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

Lapunk
tartalmából
Nefelejcs Díjátadás
2. oldal
Novellapályázat az
Élővíz-csatornáról
6. oldal
Szakácskönyv óvodásoknak
7. oldal
Bajnoki érmet szeretne a BFKC
8. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JANUÁR 24-31.
Levendula Patika (Csabai u.)

Legközelebbi rokonaink a kazakisztáni madjarok
Bíró András Zsolt antropológus tartott rendkívül
hosszú, ám érdekes előadást nemrégiben Békésen. A fiatalember a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa, kutatási területe a honfoglalás. Előadásában arról a 2006-os tudományos
expedícióról szólt, melyet Kazakisztán területére,
az ottani madjar (magyar) törzshöz vezetett.
Ez volt az első komolyan előkészített és tudományos alapon
álló kutatás ebben a témában. A
kazakisztáni madjarok létezéséről a magyar tudomány negyven-ötven éve tud, de az állampárti időkben „agyonhallgatták” a témát.
Bíró András Zsolt és társai

2006 őszén arra a nagy kiterjedésű Urálon túli területre mentek, melynek Torgaj a neve, ott
élnek a kazakisztáni madjanok.
Három hét alatt 16 madjar
települést kerestek fel, együtt
éltek a rendkívül vendégszerető törzs tagjaival. Az antropológus jelentős számú DNS-

A Polgármesteri Hivatal
illetékes munkatársaitól a Békési Újság megtudta, hogy
2008-ban 374 békési lakos halt
meg. Ezzel szemben csak 191
gyermek született Békésre (ez
az adat csak tájékoztató jellegű, a jelentések még folyamatosan érkeznek), körülbelül
minden második házasságon
kívüli kapcsolatban.
Valamelyest nőtt a házasságkötések száma. Míg 2007-ben
65 pár, addig tavaly 71pár
kötött városunkban házasságot. Közülük 43 olyan pár volt,
ahol mindkét fél békési lakos,
míg tíz esetben egyikük sem.
A valaha Békésen házasságot kötöttek közül tavaly 52
párnak zárult le bontópere, és
mondták ki a válást.

őseink velük kapcsolatba
kerültek, valószínűleg egy törzset alkottak. A genetika arról

– A köztestületi tűzoltóság létrejötte Békésen
akkora dolog, mint amikor 1973-ban visszakaptuk
a városi rangot – nyilatkozta a Békési Újságnak
Vágó Dénes, a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság parancsnoka, akit az első 1-2
hónap tapasztalatainak összegzésére kértünk.

FEBRUÁR 7-14.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Anyakönyvi
statisztika

vizsgálatot is végzett, és végül
megállapította: hosszú vándorlásuk során a magyarok, a mi

„Jó kezekben van Békés, Tarhos és Bélmegyer”

JANUÁR 31-FEBRUÁR 7.
Turul Patika (Piac tér)

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

Szamosvári Zsolt fotóművész felvétele a Kurultaj találkozón

tanúskodik, hogy jelenlegi
ismereteink szerint ők a legközelebbi rokonaink, noha a
távolság légvonalban is több
mint 3000 kilométer.
A kutató fiatalembernek
volt még egy feladata Békésen:
a kulturális központ Kápolnatermében megnyitotta
Szamosvári Zsolt fotóművész
Kurultaj képekben című vándor fotókiállítását, amely pillanatképeket tár az érdeklődők
elé a tavaly nyáron Kunszentmiklós-Bösztörpusztán
megrendezett magyar-madjar
törzsi találkozóról.
Folytatás a 3. oldalon

Pillanatkép a dánfoki jégről mentés gyakorlatozásról (a békési tűzoltók felvétele)

– Tavaly december óta köztestületi formában létezik
Békésen az önkéntes tűzoltóság. Az első egy-két hónap mit
mutat, megbirkóznak a feladatokkal?
– Óriási dolognak tartom,

Békés-Gyula buszjáratot
szeretne a KDNP
Régi vágya a békésieknek,
hogy naponta több közvetlen
buszjárat hozza-vigye őket Gyulára szakrendelésre, kórházba,
munkába,
családlátogatásra.
Ezúttal a Kereszténydemokrata
Néppárt Békési Szervezete kezdett aláírásgyűjtést e témában. Úgy tervezik,
hogy ezer aláírást gyűjtve kellően alátámasztják
a békési polgároknak a Körös Volán által eddig
elutasított kérését. Az íveket a piacon, a Kardhal üzletben és a Szabó D. utcai kerékpárszaküzletben és a Nyugdíjas Házban lehet aláírni.
A KDNP a Gyula-Békés buszjárat mellett
kérelmezte a polgármesternél, hogy vizsgálják
felül a Kim Ir Szen utca elnevezését, amelyet
javasolnak Balogh Mátyás utcává átkeresztelni.
Balogh Mátyás békési református lelkész volt, a
kommunizmus áldozata, akit 1953-ban hurcolt
el lakásáról az ÁVH, majd koncepciós perben
börtönbüntetésre ítéltek. Ugyanebben az évben
KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Vácott a börtönben elhunyt, és a
rabtemetőben temették el.
– Méltó lenne, ha a kommunista diktátor után a gyilkos
rendszer áldozata nevét viselné
a közterület – véli a KDNP
két önkormányzati képviselője,
dr. Pálmai Tamás és Mucsi András.
Legfrissebb híreink szerint Balogh Mátyás
rokonsága azt szeretné, ha a mártír lelkészről egy másik, jelentősebb közterület lenne
elnevezve, azért a Kim Ir Szen utcát a városrészről várhatóan Bánhida utcára nevezik át.
Erről leghamarabb a februári képviselő-testületi ülés dönthet.
További javaslatuk, hogy a protestáns egyházak Kálvin Emlékéve alkalmából, utalva a város
református múltjára, nevezzék át a Templom
közt Kálvin János közre. Míg a görögkeleti
templom mellett létesítendő körforgalomnak a
B. Szabó István tér elnevezést adják.

hogy Békésnek saját tűzoltósága van. Olyan nagyszabású
változásnak tekintjük, mint
amikor Békés visszakapta a
városi rangot. Mi legalábbis
így éltük meg. Ez a tűzoltók
mellett az érintett önkor-

mányzatok, polgármesterek
és a katasztrófavédelmi igazgatóság összefogásának és
egyet akarásának sikere.
Azért beszélek önkormányzatokról, mert a működési területünk kiterjed Bélmegyerre és Tarhosra is.
A rendelkezésünkre álló
eszközök, és személyi állomány lehetővé teszi számunkra, hogy a területünkön keletkező káresetek túlnyomó részét önállóan számoljuk fel.
Folytatás a 3. oldalon
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Hárman kaptak Nefelejcs Díjat
a Magyar Kultúra Napján
Az idei Magyar Kultúra Napi ünnepség különlegessége volt, hogy a városban három-négy éve
tevékenykedő Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a békési
művelődés- és nevelésügyben kiemelkedő személyeket saját díjával ismerte el.
Az ünnepségen, a Kulturális
Központ Kápolnatermében
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő,
alpolgármester
mondott beszédet, melyben a

Díjat első alkalommal Baligáné Szűcs Irén néprajzkutató,
városunk Jantyik Mátyás Múzeumának igazgatója; Bondárné Pásztor Emma Ildikó az

Az első alkalommal átadott Nefelejcs Díj kitüntetettjei: Baligáné Szűcs
Irén; Bondárné Pásztor Emma Ildikó, Takács Jánosné

mai magyar kultúra helyzetéről, egyben a művelődés fontosságáról szólt.
Az egyesület tagjainak döntése értelmében a Nefelejcs

Epreskerti óvoda vezető óvónője, a Békési Kistérségi Óvoda általános igazgatóhelyettese; valamint Takács Jánosné
tanár, nyugalmazott iskola-

igazgató vehette át több évtizedes, területükön kiváló és
lelkiismeretes munkájukért.
Az elismerést tárgyi formában
aranymedál nefelejcs motívummal és a kitüntetés dátumával, továbbá díszkiadású
Apáczai Csere János Magyar
enciklopédiája jelentette. A
díjat a tervek szerint az egyesület évente odaítéli.
A díjazottak és a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére a
kulturális központ színházi
előadást is szervezett. Zalán
Tibor „Midőn halni készült”
című drámája eredeti módon
kívánta bemutatni Janus Pannonius, azaz Csezmicei János,
a reneszánsz korban élt költő
és pécsi püspök, Mátyás király
kortársa haláltusáját, vívódását a tehetséges, de talán félresiklott életével, a meg nem értettséggel. A főszerepet a Békés Megyei Jókai Színház művésze Bartus Gyula alakította.
A darabot a békési közönség
ellentétesen ítélte meg.
Végezetül jó hangulatú állófogadásra került sor. Pohárköszöntőjében Izsó Gábor
polgármester a civil szervezetek Békés kulturális életében
betöltött kiemelkedő szerepét
méltatta.
Sz. K.

ÉLÕ BOLYGÓ
Herold, akit egy város fogadott örökbe
Bizonyára, számos olvasó nagy érdeklődéssel olvassa e sorokat, hiszen sokan
ismerik a fotón látható kutyust, Heroldot,
a kóbor ebet.
Igazán kedves természete és kinézete van.
Többi kóbor társánál
jóval több gondoskodást
és szeretet kap a jóérzésű emberektől, amit ő
viszonoz is. Tanulmányozva hosszú hónapokon át az életét, sikerült megállapítanom,
hogy a nincstelen, gazdátlan, magára hagyott,
elárvult Heroldból mindig jókedv árad. Képes
az embereket felvidítani. Egyik-másik nagyra
becsült emberbarátját elkísérgeti ide-oda.
Napközben felveszi a rohanó emberek ritmusát, és a zebrán közlekedik. Újságárusoknál,

bevásárlóknál, és a piacon fordul meg, de neki
nem kell alamizsnát kunyerálni. Őt a város
rengeteg jóérzésű embere eteti, itatja. Egyesek
szállást is adnak neki. Ösztöne szerint azonnal
tudja kihez közeledhet, és kinél ajánlatosabb
megtartani a három lépés távolságot.
Herold helyzete híven tükrözi a mai világ
romlottságát, mert egy ennyire kedves természetű kutyusnak, akibe ennyi jóság és
játékosság fért, mégis utcára kellett kerülnie.
Ő nem sínylődhet a gyepmesteri telepen
vasketrec mögött, az a világ legnagyobb
igazságtalansága lenne. Ne feledjük: ő szabadnak születetett! Minden idők legnagyobb
életre szóló barátját találná meg az ember
ebben a kutyusban, de ő inkább a szabad
élet mellett dönt, és nem él a lehetőséggel,
hogy rendes családban éljen.
Pap Zsolt

Tanyákon élőknek akar segíteni a Nemzetőrség
A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége
Békés Megyei Közhasznú Szervezete taggyűlést
tartott nemrégiben Békésen – tájékoztatta lapunkat Hucz András nemzetőr ezredes, aki az ülésen
beszámolt a 2008-as év pénzügyi alakulásáról és
az állomány előző évben végzett munkájáról.
- A Nemzetőrség az elmúlt évben 200 munkaórát teljesített Békésen, Békéscsabán, valamint Kondoroson a közbiztonság érdekében –
hangzott el.
Az új évben is kiemelt feladatuknak tekintik

a tanyán élő idős emberekkel való kapcsolattartást, esetleges segítségnyújtást, a kertek ellenőrzését, melynek célja a lopások megakadályozása. Feladatuk továbbá a békéscsabai első- és
második világháborús sírok rendbetétele.
Együttműködnek a katasztrófavédelemmel is.
Az ülésen vendégként jelen volt a térség
országgyűlési képviselője, Békés alpolgármestere Erdős Norbert is, aki minapi sajtótájékoztatóján bejelentette, a város együttműködési
szerződést ír alá a Nemzetőrséggel.

Formázd újjá a tested!

Miben különbözik a RYN a hagyományos cipőktől?

Napjainkban világszerte feltűnő jelenség a mozgásszervi betegségek
rohamos növekedése. Kialakulásának hátterében az emberi vázizomrendszer fokozatos leépülése áll. Ez a folyamat a mozgásszegény,
passzív életmódunkból fakad. De veszélyeztetettek azok is, akik egész
nap rohannak, ugyanis a kemény talaj rongálja ízületeinket. Kutatók és
orvosok nemcsak azt ajánlják, hogy végezzünk egészséges sportmozgásokat, hanem azt is, hogy olyan lábbelit válasszunk, melynek ízületkímélő és izomerősítő hatása is van. Ilyen a RYN terápiás lábbeli is.

A RYN egy gördülő lábbeli, melynek használatával minden olyan izomcsoport
megmozgatható, amelyeket sima talajon, normál cipőben képtelenség munkára bírni. A RYN-ben csökkennek az ízületi terhelések és összehangolt izommunka mellett akár 1000 kalóriával többet égetünk el naponta úgy, hogy nem
vagyunk se helyhez, se időhöz kötve.

Mi is az a
RYN (rin) lábbeli?
A speciális talpszerkezetű cipőtechnológia hatásának lényege, hogy az emberi test optimális gerinc- és ízületvédelmét biztosítja azon keresztül, hogy
a lábbeli (rugalmas légkamrával ellátott)
gördülő talpszerkezete fokozott vérkeringést, magasabb vér oxigénellátást
biztosít izomzatunknak. Így éberebben,
aktívabban tartja az olyan fontos mélyizomzatot, mint a hát és derék körüli –
testtartásért felelős izmok, a csípő, térd
és boka körüli teherbírásért (ízületvédelemért) felelős izmokat.
A RYN technológia jelentése: (Renovate
Your body Newly) magyar fordításban:
Formázd újjá a tested! Használatával
egyszerűen csökken ízületeink terhelése, erősödnek izmaink, javul testtartásunk és vérkeringésünk.

Milyen problémák
és betegségek esetén
ajánljuk a RYN lábbelit?
- Talp és lábujj körüli fájdalmak
- Lúdtalp, bokasüllyedés
- Láb gyenge vérkeringése, cukorbetegség okozta lábproblémák
- Térd, csípő sérülések és fájdalmak,
járás nehézség
- Csípőprotézis
- Deréktáji fájdalmak
- Gerincsérv
- Hanyag testtartás, gerincferdülés
- Edzéshatás növelés
- Betegség megelőzés
- Szabadidő, séta, ﬁtness
- Túlsúly, méregtelenítés

Címünk: Biotermékek Boltja a Szánthó Albert u. 5. szám alatt!
Telefon: 410-171, 20/22-37-822 • Nyitva: H-P 8-18 óra között.

SPECIÁLIS SZAKÜZLETEINK:
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 5.
H-P: 9:30-17:30; Szo: 9-13
Telefon: 70/317-5693; 66/444-914
Gyula, Harruckern tér 9.
Ózon Gyógyászati szaküzlet
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A legnagyobb adófizetőket köszöntötték
Újévi fogadáson köszöntötte a városvezetés Békés legjelentősebb adófizetőit a közelmúltban.
Izsó Gábor polgármester beszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy talán a vállalkozók azok,
akik a településért a legtöbbet teszik.
– Békésen jelenleg több
mint ezer vállalkozás működik, s az előttünk álló vészterhes esztendőben lehetőségei
szerint az önkormányzat
igyekszik is segíteni ezt a réteget – hangsúlyozta beszédében Izsó Gábor. A településvezető úgy vélekedett, hogy
az önkormányzat működésében és a sikeres munkában
elengedhetetlen és fontos szerepet játszanak a helyi vállalkozók, akik adóforintjai jelentősen hozzájárulnak a város
költségvetéséhez.
– Ezért is szeretnénk egy
apró gesztussal viszonozni a
segítségüket – fogalmazott a
polgármester. Izsó Gábor később részletesen beszámolt az
elmúlt esztendő eseményeiről,
elemezve Békés pályázati
munkáját. Több mint húsz
pályázatát kapott zöld utat a
döntéshozóktól, köztük olyan

tette: a kormányzat folyamatosan csökkenti az önkormányzatok normatíváit, így
Békés az elmúlt három évben
mindig több 10 millió forinttal kapott kevesebb központi
támogatást, idén például 40

elmondta, hogy a vállalkozók 2008-ban helyi iparűzési
adóként (IPA) 258 millió
forintot fizettek be Békésen,
majd emlékeztetett arra,
hogy egyfajta gesztusként a
képviselő-testület 1,9 száza-

Idén is újévi fogadáson köszöntötték Békés város legnagyobb gazdasági potenciálját jelentő vállalkozókat
városunk képviselői. A képen (balról jobbra haladva) a békési uszoda kivitelezését végző Vektor Kft. képviseletében Varga Lajos tulajdonos, Izsó Gábor polgármester, Erdős Norbert Békés és térsége országgyűlési
képviselője, alpolgármester, és Barkász Sándor önkormányzati képviselő, a Békés-Drén Kft. tulajdonosa.

jelentős elképzelések, mint az
uszoda építése, az inkubátorház fejlesztése vagy Dr. Hepp
Ferenc Tagintézmény felújítása. A településvezető szólt a
nehézségekről is, ahogy kifej-

millióval rövidítették meg a
várost.
Erdős Norbert alpolgármester, Békés és térsége országgyűlési képviselője az elhangzottak folytatásaként

lékról 1,8 százalékra csökkentette a helyi IPA mértékét. Az alpolgármester végezetül egy Széchenyi idézettel
köszöntötte a megjelent vállalkozókat.

Legközelebbi rokonaink a kazakisztáni madjarok
Folytatás a címoldalról
A Kurultáj törzsi találkozón összesen mintegy hetvenezer
(!) személy vett részt a tudomány, a lelkes hazafiság és a
hagyományőrzés jegyében. Annak ellenére ilyen óriási szám-

ban, hogy a hazai sajtó előzetesen szinte semmilyen hírt sem
közölt róla. A találkozóra ellátogattak az ázsiai madjar törzsek delegációi, köztük a kazakisztániak is. A tervek szerint
a találkozót minden évben megtartják.
Sz. K.

„Jó kezekben van Békés, Tarhos és Bélmegyer”
Folytatás a címoldalról
Nagyobb káreseteknél a
környező települések tűzoltóságai „Riasztási és Segítségnyújtási Terv” alapján nyújtanak segítséget egymásnak.
Az átállást megelőző és az
azt követő időszak rengeteg,
főleg adminisztrációs feladatot
rótt ránk. Január elsejével ráadásul új rendelet lépett életbe,
amely bizonyos plusz felszerelések beszerzését írta elő.
– Van-e még olyan eszköz
igényük, amelyről tudnunk
kell?
– Nincsen olyan eszközhiány, ami miatt a lakosok hátrányt szenvedhetnek. A működési területünkön élők felé

szeretném jelezni: tűzvédelmi
helyzetük jelentősen javult. Jó
kezekben vannak. Korszerű
eszközökkel, képzett személyi
állománnyal, a teljes működési területünkre kiterjedő jó
helyismerettel rendelkezünk
és mindent megteszünk, hogy
magasabb tűzvédelmi szolgáltatáshoz jussanak. Erre példaként említhetem a december
23-ai tüzet a Soványhát utcai
cigány közösségi háznál, ahol
nagyon gyors beavatkozást
produkáltunk, értéket mentettünk. A törvény által előírtakon felül is segítően állunk
hozzá a megkeresésekhez.
– Változott-e a tűzoltóság
személyi állománya?

– Nincs lényeges változás.
Azonban érezzük, nem ülhetünk a babérjainkon. Folyamatosan képeznünk kell magunkat, sokat gyakorlunk.
Komplett éves képzés- és gyakorlatozási tervünk részeként
ilyen volt az új év elején egy
jégről mentés gyakorlat Dánfokon. Ilyenkor télen előfordul, hogy befagynak a vizek,
gyerekek korcsolyáznak rajta
és esetleg beszakadhat alattuk
a jég. Azt gyakoroltuk, hogy
hasonló helyzetben hogyan
tudunk szakszerűen menteni
a magunk eszközeit és tudásukat kihasználva. Más működési területű köztestületi és
önkéntes tűzoltóságokkal jó

kapcsolatokat ápolunk, szakmai tanácskozásokon megosztjuk tapasztalatainkat.
Ebből is sokat lehet épülni.
– Milyen szakmai háttérrel
a háta mögött vállalta el a
parancsnokságot?
– 1998 óta vagyok önkéntes tűzoltó, akkor kerültem a
békési egyesülethez. Az évek
során részt vettem a különféle képzéseken, 2002-ben önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki képzettséget
szereztem. A Békés Városi
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság parancsnoki tisztére
kiírt pályázat nyerteseként
neveztek ki.
Szegfű Katalin

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Fekete Márk Zoltán és Kovács
Anikó.
Elhunytak: Varga István
(76 évesen), Baji Gábor (69,
Kamut), özv. Mucsi Lajosné
(64), özv. Budai Antalné
(71), Szabó Gábor (67),
Bujdosó Imre (67), Szűcs
Gábor (58, Kamut), Varga
László (71), özv. Pap Imréné
(84, Tarhos), özv. C. Veres

Jánosné (89), özv. Bíró
Lászlóné (91), Erdelyi Sándor (66), özv. Nagy Gábor
(89), Csikós Gábor (73),
Balogh József (49), Veres
László (52), Fekete Sándorné
(86), özv. Püski Imréné (86),
özv. Fesető Imréné (82).

Je g y z e t

Magunkról
Pálmai
Tamás

Furcsa szerzet vagyunk mi
emberek. Annyira esendőek,
naivak, annyira szánalmasak. De ugyanakkor annyira
gonoszak, képmutatóak, elvetemültek is tudunk lenni.
És olyan ritkán jók, kedvesek, alázatosak. S talán legritkábban boldogok.
Pedig, mikor a nagy, a mai
tyúkeszünk számára felfoghatatlan méretű, végtelen
világegyetem tagjaként – hitem szerint egyik tagjaként,
hisz nem valószínű, hogy
csak magunk volnánk, s
főleg a legokosabbként –
megteremtett minket a Jóisten akkor mindent megadott ahhoz, hogy akár – kis
túlzással – ezer évig éljünk
ugyanabban a testben. De
mi, ahogy egyre „okosabbak”
lettünk, úgy felejtettük el a
velünk született adományt,
hagytuk, hogy ránk rakódjon a civilizálódó (értsd
romló, elkorcsosodó) világunk kosza, felejtettük el
saját gondolataink, hallgattunk másra, mondhatni
egyre inkább éltük a mások
életét, nem a magunkét. Hányan – talán csaknem mindannyian – élünk ma úgy,
hogy folyamatosan meg akarunk felelni valaminek, valakinek, az általunk torzzá
deformált világnak, amelyben élni kényszerítettük magunk. Pedig élhetnénk saját
életünk, csak hallgatnunk
kellene a belső hangra, az
első ép, saját gondolatra mi
eszünkbe jut, és nem elvetni
azt, vagy haszontalanná torzítani a társadalom képzelt
elvárásai szerint. Minden
diktatúra azért maradhatott
fent oly sokáig, mert mi,
emberek, egy idő után már
minden kényszer nélkül úgy
cselekszünk, ahogy gondoljuk, hogy elvárják tőlünk.
Már senki sem parancsolja,
de mi mégis megtesszük
magunktól is, mert hátha x
úr, vagy y elvtárs így kívánja.
Ha vennénk a fáradságot,
hogy újra figyeljünk kicsit is
jobban magunkra csuda
dolgokat láthatnánk. Talán
látnánk a testünkről elvált
lelkünket is, amint épp magában kóborol, hisz nem
hallgatunk rá, nem vesszük
igénybe szolgálatait, nem
foglalkoztatjuk őt, pedig
szívesen tenné, örömmel,
boldogan jönne újra körénk

az első hívó szóra. És mi
sokszor (mindig?) semmibe
vesszük testünket, pedig azt
is a Jóistentől kaptuk lelkünk lakásaként. Semmibe
vesszük, pedig többször jelez. Ezeket a jeleket nem
vesszük észre, mert folyton
csak a világra figyelünk,
magunkra egyáltalán, noha
épp ezek figyelmeztetnének
a bajra, méghozzá időben,
amikor az még visszafordítható. Amikor már a fájdalom az intő jel, amelyet már
kénytelenek vagyunk észrevenni lehet már késő. Pedig
a mindig tiszta lélek által
„karbantartani” hagyott test
örök lehetősége minden
embernek. De nem él vele,
mert ez a módi nem konform a mai világ „elvárásaival”, mert el van butítva.
Magunk lehetnénk magunk
legjobb orvosai, csak icipicit
akarnunk kellene.
Ha a háromdimenziós világot néggyé szélesítjük az idővel és elfogadjuk a lelkiséget,
a spiritualitást mint a világ
nélkülözhetetlen alkotóelemét, visszatérhetnénk gyermeki ártatlanságunk korába
és a megújulás csodáját élhetnénk meg. Hisz akkor,
ártatlanul, olyanokat tudtunk, mint kis 3 és fél éves
unokaöcsénk, aki elmondja
lázas betegen, hogy azért
bújik anyja testéhez, mert
így gyógyul, és azért nem
kéri a kedvenc tejét ilyenkor,
mert: „A beteg emberek
nem szoktak tejet inni, mert
nem jó nekik.” Senki nem
tanította erre, de teljesen
igaza van. Hogy is van akkor
ez? Honnan tudja?
Mi is tudtuk anno, kiskorunkban, de az ilyen és ehhez
hasonló képességeinket veszítettük el irdatlan sokan,
mert hagyták, majd mi is
hagytuk ránk tapadni a sok
teljesen fölösleges áltudomány és társadalmi kényszercafrang szennyét. És nagyon kevesek képesek ezt az
áldott adományt visszaszerezni. Pedig nem is olyan
nehéz talán, csak hagyni kell
a bennünk megbúvó szeretetet érvényesülni, először magunkat, mint teremtményt
megtisztelve szeretetünkkel,
majd ezt az érzést embertársainkra is sugározni, lelkeinket hagyni, találjanak egymásra. Ebben a találkozásban találjuk meg azt az eufóriát, amely után egész életünkben kívánkozunk. És
tudjuk, amennyire magunk
és másokat szeretni tudunk,
annyira szeretjük Őt is, aki
által végül is vagyunk.
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Hiteles köz-beszéd
HOGYAN VÉSZELTE ÁT AZOKAT
A NAPOKAT, MIKOR
A MÍNUSZOK RÖPKÖDTEK?

FARKAS ÁGNES

KÁLMÁN ISTVÁN

postás

magánnyomozó

Hozzá lehet szokni. Ha
dolgozik az ember, mozog,
nem fázik. Eddig még az
utak állapota is megfelelő
volt. Baj csak akkor lesz, ha
csúszni fog. Jobban felöltözök, mint máskor. Otthon
pedig csak akkor fűtök, ha
én is ott vagyok.

Szigeteltünk, tüzeltünk
és vásároltunk fát arra az
eshetőségre gondolva, ha
véletlenül nem lenne gáz.
Duplán öltözködtünk, vitaminokat szedtünk az egészségünk érdekében. Sok gyümölcsöt,
zöldségfélét
eszünk így télvíz idején.

BÚZÁS GÁBORNÉ

ÁDÁM TAMÁS

nyugdíjas

tanuló

Elég nehezen, mert tűzrevalónk kevés van. Igyekeztünk jobban felöltözni,
hogy meg ne fagyjunk.
Rengeteget bosszankodtunk
a tüzelő árának drasztikus
emelkedésén. Nem panaszkodtunk senkinek, nem kértünk segítséget, úgyis hiába.

Én ültem a jó meleg szobában a számítógép előtt és
játszottam vagy olvasgattam. Anyáék bosszankodtak
azon, hogy fel kell csavarni a
konvektort és mégsem fűt
eléggé. Amikor kimerészkedtem, alaposan felöltöztem. A hó azért klassz volt.

PIHE-PUHA BABABŐR

Bőrünk sokoldalú tevékenységével fontos szerepet tölt
be az életfolyamatokban. Az egész szervezetet burkolja és
védi. Részt vesz a szervezet kiválasztó, hőszabályozó, raktározó, vitaminképző funkciójában, és egyben a legnagyobb
érzékszervünk. A csecsemők bőrfelülete relatíve nagyobb,
mint a felnőtteké, továbbá igen vékony és könnyebben
átengedi a kórokozókat. Az előzőekből következik, hogy az
érzékeny baba bőr nagyobb védelmet és odafigyelést igényel. Nézzük melyek ezek:
– Az újszülött, csecsemő ruházatát mindig külön mossuk a család többi tagjának ruházatától.
– Használjunk speciális babák részére gyártott mosószert és öblítőszert, melyek illatanyag és méreganyagtól mentesek.
– Alkalmazzuk a mosógépünk extra öblítő programját,
vagy kézzel alaposan öblítsük át a babaruhákat tiszta
folyóvíz alatt.
– Ne használjunk illatos babakozmetikumokat az első
hónapokban. A legjobb gyermekorvos által felírt
mosakodó popsikrém stb. Illatozni ráérünk később is.
– A baba ruhái főleg amelyek közvetlenül érintkeznek a
bőrével 100 százalék pamutból készüljenek.
– A legérzékenyebb terület a pelenkával fedett terület
védelme érdekében figyeljünk oda a gyakori tisztába
tételre, megfelelő védőkrém használatára. Kipirosodott popsi esetén csodákat tesz melegvizes lemosás, és
a szellőztetés.
A legnagyobb odafigyelés ellenére is gyakran előfordulnak bőrproblémák csecsemőkorban. Csak jönnek-mennek
a foltok, sokszor maguktól elmúlnak. Ki kell tapasztalni
milyen védőkrém a legmegfelelőbb gyermekünk bőrének.
Makacs, gyulladt, nedvező kiütések, elváltozások esetén
kérjük ki védőnőnk tanácsát.
Nagy Krisztina, védőnő

Erdős Norbert országgyűlési képviselő január 14én látta vendégül Tellér Gyula képviselőtársát,
akivel közös lakossági fórumot tartott a művelődési központban. Tellér Gyula tanár, a szociológia kandidátusa, író, esszéista, publicista, műfordító és az utóbbi időkben Orbán Viktor személyes tanácsadója.
Erdős Norbert elsősorban azért hívta meg Tellér Gyulát a
választókörzetbe, mert Békés és térsége szociológiai szempontból
is hátrányos helyzetű és elmaradott. A családok az ország többi
részéhez képest sokkal nehezebb körülmények között élnek, kevesebb a munkahely, alacsonyabbak a fizetések, több a létminimum
alatt, periférián élő ember, annak ellenére, hogy a Békés környéki
emberek semmivel sem különböznek a Dunántúlon vagy a fővárosban élő emberektől. Mindezt szerette volna megmutatni képviselőtársának, hogy a saját szemével lássa, és ha lehetősége adódik, kiemelt figyelmet fordítson az itt élő emberek sorsára.
A lakossági fórumon az aktuális politikai kérdések mellett
leginkább a hátrányos helyzetből fakadó problémafelvetések
kerültek terítékre, amelyekre Tellér Gyula igyekezett válaszokat adni, de hangsúlyoznia kellett, hogy a jelenlegi ellenzéki
pozícióból igen kevés lehetőség nyílik számukra a gondok
orvoslására. Jelezte: tudomása van a vidéki emberek nehéz helyzetéről, és mindent meg fog tenni a megsegítésük érdekében,
amint helyzetbe kerül a polgári oldal.
Kincses Zoltán

Rövid hírek Békésről

„SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK…”
Az elmúlt héten ökumenikus imaalkalmak voltak városunkban. Minden este együtt imádkoztunk a katolikus, a református, a baptista és a pünkösdi templomokban, imaházakban. Jó
volt megtapasztalni, hogy az imádkozás által közelebb kerülünk egymáshoz. Elgondolkodtam, hogy mennyire szükségünk
van, ma különösen, a közbenjárásra, könyörgésre.
Tapasztaljuk, hogy sok probléma vesz körül bennünket.
Gazdasági válság, munkanélküliség, eladósodás, megosztottság, a Közel-Keleten háborús hírek, terrorveszély. Minden kaotikusnak tűnik világunkban, és ezek a körülmények sok indulatot váltanak ki az emberekből. Mindenütt panaszkodás, elégedetlenség, önsajnálat, harag, amely megviseli idegrendszerünket. Gyakran a hozzánk közel állókon, családtagjainkon,
barátainkon, szeretteinken vezetjük le a feszültségünket, mely
tovább mélyíti problémánkat. Mit lehet ilyenkor tenni?
Meneküljünk az alkoholhoz, a függőségekhez, a televízió bűvöletébe, vagy létezik más megoldás is?
A körülményeinken mi nem mindig tudunk változtatni.
Nem rajtunk múlik, hogy megoldódik a gazdasági válság, a
munkanélküliség, de rajtunk múlik, hogyan gondolkodunk,
hogyan viszonyulunk a problémáinkhoz.
A Biblia megtanít minket arra, hogy „Minden gondotokat
őreá (vagyis Istenre) vessétek, mert neki gondja van rátok.”
(1Pt 5,7) A panaszkodás, a zúgolódás, az indulatoskodás helyett
kezdjünk el imádkozni, elmondani Teremtőnknek, Megváltónknak, hogy nagy szükségünk van az Ő segítségére. Jézus is
arra tanít minket a Hegyi beszédben, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem bízzunk a Mennyei Atyában, aki tudja, hogy mire
van szükségünk.
Az imádkozás nem menekülés a probléma elől, hanem hit
abban, hogy létezik egy Isten, akinek semmi sem lehetetlen.
Bízzunk tehát Őbenne, s vigyük elé problémáinkat, terheinket,
városunkat, országunkat, vezetőinket!
Merényi Zoltán, lelkipásztor

Orbán Viktor
tanácsadója volt
Erdős Norbert vendége

– A háromévente sorra kerülő legrangosabb országos amatőr képző- és iparművészeti pályázat, az
Amator Artium Békés megyei kiállításán egyetlen békésiként Horváth Hajnalka Kaméleon című akvarellje tekinthető meg a Munkácsy Mihály Múzeumban Békéscsabán.
A tárlat február végéig látogatható.

FIGYELEM!
ÚJ ÉV – ÚJ TERMÉKEK!
Hölgyeim, ha védeni, óvni, ápolni akarják saját bőrüket, fedezzék fel a test lágy és puha ápolóját: a Rubint
Réka által fémjelzett krémeket és testápolókat!
Jöjjön be, nézzen szét, ha még nem volt bent, akkor
azért, ha már volt, akkor keresse jól bevált régi és új
termékeinket. Ami nincs, azt egy héten belül beszerezzük önnek!
Ha nem akar megfázni vagy már meg van, keresse a
jól bevált Flavin termékeket, gyógyteáikat, vitaminjainkat. S hogy ezt a hirdetést jól el tudja olvasni, használjon hozzá szemtréner szemüveget.
Dietetikus szaktanácsadás: minden első-harmadik hét
csütörtökén 16 órától Ökrösné Kis Éva várja önt.
Cím: Biotermékek Boltja&Norbi Update Shop.
Békés, Szánthó A. u. 5.
Telefon: 410-171, 20/22-37-822.
Új nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óra között.

– Ötvenezer forintot ajánlott fel alpolgármesteri tiszteletdíjából a békési református templom kis harangjára
Erdős Norbert.
– Több keresztény felekezet együttműködése nyomán idén is kapcsolódott Békés az ökumenikus imahéthez, hogy a keresztények egységéért, a világ békéjéért
imádkozzanak. A hét elmélkedésre szánt anyagát a délkoreai egyházak közössége alkotta meg. A hét estén át
tartó sorozat zárását, a közös istentiszteletet a baptista
imaházban nagy érdeklődés mellett tartották meg.
– A korábban Békésen néptáncoktatóként tevékenykedő Farkas Tamás a Békéscsabán megrendezett
XIX. Országos Szólótáncfesztiválon immár másodszor
kapta meg az aranysarkantyút, a szóló férfi néptáncosok
legrangosabb hazai elsimerését. Farkas Tamás a Csabai
Kolbászfesztivál különdíját is kiérdemelte.
– A Békési Ipartestület az IPOSZ Kht-vel közösen
szervezett iparosoknak, vállalkozóknak, cégvezetőknek,
döntéshozóknak gyakorlatias ismereteket nyújtó tanfolyamot szervezett. Az előadások felölelték a munkajog, az
adómentes béren kívüli juttatások, valamint a tulajdonosi és alkalmazotti érdekek kérdéseit. A tanfolyamot ötvennél is többen hallgatták végig, és a megszerzett ismeretek
birtokában elégedetten távoztak – tájékoztatott Juhos
János, a Békési Ipartestület elnöke.
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Staféta „duplán”
Staféta. A legtöbb embernek a sport jut eszébe
róla, holott eredeti jelentése: lovas hírnök. Hogy
kerül a csizma az asztalra? Nos, a ma egyik „hírnöke” a postás, akárcsak interjú alanyom, Kis
Lászlóné Ilike. A mindig mosolygós, türelmes,
közvetlen Ilikét a legtöbben úgy ismerjük, ő a
posta vezetője Békésen, és csak kevesen tudják
milyen ember valójában. Miért „duplán staféta”?
Megtudhatják a vele készített interjút olvasva.
– Keveset tudunk rólad, a
magánemberről. Mesélj, kérlek!
– Békéscsabán születtem
1951-ben. Az édesanyám varrónő volt, az édesapám tanácselnök itt Békésen, majd a
megyei tanács osztályvezetőjeként ment nyugdíjba. Ők
javasolták az általános iskola
befejeztével, hogy a Postaforgalmi Technikumba jelentkezzek Budapestre (akkor
csak ott folyt ilyen képzés),
mert az szakmát és érettségit
is biztosít számomra. Felvettek, és 1970-ben sikeres érettségi vizsgát is tettem. Még
ugyanezen évben férjhez is
mentem Lacihoz, aki villanyszerelő vállalkozó. A megismerkedésünket is az iskolának
köszönhetjük részben, hiszen
ő akkor energetikus szakemberként dolgozott Pesten és
így együtt utaztunk a vonaton. A hosszú utazások alatt
rengeteget beszélgettünk, s a
beszélgetésekből udvarlás,
majd házasság lett. Érettségi
után rögtön itt, a postán kezdtem el dolgozni, és sokféle
munkakörben igyekeztem
helytállni. Ennek már 38 éve.
Közben ’71-ben megszületett
Edit, a kislányom. Mivel nem
elégedtem meg a már meglévő tudásommal, tovább ké-

cséretben részesültem Budapesten, amit a Kongresszusi
Központban személyesen a
vezérigazgató úr adott át.
Szép emlékekkel távoztam.
– Említetted Editkét. Ő
miért lett postás?
– Szinte a postán nőtt fel és
amellett, hogy a lányom,
tanítványom is volt. Mikor
elérkezett az idő, hogy hama-

Anya és lánya - a békési porta korábbi és mai vezetője

peztem magam és ’79-ben felsőfokú végzettséget szereztem. Ezen időszakra esik az is,
hogy a gimnáziumban postaforgalmi tárgyakat tanítottam
a diákoknak 15 éven keresztül.
Ma is büszke vagyok rá, hogy
közülük sokan lettek postások. Munkám során sokat helyettesítettem az akkori postavezetőt, Túri Istvánnét, így
mikor ő nyugdíjba ment ’93ban, engem javasolt a poszt
betöltésére. Azóta voltam én a
postavezető. 2008. december
28-tól hivatalosan is nyugdíjas vagyok. Vezérigazgatói Di-

rosan nyugdíjba megyek,
pályázatot írtak ki a vezetői
státusz betöltésére. Sokan adtak be pályázatot, amit a debreceni központban bíráltak el
és legnagyobb örömömre
Editkét találták a legmegfelelőbbnek. Szóval megérdemelten és nem protekcióval lett ő
az utódom. Sőt, neki mindig
is nehezebb volt, mint a többi
kollégának, mert tőle mindig
többet, a maximumot vártam
el, épp azért, mert a lányom.
– Milyen érzés nyugdíjasnak lenni?
– Nagyon nehezen szoktam

meg a posta nélküli életet,
mert egy szerető kollektíva
vett körül, sok kedves ügyfél,
akiktől ezúton is szeretnék
elköszönni. Megszoktam a pörgést, a feladatok azonnali megoldását és most le kellett lassítani, ami nagyon szokatlan
volt. Mostanra azért megbékéltem a helyzetemmel, amiben nagy mértékben segített
az a tudat, hogy emberileg és
szakmailag megfelelő kezekbe
került szeretett munkahelyem
sorsa. Bejárok egy kicsit nosztalgiázni, ha kell segíteni, azzal
a tudattal, hogy segédkezet
nyújthatok és a felelősség súlya
már nem nyomja a vállamat.
Többet foglalkozok a családommal. A férjem még dolgozik és élvezi, hogy otthon vagyok, így egy kicsit tudom
végre kényeztetni. Velünk
lakik az édesanyám is most a
télvíz idejére. Remélem sikerül majd rábeszélnem, hogy a
tavasz közeledtével se hagyjon
itt minket, lévén idős ember.
Így legalább egy töredékét
visszaadhatnám annak a temérdek jónak, amit én kaptam tőle. Emellett az unokáimmal is minél több időt
igyekszem együtt tölteni.
Viktória 11, Tibor 8 éves. Szeretek sütni-főzni, és most végre így is kényeztethetem a
családomat. Van egy hatalmas
gyümölcsöskertünk is, amire
eddig vajmi kevés időm jutott.
Igyekszem pótolni mindazt,
amire eddig nem jutott időm.
Gugé
Következő lapszámunkban interjút közlünk Kenyeres Csaba
táncpedagógussal.

Hirdessen a 11 ezer példányban
Amatőr
Békés, Kamut, Murony, Tarhos,
művészeti fesztivál
Bélmegyeren megjelenő
Sarkadon békésiekkel BÉKÉSI ÚJSÁG -ban!
Január 17-én Sarkadon rendezték meg a „Szülőföldünk Békés
Megye” Amatőr Művészeti Fesztivált. A kulturális seregszemle
két helyszínen zajlott: a Művelődési Házban a színjátszó csoportok és az énekelt vers kategória előadói léptek fel, a
Könyvtárban pedig a mintegy harminc versmondó verseit hallgatta meg a zsűri és a közönség. Érdemes megemlíteni a zsűri
elnökét, Seregi Zoltánt, a békéscsabai Jókai Színház főrendezőjét (ő alakította egyébként Tutajost a hatvanas években készült
közkedvelt Tüskevár című tv-sorozatban).
A színjátszó csoportok és előadók produkciójukra három
minősítést kaphattak, arany, ezüst és bronz „érmet”, oklevelet.
Békést két társulat képviselte: a Békési Hagyományőrző
Dalkör, melynek tagjai a „Hortobágyi kocsmárosné” című jelenetet adták elő, vezetőjük János Hajnalka; és a Nyugdíjas
Színkör a Körös Citerazenekar közreműködésével, akik a
„Rosszak erdeje” című daljátékkal szerepeltek, Hégely László
vezetésével. Mindkét társulat bronz minősítést kapott. Zs. I.

A Selezin ACE kiegyensúlyozott mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat (szelén, cink) és vitaminokat (A,
B6, C, E). Ezek az anyagok antioxidánsok, melyek gátolják a civilizációs életformánkkal együtt járó környezeti
ártalmak és a helytelen életmód hatására a szervezetben
létrejövő sejtkárosító folyamatokat. Ily módon a SELEZIN
ACE hozzájárul a szervezet egészséges működéséhez, az
immunrendszer erősítéséhez és az öregedési folyamatok
lassításához.
Szelén 100, 00 mg 125
Cink 15, 00 mg 100
A-vitamin 1000, 00 mg 125
B6-vitamin 2, 20 mg 110
C-vitamin 90, 00 mg 150
E-vitamin 15, 00 mg 150
Adagolás:
Napi 1 db tabletta, egészben, vízzel lenyelve, kúraszerűen, lehetőség szerint 3-4 hónapig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Magyarország zálogban
GYURCSÁNYÉK ZACIBA CSAPTÁK
HAZÁNKAT
Az EU és az IMF adta kölcsön hírére, azonnal a szerződés szövegét követelte az ellenzék. Tisztán akart látni,
miféle terheket vállalt a kormány sutyiban, a parlament és
az egész nemzet háta mögött. Le kellene mondania annak,
aki aláírta az Európai Unióval novemberben kötött hitelszerződést, és ezzel zálogba adta a Magyar Köztársaság
minden vagyonát, mert alkotmányt és törvényeket sértett
a kormány akkor, amikor ezt a szerződést ilyen formában,
mint nemzetközi szerződést megkötötte. A szerződés szerint ugyanis nemfizetés esetén az állami tulajdonban lévő
bármilyen vagyontárgy lefoglalható, elárverezhető. Így
akár a Szent Koronát vagy éppen a Parlamentet is elárverezhetik, mivel azok olyan állami tulajdont képező
vagyontárgyak, amellyel szemben semmiféle magyar törvényes előírás nem képezheti akadályát a hitelező általi
lefoglalásnak. Jogászok egybehangzó véleménye szerint a
kormány a magyar törvények semmibevételével gyakorlatilag elzálogosította az országot, és minden nemzeti
vagyontárgyát elkótyavetyélhetővé tett.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe
fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet.
Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
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Keveset tudunk a megyei kastélyokról Még idén lesz

A Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület
és a Körös Irodalmi Társaság a Vizek éve alkalmáElőreláthatólag novem- ból „Folyóvizeink” címmel novellapályázatot hirber 30-ig épül meg a békédet. I. kategória: „Magyarország folyói”. II. katesi uszoda. A testület a közelgória: „A mi Élővíz-csatornánk”.

uszoda

A természetvédőként és fafaragóként is ismert békéscsabai id. Szelekovszky László tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást nemrégiben
Békésen a könyvtárban, kiindulva a
„Kastélyok és kúriák Békés megyében” című könyvéből.
A téma iránti érdeklődése okáról elárulta,
hogy gyermekként többször lakott kastélyban,
majd jóval később a Megyeházán dolgozva a
kastélyok védettségének adminisztrációját
intézte. Immár nyugdíjasként fogott bele a
Békés megyei kastélyok és kúriák feltérképezésébe, dokumentálásába fotók és anekdoták
segítségével. Sajnos a javarészt Trianon előtt
épült épületek 1945 után az állampárti időkben
pusztulásnak indultak, többet leromboltak,
vagy „csak” kifosztottak, olykor szédületesen
rövid idő alatt a „grófok” ellen felheccelt haramiák. Néhányat azonban felújítottak, és még
ma is laknak, részben külföldiek.
A nyolcvannál is több megyei kastélyt és
kúriát vetítetéssel kísért előadásában igyeke-

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Békés Szabó Dezső u. 17 sz. alatti ingatlan eladó. Családi háznak, vagy vállalkozásnak is alkalmas. A 3 szobán felül egy
szoba jelenleg üzlethelyiségként üzemel.
Az ingatlan közvetlen a főtér mellett található. Tel.: 30/ 29-97-907.
Ház eladó Békés, Ótemető u 9. alatt nagy
telekkel. Érd.: 415- 872.
Téglagyári horgásztó rész sürgősen
eladó. Ugyanitt háromfázisú kompresszor
is eladó. Érd.: 70/ 948-51-57.
Kétszobás ház sürgősen eladó. 30/ 62782-21.
Eladó Békésen három szoba + konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/ 553-49-56.
Békésen a Mátyás király utcában tetőtér
beépített ház eladó vagy békéscsabai
kisebb házra értékegyeztetéssel cserélhető. Érd.: 30/ 97-77-600.
Piaci közelségében lévő 60 m2-es, földszinti lakásomat elcserélném sátortetős, 10x10es, jó állapotú házra a főtér közelében.
„Remény” jeligére várom az ajánlatokat a
Kossuth u. 2. szám alatti férfi fodrászatban.
Békésen kétszobás, parkettás, téglaépítésű kockaház eladó. Szoc. pol. igénybe
vehető. Tel.: 20/ 20-60-161.
Békésen a Szarvasi 14-ben harmadik
emeleti, kétszobás felújított lakás eladó.
Érd.: 30/ 252-33-90.
Borosgyáni I-es tavon horgásztó rész
eladó. Tel: 30/ 370-32-33.
Eladó Békésen háromszobás, egyedi gázos, földszinti lakás szép állapotban vagy
cserélhető másfél szobásra értékkülönbözettel. Érd.: 30/ 45-00-567 vagy 643-835.
Békésen a Petőfi utcában ház eladó vagy
lakásra cserélhető. 643-815.
Családi ház eladó, Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.

Novellapályázat folyóvizeinkről

id. Szelekovszky László, a Békés megyei kastélyok
kiváló ismerője

zett megismertetni a szép számú érdeklődővel
Szelekovszky László. Ezúttal is, akárcsak a
könyvében, inkább az építményeket övező történetekre helyezte a hangsúlyt, nem a kanyargós családfák ismertetésére.

Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érdeklődni:
20/ 923-29-12.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a 47-es főútvonal mellett építési
telek eladó. Érdeklődni a 30/ 43-77-304es telefonszámon lehet.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrott kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Békésen a Legelő utca 29. szám alatti
parasztház 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
Békés, Summás u. 3. Tel.: 30/ 38-68-965.
Békésen a Malomvégen 1,5 szobás, felújításra szoruló összkomfortos ház 1067 m2es telken sürgősen eladó. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 70/ 701-59-05.
Eladó egy szép nagy tanya a borosgyáni
részen, Békéstől 3 kilométerre, kövesúthoz
közel. Víz, villany van. Egy hold földdel.
Irányár: 4 millió Ft. Vagy elcserélném békési
kis kertes házra például a Malomasszonykertben vagy máshol, akár más településen
is. Érd.: 643-604, 30/ 97-26-137.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás (18 és 14,3 m2),
vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó. Irányár: 5,8 millió
Ft. Telefon: 30/ 48-63-178.
Eladó a Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, 2 szobás, erkélyes
lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyhaszekrény, redőnnyel felszerelt ablakok, az erkélyen előtető. Kertes házi csere
szóba jöhet. Irányár: 5,8 M Ft.(Az ár alkuképes) Érdeklődni: 70/ 325-2218.
Sürgősen eladó ház a Szendrey utcában.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/ 35-39-534.
Békésen a Karacson negyedik emeleti,
egyedis, erkélyes, 59 m2-es, azonnal beköltözhető kétszobás lakás 6,7 millió Ftért eladó. Érdeklődni: 30/ 582-11-42.
Új házrész eladó vagy cserélhető. Kétszobás, 67 m2, összkomfortos, 60 m2 melléképülettel, garázzsal. Gagarin u. 32. Ár: 8
millió Ft. Tel.: 70/ 625-06-16.

Apróhirdetések
utcában kétszobás, összkomfortos kockaház. Ár: 8,9 millió Ft. Tel.: 30/ 450-71-72.
Ház eladó Békésen a Kölcsey utcában,
csendes környezetben. Téglaépítésű, összkomfortos kockaház, a szobák parkettásak.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 70/ 705-06-83.
Békésen a Fáyn első emeleti 1+2 fél szobás lakás, garázzsal, pincével eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. 414-605.
Békés, Jégverem u. 15. háromszobás ház
eladó, ipari áram és nagy műhely van.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érdeklődni a helyszínen vagy 70/ 311-29-21.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Padlásteres, két fürdőszobás, két garázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen,
nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5
millió Ft. Megbízható személynek albérletbe is kiadó. Telefon: 30/ 387-90-31.
Békés központjában 70 m2-es, 2,5 szobás,
nyugati fekvésű, erkélyes, II. emeleti, szép
világos, jól karbantartott lakás eladó. A
szobák külön bejáratúak, a fűtés központi, a ház egyedi kazánnal rendelkezik. Ár:
12 millió Ft. Tel.: 70/ 234-64-19.
Békésen, a Fürdő szomszédságában kétszintes családi ház (3 szobás), alsóépülettel, garázzsal eladó. Lakáscsere értékegyeztetéssel érdekel. A ház irányára 12,5
millió Ft. Érdeklődni: 70/ 776-40-75.
Eladó kétszintes nagy családi ház a malomvégi városrészen. Három és fél szoba,
ebédlő, két fürdőszoba, egyéb melléképületek. Gáz + központi fűtés. Nagy garázs,
gazdasági épületek. Irányár: 12,8 millió Ft.
Vagy elcserélném kisebb kertes házra vagy
második emeletig tömblakásra, üzletre,
vidéken is, értékegyeztetéssel. Érd.: 643604, 30/ 97-26-137.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
Eladó belvárosi ház, 750 m2-es parkosított
telken. Tömblakást beszámítok. Érd.: 70/
310-88-07. Irányár: 15 millió Ft.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Széchenyi téren II. emeleti,2 és fél szobás,
67 m2-es egyedis lakás eladó. Irányár: 8,9
millió Ft. Érd.: 30/ 655-98-06.
Eladó Békésen a Körösi Csoma Sándor

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.

KIADÓ INGATLAN

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT
(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 2.

múltan megtartott rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy a
helyi Vektor Kft.-t bízza meg
a beruházás kivitelezésével. A
kiírt közbeszerzési eljáráson
korábban túl magas ajánlatok
érkeztek, ezért a testület úgy
döntött, hogy a költségek
lefaragása érdekében tárgyalásos úton folytatja a beruházás kivitelezőjének kiválasztását. A grémium minapi
rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot adó Vektor Kft.-t
bízza meg a munkálatokkal.
A társaság 272 millió 988
ezer forint ellenében építi
meg a tanuszodát, ebből 150
millió állami támogatás.

Kiadó februártól egyszobás tömblakás.
Érd.: 30/ 27-89-807.
Ék utcai garázssoron garázs kiadó hosszú
időre. Érd.: 634-059, 70/ 29-555-59.
Albérlet kiadó Békésen a Baky u. 5. szám
alatt. Érdeklődni lehet a 30/ 661-31-48-on.
Békésen a Szarvasi útra nyíló garázs
kiadó. Telefon: 414-123.

INGATLANT KERES

Békésen egy- vagy kétszobás lakást vennék vagy bérelnék a buszvégállomás
közelében! Sürgős lenne! Ajánlatokat a 70/
322-84-53-as számra várok.
Kertet keresek megvételre Rosszerdőn a
helységnévtábla közelében. Tel.: 30/ 43379-89.

KERT
Nagykertben, követúthoz közel 5 kvadrát
lucernaföld eladó. Telefon: 415-268.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Maruti típusú gépkocsi eladó. Ár: 300
ezer Ft. Érd.: 20/ 775-94-30.
2008-as évjáratú, ezüstszínű, Expression
felszereltségű, alifelnis, ködlámpás Renault
Clio eladó. Irányár: 2,5 millió Ft vagy hitel
átvállalás. Érd.: 30/ 274-91-66.
Simson 51-es háromsebességes, valamint
csónakmotor csónakkal együtt vagy külön
is eladó. Érd.: 412-356, 30/ 457-23-02.

ÁLLAT
Nagysúlyú hízók eladók. Érdeklődni: 70/
28-63-963.
250 kg-os hízó, kisbálás búzaszalma és
30-40 kéve kukoricakóró eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Mangalica kannal fedez. Érd: 30/2-794-696.
Öthónapos fekete hosszúszőrű ónémetjuhász szuka a szükséges oltásokkal eladó.
Érdeklődni: 30/ 46-38-811-es telefonszámon. Megtekinthető a Hargita u. 15. alatt
hétközben 13 óra után, valamint hétvégén
egész nap.
Héthetes, önállóan evő, életre való, hamis
tacskókeverék kiskutyák eladók (2 szuka, 2
kan). Ár megegyezés szerint. Békés, Szabó
D. u. 27/1. (Bejárat a Révész utca felöl).
220 kg-os hízó hasítva eladó. 30/53-78-735.

TÁRSKERESÉS
32 éves magas (190 cm, 90 kg), komolyan
gondolkodó, jóindulatú fiatalember társat
keres. Olyan hölgyet, aki tud szeretni, nem
iszik, nem dohányzik, korban és magasságban hozzá illik. Legyen házias, megértő, gyermektelen, és hajlandó a költözésre. Ház, autó, munkahely van, káros szenvedély nincsen. Tel.: 70/ 35-93-013.
Egyedül élő 63 éves hölgy (170 cm, 70 kg)
barátot, társat keres 65 éves korig. Dohányzó is lehet. Autó jó ha van. 30/225-81-89.
Ismerkednék igazán komoly, minden káros
szenvedélytől mentes, magas, barna, jóindulatú, megértő, dolgos férfival, aki még
tudna szeretni, szépen élni egy rendes, helyes, házias nővel. Nem iszom, nem dohányzom, 164 cm, 70 kg vagyok. Italosok
kizárva! Érd.: 30/ 97-26-137.

A pályázaton részt vehet minden hivatásos és amatőr szerző, aki
a pályázati célokat és feltételeket elfogadja és teljesíti. Egy alkotó
mindkét kategóriában indulhat, de csak egy-egy írással és ugyanazt
az írást nem adhatja be mindkét kategóriában. A beküldött írások
terjedelme nem haladhatja meg a 18000 karaktert (betűszámot,
szóközökkel). A csak jeligével ellátott novellákat 4 kinyomtatott példányban és egy CD-re írva kell elküldeni. Külön lezárt borítékban
kérik a szerző nevét, lakcímét (e-mail címét). A pályázatra beküldött novellákat ismert irodalmárokból álló szakmai zsűri bírálja el.
Beküldési határidő: 2009. március 22., a Víz Világnapja.
Cím: KÖR-KÖVIZIG Zöld Pont Iroda, 5700 Gyula,
Városház u. 26.
A borítékra írják rá: „Novellapályázat”.
Díjazás: kategóriák legjobbjai 200 ezer Ft, második 150 ezer
Ft, harmadik 100 ezer Ft, valamint értékes különdíjak.
Mindkét kategória első díjas alkotásainak közlési joga a
Bárka szerkesztőségét illeti meg. A díjazott és díjazásra nem
került, de színvonalas műveket a kiírók egy antológiában is tervezik megjelentetni. További információ Sós Imre egyesületi
elnöknél telefonon: 30/ 205-94-70.
MUNKA
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallyazása. Bontásból eladó tégla, cserép, faanyag. Vágott tűzifa, szén. 20/ 472-96-58.
Vagyonőri igazolvánnyal, érettségivel, B
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező,
átmeneti járadékos férfi állást keres. Tel.:
30/ 542-99-54.
Lovári nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészítés. Rugalmas időbeosztás, akár házhoz is megyek! Érd.: 70/ 538-41-03.
Ügyes varrónő rövid határidővel munkát
vállal. Érd.: 70/ 538-41-03.
Angol nyelvből korrepetálást vállalok általános iskolásoknak, kezdőknek. Tel.: 70/
40-53-159.
Fakivágást vállalok háznál vagy kertben
fáért vagy megegyezés szerint. Tel.: 30/
931-90-85.
Angol és német nyelvből korrepetálást és
nyelvvizsgára való felkészítést vállalok.
Elérhető vagyok délutánonként a 30/ 90593-94-es telefonszámon.
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/ 402-23-39-es számon.
Román nyelvről üzleti iratok fordítását, üzleti tárgyaláson tolmácsolást vállalok kiszállással is. Érd.: 30/ 27-89-807.
Általános iskola 6.osztályáig korrepetálást
vállalok idegen nyelv kivételével bármilyen
tantárgyból. Érd.: 70/ 948-51-82.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi
munkavállalásra. Tel.: 30/ 476-9-380.

EGYÉB
Márkás Pentium 3 számítógép LCD monitorral eladó 40 ezer forintért. Érdeklődni
lehet a 412-922-es vagy a 06-70/708-4857-es telefonszámon.
Eladó egy Dimarson DM-R956-160GB-A
HDD&DVD recorder. Érd.: 30/ 66-23-229.
Eladó jó állapotban lévő Zanussi két
kompresszoros kombinált hűtő szekrény
192/51 literes. Érd.: 30/602-21-74.
Eladó egy 15 éves jó állapotú franciaágy,
narancsszínű, két oldalról nyíló ágyneműtartóval. Ár: 8000 Ft. Tel.: 30/ 476-93-80.
Nagyobb mennyiségű cirokszakáll eladó.
Érd.: Mangó Zoltánné, Békés, Lánc u. 62.
(a Puskaporosnál).
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
Singer táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 20/ 943-4-113,
a délelőtti órákban vagy este 16 óra után.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/325-2218
Textima ipari varrógép és gáztűzhely palackkal eladó. Érdeklődni: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-

zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Eladó vagy cserélhető valamire, például
hifire egy vadonatúj, még ki sem próbált
kenyérsütőgép. Kb. 10 ezer Ft értékben.
Érd.: 643-604, 30/ 97-26-137.
Elektromos meghajtású 22-es húsdaráló,
kolbásztöltő együtt 45 ezer Ft-os irányáron eladó. Tel.: 30/ 54-29-954.
Kártyafüggetlen Motorola F+, színes kijelzős Alcatel eladó. Tel.: 30/ 54-29-954.
Konvektor, falifűtő, fűnyíró eladó. Tel.: 70/
311-99-86.
ÉTI 20-as gázkazán, fehér fürdőkád, 1db
diófa rönk és egy bébikomp eladó. 20/
480-71-04.
Eladó egy összecsukható babakocsi, és
56-os mérettől fiú ruhák olcsón. 70/ 39535-28.
Új állapotú 120 l-es Hajdu villanybojler
eladó. Érd.: 70/ 546-69-98.
Egy kovácssatu, esztergapad, horgász
gumicsónak, horgász kellékek és egy gázpalackos bojler eladó. Tel.: 30/ 487-82-24.
Menyasszonyi ruha (egyedi darab), egyszer
használt, nagyon jó állapotban kellékekkel
és menyecske ruhával eladó vagy kiadó
egyben vagy külön. Tel.: 70/ 243-83-20.
Ülőgarnitúra 3-2-1 eladó. Ár: 60 ezer Ft.
Tel.: 70/ 243-83-20.
Esküvői videokészítés előjegyezhető. 30/
645-33-01.
Wellnet Spa Ionizáló Méregtelenítő gép,
tartozékokkal eladó. Irányár: 55 ezer Ft.
Eredeti Wellnet termék (nem gagyi). Érd.:
70/ 267-45-40.
Üzemképes lemezkonvektorok (nem kéményes, kipróbálhatók) eladók. 70/ 27701-74, este.
Eladó 1 db Zepter légtherápia (alig használt), 2 db konvektor (használt). 70/ 31129-21.
Vennék jó állapotú csempekályhát, 2500
db bontott kisméretű téglát jutányos áron,
esetleg bontásért cserébe. 30/ 448-29-26.
Óvodáskorú gyerekeknek farsangra jelmez kölcsönözhető. Minden jelmez 1500
Ft. Érd.: 20/ 803-95-75.
Ingyen elszállítjuk háztartási lomjait. Tel.:
30/ 931-90-85.
Új német légpuskák különböző típusok,
alkaros, csőtörős, 4,5,5,5-ös kaliberűek
olcsón eladók. Nem engedélykötelesek.
Rossz, régit 10 ezer Ft-ig beszámítok. Tel.:
20/ 228-58-66.
630-as Slavia és magyar LG alkaros légpuskák újszerű állapotban eladók. Engedélymentesek. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 20/ 62-92-838.
26-os Hauzer MTB kormányváltós kerékpár jó állapotban eladó. Irányár: 8 ezer Ft.
Tel.: 20/ 62-92-838.
Fatüzelésű, 80 l-es működő bojler eladó.
Érd.: 70/ 546-69-98.
Eladó Pierre Cardin babakocsi, kétfunkciós,
lábzsákkal, esővédővel, zöld kockás színben. Ára: 16500 Ft. Érd.: 20/ 80-39-575.
Kombinátor eladó. 2,8 Unimat kiskőrösi
újszerű állapotban. 30/ 232-29-89.
Eladó: két személyre rekamié 2 fotellel
olcsón. Egy szobabicikli, konyhabútor, hidromasszázs zuhanykabin, egy világos
szekrénysor. Minden jó állapotban. Érd.:
643-199, 30/ 387-66-87.
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Szakácskönyv óvodásoknak

Az óvodás korúak már érdeklődéssel figyelik
a konyhában zajló eseményeket, segítenének,

Lilla „munka közben” a konyhában

de a szülők ezt sokszor elutasítják, mondván: a
konyha veszélyes még ilyen kicsi gyerekeknek.
A könyvnek célja, hogy a gyerekek a felnőttek
segítsége mellett, ám szinte észrevétlenül szerezzenek kedvező tapasztalatokat és sikerélményeket a konyhában. A receptek mindegyike
könnyen elkészíthető, ismert és kedvelt összetevőkből készül, tápláló és ízletes. A leírásokat
és magyarázatokat az óvodások is könnyen
megértik, nyelvezete kedves, a gyerekek iránti
szeretetről és megértésről tanúskodik. A fogások között vannak hideg falatok, innivalók és
turmixitalok, sütőben elkészíthető ételek,
zöldségételek, sütemények.
– Minden gyerek szeret főzni – írja előszavában a szerző, a többgyermekes édesanya
óvónő. Lilla nevű ötéves kislánya és óvodás
csoporttársai próbálták ki a receptek elkészítését, erről a könyvet illusztráló számos színes
fotó is tanúskodik.
A Lilla szakácskönyve – receptek óvodásoknak
című kiadványt a budapesti Ad Librum Kft.
adta ki. Megvásárlásával kapcsolatban keressék Bagolyné Szűcs Andreát a Baky utcai
tagóvodában.
Szegfű Katalin

Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 10.
osztályos tanulója, Fodor Lajos, aki Fola
néven zenél, 12 éves kora óta foglalkozik
komolyabban a zenéléssel. A német producer, Rob Mayth zenéi hatására kezdett el a
Hands up (dance) műfajjal ismerkedni.
Kisebb-nagyobb sikereket ért el: megjelent a
remixe a 2007-es Cairo-Sodorjon a szél című
maxi lemezen, 2008-ban Németország egyik
legnagyobb rádiójában (Sunshine live) a
Groove Coverage játszotta a zenéjét. Számos,
zenei téren híres emberrel ismerkedett meg.
A mai napig külföldi diszkókban adják zenéit. Több válogatás lemezen is rajta volt. A
világhálón több alkalommal készítettek vele
interjút. Ebben a műfajban látja jövőjét és

Január 29. csütörtök 18 óra
Férfi kézilabda edzőmeccs: Békési FKCKiskunfélegyháza
Sportcsarnok
Január 31. szombat 10-12 óra
Ökológiai növényvédő tanfolyam. Előadó:
Dr. Roszik Péter a Biokontroll Hungária Kft.
igazgatója. Az ökológiai növényvédelemről
általában. A részvétel ingyenes.
Kulturális Központ

Február 5. csütörtök 17:30
Társastánc bemutató a Fregolina Társastánc
Klubbal.
Kulturális Központ
Február 5. csütörtök 18:30
Férfi kézilabda edzőmeccs: Békési FKC- Makói KC
Sportcsarnok
Február 5. csütörtök 16 óra
Foglalkozás a Tanügyi Dolgozók Nyugdíjas
Klubjánál. Téma: farsangi szokások, idősek
védelme.
Szánthó Albert u. 10.
HÉTVÉGE

Tizenöt éves zenei producer

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR 28-FEBRUÁR 13. KÖZÖTT
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Lilla szakácskönyve címmel eredeti
munkát adott ki kezéből Bagolyné
Szűcs Andrea békési óvónő. Szép
kivitelű könyvében közel hatvan
kipróbált receptet ír le, olyanokat,
melyeket óvodásokkal együtt készíthetnek el szüleik, nagyszüleik.

Február 7. szombat 13 óra
Klubnap a Nyugdíjas Kosárfonók Egyesületénél farsangi délutánnal egybekötve.
Nyugdíjasok Háza

Február 12. csütörtök 13:30-tól
Klubnap és teadélután a Nyugdíjas Véradók
Egészségmegőrző Egyesületénél.
Nyugdíjasok Háza
Február 13. péntek 19 óra
Az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület jótékonysági bálja. Zenél a Budai Duó. Belépő és
pártolójegyek ezen a telefonon rendelhetők: 30/
23-98-167. Belépő: 3500 Ft.
Dübögő étterem

ELŐZETES AJÁNLATOK
Február 18-án, szerdán 19 órától a Körúti
Színház előadása Oli Peagen: Az ajándék gésa.
Vígjáték két felvonásban. Főszerepben: Szabó
Erika, Kautzky Armand, Tahi-Tóth László,
Beleznay Endre, Király Adrián. Jegyek elővételben 2200 Ft, a helyszínen 2500 Ft.
Újra bál a Karacsban! Február 20-án a Dübögő étteremben. A belépő: 3800 Ft. A zenét a
BIBUCZI zenekar szolgáltatja. A belépőket elővételben a Karacs Tagintézmény titkárságán
(Szánthó A. u. 3) lehet megvásárolni február 3tól. Belépőjegy: 3800 Ft, ami a vacsorát, egy
pohár pezsgőt, és tombolajegyet is tartalmaz.

zenéit hallgatva minden esélye megvan, hogy
további sikereket érjen el.
Fodor Adrienn, Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény (12/F, média tagozat)

Fergeteges Újévi Operettgála a Pesti
Magyar Operett Színpad művészeivel
Januárban országjáró körúton van a Pesti Magyar
Operett Színpad, amely január 21-én városunkban is
sikeres operettshow műsort
adott a kulturális központban. A Nagyterem ismét zsúfolásig megtelt – az utóbbi időben a békésiek nagyon szeret-

nek színházba, hangversenyre
járni –, s a társulat direktora,
Szabó Árpád örömmel konstatálta, lám Békésre is érdemes
volt eljönniük. Megígérte, hogy
egy év múlva is szívesen ellátogatnak városunkba.
Az előadás első részében kisoperettekből, a második rész-

ben nagyoperettekből adtak
elő részleteket a művészek. De
elhangzottak régi magyar
filmslágerek is, mint például a
„Különös éjszaka volt”, vagy a
„Tudom, hogy van neki, na
milye van neki” című dalok.
Természetesen kiemelt helyet
kapott a műsorban Kálmán

Imre két leghíresebb operettje, a
„Csárdáskirálynő” és a „Marica
grófnő”. Ezekből a darabokból
több szám is elhangzott, ugyanakkor a többi operettrészlet is
ismert volt, még a fiatalabb korosztály tagjai is énekelték a
művészekkel a sok-sok népszerű
slágert, Huszka Jenő, Jakobi

Viktor, Ábrahám Pál műveiből.
Felcsendült F. Loewe híres
„My Fair Lady” musicaljéből a
„Csudijó” és a „Ma éjjel táncolnék” című két dal. Egyikét
az est sztárvendége, Oszvald
Marika énekelte, aki különösen nagy sikert aratott a
közönség körében, még mindig temperamentumos előadásmódjával. Természetesen
ő is több dalt, főleg Kálmán
Imre operetteket énekelt.
A társulat tánckarát is meg
kell említeni, akik gyönyörű
jelmezekben, látványos koreográfiákban keringőt, palotást, polkát táncoltak.
Mindent összevetve: szerencsés döntés volt városunkba
hívni ezt a színi társulatot fergeteges előadásával. Külön öröm,
hogy rendszeresen szerveznek
Békésen a kulturális központban színházi bemutatókat. A
tervek szerint februárban és
márciusban is lesznek előadások, méghozzá neves művészek
szereplésével. Zsombok Imre

Egy nyelvet beszélünk
HOLT NYELVEK TÁRSASÁGA
Hogyan hal ki egy nyelv? A romantikus
elképzelés, hogy például kiirtják az összes
beszélőjét – ilyen is előfordult a történelemben, de ugyanilyen hirtelen nyelvhalált eredményezne egy komolyabb természeti
katasztrófa. A valóságban azonban rendszerint másképpen történnek a dolgok.
„A” nép életének egy szakaszában feltűnik
egy másik népcsoport, amelyik nagyobb
presztízzsel rendelkezik (azaz hétköznapian:
gazdagabb). Előbb csak az ismeretlen tárgyak nevét veszi át az „A” nyelv, majd az
előkelők elkezdenek a másik nyelven beszélni. Szép lassan kialakul a kétnyelvűség, amiből aztán hamarosan egynyelvűség lesz (csak
a „B” nyelvet használják). Ilyesféleképp kell
elképzelnünk a bolgárok nyelvcseréjét, akik
szláv nyelvet beszélnek, de török eredetűek.
A legtöbb holtnak gondolt nyelv nem halt ki

– tessék csak a latinra gondolni, amelynek
leánynyelveit kb. 800 millió ember beszéli
Romániától Kubáig. Tanúja voltam, amikor
egy „kisebb nyelvek” egyetemi buliban teljes
természetességgel beszélgettek egymással az
olaszosok a spanyolosokkal – és ami még
jobban meglepett, hogy megértettem.
„Olyan vicces a kiejtésetek!” – mondta
egyik lány a másikának.
Néha viszont pontosan meg lehet mondani,
mikor hal ki egy nyelv. A Nagy-Britannia mellett elterülő sziget, Man nyelvének (manx)
utolsó anyanyelvi beszélője, Ned Madrell 1974ben hunyt el, míg a közeli korni nyelv „mohikánja” Dorothy Pentreath már 1777-ben jobblétre szenderült, utolsó szavai ezek voltak:
„Me ne vidn cewsel Sawznek!” („Nem akarok angolul beszélni.”)
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Éremszerzésben reménykedik
a férfi kézilabda csapat

SPORT

Nosztalgia focitorna
Nosztalgia teremlabdarúgó tornát rendeztek Békésen a
Sportcsarnokban három csapat részvételével. A magyar öregfiúk-válogatottban mások mellett pályára lépett Kollár József,
Kardos József, Urbán Flórián, Wukovics László, Váczi Zoltán,
Máriási Zsolt és Polonkai Zoltán is. A Békéscsabai Öregfiúk
csapatában Melis Béla, Szarvas János, Mracskó Mihály, Szenti
Zoltán, Zahorán Zoltán, Kiss István, Dávid Zsolt és Királyvári
Károly szerepelt, az együttes mestere Pásztor József volt. A tornát a magyar öregfiúk-válogatott nyerte a csabaiak és a helyi
Dübögő Hotel csapata előtt.

Ezüstérem a kajakosok
futballtornájáról
Nemrégiben Szegeden 10. alkalommal rendezték az Országos
Kajak-Kenu Kispályás Labdarúgó Tornát. A békési kajakkenusok csapatára a 2007-es győzelem után nehéz feladat várt,
hiszen mindenki őket akarta legyőzni. Hét 20 perces mérkőzés
sikeres megvívása után a döntőben két teljesen elfáradt csapat
feszült egymásnak, ahol a rendes játékidő 0-0-ás végeredménye
után büntetőrúgásokkal a szegedi Pumpások csapata diadalmaskodott 1-0-ra.
Végeredmény: 1. Pumpások, 2. Békés, 3. Öreg Henger.
A békési kajak-kenus csapat tagjai: Váradi Attila, Bécsi
Zoltán, Juhász Lajos, Budás Attila, Kálmán András, Kálmán
Tibor, Bereczki Dániel, Seller László. Bécsi Zoltánt a torna legjobb játékosának választották.

KÖZÉPKUTÁN, üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es,2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár:5,3 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás
ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első emeleti, 72
m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren
második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában
első emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár:
4,9 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉSEN, Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi
utcában 220 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85
m2-es, 2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN,
Temesvári utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Prágai
utcában 125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80
m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház
eladó. Irányár: 9,7 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ
vagy 2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,5 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es,
2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió. •
BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió.
• BÉKÉSEN, Legelő utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió.

Horgász
szemmel
KÖRÖSÖK KÖRÉBEN
3. RÉSZ
Valamit nem jól csinálunk.
A csali ugyanaz, mint amit az
előző este használtam. Még
kitartok, hiszek ebben a woblerben. Számtalan halat sikerült már becsapni vele, mért ne
működne ma este is?! Csendesen siklik a vízben egy jókora balin, úgy három körüli. Reménykedve dobom közel a
parthoz. Lassan indítom, mire
hatalmas rávágást érzek, a bottal rátartok, de elmegy. Újra
kezdjük a dobálást. Simán futnak a woblerek. Középtájt hatalmas rávágást érzek, felrobban a víz. Gyönyörű jászkeszeg, az alsó hármas horog
mind három ága a szájában.
Sajnos nagyon nehéz ezt a fajta
akadást kíméletesen szabadítani. Sok üres dobálás elteltével
közel járunk már az éjfélhez,
kitartóak vagyunk. Az alattunk lévő horgászok távoznak
a vízpartról. Hat harcsát és
három balint fogtak.
A víz megnyugszik, csend
ül a vízre, csak egy gém kiált
az estébe. Még egy rávágás,
gyenge akasztás: ez a harcsa,
amire vártunk. Nem nagy,
úgy három kiló, de a harcsa
számomra a ragadozók fejedelme. Ezzel zárult a nap.
Folytatjuk…
Szekerczés Sándor

Férfi kézilabda csapatunk őszi teljesítményével
csak hajszállal maradt le a képzeletbeli dobogóról az NBIB-ben. A szezon elemzésére Polgár
Zoltánt, a Békési FKC ügyvezetőjét kértük.
– Hogyan értékeli a felnőtt,
NBIB-ben szereplő csapat
őszi teljesítményét?
– Negyedik helyen áll a csapat, az előttünk állóval azonos
pontszámot gyűjtve, mindössze
eggyel rosszabb gólkülönb-

lásunk azonban kissé nehezebb.
Ha az összes hazai mérkőzésünket megnyerjük edzőnknek,
Gávai Ferencnek sikerül az a
bravúr, hogy ötven NBIB-s hazai, győztes mérkőzésen ül a
kispadon zsinórban.

– Ősszel ötvennél is több kisgyerek kezdett el kézilabdázni
Békésen, első osztálytól felfele
heti négy edzéssel ismerkednek
a sportággal. Öt edző foglalkozik a nevelésükkel, köztük Gécs
Mihály tanár úr, akit ismét
sorainkban tudhatunk. A gyerekeket versenyeztetjük is, már
harmadik osztálytól, míg a
kisebbekkel szivacskézilabdában edzőmeccseken 30 gólos

A BFKC felnőtt csapata és a szakvezetés.

séggel. Hazai pályán minden
meccset megnyertünk. Úgy
értük el ezt az eredményt, hogy
két kulcsjátékosunkat nélkülözni kényszerültünk: Molnár
István megsérült, Simon Bencére több fontos meccsnél anya
együttese, a Szeged tartott
igényt. Úgy érzem a csapat és a
közönség egymásra talált, 200250 állandó szurkoló jár ki a
meccsekre.
– Mit várnak a tavaszi szezontól?
– Továbbra is az első hatban
szeretnénk végezni, de „titokban” a bajnoki éremszerzésben
is reménykedünk. Tavaszi sorso-

– Hogyan készülnek a február 21-i Nyíregyháza elleni
bajnoki rajtig?
– Január 5-e óta heti négy
edzéssel, felkészülési tornákkal, edzőmérkőzésekkel, utóbbiakat a helyi médiában közzéteszünk. A tavaszi szezonra
szóló bérletek árusítását már
megkezdtük a Sportcsarnokban. Ezúttal is azzal kedveskedünk szurkolóinknak, hogy az
öt hazai mérkőzésre szóló bérlet megvásárlása esetén egy
meccs megtekintése ingyenes,
így az ára 3200 Ft.
– Utánpótlás területen
van-e előrelépés?

győzelmeket aratunk. Továbbra
is várunk mindenkit, aki szeretné, hogy gyermeke megismerkedjen ezzel a szép sporttal,
mozogjon, jó közösségbe tartozzon, és talán egykor ő is a felnőtt csapatot erősítse.
– Anyagilag rendezett-e a
klub?
– A tavaszi szezonra rendelkezésünkre állnak a szükséges
keretek, köszönhetően támogatóinknak, a vállalkozóknak,
akik a nehéz gazdasági helyzetben is mellettünk állnak.
Nekik ezúton is köszönetet
mondunk, és a jövőben is számítunk rájuk.

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat

Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Programtámogató:

B É K É S V Á RO S
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő értékesítésre meghirdeti a
tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
- Békés, Fáy A. u. 11. III. 29. szám alatti
3 szobás, 71 m2-es, komfortos lakás.
Az induló vételár: 6.555.000,- Ft.
- Békés, Daru u. 2. szám alatti ingatlan.
Az induló vételár: 4.550.000,- Ft.

Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő bérbeadásra meghirdeti a
tulajdonát képező alábbi ingatlanát:
- Békés, Kossuth u. 2. szám alatti (17 m2-es)
üzlethelyiséget.
A bérleti díj: 16.000,- Ft/m2/hó+(ÁFA)

Részletes tájékoztató kérhető
a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u.2. sz., 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2009. február 16. (hétfő) 16 óra.
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