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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken
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USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
NOV. 27 – DECEMBER 4.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
DECEMBER 4-11.
Turul Patika (Piac tér)
DECEMBER 11-18.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

Új igazgató a rendelőintézet élén
DR. GULYÁS ZSUZSANNA VEZETI AZ INTÉZMÉNYT
November végi testületi
ülésén döntött a képviselőtestület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet vezetőjének kinevezéséről. A beérkezett
két pályázat közül a képviselők egyhangú döntéssel
Dr. Gulyás Zsuzsanna belgyógyász főorvost választották meg határozatlan időre.
Az új pozícióját 2011. január
1-jétől betöltő szakember a
kecskeméti Katona József
Gimnázium elvégzése után
nyert felvételt a Szegedi Orvos-

tudományi Egyetem Általános
Orvosi Karára, ahol „summa
cum laude” eredménnyel végzett. Munkája korábban Békéscsabához kötötte, a városi
kórház I. Belgyógyászatán dolgozott kezdetben segédorvosként, majd a jeles eredményű
belgyógyászati
szakvizsga
megszerzése után alorvos,
később adjunktus lett. Meglévő
képzettségét később sikeres
nephrológiai (vesegyógyászati)
szakvizsgával és a Hypertónia
Gondozás Minősített Orvosa
címmel bővítette.

Dr. Gulyás Zsuzsanna
doktornő 2004 óta dolgozik
Békésen a rendelőintézet II.
Belgyógyászatán. 2005. február 1-től munkája mellett
ellátta az igazgatóhelyettesi
feladatokat is, majd 2010
június 1-től megbízott igazgató volt.

„Felelősség és megtiszteltetés”
INTERJÚ DR. PÁLMAI TAMÁS ALPOLGÁRMESTERREL

Még szokja új feladatkörét, és továbbra is elsősorban háziorvosnak tarja magát Dr. Pálmai Tamás,
aki pár hete városunk alpolgármestere. A polgármesteri hivatalban feladata mindenekelőtt az egészségügy és a szociális terület gondjainak „orvoslása”.
– Megszokta-e már új szerepkörét?
– Óriási felelősség és megtiszteltetés Békés város alpolgármesterének lenni. Teljesen
más munka ez, mint amit
eddig tettem. Nagyon kényes
köztes pozíció, hiszen a város

első számú vezetőjétől, a polgármesterről leosztott feladatokat kell elvégeznem, ugyanakkor helyettesítenem is kell
őt bizonyos esetekben.
– Orvosi munkáját zökkenőmentesen el tudja látni?
– Minden híresztelés ellené-

re változatlanul háziorvos vagyok, számíthatnak rám a
betegeim. Ahogy a rendelésnek vége, orvosi kötelességeimnek eleget tettem, akkor lépek elő városvezetővé. Hivatali időmet is ehhez szabtuk.
A polgármesteri hivatalban
kedden 11-16 óra, szerdán 1518 óra, pénteken 8-14 óra
között vagyok elérhető. Ebből
a szerda délután a fogadóóra,
amely szerencsésen egybeesik
a polgármester úréval.
Folytatás a 2. oldalon

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL

Közszolgáltatások díjairól
és vezetői kinevezésekről döntöttek
Rövid, alig több mint egy
órás ülésén fontos döntéseket hozott Békés Város
Képviselő-testülete
legutóbbi, november 25-ei ülésén. A képviselők két intézmény esetében a vezetői
pályázatokról döntöttek, és
meghatározták a jövő évben fizetendő közszolgáltatások díjait is.
A napirendi pontok közül
kiemelt figyelmet kapott a
2011. évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása. Nem emeli az
önkormányzat az idegenforgalmi adó és a kommunális
adó mértékét. Míg az előbbi
változatlanul 200 Ft vendégéj-

szakánként, utóbbi is marad a
tavalyi szinten, azaz 15000
forint évente. A vállalkozókat
érintő iparűzési adó mértékét
1,8 %-ról 2 %-ra emelte fel a
testület, így az igazodik a környező települések által megszabott mértékhez.
A testület meghallgatta és
elfogadta a Lisz Kft. beszámolóját az inkubátorház és a
kishajó-kikötő üzemeléséről.
Várta a dánfoki bérlő szokásos évi beszámolóját is, ám a
működtető többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget
kötelezettségének. A Dánfoki Üdülőközpont bérlője
levélben kérte meglévő szerződésének felbontását, ezt a

grémium támogatta. A békésiek által oly kedvelt ifjúsági tábor üzemelésével kapcsolatban a közeljövőben
várható döntés.
A testület új állattartási
rendeletet fogadott el, erre az
új, magasabb szintű jogszabályok változása miatt volt
szükség.
Minimális
mértékben
emelkednek jövőre a helyi
autóbusz-közlekedés díjai. A
Körös Volán Zrt-vel egyeztetve a jegyek és bérletek árai 3,8
%-kal nőnek 2011-ben. A
menetjegyek így 125 forintba,
az összvonalas bérlet 3280,
míg a tanuló- és nyugdíjas
bérletek 1090 forintba fognak

kerülni. A döntést a testület
egyhangúlag támogatta.
Döntés született a jövő
évben fizetendő víz- és csatornadíjakról is. A lakosságot
érintő tételek esetében a vízdíj
mértéke jövőre 189,20 Ft/m3,
míg a csatornadíj 306,30
Ft/m3 lesz.
Végül két intézmény esetében is vezetői posztokról döntött a testület. Dr. Gulyás
Zsuzsanna lett a rendelőintézet új főigazgatója, míg a
Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum igazgatói álláshelyére kiírt pályázat – egyes
jogszabályi változások miatt –
eredménytelen lett, azt újra ki
kell írni.

Jótékonysági koncert
az iszapkárosultakért
Mint
mindenki
tudja, hazánk bizonyos részét egy viszszafordíthatatlan katasztrófa, a vörösiszap-áradás teljesen
lakhatatlanná tette,
az ott élők szó szerint
mindenüket elveszítették. A Békés Városi Kulturális Központ is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely az
ország több városában eme ügy károsultjainak megsegítésére bontakozott ki. A kezdeményezés élére Balázs Fecó állt,
aki nemcsak zenei pályafutása révén ismert előadóművész,
hanem nevéhez számtalan jótékonysági megmozdulás is
fűződik. Többek között a sitkei kápolna helyreállításában
való közreműködés, melyért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.
Balázs Fecó egyzongorás szóló
előadói estjére szeretnénk meghívni Önöket a Békés Városi
Kulturális Központba december
12-én (vasárnap) 18 órától. A rendezvény célja segítségnyújtás a
vörösiszap károsultjainak.
Sajnos sokan úgy gondolják, „kicsik” ahhoz, hogy nagy
dolgokat ajánljanak fel, a lehetőségeik végesek, de összefogva a sok kicsi együtt az arra rászorulóknak a MINDENT
jelentheti. Az est folyamán fellép még az Ats & Renko
békési formáció is. A jegy ára: 2900 Ft/fő.
A rendezvény ideje alatt a szervezők emlékkönyvet helyeznek el, melybe a koncert látogatói leírhatják jókívánságaikat, a turné végén a befolyt összeggel együtt az emlékkönyveket is átadják.
Szervezők: Blue-Art-Team Kft., Békés Városi Kulturális Központ

Nagykövet járt Békésen
MEGALAKULHAT AZ AUSZTRÁLIAI
ÉS BÉKÉSI POLGÁROK EGYESÜLETE
A távoli ország nagykövetét
Izsó Gábor polgármester fogadta a Városháza nagytermében. A civil és egyházi szervezetek képviselői, a helyi képviselő-testület tagjain kívül
megjelent Békés Megye Önkormányzatának alelnöke is.

Hivatalos látogatáson most először járt Békésen Alex Brooking.

Kónya István hangsúlyozta,
hogy a kapcsolatfelvétellel –
amely a békési látogatás előtti
napon, Gyulán már megkezdődött – Békés megye értékeit, kincseit, gasztronómiáját
akarják megismertetni Brooking úrral.
A vendég magáról el mondta, hogy 1989-90-ben
egy éven át már élt Budapesten, és régi vágya volt,
hogy visszatérhessen Ma gyarországra, ahol most
hazájának nagyköveteként
dolgozhat. Mint megfogalmazta, az elmúlt 20 évben
sok minden megváltozott
nálunk, szemmel látható fejlődésen mentek keresztül a
kistérségek és városok.
Folytatás a 3. oldalon
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Előadás a cukorbetegek világnapján Mikor találkozhatunk a képviselőkkel?
világnapról. Ezúttal a meghívott előadó Dr. Gyimesi András, a Réthy Pál Kórház belgyógyász osztályvezető főorvosa, diabetológus volt, aki
több mint 30 éve dolgozik a
megye cukorbetegeinek korszerű ellátásáért. A „Cukorbetegség gyógyszeres kezelésének kockázata” című elő-

A Cukorbetegek Világnapja november 14-e, mert e
napon született az inzulin
egyik felfedezője, Frederick
Banting. Világszerte összejövetelek, megemlékezések hívják fel a figyelmet a cukorbetegségre. A Békési Cukorbetegek Egyesületet hagyományosan megemlékezik a

adását a betegséggel érintetteknek szánta.
A 2-es típusú cukorbetegséggel veszélyeztetettek a túlsúlyos, magasvérnyomásos,
magas vérzsírszintű személyek.
A túlsúly csökkentése, a dohányzás elhagyása, az egészséges táplálkozás bizonyítottan
csökkenti a rizikót.

Sokan látták a galambokat

Képviselő neve

Ügyfélfogadás időpontja

Helyszín

Izsó Gábor
polgármester

Havonta két szerda
14.30-15.30 óra

Polgármesteri Hivatal I. emeleti
dolgozószoba (Petőfi u. 2.)

Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester

Minden hónap első szerda
15-18 óra
Előzetes egyeztetés
66/411-011

Polgármesteri Hivatal I. emeleti
dolgozószoba (Petőfi u. 2.)

ifj. Balázs László
képviselő úr

Minden hónap utolsó szerda
15-16 óra
66/411-011

Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

Barkász Sándor
képviselő úr

Minden hónap utolsó péntek
15 óra
66/510-610

Békés-Drén iroda
(Petőfi u. 20.)

Mészáros Sándor
képviselő úr

Minden hónap utolsó előtti szerda
17-18 óra
30/688-1066

Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

Mucsi András
képviselő úr

Minden hónap első hétfő
16-17 óra

Polgármesteri Hivatal 5. sz.
iroda (Petőfi u. 4.)

Pocsaji Ildikó
képviselő asszony

Minden hónap első szerda
16-17
30/218-6486

Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

Vámos László
képviselő úr

Minden hónap utolsó előtti szerda
17-18 óra

Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

Erdős Norbert
képviselő úr

Minden hónap utolsó csütörtök
13-14 óra

Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

Blaskovits Péter
képviselő úr

Minden hónap első péntek
9-12 óra

Fidesz iroda
(Piac tér 3.)

Pataki István
képviselő úr

Minden hónap 3. hetében
szerdánként 16 órától

Polgármesteri Hivatal
(Petőfi u. 2.)

„Felelősség és megtiszteltetés”
INTERJÚ DR. PÁLMAI TAMÁS ALPOLGÁRMESTERREL
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Általános megelégedésre és
nagy sikerrel rendezte meg a
békési V 102-es Galambtenyésztő Egyesület kétévente
szokásos galambkiállítását. A
rendezvény az Amerikai
Óriásposta Fajtaklub, és a
King Klub „Alföld Kupa”
versenyével
színesedett.
Összesen 139 tenyésztő 965
galambját lehetett megtekinteni november utolsó hétvégéjén, a Karacs Teréz Tagiskola tornatermében.
– Ez a rendezvény a régió
egyik legnívósabb galambásztalálkozója. Nagyon elégedetett vagyok az aktivitással és a
verseny színvonalával –
összegzett lapunknak Kiss
János, a szervező békési egyesület elnöke. Külön kiemelte a
régiós kingtenyésztők amerikai rendszerű galambbírálatú
versenyét, és az Amerikai

AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK FOGADÓÓRÁI

A galambtartás népszerűsítését és a kisállatok szeretetére nevelést
szolgálta, hogy a kiállítást a gyerekek díjtalanul tekinthették meg.

Óriás fajtát tenyésztők külön
versenyét, amely színesítette a
kínálatot, és a megyén kívülről, sőt határon túlról, például

Aradról is Békésre csábított
galambtartókat, hogy minősíttessék állataikat és találkozzanak egymással.
Sz.K.

Folytatás a címoldalról
– A szociális és egészségügy az
ön felügyelete alá helyezett
terület. Mi a konkrét feladata?
– Ez igen nagy munkaterület, a családsegítő szolgálat
munkájával való összehangolódástól az árvaellátásig és
ápolási segélyig, a szociális
támogatásokig sok minden
ide tartozik. Most például
azon dolgozunk – bár ez nem
teljesen az én területem –
hogy felkészüljünk a jövő
januártól megváltozó közhasznú és közcélú foglalkoztatási rendszerre, hogy hatékonyan ki tudjuk használni a
bővülő lehetőségeket. A nemrégiben lezajlott élelmiszersegély-osztás pedig ráirányította
a figyelmet, milyen hatalmas
arányban jogosultak a segélyezésre a békési lakosok. Hatezren egy 21 ezer lakosú településen! Ez jelzi a feszítő szociális gondokat. Meg az is,
hogy az eddig lenézett használt holmit nem utasítják el,
hanem kérik. Számos ilyen
esetünk van. Fény derült arra
is, hogy nagyon sok gyerek
nem jut meleg ételhez hétvégenként. Izsó Gábor polgármester úr szívén viseli ezt a
problémát, és már dolgozunk
rajta, hogy a legszegényebbek
valami módon élelemhez jussanak.
– Milyen további tipikus
élethelyzetekkel találkozik?
– Szinte naponta szembesülünk, különösen a tél közeledtével, hogy a közműdíjak kifizetéséhez egyre több ember
kér segítséget. A hivatal szociálpolitikai csoportja maximális empátiával végzi a dolgát
ilyen esetekben, igyekszik
segíteni. Jól működik az adósságrendezési program is,
amellyel az adósságokból szabadulni nem képes családok-

nak könnyebbé válik az életvitelük. Egyfajta menedzseri
szemlélettel áttekintik a munkatársak az érintett család
bevételeit és kiadásait, önkormányzati segítség is jut, míg a
tartozások ütemezésével a
pénzek egyenesen a szolgáltatóhoz jutnak el. Készülünk a
segélyfaosztásra is, a korábbi
évekhez hasonló módon.
– Az egészségügy területén
a Rendelőintézet sorsa lehet a
legkritikusabb…
– A város vezetése ragaszkodik a Rendelőintézet megtartásához, akkor is, ha ez
heroikus küzdelmet igényel a
mai egészségbiztosítási rendszerben. A szakorvosok sokszor rendelési időn túl és
ingyen látják el a betegeket. A
teljesítményvolumen-korlát
ugyanis megszabja, hogy egyegy orvos mennyi beteget láthat el egy nap, a továbbiakért
nem kap a Rendelőintézet
pénzt. Ezzel a rendszerrel
szinte megszűnt az egészségügyben jól dolgozók premizálása is. Mindezek ellenére
ragaszkodunk a Rendezőintézethez, az egészségügy
komplexitásához, amely olyan
kincse a városnak és a térségnek, hogy arról nem mondhatunk le. A járóbeteg-szakellátó intézetnél most folyó felújí-

táshoz kapcsolódik egy
komoly informatikai fejlesztés, amely a betegek előjegyzését fogja segíteni. Ez egyrészt azt fogja jelenteni, hogy
nem kell majd órákat várni a
várókban, ugyanakkor viszont
várólisták alakulhatnak ki
vagy nőhetnek. Rövidesen a
tüdőgondozó intézet beköltözik a Rendelőintézetbe, míg a
reumatológia és mozgásterápiás szakrendelés igen modern
feltételek közé kerül, és a
fürdő is fel lesz újítva. Ezek a
közeljövő lényeges fejlesztései.
– A politikai kampány bizonyos jelek szerint nem ért
véget, csak csillapodott kissé.
Hogyan éli meg a személyét érő
újabb és újabb támadásokat?
– Nagyon sok higgadtság és
keresztényi szeretet kellett,
hogy az ember el tudja viselni
azt a sok szennyet, amit rá és
a családjára igyekeztek kenni
az utóbbi hónapokban. Ez ma
is folytatódik, hol a hamu
alatt, hol nyilvánosan, de
ugyanolyan alpári módon. Azt
szeretnék elérni a politikai
ellenfeleink, hogy éket verjenek a városvezetésbe, elsősorban a polgármester-jegyzőalpolgármester hármasába.
Mindezek a támadások azonban inkább az egységünket
erősítik.
Szegfű Katalin
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Csipkekiállítás és Karády-emlékest
„MINDIG AZ A PERC A LEGSZEBB…”
Éppen száz éve született a 20.
századi magyar filmművészet
egyik meghatározó alakja, Karády Katalin. A színésznőre
rendhagyó módon emlékezik a
Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. A december 10-én, pénteken, délután öt órakor kezdődő rendezvényen megnyitják
Dr. Pálmai Éva csipkekiállítását. Beszédet mond Csuta

Karády Alapítvány által rendezett énekverseny országos győztese. Műsorában olyan slágerek
hallhatók, mint a Hamvadó
cigarettavég, Valahol Oroszországban, Mindig az a perc,
Gyűlölöm a vadvirágos rétet.
Zongorán
közreműködik:
Gyöngyösi Barna (Szeged).
A rendezvény helyszíne a
Békési Galéria (Széchenyi tér
4.). A belépés díjtalan.

György festőművész, és fellép
Szeverényi Barnabás tanár.
Ezután „Mindig az a perc a legszebb…” címmel emlékeznek
Karády Katalin színművésznőre közismert filmjeinek részletei
segítségével Pocsaji Ildikó, a
Karády Alapítvány művészeti
vezetője szakértő kalauzolásával. Végül pedig Karády Katalin filmslágereivel fellép Soós
Enikő békési egyetemista, a

Nagykövet járt Békésen
MEGALAKULHAT AZ AUSZTRÁLIAI ÉS BÉKÉSI POLGÁROK EGYESÜLETE
Alex Brooking Békés megyében, egy városunkhoz közeli
tanyán élete első disznótorán
vehetett részt (erről az ese-

hogy a törökdúlás utáni újratelepülésnek 300. évfordulóját
jövőre nagyszabású sorozattal
ünnepli meg a város. Bemu-

FOTÓK: GAZSÓ JÁNOS

Folytatás a címoldalról
Külön köszönetét fejezte ki
Juhász Zoltán cukrászmesternek, aki már hosszú évek óta

A szándéknyilatkozatok aláírásával megalakulhat az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete.

tagja az Ausztrál-Magyar
Baráti Társaságnak, többször
járt a távoli, kontinensnyi
országban is, és jó kapcsolatot
ápol a nagykövet úrral. Tavaly
év végén már megfordult

ményről a Békési Újság közel
egy éve exkluzív tudósításban
és képriportban számolt be).
Izsó Gábor polgármester
mutatta be számára Békést.
Szólt a történetéről, kiemelve,

Ünnepi fénybe
öltözött a város
Advent első vasárnapjára a
helyére került a díszvilágítás a
főút mellett. Még szebb a
főtér, mint korábban, mert
piaci csarnokoknál hat jégcsapfüggönyt tettek ki az

ünnepek idejére. „Mindenki
Karácsonyfájának” a Mezei
utcán lakó Bélteki Lászlóné
felajánlását fogadták el, amit
a Bérház Posta előtt állítottak
és díszítettek fel.

Békés megkapta
a „Befektetőbarát” címet
Békés mintegy 27 településsel együtt 2010-ben részt
vett az ITD Hungary Zrt.
által szervezett „Befektetőbarát Településekért Programban”. A szervezet székházában adta át Dr. Becsey
Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért
felelős államtitkára, valamint
Denéné Tóth Marianna, az
ITD Hungary Zrt. vezérigaz-

gatója Békés Város Önkormányzata számára azt az elismerő oklevelet, amellyel
immár Békés is elnyerte a
„Befektetőbarát” minősítést.
Az esemény záró akkordjaként ünnepélyesen elindították azt a honlapot, amelyen a
települések által feltöltött
bemutatkozó anyagok láthatók és kiajánlhatók az esetleges befektetők számára.

tatta a műemlékeket, a nagyobb kulturális- és sportrendezvényeket, a turisztikai
adottságokat, a jövőre vonatkozó elképzeléseket, benne a
gyógyvízre épülő- és a kerék-

párturizmust, valamint a
Békést, Békéscsabát és Gyulát
összekapcsoló Közép-Békési
Centrum terveit, mások mellett a tarhosi zenepavilon wellnessközponttá alakításáról.
Büszkén ismertette az elmúlt
idők fejlesztéseit, valamint a
sajátosan ránk jellemző termékeket: hímzést, pálinkát, kolbászt, házi kézműves termékeket. Alex Brooking elismeréssel szólt a hagyományápolásról, melyben Békés példát
mutat, és szorgalmazta a
turisztikai célok kitűzését,
mert szerinte ez a térség érintetlenségével vonzó a távolabb
élőknek.
Ezután magánszemélyek és
civil szervezetek aláírták a
szándéknyilatkozatot a jövőben létesítendő Ausztráliai és
Békési Polgárok Egyesületének megalakításáról.
Ausztrália nagykövete később békési üzletemberekkel
ismerkedett meg, így ellátogatott a Békés-Drén Kft-hez, a
Békési Pálinka Zrt-hez és
Kovács István kolbászkészítő
vállalkozásához.
Sz. K.

A BÉKÉSI USZODA FELHÍVÁSA
A Békési Uszoda ezúton tájékoztatja vendégeit,
hogy az intézményben
2010. november 25. és 2010. december 9. között,
a kötelező éves karbantartás időszaka alatt
az üzemelés szünetel.
December 10-től frissen feltöltött medencékkel várja
az intézmény kedves vendégeit!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: nem
kaptunk jelentést.
Elhunytak: Zsigmond Jánosné (73 évesen), Bánszki
Pál (81), Vincze Imre (79),
Barta Ferenc (73), Domokos
András (81), Dávid András
(91, Kamut), Homoki István
(64), Mikó József (78, Bélmegyer), Kocsány Ferenc

György (5 hónapos), Debreczeni Mihály (46, Tarhos),
Guti Sándor (65), Kiripóczki
Lászlóné (85), özv. Molnár
Ferencné (90), Nagy György
(66), Bálint László (56).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Házasság, család
Pálmai
Tamás

„Az idei év örvendetes
változást hozott a kormányzati politikában. Az utóbbi
évek nemzet-, család- és
emberellenes kormányzata
látványosan megbukott, és
jó reményünk van rá, hogy
azon alapértékek, melyek
nélkül egész életünk üres és
semmirevaló, újra megérdemelt helyükre kerülhetnek.
Miként egy nagy katasztrófa után az alapok helyreállítása a legfontosabb feladat.
Nekünk, keresztényeknek
legfontosabb alapértékeink,
a házasság és a család intézményének az erõsítése jelentheti a legfõbb teendõt.
A KÉSZ meghirdette
ezért a „Nem papír, életre
szóló szövetség” címû elõadás-sorozatát. E sorozat
célja, hogy hiteles válaszokat adjunk a házasság, család, szeretet, és általában az
emberi kapcsolatok kérdésében leginkább kiszolgáltatott korosztálynak: a 1718 éves, végzõs középiskolai
hallgatóknak. Általános
tapasztalat ugyanis, hogy
az oktatási rendszer anyagi
és erkölcsi elzüllesztése, a
családok széthullása, a bulvármédia által támasztott
hamis idolok és celebek világában az amúgy is folyamatos kétségek között bolyongó fiatalok egyre nagyobb számban tévednek
el. Fokozódó iskolai erõszak, a szexualitáshoz való
viszony devianciáinak terjedése, a házasságkötések –
ebbõl következõen a gyermekszülések – számának
csökkenése azok a jelenségek, melyek megmutatják,
milyen komoly hatásai vannak a rombolásnak, és
mennyire nagy szükség van
arra, hogy jó példával elöljárva hiteles és autentikus
válaszokat kapjanak a jóra
igenis fogékony és csak egy
kis biztatásra váró fiatalok.
Szövetségünk levélben fordult az ország valamennyi
középiskolájához, várva a
jelentkezéseket elõadássorozatunkra.” (Dr. Osztie
Zoltán elnök)
Az elõadások gerincét az
alábbi tematika képezi: 1.
A házasság, mint jogi entitás. Ismertetjük a házasságot mint intézményt, annak kánonjogi, és polgári
jogi szabályozását. Bemutatjuk a házasság emberi,
társadalmi alapjait, célját,
hogy segítsük a napjainkban tapasztalható kettõs-

ség-hármasság (egyházi –
„polgári” – azonos nemûek
„házassága”) között az eligazodást. 2. A házasság
mint partnerkapcsolat. Ki
kicsoda a házasságban?
Mik a partnerség alapjai?
Melyek az egyes nemek szerepei? Mik a társadalmi
sztereotípiák, és vajon boldogabbak lettek-e az abban
részt vevõk e sztereotípiák
lerombolásával? Bemutatjuk: a házasság férfi és nõ
kölcsönös szerelmen, szereteten és tiszteleten alapuló
kapcsolata, amelyben partneri viszonyt kell kialakítani a másik féllel. 3. A házasság érzelmi alapjai. Itt különbséget teszünk szerelem,
barátság, szeretet, tisztelet
között, és meghatározzuk
ezeknek az érzelmeknek a
szerepét a házasságban,
hogy a kamaszkorban igen
komoly érzelmi változásokat, viharokat átélõ fiatalok
kapaszkodókat kapjanak:
egyes, általuk megélt érzelmeket hová tegyenek életükben, és felkészülhessenek
a késõbbiekben érzelmeik
kezelésére, alakítására. 4. A
házasság mint szövetség. A
házasság létrejöttekor olyan
szövetség jön létre az abban
részt vevõk között, amely
életre szóló, kizárólagos,
mással nem pótolható és
meg nem ismételhetõ. Bemutatjuk: a szentségi házasság Isten és ember szövetsége. Alapja a szerelem,
célja a szeretet többszörözése. A szövetség egész életre szól, az abban részt vevõk között létrejövõ kötelék többé nem szûnik meg.
5. A házasság és a szexualitás. A szexualitást gyakorlatilag kontroll nélkül „fogyasztó” fiatalok figyelmét
felhívjuk a szexus és az érzelmek közötti kapcsolatokra, a szexualitás funkcióira a partnerkapcsolatban. (A szexualitás egy
nyelv, mely arra szolgál,
hogy a testek is kifejezhessék a lelkek közötti szeretetkapcsolatot.) 6. A házasság és a gyermekvállalás. Itt
a gyermekvállalás céljáról,
nehézségeirõl és örömeirõl
esik szó. Felvetjük a gyermekáldásra való felkészülés, a gyermeknevelés körüli kérdéseket. 7. A házasság
és a család. Itt bemutatásra
kerül az a szövedék, amely
egységében a nemzetet alkotja. Ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy létezésünk
nem önmagában és nem
önmagáért való. Életünket
családunk tagjaival éljük,
minden döntésünk, cselekedetünk befolyásolja a
velünk élõk döntéseit, cselekedeteit.
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A Békési Kistérségi Iskola
Dr. Hepp Ferenc Tagintézményében a szülők és nevelők további jó együttműködése érdekében a szülők foga-

dására tárgyalót alakítottak
ki. A helyiség bútorzatát a
közelmúltban megrendezett
Őszi Bál bevételének egy részéből vásárolták meg. Terveik megvalósításához nagy-

ban hozzájárult a Csuta
György festőművész által felajánlott nagy értékű festmény, melyet árverés útján
értékesítettek. Köszönetet

mond az iskola szülői közössége és nevelőtestülete Csuta
György festőművész úrnak,
Barkász Sándor képviselő úrnak, a bál fővédnökének, valamint a BÉ-KIS Kft.-nek. 

Több mint tíz évet várt az önkormányzati bérlakásra
ÖNZETLEN EMBEREK SEGÍTETTEK TALPRA ÁLLNI A HAJLÉKTALAN ASSZONYNAK

Hányatott életet élt eddig az 53 éves Prisztavok
Andrásné, ahogyan sokan ismerik, Gizi. Élete
talán most juthat nyugvópontra, amennyiben él a
neki felkínált eséllyel, hogy rendezze dolgait a
hosszú várakozás után végre számára kiutalt
önkormányzati bérlakásban.
Giziék heten voltak testvérek, és ő legidősebbként csak
négy osztály tudott kijárni.
Korán munkába állt, 18 évesen pedig férjhez ment. Nem
volt boldog a házassága, tíz év
múltán válással is ért véget –
ahogy lapunknak elmesélte.
Kevéssel ezután került hajléktalanszállóra. Házasságon kívüli kapcsolatból ekkor már
volt két gyermeke is, akiket
állami gondozásba kellett adnia. Már nagykorúak, de nem
akarják felvenni a kapcsolatot
anyjukkal. Gizi éveket töltött
el a szállón, majd kegyelemkenyéren hol itt, hol ott éldegélt.
Volt időszak, amikor egy melegház végében húzta meg
magát, ez volt élete mélypont-

ja. Utcán is éjszakázott, majd
albérletben lakott. Közel 11
éve már, hogy beadta igényét
egy önkormányzati bérlakásra, melyet végül idén szeptemberben utaltak ki neki.
A Kossuth utcai lakás berendezése újabb feladatot jelentett a mindössze 27 ezer forintos rokkantnyugdíjból élő
asszonynak. Segítő kezet békési keresztény szervezetektől
és magánszemélyektől kapott.
Segítségükkel tudta a picike
fürdőszobából, konyhából, aprócska élelemtárolóból és egy
nagyobb szobából álló bérlakását kimeszelni, bebútorozni,
berendezni, egyáltalán lakhatóvá varázsolni. A „lakásavató
ünnepségen” – amelyen mind-

A SZERZŐ FELVÉTELE

Szülői fogadó lett
bál bevételéből

Mindent, amim csak van, adományként kaptam – mutatja Prisztavok
Andrásné Gizi.

ezt a segítséget jótevőinek
megköszönte – elhangzott,
hogy szinte csodás módon jött
egyik felajánlás a másik után,
míg végül takaros lett a lakás.
Az ünnepségen Krizsanyik
Győző lelkipásztor és Békési
Endre, az Építő Követek
Misszió vezetője is kiemelte,
hogy a kapott segítséget értékelnie és becsülnie szükséges
Gizinek, mert ilyen esélyt csak
egyszer kap az ember. A jövő

dolga tehát, hogy kicsiny jövedelmét beosztva igyekezzen
megélni otthonában. Mivel
sokan ismerik a sorsát a városban, most alkalma van megmutatni, hogy van kiút a
nehézségekből, és a melységekből talpra tud állni. Segítőire ezután is számíthat,
hogy élete első önálló otthonát
nehogy valami módon elveszítse Prisztavok Andrásné.
Szegfű Katalin

Elment a földönkívüli,
avagy felismerjük-e a köztünk élő angyalokat?

VILÁGSZTÁROK
Szíve mélyén valószínűleg mindenki vágyik arra, hogy egyszer világsztár legyen belőle. Világsztár, aki fényesen ragyog a
sötét éjszakában, és mindenki csodálja-irigyli valamiért.
Alig lépett még színre Jézus nyilvános szolgálatával, amikor
egyszer azzal a meghökkentő kijelentéssel fordult hallgatósága
felé, hogy ők világsztárok. Alapvetően olyanok hallgatták, akiket nem csupán Jézus cselekedetei érdekeltek, hanem az is, hogy
mit mond. Nem sokkal az események előtt ugyanis nagy népcsődület támadt, mert Jézus sok beteget meggyógyított. Ennek
hamar híre ment a környéken, és beindult a kórházturizmus…
Fizikai szükségei betöltetésével a tömeg nagy része hazament,
nem érdekelte őket, milyen mondanivalója van Jézusnak.
Akik maradtak – valószínű több ezren –, rövidesen azt hallották, hogy ők a világ világossága. Nem a Nap, mert abból
csak egy van, hanem a csillagok. Világsztárok. Nem ez volt a
látható valóság még, de Jézus nem csak azt látja, ami vagyunk,
hanem azt is, amivé válhatunk.
Néhány év elteltével az ezrekből százhúszan valóban a világ
világossága lettek. Mindvégig kitartottak. Csak rajtunk múlik,
hogy világsztárok leszünk-e!
Makovei Róbert, lelkész

Éppen ma egy hónapja,
hogy Ficsór Ottó itt hagyta
Békést, a családját, a barátait
és végleges otthonába költözött. Bizonyára nagyon sokan
ismerték. Naponta láthattuk
őt leginkább kosarakkal,
szatyrokkal megpakolt kerékpáron közlekedni – sőt cikázni
– a kertek, a piac és a lakhelye
között. Fején általában különös – az időjáráshoz igazodó –
sapka, arcán mindig mosoly
és nyugalom.
Körjáratainak eredményeképpen postaládánkban gyakran találtunk egy-egy szép
színes naptárt, lelki értéket,
vigasztalást hordozó könyvet,
kerítésünkre akasztva (nejlon
zacskóban) gőzölgő főtt vagy
pattogatottkukoricát, forró
sülttököt, ajtónk előtt, a legváltozatosabb edényben, kosárban – krumplit, gyümölcsöt, zöldséget.

Ha bajba jutott emberről,
válságos társadalmi helyzetről
értesült - a kétszer ad, ki gyorsan ad elve alapján - ő volt az
első, aki segített, azzal, amivel
éppen tudott, legyen az akár
pénzadomány vagy épp egy
zsák krumpli. Nélküle nem volt
a városban plakátragasztás szórólapozás, kopogtatócédulagyűjtés, nem volt városi takarítási akció.
Mindenhova odaért, legyen
az a kertbarátok összejövetele,
a KÉSZ által szervezett elő-

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.

adás, nemzeti ünnepek városi
rendezvénye, egyházi ünnep
vagy könyvvásár. Ezek esetében még az sem számított
neki, hogy az ország épp mely
részében van kiemelkedő jelentőségű alkalom, a távolság
számára nem volt akadály!
Mindig sietett, gyorsan és
keveset beszélt. Mondatainak
értelmezése, azok tömörsége
miatt, olykor több napos
intellektuális munkába került
számunkra, s előfordult, hogy
csak pár nap múlva „esett le”
mire is utalt Ottó.
Ki is volt ő? 1970-ben házasságkötése révén költözött
Orgoványból Békésre. 1975ben, már két kisgyermek
édesapjaként, súlyos közlekedési baleset következtében
hónapokig élet-halál között
lebegett. A balesetből eredő
károsodások 35 éven keresztül
kísérték. Sok szenvedését pa-

nasz nélkül hordozta, sőt hihetetlen munkabírásával fedte
el azt mások előtt.
Az ÉLET igenlésével, a
segíteni akarásával fejezte ki
szeretetét Isten teremtett
világa, kedves hazája, a két
település irányába, ahol élt és
dolgozott. Szerette a természetet, a termőföldet, amelyen
sokat fáradozott. Szerette az
embereket. Mindenkihez volt
egy jó szava, mosolya. Jó
kedéllyel és egészséges humorérzékkel, öniróniával rendelkezett.
Megelégedett, boldog ember volt.
Honnan volt mindehhez
ereje? – a teremtő Istentől
kapta, akihez szíve utolsó dobbanásáig hűségesen ragaszkodott. A „földönkívüli” ember
célba ért.
De ki lesz munkájának folytatója?
khkl
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Pacta sunt servandal

sorstársaink élete színesedjen,
ne szűküljön be a négy fal
közé. A tagdíjakból befolyt
összeget mások megsegítésére
fordítjuk. A Polgármesteri

tartunk ügyfélfogadást, így
segítjük az ottaniak munkáját. Ezt a feladatkört Bróda
Istvánnéval, a helyettesemmel közösen látjuk el. Az én
dolgom a különböző tevékenységek koordinálása, ellenőrzése, kapcsolattartás az
emberekkel, hivatalokkal,
civil szervezetekkel, meg
amit egy-egy adott helyzet
megkíván. A legfőbb cél számomra megvédeni az emberek érdekeit, ha kell, harcolni

Hivatal Petőfi u. 4. szám alatti épületének 9-es irodájában
keddi és pénteki napokon 9től 12 óráig ügyfélfogadást
tartunk a könnyebb elérhetőség érdekében.
– Mint az egyesület elnökének, önnek mi a feladata?
– Az én feladatom a sorstársaimat összefogni. Nemcsak a békésieket, hanem kamutiakat, tarhosiakat, bélmegyerieket, vésztőieket is.
Sőt már Mezőberényben is

értük. Mivel 1980 óta magam is rokkantnyugdíjas vagyok, maximálisan át tudom
érezni a helyzetüket, meg
tudom érteni a problémáikat. A budapesti MEOSZ
elnöke, Hegedűs Lajos a 20
éves jubileumunkra az
„Ember és emberért” kitüntetés bronz fokozatát adományozta nekem a munkám
elismeréseként. Ennek szellemében szeretném továbbra is
végezni a tevékenységemet

Az adott szó kötelez, még akkor is, ha önmagának
adja az ember. Jól tudja ezt Laukó András, a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
békési csoportjának 54 éves elnöke is, és teszi, mit
tennie kell. Nyílt tekintetű, határozott fellépésű
interjúalanyom talán éppen ezért szívesebben
beszél egyesületi munkájáról, mint önmagáról.
– Mit kell tudni az egyesületükről?
– A mozgáskorlátozottak
megyei egyesületének 1984ben lettem a tagja, két évvel
későbbtől békési megbízottja.
A helyi szervezet 1992 óta
létezik. Az induló taglétszámunk mindössze 67 fő volt, ez
mára 1100 főre duzzadt. A
mozgáskorlátozott emberek
érdekében, védelmére, támogatására, a mindennapi életük
megkönnyítése érdekében
dolgozunk ma is. Tudunk
segíteni a lakás akadálymentesítésében, hogy fogyatékossági támogatásban részesülhessen vagy közlekedési támogatásban, természetesen az
önkormányzat közreműködésével. Az egyesületnek mozgáskorlátozottak a tagjai, de
pártoló tag bárki lehet. Van
alapszabályunk, ami mindenkire vonatkozik, az éves tagdíj
1200 Ft személyenként, ennek fejében jár a szolgáltatás.
Segítünk az ügyek intézésében (pl. támogatások kérvényezése), programokat szervezünk (pl. vacsorák, ünnepségek, gyógyfürdőbe utazás),
ezzel is lehetővé téve, hogy

az egyesületnél, természetesen társadalmi munkában.
– Ez így elsorolva is soknak
tűnik. Milyen Laukó András,
az ember?
– Tősgyökeres békési vagyok. A családomat a feleségem, Éva, a gyermekeim,
András és Éva, és a négy unokám, Adrián, Annabella,
Dzsesszika és Melinda jelentik. Elfogadják és segítik a
munkámat, megértik, hogy
szükség van erre. Bár annak
nem örülnek, hogy keveset
vagyok otthon. Elfoglalt vagyok, de mindig marad szabadidőm, mert úgy osztom be
a munkát. Ha tehetem, nagyon szeretek horgászni és
főzni. A horgászásban a csend,
a nyugalom, a friss levegő az,
ami pihentet. A főzésben
pedig nekem az a szép, hogy
másoknak is nyújthatok kulináris élvezetet, és szívesen
mérem össze ebbéli tudományomat másokkal a főzőversenyeken. Hobbim még a hegesztés is. Bármit megcsinálok, amit lehet fémből (pl. üstházat), mindent, ami a másik
két hobbimhoz szükséges.
Távlati terveim nincsenek,
nem vágyom nagy dolgokra,
mindig a helyzet hozza a megoldást. Elégedett vagyok szerény életünkkel, bár némi
anyagi támogatás ránk férne.
Gugé
Az év utolsó lapszámában
interjút közlünk Dr. Pálmai Éva
orvossal.

A MÉZ VITAMINFORRÁS, GYÓGYSZER
ÉS KOZMETIKUM 1. RÉSZ
Ma, a természetes élelmiszerek reneszánsza idején egyre
többen fedezik fel ismét a méz jótékony hatásait, és a
cukor helyett mézzel édesítik táplálékaikat. A méz ugyanis nem egyszerűen élelmiszer, hanem vitaminokban és
ásványi anyagokban gazdag táplálék, gyógyszer és kozmetikum is egyben. Olyan sokoldalú anyag, amely segíthet az
egészségesebb életmód kialakításában. Felveszi a harcot a
baktériumokkal, segíti az emésztést és a vízkiválasztást,
nyugtató hatású és külsőleg sebkezelésre is alkalmas.
A méz egyike legősibb élelmiszereinknek, már az
ősember is ismerte és használta. Az ókorban már termelték is a mézet, sőt a méhészet hazai története is mintegy két és félezer évvel ezelőtt kezdődött. A méz és a
méhek mindig is fontos szerepet játszottak életünkben,
ma hozzávetőleg 17 ezer méhész gondoz több mint 800
ezer méhcsaládot hazánkban.
A méhek rendkívül fontos szerepet játszanak sok növényfaj, köztük számos gyümölcsfa beporzásában, miközben a virágok nektárját begyűjtik.
Folytatjuk…
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A családi adórendszer és a részmunkaidős foglalkoztatás
támogatásának bevezetésén túl újabb kormányzati intézkedés ismeri el a dolgozó anyákat. A kormány a nők számára biztosít kedvezményes nyugdíjazási lehetőséget.
Január elsejétől valamennyi nő számára 40 év munkaviszony után teljes összegű öregségi nyugdíj jár, ebbe beleszámít a gyermekneveléssel töltött idő is (terhességi gyermekágyi segély, GYES, GYED, gyermeknevelési támogatás folyósítási időszaka), legfeljebb 8 év időtartamban. Az
intézkedés 2011-ben 24 ezer nőt érint. Az intézkedés célja
a nők munkaerőpaici és családi helytállásának elismerése,
így a tanulmányokkal töltött időszak, a munkanélküli
ellátás ideje, valamint az ápolási díj folyósításának időszaka a 40 éves munkaviszonynak nem képezi részét. A kedvezményes nyugdíjazási lehetőség a kormány reményei
szerint elő fogja segíteni az érintett nők további családi
szerepvállalását, ezzel együtt pedig javíthatja a fiatalabb
gyermekes anyák munkaerőpiaci részvételének feltételeit
is. A kormány emellett a részmunkaidőben dolgozó nők
után fizetendő társadalombiztosítási járulék 27 százalékról
20 százalékra történő csökkentésével is támogatja, illetve
elismeri a dolgozó anyák kettős helytállását.

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)
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4990,14257 Ft/l

Békési
Prémium
Pálinkák
Díszdobozban,
2 kehellyel
- Vörösszilva
- Cseresznye
Alk.: 40%
0,35 L

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

A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Békéscsabán 63 m2 alapterületű, kétszobás, vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel olcsón eladó.
Tel.: 30/48-63-178.

INGATLAN

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.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Kis ház nagy telekkel eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. Békés, Kopasz u. 10. Érdeklődni délután három után a Gagarin u. 32. vagy a
Mátyás király u. 20. alatt. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen a Táncsics utca 8. sz. alatt 675
m2-es telken háromszobás, félkomfortos
régi parasztház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
A békési homokbányánál levő 3-as horgásztónál igényesen kialakított horgászhely eladó. Érd.: 20/448-57-60.
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.
Kisebbfajta parasztház eladó. Érd.: Szabadkai 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, hőszigetelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel, ráfizetéssel. 30/267-15-07.
Békésen a belvárosban négyszobás, kertes ház garázzsal, melléképületekkel, két
generáció számára, vagy vállalkozásnak
is kialakítható eladó. Némi tatarozásra
szorul, gáz és központi fűtéssel. Érd.: 30/
260-54-21.
Békésen kétszobás, téglaépítésű családi
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Kétszobás ház a bánhidai részen eladó.
Központhoz közel. Érd.: 20/438-60-00.
Teljesen felújított földszinti lakás eladó.
Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.:
30/518-07-28.
Csendes környezetben, összkomfortos
téglaház áron alul eladó. Két szoba +
nappali két bejárattal. Érd.: 70/360-50-36.
Vásárszél u. 7/B-ben I. emeleti, egyszobás
lakás eladó. érd.: 30/314-94-22.
Elcserélném kétszobás kertes házamat
lakásra második emeletig. 20/47-39-541.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Bánhidán kétszobás ház olcsón eladó
központhoz közel. Érd.: 20/437-57-72.
Szép állapotú kétszobás ház eladó
Tarhoson. Tömblakáscsere is érdekel.
Érd.: 66/429-003.
Békésen a Fáy utcában második emeleti
másfélszobás lakás reális áron eladó.
Érd.: 20/452-35-97.
Háromszobás ház Békéscsabán (Jaminában) eladó. Érd.: 20/521-95-04.
A Baky utcán II. emeleti, 50 m2-es, egyszobás, erkélyes, alacsony rezsijű lakás
eladó. Érd.: 20/26-50-155
Borosgyáni 1-es horgásztavon tórész
eladó. 70/77-34-336.
A várostáblától 3 km-re Borosgyánban
tanya eladó. Víz, villany van, közel a kövesúthoz. Egy hold föld van hozzá. Csere
érdekel. 30/97-26-137.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Gát utca 26. szám alatt. Érd.:
Gát u. 33. alatt. Tel.: 20/59-99-102. Irányár:
5,5 millió Ft.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Kölcsey u. 20. alatt összkomfortos családi ház, parkosított udvarral eladó. Ár: 6
millió Ft. Érd.: 30/34-58-311.
Üzlethelyiség eladó Mezőberényben, Fortuna tér 2. alatt, 45 m2, összközműves.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/21-99-705.
Békésen kertvárosi részen eladó 2,5 szobás,
55 m2-es, egyedi gázkazános, erkélyes lakás. Hasonló értékű, normál belmagasságú
békési családi házra is cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.
Kétszobás, összkomfortos ház bútorozottan eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 30/6921-934. Irányár: 6,8 millió Ft.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Békésen a Fáyn 1 + 2 félszobás, második emeleti lakás eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/483-93-03.
A Kalász u. 21. alatt összkomfortos, kétszobás, kemencés családi ház parkosított
udvarral eladó 8 millió Ft-ért. Érd.: 30/
345-83-11.
120 m2-es 3,5 szobás kertes ház sürgősen
eladó. Békés, Szigetvári u. 22. Irányár: 8
millió Ft. Érd.: 20/36-29-690.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Karacs Teréz utcában kétszobás lakás eladó. Irányár: 8,9 millió Ft.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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: DECEMBER 7. KEDD 12 ÓRA.

Békési
Prémium
Pálinkák
Díszdobozban,
2 kehellyel
- Málna
- Cigánymeggy
Alk.: 40%
0,35 L

580,-

Villányi borok
Kovács Pincészet
Kékfrankos száraz,
Pinot Noir száraz
0,75 L
(ü.: 40 Ft)

773 Ft/l

116,230 Ft/l

490,653 Ft/l

5390,15400 Ft/l

- Siklósi Hárslevelû
- Villányi Chardonnai
0,75 L
(ü.: 40 Ft)

Apróhirdetések
Tel.: 20/424-09-53.
Békésen téglaépítésű, második emeleti,
erkélyes, tehermentes, 64 m2-es lakás,
csendes környezetben, mindenhez közel,
sürgősen eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.:
30/299-31-46.
Békésen Magyar u. 5. szám alatti 2,5 szobás, étkezős, bővíthető családi ház eladó.
Békéscsabai csere is érdekel. Irányár: 9,9
m Ft. Érd.: 30/470-94-59.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel 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 háromszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt
igényesen kialakított zsalugáteres, tetőtér
beépítéses épület, berendezve, szép
telekkel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért.
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Jó karban lévő szép házamat eladnám 12
millió Ft-ért. Tel.: 30/578-31-81.
Kétszobás + nappalis családi ház melléképületekkel és garázzsal eladó a Kereszt
utcában 12,9 millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Kétszintes, szépen felújított, kétszintes,
3,5 szobás, két fürdőszobás ház eladó
vagy kisebbre cserélhető a malomvégesi
részen. Irányár: 13 millió Ft. 8-9 millióig
ingatlant beszámítok. Érd.: 30/97-26-137.
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 összkomfortos családi ház kiadó. Tel.: 70/538-56-30.
Albérlet egy személynek kiadó. 70/40850-14.
Ház kiadó a Tárház utca 36. alatt. Hagyjon
a postaládában üzenetet.

KERT
Kert eladó a Malomasszonykert részen, a
járdás dűlőtől nem messze. 1486 m2
alapterületű, bekerített gyümölcsös fúrt
kúttal. Rajta lévő, fűthető téglaépület,
szigetelt tetőtérrel, pincével, árammal
ellátva. Érd.: 30/82-41-570, vagy pppandras@citromail.hu.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Békés-Borosgyánban 3 hektár föld tanyával eladó. És egy új aggregátor is. Tel.:
30/667-45-84.
Rosszerdőn zártkert eladó. Faház, víz, villany van. Érd.: 66/634-372.
Nagykert szélén 1,2 hektár szántó lucernás, félig bekerített, villany lehetőséggel eladó. Tel.: 20/493-32-24. Békés,
Hídvégi u. 23/1.
Malomasszonykertben 1532 m2 zártkert
gyümölcsössel, téliesített téglaépülettel
eladó. Fúrt kút, villany van. Érd.: 66/412424, 20/941-98-92.
Sebők kertben bekerített zártkert eladó.
Ház, ásott kút, villany, gyümölcsfák vannak. Érd.: 66/416-747.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson Robogó, Simson Schwalbe, és
Simson S53 kismotorok kitűnő állapotban
eladók. Tel.: 70/538-56-30.
Karambolos, bontásra váró autót vásárolnék ingyenes elszállítással. Tel: 20/55303-09.
Opel Astra 14. -es benzines (szervós, két
légzsák), friss műszakival, téli gumival
eladó. Érd: 0036 30/756-93-06, délután.
Maruti friss műszakival eladó vagy haszonállatra cserélhető. Tel.: 0630/246-96-79.
Traktor utánfutóval 50 ezer Ft-ért eladó.
20/416-91-17.
Opel Corza 14. -es, légzsákos, 116 ezer kmrel, 16 hónap műszakival eladó. 30/55453-66.

ÁLLAT
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők.
20/293-30-83.
160-300 kg közötti, tápmentes húsjellegű
hízók és választási malacok eladók. Tel.:
30/433-79-89.
2 db hatéves játékos mopsz szuka kedvencnek eladó, vagy cserélhető mosógépre, mosogatógépre, számítógépre,
laptopra, elektromos kerékpárra, elektromos láncfűrészre, fagyasztóra, 2 db shih
tzu kiskutyára. Érd.: 30/20-13-754.
6 éves pej kanca és jó állapotban lévő
gumiskocsi eladó. Érd.: 30/670-29-83.
Kb. 200 kg-os hízó eladó. Érd.: 20/94198-92, 66/412-424, 17 óra után.
Hizlalt hápogós kacsa, és néma kacsa
eladó. 30/592-64-65.
Nagysúlyú hízó eladó. 70/632-95-91.
200 kg-os hízó eladó. 66/634-920.
Póni kanca eladó. 70/222-10-48.
Hagyományos takarmánnyal tartott hízó
eladó. Érd.: 66/634-708.
Eladó 1 pár kacagó gerle 2500 Ft-ért.
30/89-09-983.
Süldők és hízók eladók. 30/856-25-20,
30/495-50-33, 66/415-395.
200 kg súlyú sertés eladó. Hasítva is.
Békés, Mikszáth u. 8.

TÁRSKERESÉS
Káros szenvedélytől mentes páromat
keresem. Legyen családcentrikus, szeretetre vágyó és adni akaró férfi. Iszákosok,
kalandorok ne hívjanak. Én 50-es, elvált
szőke asszony vagyok. Tel.: 30/97-26-137.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Gyakorlattal rendelkező autószerelőt
felveszek. Tel: 20/553-03-09.
Betegápolási, idősgondozói gyakorlattal,
referenciákkal munkát keresek. 66/634384, 70/517-41-31.
Házaspár bármilyen alkalmi munkát
keres. 70/401-81-89.
Takarítói munkát keresek. 70/360-94-92.
Takarítói, gyermekfelügyelői, idősgondozási munkát keresek. 70/401-82-00.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Leszázalékolt férfi bármilyen alkalmi
munkát: éjjeliőri, kőműves, karbantartó, udvaros, asztalos vagy lakatosműhelyi segédmunkát, ásást, kerti munkát keres. Tel.:
30/299-31-46.

Steffl sör
0,5 L
(ü.: 25 Ft)

EGYÉB
Thermotéka 20-as gázkazán eladó. Érd.:
30/32-63-629.
Eladó régiségek, könyvek, rádiók, kisbíró
dob, öngyújtók, kristály csillár, üveg csillár,
asztali lámpa, őzagancsok, vegyes tüzelésű
kazán hőfokmérő eladó. 30/260-54-21.
Ágyneműtartós, ágyazható 3+2+1-es
ülőgarnitúra új állapotban családi okok
miatt eladó. Irányár: 180000 forint (új ára
230 ezer). Tel. 30/533-3653
Dióbelet keresek megvételre, érte megyek.
70/24-35-846.
500 m2 könnyűszerkezetű tűzihorganyzott
szín eladó vadonatúj állapotban, csavarokkal és tartozékokkal együtt. 20/553-03-09.
Jó állapotban lévő IKEA-s két személyes
heverő 10 000 Ft-ért eladó. 20/553-03-09.
2-4 méterig luc- és ezüstfenyők eladók.
Tel.: 30/433-79-89.
Kiváló minőségű, szép színű őrölt paprika
eladó 2800 Ft/kg. Érd.: Kecskeméti u. 31.
minden nap 15 óra után. 70/218-29-68.
Háromégős gáztűzhely, kétéves, keveset
használt eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
hálószoba tükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Vezetékes, üzemképes gáztűzhely 5 000
Ft-ért eladó. Tel: 30/467-13-39
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.
Egy darab fürdőszoba ablak beüvegezve
eladó. 30/260-54-21.
Eladó vízszivattyú, vízcsapok, valamint
szövőszék, jó állapotú örökégő kályha, 19
soros aprómagvetőgép, amik haszonállatra is cserélhetők. Tel.: 30/246-96-79.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
2 db 15 colos monitor eladó. 30/20-13-754.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcserép, faanyag, hulladékfa tüzelőnek. Kétkerekű kézikocsi, rotakapa utáni pótkocsi,
demizsonok, tölgyfa kádak, ablakok. Tel.:
20/472-96-58.
Eladó: újrarakott cserépkályha, varrógép,
asztal. 30/592-64-65.
Eladó: 2 db 50 literes kosarasüveg, valamint
szobapáfrány, leánderek minden méretben.
Tel.: 66/416-144. Békés, Deák f. u. 39.
Csempekályha eladó, vagy hízóra, kukoricára cserélhető. 30/537-87-35.
Ősszel vágott 5 db egészséges cseresznyefarönk, 160x40 cm-es eladó. 20/46325-33.
Eladó lovaskocsi, egyfejes lovaseke, ekekapa, kéttáblás fogas húzóval. Érd.: 66/
634-304, 15 óra után.
Hévér emelőt keresek megvételre. 70/4347-201.
Hálószobabútor, konyhabútor és ülőgarnitúra eladó. 20/584-36-01.
4 db bontott öntöttvas fürdőkád, 1 db
ötmázsáig mérő tolósúlyos mázsa, cirkolafűrész 500-as motorral (3 fázisú) eladó.
Tel.: 30/293-27-51.
Olajradiátor eladó. Irányár: 9500 Ft. Tel.:
30/287-78-99.
Alig használt kerek hálós járóka eladó.
érd.: 30/694-61-95.
Eladó: 552E MTZ háromfejes eke, búzavetőgép, 21 soros kultivátor. Érd.: Libazug
u. 38. Tel.: 20/230-54-76.
Elvihető pár apró jószágért egy barna
fotelágy, régi Energomat mosógép, és sok
egyéb dolog. Ruhák, cipők, gyermek és
felnőtt méretben. Megegyezünk. Tel.:
30/97-26-137.

Rossz akkumulátort, villanymotort veszek.
Tel.: 30/230-58-53.
Rossz akkumulátort veszek. 20/463-65-89.
4 db téligumi felnivel eladó. 70/632-95-91.
Eladó: 1 db vitrines szekrény hatezer Ftért, 1 db akasztós szekrény ugyanennyiért. 20/416-91-17.
Eladó: régi típusú rekamié, 2 db fotel +
asztal 12 ezer Ft-ért, Textima varrógép 35
ezer Ft-ért, 300 literes fiókos fagyasztószekrény 25 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Háromrészes plüss sötétkék mintás sarok
ülőgarnitúra eladó vagy elcserélhető
rotakapára, jószágra. Ajánlatokat a 30/9726-137-re várok.
Jó állapotban lévő CAM autós gyermekülés (8-18 kg-ig) eladó. 30/414-87-95
Alig használt 12 terítékes Electrolux mosogatógép eladó. Érd.: 20/886-27-82
Grundig 67 cm képátlójú és Videoton 55
cm-res színes tv príma állapotban eladó.
Érd.: 30/495-37-23.
Egy Norton-kút, és egy hálózati árammal
üzemelő vízszivattyú eladó. Telefon: 66/
411-857.
Két db fehér éjjeliszekrény, 1 db kék konyhabútor, 1 db sarokülő sürgősen eladó.
Érd.: 66/413-771, 20/48-22-334.
300 literes Lehel fagyasztóláda, fenyőágy,
mosható matrac huzattal eladó. Tel.:
70/269-80-91.
Eladó: üstház üsttel, káposztás kád,
kisméretű szőlőprés és zsírosbödönök.
Érd.: 66/416-747.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, mosogatószekrény, mosógép, régi könyvek,
csillár, porcelán tárgyak, háromfiókos
fagyasztó. Érd.: 20/47-79-440.
Eladó: autóba való gáztartály, új vérnyomásmérő garanciával. Telefon: 30/90740-66.
Graco márkájú bébikomp eladó. Irányár:
4000 Ft. 70/391-79-09.
Eladó: mestergerenda, U-vas, alumínium
bordáslemez, ereszcsatorna, háttámlás
fapad, tetőcsomagtartó, lombszívó,
öntöttvas üst, menetes emelő, kéziszerszámok. Tel.: 30/262-64-34.
Régi konyhabútor kompletten eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Telefon: 20/
912-48-06.
Megkímélt állapotú pelenkázós szekrény
eladó (cseresznye színű), hálós járóka,
narancssárga babakocsi. Érdeklődni:
30/750-98-91.
200-250 kéve jó minőségű kóró (kukoricaszár) eladó megegyezés szerint Békésen. tel.: 30/89-09-983.
Feleslegessé vált lomjait, üzemképtelen
dolgait díjmentesen elszállítom: műszaki
cikk, fa- és fémhulladék, járműroncs, stb.
Tel.: 20/62-92-838.
Olcsó légpuskát keresek megvételre.
Rossz, régi is érdekel. Tel.: 20/62-92-838.
Új és használt légpuskák olcsón eladók.
Cseh 630-es, 631-es típusúak. Tel.: 20/
22-85-866.
2 db régi típusú ágy eladó, 1 db ágybetét,
1 db háromfázisú terménydaráló. Tel.:
70/408-50-14.
1 db nagyképernyős színes tévé eladó.
Tel.: 70/408-50-14.
Eladó: kisbálás szalma, tavirózsa, VW
bogár, karosszéria-elemek, fateknő, vasvágó szalagfűrész, tizes gev-láda, szövőszék. Érd.: 66/634-642.
Eladó: német öntöttvas kályha, szieszta
gázmelegítő, ÉTI-25 gázkazán, kukoricamorzsoló és egy nagy diófa derék. Érd.:
20/886-27-85.
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Jól minősült
a Belencéres Néptáncegyüttes
házi román táncáról, amelyet a
nap legkiemelkedőbb szólótáncos produkciójaként értékeltek.
Továbbá dicsérték a női tánckarunk hajviseletének igényességét is – ismertette lapunkkal
Barna Zoltán, a Belencéres
Néptáncegyüttes titkára.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 1-15. KÖZÖTT
December 4. szombat 15 óra
KÉSZ és a Családért Alapítvány Mikulás
ünnepsége.
Kulturális központ

December 9. csütörtök 17 óra
A Békési Fotós Klub második kiállítása.
Megnyitja: ifj. Vámos László, oktatási és kulturális tanácsnok. A tárlat megtekintése díjtalan,
és január 28-ig lehetséges.
Kulturális központ

FOTÓ: MAJNIK ZSOLT

December 10. péntek 10 óra
„Közösségi média - civil közösségek” szakmai
konferencia az Életfa Kulturális Alapítvány szervezésében, a téma szakértőivel. A részvétel
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Kulturális központ

Fesztiváljának utolsó állomását. „Színek” című, a követelményeknek megfelelő, félórás,
egybefüggő, a mi esetünkben
három koreográfiából szerkesztett előadását itt mutatta
be a Belencéres. Mahovics
Tamás koreográfiáiban erdélyi
cigánytáncokat, kétegyházi és
eleki román táncokat, valamint dévaványai magyar táncokat dolgozott fel. A művészeti vezető műsorzáró koreográfiáját saját kutatásaiból

rek: Németh Ildikó, dr. Ratkó
Lujza, Árendás Péter, dr.
Diószegi László és Széphalmi
Zoltán voltak. A zsűri, az öt
éve alakult és első alkalommal
minősítésen részt vevő együttesünket technikás, lendületes,
energikus jelzőkkel illette, és a
„tűzzel” előadott produkciónkat jónak minősítette. Elismerően nyilatkoztak a Békés
megyei magyar tánc- és zeneanyag rekonstrukciójáról, valamint Mahovics Tamás kétegy-

A maximálisan elérhető 150
pontból 124,5 pontot kapott, tehát a „jól minősült” táncegyüttesek sorába lépett Belencéres
eme műsorában helyet kaptak a
felnőttek mellett az ifik és a gyerekek közül is néhányan.
– Ez önmagában is színfoltja volt a rendezvénynek, hiszen
a többi táncegyüttes, így a
Veszprém, a Nyírség, az Alföld
és a Jászság a felnőtt korosztályt vonultatta fel – tette hozzá a titkár.

Jogaikat ismerték meg a diákok
A Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából megyei
ifjúsági konferenciát tartottak Békéscsabán, a
Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális
Iroda és a Békés Megyei Diákönkormányzat szervezésében a közelmúltban.
A Megyeháza dísztermében
tartott rendezvényt Tolnai Péter térségi tanácsnok, Békés
Megye Képviselő-testülete
Humán Ügyek Bizottságának
elnöke nyitotta meg, majd
Vajda Árpád, a Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal Mobilitás
Országos Ifjúsági Szolgálat
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodájának vezetője tartott előadást a gyermeki
jogokról és a Békés megyei
ifjúság helyzetéről. Később a
Békés Megyei Diákönkormányzatról Czégény Gyula, a
Békés Megyei Önkormányzat

Szakmai Felügyeleti Osztályának vezetője szólt.
A három előadás után a
három megyei fenntartású
oktatási komplexum, a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény,
a Harruckern János Közoktatási Intézmény és a Hunyadi
János Közoktatási Intézmény
egy-egy diákja tartott 10-10
perces előadást az intézményükben működő diákönkormányzat működéséről, rendszeréről, programjaikról. A délután utolsó közös feladata a
műhelymunka volt, ahol a diákok elmondhatták terveiket,

társulat tagjai. Az abszurd
dráma – melyet a színházigazgató, Béres László rendezett szerepeiben Kolozsi Borsos
Gábort, Kőmíves Csongort és
Vajda Gyöngyvért láthattuk.
Testvérvárosunk társulatának
életmódjára az állandó utazás

December 10. péntek 19 óra
Sándor György humorista előadása „Válogatott
rögtönzéseim” címmel. Belépőjegy: 1500 Ft.
Kulturális központ

December 11. szombat 18 óra
A Hangfektus zenekar születésnapi koncertje. Négy további zenekar is fellép: The High
Spirits (Békéscsaba), Forgotten Memories
(Békés), Hazai Termék (Békés), Bőregér
Band (Békés). Jegy ára elővételben (december 10-ig): 400 Ft, a helyszínen 600 Ft.
Kulturális központ
December 12. vasárnap 8-12 óra
Játékos Luca-napi vásár. Népi játékok, hagymakalendárium készítése, Luca-búza ültetése, Luca-szék faragása, férj-feleségjósló Lucapogácsa, karácsonyfa-díszítő verseny.
Piactér
December 12. vasárnap 18 óra
Balázs Fecó jótékonysági szólókoncertje a
vörösiszap károsultjainak megsegítésére. Az
est folyamán fellép még az Ats & Renko békési formáció is. Jegyárak: 2.900 Ft/fő.
Bővebben lapunk címoldalán.
Kulturális központ

December 14. kedd 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza
December 14. kedd 18 óra
„Karácsony a magyar ősvallásban” - Grandpierre
Attila író, csillagász, zenész, a fizika tudományok
kandidátusának előadása a Hazatalálás előadássorozat részeként. Az előadás ingyenes.
Kulturális központ

Egy nyelvet beszélünk
NEM TESSZÜK KI AZ ABLAKBA!

A Farkas Gyula Közoktatási Intézményről az iskola végzős tanulója, Mucsi Nikolett, Békés diákpolgármestere szólt.

észrevételeiket, melyeket továbbítanak majd az illetékeseknek.
Kötetlen, jó hangulatú délután volt, ahol iskolánk, a
Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény diákjai is szívesen
vettek részt.
Mucsi Nikolett,
Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény média tagozat

A gyergyószentmiklósi
Figura Színház vendégjátéka
Városunkban vendégszerepelt a közelmúltban a gyergyószentmiklósi Figura Színház. Jevgenyij Griskovec,
Arany Maszk-fesztiváldíjas
kortárs orosz drámaíró Tél
című darabját adták elő az
éppen jubiláló, húszéves szín-

December 10. péntek 17 óra
„Mindig az a perc a legszebb…” címmel emlékezés a 100 éve született Karády Katalinra.
Alakját filmjeinek részleteivel és énekes fellépéssel idézik fel. Ugyanekkor megnyitják dr. Pálmai
Éva csipkekiállítását is. Szervező: Nefelejcs
Egyesület. A belépés díjtalan. Részletek lapunk
3. oldalán.
Békési Galéria (Széchenyi tér 4.).

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

alkotta, felesége és koreográfus-társa Mahovicsné Ladányi
Anita segítségével, melyet
dévaványai nagyapjának és
dédszülei emlékének ajánlott.
A szakmai értékelők a
Martin György Néptáncszövetség által felkért szakembe-

HÉTVÉGE

Újabb mérföldkőhöz érkezett a közelmúltban megfiatalodott, megújult Belencéres
Néptáncegyüttes. November
13-14-én a fővárosi Hagyományok Házában rendezték
meg a Néptáncosok Országos
Bemutató Színpada Minősítő

a jellemző, ez biztosítja a frissesség és nyitottság megmaradását. Ezért a Figura folyamatosan turnézik Székelyföldön,
Erdélyben, a Partiumban és
Magyarországon. A békési fellépésükre is sokan voltak
kíváncsiak.
Zs. I.

„… egész délután a gépe előtt ült, és nem
is tudom, miről leveleztek! Mintha nem is
magyarul lenne!” – mondta egy ismerősöm
felháborodva, amikor a gyereke számítógépezési szokásai kerültek szóba. Bizony, az
idősebb korosztály nehezen tart lépést a fiatalok csetelésével (internetes csevegésével) és
az sms-kultúrával. Hogy nem magyar, azt
kétlem, hiszen a puding próbája az evés, az
üzenetet kétségkívül eljuttatják egymáshoz
– különben miért is ülnének órákig ott?!
Szted? (Azaz: szerinted?)
A másik jellemzője az új fajtájú „beszélgetéseknek” (mert hiszen jelen időben történnek), hogy nem csak szavakat, hanem
úgynevezett emotikonokat használnak –
azaz olyan jeleket, amelyek emberi arcra
hasonlítanak, s ezek hivatottak jelölni az
érzelmeket. Emotikonnak a nyelvtudomány
eleinte csak azokat az „ábrákat” tekintette,
amelyeket a különböző írásjelek kombinációjával lehetett létrehozni, például a :D a

harsány nevetést, míg a :J a félmosolyt jelenti. Hogy miért? Tessék csak a fejet balra
billentve megnézni az ábrákat! Érdekes,
hogy a jelek nem teljesen nemzetköziek,
mint várnánk, a japánok például így kacagnak:^^. Később aztán további grafikus
jelek is a palettára kerültek, így lehet hajnalban gőzölgő kávét vagy egy engesztelő
csokor virágot küldeni.
Van azért még itt némi furcsaság: ezek az
egyszerűen előállítható jelek csak az utóbbi
néhány év(tized)ben bukkantak fel, holott
az írógép tökéletesen alkalmas lett volna a
megjelenítésre. A fizikailag távol lévő személyek közötti kapcsolattartást, az érzelmek kifejezését sokáig a „papírlevél” egyeduralma jellemezte, melyet az érzékeny
XVIII. században a hölgyek keblükre szorítottak, mi több: csókolgattak – így lettünk
most egy illúzióval szegényebbek. Még ha
nem is lájkoljuk (nem tetszik).
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Negyven éve nyertek Spartakiádot
a békési kézis lányok

Mit gondolt, mit nem öt
leányka, felkerekedék, s elutaztak Spanyolországba, egész
pontosan Malagába. Malaga
városa helyszínt biztosított, s a
Fitnesz Európa-bajnokság ot-

Hat ország legnagyobb fitneszbajnokai, tudásukat összemérni utaztak ki, s mindközül a
mieink a legjobbak lettek, s
hazahozák nékünk az Európabajnoki aranyérmet. Az ötna-

Horgász
szemmel
TÉLRE KÉSZÜLVE

A dobogó legfelső fokán a mieink.

tan lezajlott, az Úr 2010. évében október havának 24. napján éppen. Olybá hangzék
mindez, mint valaminő mesében. Akárcsak nagy költőnk,
Arany, én is intek: „Nem mese
ez,…” valóság, miről most mesélek. Magyarországot künn
Spanyolhonban kis csapatunk
képviselte, nevüket sorolám
nyomban: Beraczka Krisztina
edző és csapattag (Szegedi Kis
István Református Gimnázium, Békés), Kiss Ildikó (Karacs Teréz Tagiskola, Békés),
Kis Gyöngyi, Farkas Anikó,
Melis Tünde (Békéscsaba).

pos utazást zömmel a szülők
fedezték, bár érkezett azért
másféle segítség. Köszönet és
hála a szponzoroknak, kik a
Békés-Drén Kft. – Barkász
Sándor, Békési Polgármesteri
Hivatal – Izsó Gábor polgármester, Juhász Sándor üvegesmester és a Békés Mátrix voltak. Reméljük, nem lészen
vége e „mesének”, s nyernek
még a lányok sok szép fénylő
érmet! Gratulálunk nekik, s
vélük örvendezünk, hogy ily
messzire vitték el jó hírünk.
Büszke rájuk Békés s egész
nemzetünk.
Gugé

A hideg beálltával, amikor a
vizek zöme 5-10 fok alá csökken,
a halak élettere megváltozik.
Sokkal többet kell keresnünk a
halakat, és horogvégre kapni sem
egyszerű őket. Decemberben a
pecások zöme már nem járja a
vizeket aktívan, most könnyebb
azokat a helyeket is látogatni,
amelyek jó időben szinte állandóan foglaltak voltak. Ezekben az
időszakokban én leginkább a pergetést, keszegezést és az úszós
csukázást részesítem előnyben. A
pergetés igen intenzív: folyton
dobálni kell a műcsalit ahhoz,
hogy megfogjuk a halat. Ez a
folyamatos mozgás melegen tartja a testet is. Keszegeléskor a
készségünk finomabb legyen, és
kevesebb etetőanyagot használjunk! A kapás ezzel együtt sem
olyan aktív, mint nyáron, és nagy
szerepe van a hely kiválasztásának. Az úszós csukázás módszere
igen látványos eredményt sejtet:
a télre készülő csukákat könnyedén horogra csalhatjuk.
Szekerczés Sándor

1970-ben, az akkori pártállami időkben még létező „Falusi Dolgozók Spartakiádjának” országos
döntőjébe jutott a Békési Spartacus női kézilabda-csapata. A kecskeméti döntőt meg is nyerték a
békési lányok, asszonyok.
Egy kis emlékezésre, múltidézésre ültünk le Bárdiné
Békési Máriával, a csapat
átlövőjével és Tar Annával, a
csapatkapitánnyal a Sportcsarnokban. Elmesélték, hogy

edzéssel készültek. Inkább az
erőnlétre helyezték a hangsúlyt, kevésbé a taktikára,
figurákra.
Annak a csapatnak ez a
Spartakiádon elért győzelem

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

„Nem mese ez, gyermek”

A csapat tagjai a Sportcsarnokban. Hátsó sor balról jobbra: Tarkovácsné
Margitka, Bárdiné Békési Mária, Tar Anna. Első sor balról jobbra:
Baukóné Békési Erzsébet, Pusztai Éva, Püskiné Csapó Erzsébet.

a csapat a megyei bajnokságban szerepelt, a meccsekre
gyakran teherautóval vitték
őket, ők meg végigénekelték
az utat. Salakos pályán, szabadtéren játszottak. Nem is
volt olyan durvaság, mint
manapság, figyeltek a sportszerűségre. Jó hangulat és
egyetértés uralkodott a csapattagok között, annak ellenére, hogy amint a lánycsapatokban szokás, gyakran változott az összeállítás, hiszen
egyesek férjhez mentek, gyermeket vállaltak, mások továbbtanultak. Baukó József
edző kezei alatt heti három

volt a kiugró eredménye. A
kisebb településen élő tehetséges sportolóknak megrendezett, tömegsportmozgalomként felfogható versenyre a

Az archív felvételen az egykori csapattagok.

Iskolában az óvodások
Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

A közelmúltban a Szegedi
Kis István Református Általános Iskola immár harmadik
alkalommal hívta vendégségbe a város nagycsoportos óvodásait a Suli-vár(ó) sportnap-

ra. Izgalmas, képességfejlesztő
akadályverseny, meglepetések
és daltanulás tette élvezetessé
a délelőttöt. A legeredményesebb tagóvodának a „Bóbita”
integrált tagóvoda bizonyult,

Őszi első a Békési FC

A felnőtt csapat az utolsó
fordulóban Körösladányban
lépett pályára és a sáros, mély
talaj ellenére jó iramú mérkőzésen a középpályás Szarka
Zoltán 25. percben szerzett
góljával 1-0-ra legyőzte a kiesés ellen küzdő ellenfelét.

Tizenöt meccsen
szerzett 32 ponttal
vezeti a tabellát a
Kiss János és
Szarvas János által
edzett csapat, megelőzve a Méhkeréket és a
Kondorost. Ősszel a legtöbb

gólt a csapatból Polczer
Norbert lőtte, kilencet, míg a
másik csatár, Kardos Imre
hétszer volt eredményes.
U19-es csapatunk körösladányi fellépése elmaradt, de a
csapat továbbra is versenyben
van az őszi elsőségért.
A klubnál folyó eredményes
utánpótlás-nevelést jelzi,
hogy az U16-os serdülő csapatunk 22 pontot gyűjtve a bajnokság őszi etapját
megnyerte. Ugyancsak őszi első az U14es csapat 16 ponttal.
Edzőjük: Bíró Péter.

amely a Jantyik utcai tagóvoda után egy évig birtokolhatja
a vándorserleget. Az iskola
minden tanítója ezúton is gratulál nekik és a többi lelkes
résztvevőnek.

BÉKÉSI ÚJSÁG

UTÁNPÓTLÁS: A 14 ÉS 16 ÉVESEK IS AZ ÉLEN

Az év vége felé lassan befejeződnek a nagypályás
szabadtéri küzdelmek, a téli hónapokban a teremfoci jelent sportolási és szurkolási lehetőséget a
sportág szerelmeseinek. A Békési FC is befejezte a
2010/2011-es szezon őszi fordulóit a megyei bajnokság első osztályában, és az első helyről várhatja
a tavaszi folytatást.

Bács, Csongrád, Szabolcs és
Békés megye legjobbjainak
részvételével sorra kerülő területi döntőn át vezetett az út. A
csapatsportok közül csak kézilabda- és röplabdaversenyt
folytattak mindkét nemnél, és
Békés megye egyedül ebben a
számban tudta kiharcolni az
országos döntőbe jutást, ahol
hat csapat (hat régiós győztes)
virtuskodott. Kecskeméten
végül a Békési Spartacus a
Tolna megyei Mőzs csapatával
mérte össze erejét és tudását,
győzelmükért emlékplakett és
érem járt.
– Itthon nem várt minket
különösebb ünnepélyes fogadtatás, a hétköznapok folytatódtak. Sajnos az elmúlt negyven évben is mindössze egyszer köszöntöttek hivatalosan
minket mint a település egykori élsportolóit, pár éve – nyilatkozta lapunknak Bárdiné
Békési Mária, aki sokáig dolgozott testnevelőként, és ma is
bérletes látogatója a kézilabdameccseknek a városban.
Hozzá hasonlóan az egykori
csapat több tagja beoltódott a
sport(ág) szeretetével.
Szegfű Katalin
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