthoz tapasztalattal rendelkező
időseket, akik át tudják adni az
évek alatt összegyűjtött tudást
a fiatalabbak részére. Folyamatosak a filmvetítések, a fürdőlátogatások, az egészséges életmódra figyelmet felhívó előadások, a bűnmegelőzést elősegítő
programok, mindezek mellett
lehetőség van kedvezményes
étkezés igénybevételére, az
étkezés kulturált elköltésére.
A klubokba való bejáráshoz
segítséget tudunk nyújtani. A
klubokban havi rendszerességgel igénybe vehető a fodrász, a pedikűrös.
Érdeklődni lehet: Kis Ilonánál személyesen a Jantyik
Mátyás u. 1. alatt, telefonon
66/414-840 számon.
Nálunk nem lehet unatkozni! Tegyük tartalmassá
mindennapjainkat!

A február 4-én elhunyt
Csurka István gyermek- és
ifjúkorát Békésen töltötte, a
Szegedi Kis Istvánról nevezett, akkor már államosított
főgimnáziumban érettségizett 1952-ben. Később drámaíró lett, korának egyik legjelentősebb irodalmára. Kiss
Gy. Csaba, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja a te-

metésen kiemelte: Csurka
István a magyar dráma megújítója volt, életműve a legnagyobbakéhoz mérhető.
Csurka alapítója volt az
MDF-nek, később a Magyar
Igazság és Élet Pártjának,
amely 1998-2002 között parlamenti pártként működött.
Búcsúztatásán Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke

mint „küzdőtársról, barátról”
emlékezett meg. Leszögezte:

Csurka István radikális volt,
de nem szélsőséges, életútját
a magyarság iránti szeretet, a
hazáért való aggódás határozta meg.
Csurka István mindig szívén viselte a magyarság sorskérdéseit. 13 drámát írt, négy
művét megfilmesítették, számos novellát jegyzett. Munkásságát József Attila- és Alföldi-díjjal ismerték el.
A búcsúztatáson városunkat Izsó Gábor polgármester
képviselte. Mellette több békési lakos is részt vett a szertartáson.

Pályázatok a Virágvasárnapi vásárra
Április elsején rendezi meg a
Békési Piacfelügyelet hagyományos Virágvasárnapi Vásárát a
békési piactéren. A rendezvény
során locsolóvers-mondó versenyre is sor kerül. Minden

jelentkező ajándékot kap, a
zsűri által legjobbnak ítélt
három nevező díjazásban részesül. A részvételi szándékot előre
kell jelezni március 27-ig a piacfelügyelet irodájában (Petőfi u.

4.), a 66/411-011-es telefonszámon vagy a piacfelugyelet@
bekesvaros.hu e-mail címen.
A vásárra húsvéti dekorációpályázatot is hirdetnek „Nyuszi ül a fűben…” címmel.

Tetszőleges technika használható. A munkákat március 27ig kell leadni a piacfelügyelet
irodájában. A pályamunkákat
a vásár helyszínén kiállítják, a
legjobbakat díjazzák.
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A hazát szolgálta

Tizenévesek színi tanodája

Megemlékezés Irányi Dániel szobránál

MAMSZI

sület. A függetlenségi párti
politikus szobrát 1998. március 15-én állították fel a Városháza előtt a városvédők. Az
ünnepi műsorban idén a Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium működött közre. Irányi Dánielről

nek egyik kiemelkedő egyénisége volt. 1872-től két évtizeden át volt Békés és környéke
országgyűlési
képviselője.
Képviselői munkájával és
egész életével a hazát szolgálta minden időben.
Az ünnepség koszorúzással
zárult.

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

Békésen kétszobás, téglabeépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen 2+félszobás, összkomfortos,
gázkonvektoros ház 817 m2 telken, a főtérhez közel eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Fáyn, felújított, földszinti lakás eladó, kocka
téglaházra cserélhető. Érd.: 30/518-07-28.
Kétszobás, nappalis kockaház eladó. 70/
36-55-789.
Ady 8/C-ben, a negyedik emeleten, 76 m2es, háromszobás, felújított, egyedi órás lakás eladó. Érd.: 30/46-20-746.
Háromszobás + nappalis családi ház eladó a Tompa utcában. Érd.: 70/241-82-97.
Békésen, a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Ház sürgősen eladó a Kereszt utca 27.
szám alatt. Érd.: 66/643-307.
A Karacs utcában kétszobás, első emeleti
lakás sürgősen eladó. Érd.: 20/298-56-96.
Karacs 1-ben, III. emeleti, 2 + félszobás
lakás reális áron eladó. Tel.: 20/413-28-87.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Két család részére is alkalmas családi
ház eladó. 30/590-69-38.
Békésen régi építésű, kétlakásos ház az
Arany János utcában eladó. 66/634-112.
Ház eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Ék utcai garázs eladó. 70/360-08-25.

INGATLAN
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Fáyn, I. emeleti, háromszobás, 64 m2-es, erkélyes, felújított lakás garázzsal és téliesített
kamrával eladó vagy cserélhető kertes ház
értékegyeztetéssel. Érd.: 70/945-95-59.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
Tanya eladó Tarhoson, csendes helyen.
Tel.: 70/563-36-63.
Eladó Békéscsabán igényes, új építésű
másfél szobás lakás. Tel.: 30/49-58-420.
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.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
A fogászat melletti garázssoron eladó egy
16 m2-es garázs. Érd. 06 30 331-7172
Lakás olcsón eladó az OTP fölött. Felújított, háromszobás, kéterkélyes, gyönyörű fürdőszobával, klímával. 70/360-08-25.
A Körösi Csoma Sándor u. 23. alatti kertes,
kétszobás, összkomfortos ház 1014 m2
telken eladó. Tel.: 66/456-484, 30/45071-72.
Belvárosi részen, felújított családi ház eladó. Értékegyeztetéssel tömblakás beszámítása lehetséges. Ár megegyezés alapján. Tel.: 70/310-88-07.
Háromszobás lakás eladó. Békés, Zsinór u. 8.
Eladó vagy elcserélhető kétszobás kertes
ház tömblakásra második emeletig. 20/
47-39-541.
Békésen négyszobás, két fürdőszobás
családi ház csendes környezetben eladó.
Érd.: 30/411-08-57.
A Lengyel Lajos utcában padlásteres,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Érd.:
30/506-31-85.
Családi ház eladó Békésen. Érd.: 66/634103, 30/55-19-108.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Kisebbfajta parasztház sürgősen eladó a
Szabadkai u. 40. alatt. Irányár: 1,5 millió Ft.
Érd.: 30/430-38-80.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen egyszobás, vegyesfalazatú ház
sürgősen eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Régi parasztház eladó. Két szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, gázfűtés. 3,2 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó. Békés, Kopasz u. 10. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
Békés, Mátyás u. 20. Tel.: 20/912-48-06.

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 MÁRCIUS 13. KEDD 12 ÓRA.

Nyári táborozásra készül a társulat

A február 14-én megtartott
pótfelvételije eredményeként
hat fővel bővül a Madzagos
Amatőr Színpad (MAMSZI)
létszáma.
A csoport november óta
tartja foglalkozásait, a gyerekek máris rengeteget fejlődtek
korábbi önmagukhoz képest.
Összekovácsolódtak, és lassan
minden gátlásukat le fogják
tudni küzdeni. Ehhez természetesen színpadi gyakorlatot is
kell szerezniük. Máris több felkérést kaptak, ezekre intenzíven készül a társulat. A próbák
során a Boldis Julianna művészeti vezető által írt mese előadását gyakorolják, valamint
dalcsokor és tánckoreográfiák
betanulásra törekednek. A cél
változatlan: olyan folyamatosan bővülő repertoár összeállítása, mellyel elsősorban városunkban, de országosan is be
szeretnének mutatkozni.
Cs. Nagy Lilla, a társulat

Apróhirdetések
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Veres Péter tér 6-ban eladó egy egyedi
átalakítású 2,5 szobás, erkélyes, egyedi
kombi gázkazános lakás. Irányár 5,8 millió
Ft. Tel.: 30/476-93-80.
Sürgősen, áron alul eladó egyszobás,
összkomfortos, gázfűtéses + csempekályhás kertes családi ház 5,5 millió Ftért. 70/236-35-37.
Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás u. 20. Irányár: 5,8 millió Ft.
Tel.: 20/912-48-06.
Békésen 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.
Békéscsabán, az Őr utca 2. III/11. kétszobás, egyedis, felújított, erkélyes téglalakás, a piac közelében eladó 6,9 millió Ftért. Tel.: 20/377-04-00.
A Szegedi utca 18. szám alatti ház sürgősen eladó. Két szoba, két konyha, nagy
ebédlő, fürdő, konyha, mosókonyha, nyári konyha, kamra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
70/588-04-67.
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.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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.
Békésen Kubikos utcában családi ház
sürgősen eladó. Irányár: 9 millió Ft. 70/
556-24-25.
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.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra cserélhető teljesen felújított téglaház fűthető
garázzsal Dánfok vonzáskörzetében.
Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.: 70/67-83-155,
csak hétvégén.

KERT
Eladó 1,5 ha 38,80 AK szántóföld Tarhos
külterületén, Féltőben. Tel.: 20/387-39-79,
30/978-65-91.
Malomasszonykertben 1648 m2 belterületi
kert eladó. 30/626-14-31.
Kert eladó Rosszerdőn. Faház, víz, villany
van. Érd.: 66/634-372.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460, este.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaház,
villany, ásott kút, külön szerszámos, pince
van. Érd.: 66/416-747.
Malomasszonykertben 2,5 kvadrát kert
eladó. 30/252-89-24.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
3 mázsás utánfutó eladó. T.: 413-174
Kerti kistraktor minden tartozékkal eladó.
30/93-86-088.
Robi kerti kistraktor gyári utánfutóval, járó
kerékkel, 8 db kapával eladó. Érd.: 30/
457-23-02.
Érvényes műszakival Lady utánfutó eladó.
30/66-88-978.
Eladó egy megkímélt, felújított, 3,5 lóerős
csónakmotor. Irányár: 25 ezer Ft. Tel.:
70/241-77-87.
Jawa 250 cm3 csepptankos, 24 ezer kmrel, forgalmival eladó vagy cserélhető.
Érd.: 30/457-23-02.

ÁLLAT
3 éves, belovagolt pónimén eladó Muronyban. Néhányszor kocsit is húzott. Ár: 120
ezer forint. 20/58-28-539.
8 hónapos tacskó kiskutya eladó. T.: 66/
413-174.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Birka hasítva és konyhakészen megrendelhető. 70/218-29-68.
Hízó hasítva eladó. 30/537-87-35.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Önállóan dolgozni tudó, 30-50 év közötti,
kommunikatív, érettségizett női munkaerő
jelentkezését várjuk eladói munkakörbe.
Tel.: 30/631-78-35.

TÁRSKERESÉS
60 éves, lakással rendelkező férfi nősülne,
30-60 éves korig. 70/500-76-69.
61 éves nő keres 73 éves korig férfit,
magány ellen. Alkohol, cigaretta kizárva.
70/20-40-112.

A közelmúltban tartott nyílt napon a szülők betekinthettek a MAMSZI
munkájába.

vezetője elmondta, júliusban
hét napos, intenzív nyári tábort rendeznek, amely biztosan sok élményt rejt majd.
A társulat folyamatosan
keresi a támogatóit a gördülékenyebb és hatékonyabb
működés feltételeinek megteremtésére és a tábor szín-

vonalas megtartására. Több
foglalkozási és technikai eszközt szükséges beszerezniük,
melyekre nincsenek meg a
forrásaik. A támogatással
kapcsolatban Cs. Nagy Lilla
társulatvezetőnél tudnak érdeklődni, e-mail címe: csnlilla@gmail.com.

59 éves (163/64) magányos hölgy ismerkedne hozzá illő, szintén magányos társsal. Csak komoly kapcsolat érdekel. Tel.:
70/342-97-34.

28-as magyar női kerékpár eladó vagy
camping kerékpárra cserélhető. 30/93860-88.
Eladók: légpárnák, sátrak, evezőlapátok,
ponthegesztett ketrecelemek, elektromos
szórópisztoly, üveg íróasztal. 30/93-86-088.
Bútorra, ruhaneműre, konyhai eszközökre,
hűtőre, mosógépre, bármi egyébre üzemképtelen állapotban is szükségem lenne.
Tel.: 30/931-90-85.
Gáztűzhely jó állapotban eladó. Jószágra
vagy takarmányra elcserélhető. Tel.: 30/
931-90-85.
Magyar LG, vagy Slávia légpuskát vennék.
Maximim 10 ezer Ft-ig. Kínai nem érdekel.
Tel.: 20/62-92-838.
Ideál Automatik táskavarrógép alig használt állapotban eladó vagy takarmányra
cserélhető. Tel.: 30/931-90-85.
Gáz + riasztópisztolyt vennék. Tel.: 20/
62-92-838.
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
22-85-866, 30/931-90-85.
Új német légpuska eladó. Rosszat vagy régit
beszámítok 10 ezer Ft-ig. 20/22-85-866.
Utak feltöltésére beton, tégla, föld ingyen
elvihető Muronyból. Tel.: 70/77-37-106.
Eladó: Borosgyáni 4-es tavon tórész, 600
l üvegtetős fagyasztóláda, 750 W-os egyfázisú villanymotor. Tel.: 30/367-08-94.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, 4 db fotel 2 ezer
Ft/db áron eladó. 20/416-91-17.
Háromszemélyes ágyneműtartós rekamié
+ 2 db fotel újszerű állapotban eladó 35
ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Samsung monitor eladó 15 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Háromajtós szekrény és hármas tükör
eladó. Valamint festmények 5-25 ezer Ftig. 70/397-68-12.
Kisbálás szalma, tágulási tartályok
eladók. Érd.: 30/376-69-16.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, faanyagok, konvektorok, mozaiklapok, kétkerekű kézikocsi, csempekályha alkatrészek,
42-43-as új bakancsok. 20/472-96-58.
Házikolbász eladó. 30/537-87-35.
Vezetékes Karancs gáztűzhely jó állapotban eladó. 30/513-65-76, 66/643-929.
Eladó 8 db 150x140-es ablakszárny, spájzablak + ajtó, egyágú fa létra, BMX lányka
kerékpár. 20/49-41-688.
28-as női Csepel kerékpár kedvező áron
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Jó állapotban lévő, alig használt Fég konvektor eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.:
66/416-580.
Csincsillabunda eladó vagy elcserélhető
tűzifára, hízóra, rotációs kapára vagy benzinmotoros láncfűrészre. Eladó még hűtő,
háromrészes sarokülő garnitúra, fotelek,
dohányzóasztal. Tel.: 70/588-04-67.
Eladó: régi típusú ablakszárnyak üveggel.
Több darab, olcsón. Tel.: 70/241-77-87.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, takarítógép, háromrészes ülőgarnitúra, tükrös
előszobafal. Érd.: 30/47-78-440.

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 170/50 méretű új munkaruha
öltöny. Ára 4000 Ft. 30/655-25-15.
Újszerű Lehel kombinált hűtőgép eladó.
Ára: 45000 Ft. 30/655-25-15.
Eladók villanyszerelési anyagok, elektronikai cikkek és egy Kawasaki aggregátor.
Tel.: 70/563-36-63.
Hagyatékból eladó rengeteg műszer, kellék
rádióamatőröknek. Tel.: 70/56-33-663.
Használt vagy leselejtezett íróasztalt keresek gyermek részére. Tel.: 70/659-07-71.
Üstben főtt, házi főzésű besztercei szilvalekvár eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó 1db Windows 98-as számítógép,
teljes tartozékokkal csak egyben, áron
alul. Tel.: 30/858-19-11.
Eladó 1db Textima varrógép komplett üzemképes állapotban. Ár megegyezés szerint.
Eladó 2db kézi hajtású kukoricadaráló,
irányár: 3000 Ft. Tel.: 30/85-819-11.
Eladó kb. 10 kg kézzel törött válogatott dióbél 1300 Ft/kg. Előzetes időpont egyeztetés szükséges. Tel.: 30/858-19-11.
Eladó érett marha istállótrágya, szállítást
megoldom, ár megegyezés szerint. Tel.:
30/85-81-911.
Föld, törmelék elvihető. Érd.: 30/844-80-72.
28-as régi Csepel férfikerékpár újszerű
állapotban eladó. Érd.: 20/943-41-13, 16
óra után.
Eladó: Hajdu mosógép, Zyklon porszívó,
Besthome gőzös-száraz vasalós kombinált háztartásigép, Vampyr szőnyegtisztító, gyermekjáróka. Tel.: 20/391-74-90.
60x90 cm-res sárga plüss maci, mikrosütő, színes tévék, dohányzóasztal két üllőkével, ajtólapok, ablakszárnyak több
méretben bontásból eladók. 30/578-63-80.
Körbálás energiafű széna eladó. 30/47008-28.
Eladó: konyhaszekrény, fehér íróasztal,
hősugárzó, háromszemélyes rekamié,
dohányzóasztal. Érd.: 30/95-22-466.
Kisbálás búzaszalma és birkák eladók.
Tel.: 70/944-26-54.
Kombinált hűtőszekrény eladó. Érd.:
30/655-46-02.
Hilti Z2 szerszámmal, háromfázisú villanymotorok, háromfázisú szivattyúk, mestergerenda, betongerenda, betonoszlopok, új
kerítésdrót. 66/412-862.

FOTÓ: CS. NAGY LILLA

Balog Lajos, az iskola intézményegység-vezetője emlékezett meg. Kiemelte, hogy Irányi Dániel a magyar demokratikus állam megteremtésé-

FOTÓ: SALAMON ROLAND

Február végén tartotta Irányi Dániel mellszobra előtt 1999 óta - hagyományos megemlékező ünnepségét a Békés
Városvédő és -Szépítő Egye-
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Idősek jelmezes mulatsága
Vidám hangulatban telt a fánkos rendezvény
tó Centrum igazgatója elmondta, milyen nagy öröm
számára a jó hangulatban
megtartott farsang, különösen annak ismeretében, hogy
a korábbi hetekben az intéz-

jelenetben a nősülés gondjait
mutatták be, de volt vérpezsdítő latin táncbemutató, és
roma mulatság is. A jelmezes
bemutatókat a mentálhigiénés csoport igazi közönségsikert arató, színvonalas tánca
zárta, orosz ritmusra.
Maczik Éva Anna, a Hajnal István Szociális Szolgálta-

ményt influenzaszerű megbetegedés-hullám
sújtotta,
amely az ápoló személyzetet
és a lakókat is érintette.
Süveges Norbert, békési vak
előadó nosztalgiazenés fellépése méltó zárása volt a Hajnal
István Idősek Otthona idei farsangi ünnepségének.
Szegfű Katalin

A Békési Kistérségi Iskola
2012/2013. tanévben induló első osztályai és tanítói
A Békési Kistérségi Iskola 2012. szeptember elsejétől
6 első osztályos tanulócsoportot indít a táblázatban feltüntetett módon:

Január, február, itt a nyár, és ha nyár,
akkor ballagás, ha ballagás, akkor beszéd,
amiből megtudhatunk egyet s mást. Mit is?
Például az életről sok-sok érdekes dolgot.
Rudolf Höber orvos-feltaláló szavait aligha
fogják beszédekben idézni: „Az élet egy
kémiai természetében determinált szubsztanciához kapcsolódik, ez pedig a protoplazma.” A hajdani emlékkönyvek ibolyaillatú
cirkalmai azt mondják, egy angolkeringő,
melyet a sírig táncolunk; mások szerint az
élet drága, de ebben benne foglaltatik az
évenkénti Nap körüli utazás is. Egyeseké
nyitott könyv, de némelyeké mindig a rossz
oldalon. Karinthy szerint lavina (egyszer
fenn, egyszer lenn), Rejtő meg azt mondta:
„olyan, mint egy nyári ruha mellénye, rövid

Március 13. kedd 18 óra
A Honfoglalás sorozatban Molnár V. József magyarságkutató, címzetes egyetemi tanár előadása:
A magyarság küldetése. A belépés ingyenes.
Kulturális központ
Március 15. csütörtök 10 óra
Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Az ünnepi beszédet Mucsi
András önkormányzati képviselő, a Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke
mondja. Zenés, táncos irodalmi összeállítással
közreműködik a Városi Színjátszó Stúdió.
Forradalmi emlékmű (Széchenyi tér)
Március 17. szombat 18 óra
Békési FKC-Balassagyarmat férfi kézilabda
bajnoki mérkőzés.
Sportcsarnok
Március 17. szombat 18 órától
Békési Rockzenekarok Találkozója. Fellép:
Dark Revenge, Dreadful Peace, Felidae,
Scarecrow, NU! Belépő: 500 Ft/fő.
Kulturális központ

FIZETETT HIRDETMÉNY

Március 22. csütörtök 16 óra
Sursum Corda-díj átadása a szociális területen és
egészségügyben kimagaslót nyújtók elismerésére.
Galéria

Valamennyi osztály iskolaotthonos formában indul.
A leendő első osztályosok beíratásának ideje és helye:
2012. március 20-21. (kedd-szerda) 8-16 óráig
Agrárinnovációs Központ földszinti nagyterme (bejárat a SPAR parkolója felől)
A beíráshoz szükséges iratok:
A szülő személyi igazolványa
A gyermek születési anyakönyvi kivonata és TAJ száma
Az óvodai szakvélemény az iskolaérettségről
A Békési Kistérségi Iskola szeretettel várja a leendő első évfolyamos gyermekeket!

és céltalan.” Grétsy László nyilatkozata szerint pedig egy nagymesteri játszmához
hasonlatos.
De mi nem az élet? Például nem
Hollywood és nem tündérmese. Nem móka
és nem habostorta. Nem lakodalom és nem
disznótor, esetleg csak a sertés számára. Az
élet nem (társas)játék és nem fenékig tejfel.
Az élet nem főpróba. Az élet nem kombinatorika, mert csak egy variáció van. Ja, és az
élet nem nehéz, csak rossz a fogása.
Aki pedig azt mondja, hogy az élet egy
vicc, az gondoljon a poénra! Végül egy szomorú tény: nem az a baj, hogy az életünk
egyik felét már leéltük, hanem hogy a roszszabbik van hátra.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 8-29. KÖZÖTT

HÉTVÉGE

vetkezett Soltész Sándorné
Juci nővér műsorvezetése mellett. A közönség láthatta
megelevenedni az egykori
május elsejei felvonulások
hangulatát és forgatagát, egy

AZ ÉLET

HÉTVÉGE

Közel ötvenen öltöztek jelmezbe idén a Hajnal István
Szociális Otthon farsangján.
Bemutatkozásukat követően
a békési látássérült zenész,
Süveges Norbert lépett fel.
A januártól a Kormányhivatal ellenőrzése alá került
intézménybe Erdős Norbert
kormánymegbízott küldte el
üzenetét farsang napjára,
melyet Rácz Attila főtanácsnok olvasott fel, mások mellett kiemelve, hogy az idősek
milyen fontos tagjai az újjáalakuló magyar társadalomnak. Dr. Pálmai Tamás, Békés
alpolgármestere a játékosságról, a vidámság fontosságáról
beszélt. Arról a mindennapokat megszépítő apró és
nagyobb örömökről, amelyek
mosolyra fakasztanak, és
amelyeket farsang idején jobban átélünk.
Később, a szociális otthonban élők és az ápoló személyzet jelmezes felvonulása kö-

A SZERZŐ FELVÉTELE

FARSANG

Egy nyelvet beszélünk

Március 22. csütörtök 19 óra
Koltay Gergely: Honfoglalás című rockoperájának bemutatója a Sziget színház előadásában
parádés szereposztásban. Belépőjegy: 3500,
3000, 2500 Ft/fő.
Kulturális központ
Március 23. péntek 8 óra
„Irodalom és festészet” címmel a Tavaszi
Fesztivál vándorkiállítása Békés megyei alkotók
munkáiból. Megtekinthető április 11-ig.
Kulturális központ
Március 23. péntek 18 óra
Petőfi Sándor: Szilaj Pista zenés dráma előadása
békési színjátszók és helyi dalkörök előadásában.
Belépődíj: 300 Ft.
Kulturális központ
Március 26. hétfő 12 órától
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ Kápolnaterem
Március 29. csütörtök 14:45
Lapunk fotósa, Gazsó János fotóiból rendezett
kiállítás megnyitója. Megnyitja: S. Turcsányi Ildikó múzeumigazgató. „A Város-részből” című
tárlat munkaidőben szeptember 30-ig tekinthető meg.
Városháza emelete
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Országos döntőbe jutottak

Csató István bravúrja
SÚLYEMELÉS

Mindenki egyéni csúcsot javított

A Békési TE súlyemelői február közepén Szegeden területi
minősítő versenyen vettek
részt. A szakosztály versenyzői
közül kiemelkedett Csató
István teljesítménye. Lökésben
140 kg-ra, összetettben 255 kgra javította egyéni legjobb eredményét, ezzel a juniorok (18-20
évesek) versenyét megnyerte.
A csapat többi tagja is

dicséretet érdemel, hiszen
mindannyian túlszárnyalták
egyéni legjobb eredményüket.
A kölyök kategóriában (10-12
évesek) versenyében Fekete
Oszkár összetettben 77 kg-ot
ért el, és nyert. Szintén győztes a maga kategóriájában az
ifik (16-17 évesek) között Komány Mihály, míg Miczura
László második lett.

Ezüstérem
Dunaszerdahelyről
FUTSAL

Csak a csehek gyôzték le a békésieket

Nemzetközi tornán vett részt a közelmúltban a
Szegedi Kis István Református Gimnázium –
Békési FC ifjúsági labdarúgó csapata.
A dunaszerdahelyi Városi
Sportcsarnokban a futsal
(4+1) szabályok szerint megrendezett nyolccsapatos tornán, erős mezőnyben, remek
teljesítménnyel szerezték meg

naszerdahellyel, 4-1-re vertek
egy szlovák második ligás
együttest, és 0-0-ra végeztek
a Brno ellen. Az elődöntőben
a Pápát 3-1-re sikerült legyőzni, így következhetett a Brno

SPORT

Horgász
szemmel
JÉGOLVADÁS
Már közel járunk a jég vesztéhez, a folyókon lassan olvad a
jégpáncél. Az álló vizek jege is
meg-megbomlik. A horgász
nagyon várja már a tavaszt, a
vizek közelsége és a természet
hangjai csalogatnak. Ki gondolná, hogy közvetlenül jégolvadás
után, elsősorban állóvizekben, a
halak nagy része hírtelen táplálkozni kezd. Miért is? Ez abból
adódik, hogy a jég által beborított vizek hőmérséklete igen
alacsony, ezért mélyebben, a
melegebb pontokon tartózkodnak a halak. A víz mozgása igen
minimális, így táplálkozniuk is
igen keveset kell. Mondhatni,
hogy elegendő az a táplálék,
amit a légzésekor felvett víz tartalmaz. Mihelyt a jég olvadásnak indul, több oxigén áramlik
a vízbe, a halak is több oxigénhez jutnak, a táplálékfelvételük
is megnő. A vízmozgás beindul,
a szél felkorbácsolja a víz felületét, ezért a halak is táplálék keresésére indulnak. Az állóvizek
hőfoka kissé felugrik, ennek hatására a halak a dúsabb áramlásokat keresik fel, és onnan táplálkoznak. Szekerczés Sándor

Itthon harcolta ki a továbbjutást a Dr. Hepp iskola

A Diákolimpia országos döntőjébe jutott a Békési
Kistérségi Iskola Hepp Ferenc Tagiskolája,
miután január 19-én a játékos sportverseny
megyei döntőjét, majd február 25-én a regionális
elődöntőt is sikerült megnyernie.
Az elődöntőt a Magyar
Diáksport Szövetség megbízásából Békésen rendezték,

gyermekei csaptak össze.
A rendezvényt többek között Kis Eszter, a Békési Kis-

Mucsi András, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke is
megtisztelte jelenlétével. A
rangos viadalon a Hepp Ferenc Tagiskola csapata jutott
be az országos döntőbe, amelyet Ózdon rendeznek meg
március 24-én, ahol az iskola
névadójának fia, Dr. Hepp
Ferenc is szurkol a békési

Az országos döntőbe jutott békési gyerekek testnevelőjükkel, Puskás Károllyal.

a Dr. Hepp iskola tornatermében. A sportversenyen
három megye: Békés mellett
Bács-Kiskun és Csongrád
csapatai mérkőztek meg
egymással, azaz Békés, Gyula, Mórahalom és két kiskunhalasi csapat sportoló

térségi Iskola igazgatója, Izsó
Gábor, Békés polgármestere,

gyerekeknek, re mény kedve
egy szép helyezés elérésében.

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diáksportjáért Alapítvány
várja és köszönettel veszi az önök adójának
1 %-át, és más felajánlásokat is.
Számlaszám: 53200077-10000087.
Adószám: 18373961-1-04.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– megjelenik Békés, Kamut, Murony, Tarhos és Bélmegyer településeken.

A Szegedi Kis István Református Gimnázium – Békési FC ifjúsági labdarúgó csapata nemzetközi tornáról hozott haza értékes második
helyezést. Edzőjük Bíró Péter.

az ezüstérmet a békési focisták. Három nemzet csapatai
körmérkőzéses formában 2x15
perces mérkőzéseken mérhették össze tudásukat. A rendezvény színvonalát jelzi, hogy
cseh, szlovák és magyar első
osztályú klubok csapatai is
képviseltették magukat. A
torna favoritjának a Cseh 1.
ligás FC Tango Brno csapata
számított, soraikban több futsal ifjúsági válogatott is pályára
lépett. De jelen volt a tornán a
szlovák 1. ligás Slovmatic Bratislava, a Dunaszerdahely és az
NBI-es Pápa csapata is.
A békésiek a csoportmecscseken 2-2-t játszottak a Du-

elleni döntő, amely 3-1-es
cseh győzelemmel zárult.
Az ezüstérmes békési csapat tagjai: Szabó Zoltán, Megyeri Zsolt, László Norbert,
Szász Sándor, Csikós Sándor,
Reszelő Zoltán, Maczák Dávid, Római Jenő, Ollé Péter,
Takács Máté, Maczkó Márk,
Benedek Mihály. Edző: Bíró
Péter, technikai vezető: Kopárdi Imre.
A dunaszerdahelyi futsal
tornára való utazást támogatta: a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Békési Futball Club
és a szülők.

Utánpótlás-nevelésre fogtak össze
SPORTISKOLÁK

Megszületett az együttmûködés

Sportiskolai képzésről
szóló együttműködési megállapodást írt alá február 21én a Békési Kistérségi Iskola
és a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója.
A megállapodás célja az 112. évfolyamos, közoktatási
típusú sportiskolai osztályok
működésének egységes és
folytatólagos biztosításán túl
a sportiskolai képzésben részt
vevő tanulók tehetségfejlesztése, valamint az utánpótlásnevelés.

A célok megvalósítása érdekében a Szegedi Kis István
Reformárus Gimnázium vállalja a Békési Kistérségi Iskola
sportiskolai osztályát sikeresen befejező és a gimnáziumi
sportosztályban továbbtanulni
szándékozó tanulók sportiskolai képzésének folytonosságát.
Biztosítja a sportszakmai
programok továbbvitelét, a
képzéshez szükséges személyi
és tárgyi feltételeket.
A Szegedi Kis István Református Gimnázium 2012.
szeptember elsejétől indítja első
sportiskolai osztályát, míg a

Békési Kistérségi Iskola mint
akkreditált közoktatási típusú
sportiskola fő profilja az utánpótlás-nevelés, amely szervezett
formában történik. Eddig hét
szakosztállyal kötött az iskola
együttműködési megállapodást: fiú kosárlabda, fiú kézilabda, labdarúgás, kajak-kenu, atlétika, úszás és aerobik. A
Békési Kistérségi Iskola önálló
sportiskolai telephelye a Kossuth u. 4. szám alatti épület. A
Békési Kistérségi Iskola 2012.
szeptember elsejétől két sportiskolai osztályt indít, elsősöknek és ötödikeseknek.
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