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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Örül a télnek,
havazásnak?

Újra rendben megy a tanítás

50%

FAGYSZÜNET

Tavasszal pótolják a havazás miatt kiesett napokat

Nem.

50%

Csökkenő
balesetszám
A Békési Rendőrkapitányság
illetékességi területén 2011-ben
71 személyi sérülést eredményező közúti közlekedési baleset
történt, ezek közül 1 halálos, 27
súlyos és 43 könnyű sérüléssel
járt – ismertették az adatokat a
Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság ülésén.

Igen.

A balesetek száma
összességében csökkenést mutat, de több
a sú lyos kimenetelű
közúti baleset.

USZODA NYITVA TARTÁSA
Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

A közlekedés feltételei lassan javulnak az iskolák környékén is.

MÁRCIUS 3-10.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

A február 6-10. közötti időszakra a kemény hideg
és hófúvás miatt elrendelt rendkívüli tanítási
szünet napjai közül mindössze egyet kell bepótolniuk a Békési Kistérségi Általános Iskola
növendékeinek – tájékoztatott Kis Eszter, az
intézmény igazgatója.

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

A hatályos közoktatási törvény és a tanév rendjét szabályozó rendelet ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a tanévben
minden intézményegység öt
tanítási napon ne tanítson,
hanem közösségi programokat, például diákönkormány-

FEBRUÁR 18-25.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
FEBR. 25-MÁRCIUS 3.
Turul Patika (Piac tér)

zati napot, tanulmányi- vagy
sportversenyt szervezzenek
meg. A kistérségi iskola vezetése úgy döntött, hogy ebből a
szabadon felhasználható keretből pótol az iskola a rendkívüli fagyszünet miatt kiesett
öt nap közül négyet, így ezek

semmilyen megterhelést nem
jelentenek sem a szülőknek,
sem a tanulóknak. Egy tanítási napot azonban a tavaszi
szünet terhére kell megtartani, így április 5-én, csütörtökön iskolába kell menniük a
Békési Kistérségi Általános
Iskola diákjainak.
Szintén tanítási nap lesz
április 5-e a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény békési oktatási egységében is, ahol
a másik, fagyszünet miatt
meg nem tartott tanítási
napot az írásbeli érettségi

egyik, egyébként tanítás nélküli napján, május 9-én délután pótolják. A város másik
középfokú intézményében, a
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégiumnál a gimnáziumi és a Karacs
tagintézmény tanulói az írásbeli érettségik napjain, május
7-9. között, valamint áldozócsütörtökön, azaz május 17-én
és még egy szombati napon
kell hogy iskolába menjenek
az elrendelt fagyszünet miatti
öt tanítási nap pótlására.

Az okok között vezet a
gyorshajtás, az elsőbbségi szabályok be nem tartása és a
kanyarodás. 21 esetben kerékpáros, 36-szor személygépkocsi-, tízszer tehergépkocsi vezetője okozta a balesetet.
A helyi baleset-védelmi bizottság felvilágosító akciónapok
és ügyességi versenyek szervezésével, ismeretterjesztő szakanyagok terjesztésével, a gyerekek és fiatalok között végzett
propaganda-tevékenységgel,
bemutatókkal és előadásokkal,
a Zebra Zsaru és az Iskola rendőre programmal, rajzpályázattal
és a gyerekek által használt kerékpárok ellenőrzésével igyekszik csökkenteni a közlekedési
balestek számát.

Egy magyar könyvkiadó sorsa Turistákat toboroznak
A Püski Kiadó a nemzeti irodalmat erôsítette

Püski István, az intézménynek nevet adó,
Békéshez sok szállal kötődő Püski Sándor egyik
fia volt a vendége a
minap a városi könyvtárnak, és tartott előadást
szülei könyvkiadói és
könyvkereskedői munkásságáról, életútjukról.
A család kiadói tevékenységével már a harmincas évek
végétől itthon, majd a hetvenes évektől a New York-i
emigrációban is a magyar
nemzeti irodalom életben tartását és megerősítését szolgál-
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KÖNYVKIADÁS

Püski István fotók segítségével elevenítette fel édesapja küzdelmes
életét.

ta, és ezt tekintik ma is célnak
– mondta el Püski István, aki
édesapja halála óta fiaival és

bátyjával működteti a Püski
Kiadót és budapesti kereskedésüket.

Előadásában felidézte a
szárszói találkozókat, a
könyvbarát mozgalmat, a népi írók sorsát, Sinka István
alakját, továbbá édesapja,
Püski Sándor küzdelmes kiadói munkásságát, és mindezt
anekdotákkal színesítette.
Visszaemlékezett a szintén
békési kötődésű, nemrég
elhunyt Csurka Istvánra, akit
korunk legjobb próza- és drámaírójaként méltatott.
Mint ismert, a 2009-ben 98
évesen elhunyt Püski Sándor
nevét kevéssel halálát követően vette fel településünk
könyvtára, amely a legendás
kiadó emlékét igyekszik a
köztudatban tartani. Sz. K.

KIÁLLÍTÁS

Sztárvendégek a standnál

A tavalyihoz hasonlóan
idén is közös standon állít ki,
és mutatja meg önmagát Békés az Utazás Kiállításon. A
március 1-4. között, a Budapesti Hungexpo területén sorra kerülő nagyszabású rendezvényen városunk mások mellett Gyomaendrőd, Szarvas, a
Körös-Sárrét, Mezőkovácsháza, a Liget Fürdő, a Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület, a Körös-Maros Nemzeti
Park és a Körös-völgyi Oázis
Egészségturisztikai Egyesülettel közösen állít ki, és
igyekszik Békés megye ízeit is
a látogatók elé tárni. A standon díszletként szerepelni fog
egy hajórészlet a Monte Cristo

grófja című darabból, amely a
Szarvasi Vízi Színház idei
programjának egyik fő attrakciója lesz.
A standon sztárvendégek
igyekezni a térségre irányítani a látogatók figyelmét.
Március 1-jén 11 órától
Wichmann Tamás olimpia
helyezett, sokszoros világbajnok kenus, míg március 4-én
délben Nagy Feró énekes
jelenik meg. Az Utazás kiállításon az érdeklődők ezt a
kiállítási helyet az A-pavilon
313A jelű standjánál találják
meg, Békéscsaba, Orosháza,
Bugac, Gyula, Baja, Szentes
és Budapest önálló standjainak közelében.
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Elhunyt Cs. Kiss Andor
Február 20-án búcsúztatták a nyugalmazott lelkészt

A JANTYIK-KÁPOLNA
A római katolikusok temetőjében lévő kápolna tömegével és nemes arányaival már jó
messziről felhívja magára a figyelmet. Építtetője Jantyik Mátyás, Békés város akkori
bírája, a festőművész nagyapja volt. A kápolna egy mesterséges dombra épült.
Hogy az épület műszaki szempontból is
mennyire jelentős, azt az is bizonyítja, hogy Sisa
Béla Békés megye
műemlékei című
könyvében
(a
100.
oldalon)
említést tesz róla.
Ebből megtudhatjuk, hogy a
temetőkápolna
„gótizáló, romantikus stílusban épült, tervezte és kivitelezte
Jantyik Mihály.” Sisa a kápolna építését
1855-57 közötti évekre teszi.
A kápolna alatti kriptába mindig a
Jantyik család tagjait temették. Itt nyugszik
Jantyik Mátyás festőművész, múzeumunk
névadója is, akinek két történelmi témájú
festménye a Parlamentben látható.
A temetőkápolna építéséről még annyit,
hogy az építkezéshez szükséges téglát az egykori Jantyik-féle téglagyárból szállították. Dr.
vitéz Durkó Antal Békés nagyközség történe-

te című művében, a 131. oldalon azt írja, hogy
„a temetői kápolna felépítése Jantyik Mátyás
volt községi bíró és érdemkereszttel kitüntetett egyszerű polgár nevéhez fűződik, ki a felépítés és berendezés összes költségeit sajátjából fedezte. S úgy e kápolna, mint a keresztúti stációk karbantartására 23 hold szárazföldet
hagyományozott
örök
alapítványul.” Ugyanez a
mű ír arról is,
hogy a mesterséges dombon épült
kápolna és a stációk ünnepélyes felszentelését 1857.
október 11-én az
akkori nagyváradi
püspök, Szaniszló
Ferenc végezte nagy segédlettel. A toronyban
elhelyezett harangok egyike 160, a másik 50
bécsi font súlyú volt. A harangokat az első
világháborúban elszállították, az új és nagyobbakkal 1928-ban pótolták.
A Szarvasi úti katolikus temető a fő gyalog-út melletti stációkkal (a keresztút egyegy állomása), a mauzóleumszerű kriptákkal, melyek az egykor jelentős békési polgárok nyughelyei, valamint természetesen a
Jantyik-kápolnával, különös védettséget kell
hogy kapjon.
Bíró György, városvédő

Fejlesztés a hajléktalanszállón
PÁLYÁZAT

Teljesen megújulhatnának az épületek

Több mint százharmincnyolc millió forint uniós forrásra pályázik a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ,
melyből bentlakásos intézményeit korszerűsítené, hogy a
városban működő hajléktalanszálló mind az öt telephelyén igénybe vehető szolgáltatások javuljanak. A projekt
támogatási intenzitása száz
százalékos, így nulla százalékos önerőt igényel.
A hajléktalan-ellátás Békés
városban közel húszéves

múltra tekint vissza. A Békési
Kistérségben csak a békési
szociális központ biztosít hajléktalanok számára átmeneti
szálláslehetőséget, ötven személynek. 2011. évben a szállók kihasználtsága közel száz
százalékos volt, a meglévő öt
telephely mindegyike túlterhelt. A pályázatban éppen
ezért a kiléptető ingatlan férőhelyszámát emelnék további
öt fővel, így a projektzárás
időpontjában ötvenöt főre
emelkedne az átmeneti szál-

láslehetőséget igénybe vehető
személyek száma.
A tervek szerint ebből a
pályázati pénzből kerülne sor
a telephelyen a nyílászárók
cseréjére, a hő- és vízszigetelésre, a fűtés és elektromos hálózat korszerűsítésére, a belső
burkolatok cseréjére, valamint
teljes körű akadálymentesítésre is. A pályázat lehetővé
teszi továbbá bizonyos eszközök beszerzését, valamint a
területen dolgozók továbbképzését is.

Kitüntetésre várnak javaslatokat
ELISMERÉS

Magánszemély és kollektíva kaphatja

Április 15-én Békés a várossá nyilvánításának 39.
évfordulóját ünnepli. Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja adni kitüntetéseit: „Békés Város Díszpolgára” címet és a
„Békés Városért” kitüntetést az arra érdemes személynek.
Idén először kerül átadásra a „Civilek a Városért”
elismerő cím a tevékenységükkel kimagasló érdemeket
szerző civil szervezeteknek.
A kitüntetésre javaslatot
tehetnek a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői,
bizottságai mellett a gazdál-

kodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek. A cím azon személyeknek vagy kollektíváknak adható, akik és amelyek közéleti munkásságukkal aktívan
és hatékonyan hozzájárultak
és hozzájárulnak Békés város
gazdasági, társadalmi fejlő-

déséhez, a lakosok jólétéhez
és annak javításához akár
szociális,
közbiztonsági,
egészségügyi,
kulturális,
turisztikai vagy egyéb területen. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre
javasolt személyi adatait
illetve a kollektíva pontos
megjelölését, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását. A javaslatokat március
10-ig kell benyújtani a polgármesterhez személyesen
vagy postai úton.

2012. február 9-én, csütörtökön váratlan hirtelenséggel elhunyt Cs. Kiss Andor nyugdíjas lelkipásztor, aki gyakorlatilag halála napjáig aktívan
szolgált a Békési Református Egyházközségben.
Cs. Kiss Andor 1926. április
10-én született Hajdúböszörményben paraszti és földműveléssel foglalkozó kisnemesi
hajdú családban. Korán árvaságra jutott, de rokonai nagy
szeretettel nevelték fel. Nyolc
évig a hajbúböszörményi
Bocskai István Református
Gimnáziumba járt. Szülővárosában vált meghatározóvá életében a református hit. Részt
vett a református ifjúsági mozgalomban is. Tagja volt a
Bethánia Egyletnek, amely egy
elvallástalanodó korszakban
világosan és tisztán hirdette
Jézus Krisztus evangéliumát.
A bibliás, teljes Írást alapnak
tartó református hit Bandi
bácsi egész életét meghatározta. 1945-ben felvételt nyert a
debreceni Tisza István Egyetem Hittudományi Karára,
ahol 1951-ben szerzett lelkipásztori diplomát. Feleségét,
Sípos Katalin tanárnőt is itt
ismerte meg, akivel 1951-ben

kötött házasságot. Házasságukból négy gyermek (Tamás, Ágnes, András, Éva) született. A debrecen-szabadságtelepi segédlelkészség után
Hajdúsámsonban, majd Szamosangyaloson volt lelkipásztor. 1962-ben Vértesre került,
itt 1973-ig volt lelkipásztor.
Később Nagylétán és szülővárosában, Hajdúböszörményben szolgált. 1983-ban, dr.
Nagy Lajos nyugdíjazása után
Békés hívta meg lelkipásztornak. Beszterczey Andrással
közösen 1990-ig kormányozta
gyülekezetünket. Nyugdíjba
vonulása után Gyulára költö-

zött a feleségével, ahol nyugdíjasként az esperesi hivatal
munkáját segítette, istentiszteleteket és hittanórákat tartott.
1995-ben Gyulán hunyt el a
felesége, akivel 44 évig éltek
boldog házasságban. 1996-ban
feleségül vette Megyeri Magdolna békési tanárnőt, akivel
1998-ig Körösnagyharsányban
vállaltak szolgálatot a helyi
gyülekezetben. Ekkor költöztek haza Békésre. 2000 óta a
Hajnal utcában laktak. Cs.
Kiss Andor a református gyülekezetben továbbra is aktív
volt: reggeli istentiszteleteket
és bibliaórákat tartott, családlátogatást végzett, részt vett a
református iszákosmentő miszszió munkájában. 2000 után
több súlyos betegség is kínozta. 78 évesen kezdte el írni életrajzát, amely négyévnyi munka után, 2008-ban a Kálvin
Kiadónál jelent meg „Ez jutott
nekem... egy református lelkipásztor életútja” címmel.
2012. február 9-én hunyt el.
Derűs alakja hozzátartozott a
békési református gyülekezethez. Igazi lelkipásztor, Isten
embere volt.
Mucsi András, presbiter
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Je g y z e t

Öt országból érkezhetnének vendégek

Szövetség

BRÜSSZELI PÉNZ

Városi nagyrendezvények lebonyolítására pályázik Békés. Az önkormányzat február közepén nyújtja be támogatási kérelmét mintegy
19,5 millió forintnak
megfelelő euro összegre
Brüsszelbe, az EACEA
Végrehajtó Ügynökséghez.
Amennyiben a támogatást
megítélik, öt országból fogadna vendégeket a város a
XXXVI. Békés-Tarhosi Zenei
Napok, az Egy hajóban evezünk vízitúra, a II. Békésdánfoki Zenei Fesztivál és a
XIV. Madzagfalvi Napok
programsorozatára. A meglévő
testvértelepülésekről,

ARCHÍV FELVÉTEL. FOTÓ: SZEGFŰ KATALIN

Rendezvényeire pályázik Békés

Külföldi látogatók jönnének az Egy hajóban evezünk vízitúrára is.

Gyergyószentmiklósról (Románia) és Magyarittabéről
(Szerbia), valamint Csehországból, Lengyelországból és
Szlovákiából vár kamarazenekarokat Békés. A helyi termé-

szeti és kulturális kincsek
megismerésén túl eszmecserét
is folytatnak majd az érintett
országok szakértői a rendezvények zárásaként megrendezett konferenciákon. A tervek

szerint a szakmai tapasztalatcseréken a résztvevők megvitathatják az Európai Uniós
politika aktuális célkitűzéseit,
ami hozzájárulhat az európai
uniós polgárok közeledéséhez.
Ez az akció a csatlakozás előtt
álló Szerbiából érkező vendégek számára jó példával szolgál majd, továbbá a lengyel
Myszków várossal tavaly májusban aláírt szándéknyilatkozat folytatásaként a testvértelepülési szerződés megkötésének is méltó teret ad.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a projektet bemutató programfüzet és DVD
kerül kiadásra, valamint a
város honlapján (www.bekesvaros.hu) aloldal indításával
követhetik majd nyomon az
érdeklődők az egyes rendezvények eseményeit.


Egyensúlyban kell
tartani a költségvetést
ELVONÁSOK

Tervezik a büdzsét

A hatályba lépő új rendelkezések alapjaiban írják át a
korábbi tervezési gyakorlatot, így a békési önkormányzat a 2012. évi költségvetésének tervezése és végrehajtása
során minden eddiginél nagyobb fi gyelmet fordít a
pénzügyi egyensúly biztosítására. A város vezetése két
körben tárgyalja a költségvetést, és mint eddig minden
évben, idén is működési hitel
beállítása nélkül szándékozik
végigvinni a gazdálkodási
évet. Ez azonban több területen is csak jelentős visszalépések, megszorítások árán
lehetséges. A korábbi években is komoly normatívaelvonásokat kellett kigazdál-

kodni, és ezúttal is nem várt
kiadások mintegy 70 milliós
többletét kell biztosítania az
önkormányzatnak. Az ÁFA
kétszázalékos emelése, a személyi jövedelemadó helyben
maradó részének csökkenése
valamint a minimálbér emeléséről szóló törvény betartása okoz fejtörést a tervezéskor. A város vezetése minden
intézményében áttekinti a
feladatváltozásokat, és a működési költségeket a lehető
legoptimálisabban alakítja
ki. Cél, hogy a február 28-án
a képviselő-testület elé kerülő rendelettervezetben, a nehézségek ellenére is, egyensúlyban legyen a kiadási és
bevételi oldal.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés: nem kaptunk jelentést.
Elhunytak: Pocsaji Gáborné (51), Kádas István
(77), Szűcs Sándor (86),
Nyeste Imre (79), Balogh
István János (57), özv. Kiss
Sándorné (82), Kovács Lajos (88, Tarhos), Bíró István
(92), özv. Ladányi Lászlóné
(75), özv. Horváth Ferencné

Békési Újság

(95), Rusznyák Ferenc (83),
Turzó László (52, Kamut),
Cs. Kiss Andor (85), özv.
Hagyó-Kováts Lászlóné
(90), Mester Mihályné (65),
Nagy László (70, Tarhos).
Nyugodjanak békében!

olvasnivaló az egész családnak

Pálmai
Tamás

Frappáns, azaz rövid és
érthető, mondhatni megvilágosító erejű választ
adott ismerősöm, barátom
egy helyi vállalkozónak,
aki eléggé ingerülten kérdezte tőle, hogy mit akar
ez az Orbán. A kérdésre
adott válasz első része szintén kérdés volt: te szereted
a sárga csekkeket, amin
minden nagy tételünket
(gáz, víz, villany, telefon,
stb.) befizetjük? Ki az az
ütődött, aki ezt szereti hangzott a válasz. Nos, ma
minden összeg, amit befizetünk, külföldi zsebben
köt ki, hisz a felsoroltakból
már semmi sincs magyar
kézben. A miniszterelnök
azt szeretné, azt akarja,
hogy ez ne így legyen,
hogy amit befizetünk, itthon maradjon, minket gyarapítson. Elkerekedett szemekkel nézett rá a vállalkozó: ezt én nem is gondoltam volna, így már
értem, mi mozgatja őt,
igaza van – mondta.
Bizony sokan vannak, vagyunk így. Szajkózzuk, amit
a média sugall, suttog, harsog, amit – a még mindig
néhai hatalmuk után ácsingózó – neoliberális bagázs
által betanított „jól értesültek” sejtetnének, saját fejünket egyre ritkábban
használjuk gondolkodásra.
De amikor végre ezt teszszük, akkor ugyanolyan
nagyszerű élmény ér minket, mint az előbb említett
felebarátunkat. A megvilágosodás katartikus érzése.
Új alapokról, az ország,
a nemzet új fundamentumáról beszélt országértékelőjében a kormány első
embere, és hasonlóképpen
saját új szellemi, lelki, hitbéli alapjainkról beszélt
Kiss-Rigó László püspök
is. Az új román kormányfő
pedig teljesen kiakadt
attól, hogy miközben a
katonaság tisztítja az utakat, az emberek otthon
ülnek a melegben, és kisujjukat sem mozdítják magukért. A püspök atya is
hasonlókat
fejtegetett,
mikor arra biztatott, hogy
mielőtt balga dolgokért
kérnénk isteni segítséget,
gondolkodjunk picit, és tegyünk is mindazért, amit
szeretnénk, s akkor van

értelme Istenhez fohászkodni. S ha végre megértjük ezt, akkor nyer értelmet az, amit Orbán Viktor
mond, mert akkor már van
kivel megépíteni a közös új
alapot is. És ez a dolog
nem reménytelen, egyáltalán nem az. A civilek mozgolódnak itthon is, sőt,
már határon át is nyúlnak
karjaik, már létezik az
összmagyarságban gondolkodó Civil Együttműködési Tanács. De most alakul a páneurópai patrióta
(hazafi, pénzügyi-gazdasági rabszolgaságot elutasító)
mozgalom is. A nemzeti
kormányok pedig egyre
inkább felismerik, hogy
nagyon kellenek a civilek,
egyáltalán a szövetségesek.
Szövetségeseket keres és
talál is hál’ Istennek egyre
inkább az ország első embere is. A kormányerőt adó
pártszövetség – a nehéz
idők ellenére – példátlanul
őrzi népszerűségét, annak
ellenére, hogy hibákat is
vét, hogy néha káderpolitikája is hagy kívánnivalót.
Mégis ott áll még mindig
mögötte egy mérvadó
többség, hisz érzik, hogy
ma Magyarországon csak a
szövetség megkötése, megtartása, erősítése és kiszélesítése az egyetlen kiút. Ha
ez a belső szövetség előbb
átnyúl a határokon a testvéri magyarok felé, majd
távolabbi hasonszőrű kezek
után kutat (lásd a lengyelek, csehek, balti népek
kiállását mellettünk az EPben) akkor van keresnivalónk még. S ha mindezt
úgy tesszük, hogy a világra
is figyelünk, akkor észrevehetjük, hogy távolabb is
vannak, kik hozzánk hasonlóan másként gondolják
(Kína, India, arab világ,
stb.), mint a minket is
kiszipolyozni akaró nemzetközi pénzvilág. Az eddig
pesszimistább Bogár László
is ezért optimistább ma. Ő
is érzi ezt a szövetségkötési
lehetőséget, s azt tanácsolja, ne engedjünk a „3 v”nek: valutaalap, védelmi
pénz (értsd hitelek), verőlegények (értsd bankárvilág
és brókerek).
Persze, nem botorul,
szembe menve a széllel (egy
csatát épp most veszítettünk el, de a háborút meszsze nem) hanem saját isteni
szövetségünk megerősítése
után az előbb felsorolt
lehetséges minden társunkkal együtt tegyük ezt. De
tegyük.
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Fotós vendégek nívós tárlata
KIÁLLÍTÁS
Egy éve ezen a napon, február 22-én 6,3-as erősségű földrengés rázta meg az új-zélandi Christchurch városát. A város
neve magyarul: „Krisztus Gyülekezete”.
Egy földrengés során hamar kiderül, melyik építmény szerkezete megfelelő. Végső soron nem az számít, hogy mennyire
pazar, csillogó a külső burkolat, hanem hogy a szerkezet és az
alapok rendben vannak-e. Egy-egy mozgalom, ideológia, földrengésként rázhatja meg a társadalmat, sokszor sziklaszilárdnak hitt rendszereket is a porba döntve.
Indulásakor a keresztyénség nem hatalomról, pénzről és jó
előmenetelről szólt, hanem drámai pálfordulásokról, második
mérföldekről, elvesztett rangokról, és sokszor kínok között is
örömmel vállalt mártírhalálról. Mára a nyugati civilizáció
keresztyénsége a legjobb esetben is csak nyomokban tartalmazza ezeket a tulajdonságokat. A mozgalom, amely egykor
megrengette a világot, most maga rendíttetik meg, hogy az
maradjon meg belőle, ami örökkévaló. Ne feledjük el: február
22., Christchurch, 6,3.
Makovei Róbert, szakfordító

Óvónők a színpadon
A Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ tájékoztatása szerint a békési óvónőkből alakult Meskete Meseszínház zenés mesejátéka, a
Piros Esernyő a korábban
közétetthez képest későbbi
időpontban, március 7-én lesz

látható. A darabot 10 órától
az óvodások, 14 órától a kisiskolások tekinthetik meg. Belépő: 550 Ft személyenként.
Csetényi Anikó és Presser
Gábor darabjának szerepeit
helyi óvónők alakítják, rendező: Mészárosné Fábián Ilona.

A csabai Márvány Mûhely mutatkozik be Békésen

Közel húsz alkotó majdnem hatvan fotójával
vendégszerepel Békésen
a békéscsabai Márvány
Fotóműhely. A tárlat a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolnatermében nyert elhelyezést, és március 21-ig
látogatható.
A Márvány Fotóműhely
1994-ben alakult lelkes amatőrökből, akik az évek folyamán a fotózás hagyományosnak mondható (analóg) ágát
művelték, de az utóbbi időkben a digitális technika került

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

CHRISTCHURCH

Békéscsabai amatőr fotósok tárlata várja az érdeklődőket a kulturális
központban. Több fotó: www.bekesiujsag.hu.

esetükben is előtérbe. Céljuk,
hogy alkotásaikon a múlt
emlékeinek, a természet, illet-

ve az épített környezet tárgyainak, ezek részleteinek bemutatásával hívják fel a figyelmet

a körülöttünk levő múltbéli és
új értékek szépségeire vagy
ezek lassú pusztulására. Természetesen készítenek portrékat és tárgyfotókat is, a tagok
egyedi látásmódja, stílusa a
kiállított munkákon meglátható. Rendszeresen állítanak
ki bel- és külföldön, például
Aradon és Nagyszalontán.
A tárlatmegnyitón Koszecz
Sándor, a kulturális központ
igazgatója üdvözölte, hogy a
békéscsabai Márvány Fotóműhely évek óta jó kapcsolatot ápol a Békési Fotós
Klubbal. E kapcsolat elmélyítésére idén nemzetközi fotós
tábort is szerveznek BékésDánfokon.

Közmondássá vált bölcsességek
ELŐADÁSOK

Péntekenként várják az érdeklôdôket a Kert utcára

Közmondásként ismert, a
Szentírásban olvasható igazságokról, azok jelentéséről, tanításáról szól az az előadássorozat, amely péntekenként este
hattól várja az érdeklődőket a
Kert utca 1. szám alatti Ad-

ventista Közösségi Házban.
Az egyházközség lelkésze,
Bicskei Róbert által tartott
előadásokon március 30-ig szó
esik mások mellett a munka
értékéről, a bölcsesség forrásáról, az elmulasztott lehetősé-

gekről és a tevékeny hitről.
A sorozatot annak reményében állították össze, hogy
az önálló közmondássá rövidült szemléletes bibliai igazságok megismerése által az
élet nagy bölcsességei tárul-

Lázár János és Szijjártó Péter a Fidesz-KDNP frakcióülése után több témáról beszélt a sajtónak. Mint mondták,
a végtörlesztés teljes siker, hiszen így a bankok is bevonhatók a közös terhek viselésébe. 2012 elejéig 160 ezer család
szabadult meg a devizahitelétől, és újabb százezrek helyzete javulhat. Az átlagos törlesztés ötmillió forint volt, így
inkább a közszféra dolgozói és a középosztálybeliek használták ki ezt a lehetőséget. Elhangzott, tavaly 210 ezren
vettek részt a Start közmunkaprogramban, sok a szakképzetlen 50 év feletti ember, akiknek ez az egyetlen lehetősége arra, hogy munkából éljenek. Elmondták, az önkormányzatok finanszírozása feladatalapú lesz. Adósságuk
1300 milliárd forint. Így a kormánynak, az önkormányzatoknak és a bankoknak közösen kell egyezségre jutniuk. A
hulladékgazdálkodást állami vagy közösségi tulajdonba
kell venni, mert kiemelt környezetvédelmi kérdés és rentábilis is. Jelenleg nincs megoldás új nemzeti légitársaság létrehozására. Az új egyházügyi törvény biztosítja az egyenrangúságot. A kampány-finanszírozás terén is rendet akar
tenni a kormány. Egymillió új munkahely megteremtése tíz
év alatt most is cél, de a mai helyzetben sokkal nehezebb
elérni ezt. A kormány az Alkotmánybírósághoz fordul az
új EU-s uniós fiskális paktum ügyében.

nak fel a hallgatóság előtt,
melyek megértésével életük
kiegyensúlyozottabb és reményteljesebb lehet.
Az előadások meghallgatása díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Én is tudok segíteni…
…adománygyűjtés
a rászorulóknak
az Aktív Ház Idősek Klubjában
(Békés, Szabó Dezső u. 24.),
2012. 02. 20-24-ig,
naponta 8-16 óráig.
Amivel Ön is tud segíteni:
ruha, cipő, játék, ajándéktárgy.
Telefon: 66/646-017

21 fenyőt
kapott
Dánfok
A Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ januárban hirdette
meg fenyőfa örökbefogadási
akcióját, hogy a kidobásra
ítélt egykori karácsonyfák a
jövőben a Dánfoki Üdülőközpontot ékesítsék. A felhívásra huszonegy személy jelentkezett, és adományozta
töves fenyőjét az üdülőnek.
Volt, aki az ötleten annyira
felbuzdult, hogy felajánlotta,
tavasszal néhány csemetefát is
a központnak ajándékoz. A
felajánlásokért a kulturális és
turisztikai központ lapunkon
keresztül mond köszönetet.

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)

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:30; Szombat: 8:30-12 óráig

Békési Újság
– közéleti lap
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Elmentem, de hazajöttem…
Beszélgetőtársaimat eddig én mutattam be, s
hogy most nem ezt teszem, annak Komlódi
Anna nyugdíjas óvónő maga az oka, s az ő szavai: „Nagyon szeretem ezt a várost, és még
inkább meg akarom ismerni, megismertetni
másokkal, mert érdemes, mert egy élő, eleven,
értékes közösség.”
nemes értelmében. Ennek során meg lehet és meg is kell
tanítani a gyerekeket az igazi

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

– Óvónő. Ismerek közülük
nem egyet, de milyen Komlódi Anna, az óvónő?
- Nekem egészen pici korom óta természetes volt,
hogy óvónő leszek. Minden
iskolámat Békésen végeztem,
és utána kerültem el Pestre. A
saját kíváncsiságom és a lehetőség találkozott, és így kerültem Pestre, a XXI. kerületbe,
ahol 35 évig vezettem óvodát.
De ott is végig békési lány
voltam és maradtam. A pályám során nagyon sokat tanultam azoktól, akikkel összetalálkoztam: gyerektől, felnőttől, családoktól. Az óvodai
nevelés valamennyi területét
áttekinthettem, részese lehettem és gyakorolhattam. Nekem ez nagy élmény volt, gazdag tapasztalatot gyűjthettem
az emberi kapcsolatokról.
Vallom, hogy ez a lényege a
nevelésnek, függetlenül attól,
hogy óvodai, iskolai. Azt
tanultam meg a pályám utolsó három évében, hogy egy
igazi óvónőnek nincs más
dolga, mint játszani a szó

magam mögött, mert elvégeztem az elrendezni valókat.
– Mi hozott vissza Békésre?
– Nyugdíjazásom környékén
már világos volt számomra,
hogy visszatérek Békésre. Erős
késztetést éreztem, hogy itt van
a helyem, itt vagyok otthon.
– A családod mit szólt
ehhez?
– A családom ezzel nem
értett egyet, és elváltak útja-

Gyerekek körében, játék közben az egyik Nefelejcs-rendezvényen a
kép közepén Komlódi Anna nyugalmazott óvónő.

értékekre, a magyar hagyományokra. Tanulságos volt ez az
időszak még azért is, mert
rájöttem: vezetés és irányítás
között nagy különbség van.
Az akkori kollégáimmal ma is
élő kapcsolatom van, csak
most ők jönnek Békésre
örömmel. Az aktív életpályámat nyugodt szívvel hagyom

ink, de ettől függetlenül a
kapcsolatunk ma is élő és
folyamatos. Bár a fiam a családjával Pesten él, azért megmeglátogatnak. Jómagam pedig szinte havonta odautazom,
hogy minél többször magamhoz ölelhessem az 5 éves
Dávidot, az unokámat. A fő
feladatom mindemellett a 90

éves édesapámról való gondoskodás, a törődés vele. A többi
csak aztán jöhet, ha ő jól van.
– Tudom, eléggé mozgalmas életet élsz. Mégis mivel
telnek a mindennapjaid?
– Nekem most itthon nagyon jó, mert azt csinálom,
amit szeretek, amit örömmel
végzek. Gyűjtöm a helyi szokásokat, hagyományokat, és
bemutatom ezeket, ahol csak
lehetőséget kapok rá, a piacon
vagy a Nefelejcs Egyesület
rendezvényein. Az évkör minden szokásjátékát felelevenítjük a békési hagyományok
szerint gyerekcsoportokkal,
felnőttekkel, bárkivel, hogy
újra rátaláljunk a közös játék
élményére. Járok a Hagyományőrző Dalkörbe, a református kórusba, és megtalálok
minden olyan helyet, ahol az
ének, a zene, a magyar kultúra jelen van. Szeretek utazni, sokat olvasok, kedvem szerint internetezek is, és az
egész életemet megörökíttetem, megörökítem fotókon,
videókon. Ami fontos nekem,
hogy sokat nevessünk, sokat
örüljünk, és békességet teremtsünk
önmagunkban,
mert ez az igazi értelme az
életnek. De ez nagy munka.
Lelkileg, szellemileg egyensúlyban lenni belül.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Balogh József asztalitenisz-edző.

Nem lesz Évet kezdtek a békési kertbarátok
ebadó EBÉD A kör tagjai a példás kertgondozással adnak mintát
Békésen nem lesz ebadó –
ismertette lapunkkal értesülését Kocsorné Szabados Erika,
az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
elnöke. Mint ismert, ettől az
évtől az önkormányzatok kivethetik az úgynevezett „ebrendészeti hozzájárulást”, vagyis az ebadót, melynek
összege legfeljebb évi hatezer,
harci kutyáknál húszezer forint lehet. Az országban eddig
csak néhány önkormányzat
élt a lehetőséggel. A legtöbb
településen, így Békésen sem
vezetik be, ami a helyi állatvédőknek különösen fontos, lévén így is maximális kapacitással működnek. Tavaly
mintegy 500 kivert, kidobott,
kóbor kutyát fogadtak be, és
közülük soknak sikerült új
gazdit találni – mondta el Kocsorné Erika. A magas szám
az általános elszegényedés
mellett a nem felelős állattartással is indokolható.

Évenként
szokásos
ebédjét rendezte meg a
minap a Békési Kertbarát Kör, a Dübögő
étteremben.
A kör célja, hogy mintát és
példát adjon a rendezett, szépen gondozott kertek által a
többi lakosnak – mondta
Szabó Imre, a szervezet elnöke, aki az évnyitó ebéden –
hagyományosan – értékelte az
előző évben elvégzett munkát. A kertbarátok havonta, a
hónapok utolsó szerdáján délutánonként tartanak foglalkozásokat a Nyugdíjasok Házában. Ezeken a mindenkor
időszerű kerti munkákról esik
szó, olykor szakértők: Hégely
László és Prorok Márton elő-

Szabó Imre, a kertbarátok elnöke
és Izsó Gábor polgármester.

adásában. 2011-ben szakmai
tanulmányúton Füzesgyarmaton egy gyümölcsöskertet
néztek meg, és szereztek ott
hasznos
tapasztalatokat.

Tavasszal szalonnasütés, nyáron fürdőzés erősítette a
közösséget, valamint részesei
voltak a dánfoki takarításifásítási akciónapnak és termékbemutatóval a Madzagfalvi Napoknak.
Idén az egyik békéscsabafényesi zöldségtermesztéssel
foglalkozó vállalkozáshoz mennek szakmai tanulmányútra,
és persze a közösségépítő programokat is megtartják – ismertette a terveket a február 4-i, jó
hangulatú, zenés-táncos ebéden Szabó Imre. A havazás
miatt sajnos sokat nem tudtak
megjelenni a rendezvényen,
köztük számos vidéki sem.
A Békési Kertbarát Kör vár
újabb jelentkezőket soraiba, a
tagság díja mindössze 1000
Ft/év.
Sz. K.

Folyamatosan frissülő hírek és képgalériák.
Érdekességek Békés múltjáról és jelenéről.

Békési Újság Hírportál – www.bekesiujsag.hu

A horkolás és az alvásfüggő légzészavar kialakulásában
az egészségtelen táplálkozás, az elhízás és a mozgásszegény
életmód is szerepet játszik. Rendszeres mozgással nem csak
a cukorbetegség és szív-és érrendszeri elváltozások előzhetők meg, hanem az alvászavarok, horkolás is kezelhetők.
Szervezetünk az éjszakai pihenés során regenerálódik,
sejtjeink megújulnak. A pihentető, jó alvás eredménye a
felüdülés, a szervezet munkabíró képességének visszanyerése. Napjainkban sajnos jellemzően egyre kevesebb időt
fordítunk alvásra. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető az
alvás minőségének romlása is, melyek súlyos következményekkel járnak egészségünkre nézve.
Fontos, hogy az alvásfüggő légzészavar kezelése komplex módon valósuljon meg, nem elég csak a tünetet elnyomni. Az életmód megváltoztatása hozhat megnyugtató és hosszú távú eredményt. Több időt kell alvásra szánni, rendszeresen kell mozogni, és az étkezési szokásokon is
változtatni kell egészségünk érdekében.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Békés Városban szemmel
láthatóan nem élnek az utcán
az emberek, nem fekszenek a
padokon, és nem kéregetnek.
Mi lehet ennek oka, tudva,
hogy a gazdasági-társadalmi
problémák városunkat is hatványozottan érintik, és vannak olyan emberek, akiknek a
lakhatás gondot jelent? Az
elmúlt hetekben a nagy hideg
megmozgatta a lakosságot,
nagyon sok bejelentés érkezett
a Békés Városi Szociális Szol-

gítségre. Mindezek mellett
folyamatos szabadidős programok biztosítják a lakók számára a közösségi együttlét, a
társadalomhoz való tartozás
érzését.
Az igényekhez igazodva
olyanoknak, akiknek van lakásuk, de annak fűtése nehézséget okoz, lehetőséget kínálunk a Nappali Melegedőn
(Farkas Gyula u. 3.) a kulturált
időtöltésére, társas kapcsolatok kialakítására, kötetlen

gáltató Központhoz. Nem egy
alkalommal a Hajléktalanok
Átmeneti Szállására (Farkas
Gyula u. 5.) kerültek a fóliasátorban, a nyári víkendházban,
vagy nem lakhatás céljára
szolgáló épületben élő személyek, mert a Kistérségben
egyedül Békésen van erre lehetőség. A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán az éjszakai
pihenésen kívül lehetőség van
az értékek megőrzésére, a tisztálkodásra, a személyes ruházat mosására, főzésre és étkezésre, betegség, egészségügyi
panaszok esetén ápoló-gondozói, illetve ügyintézésbeli se-

beszélgetésekre, rádiózásra,
tisztálkodásra, ruha- és élelmiszer adományok igénylésére,
szociális és mentális segítségnyújtásra. Biztosított az igénybevevők részére a személyes
ruházat tisztítása, ételmelegítés, főzés és az étel elfogyasztása. A nappali melegedő igénybevétele térítésmentes.
Érdeklődni lehet Balogné
Balázs Ágnes szállóvezetőnél a +36-70/337-11-85-ös
vagy +36-70/776-68-28-as
telefonszámon, illetve személyesen az említett címeken. Figyeljünk egymásra!
Legalább mi, békésiek!
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Kilencven és százéves békésieket köszöntöttek
SZÉPKORÚAK

A polgármester is gratulált az idôs kort megélteknek

Izsó Gábor polgármester személyesen köszöntötte a közelmúltban Szabó Gábort 100. születésnapja alkalmából. Gábor
bácsi még az első világháború idején született, édesapját az
elsők között vezényelték háborúba. Nyugdíjazásáig mindig
aktívan és sokat dolgozott. Mára már 8 unokával, 12 dédunokával és 1 ükunokával büszkélkedhet, akiknek a körében ünnepelte századik születésnapját.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Ház eladó a Magyari u. 41. szám alatt. Vállalkozásra alkalmas melléképülettel.
70/509-36-08, 20/98-33-487.
Fáyn, felújított, földszinti lakás eladó, kocka téglaházra cserélhető. 30/518-07-28.
Ház eladó Békésen csendes környéken.
Érd.: 30/38-26-797.
Békésen régi építésű, összkomfortos családi ház sürgősen eladó. 30/95-27-364.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince u. 3. szám alatt. Tel.: 66/
410-323.
Ház eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Békéstől gépkocsival negyedórányira Tarhoson jól karbantartott, nem régi, padlástér beépíthető ház áron alul eladó. Gáz és
vegyes tüzelés, állattartás lehetséges.
Érd.: 30/542-17-80, 20/474-64-24.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Parasztház eladó a Dózsa György u. 21.
szám alatt. Érd.: 30/478-56-66.
Adyn, IV. emeleti, 59 m2-es, különszobás,
nagy erkélyes, egyéni lomkamrás lakás
jutányos áron eladó. 20/248-50-87.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Ár megegyezés
szerint. Tel: 30/621-6175
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Békéscsabán a Kőrösi Csoma utcában
kertes ház eladó kisebb ház, hétvégi ház,
tanya beszámításával. Érd.: 20/97-25-902.
Csendes környezetben háromszobás,
összkomfortos, gáz, vegyes tüzelésű ház
sürgősen, áron alul eladó. 20/460-49-38

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren parasztház eladó. Villany,
víz, fürdőszoba van. Nagy udvar, gazdálkodásra alkalmas. Irányár: 800 ezer Ft.
Érd.: 20/541-90-11.
Kisebbfajta parasztház sürgősen eladó a
Szabadkai u. 40. alatt. Irányár: 1,5 millió Ft.
Érd.: 30/430-38-80.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó. Békés, Kopasz u. 10. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
Békés, Mátyás u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Családi ház beépíthető felső szinttel
eladó. Békés, Dankó u. 26. Irányár: 3,65
millió Ft. Kisebb lakást, kocsit beszámítok. 30/433-97-90.
A Kossuth 23-ban III. emeleti, egyszobás,
erkélyes lakás eladó: Irányár: 4,2 millió Ftért eladó. Tel.: 70/631-98-31.
Békésen összkomfortos, gáz- és vegyestüzelésű, kétszobás, zuhanyzós ház eladó
csendes környéken. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 70/281-08-77.
A Veres Péter téren, V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 5 millió Ft.
Tel.: 70/204-28-28.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Veres Péter tér 6-ban eladó egy egyedi
átalakítású 2,5 szobás, erkélyes, egyedi
kombi gázkazános lakás. Irányár 5,8 millió
Ft. Tel.: 30/476-93-80.
Bálványoson, a Balaton déli oldalán, komfortos kis ház lakásnak nyaralónak eladó
6 millió Ft-ért. Érd.: 20/808-57-45.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 54
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/3065-304.
A Széchenyi tér 2-ben 2,5 szobás, II. emeleti, 65 m2-es, azonnal költözhető, világos
lakás eladó 6,7 millió Ft-ért. 70/234-64-19.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Békés, Mátyás u. 20. Irányár: 6,8 millió Ft.
Tel.: 20/912-48-06.

Szintén a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját Bíró
Imréné, aki több évtizedes munka után kosárfonóként vonult
nyugdíjba egykor. Julika néni három gyermeket nevelt fel néhai
férjével, és születésnapi ebédjén igen népes családja, gyermekei
mellett öt unoka és tíz dédunoka köszönthette őt. A család
ismerheti a hosszú élet titkát, ugyanis éppen egy esztendővel
ezelőtt köszöntötte a polgármester Bíró Imréné bátyját,
Szilágyi Imre bácsit a 100. születésnapja alkalmából.

Apróhirdetések
Békéscsabán, az Őr utca 2. III/11. kétszobás, egyedis, felújított, erkélyes téglalakás, a piac közelében eladó 6,9 millió Ftért. Tel.: 20/377-04-00.
A Szegedi utca 18. szám alatti ház sürgősen eladó. Két szoba, két konyha, nagy
ebédlő, fürdő, konyha, mosókonyha, nyári konyha, kamra. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
70/588-04-67 vagy személyesen.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen négyszobás ház, két generációnak vagy vállalkozásnak, nagy mellékhelyiségekkel, városközponti részen sürgősen eladó, vagy cserélhető kisebbre. Ár: 9
millió Ft. Érd.: 30/260-54-21.
A Fáy utcában 1. emeleti, 3 szobás, parkettás, felújított, 64 m2-es, erkélyes lakás eladó. Garázzsal, földszinti tárolóval. Irányár:
9 millió Ft. Tel.: 70/945-95-59.

Békéshez közel termőföld eladó. Érd.: 20/
97-25-902.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson 51-es kitűnő állapotban eladó.
Érd.: 30/457-23-02.
206-os Peugeot 24 ezer km-rel eladó.
Készpénzért + hitelre is, cserekocsit
beszámítok. 30/578-63-80.
125 cm3 Csepel motorkerékpár, T-1-es
Pannónia motorkerékpár, Jawa 250 cm3
motorkerékpár eladó. Érd.: 66/412-356.
Rotakapás kerti traktor eladó. Érd.: 30/9386-088.
MZ motorkerékpárt vennék bontásra,
maximum 5000 Ft-ig, drágább nem érdekel. Tel.: 20/228-58-66.
Robi kerti traktor utánfutóval, rotával, járókerékkel eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Üzemképes turbós Simsont vagy Babettát
keresek, Cserébe színes tévét adok. 30/
578-63-80.

ÁLLAT
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ftért. 20/416-91-17.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra cserélhető teljesen felújított téglaház fűthető garázszsal Dánfok vonzáskörzetében. Irányár: 12,8
millió Ft. Érd.: 70/67-83-155, csak hétvégén.
KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó Békésen egy vagy két személynek. Víz, gáz, villany + külön mérők.
Tel.: 70/408-50-14.
Békéstől 6 km-re kövesút mellett hétvégi
ház kiadó alkalomszerűen vagy hosszabb
távra. Bútorozva, víz, villany, csempekályha. Érd.: 20/46-32-533.
INGATLANT KERES

Házat, telket keresek megvételre Dánfokon, vagy rossz házat, telket Malomasszonykert, Malomvég, Bánhida, Szécsénykert városrészekben. 30/845-3121.
Békés belvárosában kétszobás, felújított
albérletet keresek hosszú távra. Tel.: 20/
931-02-07.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!

KERT

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012 FEBRUÁR 28. KEDD 12 ÓRA.

Békésen eladó kertet keresek. 70/379-03-32.
Malomasszonykertben 1648 m2 belterületi
kert eladó. Víz, villany, faház van. 30/62614-31.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460, este.
Eladó 1,5 ha 38,80 AK szántóföld Tarhos
külterületén, Féltőben. Tel.: 20/387-39-79,
30/978-65-91.

Hízó eladó. 70/343-73-36.
2 db hízó eladó, 140-150 kg-osak. Tel.:
70/240-58-71.
Egyéves magra való vörös kakasokat cserélnék szintén egyéves, magra való kakasra. Valamint egyéves gyöngyösök eladók.
Érd.: 20/463-25-33.
Továbbtartásra is alkalmas libák eladók.
Békés, Raktár u. 24. 70/881-93-00.
Birka hasítva és konyhakészen eladó. Tel.:
70/218-29-68.
Kacagógerlék eladók vagy bármire elcserélhetők. Érd.: 20/54-19-011.
Eladó egy 8 éves Shih Tzu kistestű kutya
10 ezer Ft-ért. Érd.: 30/377-53-10.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.

TÁRSKERESÉS
55 éves ház körüli munkákban jártas, beszédes, középfokú végzettségű férfi hölgy
személyében barátot keres. Tel: 30/41736-24, e-mail: bukfenc1956@gmail.com.

ÁLLÁST KERES, AJÁNL
Fiatal, szakképzett szociális gondozó és
ápoló idősgondozói munkát keres. Tel.:
20/323-11-76.
Keresek favágásban, építőiparban jártas
munkatársat márciusi kezdéssel, hoszszabb távra. Italmentes, békési lakost. 20/
472-96-58

EGYÉB
Eladó: színes tévé asztallal együtt, ajtólapok, ablakszárnyak beüvegezve bontásból. 30/578-63-80.
Windows 98-as számítógép teljes tartozékkal, üzemképes állapotban eladó. Eladó
még 2 db kézi hajtású kukoricadaráló,

A napokban köszöntötte Békésen Izsó Gábor polgármester
Kocsor Istvánt, aki a 90. születésnapját ünnepelte. A kilencedik évtizedet is megélt idős úr sokáig egy tanyán élt feleségével. Az 1980-as nagy árvíz idején azonban kénytelenek
voltak beköltözni a városba. István bácsi, idős kora ellenére,
amikor az időjárás engedi, sokat munkálkodik a kertjében és
maga műveli szőlőjét.
dióbél, Textima varrógép, állvány, motor,
gép. Tel.: 30/858-19-11.
Lehel hűtő és egy gáztűzhely, főz rács és
főző égő nélkül eladó. Érd.: 30/260-54-21.
2 db hármas ablak beüvegezve eladó.
Érd.: 30/26-54-21.
Nincs könyvelője?
Teljes körű könyvelés gazdasági társaságok, alapítványok, egyéni vállalkozók
részére. Adóbevallások készítése magánszemélyeknek.
Békés, Hőzső u. 50. Tel.: 30/522-47-13.
Időpont egyeztetés szükséges!
Minden kidobásra szánt fa, fém, papír, és
műszaki cikket (hűtő, mosógép, centrifuga, porszívó, tv) ingyen elszállítom. Érd.:
30/377-53-10.
28-as régi Csepel férfikerékpár újszerű állapotban eladó. Érd.: 20/943-41-13, délután négy óra után.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
28-as lila színű Csepel női kerékpár és 28as orosz gyártmányú férfi kerékpár 5000000 Ft-ért eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Csincsillabunda eladó vagy elcserélhető
tűzifára, hízóra, rotációs kapára vagy benzinmotoros láncfűrészre. Békés, Szegedi
u. 18. Tel.: 70/588-04-67.
Bioptron lámpához új színterápia 150 ezer
Ft-ért eladó. 70/601-13-96.
Eladó: hordozható csempekályha, bontott
csempekályha. Érd.: 20/96-20-896.
Eladó: keverőtárcsás mosógép, varrógép,
spájz ablak és ajtó, morzsoló villanymotorral. 20/49-41-688.
Kézzel hajtós kerekesszék, jó állapotú
szekrénysor eladó. 30/563-01-30.
Eladó: szép állapotú, őzbarna, hordozható
csempekályha füstcsővel, Singer varrógép, szekrénysor, heverők, barna gáztűzhely. 20/97-42-887.
80x40 cm-es üveg dohányzóasztal eladó.
30/93-86-088.
56-os méretű szürke, rövid irhabunda 5000
Ft-ért eladó a Szánthó Albert u. 24. alatt.
Rossz akkumulátort és mindenféle vashulladékot vásárolok. 30/230-58-53.
Eladó: gázperzselő, gáztűzhely, 25 l üvegballon, háromkerekű rokkantbicikli, kézikocsi, kis, szovjet hűtőgép, női kerékpár,
ülőgarnitúra fotellal, dohányzóasztal, Erzsébet hálóbútor, 10 mázsa fa hasítva.
Tel.: 30/49-83-347.
Kézzel hajtós rokkant kerékpár, 220 W-os
terménydaráló eladó. Tel.: 30/381-37-27.
Eladók: 42-43-as bőr munkásbakancsok,
bekecsek, pufajkanadrág, kikészített kecskebőrök, 10 l-es műanyag rekeszek. 20/
472-96-58.
Eladó 125 cm3 Stihl fűrész 70-es karddal.
Irányár: 120 ezer Ft. 70/772-98-11.
Újszerű állapotban motoros permetező
(50 cm3), valamint 3,5 LE Briggs motoros
fűnyíró eladó. 30/457-23-02.
Háromszemélyes ágyneműtartós rekamié
+ 2 db fotel újszerű állapotban eladó 35
ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, faanyagok, konvektorok, mozaiklapok, kétkerekű kézikocsi, csempekályha alkatrészek. 20/472-96-58.

Új német légpuska eladó. Rosszat vagy
régit beszámítok 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/2285-866.
Samsung monitor eladó 15 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Föld, törmelék elvihető. Érd.: 30/844-90-72.
Eladó húsok, tészták sütésére alkalmas,
három fázisról is működő ipari kontaktsütő. Csere is érdekel. Érd.: 70/224-56-72.
Kisbálás szalma, tágulási tartályok
eladók. Érd.: 30/376-69-16.
Eladó: 3F terménydaráló villanymotorral, 2
db fotel, ágybetét, szék, régi típusú ágykeret. Tel.: 70/408-50-14.
Jó állapotban lévő gázkonvektor tartozékaival együtt olcsón eladó. Érd.: 30/6946-195.
Calor II falifűtő eladó csövekkel együtt.
70/256-53-09.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, 4 db fotel 2 ezer
Ft/db áron eladó. 20/416-91-17.
Négyméteres horgászcsónak eladó. Érd.:
30/93-86-088.
Utak feltöltésére beton, tégla, föld ingyen
elvihető Muronyból. Tel.: 70/77-37-106.
Bútorra, ruhaneműre, konyhai eszközökre,
hűtőre, mosógépre, bármi egyébre üzemképtelen állapotban is szükségem lenne.
Tel.: 30/931-90-85.
Briggs motoros rotakapa pótkocsival, kapasorral eladó. Légpuskát, motorkerékpárt beszámítok. Tel.: 20/22-85-866.
Olcsó gáz + riasztópisztolyt vennék. Tel.:
20/62-92-838.
Eladó: elektromos festékszóró, légpuskák, sátrak, evezőlapátok, ponthegesztett
ketrecelemek. Érd.: 30/93-86-088.
Ideál Automatik táskavarrógép alig használt állapotban eladó vagy takarmányra
cserélhető. Tel.: 30/931-90-85.
Káposzta gyalugép jó állapotban eladó,
vállalkozásra is megfelelő. 120 ezer Ft.
20/423-99-95.
Rossz akkumulátort veszek. 20/46-36-589.
Régi Singer varrógépet veszek. 30/85680-97.
Üveges, elhúzható tetejű hűtőláda eladó.
Házi baromfit vagy sertést beszámítok. Ár:
39 ezer Ft. 20/423-99-95.
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/22-85-866, 30/931-90-85.
Mosogató 3 fázisú, vendéglátó egységbe
is megfelelő, rozsdamentes, álló lábakkal
eladó 120 ezer Ft-ért. 20/423-99-95.
Palackos gáztűzhely jó állapotban eladó.
Jószágra vagy takarmányra elcserélhető.
Tel.: 30/931-90-85.
28-as magyar női megkímélt kerékpár eladó vagy camping kerékpárra cserélhető.
Érd.: 30/93-86-088.
Többfiókos Zanussi fagyasztós hűtőszekrény 21 ezer Ft-ért eladó. 20/423-99-95.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maximum 10 ezer Ft-ig. tel.: 20/62-92-838.
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Házhoz jönnek a könyvek

Egy nyelvet beszélünk

KÉNYELEM Idôs, beteg személyek kaphatnak olvasnivalót

KI HOGYAN HAL MEG?

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár új szolgáltatást
vezetett be ezekben a napokban „Könyvet házhoz” néven.
A szolgáltatás azoknak a
Békés belterületén élő, az otthonukhoz kötött, mozgásukban korlátozott, beteg vagy
idős olvasóknak segít, akik
fizikai állapotuk miatt személyesen nem tudják a könyvtárat felkeresni. A szolgáltatás-

sal ők is hozzájuthatnak
azokhoz az információkhoz és
dokumentumokhoz, amelyekre szükségük van. A vak
és gyengén látó olvasóknak
hangoskönyveket is tudnak
biztosítani. A szállítás havon-

ta egyszer egy meghatározott
időpontban történik, és alkalmanként 8 db könyv és 3 db
hangoskönyv kérhető. A kölcsönzés ideje legfeljebb 4 hét.
A „Könyvet házhoz” szolgáltatás igénybevétele 2012-ben
ingyenes.
További tájékoztatást a 66/
411-171-es telefonszámon
kérhetnek Pikó Imre könyvtárostól.

A képviselő-testület tagjainak fogadóórái

Hogyan halunk meg? A tűzoltó elég
gyorsan, a szerkesztő kiadja a lelkét, az aratóért eljön a kaszás. A molnárt felőrli az
élete, a pék megeszi kenyere javát. A portás
beadja a kulcsot, a postásnak megnyílik a
mennyország kapuja. Az műszerésznek üt
az utolsó órája, a kalauz eléri a végállomást.
A szabónak elszakad élete fonala, a matróz
az örök nyugalom tengerére hajózik. A
pénztáros elszámol az élettel, a búvár örök
álomba merül. A muzsikusnak elhúzzák az
utolsó nótáját, a prímásnak elszakad a
húrja, a trombitásból kifogy a szusz. A hajléktalan jobblétre szenderül, a pankrátort
maga alá gyűri az élet, az albérlő örökös
otthonra lel. A boldogtalan megboldogul, a
léghajósnak elszáll a lelke. A kertész a paradicsomba kerül, a vegetáriánus a fűbe harap,
a bányász alulról szagolja az ibolyát. A
kovács elpatkol, a kántornak harangoznak,
a vadásznak lőttek. A színésznek legördül a

függöny, a fodrászt kinyírják, a meteorológusnak befellegzett. A tornászt kinyújtóztatják, a suszter meg üresen hagyja a csizmáját. A hentest lemészárolják, a sírásó a
munkájába temetkezik, a focista leadja a
szerelést. A latintanár elmegy gyakorolni a
holt nyelvet, a jó pap befizet egy új tanfolyamra. A szerencsejátékos életét veszti, a
léggömbárus kipurcan. Az alpinista elhull,
a cipész feldobja a talpát. A hosszútávfutó
eltávozik, az építész ajtaján bekopogtat a
halál. A táncos a végét járja, az ornitológus
nem ér meg több kakukkszót. Az idomárból a halál kutyái ugatnak, a katona elesik,
a tisztet kardélre hányják. A szakácsban
már nincs szufla, a fuvarost elviszi a halál. A
tróger leteszi az életét, az asztalost deszka
közé teszik. A lustának megkönnyebbedik
az ágya szalmája, az asztrológusnak kihuny
a csillaga… (Valahogy így.)
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 22. - MÁRCIUS 7. KÖZÖTT

Február 23. csütörtök 17:30
Fregolina félévzáró bemutató. Belépőjegy: 700 Ft.
Kulturális központ

Elszármazottak találkoztak
SZEGED Húszéves jubileumot ültek
A közelmúltban tartotta
meg évenként szokásos találkozóját a Békésről Szegedre
elszármazottak baráti köre.
Ezúttal huszonegyen jöttek
össze az egyik étteremben
beszélgetni, emlékezni, békési
nótákat énekelni. Egy szűkebb kör, főleg az asszonyok
gyakrabban összejárnak, ha-

vonta egyszer biztosan találkoznak. Az összejövetelek
mellett a modern technika, az
internet is segít még szorosabbra fűzni a szálakat. A
résztvevők között van néhány
mezőberényi születésű, de a
békési gimnáziumban érettségizett „tiszteletbeli békési” is.
Mindannyian elhatározták,

hogy idén nyárra is megszerveznek egy találkozót, a napfényes Tisza-partra.
Az elszármazottak egyébként már húsz éve találkoznak
egymással ilyen szervezett
módon Szegeden, az ötlet Kis
A kommunizmus áldozataiSándortól ered – tájékoztatta nak emléknapja alkalmából
a Békési Újságot az egyik ünnepi megemlékezést tart a
résztvevő, Baricsa Sándor.
Kecskeméti Gábor Kulturális

Kulturális Központ. A kiíró
változtatott az énekverseny
szabályain. Eszerint ezután
egyetlen életkor szerinti kategóriában hirdetik meg a
versenyt, melyre 12-35 éveseknek lehet jelentkezni. A
döntőben a 15 legjobb induló

Március 3. szombat 18 óra
Békési FKC – Cegléd bajnoki kézimeccs.
Sportcsarnok

Március 7. szerda 10 és 14 órától
A békési óvónőkből alakult Meskete Meseszínház zenés mesejátéka, a Piros esernyő címmel.
Kulturális központ

Áldozatok emléknapja

Várják a jelentkezőket
az énekversenyre
Áprilisban ismét Békés ad
otthont a megye legszínvonalasabb tehetségkutató vetélkedésének, a tizennegyedik
alkalommal sorra kerülő „Az
én hangom” versenynek. A
válogatóban helyi zenészek
és énektanárok fognak elnökölni, míg a döntőn a zsűri
ez évben is híres szakemberekből, énekesekből, sztárokból áll majd. A válogatókat
április 14-én tartják, míg a
döntőt április 29-én rendezi
meg a Kecskeméti Gábor

Február 24. péntek 17 óra
Kommunizmus áldozatainak emléknapja.
A részleteket alább olvashatja.
Forradalmi Emlékmű

Február 24. péntek 18 óra
A kulturális központ nyugdíjas korú, hagyományőrző csoportjainak zenés vígjátéka, Rosszak erdeje
címmel. Belépőjegy: 300 Ft/fő.
Kulturális központ
HÉTVÉGE

Február 23. csütörtök 14:30
Emlékezés Irányi Dánielre. Szervezi a Városvédő
és -Szépítő Egyesület.
Városháza előtti mellszobor

mérettetheti meg magát. A
válogatóra két dallal kell készülni, az egyiknek feltétlenül gyorsabb tempójúnak
kell lennie. A jelentkezők a
zenei alapról maguk gondoskodnak. A jelentkezés díja
1500 Ft. Jelentkezni április 6ig lehet a www.bekesikultura.hu oldalon az online regisztrációs lap kitöltésével.
Ugyanitt a kiírásról bővebb
információ is olvasható. Érdeklődni lehet a 20/400-2337-es számon is.

Központ február 24-én, pénteken 17 órától a Széchenyi
téri Forradalmi Emlékműnél.
Megemlékezik Dr. Pálmai

Tamás alpolgármester. Lehetőség van koszorúk, emlékvirágok elhelyezése is.
Emlékezzünk együtt!
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Cél: a dobogós hely

Ők nyerték a bérleteket
Az előző lapszámunkban meghirdetett kézilabdabérlet-játékunkra
régen látott nagyszámú válasz-sms érkezett. A két szerencsés nyertesnek már átadtuk jutalmukat.
A Békési FKC és a Békési Újság közös játéka során előző lapunkban
azt kérdeztük Önöktől, hogy hányadik helyről várta a folytatást a tavaszi idényben az NBIB-s férfi együttesünk. Minden SMS-ezőnk jól tudta
a választ, hogy a második helyről (B válasz). A helyes megfejtés betűjelét SMS-ben beküldők között sorsoltunk. A szerencse ezúttal Kunné
Adamik Marianna Posta utcai és Kassai János Piac téri olvasónknak
kedvezett. Ők nyerték a tavaszi szezonra szóló bérletet, melyet már
eljuttattunk hozzájuk, így ezzel tekinthették meg a múlt szombati hazai
mérkőzést, melyen a BFKC a Hajdúböszörményt fogadta.
A nyerteseknek gratulálunk, a meccsekhez jó szurkolást kívánunk, és
többi pályázónak is köszönjük a játékot!
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

Idegenben siker,
itthon vereség
BFKC Felemásan indult a szezon
Felemásan kezdte a bajnoki szezont férfi kézilabda együttesünk, amely idegenben 11 góllal verte a
Csömört, de itthon nem bírt a Hajdúböszörménnyel.
Csömörön ifjúsági csapatunk is nyerni tudott, 34-26ra verve a hazaiakat.
Nagy érdeklődés övezte az
első hazai bajnokit, amelyen a

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Az NBIB-ben az őszi szezon
után második helyen álló csapat első tavaszi mérkőzésre a
tabella nyolcadik helyén álló
Csömör otthonába utazott.

NŐI KÉZILABDA Edzômeccsekkel készül a bajnokságra a csapat

Horgász
szemmel
FEEDER HORGOK
A feeder horgászat nélkülözhetetlen eszköze a kifejezetten e
célra kifejlesztett horog. A
hagyományos horgok nem jók
feeder horgászatra, az optimális
kapást a speciális horgok szolgálják. Ismertek a pontyos
nagyhalas, illetve a keszeges verziók. A feeder horgok lényege a
rövid szárkiképzés és a tartós
hegykiképzés. A nagyhalas horgokat vastagabb és erősebb karbonacélból hajlítják, a kiváló
akadást a rövidebb, de erősebb
hegy szolgálja. A horog formáját a csalikhoz igazítják: kukoricával vagy gilisztával horgászunk, mindegyik csali jól áll a
horgon, persze pellet is használható, utóbbi célra a method típusú feeder horgot csomómentes kötéssel alkalmazhatjuk. A
keszeges feeder horgok jellemzően szintén rövid szárúak, vékonyabb karbon acélból készülnek, így rugalmasak, és a hoszszú a hegyük. Kimondottan
ajánlottak csontkukac, pinki,
vékony giliszta csalik esetén.
Ajánlott feeder horog típusok:
Kamasan, Drenann, Gamakatsu.
Szekerczés Sándor

Búcsú a bagótól!
Mohácsi Árpád, a békési csapat egyik erőssége volt, hat gólt szervezett.

Magabiztos játékkal már az első félidőben nyolcgólos előnyre
tettek szert a mieink, melyet a
második 30 percben sikerült
továbbnövelni, így 31-20-as
győzelmet arattak. Kiemelendő a kilenc találatot jegyző
Molnár Sándor gólerős játéka,
míg Mohácsi Árpád ötször,
Kósa Balázs hatszor volt eredményes. Gávai Ferenc, a békési
csapat edzője mindenkit pályára tudott küldeni, köztük a két
új igazolást: Kósa Balázst, aki
szereti kivenni a részét a védekezésből, emellett igen gólerős
is; valamint Kocsis Csabát.

hektikus játékot mutató Hajdúböszörmény volt az ellenfél.
Bár a vezetés a győzelemben reménykedett, végül nem sikerült
itthon tartani a bajnoki pontokat. A félidőben még egygólos
békési vezetés után a második
játékrészben kiengedtek a fiúk
és kénytelenek voltak beérni háromgólos vereséggel (23-26).
Molnár Sándor és Mohácsi Árpád 6-6 góllal volt a legeredményesebb békési támadó.
Következő bajnokira e hét
végén Nyíregyházára utazik a
BFKC, majd itthon veszi fel a
harcot március 3-án a Cegléddel.

Dohányzásról való leszokás,
elhízás és hiányérzet nélkül!

INGYENES
Jelentkezni lehet március 14-ig!
Aktív Ház Idősek Klubjában,
Békés, Szabó Dezső u. 24.

Telefon: 66/646-017
Ugyanitt gerinctorna
március 5-től hétfőnként
13-14 óra között.

A békési női kézilabdacsapat a tavalyi évben az
első osztályú megyei bajnokságban a dobogó
második fokára állhatott fel. Az új szezon még
nem kezdődött el, azonban a lányok már január 5én megkezdték a felkészülést a tavaszi folytatásra.
A bajnoki szezon tavaszi fordulóira edzőmérkőzésekkel ké-

képest. A békési női kézilabda
csapat dolgozik a nagyszerű

rendkívül nyitottak, mondhatjuk azt is, hogy az edzésen a
közös „szenvedés” összekovácsolja őket. A kemény munka
biztosan meghozza a gyümölcsét, és bízom benne, hogy a
következő évben is a megye
élvonalában lesz a csapat –
mondta el lapunknak Szabóné

Előkészületi tornán vesz részt a bajnoki rajt előtt a Békési Női Kézilabda Torna Egylet.

szül a csapat, ezért február 26án részt vesznek Gyomaendrődön a Téli Kupán, ahol a tervek
szerint a házigazdákkal, a Békésszentandrással és a egy csabai együttessel mérkőzik meg.
Az egyesületben a célkitűzések nem változtak tavalyhoz

közösségért, a sportszeretetért, nem utolsósorban a győzelemért és elismerésért.
– Fontos, hogy az újonnan
érkezett játékosok felvegyék a
ritmust, és beilleszkedjenek a
csapatba. Ez utóbbival biztosan
nem lesz gond, hiszen a lányok

Vass Gabriella, a békési kézisek
edzője, aki hetente két edzést
vezényel a lányoknak a városi
sportcsarnokban.
A csapattal kapcsolatos hírekről az érdeklődők tájékozódhatnak a bnkte.freewb.hu
honlapról.

Alkalmassági vizsgálat
sportiskolásoknak
A Békési Kistérségi Iskola
Sportiskola telephelye (jövőbeni tagiskolája) a Kossuth u. 4.
szám alatti épület. A Sportiskola önálló telephely, nem
tartozik közvetlenül sem a
Székhelyintézményhez, sem a
Hepp Ferenc Tagiskolához. A
már működő sportiskolai osztályokban a Székhelyintézmény és a Hepp Ferenc
Tagiskola pedagógusai taníta-

nak. A sportosztályokban heti
öt testnevelés órát biztosítanak.
A békési sportszervezetekkel
szorosan együttműködve gondoskodnak a tanulók egészséges testi-lelki fejlődéséről, igényes oktatásukról, ugyanakkor
a sportágak utánpótlás-neveléséről. Tervezett maximális osztálylétszámok: 25 fő.
Az első évfolyamos sportiskolai osztályba ügyességi és

orvosi alkalmassági vizsgálat
útján kerülhetnek be a tanulók. A második alkalmassági
vizsgálat időpontja: február
29. szerda (8:30 kislányok, 10
óra: kisfiúk). Az alkalmassági
vizsgálat helyszíne a Sportcsarnok.
Az iskolavezetés várja a
sportiskolai osztályba jelentkező gyerekeket és az érdeklődő szülőket!
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