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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Melyik tévécsatornán
néz híradót?
16%
Nem
nézek
híradót.

10%
Duna
Televízió.

Emlékezés Kecskeméti Gáborra, a város egyetlen olimpikonjára

Dr. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára a járásokról tartott sajtótájékoztatót a
minap Békésen. Mint elmondta, a közigazgatási reform egyik fontos elemének, a
járásoknak 2013 végéig történő visszaállítása azt a célt
szolgálja, hogy minél több
településen kiépülhessen az
úgynevezett egyablakos ügyintézés, ahol az államigazgatási típusú ügyeket lehet majd
intézni. A kormányzat célja
olcsóbb, hatékonyabb, átláthatóbb és a polgárokhoz minél
közelebb eső államigazgatási
rendszer kiépítése. A kormányhivatalok ügyintézési
kirendeltségei a járási székhelyeken lesznek.
Békés megyében kilenc járást alakítanak ki Békés, Békéscsaba Gyula, Gyomaendrőd, Mezőkovácsháza, Oroshá za, Sarkad, Szarvas és
Szeg ha lom
központokkal
– ezt már Erdős Norbert kormánymegbízott ismertette.
Elmondta még, hogy a megyében négy választókerület
marad 2014-re az eddigi hét
helyett. Ezek központjai Békés, Békéscsaba, Gyula és
Orosháza lesznek.

Szinte mozdulni sem lehetett a Kecskeméti Gábor emlékére rendezett kiállítás megnyitóján,
február elsején a Nagyházban. A múzeumi tárlatmegnyitóval kezdődött a 100 éve született testnevelőre egész napon át tartó emlékezéssorozat.

29%
TV2.

17%
Magyar
Televízió.

Békés büszkesége volt

Városunk járási
székhely lesz

28%

Az emléknapra Békésre
érkezett családtagjaikkal a

RTL Klub.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

néhai sportoló, sportvezető
és testnevelő két élő gyerme-

ke, Gábor és Sarolta, továbbá
helyben élő rokonok, valamint egy kori tanítványok
tették tiszteletüket azon a
kiállításon, amely állandó
tárlatként a múzeumban látható. A színvonalas kiállítás
érmeket és más sportolói
relikviákat, mások mellett az

1936-os berlini olimpiáról
hozott emléktárgyakat is
bemutat. Számos fénykép és
tárgyi emlék igyekszik közelebb hozni a látogatókhoz
Kecskeméti Gábort, az élsportolót, az edzőt, a testnevelőt, a családapát.
Folytatás a 3. oldalon

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend
FEBRUÁR 4-11.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
FEBRUÁR 11-18.
Levendula Patika (Csabai 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

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

FEBRUÁR 18-25.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Szabó Bence, Izsó Gábor és Koszecz Sándor leplezte le a kulturális központ bejáratánál lévő táblát.

Rendkívüli havazás és hófúvás térségünkben is
Fagyszünet városunk összes oktatási intézményében és a kulturális központban

Lapunk nyomdába kerülésekor, hétfőn este még javában tartja magát a szokatlanul hideg téli időjárás, amely a
havazással és a hófúvással
nem pusztán megnehezíti a
közlekedést, hanem bezárásokat tett szükségessé több
intézményben. Hétfőn és kedden egyetlen helyi iskolában
és óvodában sem volt tanítás.
A kistérségi iskola és óvoda
fenntartója kedden tekinti át
a hét további időjárását, és
dönti el, hogy a szerdát követő napokon lesz-e tanítás. A
Szegedi Kis István Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium még pénteken
egész hétre rendkívüli fagy-

Az elmulasztott tanítási
napokat természetesen minden intézményben a tavaszi
szünetben vagy szombatokon
pótolni kell majd.
Szerdáig fagyszünet van a
Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központban is, ahol a nyitást csütörtök
reggelre ígérték. Az időjárás
viszontagságai miatt a február
9-re tervezett Fregolina félév-
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IDŐJÁRÁS

nul hideg idő és a havazás
miatt nehéz helyzetbe került
embereken. Békésen két alkalommal került erre sor. Pénteken este egy 51 éves férfit
találtak az utcán, aki ittassága
miatt tanyáján nem tudott
volna magáról gondoskodni.
Fűtött szállóra vitték azt a 44
éves férfit is, aki tüzelő hiányában saját lakásában nem
tudott befűteni.

Támaszkodó

Békés is hó alá került.

szünetet rendelt el. A Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény fenntartója, a Békés

záró bemutató időpontját február 23-ra tolták el.
Az önkormányzat is figyeli
a rendkívüli időjárással összefüggő jelentéseket, és dönt az
esetleges beavatkozásokról a
lakosság védelme érdekében.
Péntektől vasárnapig Békés
megyében összesen 24 esetben segítettek a rendőrök a
szociális ellátókkal közösen,
idős, elesett, vagy a szokatla-

Megyei Intézményfenntartó
Központ keddig rendelte el a
tanítási szünetet.

A Békési Újság új rovatában a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központban folyó munkát, a lakosok által elérhető szolgáltatásokat és
programokat mutatjuk be. Részletek az 5. oldalon.
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Zöld otthon a gyakorlatban
A PETŐFI UTCA 21. SZÁMÚ ÉPÜLET
A Petőfi utca polgárházai közül városképi
szempontból figyelmet érdemel a szépen
helyreállított 21. számú építmény.
Az 1800-as évek végén épült házban két,
városunk közéletében szerepet játszó férfi is élt.
Egyikük a XX. század elején itt élt nagyhatású
református lelkész, Dr. Márk Ferenc. Dr. vitéz
Durkó Antal Békés
nagyközség története című művében
róla ezeket írta:
„1910-ben a református hívek bizalma
dr. Márk Ferenc okányi lelkész felé fordult, aki miután a
debreceni akadémián
theológiai tanulmányait befejezte, külföldi tanulmányútra ment.
Ezek során egy évet töltött Edinburghban, ahol
benső barátságot kötött Mac Donald-del, a
későbbi híres angol miniszterelnökkel, doktori
címét pedig a jénai egyetemen szerezte meg
Thomas Carlyle-ról írt értekezésével.
A ház 1923-ban lett Dr. Varga István
ügyvéd tulajdona. Ezért is ismert úgy épület, mint Varga-ház. A békési születésű Varga István 1913 óta ügyvédeskedett Békésen,
miután Kolozsvárott befejezte jogi tanulmányait. Az I. világháborúban két évig harcolt.

1919-ben a Tanácsköztársaság idején mint
túszt internálták. Városunkban a Népkör és
sok olvasókör elnöke volt. A Hitelszövetkezet igazgatója és ügyésze is volt. A két
világháború között Dr. Varga István volt
Békés ügyésze. Róla Békés vármegye
monográfiája írt.
Az épület kétszárnyas, mélyen
ülő ablakai vonalazott, kiugró falkeretben állnak. A lábazat vakolt párkányban végződik.
A homlokzaton szerencsésen megmaradtak a tárcsás díszítések. A párosan
csoportosított ablakokat két-két lizéna
(kiugró falrész) fogja közre. Ugyanúgy megmaradt a szárazkapu-bejáró mennyezetében
lévő nyílás, mely a termény csigával padlásra való fel-, illetve onnan leszállítására szolgált. Érdemes lemenni a pincébe, ahol most
klubterem van.
1986-ban a ház a város tulajdona lett. A
Békés Város Költségvetési Üzeme által helyreállított építmény jelenleg a Lisz Kft. hivatalainak ad helyet. Védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

Óvodások és iskolások szemléletét formálják

Iskolai és óvodai csoportok
adták egymás kezébe a kilincset a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által indított Zöldülj! Fordulj! komplex szemléletformáló programsorozat részeként megtartott kiállításon, amely
február 1-15. között Békésen,
a kulturális központban látható. Az interaktív tárlaton a
gyerekek mások mellett a
madarak védelmének alapjaival, a biokertészkedéssel, a
komposztálással, az ezt segítő állatokkal, a bio és hazai
termékek jelöléseivel is találkozhattak. Olyan praktikus
és mindennaposan alkalmazható tanácsokat kaphattak,
mint például hogy ne fogadjanak el vásárláskor nejlonszatyrot, csak a lebomló fajtájút, vagy használjanak tex-
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KIÁLLÍTÁS

A gyerekeket nagyon érdekelte, mi minden készülhet újrapapírból.

tilszatyrot. Használjanak
energiatakarékos izzót, környezetbarát háztartási tisztítószereket, keressék a boltokban az újrapapírból készített árukat, gyűjtsék a hulladékot szelektíven, és a veszélyes hulladékot a megfelelő
gyűjtőben helyezzék el.

– A gyerekek megértették,
hogy a környezet védelméért, a
zöld jövőért ők maguk és családjuk is tehet – mondta el lapunknak Dacziné Dúzs Julianna, a Békés és Környéke Biokultúra Egyesület elnöke, aki
szakértelmével segítette a kiállítás megértését és befogadását.

Gombavató a református gimiben
BÚCSÚZÁS Két

osztály tagjait búcsúztatták

A szokásosnál egy hónappal korábban, január
utolsó péntekjén tartotta
meg hagyományos gombavató ünnepségét a békési
Szegedi Kis István Gimnázium. Az általános tantervű
12.A osztályt négy éven keresztül Köteles Zoltán német-latin szakos tanár, teoló-

gus; a nyelvi előkészítő programmal dolgozó 13.B osztályt
Beinschrodtné Kecskeméti
Krisztina magyar szakos tanárnő kísérte osztályfőnökként az elmúlt években. Az
ünnepségen a díszvendégek
között megjelent Izsó Gábor
polgármester és Kónya István, a megyei közgyűlés alel-

nöke is. A három és fél órás
programban szerepelt az elmaradhatatlan keringő, tanárparódia, modern tánc, de
verset és énekeket is hallhattunk. Az érettségire készülés
indítását jelző zöld gombot a
11.A és 12.B osztály tanulói
tűzték fel a végzősöknek.
Mucsi András

Házasságkötés a Városház udvarán
DÍSZUDVAR Húszezret

kell fizetni a pároknak

Egy február 1-jétől hatályos önkormányzati
rendelet alapján a Békésen egybekelni ké szülő párok a Polgár mes teri Hivatal impozáns
díszudvarán is köthetnek házasságot, térítés
ellenében.
A házassági szándékot rögzítő anyakönyvvezető tapasztalatai szerint a házasulandó

párok részéről mutatkozott
igény arra, hogy házasságkötésük helyszíne az udvar le-

gyen, annak szépsége miatt. A
rendelet értelmében a munkaidőn kívül a Díszteremben
tartott házasságkötés esetén
nettó 10 ezer, a díszudvarban
tartott esküvő esetén nettó 20
ezer forintot kell fizetni.
Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a
nettó 30 ezer forint fizetendő.

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
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Cigányközpont a Verseny utcán
Egy épületben a cigánymisszió számos munkaterülete

A napokban megnyílt
Békésen, a Verseny utca
7. szám alatt a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának központja, amely
helyet ad a Cigány
Módszertani és Kutató
Központnak is.
A korábban varrodaként
működött, most felújított és
jelentősen átalakított épületegységben kapott elhelyezést
a nappali ellátás (idősek
klubja), a szociális segítő
szolgálat, a Reményhír Alapítvány, a kutató központ a
maga irodáival, egy oktatási
helyiség, és a Cigánymisszió
Szeretetszolgálatának 60 kamionnyi hellyel rendelkező
raktárai – ismertette Durkó
Albert, a MPE Országos
Cigánymissziója vezetője az
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MISSZIÓ

A Missziós Központ épületének szalagját Izsó Gábor polgármester,
Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Erdős Norbert kormánymegbízott és Durkó Albert, a MPE Országos Cigánymissziójának
vezetője vágta át február 3-án.

ünnepélyes átadó ünnepségen. A központ megnyitását
videó üzenetben köszöntötte
Járóka Lívia, európai uniós
képviselő is, megköszönve a
magyarországi egyházaknak
a mélyszegénységben élő
romákért végzett elkötelezett
munkáját. Pataky Albert, a
MPE elnöke köszöntőjében
elmondta, céljuk a keresz-

ténység tanításainak átadásával a cigányságnak egészsé-

ges öntudatot adni, emellett
szociálisan is segíteni őket.
Izsó Gábor polgármester és
Erdős Norbert kormánymegbízott pedig azt hangsúlyozta, hogy a cigánysággal kapcsolatos problémák Békésen
és a megyében nem olyan
súlyosak, mint az ország más
tájain, a zavartalanabb magyar-cigány együttélésnek a
körükben végzett missziós
munka az elsődleges oka.
A központ átadásával egy
időben szakmai konferenciát
is rendeztek az integrációs
források hatékony felhasználásáról.
Szegfű Katalin

A Cigány Módszertani és Kutató Központ kiadásában frissiben
jelent meg a csorvási Mohácsi Anikó Tanuljunk cigányul! című tankönyve, amely a lovári cigány nyelv elsajátításához ad segítséget.
Külön értéke, hogy egy lovári cigányasszony tollából született, aki
gyermekkorától használja a nyelvet – ismertette Surman László miszsziós munkatárs, aki segítette a kiadvány megjelenését. Elmondta
még, hogy a 160 oldalas, a gyakorlatközpontú nyelvtanulást segítő
kiadvány betekintést ad a cigány kultúrába és hagyományokba is.

Békés büszkesége volt
Folytatása címoldalról
Kecskeméti Gábor korán
árvaságra jutva, csakis a tehetségére építve jutott el az olimpiára tornászként, és volt
1952-ben a helsinki ötkarikás
játékokon szereplő magyar férfi tornászválogatott kapitánya.
Izsó Gábor meleg szavakkal
méltatta Kecskeméti Gábor
sportolói, nevelői és emberi
nagyságát.
– Békés büszkesége volt,
neve egy korszakot jellemzett.
Nem volt ember, aki ne tisztelte és szerette volna. Sokunk
példaképe Kecskeméti Gábor,
a sokoldalú sportoló, halk
szavú, mégis határozott edző,
aki személyes példamutatásával számos ember életét befolyásolta – mondta mások
mellett a polgármester.
A város Kecskeméti Gábor
személye előtt azzal tisztelgett
születésének centenáriumi évében, hogy a kulturális, sport és
turisztikai ügyeket egy kézben
tartó intézménye január elsejével felvette a nevét. A kulturá-
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Emlékezés Kecskeméti Gáborra, a város egyetlen olimpikonjára

A múzeum állandó tárlata igazi sportrelikviákat is bemutat. Mások
mellett Kecskeméti Gábor 1936-ban, az olimpián viselt cipőjét.

lis központ főbejáratánál mostantól a névfelvételre márványtábla is emlékeztet, melyet Minya Gábor kőfaragó
adományozott, és melyet szintén az emléknapon lepleztek
le. Az emléknapon megkoszorúzták továbbá Kecskeméti
Gábornak, a református gimnázium tornaterme felöli falát
díszítő domborművét is.
Az emlékezéssorozat zárásaként Vámos László tanácsnok

koordinálásával életre hívott
sportszakmai konferencia adózott Kecskeméti Gábor emlékének. Erre az alkalomra Békésre érkezett Szabó Bence
olimpiai bajnok kardvívó, a
Magyar Olimpiai Bizottság
Sportigazgatója, aki beszámolt
a 2012-es Londoni Olimpia
magyar vonatkozású előkészületeiről. Mint elmondta, a már
részben lefolyt kvalifikációk
szerint száz főt meghaladó

sportolói küldöttség indulhat
az ötkarikás játékokra, és tőlük
4-5 arany-, ugyanennyi ezüstés bronzérem már maradéktalan elégedettséget jelentene a
honi sportvezetésnek.
A konferencián Izsó Gábor
polgármester Békés sporthelyzetéről adott áttekintést.
Kiemelte, azzal hogy a város
mind a 16 sportegyesületet támogatja, ahol jelenleg mintegy 900 igazolt sportoló van,
befektet a jövőbe, és egy
egészséges testű és lelkű generációt alapoz meg.
Medovarszki János főiskolai
docens Kecskeméti Gábor életútjáról adott zenés, személyes
elemeket is tartalmazó áttekintést, majd Lehmann László,
a Nemzeti Sport Intézet pedagógiai csoportvezetője a fejlődő sportiskolai rendszert mutatta be. Végül Vámos László
főiskolai adjunktus a kisgyermekek és a sportolók táplálkozási igényeinek hasonlóságáról
tartott előadást.
Szegfű Katalin

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések: nem
kaptunk jelentést.
Elhunytak: Kövér Sándor (73 évesen), Horváth
Béla Zoltán (56), Bereczki
Mihályné (76), özv. Körözsi
Gáborné (83), Varga Istvánné (56), Czefán Rozália

Mária (70, Bélmegyer),
Csarnai László (74), Szabó
Imre (96).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Derék
Pálmai
Tamás

Mikor e szót leírtam, nem
ama bizonyos rekeszizom és
combtő között elhelyezkedő
átmenetre gondoltam, amit
szokás darázsnak is becézni,
hanem arra a jelzőre, amellyel
testi és lelki adottságot egyaránt illetnek. Hiszen derék
embernek mondjuk azt is,
akinek fiziológiai megjelenése
tiszteletre méltó, de így emlegetjük azt a felebarátunkat is,
aki jó, szép, követendő dolgokat művel például. Most
éppen néhány ilyetén leányról
és férfiúról szeretnék pár
keresetlen szót ejteni, s mindezt a tizedik, jubileumi KÉSZ
bál kapcsán.
Először is ott van Ani, aki
nem volt rest 300 darab mézeskalácsot készíteni, kézzel,
úgy, hogy egynek az elkészítése 20 perc legalább. Ingyen,
minden vendégnek, csak
mert szeret minket, és mert
derék asszony. De ott van
Julika, a szalvétáink örök
szállítója, vagy Kati és Éva, a
díszítés mesterei. Jelzőjük és
motivációjuk ugyanaz, mint
még sok más emberfiáé a „ne
felejts” kategóriából. S ha
már díszről van szó, a virágban kifejezett önzetlenségnek
is van visszatérő békési neve:
Vera. Ha pedig édesnek
mondható a barát íze, úgy
biztosan Zolinak becézik azt.
És akkor hol van még a „képzésben” művész sereg, melyet
Janika, Misi, Feri, Laci, Hajni,
Alim, Zeiko és Gyurka (szíve
mindig a tenyerén) testesít
meg? No, meg az égetett
békési sár mestere, Anikó, s
ki ágból fon csodát, Julika
sem maradhat el e sorból.
Vagy a „vízmester” Tamás,
aki eljött, mert megígérte, az
ifjú kolbászos, Józsi, vagy a
szakma „nagy öregje”, István,
(kit e nevén tán meg sem
ismernek) és neje, Kati. A
szót ízlelgetve bukkan elő a
tüzes táncos lábak sora, s
velük egy másik Tamás, s a
Laci vezénylette lelkes négyes
„fújtatós”, no, és a „házi” Zoli
lelkiismeretes, nagyon emberi
csapata sem maradhat el,
mint ahogy az öltöztetés
nagymestere, Ica sem. De akkor hol van még a kilenc évig
hű barát „hangadó” páros,
Ildi és Misi, vagy a félkarra
csapott damaszt szalvéta
mestere, „Vezérjani” és csapata? Most pihentek. Megérdemelték. És a másik Ica

„névtelenjei”? Őket se felejtsük ki! A jelzőt, amivel illettem őket, mikor megtudtam,
hogy eljönnek Kolozsváron
túlról, inkább nem írom le.
Gyöngyi és Melinda jót nevettek rajta, Válaszúton értik
a viccet. Autóba ült a két
hölgy, és eljött. Mert ők is
megígérték. Mint ahogy ezt
tette a két „megosztott pajzsunk”, Jóska és Zoltán Atya
is. Tudták, hogy nekünk nagyon fontos a személyes megjelenésük. Aki a két ember
előjegyzési naptárát ismeri, az
csak kalapot bír emelni tettük előtt. Hosszú a fenti sor,
de messze nincsen vége még.
Pali, vagy – ahogy barátom
mondta, mikor dalra fakadni
hallá – „a hang”, bármire
képes volt az est sikeréért. Ad
hoc főműsorszám, majd
duett, de benn a messzi
éjben, oda se neki! És csak
énekelt-énekelt, elbűvölve
mindenkit.
És végül a néhai békési
pici lány – mára kész dáma –
a szubrett és primadonna, a
főváros, az ország, az öreg
földrész és a távoli világok
csillaga: Marika, Mara.
A lelkes készület, izgalom
után – hogy szülővárosában
felléphet végre – a jeges
zuhany: nem jöhet, Pesten
kell beugrania. Előadás délután, fellépés este, három felvonásban… mindennek vége.
Rákérdezni is alig mertem a
megoldásra, de fél mondat
után már szavamba vágott,
azonnal értve: az esti előadás
után jövök, fél tizenegykor
indulok, öcsém indul máris
utánam (brávó Imi!). Majd –
hisz igazi nőből faragták –
felsóhajtott: csak a sminkem
kibírja a három előadást!
Nem ő, a törékeny alkat, ő
persze, hogy kibírja, hisz:
„Hazajövök, doktor úr!”. S
mint ki akkor ébredt pihentető álmából, éjjel egy óra tájt a
kitartó közönség tapsvihara
közt színpadra libbent, és
énekelt, nevetett, táncolt boldogan. Majd a hűséges művésztárs, Pali oldalán – akivel
akkor énekelt először együtt
(!!!) – teljesen rabul ejtette
nézőteret. Aztán, magától
értődően, kettő fele interjút
adott Gabinak, pózolt
Zolinak hisz itthoni sajtóról
van szó.
Ezek után mit is mondhatnánk? Talán csak ennyit:
a Jóisten áldjon minden ilyen
derék, igaz embert, azokat is,
kiket fel nem sorolhattam a
hely szűke miatt. S még azt
mondják, kisváros Békés.
Balgaság. Hisz tele van nagy
Emberekkel.
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Jubileumi KÉSZ-bál

Gazdaságpolitikai váltás figyelhető meg az Európai
Unióban, előtérbe kerül a növekedés ösztönzése, a munkahelyteremtés – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök. Az állam- és kormányfők olyan politikai döntést
hoztak Brüsszelben, amely révén több hitelhez juthatnak
a kis és közepes méretű vállalkozások, javulhat munkahelyteremtő képességük, csökkenthetnek a rájuk nehezedő bürokratikus terhek. Ez a váltás Magyarország számára kedvező, és növeli annak az esélyét, hogy a magyar gazdaság a nehéz idei első fél év után a második fél évben
gyorsabb növekedési pályára állhat. Magyarország ezért
hajlandó csatlakozni a jelentős költségvetési fegyelmet
megkövetelő új pénzügyi uniós szerződéshez. Magyar
szempontból kiemelkedően fontos, hogy a szerződés jogi
következményei a szerződéshez csatlakozó, de még nem
euróövezeti országokra nézve csak az eurózónába való belépéstől fogva lépnek életbe. A csomag az adóharmonizációt – ami Magyarország számára elfogadhatatlan lett
volna – nem tartalmazza. Az egyelőre nem euróövezeti, de
az új szerződést aláíró EU-országok részt vehetnek majd
az euróövezeti csúcstalálkozókon.

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakásokat:
– Békés, Szarvasi u. 4-6. I/5 szám alatti 2 szobás, komfortos
(53 m²) lakás. A vételár: 5.900.000 Ft
– Békés, Fáy A. u. 11. IV. 34. szám alatti 3 szobás, komfortos
(71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88 m²) üzlethelyiség.
A bérleti díj: 74.800 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyiség.
A bérleti díj: 40.000 Ft+ÁFA /hó
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 7. sorszámú (18m2) garázs.
A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA/hó
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²) garázs.
A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 36-os és 43-as iroda).
Benyújtási határidő: 2012. február 15. (szerda) 16 óra.

MULATOZÁS

Több mint háromszázan a tizediken

Annyian talán még sosem voltak jelen a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) bálján, mint a tizediken, melyet január utolsó szombatján tartottak. A nagyszabású társasági eseményen 320 vendég vett részt.
Csakúgy, mint tavaly, most
is az ünnepi díszbe öltözött
városi Sportcsarnok adott helyet az eseménynek. Dr. Pálmai Tamás, a helyi KÉSZ
elnöke mindenekelőtt köszöntötte a vendégeket, a megyei
és helyi politikusok mellett
Wichmann Tamás olimpiai
érmes kenust. A bál fővédnökei - Dr. Mészáros József, az
Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság főigazgatója és
Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ
országos elnöke – személyesen
is jelen voltak.
Miért vagyunk ilyen sokan?
– tette fel a kérdést dr.
Pálmai Tamás – s válaszolt is
rá: azért mert azt mondják,
ha válság van, az emberek
jobban összefognak, és jótékonykodni szeretnek, segítenek a másikon. A mostani,
jubileumi, tizedik KÉSZ-bál
összegzés is volt: összegzése a
sok-sok munkának, feladatnak, amelyet e szervezet ezen

évtized alatt végzett. Az
elnök felidézte azt a mintegy
nyolcvan rendezvényt, mely-

kiadó, Családért Alapítványnyal is együttműködve.
A műsort a Bagoly László
vezette Békés Megyei Kürt
Kvartett, a Belencéres Néptáncegyüttes adták, szólót
pedig Okányi Mihály, ezüstpitykés táncos táncolt. Az
esten fellépett továbbá a
békési születésű Kékkovács

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

E sorok írásakor rendkívüli hideget és húsz éve nem látott
havazást jeleznek a meteorológusok. Komoly készültségbe
helyezték a rendvédelmi- és katasztrófa-elhárító egységeket.
Úgy tűnik: emberileg mindent megtesznek a felelős vezetőink,
hogy megvédjenek bennünket a természet szeszélyes erőitől.
Azt, hogy mindez hogyan sikerült, nem tudom, mire e lap
megjelenik, már bizonyára túl leszünk a nehezén…
Kétezer évvel ezelőtt néhány halászember és sorstársai egy
kis hajóban hánykolódtak Palesztinában, a Genezáret taván.
Volt velük valaki a hajóban, aki békésen aludt, majd amikor
végső rémületükben felkeltették, számon kérve rajta látszólagos közönyös magatartását, akkor ez a Valaki egyetlen mozdulattal lecsendesítette a tengert.
Ez a Valaki, Jézus Krisztus ma is képes arra, hogy életünk
háborgó, viharos tengerét egyetlen szavával, mozdulatával
lecsendesítse, s megajándékozzon a maga békességével. Valljuk
meg: minderre igen nagy szükségünk van, hiszen körülöttünk
egy egész világ háborog és forrong. Kicsiny nemzetünket
naponkénti méltatlan támadások kereszttüzétől kell megvédeni több-kevesebb sikerrel. A gazdasági válság is tovább mélyül,
amiből a kiutat még mindig nem látjuk. Merjünk ahhoz fordulni védelemért ebben a bonyolult helyzetben, Aki felette áll
minden emberi megoldásnak, hiszen Ő maga a megoldás: az
út, az igazság és az élet! Ma még nem késő, Tőle kérjük, várjuk életünk viharaiban a megtartatást!
Katona Gyula, lelkipásztor

A bál egyik fellépője a békési származású operett énekes Kékkovács
Mara volt.

lyel gazdagították a helyi kultúrát, és segítették a nehéz
sorsú gyermekeket, a szegény
családokat, más, hasonló
szemléletű szervezetekkel,
többek között a lapunkat

Mara, a Budapesti Operettszínház művésze és Tarján Pál
operaénekes is, akik fergeteges
sikert arattak. Nagyon jó
választás volt a hajnalig tartó
tánchoz a zenéket és a remek

hangulatot biztosító budapesti Backflash Show Band is. A
finom vacsora után került sor
a szokásos képző- és iparművészeti, továbbá bor- és pálinka árverésre. Kalapács alá
kerültek a szervezettel jó kapcsolatot ápoló képző-, nép-, és
iparművészek adományként
felajánlott alkotásai. Adományozók voltak: Csuta György,
Várkonyi János, Szeverényi
Mihály, Hevesi Ferenc, Farkas
László, Horváth Hajnalka,
Kis Anikó, Adilov Alim, Zeiko Hudek, Kocsor Imréné,
Varga István (Csaviga), Békési
Zoltán, Klement József, Dr.
Szuromi Pál.
Ajándékként mindenki hazavihetett egy Balog Gáborné
által készített mézeskalács
mestermunkát és a Szeljákék
rendkívüli asztali kompozíciójából a virágokat. Meglepetésként a Juhász Zoltán által
megálmodott 320 szeletes tortát szolgálták fel.
Az estet tombolasorsolás is
színesítette, a fődíj pedig egy
kétfős, két éjszakás hétvégi
pihenés volt a gyulai Várkert
Panzióban. A bál bevételét a
békési KÉSZ jótékony célokra
fordítja.
Zsombok Imre

Ismét
fődíjas
a békési
táncos
A közelmúltban tartották
Egerben a VII. Ifjúsági Szólótáncverseny döntőjét, ahol 79
versenyző 56 produkcióját értékelte a neves szakmai zsűri.
Okányi Mihály, a Békési Kistérségi Iskola Művészeti Tagiskolájának néptáncos növendéke, a Belencéres Néptáncegyüttes szólótáncosa, immár
másodszor szerezte meg a verseny fődíjának számító
„Ezüstpitykés táncos” címet.
Az értékelők elismerésüket
fejezték ki mind a kötelező
táncként eltáncolt györgyfalvi
legényes, mind a szabadon választott, szakmai kuriózumnak számító békéscsabai cigánytáncok előadását illetően.
A fiatal békési tehetség a Magyar Táncművészeti Főiskolára készül. Felkészítője: Mahovics Tamás.

BÉKÉSI ÚJSÁG
az interneten
www.bekesiujsag.hu

5

2012. február 8.

Vajh ki ő, és merre van hazája?
Kérdezte egykor Vörösmarty, s kérdezem én is,
midőn a roppant szerény, már-már kamaszos
feszélyezettséggel válaszolgató, mindössze 51
éves Guti Imrével beszélgetek. Merre van hazája?
Erre könnyű a válasz, hiszen Békésen bárki találkozhat vele. A kérdés első felére pedig úgy vélem
a beszélgetés a válasz.
– Nekem ez a fő tevékenységem. Valahol az iskolai végzettségem (gépgyártás-techno-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

– Békésen önök nyitottak
először használtruha-kereskedést. Mi ennek a története, és
hogyan lehet talpon maradni
a mai helyzetben?
– A Fess Rochilde-ot 1990ben nyitotta a feleségem, ő a
cégtulajdonos, bár alapvetően
családi vállalkozás. Én csak az ő
tevékenységét igyekszem segíteni. Akkor ebben megláttuk a
jövőt, mert úgy gondoltuk,
hogy mindig lesznek olyan
emberek, akiknek szükségük
lesz olcsó, jó minőségű, megfizethető ruhaneműre. Németországban élő rokonok segítik
az első perctől kezdve a mai
napig az áru egy részének
beszerzését. Illetve magyarországi forgalmazók kínálatát is
figyelembe vesszük. A kínálatot
mindig a kereslet határozza
meg, muszáj tiszteletben tartani a vásárlók igényeit. A mai
gazdasági helyzetben minimális költségekkel, viszont maximális hozzáállással lehet talpon
maradni.
– Azt hallottam, a DélAlföldön önök terítik a kávéautomatákat. Több lábon áll
a családi vállalkozás?

– A használtruha-bolt épületét és a kávéautomatás vállalkozás Petőfi utcai székhelyét is önerőből újították fel,
pedig – mint mondják – egyszerűbb lett volna lebuldózerezni. Miért tették?
– Mi a feleségemmel nagyon szeretjük a régi, antik
dolgokat, és szerettük volna
megőrizni az épület régi patináját, emlékezve az építőkre

lógus) is közrejátszott abban,
hogy ezzel kezdtem foglalkozni
1993-ban. Egy barátom ajánlotta fel a lehetőséget, amiben
én láttam fantáziát. Felkérések
és pályázatok alapján telepítjük az automatákat, és manapság már a cég jó hírneve is hoz
újabb megrendeléseket. Folyamatosan ellenőrizzük, feltöltjük és karbantartjuk a készülékeket. Ez a tevékenység 15-20
családnak ad városunkban biztos megélhetést.

és gondolva az utókorra. A
múltat szerettük volna megőrizni a jövőnek. Az én alapelvem, hogy múltja nélkül nincs
jövője az embernek. Úgy gondolom, épületeket fölújítani
egy csodálatos érzés, mert úgy
alkotunk újat, hogy közben a
régit is megőrizzük.
– Magánéletéről, családjáról mit tudhatunk még?
– Az én megítélésem és értékrendem szerint a család a
legértékesebb kötelék. E sze-

rint próbáljuk élni az életünket. A fiunk, Richárd a cégünk informatikai feladatait
látja el. Régebben sikeres görkorcsolyázó volt, manapság
pedig a snowboard kihívásai
vonzzák. Lányunk, Gréta pedig középiskolás és versenyszerű szertornász a békéscsabai tornaklubnál, ahol számos
országos és diákolimpián szerepelt és szerzett érmeket.
Családunk életében mindenkinek egyformán fontos szerepe van. Aktívan és tevékenyen
részt veszünk a város kulturális és művelődési életében is.
A feleségem a német kisebbségi önkormányzat és a Nefelejcs Egyesület tagjaként a
város szebbé tételén munkálkodik, minek eredményeként
több díjjal is dicsekedhet.
Például a Virágos Békés pályázaton legutóbb több értékes helyezést szerzett. Jómagam két éven át a helyi futball
klub gazdasági vezetőjeként
támogattam a város sportéletét, melynek eredményeképpen a 2010/11-es Megye I-es
bajnokságában a felnőtt csapat 3., az ifjúsági első és a serdülő csapat szintén 3. helyet
szerzett. Büszke vagyok ezekre az eredményekre, meg
azokra az emberekre, akikkel
együtt elértük ezeket.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Kom lódi Anna nyugalmazott
óvónő.

Korszerűsítik a szennyvíztelepet
2014

Félmilliárdos beruházás kezdôdött

A napokban került sor a
békés városi szennyvíztelep
korszerűsítésére elnyert pályázat projektnyitójára. A sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvényen Izsó Gábor polgármester ismertette a pályázat
fontosabb elemeit. A szennyvíztisztító telep korszerűsítése
közel 499 millió forintba kerül,
ebből városunk önkormányzatának mindössze 67 millió Ft

önerőt kell biztosítania, a többi
európai uniós pénz. Az üzem
felújítása és fejlesztése régóta
indokolt, hiszen 1993-tól az
akkor korszerűnek tartott telepet a megnövekedett rákötések következtében olyan terhelés érte, melyet a tisztító kapacitás már tud kiszolgálni –
ismertette Izsó Gábor polgármester. Egyúttal köszönetet
mondott a lakosoknak, hogy

már négy éve rendszeresen
hozzájárulnak a szennyvízhálózat rekonstrukciós díjaihoz.
Ezekkel a befizetésekkel válik
lehetővé, hogy a rendszert
folyamatosan karbantartsák.
Erdős Norbert kormánymegbízott a rendezvényen
gratulált a korszerű szennyvíztisztító telep megvalósításához
elnyert pályázathoz, amely
legalább két évtizedre megold-

ja a város ezen problémáját.
Nagy László, a Békés Megyei Vízművek Zrt. műszaki
vezérigazgató helyettese tájékoztatójában elmondta, a
2014-re várható kivitelezést
követően a túlterhelést okozta
kellemetlenségek csökkenni
fognak és biztonságosabb,
környezetkímélőbb szolgáltatást tudnak majd nyújtani a
lakosoknak.


Szépkiejtési verseny gyerekeknek
A Békési Kistérségi Iskola
Székhelyintézménye február
1-jén rendezte meg a „Szép
magyar beszéd” Kazinczy
szépkiejtési verseny területi
döntőjét. Az iskolák legszebben olvasó diákjai két
kategóriában versenyeztek
az idén is, 5-6. és 7-8. évfolyamon. Teljesítményüket

középiskolai magyartanárokból álló zsűri bírálta és
értékelte. A kategóriák helyezettjei a polgármesteri
hivatal jóvoltából könyvjutalomban részesültek, és
minden versenyző emléklapot kapott.
A 7-8. osztályos kategória
győztese, Bohus Lídia (Dr.

Hepp Ferenc Tagiskola, tanára: Dr. Szatmáriné Kocsor
Anna) képviseli majd térségünket a Kisújszálláson
megrendezendő regionális
döntőn. Második lett Horváth Csenge (Szegedi Kis
István Gimnázium, tanára:
Mészáros Katalin), harmadik Mohammad Fatime (Ka-

racs Tagintézmény, tanára:
Földesi Magdolna).
Az 5-6. évfolyamosoknál
győzött Liszkai Imre, második
Vértes Imre (mindketten a Dr.
Hepp Ferenc Tagiskola növendékei, tanáruk: Királyné Fehér
Ágnes), harmadik Szűcs Bettina (Karacs Tagintézmény,
tanára: Balog Vilmos).

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Sokan tudják, hogy léteznek, dolgoznak a „családsegítősök”, de e sorozatban talán
még nekik is tudunk hasznos
információval szolgálni. Célunk, hogy minden érdeklődő
békési lakossal megismertessük szolgáltatásaikat, programjaikat, melyek lassan két
évtizede bővülnek.
Jelenleg az igen ismert családsegítésen és gyermekjóléti
szolgáltatáson kívül idősek,
fogyatékosok, pszichiátria be-

tegek és hajléktalan személyek ellátásával is foglalkoznak szerte a városban.
Ígérjük, a sorok színesek,
változatosak lesznek, csakúgy,
mint a Szociális Szolgáltató
Központ palettája.
Következő számunkban elsőként a hideg időre és az egyre
nehezedő gazdasági és társadalmi helyzetre való tekintettel a
Hajléktalanok Átmeneti Szállásait, valamint a Napkelte Nappali Melegedőt mutatjuk be.

Egynapos Tökmulatság
Készül a rendezvényeire a Nefelejcs
2012-ben egynaposra tervezi nagyrendezvényeit a
Nefelejcs Egyesület.
A kulturális szervezet ezt a romló
gazdasági körülménnyel magyarázza.
A Nefelejcs Egyesület március 31-én
adja át díjait, mellyel a
helyi kulturális és oktatási
életben kiemelkedőt nyújtókat jutalmazza. A díjazottak
nevét a civil szervezet igyekszik titokban tartani.
A sokak által megszeretett
és várt hétvégi rendezvények
közül a VI. Nefelejcs Vigalom
május 19-én, míg a VII.
Békési Tökmulatság szeptember 29-én lesz. A Vigalom
az eper és csiga motívumra
épül, ezzel kapcsolatban fellépések, bemutatók és gasztronómiai elemek várják majd a
Tájházba látogatókat. A
programot mások mellett csigafuttató- és csigaszépségverseny, búgócsigaverseny, csiga-

tészta-készítő bemutató is
színesíti. A Vigalomra az
egyesület hagyományosan pályázatot is
kiír: ezúttal játékokat kell készíteni „Csiga-biga,
gyere ki…” mottóval. A csiga
és/vagy az eper motívumot kell használni, készíthető
társasjáték, báb, vagy bármi
más gyermekjáték.
Az őszi Tökmulatság ezúttal egynapos lesz, és időpontját időjárási okok miatt előbbre hozták. A szervezés még
csak most kezdődött, de az
már eldőlt, hogy a vezérmotívum a dió és a pulyka lesz,
valamint a fellépések, előadások és bemutatók a Mihálynaphoz is kötődnek majd.
Természetesen a közönség
által várt, közkedvelt műsorelemek, mint a tökszépségverseny, a tökkirályválasztás, a
tökös ügyességi játékok, és a
töklámpás faragás ezúttal sem
maradhatnak el.
Sz. K.

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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Szépkorút köszöntöttek

BÉKÉSI
ÚJSÁG
kéthetente
megjelenő
közéleti lap
Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen, a Tompa utcában kétszobás +
nappalis családi ház eladó. 30/269-75-39.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Békésen háromszobás, összkomfortos, kertes családi ház 817 m2-es portával csendes
környezetben eladó. 70/33-66-056.
Bélmegyeren 85 m2-es, régi típusú, komfortos családi ház eladó. 30/22-41-236.
Békésen négyszobás ház, két generációnak vagy vállalkozásnak, nagy mellékhelyiségekkel raktárnak is kialakítható, városközponti részen sürgősen eladó vagy
cserélhető kisebbre. Érd.: 30/260-54-21.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
Eladó Békésen, a Fürdőhöz közel, 1+2
félszobás családi ház. Garázs + melléképület. Az ár megegyezés szerint. Érd.:
20/474-40-93.
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.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Békésen a Fáy utcában 16 m2-es garázs
eladó. 70/39-50-963.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen egyszobás vegyes falazatú ház
sürgősen eladó. Tel.: 70/235-97-29.
Parasztház eladó a Dózsa György u. 21.
szám alatt. Érd.: 30478-56-66.
Régi építésű családi ház eladó. 30/59069-38.
A Karacs utcában kétszobás, első emeleti
lakás sürgősen eladó. Érd.: 20/298-56-96.
Békésen négyszobás + ebédlős, két fürdőszobás családi ház csendes környezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Csendes környezetben kétszobás + nappalis téglaház áron alul eladó. Érd.:
70/360-50-36.
Felújított, szigetelt családi ház parkosított
udvarral, tripla fűtéssel eladó. Tömblakás
beszámítás lehetséges. Érd.: 70/310-88-07.
Eladó Békésen, az I. kerültben egy téglaépítésű, összkomfortos családi ház. Érd.:
20/98-30-794, csak hétvégén.
Ady 8/C-ben, a negyedik emeleten, 76 m2-es,
háromszobás, felújított, egyedi órás lakás
eladó. Érd.: 30/46-20-746.

A napokban köszöntötte
Békésen Izsó Gábor polgármester Nemes Károlynét, aki
a 90. születésnapját ünnepelte. A kilencedik évtizedet is
megélt asszony férje korai
Felújított, földszinti lakás eladó, kocka
téglaházra cserélhető. Tel.: 30/518-07-28.
Eladó a Kert u. 15. szám alatti ház. Érd.:
20/97-21-049.
A Rákóczi u. 20. szám alatti ház eladó.
Érd.: 30/48-10-449.
Kétszobás családi ház eladó Békésen.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Építési telek bontásra való házzal olcsón
eladó. 70/94-99-365, az esti órákban.
A Lengyel Lajos utcában padlásszobás
ház eladó. 30/506-31-85, 66/644-669.
Elcserélném kétszobás kertes házamat
lakásra második emeletig. 20/47-39-541.
Dánfokon 60 m2-es, kétszobás, összkomfortos, hőszigetelt lakóház kiadó vagy eladó. 20/95-84-167.
Ház eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Eladó a bánhidai városrészen négyszobás, kertes családi ház, az Árpád u. 11.
szám alatt. Érd.: 70/516-52-41.
A Körösi Csoma S. utcában kertes ház
kisebb ház, hétvégi ház vagy tanya beszámításával eladó. 20/972-59-02.
Ház eladó, vállalkozásra alkalmas melléképülettel a Magyari I. u. 41. szám alatt.
70/509-36-08, 20/98-33-487.
Ék utcai garázsomat elcserélném Békéscsabán a Vásárcsarnok környékire. Tel.:
20/380-06-25.
Kockaház eladó a város központjában
vagy Fáy utca elején lévő lakásra cserélhető. Érd.: 30/65-40-742.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren parasztház eladó. Villany,
víz, fürdőszoba van. Nagy udvar, gazdálkodásra alkalmas. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
20/54-19-011.
Békésen, az Ék utcában nagy garázs 1,2
millió Ft-ért eladó. 70/360-08-25.
Kisebbfajta parasztház sürgősen eladó a
Szabadkai u. 40. alatt. Irányár: 1,5 millió Ft.
Érd.: 30/430-38-80.
Teljesen közművesített ház nagy telekkel,
akár építkezésre is, áron alul eladó. 70/
600-41-59. 1,6 millió Ft.
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.
A Kossuth 23-ban III. emeleti, egyszobás,
erkélyes lakás eladó: Irányár: 4,2 millió Ftért eladó. Tel.: 70/631-98-31.
Ház eladó a Dió u. 7. szám alatt. Irányár: 4,5
millió Ft. Tel.: 70/514-26-70, 30/694-62-20.
A Fáy 10-ben, 4. emeleti, kétszobás lakás
eladó. Irányár: 4,7 millió Ft. 30/647-75-75.
A Veres Péter téren, V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 5 millió
Ft. Tel.: 70/204-28-28.
Eladó a Tompa u. 22. szám alatti kertes

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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 14. KEDD 12 ÓRA.

elvesztése után hét gyermekét
egyedül nevelte fel és taníttatta. Ma már 14 unoka, 14 dédunoka és egy ükunoka veszi
körül őt. Az idős asszony hobbija a könyvolvasás.

Apróhirdetések
családi ház. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
20/921-68-71.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a belvárosban földszinti, egyszobás, erkélyes, egyedi mérőórás lakás
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 20/91232-43.
Mezőberényben téglaépítésű kockaház
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. 70/346-00-10.
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.
Békésen kétszobás, összkomfortos, belsőleg felújított kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 6 millió Ft vagy megegyezés szerint. Érd.: 70/215-45-77.
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.
Békéscsabán kétszobás, egyedis, felújított
téglalakás, a piac közelében eladó 7 millió Ft-ért. Tel.: 20/377-04-00.
Békésen, Széchenyi tér 2-ben, háromszobás, kéterkélyes lakás, gyönyörű fürdőszobával 7 millió Ft-ért eladó. 70/360-08-25.
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

Karacs 1-ben lakás eladó. Budapesti csere érdekel. Irányár: 8,5 millió Ft. 20/20687-97.
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.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó. Irányár: 12 millió Ft. Árvíz
u. 1. Tel.: 70/406-26-48.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra cserélhető egy teljesen felújított téglaház.
Irányár:12,8 millió Ft. Érd.: 70/67-83-155,
csak hétvégén.
Külön bejáratú kétlakásos kertes ház nagy
udvarral, sok mellékhelyiséggel, külön fűtésrendszerrel eladó. 13 millió Ft. Érd.:
20/331-69-82.
3,5 szobás kertes ház eladó a Szigetvári u.
22. alatt. Érd.: 20/362-96-90. Irányár: 13
millió Ft.

Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Békés mellett termőföld eladó. 20/97-25-902.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Eladó 1,5 hektár 38,80 AK szántóföld Tarhos külterületén, Féltőben. Tel.: 20/38726-37, 30/978-65-91.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaház,
villany, ásott kút, szerszámos, pince van.
Érd.: 66/416-747.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
125 cm3 MZ jó állapotban olcsón eladó.
Tel.: 30/452-39-38.
Simson 51-es enduró kitűnő állapotban
eladó. Érd.: 30/457-23-02.
1990-es évjáratú, zöld színű kispolski
eladó. Érd.: 30/524-08-77, 70/406-26-61.
Toyoa Corola 1.3 megkímélt állapotban
eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Trabant 601-es kétütemű szgk. eladó
érvényes műszakival, akár alkatrésznek is.
Tel.: 20/983-07-94.
Érvényes műszakival Lady utánfutó eladó.
30/66-88-978.
Kerti kistraktor gyári kocsival 4 LE Briggs
motorral eladó. Érd.: 30/938-60-88.
Robi 151 kerti traktor pótkocsival, járókerékkel kitűnő állapotban eladó. Érd.:
30/457-23-02.
125 cm3-es önindítós, alig használt kvad
eladó vagy robogóra cserélhető. Érd.:
20/921-68-71.
Opel Astra Sedanba 14, -es kuplungtárcsa
eladó 15 ezer Ft-ért. Tel.: 70/602-56-30.
206-os Peugeot 22 ezer km-rel eladó.
Készpénzért + hitelre is, cserekocsit beszámítok. 30/578-63-80.
Csepptankos 250 cm3 Jawa szürke forgalmival, üzemképes állapotban eladó.
Érd.: 30/457-23-02.

ÁLLAT
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
2 db 15 hónapos, és egy 8 éves Shih Tzu
kistestű kutya eladó. Érd.: 30/377-53-10.
Kacagógerlék eladók vagy bármire elcserélhetők. Érd.: 20/541-90-11.
Hízó hasítva eladó. 30/537-87-35.

TÁRSKERESÉS
55 éves ház körüli munkákban jártas, beszédes, közfokú végzettségű férfi hölgy
személyében barátot keres (pénz nem számít). Tel.: 30/417-36-24, e-mail: bukfenc1956@gmail.com.
60-65 éves szeretetreméltó, magányos
társat keresek. Én 59 éves magányos
hölgy vagyok. Tel.: 70/342-97-34.

KIADÓ INGATLAN

Üzlethelyiség kiadó műút mellett. Víz, gáz,
villany, külön mérők. Tel.: 70/408-50-14.

KERT
Malomasszonykertben a járda mellett kert
eladó. Faház, villany, víz van. Békés, Petőfi
u. 39.
Malomasszonykertben
közművesített
zártkert eladó, rajta téglaépítésű kis ház.
A Csabai úthoz közel. Érd.: 30/314-58-02.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
55 éves férfi, start kártyával, segéd vagy
betanított munkát keres. 30/260- 54-21.
21 éves férfi targoncavezető vizsgával, B
kategóriás jogosítvánnyal, számítógép
ismeretekkel munkát keres. 30/710-12-91.
Gyermekfelügyelői vagy takarítói munkát
keresek. Tel.: 70/406-26-48.
Jószággondozói munkát keresek. 70/3635-158.

Takarítói munkát keresek. 20/57-27-645.
Kereskedő vállalkozó, vendéglátó vállalkozó, gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel munkát keresek. 30/847-81-44.
Békéscsabai irodába keresek munkatársakat. Kereskedelmi végzettség előny. 30/
495-04-52.

EGYÉB
3 f. 4 kW-os villanymotorral cirkula fűrész
eladó. Érd.: 20/94-51-978.
Érett marhatrágya eladó Békésen. Szállítást
megoldom. Ugyanitt eladó 2db kézi hajtású
kukoricadaráló, TEXTIMA varrógép komplett állapotban. Érd.: 30/85-81-911.
28-as régi Csepel férfikerékpár újszerű állapotban eladó. Érd.: 20/943-41-13, délután négy óra után.
Eladó Windows 98-as számítógép, minden tartozékkal. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 30/373-69-09.
Samsung monitor eladó 12 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-8.9
Fekete hosszú női bunda eladó. 30/37753-10.
Lehel hűtő eladó. Két darab hármas ablak
eladó. 30/260-54-21.
Minden kidobásra szánt fa, fém, papír, és
műszaki cikket ingyen elszállítom. Érd.:
30/377-53-10.
Fél tábla új hullámpala eladó (kutyaház
tetejére). 70/236-35-37.
28-as lila színű Csepel női kerékpár és
28-as orosz gyártmányú férfi kerékpár 55 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó: kihúzható ágyneműtartós háromszemélyes rekamié két fotellal, megkímélt
állapotban 35 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó: műbőr kihúzhatós rekamié, szekrény, tévéállvány. Érd.: 20/540-58-76.
Eladó: kétkarikás gáztűzhely, kétrészes
konyhaszekrény. Érd.: 20/540-58-76.
Eladó: 2 db kihúzhatós, ágyneműtartós
rekamié és fotelok. Hármas szekrény.
Érd.: 20/540-58-76.
Kisbálás szalma eladó. Tel.: 30/376-69-16.
Kutyaújságok 1995-2005-ig 50 Ft/db áron
eladók. 70/236-35-37.
Eladó: állateledel hűtésére, tárolására 60
literes, elektromos hűtőszekrény, heverők,
szobaasztal, 2 db kárpitozott szék, perzsaszőnyeg. 70/236-35-37.
Precizion 2000 típusú színes tévé antennával, hosszabbítóval 10 ezer Ft-ért eladó.
70/236-35-37.
Slavia és magyar alkaros 4,6-ös légpuskák eladók. Érd.: 30/938-60-88.
Eladó: 25 m2 új csempe, 6 m2 padlólap,
szánkó, paprikadaráló, szódásüvegek, gázperzselő, faragott faoszlopok. 66/416-747.
3,5 LE Briggs motoros fűnyíró jó állapotban eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Eladó: Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, 4 db fotel 2
ezer Ft-ért, függönytartók, csillárok. 20/
416-91-17.
Bontásból eladó: többfajta cserép, kúpcserép, faanyag, nyílászárók, konvektorok, kétkerekű kézikocsi, targonca. 20/472-96-58.
Üstház üsttel fedővel 10 ezer Ft-ért eladók. Dohányzóasztal 2600 Ft-ért. Újszerű műszaki rajztábla (50x70 cm) 1200 Ftért. 70/236-35-37.
28-as női Csepel kerékpár jó állapotban
eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Feleslegessé vált lomjait, bútorait és egyéb
tárgyait, eszközeit, üzemképtelen elektromos dolgait ingyen elfogadnám. Tel.: 20/
228-58-66.

Jó állapotú, palackról működő Komfort
gáztűzhely eladó. Tel.: 30/931-90-85.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben legfeljebb 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/629-28-38.
Ingyen elvihető Muronyban utak feltöltésére való föld, tégla, betondarabok vegyesen. Tel.: 70/773-71-06.
Régi, üzemképtelen Shul 310-es, oldalt felhúzókaros, söréttáras légpuskát vennék
alkatrésznek. Tel.: 70/295-44-12.
Kis szerszámos emelőháló 3 db hálóval,
kávával, felhúzható rúddal eladó. Érd.:
30/457-23-02.
Gyerekheverő 2000 Ft-ért, hősugárzó
3000 Ft-ért eladó Muronyban. Tel.: 30/2992-917.
Eladó: kéményes gázkonvektor és Csepel
111-es varrógép. 20/972-10-49.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, takarítógép, háromrészes ülőgarnitúra, tükrös
előszobafal. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: zsúrkocsi, 2 db modern halogén
állólámpa, kétsebességes turmixgép, Tefal
spirál hajsütő, Lehel hűtőszekrény, éjjeliszekrény. Tel.: 70/54-11-809.
Eladó: 200 literes fagyasztóláda, hatfiókos
fagyasztó, 22-es húsdaráló. Békés, Petőfi
u. 39.
Négyméteres fém kisipari horgászcsónak
eladó. Érd.: 30/93-860-88.
Eladó: 600 literes üvegtetős fagyasztóláda, a borosgyáni 4-es tavon tórész. Tel.:
30/367-08-94.
12 mázsa szemes kukorica eladó. Érd.:
66/410-204.
Kerámialapos szieszta gázkályha eladó.
Tel.: 66/414-178.
Házi zsír eladó. 20/26-89-294, 66/411-882.
Ebédlőasztal 6 székkel, üvegajtós hűtő,
kis hűtő, bárszékek, ülőgarnitúra, használt ruha eladó. 20/348-22-03.
Föld, törmelék elvihető. Érd.: 30/844-90-72.
Villanymotort vennék. Kérem, hogy a
Darányi utcáról kapott ajánlattal hívjanak
újra. 20/472-96-58.
Eladó: hordozható csempekályha füstcsővel, vaskályha, heverők, szekrénysorok,
régi Singer varrógép, hagyatékból ruhák,
ágyneműk, edények. 20/974-28-87.
Alig használt, jó állapotú gyermekkerékpárok olcsón eladók, 10-14 ezer Ft-ért.
Érd.: 30/98-74-958.
Jó állapotban lévő szekrénysor, szobabútor (Erzsébet háló) olcsón eladó. 30/49680-88.
Eladó: keverőtárcsás mosógép, centrifuga, spájzablak, kukoricamorzsoló, varrógép, 8 db ablakszárny, villanymotorok.
Tel.: 20/49-41-688.
Keveset használt közepes Bioptron lámpa
190 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 20/331-69-82.
Idős asszonyt vagy házaspárt gondoznék,
ottlakásért. Tel.: 70/342-97-34.
Eladó: színes tévé asztallal együtt, ajtólapok, ablakszárnyak beüvegezve bontásból. 30/578-63-80.
Jó állapotú 28-as női kerékpárok eladók.
Érd.: 30/93-85-088.
Féges kéményes konvektor új állapotban
eladó. Érd.: 66/416-580.
Eladó: hétvégi házba emeletes ágy, 2db
éjjeliszekrény, 16 kalapácsos daráló 0,75
kW-os motorral, 1 m3-es darásládával.
70/236-35-37.
Háti motoros permetező (60 cm3) újszerű
állapotban eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Olcsó gáz + riasztópisztolyt vennék. Tel.:
20/228-58-66.
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Interjú Kovács Dániellel, a Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium igazgatójával
eredményeknél is.
– Milyen eredményekről
tud beszámolni?
– A régiós kereteket is túlnövő Sinka István szavaló és
prózamondó verseny volt az
első, amelyen a Karacs tagin-

gimnázium fogadóképessége,
a Karacs iskola és a Jantyik
utcai óvoda – úgy fogalmazom – közeledési intelligenciája. Az első eredménynek éppen a fogadó és érkező intézmények gyümölcsöző egymásra találását látom. A Karacs a szervezettségével, jó
kollektívájával és ennek légkörével volt kedvező hatással
az anyaintézményre, amely
viszont patinájával színezi át a
Karacs iskolát. A nevelői közösség és a tanulói közösség
hamar egybeolvadt. Közös
szakmai munkacsoportok alakultak. Az egyházi rendezvényeket közösen tartjuk, ezekbe az új intézményegységek
bámulatos gyorsasággal bekapcsolódtak, felzárkóztak.
Egészséges versenyszellemet
érzek a tanulmányi verseny-

tézmény is intenzíven jelen
volt, és az anyaintézményhez
hasonló eredményességgel
szerepelt. Új mozzanat volt az
iskola életében az úgynevezett
Szegedi Börze. Ez egy közös
szervezés, melynek során az
iskola tanulói játékaikat, ruhadarabjaikat hozták el, és
egymással elcsereberélték. Az
volt a célunk, hogy a két
intézményegység diákjai egymással kötetlen körülmények
között találkozzanak, ezáltal
barátságok szövődjenek.
– Milyen terveik vannak a
közeljövőre?
– Előkészületben van a
sportosztály beindítása, továbbá tervezzük egy kislétszámú első osztály indítását is
olyan gyerekek számára, akik
már kinőttek az óvodából, de
még nem igazán nőttek bele

A SZERZŐ FELVÉTELE

– Milyennek ítéli a megváltozott szerkezetű iskolában
az első tanulmányi félévben
elvégzett munkát?
– Sikeresebb, zökkenőmentesebb, mint azt előre el lehetett képzelni. Ennek oka a

az általános iskolába. Ezt a
szándékunkat minden érdekeltet bevonva, minden tekintetben ahhoz a szerződéshez
igazodva szeretnénk megvalósítani, amely az önkormányzat, a város többi iskolája és
miközöttünk fennáll.
– Ön sokat forgolódik a
helyi kulturális és közéleti rendezvényeken. Milyen benyomásokat szerzett Békésről?
– Egy intézmény a kapcsolataiból él. Egyes kapcsolatokat készen találtam, másokat
most építünk ki vagy mélyítünk. Örömmel tapasztaltam
a polgármester úr és a képviselők, vagy akár a gazdasági,
kulturális élet, a helyi sajtó
iskolánk felé való nyitottságát.
A város más iskoláival való
kapcsolat látványosan javult.
Egyre inkább rájövünk mi,
oktatási vezetők, hogy csakis
egymás mellett tudunk eredményeket elérni, őszinte, korrekt kapcsolatokat ápolva.
Békés kulturális és szellemi közéletéről azt tapasztalom, hogy sokkal pezsgőbb,
mint ahogyan egy kisváros
mozgalmasságát a megyeszékhely közelségében elképzelné valaki. Se szeri, se száma a kulturális eseményeknek, megemlékezéseknek,
előadásoknak. A civil szervezetek is nagyon aktívak. Ezt a
folyamatot a mi iskolánk is
támogatni szeretné. A nyitott
ajtók iskolája kívánunk lenni,
ahogyan fogadóképesek vagyunk a város mindenféle
szektorból érkező közösségépítő kezdeményezésére.
Szegfű Katalin

Városunkban időről-időre
feltűnnek olyan házaló ügynökök vagy alapítványok nevében gyűjtést folytató személyek, akik Békés Város
Önkormányzatára hivatkoznak tevékenységük során.
A közelmúltban ismételten
több lakossági bejelentést kapott a polgármesteri hivatal
arról, hogy ismét az önkormányzat nevét felhasználva
házalnak Békésen. Ezúton
szeretnék figyelmeztetni a
jóhiszemű lakosokat, hogy
Békés Város Önkormányzatának sem nevére, sem engedélyére nem hivatkozhat egy

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Ne engedjenek be
adománygyűjtőket!

adakozást kérő, házaló alapítvány vagy ügynök sem! Ne
engedjenek be magukhoz senkit, aki az önkormányzat nevében kér bebocsátást!

Önkormányzatunk papíron
sem ad ki igazolást egy-egy
szervezet működéséről, mert
nincs módja arra, hogy a
bemutatott iratok (bírósági
bejegyzésről szóló határozat,
névjegykártya, stb.) hitelességének utánanézzen. Egy-egy
ilyen kétes szervezet viszont
sajnos elveszi az emberek
bizalmát attól, hogy a hiteles
szervezeteknek adakozzanak.
Amennyiben környezetükben hasonló cselekményt
tapasztalnak, hívják a Békési
Rendőrkapitányságot a 411644-es telefonszámon, vagy
tárcsázzák a 107-et.


Egy nyelvet beszélünk
FÜLES MACKÓ, PERNAHAJDER
Mivel mindenki magából indul ki, így azt
feltételezem, hogy mások is megosztják otthonukat egy-egy játékmackóval. A medve
népszerűsége abban áll, hogy képes két
lábon járni, és gömbölyű fejével, testarányaival gyermekre emlékeztet. De honnan ered
a neve? A medve szó szláv eredetű, mézet
látó állatot jelent – körülírás tehát, úgynevezett tabunév, mert az állat „igazi nevét” a
vallásos tiltás miatt nem lehetett kiejteni.
(Hasonló a farkas és egyes források szerint a
szarvas is.) A magyarok is tabunak tarthatták, ha más nyelvből vettek át nevet.
Becézése, a mackó nem a medve származéka, hanem egy másik, szlovák szó a medvére, és tipegőt is jelent (érdekes, nálunk meg
melegítőt, nyilván mind a kettő kényelmes,
laza mozgást tesz lehetővé). Német és angol
neve az ógermán brun, berun (barna) szóból
veheti eredetét, ezen is látszik, hogy tabu
lehetett. Érdekes még a hindi név: bhalu,
Balunak nevezte el Kipling Maugli cimbo-

ráját. Hogy a medve kicsinyét miért úgy
hívják, ahogy (talán perzsa vagy iráni), azt
nem tudom, „bocs”.
A medve jelképnek, szimbólumnak sem
utolsó, elsősorban Oroszországot, majd a
Szovjetuniót ábrázolták (címerben, majd
karikatúrában is!) a segítségével, lásd Misa
Mackót, a moszkvai olimpia kabalaállatát;
de Bernnek és Berlinnek is a mackó a jelképe, már csak azért is, mert a két város neve
is a medvéhez köthető.
Kultúrtörténeti csemege, hogyan keletkezett a ma már – sajnos - csak szépirodalmi
szövegekben fellelhető szó, a pernahajder. A
Szent György Lovagrend, amely Arad közelében tevékenykedett, medvebőrös öltözékéről
volt ismert, de a kegyes tevékenység helyett
szívesebben űzte a sváb lakosság kifosztását,
amely bérnhojternek (medvebőrösnek) nevezte a rablókat. Ebből az alakból torzult a ’kedves gonosz’ jelentésű pernahajder.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 8-24. KÖZÖTT
Február 14. kedd 18 óra
Kosaras Péter Ákos történész előadása Budapest
ostroma 1944-45 címmel. Belépés ingyenes!
Kulturális központ

Február 17. péntek 17 óra
A békéscsabai Márvány Fotóműhely kiállításának megnyitója. Megnyitja Koszecz Sándor. A
tárlat március 12-ig ingyenesen látogatható.
Kulturális központ

Február 14. kedd 19 óra
A szerelmes nagykövet című bohózat a Fogi Art
előadásában. Főszerepben Straub Dezső.
Belépőjegy: 2500 Ft, 3000 Ft, 3500 Ft.
Kulturális központ

HÉTVÉGE

„Nyitott ajtók iskolája”

Február 16. csütörtök 10 és 14 óra
A békési óvónőkből álló Meskete Meseszínház
zenés mesejátékának bemutatója A piros esernyő
címmel óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Rendező, díszletező: Mészárosné Fábián Ilona.
Belépő: 550 Ft/fő.
Kulturális központ

Február 24. péntek 18 óra
Városi nyugdíjas és hagyományőrző csoportok
bemutatója a Rosszak erdeje címmel. Közreműködik a Vadrózsa Asszonykórus, a Békési Férfikórus, Körös Citerazenekar és a Békési Hagyományőrző Dalkör. Belépőjegy: 300 Ft/fő.
Kulturális központ

Február 18. szombat 18 óra
Békési FKC – Hajdúböszörmény bajnoki
férfi kézilabda meccs.
Sportcsarnok

Folytatódik a Startmunka
Kétszázhetvenhárom fő bevonásával folytatódott február
elején Békésen a Startmunka
mintaprogram címet viselő
közfoglalkoztatási projekt. A
program ez évi folytatásaként
a munkába állásuk első nap-

ján Izsó Gábor polgármester
köszöntötte a közfoglalkoztatottakat. Kiemelte, a város
egyik legfontosabb célja, hogy
minden lehetőséget megragadjon arra, hogy a munkaképes ember számára segély he-

lyett munkát biztosítson.
2012-ben a mintaprojekt
keretében belvízrendezésre
175 főt, illegális hulladéklerakók felszámolására 8 főt, míg
a téli programra 90 főt foglalkoztatnak Békésen.
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Szárnyalnak a pingpongcsapatok

Nyerjen kézilabda bérletet!

ASZTALITENISZ

Hazai pályán először február 18-én lép pályára az NBIB tavaszi
szezonjában a Békési FKC. A korábbiakhoz hasonlóan a klub és a
Békési Újság közös SMS játékával megnyerhetik bérletüket a
hazai mérkőzésekre.

Kérdésünk:
Hányadik helyről várja a bajnoki folytatást a Békési FKC?

Válaszok:

Horgász
szemmel

A: Első B: Második C: Harmadik
A helyesnek vélt válasz betűjelét, és a pályázó nevét, címét SMSben kell elküldeni február 15-én délig a következő számra: 30/43220-30. A jól válaszolók között sorsolunk. Két szerencsés nyertesünk
jutalma egy-egy (darabonként 4800 Ft-ot érő) bérlet a tavaszi bajnoki idény hazai mérkőzéseire, melyeket a nyertesekkel egyeztetett
módon juttatunk el hozzájuk. A nyertesek nevét február 22-i lapunkban megjelentetjük, őket telefonon február 15-én értesítjük, és a
bérleteket még az első hazai meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Egy napig úsztak

Az EDF DÉMÁSZ 2012
London Ötpróba verseny részeként február 3-4-én 24 órás
úszóversenyt rendeztek a
Uszodában. Tíz csapat 8-8
fővel vágott neki a megmérettetésnek. A legtöbbet egy nap
alatt a kajakos „A” csapat
úszta, 88600 métert, míg az
általános iskolások között az

Eötvös iskola 5. osztályosai
nyertek. A versenyt a BékésDrén Kft., a Nagy-féle Cukrászat, a Békés Pálinka Zrt.,
Gúti László, az Önkormányzat
és a Békési Uszoda támogatta.
Az ötpróbások következő,
ezúttal gyalogló versenye február 25-én lesz – tájékoztatott
ifj. Nagy István szervező.

FEEDER ZSINÓROK
Érdemes a feeder botunkon
feeder zsinórt használni, vagy
megteszi egy olcsóbb zsinór is?
Ma az üzletek polcain valóságos kavalkádot találunk zsinórokból, ám aki nem jártas a zsinórok tulajdonságaiban, annak
elkél egy kis segítség. A feeder
zsinórok nyúlási képessége
eltérő a hagyományos zsinóroktól, ezért a kapást is könynyebben látjuk a spiccen, és
kevésbé késünk le a kapásról.
Másik tulajdonságuk, hogy a
merülésük lényegesen jobb,
ezért nem kell rángatni a víz
alá a zsinórunkat. A feeder zsinórok felülete speciális szilikon
bevonatú, amely jobb siklási és
távdobási hatást eredményez.
A szakítószilárdságuk a hagyományos zsinórokénál magasabb, de még ennél is fontosabb, hogy jobb a kopásállóságuk a hagyományos zsinórokhoz képest. Újdonság a távdobó feeder zsinór. Ennek átmérője kezdetben 0,32 mm,
ezután levékonyodik 0,18 mm
átmérőre. Ezekkel távdobó zsinórokkal a nagyobb halakat is
a partszélén könnyen fáraszthatjuk anélkül, hogy elszakadna a zsinórunk, illetve a
nagyobb etetőkosarakat bátrabban lehet lendíteni a kiszemelt távra.
Szekerczés Sándor

Minden együttesünk dobogós helyen áll

Fennállásának legjobb eredményével a második Csaba, Csarnai Gábor és Sehelyről várta a tavaszi bajnoki fordulókat a bestyén Sándor is dicsérhető.
Mellettük még dr. Csenki
Békési TE extraligás férfi asztalitenisz csapata.
Balogh József, a Békési TE
technikai vezetője a sikert a
gárda egységével indokolta.
Persze kellettek a jó egyéni
produkciók is. Sebestyén Péter, aki Ausztriából tért haza,
egyéni mérkőzésein 77 száza-

válogatott Pagonyi Róbert és
Béres Szabolcs volt.
Közismert, hogy a Békési
TE második számú férfi csapata az NBIII Dél-Alföldi
csoportjában szerepel. Nem is
akárhogyan, ugyanis vala-

Csarnai Gábor az NBIII-as, míg dr. Bohács Gábor az extraligás csapat egyik erőssége volt.

lékos győzelmi mutatóval
büszkélkedhet. Egyenletes, jó
teljesítményt nyújtott dr. Bohács Gábor (73 százalék). A
csapat további tagja a korábbi

mennyi mérkőzésüket megnyerve, listavezetőként zárták
az őszi szezont. Baranyi József
97 százalékos eredményességgel küzdött, de Botyánszki

Szurkoljuk nekik a sportcsarnokban
Az asztalitenisz barátai csapataink mérkőzéseit a Sportcsarnokban követhetik. Legközelebb a lányok és az NBIII-as
férfi csapat február 18-án, az extraligás együttes március 10én szerepel itthon. A meccsek 11 órától folynak.
További hazai bajnoki fordulók időpontjai: március 11.,

BÉKÉSI ÚJSÁG

Gábor és Hollósi Gábor szerepelt a csapatban.
A technikai vezető la punknak elmondta, hogy
tavasszal nem számíthatnak
Sebestyén Péterre, aki külföldön folytatja tanulmányait. Az extraligás csapat tehát
nélküle veszi fel harcot az

március 25., március 31., április 14., április 22.

ellenfelekkel, de szükség esetén bevetik Baranyi Józsefet
is. A cél a dobogós helyezés
megszerzése a legmagasabb
bajnoki osztályban, amely
nem lesz könnyű, főleg ha a
klub anyagi helyzetére gondolunk.
A asztaliteniszező lányok az
NBI A osztályában a harmadik helyen álltak az őszi idény
után, és hátrányuk csak két
pont a listavezetővel szemben.
Náluk a legeredményesebb a
korábbi román válogatott Balas Lucia volt.
Sz. K.
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