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

DECEMBER 11-18.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

DECEMBER 18-25.
Levendula Patika (Csabai u.)

DEC. 25-JANUÁR 1.
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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Fog-e a szezonban
bálozni?

USZODA NYITVA TARTÁSA:

– hétfô-péntek: 6-20 óra 
– szombat: 8-20 óra 
– vasárnap 8-18 óra

16%
Nincs kivel
elmennem. 

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

9%
Tervezek 
egyet-kettôt. 

63%
Nincs rá
pénzem.

12%
Már voltam. 

A 2000-ben Kiss Márton
római katolikus plébános által
alapított Szent Miklós Gyer -
mekotthon részben már képes
fenntartani önmagát, azzal,
hogy seprűt kötnek és kecskét
tartanak, de állami vagy egy-
házi állandó támogatás híján
továbbra is rászorul adomá-
nyokra. A békési KÉSZ évek
óta segítő kezét nyújtja a

Nagyszalontától nem messze
eső, mintegy 500 főt számláló
település gyermekotthona fe -
lé. Ha kell, tűzifát vásárolnak,
vagy a fűtés korszerűsítésében
segítenek, vagy amire éppen

szükség mutatkozik. Olykor
vállalkozók, magánszemé-
lyek, vagy más segítő szerve-
ze tek csatlakoznak hozzájuk.
Legutóbb a békési székhelyű
Országos Cigány Misszió segí-

tett első szóra a tűzifa feldara-
bolásában. Szintén rendszere-
sen és önkéntesen jön a szék -
kutasi bűvész, Molnár Imre,
aki nek produkciója ezúttal is
sokakat elképesztett. 

A Mikulás ünnepségre való
látogatás messze több azonban
a 25 nehéz sorsú: árva, félárva
vagy csak elhagyott gyer mek
megajándékozásánál, ugyanis
ilyenkor a magyar nyelvű szent-
mise részeként a Békés csabai
Evangélikus Gim názium is
műsort szokott adni. Az egész
gyülekezetet, vagyis a falu
magyar ajkú lakosait mi kulás-
csomaggal aján dékozzák meg,
valamint a gyermekotthon lakói
külön személyes ajándékot is
kapnak, amit a békéscsabai
gimnazista gyerekek maguk
gyűjtöttek össze adományként.

Folytatás a 4. oldalon

Örömet vittek az árvaházba
Idén december 5-én a
korábbi évekhez hason-
lóan felkereste a bélfe-
nyéri árvaházat a Ke -
resz tény Értelmiségiek
Szövetség békési szerve-
zetének küldöttsége,
hogy megajándékozza
az ott élő gyerekeket
Mikulás ünnepén.

Békésről érkezett Bélfenyérre a Mikulás.

A békési fôtéren készült 
éjszakai felvétellel kíván 

a Békési Újság 
minden olvasónak békés karácsonyt, 

és örömteli, sikeres új esztendôt!
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Sok helyen az udvaron áll a
víz, néhány helyen azonban
el érte a lakóépületet is. A
Köztestületi Tűzoltóság önál-
lóan, az Önkéntes Tűzoltóság
irányítás mellett kezdte meg a
kárelhárítást. A leginkább
érin tett utcák, városrészek: a
Kőrösi Cs. S. u., a Gorkij u., a

Fekete Tanya, a Dózsa Gy. u.,
a Szegedi u., a Darányi u. –
Hegedűs u. – Legelő u. eldu-
gult zárt szakasza, az Árpád
u., a Bihari u., a Raktár sor.

Városunk belső része azon-
ban védve van. A Malom -
asszonykertben, Sebők kertben
és Borosgyánban a közmunká-

sok is segítettek a szük séges
munkák elvégzésében. A VIII.
kerületből is ér kezett bejelen-
tés, a lakásokat ott nem érte el
a víz, ott az okoz gondot, hogy
a házaknak nincs lábazatuk. 

Az átereszek tisztítását Ják -
li Jánosné vezetésével folya-
matosan végzik a közmunká-
sok. A Körös-vidéki Környe -
zet védelmi és Vízügyi Igaz -
gatóság és a Helyi Védelmi
Bizottság napi kapcsolatban
áll, ők mérik az Élővíz-csator-
na vízszintjét. 

Folytatás a 3. oldalon

Jelentés a békési belvízvédekezésről
Szinte naponta egyezteti teendőit Békésen a He -
lyi Védelmi Bizottság (HVB), miután december
1-je óta váratlanul sok csapadék hullott térsé-
günkben. Izsó Gábor, a HVB elnöke kihirdette az
I. fokú Belvízvédelmi készültséget. 

Fotónk nem Békés belterületén, hanem kissé távolabb, a Vido ve nyecz-
tanyán készült, de az áldatlan állapotokat jól mutatja.
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A Luca-napi néphagyományok fel-
elevenítését a Nefe lejcs Egyesület kezd-
te el évekkel ezelőtt, és most először
tartották vásárral összekötve, a korábbi
évektől eltérően szépen feldíszített,
mondhatni ünnepivé varázsolt piacté-
ren, a piacfelügyelet szervezésében. A
december 12-i rendezvény elsősorban a
gyerekeket szólította meg népies játé-
kokkal, melyek közül a Luca-búza ülte-
tése és az úgynevezett kí vánságfa arat-

ta a legnagyobb sikert. Szintén nagy
érdeklődés övezte a karácsonyfa-díszítő
versenyt, össze sen 16 nevezés érkezett. 

Jeneiné Lagzi Mária lapunkon keresz-
tül mondott köszönetet azoknak, akik
az év utol só nagyobb piaci rendezvényé-
ben segítették. Egyben el mond ta, hogy
a következő év ben, már januártól folyta-
tódik a havi rendszerességgel, a hó nap
első vasárnapján megtartott kisállatvásár
és az ugyanakkor sorra kerülő bolhapiac.

Dideregve gyújtottak adventi gyertyát a piacon
Az igazán télies időjárás ellenére sikeresnek tartja az első ízben
megrendezett Játékos Luca-napi Vásárt a piacfelügyelet veze-
tője, Jeneiné Lagzi Má ria. A legnagyobb érdeklődés a kará-
csonyfa-díszítő versenyt övezte.
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Az elmúlt évekhez hasonló-
an idén is a város leginkább
rászoruló gyermekei kaptak
ajándékot a Keresztény Ér -
telmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
és a Békési Újságot kiadó Csa -
ládért Alapítvány Mikulásától.
A kulturális központban  de -
cem ber 4-én tartott ünnepsé-
gen verses-zenés kedves műsor-
ral fellépett a Békéscsabai
Evan gélikus Gimnázium né -
hány tanulója, majd a családse-
gítő szolgálat révén kiválasz-
tott gyermekek vehettek át
édességből, gyümölcsből álló
csomagot. Őket még egy-egy
szend vics és üdítőital elfo-
gyasz tására is invitálták. 

A csomagból jutott a béké-
si, tarhosi és dévaványai lakás-
otthonokban, állami gondos-
kodásban élő gyerekeknek,
fiataloknak is.

Az ajándékozást támogat-
ta és segített a két szervezet

ve zetője (Barkász Sándor és
Dr. Pálmai Tamás) mellett:
Békés Megye Önkormány za -
ta, Barta István Zoltán, Csu -

ta György, Lakatos Gyula,
Antóni Gyula, valamint az
Eötvös Tagiskola konyháján
dolgozók.

450 gyermek kapott 
mikuláscsomagot

Hagyományosan ebéddel és
táncos mulatsággal búcsúztat-
ta az évet a Békési Kosár fonók
Klubja. Az ünnepségen megje-
lent Izsó Gábor polgármester

és felesége, valamint több váro-
si nyugdíjas egyesület vezetője
is, sőt még Bélmegyerről jöt-
tek. Közel 100 személy fo -
gyasz totta el együtt az ebédet,

majd kötetlen beszélgetés és
táncmulatság zárta az ese-
ményt – tájékoztatta lapunkat
Szűcs Gáborné, a Nyugdíjasok
Háza koordinátora.

Évzáró a nyugdíjas kosárfonóknál

Nagyon fontos a téli gumi,
de a megváltozott időjárási- és
útviszonyok között nem elég
csupán az abroncs minőségé-
ben bízni. Egy 50 km/h sebes-
séggel haladó gépjármű opti-
mális féktávolsága száraz úton
kb. 8 méter. Vizes úton ez a
féktávolság már 16 méterre
nő, havas úton 32 méterre,
míg jeges, csúszós úton ez az
érték akár 64 méter is lehet. 

A sebesség mellett nagyon
fontos szerepe van a helyes
magatartásnak is, főként ka -
nyarodáskor és kritikus hely-
zetben. Amikor a járművel el -
indulunk a havas, jeges úton,
csak óvatosan és fokozatosan
szabad gyorsítani. A kerekek
ugyanis kipöröghetnek, ami-
nek következtében a jármű
eleje vagy hátulja kitörhet. 

Nagyon fontos a jól műkö-

dő ablaktörlő lapát és az ab -
lakmosó tartály téli folyadék-
kal való feltöltése, illetve, hogy
a jármű világító berendezései
megfelelően működjenek.  

Ügyeljünk a jármű sebessé-
gének helyes megválasztásá-
ra, tartsunk nagyobb követési
távolságot, és mint mindig,
most is  használjuk a bizton-
sági övet! 

Készítsük fel önmagunkat,
és ne csak járművünket, hogy
a megváltozott útviszonyok
között is célba érjünk! 

Mindenkinek jó utat és
ba lesetmentes közlekedést
kíván a Rendőrség!

Télen fokozott gonddal vezessenek
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a
közúti forgalomban résztvevők figyelmét, hogy a
havazás és a hideg idő miatt megváltoznak az út-
és látási viszonyok. 

PARTNER ÜZLETÜNK

5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
T - H O M E  –  I N T E R N E T  –  T E L E F O N  –  T V

December 6-án a Derűs
Házban Mikulás ünnepséget
szervezett a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat. A kli-
enskörükbe tartozó, az általá-
nos iskola alsó tagozatán tanuló
gyerekeket hívták meg a zenés
játékos műsorra. Összesen 20
gyermek várta együtt, énekelve
a Mi kulást. A játékos vetélkedő

alatt is jól érezték magukat.
Ezt követően a Mikulás min-
den gyermeknek édességcso-
magot osztott ki, majd teával,
tortával, péksüteménnyel ven-
dégelték meg a résztvevőket. 

Este a Házhoz megy a Miku -
lás-program keretében 50 cso-
magot osztottak ki a hátrányos
helyzetű gyermekek részére.

A békési vállalkozóknak
ezúton is köszönik a felaján-
lásokat: Csapó Pékség, Ju -
hász Cukrászda, Sipaki
Cukrászda, Nagy Lajos cuk-
rászmester, Ma lomkert ABC,
Kovács Ár pád vállalkozó, Pi -
curka Vegyes Bolt, Kis Ma -
dza gos Bolt, Bar ta Disz kont,
Kovács Gáborné.

A családsegítő Mikulása is
járta a várost

Hosszú évek óta hagyomány
a békési alapfokú mű vészeti
iskolában, hogy évente kétszer,
decemberben és má jusban nö -
vendék-hangversenyeket
adnak az iskola tanulói közön-
ségüknek, azaz szüleiknek,
nagyszüleiknek és tanáraiknak. 

Most decemberben két ad -
venti hangversenyre került
sor, december 8-án és 10-én.
Ezúttal is sokan voltak kíván-
csiak ezekre a hangversenyek-
re, amelyeken az iskola legki-
sebb „zenészeitől”, azaz a
hangszeres előkészítősöktől

kezdve egészen a továbbkép-
zős korcsoportig léptek fel, és
többek között olyan zeneszer-
zők darabjait játszották, mint
Mozart, Beethoven, Händel,
Haydn, Csajkovszkij, Vivaldi,
Chopin, Debussy vagy Bartók
Béla.                            Zs. I.

Adventi hangversenyek zeneiskolásoknak

Harminc évvel ezelőtt
hunyt el a régi 3. számú
Általános Iskola (a mai Dr.
Hepp Ferenc Tagiskola
elődje) egykori igazgatója,
Ta kács István.

Városunk lakói közül sokan
emlékezhetnek még rá, a mai
tanulók pedig hajdani iskolá-
ja, a Kollégium (a mai zeneis-
kola) falán elhelyezett emlék-
táblájáról ismerhetik a nevét.

Takács István Békésen szü-
letetett 1908-ban. Debrecen -
ben megszerzett kántor-taní-
tói diplomájával szülővárosá-
ban vállalt munkát. 1945-ben

megválasztották a 3. számú
Általános Iskola igazgatójá-
nak. Ezt a feladatát 25 éven át
látta el, népszerűségnek ör -
vend ve tanítványok, szülők és
kollégák körében egyaránt.

Nyugdíjas éveiben városunk
történetének feldolgozásával
foglalkozott.

December 8-án a Dr. Hepp
Ferenc Tagiskola diákjai emlé-
keztek Takács Istvánra, és
koszorút helyeztek el emlék-
táblájánál. Az ünnepségen
jelen volt Takács István fiának
felesége, Zsuzsa néni és uno-
kája, Judit is.

Takács István 
igazgató úrra emlékeztek

LAPUNK LEGKÖZELEBB
2011. JANUÁR 12-ÉN

JELENIK MEG.



32010. december 15.

„A szót kimondják, ki
tudja, ki hogyan érti. A szót
leírják, ki tudja, ki mire
gondol. A szót hallgatják, ki
tudja, ki hogyan érti. A szót
olvassák, ki tudja, ki mire
gondol. A szó elrepül, ki
tudja, kit hogyan talál. A
szó messze száll, ki tudja,
hol áll meg végül. A szó
veszélyes fegyver, és van, aki
fegyvertelen” – énekeltük
annak idején az Illés együt-
tessel Bródy János szövegét.

Mára – hála a kor kóros
„vívmányainak”, sötét ho -
za dékának – valóban el kell
gondolkodnunk azon, mit is
jelent a kimondott szó.
Hogy az adott szóról ne is
beszéljek! Vagy hogy a pa -
rolát, az egymás tenyerébe
csapással és közben egymás
szemébe nézéssel megpe-
csételt szóbeli alkut ne is
említsem. Amely többet je -
lentett bármilyen mai, jo -
gász előtt is megkötött szer-
ződésnél. Mert a becsület
kötelez. Helyesebben köte-
lezett egykoron. Hisz – saj-
nos – nemegyszer voltam
magam is szem- és fültanú-
ja annak, ahogy felkent po -
litikusaink tettek ígéretet
valakinek valamiről, ke zet is
fogtak, egymás szemébe is
néztek (ezt ma tanítják
nekik), aztán a partner még
ki sem fordult az ajtón, és
máris a hátában volt a kés.
Azaz már az ígérettel egy
időben tudták, hogy meg
fogják szegni, hogy miért,
kiért és mivel, kivel. Un do -
rító, hogy ne jem kedvenc
szavajárását idézzem.

„Ős patkány terjeszt
kórt miköztünk, a meg
nem gondolt gondolat, be -
lezabál, amit kifőztünk, s
emberből emberbe szalad”
– mondjuk József Attilával
együtt. Igen, mert oda
jutottunk, hogy a kellően át
nem gondolt, meg nem
fontolt gondolatainkat is
azonnal kibökjük, s ezzel a
kimondással együtt fegy-
vert is használunk egyből,
akarva-akaratlanul. Fegy -
vert. Pedig a szavunk  gyógy -
ír is lehetne. Hisz a jól al -
kalmazott, meg- és át gon-
dolt beszéd, beszélgetés bi -
zony utóbbivá is nemesül-

het. Mesélték – és nem jött,
hogy elhiggyem –, hogy
van olyan magyar nagy-
 párt, ahol nem meri senki
elmondani a kisebb-
nagyobb főnököknek az
igazságot valakiről vagy va -
lamiről, mert nem azt né -
zik, hogy az illető, a hírvivő
mit mond, hanem azt, hogy
vajon miért mondja, hogy
miért éppen ő mondja, mik
a hátsó szándékai vele, mit
akar magának kikaparni
ezáltal. Ez olyan devalváci-
ója, azaz felhígulása az em -
berré válásunk egyik leg-
meghatározóbb eszközé-
nek, a beszédnek, amely
már megengedhetetlen és
tűrhetetlen. Hogy az er -
kölcs ről ne is szóljak.

A kimondott szó óriási
felelősség tehát. Hányan és
hányszor jártuk meg sokan
közülünk már! Kimond tunk
valamit, amit azonnal meg is
bántunk. Legszí ve sebben
vissza is szívtuk vol na, mert
megbántottunk ve le valakit,
esetleg számunkra nagyon
kedvest, vagy magunknak,
ügyünknek, szeretteinknek,
társadalmunknak, nemze-
tünknek ártottunk ezzel.
Ké ső bánat. 

Ezért is óriási feladat a fe -
lelős beszéd. Nem a plety ka,
terefere, traccsolás, szövege-
lés, fecsegés, dumálás, szó-
váltás, rizsálás, dumcsizás,
csevegés, prédikálás, szóno-
kolás, gagyogás, trécselés.
Sem a gügyögés, gő gicsélés,
nyámmogás, rebegés, sug-
dosás, susogás, suttogás, csa-
csogás, locsogás, csármálás,
nyelvelés, papolás, prézsmi-
tálás, hadarás, eldarálás, ko -
tyogás, karattyolás, kerepe-
lés, kofálkodás, szószátyár-
kodás. De sem a zöldeket,
bolondot, os tobaságot, sza-
márságot, sületlenséget, va -
dakat be szé lés, tücsköt-
bogarat össze hordás, ömlen-
gés, szószaporítás, bőbeszé-
dűség. És nem a szófia be -
széd, a csacskaság és a faty-
tyúbeszéd sem. 

Hanem a szép magyar
beszéd az igazi. Féltett kin-
csünk ez, gyökerünk és jö -
vőnk záloga is egyben.
Ezért, ha van még bennünk
er kölcs és hit, elkötelezett
szeretet Isten, haza, ma -
gyar ság és nemzet iránt, ak -
kor bizony „ebadta” (értsd
kutya-) kötelességünk meg-
őrizni ezt az életforrást, és
visszaadni ezáltal a kimon-
dott szó rangját.

A kimondott szó

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötések: nem érke-
zett jelentés.

Elhunytak: id. Szűcs Gábor
(87 évesen), özv. Czúth Sá -
muelné (99), özv. Kiss Mi -
hályné (82), özv. Szöllősi Ist -
vánné (85), Pótor Ferenc
(64), Vajda Péterné (73), özv.
Bódi Sándorné (73), Cziblik
Zoltán János (43), özv. He -

vesi Kálmánné (79), Szabó
Lajos (92), Kelemen András
(64), özv. Kovács Lászlóné
(83), Csarnai Imre (79, Ka -
mut), Rajki Ferenc József
(78), Bobály Ilona (46).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

December elsején ünnepélyes
körülmények között be mutat-
tuk  a nagyközönségnek a
2011-es Békési Újság Ka len -
dáriumot. Az ezer példányban
megjelent évkönyv idén is sze-
retne minél több békési háztar-
tásba „beférkőzni”, hogy ott az
év gyakran forgatott olvasmá-
nya legyen. A 160 oldalas Ka -
lendárium idei összefoglaló
témája: „Közösségeink”. Így ol -
vashatnak egyes civil szerveze-
tekről, művészeti csoportokról,
valamint a témában született
irodalmi pályázatok is érdeke-
sek. Néhány cím még az olvas-

nivalók közül: Legszebb épüle-
tünk: a Bérház, Berob bant a
köztudatba a kis kék virág,
Nagycsaládi közösségek Bé ké -
sen, Negyven éve nincs már kis-
vasút, Dr. Püski Sándor emlé-
ké re, Belencéres Néptánc -
együt tes, Az állatok és a termé-
szet védelmének szolgálatában,
A Bakó meg a Kéregető –
avagy Békés város történeti csa-
ládnevei, Az Asztalos utcai kút
története, Ki tud többet Bé kés -
ről – városismereti kvízjáték.

A kiadvány árát a kiadó
Családért Alapítvány nem
emel te, az továbbra is 750 Ft.

Kapható a következő helyeken:
Békési Könyvtár, Antik várium,

Barta kisposta, Fa-Kuckó játék-
bolt, Omniához közeli újságos
pavilon, Juhos Fotó, Cerka
papírbolt, Nyug dí jasok Háza,
Kis Madzagos Bolt, Fekete-
fehér Butik, Pho to Hall.
Továbbá a református, a római
katolikus és a baptista templo-
mok, imaházak iratterjesztése. 

A hatodik éve megjelente-
tett Békési Újság Kalendá -
rium az egyetlen hasonló té -
májú, rendszeresen kiadott
olvasnivaló a városban. Kará -
csonyi ajándéknak is ajánljuk.
Minden készítő nevében jó ol -
vasgatást kívánunk!

Sokan keresik máris a Kalendáriumot

A képviselő kéri a Békési
Újság olvasóit, hogy aki Gyu lán
tanul vagy dolgozik, gyógyke-
zelésre kénytelen jár ni, és támo-

gatja a közvetlen buszjáratot,
levélben jelezze a Polgármesteri
Hivatalba Mu csi András nevére
címezve, és megjelölve, hogy az

utazónak milyen reggeli és dél-
utáni időpont lenne a megfele-
lő. Ha sokan élnek ezzel a lehe-
tőséggel, határozottabban tud-
ják alátámasztani a járat szük-
ségességét a döntéshozóknál.

A sajtótájékoztatón Mucsi
András elmondta még, hogy a
képviselő-testület nemrégi-
ben döntött a Gyékény utca
ügyében, ahol a szűk úttest
la kosság által szorgalmazott
ki szélesítése megtörténhet. 

Pocsaji Ildikó, szintén ke -
reszténydemokrata önkor-
mány zati képviselő szerint
meg kell vizsgálni az autóbusz-
pályaudvar melletti ártézi kút
ismételt üzembe helyezését,
valamint környezete megszépí-
tését. Továbbá szükségesnek
tartják nyilvános illemhely
létesítését a városközpontban,
lehetőség szerint a ligetben,
figyelembe véve a játszótér és
grund jelentős látogatottságát.  

Újabb lépés a közvetlen gyulai busz ügyében
– Újabb lépést sikerült tenni annak érdekében,
hogy közvetlenül lehessen Gyulára buszozni
Békésről – mondta el minapi sajtótájékoztatóján
Mucsi András kereszténydemokrata önkormány-
zati képviselő. Hozzátette, a kérdés nem
Békéscsabán, hanem a fővárosban dől majd el,
de az érintettek maguk is tehetnek érte.

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
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RÁGCSÁLÓIRTÁS

Ismét rágcsálóirtást végeznek városunkban, decem-
ber 21-23. között.
Igényeiket december 21-én (pénteken) délig jelezhetik a
Polgármesteri Hivatal telefonközpontjában, valamint
munkaidőben a Kossuth utcai, kétállásos autómosónál. 
Amennyiben előzetesen jelezték rágcsálóirtási szándéku-
kat, de a munkálatok elvégzésének ideje alatt nem tud-
nak az irtás helyszínén tartózkodni, úgy a szert átvehetik
a Kossuth utcai kétállásos autómosónál a két ünnep
között, munkaidőben. 

Folytatás a címoldalról
Szerencsére a lakosok ön ma-

gukon is segítettek, és elektro-
mos szivattyúkkal védték a há -
zaikat, értékeiket. A városnak
több ezer zsák és az ehhez szük-
 séges homok áll rendelkezésre. 

Sok helyen okoznak problé-
mát a korábban elhanyagolt
vízelvezető árkok, melyeket a
lakosok nem tisztítanak ren-

desen lakhelyük előtt, így egy
utcában egyetlen eldugult
árok, áteresz elég ahhoz, hogy
a víz ne tudjon lefolyni. 

A környező települések
közül II. fokú belvízvédelmi
készültség van Bélmegyeren,
Me ző be rényben és Köröstar -
csán, míg II. fokú készültsé-
get rendeltek el Kamuton,
Mu ronyban.

Jelentés a békési 
belvízvédekezésről

A békési Bajza Utcai Böl -
csődébe 40 új bölcsődei fektető
érkezik a napokban. A mintegy
400 ezer forintos eszközfejlesz-
tés azért vált szükségessé, mert
az eddig használt több évtize-
des matracok el avulttá váltak.
A három békési bölcsőde közül
az egyikben már korábban

lecserélték a fektetőket, a másik
a Fábián utcai újonnan épülő
oktatási intézménybe költözik,
ahol a gyerekeket új eszközök
várják. Így a működési költsé-
gek megtakarításából nyílt
lehetőség a Bajza utcai nevelési
egység számára, hogy új eszkö-
zökhöz jusson.                      

�

40 új fektető érkezik 
az egyik békési bölcsődébe

www.bekesiujsag.hu
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Ádventben igen nagy szükségünk van erre az önmagában is
üzenetet hordozó szóra: csendesül. Már novemberben megkez-
dődött az ünnepek reklámozása. A szeretet ünnepére minden-
ki igyekszik szeretteinek valamivel kedveskedni. Ezzel vele jár a
bevásárlások sora. A tömegben az ember türelmetlenné válik,
a feszültség fokozódik. A választék bősége, az árak sokfélesége,
a viszonylag olcsóbb, mégis elfogadhatóan szép áruk felkutatá-
sa sok fáradtsággal jár.

E gondok közt könnyen megfeledkezhetünk az ünnepi igazi
jelentőségéről. Ádvent – Jézus-várás. De nem a kisded Jézuskát
várjuk, hanem az ÚR JÉZUST, aki ígérete szerint velünk van
minden napon a világ végezetéig. Aki az ünnepi zajban is hal-
latja bensőnkben halk, szelíd hangját: „Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.”

Megváltónk lecsendesítette a háborgó tengert, odaszegődött
a reményvesztett emmausiakhoz: a napi eseményeket megvilá-
gította nekik. A tanítványok új erőre jutottak, fáradhatatlan
bizonyságtevői lettek a föltámadásnak. 

Hálásak lehetünk Istennek, hogy Békésen is békességben és
csendességben ápolhatjuk a közösséget mind meghitt családi
körökben, mind pedig imaházakban, templomokban, miköz-
ben azért imádkozunk, hogy ahol nincs biztosítva sem anyagi-
lag, sem lelkileg az áldott ünneplés, adja meg a jó Atyánk! 

Papp József, ny. lelkipásztor

A Mozgáskorlátozottak
Bé kés Megyei Egyesületének
bé kési helyi csoportja hagyo-
mányosan együtt várta és kö -
szöntötte a Mikulást. Az
egyesülethez tartozó gyer-

mekeknek és a rászoruló fel-
nőttek egy csoportjának a
Karacs Teréz Tagiskolában
adták át az ajándékcsomago-
kat. Laukó András, az egye-
sület elnöke lapunknak a
helyszínen el mondta, hogy az
óriási taglétszám miatt nem

tudnak minden évben min-
den szegényt meghívni az
ün nepségre, évente más és
más kap csomagot, de a gye-
rekek ajándékozására nagy
gondot fordítanak.

A Mikulás név szerint szólí-
totta a gyerekeket, és adta át
ajándékait. Idén közel 170
cso mag talált gazdára. Leg -
alább ekkora örömöt okozott
a gyerekek verses és táncos
fellépése, valamint a megven-
dégelés is. 

A mozgáskorláto-
zottaknál is járt 

a Mikulás

Folytatás a címoldalról
Ennek a gyűjtésnek az élére

Sándor-Kerestély Ferenc állt,
aki az iskola fizikatanára, egy-
ben a békési KÉSZ titkára. 

– Célunk, hogy a diákokat
a szegényekért érzett felelős-
ségre, az egymásra figyelésre
neveljük – mondta el lapunk-
nak a nemrégiben Békéscsaba
Ifjúságáért díjjal kitüntetett,
Békésen élő pedagógus.

A misét követően az otthon
lakói, nevelői és a magyaror-
szági vendégek együtt fo -
gyasz tották el az ünnepi ebé-
det, melyet Dr. Pálmai Tamás
a békési KÉSZ elnöke főzött. 

Szegfű Katalin

Örömet vittek az árvaházba

A mise végére mindenki ajándékkal és a törődés élményével gazdagodott.

A
 S

Z
ER

Z
Ő

 F
EL

V
ÉT

EL
EI

A Nefelejcs Békési Kul tu -
rális és Hagyományőrző Köz -
hasznú Egyesület szervezésé-
ben megvalósuló kulturális
esemény nem várt nagy szá mú
érdeklődőt vonzott. A hor golt
csipke kiállítást Csuta György
festőművész nyitotta meg,
elmondva, hogy a kisteremben
helyet kapott tárlat egy jó érte-
lemben vett konzervatív, pol-
gári miliőt idéz, de egyes
darabjain népi motívumok is
felbukkannak. A február 28-ig
látogatható tárlatban mások
mellett horgolt asztalterítőt,
felvédőt, női ru hát, stólát, de
horgolt ékszert is találhat az
érdeklődő. Az adventi ünnep-
körhöz illeszkedően horgolt
fenyődísz, ad ven ti koszorú és
egy monumentális angyal is
látható. Elkészítése Pálmai Éva
szorgalmát, fanatizmusát és

életigenlését dicséri – emelte ki
Csu ta György. 

Az est második részében a
december 8-án száz esztende-
je született dívára, Karády
Ka talinra emlékeztek. A Ne -
felejcs Egyesület tagja, Pocsaji
Ildikó zenetanár, aki a Karády
Alapítvány művészeti vezető-
je is egyben, életműve ismer-
tetésével és filmrészletekkel
idézte fel a legendás életű vég-
zet asszonya alakját. Mások
mellett az 1939-ben készült

Halálos tavasz egyik filmtör-
téneti jelentőségű részletét
láthatták a lelkes nézők. Ezzel
a filmmel vált egy csapásra
ismertté és szexszimbólummá
Karády Katalin, aki a háborút
követően évtizedeket élt
emigrációban, de filmjei és
dalai a mai napig ismertek
még a fiatalabb korosztályok
tagjai között is. 

Soós Enikő békési egyete-
mis ta, aki nemrégiben meg-
nyerte a Karády Alapítvány or -

szágos énekversenyét (amely -
nek zsűri elnöke Ta bányi Mi -
hály harmonikaművész volt, az
egyetlen élő ze nész, aki együtt
dolgozhatott a színészlegendá-
val) ismert filmslágereket éne-
kelt és fergeteges sikert aratott.
Többek között elhangzott a
Min dig az a perc, az Ez lett a
vesz tünk, a Valahol Oroszor -
szág ban, az Ezt a nagy szerel-
met, és a Gyűlölöm a vadvirá-
gos rétet című klasszikus is.

Szegfű Katalin

Csipketerítő a zongorán
A 100 ÉVE SZÜLETETT KARÁDY KATALINRA EMLÉKEZTEK

Dr. Pálmai Éva foglalko-
 zás-egészségügyi szakor-
vos horgolt csipkéiből
nyílt kiállítás a Békési
Galériában december
10-én. Ugyanek kor az
ép pen egy évszázada
szü letett Karády Ka -
talin színésznőre is em -
lékeztek műsoros est
keretében.

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSA

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Békés Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten
2011-ben is támogatni kívánja a településen mű ködő
civil szervezeteket, ezért meghirdeti a 2011-es civil
pályázatát:
A civil szervezetek támogatási igényeiket 2011. január 31-ig
adhatják le a Civil Szervezetek Házában (Bé kés, Hőzső u. 4.,
bejárat a Libazug utca felől). A beérkezett pályázatok alapján
2011. március 16-ig tesz javaslatot a Civil Tanács a képviselő-tes-

tületnek a támogatások mértékére. A pályázat elbírálásánál
előnyt je lenthet, ha a pályázó által benyújtott anyag kapcsoló-
dik Békés újratelepülésének 300 éves évfordulójához.
Pályázati adatlap felvehető a Civil Szervezetek Házában
hétköznaponként 8-19 óráig. Ugyanitt lehet érdeklődni
Szűcs Gábornénál (70/459-07-94) hétköznaponként 
8-14 óráig.
Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek már az előző években is
pályáztak, nem kell újra benyújtani az alapszabályukat és a cég-
bírósági bejegyzésüket, csak ha változás történt az adataikban.
A 2011-es támogatási kérelemhez csatolni kell a 2010. évi támo-
gatás elszámolását (számlamásolat, indoklás). 
Azoknak a szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a 2010. évi
támogatásról az elszámolást, amelyek a 2011-ben nem nyújta-
nak be új pályázatot. Az elszámolást is a Civil Szervezetek
Házában kell leadni, ennek elmulasztása ese tén három évig nem
fordulhat kéréssel az adott szervezet az önkormányzat felé.

Soós Enikő fellépése mindenkit lenyűgözött. Több fotó: www.bekesiujsag.hu
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ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adószám: 18392607-1-04.

„Esély” Állat- és Természetvédő 
Közhasznú Egyesület (Békés)

– Foglalkozás-egészségügyi
orvos. Mit csinál, kik segítik a
munkáját, és milyen szakvég-
zettséget igényel?

– A foglalkozás-egészség-
ügy tulajdonképpen üzem-
egészségügy. A régi üzemor-
vosok feladatait vállalta át,
amely az EU-s csatlakozás
után nagyon komoly változá-
son ment ke resztül. Megelőző
egészségügyi tevékenység.
Munkaköri alkalmassági vizs-
gálatot végzünk, munkakör-
től függő foglalkozási megbe-
tegedések kiszűrését és meg-
előzését, a munkavégzés,
mun kakörnyezet egész ségká-
rosító hatásának vizsgálatát,
egyéni védőeszközökkel kap-
csolatos tanácsadást, kémiai
biztonság kialakításával kap-
csolatos tanácsadás (veszélyes
anyagok okozta kockázatok
megelőzése), egészségmegőr-
zés munkahelyen, elsősegély-
nyújtási feladatok el végzése,
védőoltásokkal kapcso latos
feladatok, és még so rolhat-
nám. Sokrétű a munkánk.
Mindehhez foglalkozás-egész-
ségügyi szakorvosi vizsga
szük séges. (A doktornőnek
még ezen kívül van 3-4-féle
szak vizsgája is – a szerző.) A
munkámat foglalkozás- egész-
ségügyi asszisztensek segítik. 

– Hogyan reagálnak az
em berek a nem alkalmas mi -
nősítésre?

– Ez nagyon nehéz kérdés.
Nehéz az orvosnak és ne héz a
munkavállalónak, főleg ha ő a
családfenntartó. Ter mésze te -
sen mindig szem előtt tartjuk,
hogy a munkavállaló egész-
ségkárosodása sem számára,

sem másra nézve ne jelentsen
veszélyt. Legtöbb ször igyek-
szünk humánusan el bírálni az
alkalmasságát, egyeztetünk a
munkáltatóval, s ha van mód
rá, más, a számára megfele-
lőbb munkakört javasoljuk. A
szakmai alkalmassági vizsgá-
latnál sokkal szigorúbbak va -
gyunk, mert ez az egész életét
meghatározza. Bármilyen
döb  benetes, de legtöbbször
nagyon megértően fogadják a
munkavállalók a nemleges
választ. Leginkább már ők is
feltételezik, hogy az ő egész-
ségkárosodásukkal nem tud-

nák megfelelően ellátni ko -
ráb bi munkakörüket.

– Nem titok, hogy a doktor-
nő sokoldalú egyéniség. Árul ja
el, mi mindennel foglalkozik!

– A jelenlegi szak mellett egy
új szakma szerelmese lettem, ez
a homeopátia. (Ha sonszervi
gyógymód, a betegséget olyan
gyógyszerek minimális adagjai-
val gyógyítja, amelyek nagyobb
mennyiségben az egészséges
szervezetben a gyógyítandó be -
tegséghez ha sonló jelenségeket

hoznak lét re.) Ezen kívül sza-
badidőmben szeretek sportolni,
vízitornázom, pilates- és ge rinc-
tornázom, Nordic walkingozom
(észa ki kétbotos sé ta). Tagja
vagyok két egyesületnek, me -
lyek hatással voltak egész  éle -
temre, gondolkodásomra – a
KÉSZ-nek és a Nefelejcs Ha -
gyományőrző Egye sület nek. Ez
utóbbinak köszönhetem a kö -
zelgő kiállításomat, ahol meg-
mutathatom „csipkemániá-
mat”. A Bé kési Galériá ban feb-
ruár végéig lehet látogatni a
kiállítást. Szere tettel várok
min den érdeklődőt. Ezt a sok-

féle tevékenységet csak bizton-
ságos családi háttérrel tudja az
ember végezni. A gyerekek már
kirepültek, és így több időm jut
magamra. A férjem sokrétű
tevékenységét az egész család
támogatja, így természetesen
én is. Mi egymás életének szer-
ves részei és formálói va gyunk,
mert az ő életében is, az enyém-
ben is Isten után a család min-
den. Én soha nem hallottam
otthon, hogy fáradt va gyok,
nekem ez így természetes. Ezt a
rengeteg erőt a Jóis tenbe vetett
hitem és a családom adja.

– Milyen lesz önöknél
karácsony szent ünnepe?

– Én katolikus hitű ember
lévén, karácsonykor Jézus szü-
 letését ünnepelem, s termé -
szetesen a nagycsaládunk is
találkozik ilyenkor. Az ad venti
készülődés nem csak a nagyta-
karítást, ajándékvásárlást, sü -
tést, főzést jelenti, hanem a
lelki megtisztulást is az adven-
ti miséken való gyakori részvé-
tellel. A rászorulók segítése is
fokozottabb, mint más idősza-
kában az évnek. Mikulás-ün -
nepségek, nagycsaládosok
meg segítése a KÉSZ-en ke -
resztül. Igyek szünk a nálunk
nehezebb hely zetben lévőkön
tőlünk telhetően segíteni,
hogy nekik is valódi ünnep
legyen a karácsony. Az ünnep,
a szenteste a családé, de egy
pár éve, az éjjeli mise után
összeülünk KÉSZ-esek egy
baráti koccintásra, bejglizésre
és főleg be szélgetésre.     Gugé

2011-ben sorozatunk folytató-
dik. Első interjúalanyunk Milák
Brigitta, cigány festőnő lesz.
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„Hit, remény, szeretet...”
Kölcsey Ferenc ezen sorai tökéletesen kifejezik a
mindig mindenkivel türelmes, segítőkész doktor-
nő, Pálmai Éva életfelfogását. Ha elolvassák a vele
készült interjút, önök is meggyőződhetnek állítá-
som valódiságáról.

Magyarország az Európai Unió soros elnökeként min-
dent megtesz az önkéntes munka népszerűsítése, még
nagyobb társadalmi elismertetése érdekében. Európában
több millióan, nálunk a felnőtt lakosság 40 százaléka
áldozza fel idejét, lelkesedését és szaktudását azért, hogy
saját eszközeivel próbáljon javítani a világ működésén.
Pusztán gazdasági eszközökkel nem lehet megoldani vala-
mennyi problémát, a polgároknak aktívvá, cselekvőképes-
sé kell válniuk, hogy tegyenek saját, illetve közösségük
sorsának jobbra fordulásáért. Eu rópában is be szeretnék
mutatni azt a nemzetközi összehasonlításban is páratlan
és folyamatos önkéntes tevékenységet, amely a magyaror-
szági közösségekre, civil szervezetekre, egyházakra és
egyénekre jellemző. Az önkéntesség éve emellett arra is
alkalmat teremt, hogy a szeretetből, segíteni akarásból,
illetve tudásvágyából jelentkezők közvetlenül csatlakoz-
hassanak az önkéntességi programba. Latorcai Csaba
kisebbségekért és civil kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkár aláhúzta, hogy a magyarországi programokhoz
is várják a je lentkezőket.

A MÉZ – TERMÉSZETES GYÓGYSZER
A méznek sok változata létezik. Tiszta fajmézet csak azok-

 ból a növényekből kaphatnak, amelyekből egyszerre egy
helyen sok virágzik, ilyen lehet az akác, a hárs, a repce vagy
a napraforgó. Ha a kaptárban több növény nektárja kevere-
dik, akkor vegyes virágmézet kapunk.

A méz nem csak finom, de egészséges is. Nyugtató hatá-
sú, rendezi a bélmozgást, csökkenti a vérnyomást, fokozza a
belső szervek működését, hasznos lehet a légzőszervek keze-
lésében, és erősíti a szívet. Segíti a kalcium megkötését a
csontokban. Fertőtlenítő hatásának köszönhetően külsőleg
is felhasználható, elsősorban a különféle horzsolt és zúzott
sebek kezelésében.

A méz a népi gyógyászatnak is kedvelt anyaga. A szer-
vezetben gyorsan felszívódik, és nagy kalóriatartalma miatt
igen tápláló. Számtalan ételhez jól illik a méz íze, finom a
kom pótokhoz, gyümölcssalátákhoz, kávéhoz és teához, jog-
hurtokhoz, gabonapelyhekhez. A sütemények is egészsége-
sebbé te hetők a segítségével. Minden étkezéshez fo gyaszt-
hatunk mé zet, de legcélszerűbb az esti menübe il leszteni,
mert nyugta tó tulajdonsága ilyenkor érvényesül a legjob-
ban. De ne együnk egyszerre túl sokat belőle, inkább rend-
szeresen fo gyasszuk, napi 2-3 kávéskanálnyi adagokban.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A „Kép-lett” című tárlatot
ifj. Vámos László önkormány-
zati képviselő, kulturális ta -
nácsnok nyitotta meg. Kie -
mel te, hogy a klub tagjai
amellett, hogy évek óta igé-
nyesen megörökítik a város-
ban zajló kulturális esemé-
nyeket, egyre inkább megta-
lálják önálló stílusukat, és a

mostani, sorrendben második
tárlatukon kiforrott munkák-
kal töltik meg a Kápolna te -
rem fa lait. Elmondta még,
hogy a klub tagjai amatőrök
abban az értelemben, hogy
nem a fotózásból élnek, de
lel kesek, tehetségesek, és ké -
pesek ráébreszteni a látogató-
kat a fotózásnak, ennek a vi -
szonylag új művészetnek a
mélységeire, arra, hogy egy
pillanatkép mennyi érzelmet
képes visszaadni. A kiállítás
Apáti-Nagy La jos, Gazsó
János, Gulyás And rás, Győrfi
Szabina, Ist ván Péter, Ke r -
tész Zoltán, Kiss Sándor, Ko -
szecz Anna, Sándor Mar git,
Skul téti Imre, Stelkovics Ró -
bert, Szloszár Fe renc, Tóth

Nán dor, Vámos Zol tán, Vári
László és Víg Balázs két-két
fotóját tárja a látogatók elé.

A kiállítás-megnyitó ün -
nep ségre ellátogatott a békés-

csabai Márvány Fotóklub
több tagja is, és elképzelhető,
hogy a két szervezet között a
jövőben szorosabb szakmai
kapcsolat alakul ki.        Sz. K.

Békési hobbifotósok munkái 
a kulturális központban
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A mintegy egy éve ala-
kult Békési Fotós Klub
kiállítása nyílt meg a
napokban a klubnak
otthont adó kulturális
központban. A tárlat
január 28-ig tekinthető
meg.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Ház eladó a Csallóközi u. 80. alatt. Érdek -
lődni ott délután 2-4 óra között.
Városhoz közel kétszobás, téglaépítésű,
ebéd lős, összkomfortos, jó állapotban lévő
ház reális áron eladó. Érd.: 30/542-17-80.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Ér -
dek lődni: 20/886-27-81
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Eladnám vagy elcserélném értékegyez -
tetéssel kisebbre szép, Kopasz utca 13.
alatti házamat nagy udvarral, alsó épület-
tel. Tel.: 66/410-424.
Békésen kertes, összkomfortos ház eladó
az uszoda közelében. 30/95-27-364.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél -
komfortos melléképülettel, nagy kerttel.
Érd.: 30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Ház eladó Dánfokon. Összkomfortos, 50
m2-es, kamra, terasz, szennyvíz, gáz, In -
ternet bevezetve. Lakóházként nyilvántart-
va. Érd.: 20/31-31-727.
Békés központjában kétszobás, III. eme -
leti lakás garázzsal vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Háromszobás ház Békéscsabán (Jami -
nában) eladó. Érd.: 20/521-95-04.
Kétszobás családi ház csendes nyugodt
kör nyezetben eladó a Szabadkai u. 10.
alatt. Beépített csempekályha + gáz fű -
tés. Tel.: 66/634-457.
Ház eladó Békésen Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
A békési homokbányánál levő 3-as hor -
gásztónál igényesen kialakított horgász -
hely eladó. Érd.: 20/448-57-60. 
Békésen négyszobás + nappalis, garáz-
zsal, melléképülettel, kövesút mellett csa -
ládi ház eladó, cserélhető. 70/576-91-44.
Az Ék utcában garázs eladó. Érd.: 30/320-
60-71.
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
Kisebbfajta parasztház eladó. Érd.: Sza -
badkai u. 40. Tel.: 30/56-88-410.
Háromszobás kertes ház eladó a Magyari
Imre u. 30. alatt. Tel.: 30/367-08-43.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hő szi -
getelt kertes ház melléképülettel eladó.
Má sodik emeltig csere érdekel, ráfizetés-
sel. 30/267-15-07.
Békésen, a Szélső u. 72. szám alatt eladó
kétszobás, összkomfortos, konvektoros
pa rasztház. Tel: 20/619-33-57.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehe -
tőséggel (tetőtér, zártterasz) eladó. Termő
szilváskert. Villany és fúrt kút van. Tel.:

66/634-457.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető. 66/
644-630.
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.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap -
területű, kétszobás, vegyes falazatú tár-
sasházi házrész eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Békésen a Baky utcában II. emeleti, 50
m2-es, egyszobás, erkélyes, alacsony re -
zsi jű lakás eladó. Érd.: 20/265-01-55.
Felújított, földszinti 1+2 félszobás lakás
eladó. Jó helyen fekvő téglaházra csere is
érdekel. Érd.: 30/518-07-28.
Eladó szépen felújított családi ház a bel -
városi részen. Tömblakás csere is érde -
kel, értékegyeztetéssel. Fáy és Karacs ut -
cai előnyben. Érd.: 70/310-88-07.
Békésen az Árok utcában eladó egy jó ál -
lapotú, összkomfortos családi ház mellék -
épületekkel. Tel.: 20/98-30-794.
Kétszobás kertes ház eladó a Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Komfortos parasztház nagy udvarral Bél -
megyeren eladó. Irányár: 800 ezer Ft. Tel.:
20/54-19-011.
Összkomfortos kis parasztház eladó.
Másfélmillió Ft készpénz + hitelátvállalás.
70/343-87-41.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Békésen ház eladó. Csendes helyen, köz -
ponthoz közel, jó adottságokkal. Érd.: 70/
94-99-365. Ár: 3,2 millió Ft.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125. 
Dózsa György u. 26. szám alatt komfortos
családi ház eladó. Irányár: 3,9 millió Ft.
Érd.: 30/21-41-229.
Tóth utcában komfortos régi ház eladó
4,9 millió Ft-ért. Tel.: 30/95-22-466.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth 23-ban harmadik emeleti  egy -
szo bás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 5,3
millió Ft. 20/485-37-62.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Fáy 11-ben negyedik emeleti kétszobás la -
kás eladó. Irányár: 5,7 millió Ft. Az ár alku -
képes. 20/485-37-62.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:

5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen  kertvárosi részen eladó egy 2,5
szobás, 55 m2-es, egyedi gázkazános, er -
kélyes lakás. Hasonló értékű, normál bel-
magasságú békési családi házra is cse -
rélhető. Irányár: 6,5 millió forint. Tel. 30/
476-93-80.
Békésen kétszobás, összkomfortos, felújí-
tott kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 6,8
millió Ft, vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/215-45-77.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 30/69-
21-934. Irányár: 6,8 millió Ft.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, felújított, első emeleti lakás el -
adó a Karacs Teréz utcában. 30/261-99-66.
Békésen téglaépítésű, II. emeleti, erké-
lyes, tehermentes, 64 m2-es lakás csen -
des kör nyezetben, mindenhez közel sür -
gősen el adó. Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.:
30/299-31-46.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti há -
romszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Szép, légkondicionált, nagy alsóépülettel
rendelkező 12 milliós házam olcsóbban
adom. Tel.: 66/410-424.
A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás + nappalis családi ház mellék -
épülettel, garázzsal, terasszal eladó 12,9
millióért. 20/416-91-17.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Békési másfél szobás kertes összkomfor-
tos családi ház kiadó. Tel.: 70/538-56-30.

KERT
4000 m2-es kert eladó Malomasszony -
kertben fúrt kúttal és 15 m2-es kőházzal.
Érd.: 20/31-31-727.
Kert kiadó a Malomasszonykertben. 20/
994-65-74.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460, este.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson Robogó, Simson Schwalbe, és
Simson S53 kismotorok kitűnő állapotban
Békésen eladók. Tel.: 70/538-56-30.
Maruti friss műszakival, valamint egy 1,6-
os diesel II-es Golf eladó vagy haszonálla-
tra cserélhető. Tel.: 30/246-96-79.
250 cm3 Jawa csepptankos, 2400 km,
szürke forgalmival, üzemképes állapotban
eladó. Érd.: 66/412-356, 30/457-23-02.
Simson Schwalbe bontott állapotban: mo -
tor 51-es, kerekek, váz burkolattal, üléssel
eladó. Érd.: 66/412-356, 30/457-23-02.

Opel Corza 1.4-es, légzsákos 95-ös évjá -
ratú, 116 ezer km-t futott, 16 hó műszaki-
val üzembiztosan eladó. 30/554-53-66. 
Simson 50-es motor blokk olcsón eladó.
Érd.: 66/412-356, 30/457-23-02.

ÁLLAT
100-200 kg-os hízók eladók. 20/ 985-63-73.
Strasszer galambok, barbikacsák eladók.
Tel.: 70/35-63-706.
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők:
20/293-30-83
Hízók eladók. Kettéhasítás megoldható.
30/437-03-61, 66/643-014.
Gyöngyös eladó. 70/944-26-54.
Eladó 1 db nagysúlyú hízó, 1 db mangali-
ca. Tel.: 66/427-105.
10 db fehér 30 kg-os húsjellegű süldők
eladók. Tel.: 20/54-19-011.
Kissúlyú és 200-300 kg közötti, tápmen -
tes húsjellegű hízók és választási mala-
cok eladók. Tel.: 30/433-79-89.
1 db 200 kg-os sertés eladó. Érd.: 66/
634-708.

TÁRSKERESÉS
Független, negyvenes, sportos férfi csinos
hölgy társat keres. 20/34-22-607.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Házaspár bármilyen alkalmi munkát
keres. 70/401-81-89.
Betegápolási, idősgondozási gyakorlattal
munkát keresek. Érdeklődni: 70/517-41-
31, 66/634-384.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Leszázalékolt, megbízható férfi bármilyen
alkalmi munkát, éjjeliőri, kőműves, karban -
tartó, udvaros, asztalos vagy lakatos mű -
helyi segédmunkát, ásást vagy más ház -
körüli munkát keres. Tel.: 30/299-31-46.

EGYÉB
Jó állapotban lévő CAM autós gyermek -
ülés (8-18 kg-ig) eladó. 30/414-87-95
Alig használt 12 terítékes Electrolux mo so-
gatógép eladó. Érd.: 20/886-27-82
Használt diafilmeket, meséket keresek
megvételre. Tel.: 70/433-42-46.
Kazán, radiátorok, kerengető szivattyú,
Sim son Scwalbe, MZTS-125 eladó. 70/
215-93-56.
Hófogós cserép eladó. Tel.: 30/437-03-61,
66/643-014.
Xilofont vásárolnék. 20/264-34-39.
Eladó kék-piros bébihordozó, fa rácsos
ágy kókuszmatraccal, fekete-piros sport
babakocsi, zenélős hintaszék. Érd.: 30/
696-79-01.
Ötmázsás nagy körbálás széna eladó.
Tel.: /26-29-579.
Eladó: gyermek biztonsági ülés, 16-os
gyer mek kerékpár, Tel.: 06-30-3160493
Eladó Johnson fekete gitár, szép, jó álla -
potú. Tel.: 20/323-12-43.
Háromfunkciós masszírozó készülék for-
gatható fejjel, vörös fénnyel eladó. Masszí -
rozás, melegítés. 30/57-44-088.
Falra akasztható tükör 60x100-as 6 cm
kerettel, újszerű állapotban olcsón eladó.
30/57-44-088.
Csempekályha alkatrészek eladók vagy tű -
zifába beszámíthatók. Érd.: 30/95-61-162.
Terménydaráló eladó. Érd.: 30/320-60-71.

Lucernaszalma eladó. Tel.: 30/865-15-93.
Nyúlketrecek eladó. 30/287-78-99.
Új 16 részes energiatakarékos vastag aljú
edénykészlet, és új 180x90 cm-es disznó-
toros asztal eladó. 30/57-44-088.
Eladó: kétajtós szekrény, éjjeli szekrények,
heverő, rekamié, tükör, teleajtó, dohány -
zó asztal, vezetékes gáztűzhely. Érd.: 30/
95-22-466.
Használt, de jó állapotban lévő üst üstház-
zal eladó (55 literes). Elektromos morzso -
ló is eladó. 30/261-99-66.
Gyógymasszázs fotel reális áron eladó.
Érd.: 30/267-20-15.
Kolbásztöltéshez házi őrlésű szegedi
fűszerpaprika eladó. Tel.: 66/634-457.
Töves és vágott 1-3 méteres luc- és ezüst-
fenyők eladók. Békés, Dr. Veress Endre u.
22. Tel.: 30/433-79-89.
Kedvező áron eladó: 120 literes villanyboj -
ler, terepjáró gallytörő, hőtárolós gázbojler,
gázról és palackról üzemeltethető hő su -
gárzó, nagy Zepter és Bioptron lámpa. 30/
39-49-555.
Eladó 825x20-as külső, belső gumi felnire
szerelve, vízszivattyú, vízcsapok, valamint
szövőszék, jó állapotú örökégő kályha, 19
soros aprómagvetőgép, amik haszonállat -
ra is cserélhetők. Tel.: 0630/246-9679.
Házi őrölt csemegepaprika eladó főzés -
hez, kolbászba. 2700 Ft/kg. 70/674-12-36.
Száraz helyen tárolt, esőmentes kisbálás
búzaszalma eladó. Tel.: +36-30-433-7989.
Eladó 1 db jó állapotban lévő, digitális ki -
jelzős szobakerékpár. Érd.: 30/621-61-75.
Kerékpárra szerelhető gyermek biztonsági
ülés eladó. Érd.:30/323-79-22.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es
ülő garnitúra új állapotban családi okok
miatt eladó.  Irányár: 180000 forint (új ára
230 ezer). Tel. 30/533-36-53.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto -
ma ta felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Tel.: 30/387-90-31.
Egy Nortonkút, és egy hálózati árammal
üzemelő vízszivattyú eladó. 66/ 411-857. 
Eladó: kétajtós szekrény, vitrines szekrény,
rekamié, 2 fotel + asztal. Az összes 25
ezer Ft. 20/416-91-17.
Bontásból eladó tégla, cserép, kúpcserép,
faanyag, konvektorok, hulladékfa tüze lő -
nek, kuglizott nyárfa. 20/47-29-658.
Eladó 2 db 50 literes kosaras üveg, vala -
mint szobapáfrányok minden méretben.
Tel.: 66/416-144. Békés, Deák F. u. 39.
Eladó: rotakapa utáni gyári pótkocsi, kétk-
erekű kézikocsi, örökégő öntöttvas kályha
15 ezer Ft-ért, kovácsoltvas kerítésbetétek
kiskapunak. Kuglizott tűzifa. 20/472-96-58.
Hordozható csempekályha elcserélhető
terményre, hízóra. 30/537-87-35.

Diófa szekrénysor ülőgarnitúra, 2 fotel,
nagy rádió bakelit lemezjátszóval, cos-
modisc eladó. Érd.: 30/688-36-57.
Eladó: kisbálás szalma, tavirózsa, VW bo -
gár karosszéria elemek, fateknő, vasvágó
szalagfűrész, tizes gev-láda, szövőszék.
Érd.: 66/634-642.
Régi kis- és nagylemezek a 60-as, 70-es
évekből eladók. 30/300-05-19.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Eladó: új hosszú irhabunda, 3/4-es hasí-
tott bőr kabát, félkabátok, étkészlet, kris -
tály poharak, pohárkészletek, paplanok.
Érd.: 20/424-09-53.
Üzemképes szürke Samsung színes tévék
(72, 66, 55, 51 cm képátmérőjűek) ela dók.
Beállítom, elszállítom. 66/739-890, este.
Eladó: Csepel 111-es varrógép, kétajtós és
vitrines szekrények, fotelok, rekamié. Érd.:
20/972-10-49.
Textima varrógép eladó 35 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Eladó: új Honda benzines vízszivattyú, To -
masz használt vízszivattyú, német öntött -
vas kályha, kukoricamorzsoló, diófa
derék. Érd.: 20/88-62-785.
Eladó 67 cm-es Grundig és 55 cm-es Vi -
deo ton színes tévé olcsón, príma állapot-
ban. Érd.: 30/496-37-23.
Eladó: rekamié, 4 fotel + asztal 17 ezer
Ft-ért. Konyhaszekrény szép állapotban 17
ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó 1 db szieszta gázkályha, cementvá-
lyúk, új szőnyegek, fenyőfa ruhásszek -
rény, zsíros bödönök. Tel.: 20/983-07-94.
Samsung digitális videokamera alig
használt 80 ezer Ft helyett 50 ezer Ft-ért
eladó. Tel.: 30/262-64-34.
Eladó: 300 literes fagyasztószekrény ki tűnő
állapotban 25 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
26 részes Zsolnay étkészlet sürgősen, ol -
csón eladó. Tel.: 30/252-30-32.
Elektromos futópad eladó Békésen öt funk -
ciós komputerrel: sebesség, távolság, idő,
ka lória, pulzusmérés. Változtat ható se  bes -
ség, összecsukható. 30/564-86-45. 
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. JANUÁR 4. KEDD 12 ÓRA.

230,-
307 Ft/l

320,-
427 Ft/l

3745,-
10700 Ft/l

990,-
1980 Ft/kg

BB 
- Kékfrankos
- Kékfrankos rosé
0,75 L
(ü.: 40 Ft)

La Fiesta 
Édes 
Élmény
Vörös, 
fehér bor
0,75 L
(ü.: 40 Ft)

BB 
- Muskotály
- Olaszrizling 
0,75 L
(ü.: 40 Ft)

Békési
Szilvapálinka
Díszdobozban 
2 pohárral
Alk.: 40%
0,35 L

Omnia Duo 
ôrölt kávé 
2x250 g

Békési Mentálhigiénés Szolgálat

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

Kedves Szülők! 
Kedves Családi Gondnokok!

Amennyiben mentális problémával küzdő, 
illetve szerfogyasztó felnőtt gyermeke van, 

akinek szüksége lenne napi hasznos elfoglaltságra,
támogató közösségre, rendszeres felügyeletre, 

várjuk Önöket ismerkedő látogatásra is 
az intézményünkbe.

395,-
527 Ft/l
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Ahogy odakinn zordabbra fordul az idő,
úgy próbáljuk bensőséges szokásokkal,
ünnepeinkkel melegebbre fordítani emberi
kapcsolatainkat. Már Szent András napja
körül elkezdődik az advent, mely a latin ad
ventum kifejezésből ered, jelentése: a meg-
érkezésig (nem pedig várakozás, ahogyan
mondják). Még jóformán meg sem gyújtot-
tuk a második gyertyát, máris megérkezik a
Mikulás – akiről elmondhatjuk, hogy gaz-
dag néprajzi háttérrel rendelkezik. Az örök-
ségét éjjel szétosztó püspök történetét min-
denki ismeri, ám azt kevesebben tudják,
hogy Európában a XIII-XIV. századtól tevé-
kenykedett már egy Télapó – csakhogy az
fekete ruhában, láncát csörgetve kérte szá-
mon az egész évi jóságot, ezt nevezzük mik-
lósolásnak. Maga a Miklós szó a görög
Nikolaosz magyaros formája, mely a niké
(nép) és a laosz (győzelem) összetétele, ezért

a finomabb ajándék reményében kedvezhe-
tünk a püspöknek azzal, hogy Nike márká-
jú sportcipőnket tisztítjuk tükörfényesre –
ugyanaz a szó! Mikulásnak nálunk csupán
az 1860-as évektől nevezik az ajándékhozót,
s csaknem vége is szakadt a név karrierjének
az I. világháború után, hiszen sokan tudták,
hogy a szó szlovák közvetítéssel jutott hoz-
zánk. A ma ismert, kissé túlsúlyos, joviális
öregúr képe az 1930-as évekből gyűrűzött be
hozzánk Nyugatról, s ruhája eredetileg nem
piros, hanem (püspök!)lila volt. Vörös
palástja állítólag a Coca-Cola cég agresszív
reklámkampányának köszönhető. De nem
csak ilyentájt kaphatunk mikuláscsomagot:
ha rosszkor, rossz időben parkolunk, máskor
sem marad el az „ajándék”, a büntetőcédula
– bár az igazán dörzsöltek azt mondják, bár-
hol meg lehet állni, csak gyorsan menjen az
ablaktörlő…         Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
MIKULÁS VERSUS TÉLAPÓ

December 16. csütörtök 
Karácsonyi Úszó Kupa a városban tanuló és más
településekről érkező 3-8. osztályos diákoknak.
Szervezi a Sz. K. I. Református Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium.
Békési Uszoda

December 16. csütörtök 15 óra
Közmeghallgatás a Képviselő-testület ülésén a
2011. évi költségvetési koncepciót tárgyaló napi-
rend keretében. 
Városháza

December 17. péntek 14-17 óra
Karácsonyi kézműves foglalkozás: mézeskalács-
díszítés és karácsonyfa-készítés. Vezeti Balog
Gáborné és Balogné Szabó Éva. A résztvétel
ingyenes.
Békési Galéria

December 18. szombat 16 óra
Lucától Újévig címmel a Belencéres Nép tánc -
együttes karácsonyi műsort ad. Az est folya-
mán megelevenednek a karácsonyi népszoká-
sok sok-sok tánccal vegyítve. Közreműködnek
a Békési Kistérségi Általános Iskola Alapfokú
Művészeti Tagiskolájának növendékei. Zenei
kíséret: Suttyomba zenekar.
Kulturális központ

Január 2. vasárnap 18 óra
„BÚÉK Békés 2011” – újévi koncert. Ünnepi
kö szöntőt mond Izsó Gábor polgármester,
pohárköszöntőt mond Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester. A koncerten közreműködnek
Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, Grácia
Mazsorett Csoport, Fregolina Társastánc-
klub, énekesek, szólisták. Belépőjegy: 900 Ft,
amely egy pohár pezsgőt is tartalmaz.
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 16. – JANUÁR 2. KÖZÖTT
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Észt délutánra invitálta a
békésieket nemrégiben a Püski
Sándor Könyvtár és a Békés
Megyei Europe Direct. A gyere-
keknek játszóházat vezetett és
észt népdalokat tanított Pomozi
Eda népi kézműves és játszó-
ház-vezető tanár, észt néprajzos,
és Reet Kletenberg észt lektor.
Később a felnőtt olvasóterem-

ben Pomozi Eda „Az én Észt -
országom – ahogy róla csak a
magyaroknak mesélhetek”
cím mel tartott előadást. A 12
éve Budapesten élő észt szárma-
zású asszony lebilincselően mu -
tatta be Észtország történetét,
irodalmát, kultúráját, földrajzi
kincseit, hagyományait, szoká-
sait, sőt gasztronómiáját is.

Igazán kedvet csinált ahhoz,
hogy meglátogassuk ezt a szá-
munkra kissé idegen, rejtelmes,
távoli országot.

S minthogy a „Népek,
hagyományok” rendezvény-
sorozat egy újabb bemutató-
ja volt ez a program, nem
ma radt el a kiállítás, totó és
az ételkóstoló sem.       Zs. I.

Észt vendége volt a könyvtárnak

A megvalósulásra váró pályázat nagy lehető-
ség a lovasklub életében, hiszen évtizedes
álmuk valósul meg. A lovaglás lehetősége kevés
gyermeknek adatik meg, ezért a lovasklub ezen
pályázat keretében szeretné az intézmények
bevonásával népszerűsíteni, jótékony hatásait
minél több gyermeknek átadni. A lovasoktatás
a tanévi keretek között havi szakkörök, téma-
napok és versenyek lebonyolításával valósulna
meg. A program segítségével 50 rendezvény és
105 gyermek mozgósítása valósul meg havi
rendszerességgel. A pályázat részeként együtt-
működési megállapodást írtak alá oktatási

intézményekkel (Dr. Hepp Ferenc Tag iskola,
Eötvös József Tagiskola, Integrált Tag óvo da,
Teleky úti Tagóvoda és Tarhosi Tag óvoda). Az
óvodákban és iskolákban lovasoktatás, téma-
nap és vetélkedő valósul majd meg. 

A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.                         

�

Pályázati pénzből
lovagolhatnak a gyerekek

A Békési Szabadidős Lovasklub által
benyújtásra kerülő TÁMOP-3.2.11/
10-1-2010-0068 azonosító számú
„Lo vasoktatás a közoktatási intézmé-
nyekben” című pályázat pozitív el  bí-
rálásban részesült. A támogató okirat
aláírására november 15-én került sor. 

Erkel Ferenc születé-
sének 200. évfordulója
al kalmából a ze neszer-
ző életét és munkássá-
gát bemutató ki állítás
te kinthető meg a Vá -
rosháza emeletén. A ki -

állítás anyagát Ko csor
Já nos történész-muze-
ológus a gyulai Erkel
Ferenc Mú zeum gyűj-
teményéből vá logat ta,
a tablók a Békés Me -
gyei Múzeumok Igaz -

ga tó sá ga Munkácsy Mi-
hály Mú zeumában ké -
szültek. 

A tárlat a Polgár -
mes teri Hi vatal mun-
kaidejében 2011. feb-
ru ár 18-ig látogatható.

Erkel-kiállítás a Városházán
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November 25-28. között
rendezték Vecsésen a XIV.
Női Ökölvívók Országos baj-
nokságát. A négynapos ver-
senyben 97 versenyző lépett a
kötelek közé, hogy megküzd-
hessen az Országos Bajnoki
címért. A Surman Box Clubot
Petneházi Kitti képviselte az
Elit korcsoport 69 kg-os súly-
csoportjában. A döntőbe jutá-

sért a Budapesti Vasas ver-
senyzőjével, Varga Tímeával
kellett megküzdenie. A két
versenyző igen kemény és szo-
ros csatát vívott. A budapesti
lány fölénybe került Kitti
ellen, és pontozásos győzelmet
aratott. Petneházi Kitti a
dobogó 3. fokára állhatott fel
– tájékoztatta lapunkat az
edzője, Surman Zoltán.

Petneházi Kitti 
harmadik az OB-n

Békési Uszoda 
ünnepi nyitva tartása

December 24. péntek: 6-12 óra
December 25-26. szombat-vasárnap: 8-18 óra

December 31. péntek: 8-12 óra
Január 1. szombat: zárva

Január 2. vasárnap: 8-18 óra

Minden kedves 
régi és új vendégünknek 

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!

Második alkalommal ismét
sikeres helyi összefogást köny-
velhet el Békés Város Önkor -
mányzata, a II. Békési Sport -
bál szervezője. Tavaly a békési
fürdőfejlesztés második lép-
csőfokaként megvalósult kül-
téri gyógyvizes termálmeden-
ce felújítását szolgálta a nívós
esemény, idén a sportszerveze-
tek támogatását célozta meg.
Mintegy 250 jegy kelt el,
emel lett több cég és sport-
egyesület támogatójegyet is
vásárolt. A megjelent tizen-
négy sportegyesület közül a
férfi és női kézilabda sportág,
valamint a kajak-kenu kapta a
legnagyobb arányú szavazatot
a megjelent vendégektől,
ugyanis a belépőjegyekkel
voksolniuk kellett a résztve-
vőknek az általuk támogatni
kívánt sportszervezetre. Így az
est bevételéből befolyt közel
600 ezer forint a szavazatok
arányában kerül majd felosz-
tásra a sportegyesületek kö -
zött. 77 cég, vállalkozás és ma -
gánszemély támogatta a ren-

dezvényt értékes tombolanye-
remények felajánlásával, így
kerülhetett kisorsolásra az a
gyűrű, amelyet a gyulai
Zsigovits Ékszer Üzlet ajánlott
fel, valamint a Berill Ékszer- és
Zálogház és a Csenki Ékszer -
üzlet által felkínált gyönyörű
ékszerek is gazdára találtak. A
helyszínen árverezésre bocsá-
tott három sportrelikvia közül
a legnagyobb népszerűségnek
a jelenleg Veszprémben kézi-

labdázó ku bai-magyar játékos,
Carlos Perez dedikált meze
örvendett. Az est sportos pro-
dukcióit követően a Raiffeisen
Bank Zrt. képviselője kisorsol-
ta a bank által felajánlott há -
romszor 20 ezer forintot, me -
lyet az ökölvívók, a focisták és
a férfi kézilabdások nyertek.
Ezúton köszönjük a segítséget
és a támogatást mindazoknak,
akik hozzájárultak a II. Békési
Sportbál sikeréhez.             

�

Több mint félmilliót hozott 
a sportszervezeteknek 
a II. Békési Sportbál

Minden kedves békésinek kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánnak 

a BFKC minden korosztályú csapatainak tagjai!

Az MKB Veszprém játékosának a meze 60 ezer Ft-ot ért. Képünkön Ta -
kács János vezeti a licitálást.

FŐ TÁMOGATÓK: A gyulai Zsi -
govits Ékszerüzlet, Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ, Békési
Keltető Üzem, Berill Ékszer- és
Zálogház, Élésker Kft., Póka György
képzőművész, Püski Sándor festőmű-
vész, Raiffeisen Bank Zrt., SZATYI
Stage Team.

TOVÁBBI TÁMOGATÓK: AGRO
DÉLÓ Kft., Csenki ékszerüzlet (Gyu -
la), Alkotás Gumicentrum, Almá si
Imre, Bagoly Vendéglő, Bé kés és Kör-
nyéke Biokultúra Közhasznú Egye -
sület, Békés Taxi, Békés Város Pol -
gár mesteri Hivatala, Békés Városi
Kul turális Központ, Békéscsabai
Röp labda Sportegyesület, Békési
Kis térségi Iskola, Berczi Gumi Szer -
viz, Berta György Béla biotermelő,
BÉTAK Kft., Botond Autó Kft., Bu -

dai László biotermelő, Budapest
Bank-Békéscsabai Előre Női Kézi -
labda Egyesület, Diéta Bt., Dübögő
Szál loda, Étterem és Esküvőház, Ege -
resi Ferencné, Electric Kft., Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet Bé -
kési Fiók, Fakuckó Játékbolt, Fecó
Fitness Békés, Fotobrille Optika,
Gyebnár Gabriella női-férfi fodrász,
Hajdu Lívia, Hegyesi Kertészet,
Hetes Kft. – Békéscsaba, Hot-Drink
Kft., Írisz Virág, Jázmin Patika, Ju -
hász Cukrász da, Juhos Bútor, Kard -
hal Netcafé Kft., Kis Anikó kerami-
kus, KIS Au tós-Motoros Iskola, Kle -
ment József húsipari kistermelő,
Kovács István, Kriore Clothes Kft.,
Kun Family házisajtok, Lazarus Kft.,
Lehoczki Mihály Autó mosó, Leven -
du la Patika, Lipcsei Fa telep és Aszta -

los Műhely, Liszkai Tamás mézter-
melő, LUXIN Kft., Magyar Posta
Zrt. Békési Fiók, Marathon Sport -
szer gyár, Minya Gá bor, Morzsa Hor -
gászbolt Horgász-Zóna partnerbolt,
Nagyház Pince Borozó, Neckermann
Utazási Iroda (Békéscsaba), Ódium
Lottózó, OTP Bank Rt. Békési Fiók,
Öreg Gumis és Társa Kft., Papírbolt,
Péter Gábor szobafestő-mázoló,
Rutin Autós Isko la, Serlegcentrum –
Békéscsaba, Sipa ki Cukrászda, Szeki
Horgászbolt, Szent Lázár Alapítvány,
Trend Sport Bolt – Békés, Kossuth
u. 1., Vajda Tímea fodrász, Városi
Sportcsarnok (Békés), Vektor Kft.,
Vozár István egyéni vállalkozó (Bé -
késcsaba).

MÉDIAPARTNEREK: Békési Újság,
Békés Megyei Hírlap, Békés Mátrix.

Nehezen indult a 2010-es hor-
 gászév a Körösökön: egymást
követő áradások,  magas vízszint,
folytonos vízhozam, megközelít-
hetetlen vízpart – számomra is
kérdéses, hiszen ilyen sok időt rit-
kán tölt kint a medréből a Körös.

A horgászok egyéb holtágakat
és tavakat látogattak ezen idő-
szakban. Szerencsére az ívások jól
sikerültek a Körösökön, hiszen
májusban a kiárasztott árteret
vastagon ellepték az ivadékhalak
milliói, a felmelegedett vízben
bőséges táplálékmezőt találtak
kedvükre, ezen magas vízállás
minden halfajra kedvezően hat.

Június elején eljött az az idő,
mikor a víz optimálisnak bizo-
nyult, sajnos csak két hete volt
a horgászoknak, hogy a peca-
botjukat próbára tegyék. Ezen
időszakban a fogás is igen bősé-
ges volt, a Körös szinte bármely
pontján fenekező feederes mód-
szerrel sok kárász fogható a hor-
gászok örömére, ritka ez a hal-
bőség a folyónkon.

Sajnos  ismét áradás jött a
ponty tilalom végére,  szerencsé-
re már nem volt hosszú árhullám,
gyorsan elvonult, ezután szin tén
bőséges „haláldás” mu tat kozott a
Körösön: ragadozók és békés
halak egyaránt megjelentek. 

Remélem, a 2011 -es év hason-
lóan bőséges lesz halfogásokban,
és kívánok minden horgásznak
halban gazdag boldog új évet!

Szekerczés Sándor

HORGÁSZ 
ÉVAD-BÚCSÚZTATÓ


