2011. január 26.



XIX. évfolyam 2. szám



KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

20%
Ez csak a politikusokról
és nekik szól.

60%
Túl nagy falat
ez nekünk.

20%
Sikerrel fogjuk
véghezvinni.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA:
Hétfô 14-20 óra
Keddtôl péntekig 6-20 óra
Szombat, vasárnap 10-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JANUÁR 22-29.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
JAN. 29 – FEBRUÁR 5.
Turul Patika (Piac tér)
FEBRUÁR 5-12.
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

Városi ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából
DIÁKOK ÉS PEDAGÓGUSOK LÉPTEK FEL A KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

Január 21-én városunk
is megemlékezett a Magyar Kultúra Napjáról a
kulturális központban.
A Magyar Kultúra Napját
1989 óta ünnepeljük január
22-én, annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon fejezte be a Himnusz
kéziratát. A magyar himnusz
az egyetlen állami himnusz a
világon, amelyet 1990-ig semmilyen törvény, sem uralkodó,
kormány vagy országgyűlés
nem tett kötelező érvényűvé.
Maga a magyar nemzet tette
saját himnuszává.
Ünnepi köszöntőjében Izsó
Gábor polgármester méltatta
a magyar kultúra értékeit.
A műsorban idén békési óvodák, általános és középiskolák
tanulói és pedagógusai működtek közre. Fellépett az Alapfokú
Művészeti Iskola két növendéke, Somogyi Zsigmond és Tóth
Gábor, akik trombitán a kortárs zeneszerző, Huszár Lajos:
Fanfár című darabját adták elő.
A megfejt kútágas című békési
boszorkányos históriát Hegedűs
Dávid, a Karacs Teréz Tagiskola végzőse mondta el. A
Szegedi Kis István Református

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Mit gondol
Magyarország
EU elnökségéről?

A Békési Kistérségi Óvoda ének munkaközösségének kórusa is fellépett a kultúra napi ünnepi rendezvényen.

Gimnázium tizedikes tanulója,
Varga Viktória, aki az országos
zsoltáréneklő versenyen ezüstminősítést kapott, gyönyörű
zsoltárokat énekelt. A kilencedikes Hanusz Richárd pedig,
aki az Illyés Gyula Nemzeti
Prózamondó Versenyen különdíjat nyert, egy kortárs költő
versét szavalta. Az Eötvös
József Tagiskolából a nyolcadi-

kos Horváth Magdolna és az
ötödikes Bozsányi Raul prózai
darabokkal készült. A műsorban Fábián Laura és Kovács
Balázs, a Dr. Hepp Tagiskola
nyolcadikos tanulói és a Belencéres Néptáncegyüttes táncosai magyarpalatkai táncokat
táncoltak.
A fellépő gyerekek felkészítői: Erdei István, Földesi Mag-

Két új gyülekezet az imahéten
KIBŐVÜLT AZ IMAHETI KERESZTYÉN GYÜLEKEZETEK KÖRE

Ennek megfelelően két este a Tágas Tér
Baptista Gyülekezet és a Kegyelem Gyülekezet volt a házigazda. A szokásoknak
megfelelően minden helyszínen egy másik
közösség lelkipásztora végzi az igehirdetés
szolgálatát. Örvendetes, hogy a hét valamennyi estéjén megteltek a gyülekezeti
termek, imaházak. A hét szolgálattevői:
Filó György (baptista), Papp József (bap-
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A 103 éves ökumenikus imahéten hosszú évek óta január harmadik hetében együtt imádkozik a református, katolikus,
baptista és pünkösdi gyülekezet közössége, de az elmúlt
években két új gyülekezet is
alakult Békésen, amelyek ebben az évben csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez.

tista), Román János (református), Nagy
József (római katolikus), Katona Gyula
(református), D. Nagy József (pünkösdi).

Az imahét az egész világra kiterjedő
mozgalom, és országa valamint városa
válogatja, hogy ki vesz benne részt. Az
estéről estére összegyűlő testvérek egy
felkért közösség által összeállított
anyag szerint gondolja végig a keresztyén hit alapkérdéseit. Ebben az évben
a jeruzsálemi keresztyéneket kérték fel
erre, akik az Apostolok Cselekedeteinek könyve 2,42-47 szakasza alapján
hét fő kérdésre irányították a figyelmet: a jeruzsálemi egyház egykori és
mai helyzetére, a keresztyénség sokféleségére, Isten Igéjére, a szolidaritásra,
az úrvacsorára, az imára valamint a feltámadásra. A nyolcadik gondolat a
békéltetés szolgálata: békét vinni a
megosztott világba. A záró alkalomra a
baptista imaházban került sor, ahol
Katona Gyula vezető református lelkipásztor prédikált.
Mucsi András

dolna, Farkas János, Pocsaji
Ildikó, Balogh Erika, Mahovics Tamás.
A városban dolgozó óvodapedagógusok kórusa Kodály
Zoltán: Zölderdőben című
művét énekelte Kocsorné
Krizbai Anna vezetésével.
Szeverényi Barnabás versmondó, az Eötvös József Tagiskola tanára Liszt Ferenc szü-

letésének 200. évfordulója
apropóján Juhász Gyula: Liszt
Ferenc emlékezete című költeményét adta elő. A műsor
zárószámaként a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény három tanulója: Rácz Renáta,
Antóni Pál és Rádai Christofer
az „A csitári hegyek alatt” című népdal sajátos átiratával
lépett színpadra.
Zs. I.

Csőtörés
a Dr. Hepp iskolában
Január 23-án csőtörés volt a
Dr. Hepp Ferenc tagiskolában.
A forró víz az első emeleti 1/C
osztály terméből szabadult ki,
ahol a mosdókagyló alatti,
újonnan beépített flexibilis cső
feltehetően műszaki hiba
miatt szétesett. A vízzuhatag
több tantermet, irodát, szertárt, tanári és orvosi helyiséget
érintett, bokáig lepve el azokat. Az előzetes felmérés szerint milliós nagyságrendű kár
keletkezett. A falak, bútorok,
műanyag burkolatok, számítógépek, digitális tábla, dekorációk és személyes tárgyak estek
áldozatul. Mint ismert, a
József Attila utcai iskolaépületet egy egész tanéven át folyó
felújítási és átépítési munkála-

tokat követően tavaly szeptemberben vették birtokba a
diákok és a pedagógusok.
A biztosító minden valószínűség szerint elismeri a kárt,
és téríteni fogja. Január 24-én
és 25-én nem volt tanítás,
mert a műszaki szakértők az
elektromos hálózat szempontjait figyelembe véve nem tartották biztonságosnak a tanítást. A további napok sorsa
lapzártánkig nem dőlt még el.
Deákné Domonkos Julianna
tagintézmény-vezető lapunkon
keresztül is köszönetet mondott
a polgárőröknek, tűzoltóknak,
városi elöljáróknak, szülőknek,
mindenkinek, aki első szóra
vagy kérés nélkül nyújtott segítséget a kárelhárításban.
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ÉLÕ BOLYGÓ
A CÉDULAHÁZ
Dr. vitéz Durkó Antal Békés nagyközség
története című művében (a 28-29. oldalon)
írja, hogy Békést 1405-ben már mint várost
említik. Ekkor írják azt róla, hogy Békés
megyében sehol másutt nem volt hetipiac,
vagyis vásár, csakis Békésen.
Városunk lakosságának döntő többsége
mindig földműveléssel, állattenyésztéssel
foglalkozott. Számukra nagyon fontosak voltak a vásárok, ahol a megélhetésükhöz szükséges árucikkeket beszerezhették. Fontos feladatuk volt a város külső részein felállított
cédulaházaknak. Kirner A. Bertalan A békési vásár című művében a (12-13. oldalon) a
következőket írja: „A békési vásárra általánosan öt irányból volt bejárat az ország más
tájairól. Ezért öt irányban, öt helyen volt cédulaház és szolgálat is. A Nagyhíd felöl, a
bánhidai tizeden át volt
a legnagyobb forgalom.
Itt volt az első cédulaház. Itt jöttek be Debrecen, Mátészalka felől
és a Sárrét környékéről.
A malomvégesi temető
előtt, Gyula felé volt a
második
cédulaház.
Ezen az útvonalon jöttek be a vásárra a Nagyszalonta, Nagyvárad,
Arad-Belényes, Kisjenő, Borosjenő tájairól.
A harmadik cédulaházat az újvárosi vonalon,
a zsidó temető mellett Szarvas, Hódmezővásárhely, Szeged, Baja felől jövők számára állították fel. A negyedik cédulaházat a
Berényi úton Párizs-tele szélén találhattuk a
Mezőtúr, Szolnok, Budapest felől jövők fogadására. A Vashalom-Körgát között, a
Dobozi úton egy magánháznak a kibérlésével állítottak fel egy alkalmi kis cédulaházat,
a Körös-parton át, Doboz felől jövő vásározók ellenőrzésére. Ezt számították az ötödik
cédulaháznak.”
Miből állt a cédulaházi szolgálat? Kirner
A. Bertalan ugyanebben a művében erről ezt
írja: „A cédulaházi szolgálat már az előző
napon megkezdődik. Öt helyen szükséges
felállítani helypénzszedőket, ellenőröket és
strázsákat a zavartalan forgalom lebonyolítására. (…) Minden cédulaháznál van egy

pénztáros és egy ellenőr. Egy hatósági rendbiztos, vagyis rendőr. Két éjjeli- vagy nappali őr, akik az érkező szekereseket és állathajtókat számba veszik, és még két strázsa.
Ezek állandóan mozognak az útvonal mellett, és figyelik az állathajtókat, hogy minden jól és nyugodt mederben történjék.
(…)Mindenki a cédulaházban tevékenykedik, csak a két strázsa futkorász ide-oda,
hogyha valaki helypénz vagy más ok miatt
szökni vagy megugrani akar, hogy kivonja
magát és állatját a törvényes illeték alól. Az
ilyen szökési kísérleteket akadályozza meg a
két strázsa ébersége.” Márton László helyi
néprajzkutató szerint a cédulaházakban ellenőrizte a felcser az állatok egészségét, itt kellett
igazolni a „paksussal”, vagyis marhalevéllel és
a billoggal, hogy az állat nem lopott.
A cédulaházak közül
már csak a malomvégesi kerületben, a Gyulára
menő úton levő maradt
meg. Építészeti leírását
a Békés város néprajza
című kiadványból (595.
oldal) idézem: „Alaprajzi elrendezése: szoba,
konyha. Az eredeti falszerkezet vályogtéglából készült. Födémszerkezete felülről döngölt sár burkolatú volt.
A tetőszerkezet torokgerendás, szarufás tetőszerkezet. A tetőzet formája kontyolt nyereg.
A hájazat eredetileg is nád volt.”
Az épület az idők során teljesen tönkrement. A nyolcvanas évek végén – kilencvenes évek elején a mezőgazdasági szakközépiskola korabeli igazgatója, Komáromi Sándor úr, valamint Molnár Imre tanár úr, a
Városvédő és -Szépítő Egyesület akkori elnöke kezdeményezésére mozgalom indult a
megmentésére. Nagy segítséget adott a Ferenczi Sándor vezette műszaki osztály is. Az
építményt lefényképezték, elvégezték a
műszaki felmérést, majd a rozzant házat lebontották. Utána pedig eredeti formájában
építették újjá.
Védelme indokolt. Bízzunk benne, hogy
még unokáink is látni fogják.
Bíró György, városvédő
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Farsangi hangulatú játszóház
a leendő elsősöknek

A szeptemberben iskolába
lépő kisgyermekek és szüleik

részére rendeztek játszóházat
nemrégiben a Békési Kis-

térségi Általános Iskola pedagógusai. A farsangi hangulatú
rendezvényen a Sportcsarnokban sokféle móka várta a leendő elsősöket. Lehetett farsangi
álarcot és vidám csákó készíteni, origamizni, volt arcfestés, énes és tánc, tekézés, mini
kosárlabda, kötélhúzás, trambulin, és még számítógépes
játék lehetőség is. A gyerekek
megismerkedtek a tagiskolák
tanítóival, észrevétlenül is
tanultak, ügyesedtek. A rendezvényen megjelent Izsó
Gábor polgármester és több
önkormányzati képviselő.

Folyamatosan frissülô hírek, képgalériák:

www.bekesiujsag.hu

Ég veled, Erik!
A fényképen Ildikó és négylábú kedvence, Erik látható. A leány nagy örömét
lelte Erikben, a fajtatiszta spániel kutyusban. Úgy tekintett rá,
mint a legjobb barátjára.
Annyi szeretet kapott az
egész családtól, amennyit
egy kutya egyébként is
megérdemel, és a család
szeme fénye lett.
Már több mint három év
telt el a családba érkezése
óta. A rengeteg gondoskodás, nevelés eredményeképpen újfundlandi társával,
Döncivel együtt nagyszerű
házőrzővé, igazán hálás
kutyussá vált.
Néhány nappal a karácsonyt megelőzően
az egyik délutánon Eriket rosszullét kapta
el. Eleinte bódult, erőtlen állapotba került,
majd csorogni kezdett a nyála, étvágytalan
lett és szorongott. A család mindent elkövetett, hogy féltett kedvencük állapota javuljon, de mindhiába, néhány óra leforgása
alatt szemlátomást olyannyira súlyosbodott
az egészségi állapota, hogy már nem volt
remény az életben maradásához. Az állatorvos elmondása szerint ezt a kutyust egyértelműen megmérgezték.

A család ma sem tért napirendre az eset fölött. Ki és miért tette? Lehet, hogy Erik csak
egy ártatlan áldozat, valójában nem neki szánták a mérget? Ez minden
bizonnyal örök rejtély marad.
Rosszakarójuk nem volt, a
két kutyus a kerítésen kívül
nem tudott kijutni, nem
jelentettek senkire veszélyt.
Vargáné Ildikó, Erik gazdijának édesanyja keresett meg
minket a történettel, és kérte,
jelenjen meg a Békési Újságban. Hogy töprengjenek el az
olvasók, milyen gonoszságokra is képes az ember. Talán a
tettes kezébe is eljut. Egy biztos: nem is gondolja az elkövető, mekkora lelki
sérülést és fájdalmat okozott számukra.
A helyi állatvédők azt tapasztalják, hogy
Békés városban sajnos nem mondhatók ritkának az ilyen esetek. Legtöbbször szándékos
bosszú vezérli a mérgezőket, és szinte lehetetlen megtalálni az elkövetőt. A kutyák és
macskák hosszú órákon vagy napokon keresztül szenvedve lehelik ki lelküket. Az állatszerető gazdik pedig ezt tehetetlenül
szemlélve maguk is szenvednek. Erik elvesztése erre hívja fel mindannyiunk figyelmét.
Pap Zsolt
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Ismét Újévi Fogadást rendeztek a Városházán
Hagyománnyá vált már, hiszen idén ötödik alkalommal
rendeztek Újévi Fogadást a
Városházán a város legnagyobb adózóinak és legfontosabb partnereinek tiszteletére.
Idén minden eddiginél többen
tették tiszteletüket a rendezvényen. Mintegy száz meghatározó vállalkozás, cég vezetője
koccintott az előttünk álló évre
Izsó Gábor polgármesterrel és
Dr. Pálmai Tamás alpolgármesterrel. A város vezetője
köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat sok
területen épít a helyi vállalkozásokra, munkájukat ahol csak
lehet, előnyben részesíti, ezzel
is segítve megmaradásukat. A
jelenlegi helyzetben fontos
törekvés továbbá, hogy a település valamennyi intézménye
megtartsa működőképességét,
ami nem kis feladat, ebben a
nehéz időben.


Eu
Pálmai
Tamás

A képen (balról jobbra haladva): Dr. Pálmai Tamás, Békés város alpolgármestere, Samu Gábor, az Agro-Déló
Kft. ügyvezetője, Bécsi Gábor, a Wiener Center Kft. képviseletében, Izsó Gábor, Békés város polgármestere,
a Vektor Kft. képviseletében Varga Lajos tulajdonos, Barkász Sándor önkormányzati képviselő, a BékésDrén Kft. tulajdonosa és Kónya Sándor, a Kónya és Társa Kft. vezetője.

Mit tehetünk saját biztonságunk
és értékeink megvédése érdekében?

Változtatott a Fidesz

2. rész

ERDŐS ÉS BLASKOVITS LEMONDOTT

Amennyiben riasztót kíván szereltetni otthonába vagy
munkahelyén, a következő szempontokat érdemes figyelembe vennie:
– Mindenképpen olyan kivitelező céget keressen meg,
amely rendelkezik a szükséges rendőrhatósági és szakmai
kamarai engedélyekkel, megfelelő tapasztalattal és referenciákkal.
– Új épület építése esetén Ön már az alaprajzok, kiviteli
tervek alapján kérhet árajánlatot. Beszélje meg a telepítő
szakemberrel azokat a lehetőségeket, javaslatokat, amelyek az optimális védelmet megvalósítják.
– Időben kell meghozni a döntést arról, hogy éjszakai védelmet is fogunk-e kialakítani. Ebben az esetben nyitásérzékelőket, infrasorompókat szükséges a nyílászárókra
felszereltetni.
– További érzékelők felszelése, a rendszer beüzemelése festés után esedékes.
– Meglévő épületben, ahol utólagos kábelezés nem lehetséges, rádiós érzékelőket lehet felszerelni. Ezek az eszközök
is magas szintű, megbízható védelmet jelentenek, de drágábbak, és kb. évente elemcserét igényelnek.
– A rendszer üzembe helyezésekor Önnek el kell döntenie,
hogy igénybe vesz-e távfelügyeleti szolgáltatást, vagy megelégszik a helyi riasztással (sziréna).
– Jól kiválasztott, megfelelő szaktudással felszerelt biztonsági rendszer és hatékony, gyors kivonulószolgálat mellett
teljes biztonságban tudhatjuk értékeinket.
KULICH BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
5630 Békés, Kossuth u. 38.
Telefon: (06) 66/413-795 • Fax: (06) 30/980-9692
Mobil: (06) 30/943-4692
e-mail: kulich@kulich.hu • web: www.kulich.hu

Emelkedett
a házasságkötések
és a válások száma
Kis mértékben ugyan, de
nőtt a Békésen házasságot
kötöttek száma. Míg 2009ben 51, 2010-ben 56 pár állt
az anyakönyvvezetők elé.
Ugyanez a szám 2008-ban
még 71 volt.
Emelkedett a válások szá-

Je g y z e t

ma. 2010-ben a valaha Békésen házasságot kötöttek közül
51 párnak zárult le bontópere,
és mondták ki a válást.
Ugyanez az adat 2009-ben 35,
2008-ban 52 volt – tájékoztatta lapunkat a Polgármesteri
Hivatal illetékes munkatársa.

A helyi Fidesz január 20-án
tartott
sajtótájékoztatóján
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő a párttal kapcsolatos
változásokat jelentette be.
Mint elmondta, ő kormánymegbízotti kinevezést kapott,
ezért le kell mondania a békési
önkormányzatban betöltött
képviselőségéről. A Fidesz másik képviselője, aki szintén listán jutott be a grémiumba,
Blaskovits Péter, Erdőshöz hasonlóan szintén lemondott,
mert a Kormányhivatalban
kapott állást. Blaskovits egyébként a békési Fidesz szervezet
elnöki tisztségéről is lemondott, utódlásáról a közeljövőben sorra kerülő közgyűlési
választáson dönt a tagság.
A lemondott két helyi önkormányzati képviselő helyett
Rácz Attila és Koppné Dr.
Hajdu Anikó lesz a testület
tagja. A vállalkozóként dolgozó Rácz Attila a Pénzügyi
Bizottságban, míg a fogorvos
Dr. Hajdu Anikó az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságban fog dolgozni. Utóbbiban
Barnáné Varga Emília külsős

tagként dolgozhat a későbbiekben a Fidesz delegáltjaként.
Erdős Norbert először szólalt meg a tavaly őszi önkormányzati választások óta.
Értékelése szerint a Fidesz
helyi jelöltjeire leadott több
mint 1600 szavazat – amely a
választásokon győztes Jobboldali Összefogás szavazatainak a fele – jó eredmény. Úgy
vélte, hogy ez nem fedi le teljesen a nagyobbik kormánypárt helyi szavazóbázisát, és
négy év múlva eredményesebben szerepelhetnek.
Erdős saját szerepével kapcsolatban kijelentette, hogy
mint országgyűlési képviselő
a jövőben is képviselni fogja
Békés város érdekeit, és rendszeresen konzultálni fog a polgármesterrel, valamint a Fidesz vezetőjével.
A tájékoztatón elhangzott,
a helyi testületben ellenzékben lévő Fidesz képviselői
nem fogják megszavazni azokat a döntéseket, amelyek
megítélésük szerint a Fidesz
országos politizálásával szembemennek.
Zs. I.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: nem érkezett
jelentés.
Elhunytak: Szabó Imre (82
évesen), Borbély Jánosné
(62), Csaplár Sándor (76),
Domokos Mihály (50), Tóth
Lajos (74), Szilágyi György
(81, Tarhos), Nagy János
(57), Szabó Zoltán (46), özv.
Boros Lászlóné (78), Pap
Imre (73), Varnyu Ferenc

(91, Bélmegyer), Taró Sándorné (71), Ötvös Andor
(58), Takács Imréné (86),
Szilágyi László (95), Zsombok Gábor (37), Csapó Ferencné (81).
Nyugodjanak békében!

Nos, mielőtt valaki „helytelenkedéssel” vagy elírással
vádolna, máris mondom,
hogy itt nem elsősorban az
Európai Unióra gondoltam
a címadáskor, hanem az eredetileg görög szó valódi jelentésére, ami magyarul jót,
szépet takar.
Hogy mára ez nem egyértelműen ugyanezt juttatja
eszünkbe, arról kicsit mi is
tehetünk, kicsit kótyagos
korunk is.
Hiszen valójában, ami
ebből a közhasznú, közismert kölcsön – helyesebben
honosult – szóból ered, csupa
pozitív értelmű kellene, hogy
legyen. Gondoljunk például
az Eucharisztiára, ami szó
szerint hálaadás, tágabb értelemben mise, szentmise lenne, szűkebb értelemben pedig Oltáriszentség (az Úr
vacsorája). Ehhez – a ma is
használatos – szent ostyához
csodák is kapcsolódnak, hiszen Sienában 1730-ban ellopták az Oltáriszentséget,
melyet később megtaláltak,
és azóta is romlatlanul látható az ottani Szent Ferenc
templomban.
De a kevésbé ismert eudaimonizmus kifejezés is ilyen,
mely Kant által tanítja,
hogy az erkölcsi cselekvés
célja a boldogság. Szép gondolat. Vagy mit is jelent az
eufémia? Nem más, mint az
áldozat szent pillanatát előkészítő és az azt kísérő
csend, melyre a görögök és a
rómaiak egyaránt vigyáztak.
És ki ne halott volna az eufóriáról, azaz arról az állapotról, amely – a körülményekkel néha összhangban nem
álló - emelkedett hangulatot
jelent, de értünk alatta a
szokványost meghaladó indokolatlan vidámságot is. Az
eugenetika pedig a kórosan
megváltozott gének kiküszöbölésével az emberi természetet javítani szándékozó
kissé utópisztikus kísérlet.
No és Európa? A görög
Istennő akit Zeusz bika képében rabolt el, és vitt át a
tengeren Kréta szigetére.
Vagy Európa, mint a civilizált világ, az ó-világ legnyugatibb része? Igaz, neve görög közvetítéssel sémita
eredetű, melyben az ereb
napnyugtát jelent.
Beszélhetünk a manapság oly divatos eutanáziáról,
a „jó”, az „irgalmas”, a „ke-

gyes”, az „emberhez méltó”
halálról is, mely igencsak
paradox, ellentmondásos
szókapcsolat. Ám már a
hippokrátészi eskü is így
tanít: „Halálos szert még
kérésre sem szolgáltatok ki
senkinek, sőt, ilyen tanácsot
sem adok.”
A Tolkien által közismertté tett eukatasztrófa
szó is érdekes. A kifejezést
hallva legtöbben vélhetőleg
az Európai Uniót sújtó katasztrófára gondolnak, pedig erről szó sincsen. A katasztrófa megsemmisülés,
pusztulás. Tolkien szándéka
pedig az „eu” szócska odabiggyesztésével az volt, hogy
gyökeresen megváltoztassa
az eredeti szó jelentését, pozitív előjelet adva neki. Így
az eukatasztrófa tulajdonképpen a katasztrófa fordítottja. Erre legjobb példa
épp a Gyűrűk ura végkifejlete. Bár a gonosz győzelme
biztosnak látszik, a hatalmát jelképező Egy Gyűrű
végül örökre megsemmisül,
a Sötét Úrral egyetemben.
Tehát egy látszólag teljesen
kedvezőtlen és kilátástalan
helyzet egy csapásra győzelemmé válik. Az eukatasztrófa lényege, hogy a kedvező
megoldás, a „happy end” – a
kedvezőtlen előjelek ellenére
– nem valamilyen külső
tényező váratlan megjelenésének köszönhető. Nem, itt
az eukatasztrófát alkotó és
az azt megelőző események
szorosan illeszkednek a korábbi történésekhez, és bármennyire lehetetlennek is
tűnjön bizonyos dolgok bekövetkezése, azok létrejötte
csak és kizárólag a történet
szereplőinek döntésein és
tettein múlik. E fogalom
világháborúink táján született, mikor az emberek ki
voltak éhezve az olyan történetekre, melyek a nagy
nehézségek és a „nulla esélyek” ellenére mégis jó véget
érnek. Ez a remény keresése
is egyben, annak sugallása,
hogy sohasem szabad feladni a küzdelmet. Ez ma is
legalább annyira aktuális,
mint akkor, hisz: „segíts
magadon, és Isten is megsegít”. A józan eszünk, a szívünk is azt diktálja, hogy ha
katasztrófák léteznek, akkor
eukatasztrófáknak is létezniük kell.
Ezért hiszünk és reménykedünk a legnagyobb erkölcsi és gazdasági válság kellős közepette is a magyar
EU-s elnökség sikerében.
Mondom ezt én, egy békési
eutropélosz mint vigasztalást adó.
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Február 17-én ismét színvonalas színházi előadás érkezik
Békésre. Ray Cooney: Pénz áll
a házhoz című kétfelvonásos
komédiáját a kulturális központ színháztermében lehet
megtekinteni 19 órai kezdettel. A darabot Straub Dezső
rendezte, és ő alakítja a főszereplő, Henry Perkins szerepét
is. További szerepekben Rátonyi Hajnit, Harsányi Gábort,

Vándor Évát, Virágh Lászlót,
Beleznay Endrét, Fogarassy
Andrást és Straub Pétert láthatjuk.
Jegyek elővételben is kaphatók 2000, 2500 és 3000 Ft-os
áron. A jegyért utalvánnyal is
lehet fizetni, elfogadnak Üdülési csekket, valamint Chéque
Déjeuner, Cadhoc, Művelődési
csekk, Sodexho Pass, Kultúra
Pass utalványokat is.


Elkészült Gianni új hanglemeze
ÚJSZERŰ ZENÉVEL ÁLL ELŐ A BÉKÉSI KERESZTÉNY ZENÉSZ

A napokban készült el új cd-je hanganyagával
Petneházi Géza, azaz Gianni, békési keresztény
zenész. Lapunknak elmondta, hogy a tőle megszokott modern diszkózenére épülő dalok helyett
ezúttal egészen más stílusban dolgozott.
A 34 éves, kétgyermekes,
bélmegyeri származású muzsikus 16 éve él Békésen. Annak
idején dance floor stílusban
készített dalokat, melyekkel kis
híján betört a már akkor is igen
szűkös hazai poppiacra. A
korabeli Record Express kiadónál már alá is írták a szerződést,
amikor Gianni élete gyökeres
fordulatot vett. Az egykori
lemezlovas Istenhez tért, és úgy
érezte, a zenélést, melyhez
tehetséget kapott, ezután arra
kell felhasználnia, hogy krisztusi üzenetét minél többekhez
eljuttassa. Ilyen szellemben
született meg évekkel ezelőtt a
nagy sikerű Állj le, elég című
lemeze, amelyet azonban újabb
eddig nem követett.
– Folyton kérdezik tőlem,
mikor adok ki ismét saját cd-t.
Örömmel mondhatom, hogy
végre elkészültem a várt
hanganyaggal, amely azonban
eltér az előzőtől. Barokkos,

középkori hangulatú lett, némi skót és ír beütéssel –
mondta el lapunknak a zenész
és zeneszerző. A lemez érdekessége, hogy rajta minden
hangszereken Gianni játszik,
a gitártól és a dobon át a fúvósokig. A Régi zene című album alapvetően instrumentális, de három számban ének is
elhangzik. A szerzői kiadásban a közeljövőben elérhető
cd kedvvért saját honlap elindítását is tervezi. A lemez árát

igyekszik nagyon alacsonyan
tartani, hogy ne legyen érdemes másolgatni, mert úgy

A SZERZŐ FELVÉTELE

Színházi előadás

érzi, ennek a kultúráját el kell
terjeszteni itthon.
Gianni az elmúlt években
evangéliumhirdetői tevékenysége mellett az EPK Cigánymissziója és a Reményhír Alapítvány által fenntartott békési
stúdiójában más keresztény zenészek indulását segítette. Hol
a zeneszerzésben, hol a szövegírásban, a hangfelvételben
nyújtott szakmai segítséget.
– Ezeknek a fiataloknak,
éppen a témájuk miatt, nagyon nehéz dolguk van. Hagyományos módon szinte lehetetlen betörniük a könnyűzenei piacra. De mi nekik,
miattuk működtetjük a stúdiót. Az a célunk, hogy az egész

Sportudvar lesz a báli bevételből
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.

„NYISD MEG AZ ÉN SZEMEIMET...”
„Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.” /Zsoltár 119:18./ Az imádkozó zsoltáros felismeri élete legnagyobb hiányát és szükségét. Ma is,
ahogyan régen, nem ismerjük igazán az Isten szerető, gondoskodó irgalmas lényét. Féljük ugyan, de inkább félünk tőle. A
zsoltáros imádságában a törvényt adó, teremtményeiért önmagát is feláldozni kész Isten szeretetét szemléli és ismeri fel,
egyúttal úgy látja meg önmagát, ahogyan még eddig sosem.
„Hajnal előtt felkelek…” – olvassuk, mert „…a te beszédedben van reménységem.” Önmagát már nem önnön szemei
alapján látja, hanem ahogyan Isten, vaknak. Különös felismerés lehet egy látó, a dolgokat kézben tartó ember számára az a
felismerés, hogy vezetőre, szemnyitásra van szüksége. Lehet,
hogy ellentétes erőhatások érnek minket? Lehet, hogy másért
élünk, dolgozunk, imádkozunk akár, mint ami a valódi szükségünk? Az Isten Igéje szerint igen. Önmagunkat megváltani,
megváltoztatni külső segítség nélkül nem lehetséges. Ennek
felismerése már önmagában az Isten munkáját mutatja az életünkben. A szélhez hasonlítva, Isten láthatatlan munkája minden ember lelkében fúj, ki tudja milyen régen.
A Jelenések könyvében olvassuk: „És szemgyógyító írral
kend meg a te szemeidet, hogy láss.”
Balog Tibor, lelkipásztor

A Karacs Teréz Tagintézmény dolgozói és Szülői
Munkaközössége, a „Diákjainkért” Alapítvány 13. alkalommal rendezi meg bálját. A tornateremben február 12-én 19 órától sorra kerülő rendezvény fővédnöke

Erdős Norbert kormánymegbízott, országgyűlési
képviselő.
Műsor, svédasztalos vacsora a Bagoly Vendéglőből,
tombola. A jó hangulatról
Hevesi Imre és a La Bomba
zenekar gondoskodik.

Belépő- és vacsorajegy:
4500 Ft. Támogatójegy
500, 1000, 2000, 5000
Ft-os értékben kapható. A
bál teljes bevételét az iskola udvarának szépítésére,
sportudvar kialakítására
fordítják.

országot betöltsük jó minőségű keresztény zenével.
Egyéb személyes céljairól
megtudtuk, hogy idén további lemezek kiadása is elképzelhető, ebből az egyik
Zsoltárok címmel fog megjelenni, és meditatív jellegű
lesz, míg a másikban visszatér a tőle megszokott és várt
diszkózenéhez. Mindkettő
magyar és angol nyelven
egyaránt elkészül. Emellett
országos fellépésekre készül.
De nem nagy koncertekben
gondolkodik, inkább amolyan kamaraestekre, ahol az
evangélium hirdetése közben
zenéi is elhangoznak.
Szegfű Katalin

Bezár
a Rutex
Március elején megszűnik a
termelés a békési Rutex Konfekció Ipari Kft-nél – tudta
meg a Békés Megyei Hírlap. A
közel kilencven ott dolgozó
végkielégítést kap.
A megyei napilapnak Havas István cégtulajdonos nyilatkozott, elmondva, hogy tavaly a korábbi megrendelőik
közül több döntött úgy, hogy
az olcsóbb munkaerőt biztosítani tudó Ukrajnában vagy
Ázsiában készítteti el termékeit. Ez lenyomta az árakat,
és csökkent az árbevételük,
miközben a termelési költségek nőttek. A veszteségek
miatt a tulajdonos kezdeményezte a nyugat-európai piacra minőségi felsőruházati termékeket készítő társaság végelszámolását. Ez teremti meg
annak a lehetőségét, hogy a
jogszabályi előírásoknak megfelelően mindenki megkaphassa a neki járó végkielégítést és felmondási időt. A
cégnél dolgozó 85 ember
ezekben a hetekben kapja
meg az értesítést a márciusi
felmondásról.
A Békés Megyei Hírlap
arról is ír, hogy az üzem iránt
érdeklődik egy osztrák befektető, aki már megtekintette a telephelyet, de egyelőre nem döntött arról, hogy
bérbe veszi-e a cég eszközeit.

5

2011. január 26.

Sosem veszekszünk…

saját házunkat. Közben megszületett két gyermekünk,
Gábor és Mária. Munka mellett neveltük őket, mert akkoriban még csak öt hónap szü-

húztuk a szekeret. Takarékosan éltünk, és lépésről lépésre
haladtunk előre. Így lett meg
a Pannónia motorkerékpár, a
házunk, az autónk, a gyerekek
iskoláztatása. A ’70-es, ’80-as
években elveszítettük a szüleinket, idősebb rokonainkat,
akikhez szeretettel kötődtünk.
A meghitt családi összejövetelek, beszélgetések, nótázások
megritkultak, az emlékeinkben tovább élnek. A gyerekeink felnőttek, tanult emberek
lettek, megházasodtak. Lehe-

lési szabadság járt, nem volt
GYES. Rengeteget dolgoztunk a munkahelyünkön és a
háztájiban egyaránt. Növényeket termesztettünk, kertet
műveltünk, állatokat neveltünk, gondoztunk a megélhetésünk érdekében. Sohasem
vitatkoztunk egymással, a
bizalom töretlen és állandó
volt. Meg tudtuk beszélni a
problémákat, és egyezségre
jutottunk. Haragtartás sose
volt, nem ment le a Nap
haraggal. Mindig egy irányba

tőségeinkhez mérten őket is
segítettük, mi meg közben
megöregedtünk. Négy unokánk van, akik még iskolások,
és szeretettel látogatnak bennünket, mi pedig várjuk őket.
A rendszerváltáskor visszakaptuk a családi földeket, és
azóta gazdálkodunk rajta. Ez
kitölti az életünket, és csak
erősíti az összetartozásunkat,
az egymás megbecsülését.
– Hogyan ünnepelték aranylakodalmukat?
– Október 17-én egy szép

„Szép esténk lesz, ha egyszer megöregszünk,
sosem veszekszünk…” A Záray-Vámosi énekes
házaspár szavai pontosan kifejezik a 74 éves Pap
Gábor és a 72 éves Szabó Mária házasságának
lényegét. A ma is fizikailag, szellemileg fitt házaspár nemrégiben ünnepelte az 50. házassági évfordulóját. Az aranylakodalom apropóján ültem le
beszélgetni velük.
– Hogyan ismerkedtek meg?
– Egyfelé laktunk, a tanyavilágban és úgy jövés-menés
alkalmával találkoztunk. Beszélgettünk, vasárnap sétálgattunk a városban, báloztunk… Aztán bizalom ébredt
egymás iránt, szorosabbá vált
a kapcsolatunk, és 1959-ben
jegyespár lett belőlünk. Aztán
jött a katonaság három hónapja. Azért csak ennyi, mert
„megbízhatatlan” személy
voltam politikailag, és így
csak „gyorstalpalón” vettem
részt. Mikor leszereltem, készültünk az őszi esküvőre.
– Házasságuk története?
– Házasságot 1960. október
15-én kötöttünk. Szerény, szűkebb körű lakodalommal pecsételődött meg az eskünk.
Egyházi esküvőt is tartottunk,
pedig akkor már a vallásosságot visszaszorították. Az egyházzal azóta is tartjuk a kapcsolatot, és vállaljuk. Aztán
jöttek a munkás hétköznapok.
Elég szerény anyagiak mellett
teremtettük meg a saját életünket, a családi hátteret. A
lakhatásunk a szülői házban
kezdődött. Nyolc évbe tellett,
mire kalákában felépítettük a

egyházi szertartással és a fogadalmunk megerősítésével ünnepeltük meg. A szertartás
alkalmából a családtagokon
kívül megjelentek az ismerőseink is, és az egyházi közösségünk minket ismerő, szerető
tagjai is megtiszteltek minket
jelenlétükkel. Azt követően a
Dübögőben családi körben
emlékeztünk vissza az eltelt
50 évre. A technika segítségével a gyermekeink képeket is
vetítettek az elmúlt évekről,
ezzel is megerősítve az összetartozásunkat, s emelték az
ünnep fényét. Koccintásra is
sor került, méghozzá 20 éves
házi pálinkával. Fogadtuk a
jókívánságokat, jókat beszélgettünk, és még nótázásra is
sor került. Különböző személyre szóló ajándékokat
kaptunk, többek között egy
párnapos „nászutas” beutalót
Füzesgyarmatra, a fürdőkomplexummal is rendelkező
egyik hotelbe.
– Önök meglehetősen energikusak ma is, így joggal kérdezhetek tervekről, vágyakról.
– Megkezdtük a következő
50 évet, és szeretnénk a maihoz
hasonló aktivitással, szeretetben élni továbbra is. Hogy
mennyi jut még belőle, azt csak
a Jóisten tudja és dönti el. Mi
továbbra is kérjük Isten áldását
az elkövetkező időkre is.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Szekerczés Sándor „Szeki” sporthorgász.

A Művészetek Palotájában mutatkozott be
a Belencéres Néptáncegyüttes
Fővárosunk egyik impozáns
épületében, a Művészetek Palotájában
vasárnaponként
megrendezett „Cifra Palota”
címet viselő rendezvénysorozat mindig a családokat várja.
Ennek a havonta egyszer megtartott „különkiadása” a „Hetedhét ország”, melynek keretében mindig egy-egy magyarországi város és megye
mutatkozik be. A sorozat célja,
hogy a vidéki értékeket is bemutassák, és felkeltsék az
ifjabb nemzedék érdeklődését
a művészetek iránt. A színpadon zajló gyermekkoncertek,
táncelőadások, meseszínházak
és az előcsarnok többi területén megrendezett zenei, tánc
és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő programok várják
az érdeklődőket.
A közelmúltban Békés megye mutatkozott be Buda-

Alig van már

Kalendárium
A 2011-es Békési Újság Kalendárium kevesebb
mint két hónap alatt szinte teljesen elfogyott. Óriási
érdeklődés övezi tehát a kiadványt, amit hálásan
köszönünk olvasóinknak. Valamint a színes tartalmat és hiánypótló szerepet
kiemelő számos elismerő
levelet, telefont is. A következő évi kiadványt máris
tervezgetjük, ennek pályázati kiírását ezen lapszámunk 4. oldalán találják.
Az idei évkönyvet igen
korlátozott példányszámban a városi könyvtárban
még meg lehet vásárolni.

pesten, a Művészetek Palotájában. Megyei értékeink között helyet kaptak a Munkácsyés Erkel-relikviák, a bábművészet, a zene, az ének, a népművészet, a népi mesterségek
bemutatói és nem utolsó sorban
a népzene és a néptánc is. A
békési Belencéres Néptáncegyüttes képviselte megyénk
néptáncéletét. A nap folyamán
három alkalommal lépett színpadra a két korosztályt felvonultató táncegyüttesünk. Műsorainkban hat koreográfiát
mutattunk be az érdeklődőknek. A fellépéseket a gyerekeknek, családoknak szánt táncházak zárták, a résztvevők és a
szervezők nagy megelégedésére.
A zenei kíséretet állandó zenekarunk, a szintén Békés megyei
Suttyomba Zenekar látta el.
Barna Zoltán,
Belencéres Alapítvány

GYÖNGY PATIKA-KÁRTYA TULAJDONOSOK
FIGYELMÉBE
A Levendula Patikában a Gyöngy Törzsvásárlói Program
2011. január 1-jétől az alábbi módosításokkal folyik:
– kártyabirtokosok számára 2010. december 31-ig felírt
pontok 2011. március 31-ig beválthatóak a mindenkor
hatályos pontkatalógus termékeire
– pontbeváltás jelenleg a 2010. december 31-i pontegyenlegek alapján lehetséges
– a 2011. január 1-től érvényes törvényi szabályozás meghatározza a támogatott és nem támogatott gyógyszerek
és gyógyászati segédeszközök, valamint az egyéb termékek esetében a gyógyszertárban adható és beváltható
pontokat. Az informatikai rendszer készen áll arra, hogy
a vásárlók által a különböző termékcsoportokra fizetett
összeget külön-külön kezelje
– a 2011-ben gyűjtött pontok, kedvezmények jelenleg
nem beválthatók, és a vásárlók nyugtáján sem kerülnek
feltüntetésre, a kedvezmények utólag lesznek jóváírva
– a törzsvásárlói rendszer többi eleme változatlanul működik, a tavaszi katalógus megjelenése 2011. február hónap
folyamán várható.
Jeszenszky Attila, szakgyógszerész

Az Új Széchenyi Terv a barátságosságról és a reményről szól –mondta Orbán Viktor. A kétharmados többség
és az összefogás feltétlenül szükséges a gazdasági versenyképesség megtartásához. Az Új Széchenyi Terv ennek az
összefogásnak a megtestesülése. Már január 17-én elindultak az első pályázatok. „Arra vállalkozunk, hogy teljesen megújítsuk Magyarországot.” Természetesnek tartja,
hogy bizonyos kiadásokat csökkenteni kell, más területeken a bevételeket növelni, de ez nem megszorítás, ez újjászervezés. Akadályok lesznek előttünk. A kormányfő
Széchenyit idézte: "azokból a kövekből, melyek utunkba
gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk". Újjá
kell szervezni a magyar gazdaságot, hogy erős és magyar
lábakon álljon. A magyar gazdaság talpraállítása elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások sikerén múlik. Az
Új Széchenyi Terv a növekedés beindítása, 1 millió új
munkahely megteremtése 10 év alatt. „Meggyőződésem,
hogy minden nemzet polgárainak természetes igénye az,
hogy legyen egy hely a világon, ahol a terveit, álmait és
céljait meg tudja valósítani, és ehhez ne kelljen idegen
országba költöznie.”

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

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE

JELMEZ KÖLCSÖNZÉS!
A Rossmann
és a Könyvtár között
a RUHACSERE üzletben!
Ruhanemûit, lábbelijét
ne dobja ki,
hozza be hozzánk!
Akció a téli ruhanemûkre!

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező
alábbi ingatlanokat:
– Békés, Széchenyi tér 4/2. 2. szám (80 m2) lakás
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
– Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2) üzlethelység
A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+ÁFA
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2011. február 2. (szerda) 16 óra.

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Békési Újság az interneten: www.bekesiujsag.hu
Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Ház eladó Békésen, a Bocskai u. 16 szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
Békésen, a Szélső u. 72. szám alatt eladó
kétszobás, összkomfortos, konvektoros
parasztház. Tel.: 20/619-33-57.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Tetőteres ház eladó Békésen. Csabaira
csere is érdekel. Érd.: 70/520-57-31,
20/236-46-62.
Ház eladó sürgősen. Békés, Zsilip u. 14.
30/822-72-34, 20/325-51-04.
Négyszobás + ebédlős, két fürdőszobás
családi ház melléképülettel, garázzsal
zöldövezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Eladó Békésen a belvárosi részen háromszobás családi ház parkosított udvarral.
Megegyezés szerint. Tömblakásra csere
is érdekel, értékegyeztetéssel. Érd.:
70/31-08-807.
Ház eladó Békésen, az Asztalos utca 29.
szám alatt. Érdeklődni lehet a Durkó u. 7/1.
szám alatt. Tel.: 30/40-686-39.
Ház eladó Békésen a Tavasz utca 48
szám alatt. Érd: 20-886-27-90 vagy 66634-613
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel.
Érd.: 30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Ház eladó Békésen a Dió utca 5 szám
alatt. Érd.: 20/886-27-84, 20/886-27-83.
A békési homokbányánál levő 3-as
horgásztónál igényesen kialakított
horgászhely eladó. Érd.: 20/448-57-60.
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
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 Fáy utcán második emeleten
másfélszobás lakás reális áron eladó.
20/452-35-97.
Békés megyei lakásomat eladnám vagy
elcserélném Zala megyeire, keszthelyire
vagy hévízire. 70/298-73-44, 66/415-414.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Eladó Békés borosgyáni 4-es tavon
horgász résztulajdon. Érd.: 30/98-74-958.
Kétszobás kertes ház eladó. Békés, Deák
F. u. 11. érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Összkomfortos téglaház, csendes környezetben, áron alul eladó. Érd.: 70/360-50-36.
Lakás eladó vagy kiadó. 30/584-87-76.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/553-49-56.
Békésen a Kossuth 23-ban III. emeleten
egyszobás lakás eladó. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/48-40-135.
Eladó Köröstarcsán családi ház melléképületekkel, garázzsal, kovácsműhellyel. Érd.: 66/412-797.
Vásárszél u. 7/B-ben I. emeleti, egyszobás
lakás eladó. 30/314-94-22, 70/208-14-58.
Teljesen felújított, földszinti, 1 + 2 félszobás lakás eladó. Jó helyen fekvő téglaházra
csere is érdekel. Érd.: 30/518-07-28.
Eladó Békésen az Árok utca 16. szám alatti összkomfortos családi ház, gazdasági
épületekkel. Érd.: 20/983-07-94, vagy este
öt után: 66/643-221.
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 kétszobás, vegyes falazatú
társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Ingatlan 2 millió forintig
Komfortos parasztház nagy udvarral eladó
Bélmegyeren. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
20/54-19-011.
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.: 66/643-553, 20/56-47-186.
Kisebb parasztház eladó sürgősen a
Szabadkai utca 40. alatt. Ár: 3,2 millió Ft.
Érd.: Szabadkai u. 16. alatt személyesen

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: 2011. FEBRUÁR 1. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
vagy telefonon: 70/401-81-89 (hét közben
délután, hétvégén egész nap).
Építési telek bontásra való házzal eladó.
Összközművesített, ásott kút az udvaron.
Központhoz közel, csendes helyen. Ár: 3,2
millió Ft. Érd.: 70/94-99-365.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Családi ház építési telekként eladó a
Dózsa György utcában. Irányár: 3,9 millió
Ft. Érd.: 30/21-41-229.
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.
A Tóth utcában, közel a központhoz, 700
m2-es telken fürdőszobás, konvektoros
régi parasztház eladó. Irányár: 4,9 millió
Ft. Érd.: 70/558-34-34.
Ingatlan 5-8 millió Ft között
A Kossuth 23-ban egyszobás, erkélyes
lakás eladó, illetve eladásig kiadó. Irányár:
5,3 millió Ft. Érd.: 70/53-19-831.
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.: 70/776-88-33, 66/634-238.
A Fáy 10-ben kétszobás lakás eladó.
Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.: 30/64-77-575.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Belvárosi, központi fűtéses, régi típusú
ház sürgősen eladó. Irányár: 5,8 millió Ft.
Érd.: 30/910-29-53.
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 forint. Tel.: 30/476-93-80.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 20/21309-95. Irányár: 6,5 millió Ft.
Kétszobás, összkomfortos, felújított kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,7 millió Ft.
Érd.: 70/215-45-77.
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
Téglaépítésű, 64 m2-es, háromszobás,
második emeleti, erkélyes, egyedi gáz-vízmérős, kábeltévés, tehermentes lakás
csendes környezetben eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Háromszobás, régi típusú családi ház,
700 m2-ers kerttel, udvarral, központhoz
közel eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
66/410-323.

A Dózsa Gy. u. 41. szám alatt háromszobás kertes ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 20/34-13-888.
3,5 szobás kertes ház sürgősen eladó a
Szigetvári u. 22. alatt. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érd.: 20/36-29-690.
Békésen téglaépítésű, második emeleti, erkélyes, 64 m2-es lakás a központban eladó.
Irányár: 9,9 millió Ft. Tel.: 20/338-64-00.
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
A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás + nappalis kertes családi ház
eladó 10,9 millió Ft-ért. 20/416-91-17.
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.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

Kétsebességes Babetta megkímélt állapotban új gumikkal, kevés kilométerrel kihasználatlanság miatt eladó idős személytől. 20/629-28-38.
Simson 50-es motorblokk karburátorral
eladó. Érd.: 66/412-356, 30/457-23-02.

ÁLLAT
4 db hasas anya kecske eladó! Érd.: 30/
27-94-696.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Vágnivaló csirke, bébipulyka eladó. Érd.:
Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Hízó eladó. 66/412-498.
Mangalicák eladók. Birkát beszámítok.
70/211-54-30.
Kéthónapos MT bikaborjút keresek. 70/
28-45-662.
Hasított sertés eladó. 30/537-87-35.
90-100 kg-os sertések és 50-60 kg-os
süldők eladók. 30/856-25-20, 66/415-395.
1 db 170-190 kg-os hízó eladó. Munkácsy
M. u. 5. Tel.: 66/414-481.
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők:
20/293-30-83.

TÁRSKERESÉS
Harmincas féri 25-35 év közötti hölgyet
keres komoly kapcsolatra a megyében.
70/580-79-44.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Ingatlan 15 millió Ft fölött
Újjáépített 3+1 szobás sorház, első-hátsó
kertrésszel, garázzsal, nagy ebédlővel eladó.
Ár: 19,9 millió Ft. Érd.: 20/33-86-400.
Ház eladó a Kodály utca 33. szám alatt.
Irányár: 33 millió Ft. Tel.: 30/412-86-46,
70/314-22-55.

Takarítói munkát keresek fő vagy mellékállásban. Tel.: 70/201-68-57.
Bejárónői vagy gyermekfelügyeleti munkát
keresek. Érd.: 70/94-99-365.
Csökkent munkaképességű férfi bármilyen alkalmi munkát, segédmunkát, házkörüli munkát keres. 30/299-31-46.
Takarítói munkát keresek. 20/484-29-32.

Kiadó ingatlan
Békési másfél szobás kertes összkomfortos családi ház kiadó. Tel.: 70/538-56-30.
Teleky utcában garázs kiadó. Tel.: 30/6552-515.
Békéstől 6 km-re, kövesút mellett hétvégi
ház albérletbe kiadó. 20/463-25-33.

KERT
Szécsénykertben kert eladó. 20/472-20-50.
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
eladók. Tel.: 70/538-56-30.
250 cm3 Jawa 1968-as szürke forgalmival
nagyon jó motorral, új aksival eladó. Érd.:
66/412-356, 30/457-23-02.
Üzemképes, kiskerekű Babettát vennék.
Ajánlatot a 66/739-890-es számra kérek
(este).
Traktor utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért. 20/
416-91-17.

EGYÉB
Jó állapotban lévő CAM autós gyermekülés (8-18 kg-ig) eladó. 30/414-87-95
Kisbálás búzaszalma eladó. 30/433-79-89.
Egy Norton kút és egy hálózati árammal
üzemelő, komoly vízszivattyú eladó. Érd.:
66/411-857.
Hordozható csempekályha eladó. 30/53787-35.
Altrix BMX eladó védőfelszereléssel együtt
barna-fehér színben. Tel.: 20/584-36-01.
Hálószobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 20/584-36-01.
Négy db bontott öntöttvas fürdőkád, 1 db
ötmázsáig mérő tolósúlyos mázsa, cirolafűrész 500-as motorral eladó. Tel.: 30/
293-27-51.
Eladó egy önműködő redőnyös garázsajtó
újszerű állapotban. Érd.: 30/496-37-23.
Spa méregtelenítő gép infracsővel, csuklópánttal eladó vagy rendelhető. Tel.:
70/410-62-31.
380 V-os betonkeverő eladó vagy hízóra
cserélhető. 70/562-75-68.
Póni kanca és gyepszéna eladó. 70/22210-48.
30 literes rézüst eladó. Tel.: 66/634-214.

Eladó egy 67 cm-es Grundig, és egy 55
cm-es Videoton színes tévé olcsón príma
állapotban. Érd.: 30/496-37-23.
Háromfázisú kompresszor és egy nagyteljesítményű daráló eladó. 30/48-40-135.
Eladók: asztal 6 székkel, fürdőszobaszekrény, kézikocsi, lemezcsónak, Technics
deck, dvd lejátszó, Dimarson házimozi, 2
db Yamaha hangfal. Érd.: 20/36-29-690.
Eladó 1 db kisméretű vaskályha, és egy
parapetes újszerű öntvény konvektor.
66/416-580.
Masszázsfotel eladó. 30/267-20-15.
2 db női bunda, valamint férfi bélelt bőrdzseki áron alul eladó. Tel.: 30/299-31-46.
Textima varrógép eladó 35 ezer Ft-ért, konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
300 literes fagyasztószekrény kitűnő állapotban 25 ezer Ft-ért, alig használt salgó
tűzhely 30 ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Eladó 250 kg kazánszén, 4000 Ft/q. Érd.:
70/408-50-14.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Rekamié + 4 db fotel + asztal 17 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó: kisbálás szalma, 4 db WV bogár
alufelni, tágulási tartályok, vasvágó szalagfűrész, tizes gev-láda, szövőszék. Érd.:
30/376-69-16.
Háromfiókos fagyasztószekrény, diófa
hálószoba bútor, 2 fotel + rekamié, 2 db
szekrény eladó. 66/410-313.
Eladó: 1 db Meinel Herold 4/4 hegedű +
tok + vonó. Érd.: 66/412-797.
Gobelin képek eladók. Tel.: 70/612-83-74.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Vételár: megegyezés szerint, max. 5000
Ft. Tel.: 20/228-58-66.
1950-es években gyártott működőképes
Mercedes Prima típusú írógép eladó.
20/463-25-33.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Irányár: 80 ezer Ft. Tel.:
66/643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Spa méregtelenítő, tartalék ionizátorral
eladó. Tel.: 66/643-333.
Eladó: 300 literes fagyasztóláda, tésztanyújtógép, 70 literes üst, tízliteres zsíros
bödönök. Érd.: 70/269-80-91, egész nap.
Jutányos áron és sürgősen eladó egyéves, alig használt 80 literes Hajdu villanybojler. Tel.: 70/291-40-26.
Békésen szobabútor, asztalok, két fotel,
hálószobatükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Házi őrölt csemegepaprika eladó. 2500
Ft/kg. Érd.: 70/674-12-36.
Eladó kék-piros bébihordozó, rácsos
faágy kókuszmatraccal, fekete-piros sport
babakocsi, zenélős hintaszék. Érd.: 30/
696-79-01.
Eladó egy öltöny 170/52-es vastag anyagú
munkaruha. Tel.: 30/65-52-515.
Új kombinált Lehel hűtőgép eladó. Bruttó
280 literes. Irányár: 50000 Ft. Tel.: 30/6552-515.
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BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR 26. - FEBRUÁR 9. KÖZÖTT
Január 29. szombat 19 óra
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési
Szervezetének 9. Jótékonysági Farsangi Bálja.
A bál fővédnöke Domokos László, az Állami
Számvevőszék elnöke, fellépő díszvendége
Gáspár Szilvia dzsesszénekes. A zenét a
Bibuczi együttes szolgáltatja. Képző- és iparművészeti, valamint bor- és pálinka árverés.
Sportcsarnok

ELŐZETES SZÍNHÁZI AJÁNLAT:
Február 17. csütörtök 19 óra
Ray Cooney: Pénz áll a házhoz című komédia
két részben a Fogi Színház előadásában. Rendező
és főszereplő: Straub Dezső. Jegyárak: 2000 Ft,
2500 Ft, 3000 Ft. Bővebb információ és jegyfoglalás: 66/414-142. Online: bekesikultura.hu.
Jegyért utalvánnyal is lehet fizetni.
Kulturális központ színházterme

Egy nyelvet beszélünk
IGENIS KÁPTALAN

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
A pályázatok beadási határideje 2011.
február 15-ig meghosszabbítva.
Békés Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten 2011-ben is támogatni
kívánja a településen működő civil szervezeteket, ezért meghirdeti a 2011-es
civil pályázatát.
A civil szervezetek támogatási igényeiket
2011. február 15-ig adhatják le a Civil
Szervezetek Házában (Békés, Hőzső u. 4.,
bejárat a Libazug utca felől). A beérkezett
pályázatok alapján 2011. március 16-ig tesz
javaslatot a Civil Tanács a Képviselő-testületnek a támogatások mértékére. A pályázat
elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a pályázó
által benyújtott anyag kapcsolódik Békés
újratelepülésének 300 éves évfordulójához.
Pályázati adatlap felvehető a Civil
Szervezetek Házában hétköznaponként

8-19 óráig. Ugyanitt lehet érdeklődni
Szűcs Gábornénál (0670/459-0794) hétköznaponként 8-14 óráig.
Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek
már az előző években is pályáztak, nem kell
újra benyújtani az alapszabályukat és a cégbírósági bejegyzésüket, csak ha változás történt az adataikban.
A 2011-es támogatási kérelemhez csatolni kell a 2010. évi támogatás elszámolását (számlamásolat, indoklás).
Azoknak a szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a 2010. évi támogatásról az elszámolást, amelyek a 2011-ben nem nyújtanak be
új pályázatot! Az elszámolást is a Civil
Szervezetek Házában kell leadni, ennek
elmulasztása esetén három évig nem fordulhat kéréssel az adott szervezet az
Önkormányzat felé.

Talán Önök is érezték úgy, amikor a napi munka során elfelejtettek valamit, hogy
nem káptalan a fejük. Na de ha nem káptalan, akkor milyen? Talán kápos? Nem, a
fej valóban káptalan, de ennek hosszadalmas a magyarázata… A szó végén található -talan nem a magyar fosztóképző (lásd
az előző mintára: súlytalan és súlyos),
hanem egy latin kicsinyítő képző: a latin
caput (fej) szót kicsinyítették capitulumra.
De mint a magyarban, a latinban is több
jelentése lehet egy-egy szónak: nem csak
egy testrészt, hanem a könyvek fejezetét is
jelenti – nézzék csak, mi is ugyanazt a szótövet használjuk! Ilyen rövid részletet
olvastak fel a papi gyűlések elején valamely szent könyvből, s végül jelentésátvitellel magát a testületet is így nevezték.

Sőt: végül a gyűlés vezetőjét, majd magát
a hivatalt is.
A caput másik származékszava a kapitány
(capitaneus): könnyen belátható, hogy ő a
csapat feje. Ahogyan a magyarban: a fej
rokon értelmű alakja a fő, s ebből képezzük
a főnök szót.
De itt még nincs vége: a kapitalista is a
fejhez tartozik. A jogi szövegekben ugyanis a
caput kölcsönadott pénzösszeget is jelent, a
kapitalista pedig az az ember, akinek módja
van kölcsönt folyósítani (tőkés).
Amint a szófejtés mutatja, a fejünk igenis
káptalan! Boldogult gimnazista koromban a
matematikatanár a bizonyítások alá odaíratta:
Q.E.D. (quod erat demonstrandum). Munkálkodásunk eredménye az, amit be kellett
bizonyítani.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI
ÚJSÁG
– a békési családok lapja!
Minden, amit Békésrôl
tudni érdemes.
Várjuk véleményét,
ötleteit!
5630 Békés Pf. 61.
bekesiujsag@globonet.hu
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Száguldás, motorszerelem

Jól emeltek a békésiek
A Békési TE súlyemelői jól szerepeltek a közelmúltban Tégláson megrendezett Hajdú Zrt. Kupán.
A versenyen 17 egyesület
104 versenyzője indult. A Békési TE súlyemelő szakosztályát 5 ifjú versenyző képviselte. A verseny célja volt, hogy
felmérjék az országos bajnokság óta elvégzett munkát. A
serdülők között Papp Balázs,
míg az ifik között Csató István
révén sikerült két aranyérmet
szerezniük. A 14 éves, 85 kgban induló Papp Balázs szakításban (78 kg), lökésben (95)
és összetettben (173 kg) is

egyéni csúcsot javított. Az ifik
korcsoportjában a 94 kg-osok
versenyében Csató István magabiztosan nyert: szakítás 110
kg, lökés 125 kg, összetett 235
kg. A serdülők 69 kg-os versenyében Prorok Péter második
lett, és szintén ezüstérmes
ugyanebben a korcsoportban a
77 kg-osok között Csumpilla
Bertold – tájékoztatta a Békési
Újságot a sikeres versenyről
Balog János edző.
Lakatos Gyula

Nyerjen
kézilabda bérletet!
Hazai pályán elõször február 26-án lép pályára
az NBIB tavaszi szezonjában az Erste-Békési FKC.
A korábbiakhoz hasonlóan a klub és a Békési Újság
közös SMS játékával megnyerhetik bérletüket
a hazai mérkõzésekre.

Kérdésünk:
Ki az Erste-Békési FKC technikai vezetõje?

Válaszok:
A: Kardos Imre B: Polgár Zoltán C: C. Veres János
A helyesnek vélt válasz betûjelét és a pályázó nevét
SMS-ben kell elküldeni február 16-án délig
a következõ számra: 30/432-20-30.
A jól válaszolók között sorsolunk. Két szerencsés
nyertesünk jutalma egy-egy (darabonként 4000 Ft-ot érõ)
bérlet a tavaszi bajnoki idény hazai mérkõzéseire,
melyeket a nyertesekkel egyeztetett módon juttatunk el
hozzájuk. A nyertesek nevét február 23-i lapunkban
megjelentetjük, õket telefonon február 18-ig értesítjük.
Játsszon és nyerjen!
Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

Az Erste-Békési FKC
tavaszi sorsolása
Február 13. vasárnap 13 óra FTC II. – Erste-Békési FKC
Február 19. szombat 18 óra Balmazújvárosi KK – Erste-Békési FKC
Február 26. szombat 18 óra Erste-Békési FKC – Miskolc
Március 5. szombat 18 óra Ceglédi KKSE – Erste-Békési FKC
Március 19. szombat 18 óra Erste-Békési FKC – Hajdúböszörményi TE
Március 27. vasárnap 17 óra Ózdi KC – Erste-Békési FKC
Április 2. szombat 18 óra Erste-Békési FKC – Törökszentmiklós
Április 9. szombat 18 óra Erste-Békési FKC – Balassagyarmat
Április 24. vasárnap 18 óra Dabas-Diego KC – Erste-Békési FKC
Április 30. szombat 18 óra Erste-Békési FKC – Nyíregyházi KSK
Május 6. péntek 18 óra Debreceni KSE – Erste-Békési FKC
Május 14. szombat 18 óra Erste-Békési FKC – Gyöngyösi KK
Május 21. szombat 18 óra Csömör KSK – Erste-Békési FKC
A hazai mérkőzések helyszíne a városi Sportcsarnok
(Jantyik u. 21-25.)
A felnőtt mérkőzések előtt, 16 órától az ifi csapatok játszanak.
Telefon/fax: 66/413-935. E-mail: bfkc@Internet-x.hu.
A Békési Újság a BFKC médiapartnere.

Horgász
szemmel
TAVASSZAL
TÖBB AROMÁT
Talán még korai lenne tavaszt emlegetni, hiszen az időjárás egyelőre kiszámíthatatlan. Mindenesetre a korai januári meleg az állóvizeken elolvasztotta a jégpáncélt, és ez
a türelmetlen horgászt vízpartra csábítja.
Holtágakon, tavakban a víz
jégolvadás után igen tiszta,
sokszor több méterig is átlátszó. Ezért ezekre a tiszta vizekre speciális etetőkeveréket
ajánlok, ami nem riasztja a
halakat, sőt inkább csalogatja.
A kora tavaszi horgászatoknál
a keszeg, a kárász és egy-két
ponty megfogása már igen
jónak ítélhető. Ehhez a kellően hideg vízre nem kell sok
etetőanyagot keverni, mert a
halak keveset táplálkoznak. A
minőség viszont fontos és persze az etetőanyag színe is.
Használjunk fekete vagy sötétbarna etetőanyagot, amihez
hidegvízi aromát adagoljunk
kicsit bővebben a szokottnál.
Ebben az illatfelhőben talán
még azok a halak is kapásra
csalhatók lesznek, amikre éppen nem is számoltunk.
Szekerczés Sándor

Cserháti Zsuzsa bizton
megbocsátaná ezt a kis módosítást, ha vele szemben ülne az
alig 6 éves Faragó Zalán, s
látná arcán az őszinte lelkesedést, ha a „mocikról” beszélhet. A Dr. Hepp Tagintézmény elsős tanulója szabadidejében meglehetősen szokatlan, inkább nagyobbakra jellemző hobbinak hódol, versenyszerűen motorozik. Az
aprócska termetű emberke
négyéves kora óta a sebesség
rabja, és mint elmondta, bár
édesapja volt az ötletgazda,
neki sem volt ellenére, mert
mindig is vonzódott a motorokhoz. Már egy éve részt vesz
versenyeken, és több különdíjjal jutalmazták teljesítményét,
de igazán 2010 telén érett be a
kitartó gyakorlások gyümölcse. Az ifjú „titán” egy többfordulós versenysorozaton bizonyította rátermettségét.
Kunmadarason háromszor lett
első, Kiskunlacházán egyszer
második, míg összetettben,
Junior kategóriában, nála idősebbeket maga mögé utasítva
az Országos Gyorsulási Bajnoki cím büszke birtokosa lett.
Drag bike-ja egy ekkorka gyerekhez képest hatalmas sebességet ért el: 70 km/h-t. Rendkívüli teljesítményét osztály-

Faragó Zalán

társai dicsérő szavakkal, iskolája mézeskaláccsal, édesapja
játékkal, városunk motormakettel jutalmazta. A Békési
Motorosok Baráti Köre pedig
tiszteletbeli taggá fogadta a
halk szavú, szerény kisfiút. A
kis nagyember példaképeihez,
Streetfighterhez és Talmácsi
Gáborhoz hűen folytatni akarja a versenyszerű motorozást,
amíg csak lehetséges. Minden

vágya egy saját Drag bike,
mely hála klubtársainak, már
készülőben van. Eleddig csak
szülei támogatták anyagilag és
erkölcsileg szenvedélyét, bár
édesanyja érthetően félti fiát,
de úgy gondolom, némi szponzori segédlet kellene még a
jövőbeni költségekhez, hogy
ezen ifjú büszkeségünk csak a
tanulásra és a versenyzésre figyelmezhessen.
Gugé

Ötödik a Békés a teremtornán
A kilencedik alkalommal megrendezett BékésKörös ifjúsági teremlabdarúgó-tornán nem sikerült a várt jó játékot bemutatnia a házigazda
Békési FC-nek. A hatcsapatos tornán csak az ötödik helyezést tudták megszerezni.
Bíró Péter edző értékelése
szerint rossz napot fogott ki a
csapata, különösen a gólszerzés ment nehezen. A Békés
gólnélküli döntetlennel kezdett a Grosics Akadémia ellen, majd 1-0-ra kikapott a
Gyomaendrődi FC-től, az ötödik helyért pedig 4-3-ra verte
a Jaminát. A Békési Futball
Club és a Szegedi Kis István

Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
által jegyzett január 22-i tornát végül a Grosics Akadémia
nyerte a Dunaszerdahely és a
Szarvasi FC előtt. A díjakat
Izsó Gábor polgármester és
Pocsaji Ildikó önkormányzati
képviselő adta át.
A békési csapat tagjai:
Maczkó Márk, Takács Máté,

László Norbert, Antóni Zoltán, Farkas Mihály, Reszelő
Márk, Reszelő Rómeó, Reszelő József, Adamik Rajmund, Farkas Mihály, Szalontai Mihály, Római Jenő,
Megyeri Zsolt.
A torna támogatói: SZKI
Református Gimnázium, Békési FC, Békés Város Polgármesteri Hivatala, Kira Pub
(Ásós Géza vállalkozó), Nagyház Pince Borozó, Hot Drink
Kft., Lászlóné Fábi Andrea,
Kopárdi Imre.
Médiapartnerek: Békési
Újság, Békés Mátrix, Torony
Rádió.
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ÚSZÓEDZÉSI LEHETŐSÉG AZ USZODÁBAN
A Békés Uszoda edző, illetve szakedző irányításával úszóedzési lehetőséget biztosít
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Bővebb felvilágosítás: Kovács Ottó szakedzőnél kérhető
a 20/982–9258-as telefonszámon.
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