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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken
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Lapunk elé…
A Békési Újság mostani lapszámában olvashatnak arról,
hogy pályázati forrásból Szülőakadémia kezdi meg munkáját a
városban éppen ezekben a napokban. A lesújtó házassági és
válási statisztikák miatt különösen aktuális ez a kezdeményezés, amely a téma elismert
szakértőit vonzza majd Békésre.
A farsangi időszak ugyan
már véget ért, a báli szezon viszont még nem csengett le.
Tudósítást olvashatnak a közelmúltban tartott Karacs Bálról és
a Sportbálról.
Lapunkból megismerhetnek
egy olyan idős írót is, aki nemrégiben vaskos kötetet jelentett
meg a csendőrség kétszáz
éves történetéről. A békési
születésű Hankó József bár
már nem itt él, „bíkísinek” vallja magát
(2. oldal).
A közelmúltban megrendezett Kecskeméti Gábor Emlékkonferenciára utalunk vissza a
Vámos László testnevelő tanárral készített interjúnkban,
melyből az is kiderül, hogy a
református gimnázium szeptembertől sportosztály indítását tervezi
(8. oldal).

Békésről közvetít
a Kossuth Rádió
Lapunk úgy értesült, hogy
április 1-jén Békésről, a református templomból közvetíti a
húsvéthétfői istentiszteletet a
Kossuth Rádió. A 10 órakor
kezdődő ünnepi istentiszteleten Katona Gyula esperes hirdeti Isten igéjét.
A Magyar Rádió műsorkínálatában az egyik leghallgatottabb a vasárnapi és ünnepnapi istentisztelet- és miseközvetítés, melyet több százezren követnek figyelemmel.

Február 16-án tartották
a Békés Megyei Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény békési oktatási
egységének szalagavató
ünnepségét, melynek
során hat végzős osztályban 145 diák blúzára,
öltönyére került fel a felnőttkor küszöbét szimbolizáló zöld szalag.
A kulturális központban tartott ünnepségen Izsó Gábor
polgármester azt hangsúlyozta
a végsős gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás diákok
előtt, hogy egy folyton változó
és nehéz világban kell helyt állniuk, rövidesen már mint
munkavállalóknak. Az ország,
a város számít rátok – mondta.
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Feltűzték a szalagokat a Tisza Kálmán iskola végzőseinek

Osztályfőnökeik feltűzték a szalagokat a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény végzős növendékeinek.

Bálint Imre, Nagyné Benkő
Ágnes, Somlyainé Cseh Margit, Suszter Ágnes, Szojka Róbert és Szőke Magdus Piroska
osztályfőnökök osztályaiban
összesen 145 tanuló viselheti
büszkén mostantól a szalagot,
amely a gondtalan diákévek
végét, egyben a felnőttkor
kezdetét jelenti.
A szalagavató ünnepség során hagyományosan a végzősök
adtak műsort szüleik, nagyszüleik, rokonságuk tiszteletére,
egyben köszönetképpen tanáraiknak és kollégiumi nevelőiknek. A műsorban mások mellett bécsi és angolkeringő, különféle stílusú táncos produkciók, paródiák voltak láthatók.
A ballagásra május 4-én kerül majd sor, azt követően a diákok megkezdik érettségi valamint szakmai vizsgáikat. Sz. K.

Szülők akadémiája kezdi meg működését
A család intézményének erősítését, a házasságok
népszerűsítését tűzte ki céljául az 1990-ben életre hívott Küldetés Alapítvány abból a pénzből,
melyet európai uniós pályázaton nyert el. Lapunk
megjelenésekor már meg is kezdte működését a
Szülőakadémia.
5.5.1B-11) egy 19 hónapos programsorozatot jelent, amelynek
több pillére van. Az egyik a
Szülőakadémia, melyet házasságban, párkapcsolatban élők-

„A családi közösségi kezdeményezések és programok
megerősítése a Küldetés Alapítvány szervezésében” nevet
viselő pályázat (TÁMOP-

nek, illetve házasság előtt álló
személyeknek szerveznek. A
havonta egy alkalommal,
szombatonként sorra kerülő
interaktív, a résztvevők aktivitását igénylő előadások megtartására hiteles, többé-kevésbé
ismert személyiségeket igyekeznek megnyerni. Például
március 9-én a közkedvelt televíziós és rádiós műsorvezető
Süveges Gergő, április 27-én a
Budai Lajos-Budai Evódia lelkész házaspár, míg május 11-én

Molnár Róbert polgármester
érkezik Békésre, a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központba.
A foglalkozások 9-12, valamint
13-16 óra között tartanak, és a
szervezők a résztvevőknek büféebédet is adnak. A Szülőakadémia előadásain való részvétel ingyenes, és gyermekfelügyelet is biztosított.
A pályázat másik pillére a
Fiatalok az Élet Küszöbén
(FÉK) ifjúsági klubsorozat,
amely prevenciós és életveze-

Csuta Györgyöt köszöntötte a város
Kölcsey Ferenc Himnusza
mint Kovács Csilla szavalata
alapozta meg az ünnepi hangulatot február 15-én a kulturális központban, amikor
Csuta György nagy számban
megjelent tisztelői köszöntötték a nemrégiben a Magyar
Kultúra Lovagja címmel kitüntetett festőművészt. Az
ünnepi alkalmon bemutatták
a helyieknek a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által 1998ban életre hívott és mindig a
Magyar Kultúra Napján átadott elismerést, melyet korábban olyan jeles személyek vehettek át, mint például László

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Ön műveli
a kiskertjét?

A Magyar Kultúra Lovagját, Csuta
Györgyöt köszöntötték a minap.

Gyula történész, Czine Mihály költő, Jókai Anna író,
Makovecz Imre építész, Habsburg Ottó, Kallós Zoltán
népzenetudós. A sor még
hosszasan sorolható olyanok

nevével is, akik a maguk kisebb-nagyobb településén alkottak kiemelkedőt hosszú
évtizedeken keresztül mesteremberként, pedagógusként, a
közművelődés szervezőjeként,
művészként, a világ bármely
magyarok lakta vidékén –
hangsúlyozta dr. Pálmai Tamás, a békési KÉSZ tagja. Ez
a szervezet terjesztette fel – az
önkormányzat támogatásával
– a címre Csuta Györgyöt. A
60. születésnapját tavaly ünneplő és Békés Díszpolgára
címmel is elismert festőművészt a mostani alkalmon
Fejes Antal csellóművész és

Fejesné Pálfi Zsuzsa zongoraművész személyre szabott,
sodró erejű műsorral köszöntötte. Izsó Gábor polgármester köszöntőjében azt emelte
ki, hogy szerencsésnek mondhatja magát Békés, hogy
Csuta György kitüntetésével
még híresebbé válhat, általa a
települést a magyar kultúra
térképén előbbre helyezték.
A Magyar Kultúra Lovagja
címmel kitüntetett Csuta
György elérzékenyülve köszönte meg tisztelői bizalmát
és szeretetét, amely ezen az
ünnepségen is megnyilvánult.
Szegfű Katalin

tési tanácsokat adó előadásokat jelent tizenéveseknek.
Szeptember 27-én FÉK-nap
megszervezését is tervezik.
A harmadik, nem kevésbé
fontos állomás a szintén rövidesen elkezdődő képzés, amelyet a munka világába visszatérő szülőknek szerveznek. A
80 órás, akkreditált, tanúsítványt adó képzés a munkaügyi központ bevonásával valósulhat meg.
Folytatás a 3. oldalon
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A VASÚTÁLLOMÁS
hanem Muronyban volt.
Az egyemeletes, nyeregtetős épület emeleti
ablakai még az eredeti állapotot tükrözik. A
váróterembe a bejárat a Kossuth utca felől
volt. A szolgálati lakás lépcsőháza egykor
közvetlenül összeköttetésben állt a váróteremmel. Meg kell jegyezni, hogy az emeleti
szolgálati lakásban volt Békés egyik első fürdőszobája. A fürdőkád a vaslábaival a
húszas évek hangulatát árasztotta.
Feltétlenül szólni kell az épület
előtti rövid útszakaszt borító makadám burkolatról, ami megőrzésre méltó.
Az 1800-as évek
hangulatát árasztó „indóház” vasúttörténeti
okok miatt is, valamint hangsúlyos városképi helyzete miatt is, mindenképpen védelmet érdemel.
Bíró György, városvédő

Mi, békésiek mindig érezni fogjuk a vasúti
fővonal hiányát. A Murony (Békésföldvár) –
Békés szárnyvonal az 1880-as évek elején
épült meg. A ugyanekkor épített vasútállomást indóháznak nevezték. A két világháború között élénk forgalom zajlott itt, hiszen
ide futott be a Békéscsabáról Vésztőre tartó
keskeny nyomtávú vonal is.
Jelentősebb állomásfőnökök voltak
a háború előtt:
Durkó János, majd
Bánfi György 1942től 1971-ig. Az állomásfőnök és családja mindig az emeleten lévő szolgálati
lakásban élt. Sokáig
élt itt Bánfi György
özvegye.
Bánfi
György után Kovács Mátyás lett az állomásfőnök, őt Molnárné Daru Ibolya követte, az
utolsó állomásfőnök pedig Gergely István
volt. A legutolsó években – míg működött a
vasút – az állomásfőnök nem Békésen,

PÁLINKA A NÉPI GYÓGYÁSZATBAN
A különféle gyümölcspárlatok készítése több
évszázada elterjedt szokás. Térségünkben szőlő közé,
kertekbe, kaszálókba ültetett körte, cseresznye,
meggy és leginkább szilvafa termését hasznosították
ily módon. Sokféle szilvafajtát ismertek, termesztettek,
gondoljunk csak legelterjedtebbekre, pl.: a beszterceire, azsányira, kökényszilvára, újabban ringlófélékre,
melyek mind-mind kiválóak pálinka előállítására. A
pálinka szót kizárólag a gyümölcspárlatok megnevezésére használjuk.
A pálinka alkoholtartalma 40-50% körüli,
időnként 50% feletti,
gyógyító hatása is leginkább ezzel a tulajdonságával függ össze. A népi
gyógyításban mind az
egészségmegőrzés
területén, mind a már
bekövetkezett
bajok
mérséklése, megszüntetése tekintetében jelentős
szerepet töltött be. Használták belsőleg-külsőleg
egyaránt. Betegségek megelőzésére elmaradhatatlan
szokás volt – sőt napjainkban sem ismeretlen – a
reggel, éhgyomorra való gyűszűnyi, kupicányi pálinka elfogyasztása, melynek gyomorfertőtlenítő,
étvágygerjesztő hatást tulajdonítottak. Az első étkezés előtt fogyasztották 1-2 órával, míg ellátták az
állatokat, elvégezték a szokásos teendőket „járta a
gyomrukat”. Nehéz fizikai munkák előtt serkentő,
erőt adó szerként fogyasztották, ami télen a hideg
ellen is védett. Belsőleg főként a torok-, gyomor-,
bélpanaszokra ajánlották, illetve önmagában vagy
fokhagymával társítva a magas vérnyomás kiváló

ellenszerét tisztelték benne. A pálinka magas alkoholtartalma segít leoldani az érfalára rakódott zsírokat, fokhagymával együtt látványosan csökkenti a
koleszterinszintet.
Gyakran mézzel, gyógynövényekkel együtt alkalmazták, pl.: köhögés, rekedtség ellen mézes pálinkát
ittak, szamárköhögés esetén egy marék fenyőmagot
tettek 1 deci pálinkába, és ebből 1-1 gyűszűnyit
fogyasztottak.
Sok
gyomorsavra
FOTÓ: GA-PIX FOTÓ
hasznos a pálinkás fehérüröm, gyomorfekélyre pedig esténként örménygyökeres pálinka
ajánlott, gyomorrákra
negyedliternyi pálinkába
ujjpercnyi feketeborsgyökeret kell tenni, és
éhgyomorra egy keveset
fogyasztani belőle. Gilisztásság ellen a pálinkába farkasalmát áztattak.
Belsőleg a pálinkát használták még fájdalomcsillapításra, szívbaj és ijedtség ellen, továbbá különféle női
bajok, többek közt fehérfolyás gyógyítására.
A fájó torokra kámforos, pálinkás sárgarépát helyeztek rá ruha között. Fogfájáskor régi bagós cseréppipába pálinkát töltöttek, beletartották a tűzhely
parazsába a pipát, és kiszívták belőle a pálinkát.
Gyomorfájáskor pálinkával vagy ecettel meglocsolt
útilapulevelet kell a gyomortájékra borítani. Ízületi
gyulladás ellen erős paprikás pálinkával kenegették a
fájós testrészt. Vágott sebre pálinkás kenyeret tettek.
E gyógymódok helyességét idővel az orvosi kutatások is alátámasztották.
(Forrás: B. Szűcs Irén)

Az első átfogó munka
a csendőrségről
Kitüntetésekre várnak javaslatokat
A magyarországi csendőrségről írott
és adott ki összefoglaló könyvet a
békési születésű Hankó József, Szabadkígyóson élő nyugalmazott pénzügyőr nyomozó.

A SZERZŐ FELVÉTELE

A kiadvány anyagát 60 évig gyűjtögette, és
hét évig tartott a megírása – mondta el a
Békési Újságnak a szerző, akinek a csendőrséggel kapcsolatos érdeklődésében komoly
szerepet játszott édesapja öccse, aki csendőr
tiszthelyettes volt. A csendőrség hazai történetéről érdemes tudni, hogy 1741-ben Mária
Terézia alkalmazott először pandúrokat rendfenntartásra, 1849-ben lombard mintára hozták létre a Császári és Királyi Csendőrséget,
amit 1867-ben, éppen a megyei kötődésű
báró Wenckheim Béla belügyminisztersége
alatt megszüntettek. Az elszabaduló bűnözés
miatt néhány évvel később megkezdte működését a Magyar Királyi Csendőrség, amely
egészen 1945-ig létezett. Az első világháborúig mintegy 300 csendőr életét követelték a
gerillaharcok. De a csendőrök részt vettek a
két világháborúban is: az elsőben a kivezényelt hatezerből 1500-an, a másodikban
tizenegyezren haltak meg. Csak Budapest
ostrománál 3160, rosszul felfegyverzett
csendőr vesztette életét.
- Sajnos sokan csak azt tudják, hogy 1944ben a csendőrök részt vettek a zsidók deportálásaiban. Az én kutatásom szerint számos történet igazolja, hogy nagyon emberségesen
viselkedtek a legtöbb esetben, de nem tagadható, hogy voltak túlkapások is. A mai napig
találkozok olyanokkal, akik szégyellik, hogy
valamely felmenőjük csendőr volt. Ez az ismeretek hiányából fakad. Beültették a generációkba a negatív érzéseket a csendőrséggel kapcsolatban. Fájlalom, hogy a történelemoktatás
is nagyon elferdítetten tárgyalja ezt a témát, ha

Április 15-én Békés a várossá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli. Az önkormányzat ez alkalomból ismét
át kívánja adni kitüntetéseit,
a Békés Város Díszpolgára
címet, a Békés Városért kitün tetést az arra érdemes
személynek, valamint a Civilek a Városért elismerő címet
a tevékenységükkel kimagasló érdemeket szerző civil

A mai napig „bíkísinek” vallja magát a Borosgyánban született Hankó József, aki a csendőrségről
adott ki tudományos ismeretterjesztő művet.

egyáltalán szóba kerül. Ezért is írtam meg ezt
a könyvet – mondta el Hankó József.
A Magyar Királyi Csendőrség csonka két évszázada című vaskos kötet 15 ezer adatot tömörít,
a szerző 300-nál is fotót közöl, mások mellett
a hírhedt bűnügyeknek és az első csendőrparancsnokoknak is külön fejezetet szentel.
A könyvben a békési csendőrségről is ír. A
településre 1850-ben érkeztek zsandárok és
fináncok, és noha adóhajtást is folytattak, a
lakosok tiszteletét élvezték, hiszen ebben a
zűrzavaros időben a rendet és nyugalmat hozták el. A csendőrök biztosították az igen jelentős állatvásárok rendjét is. Békésen csendőrőrs és csendőrszakasz is működött, utóbbi
alá tartozott a vésztői, a mezőberényi és a csabai csendőrőrs is – tudtuk meg.
A 200 példányban magánkiadásban megjelent kötet Békésen a Püski Sándor Könyvtárban vásárolható meg – mondta el Hankó
József, aki rutinos író, korábban megírta Békés
megye vadászati almanachját, publikált a
lovakról és lovasokról, a Wenckheim családról,
de még a vámjogról is.
Szegfű Katalin

szervezeteknek.
A kitüntetésre javaslatot
tehetnek a képviselő-testület
tagjai, tisztségviselői, bizottságai mellett a gazdálkodó
szervezetek, intézmények és
társadalmi szervezetek.
A cím azon személyeknek
vagy kollektíváknak adható,
akik és amelyek közéleti munkásságukkal aktívan és hatékonyan hozzájárultak és hoz-

zájárulnak Békés város gazdasági, társadalmi fejlődéséhez,
a lakosok jólétéhez és annak
javításához akár szociális, közbiztonsági, egészségügyi, kulturális, turisztikai vagy egyéb
területen.
A javaslatokat 2013. március 10-ig kell benyújtani Békés
Város Polgármesteréhez személyesen vagy postai úton.
(Önkormányzati hirdetmény)

Új kerékpárutak épülnek Békésen
Új kerékpárutakkal bővül
Békés kerékpárhálózata 2013ban, köszönhetően egy közel
300 millió forintos vissza nem
térítendő pályázati támogatásnak.
– A kerékpárút-hálózat teljessé tétele érdekében két szakaszon 1,8 km-en keresztül, a
Békéscsaba felé vezető 470.
számú közút melletti Cseresznye utca-Csabai út szakaszán,
és a Mezőberény felé vezető
szintén 470. számú közút melletti Táncsics utcán építünk ki
új kerékpárutakat – nyilatkozta
Izsó Gábor polgármester. A
„Békés Bringa” elnevezésű
programban ezen felül 3,7 kmen felújítják és szabványosítják
a már meglévő, de elavult
bicikliutakat. A közeljövőben
kerékpáros nyomvonalat is kijelölnek, 2,6 km-es szakaszon. Ez
utóbbi a város központjából a

Békés a kerékpárosok városa. Indokolt újabb kerékpárutak építése és
a meglévő szakaszok felújítása (archív felvétel).

dánfoki táborig vezetne, és
egyúttal biztosítaná a kétkerekűvel arra járó lakosok és a turisták biztonságos közlekedését.
A „Békés Bringa” elnevezésű
pályázat kiemelt célja egyrészt
a dánfoki üdülőterület kerék-

páros-hálózatba való bekötése
és a település kerékpáros turisztikai fejlesztése. Az önkormányzat összesen 288,9 millió
forint uniós forrást nyert a beruházásokra, melyhez önerőt
nem kell biztosítania.
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Szauna nyitva tartása:
H, Sze, P: 12-20 óra között
K, Cs: 6-20 óra között
Szo, V: 8-20 óra között
Külső termálmedence
nyitva tartása:
H: 14 óra-19:30
K, Sze, Cs, P: 12 óra-19:30,
Szo-V: 10 óra-19:30 között

Gyógyszertári
ügyeleti rend
FEBR. 23 – MÁRCIUS 2.
Turul Patika (Piac tér)
MÁRCIUS 2-9.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
MÁRCIUS 9-16.
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.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Sándor János (Békés) és
Kovács Erika Julianna
(Békés).
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: C. Balog
Imre (90 évesen), özv.
Pittner Jánosné Melis
Erzsébet (81, Murony),
Szalay Elek (74), Ollári
Pálné Szűcs Ilona (57),
Ruszkovszky György
(82), Nógrádi Imre (74),
Komáromi József (72),
Horváth Kálmán (66),
Csipke Imre (90).
Nyugodjanak békében!

– A vállalkozás 1983-ban id.
Balázs László fuvarozó vállalkozásaként alakult. Elsőként egy használt IFA tehergépjárművel fuvaro-

gozunk. A fejlődés fenntartásához
évente 100-120 millió Ft beruházást hajtunk végre. A nemzetközi
fuvarozás mellett járműjavító
szervizként műszaki vizsgáztatással és eredetvizsgálattal is foglalkozunk. A vállalkozás id. Balázs
László irányításával építőipari
kivitelezői tevékenységet is végez.
– Melyek az ön legfontosabb
feladatai?

zott. Ebben az időszakban csak
egy gépjárművel lehetett dolgozni. Pár évvel később, amikor már
lehetett több járművet tartani,
akkor kezdett fejlődni a vállalkozás. Kezdetben Škoda, Vozifa,
Rába gépjárművek voltak. A
tevékenység telephelye először a
családi háznál volt, később a város
szélén vásárolt szántóterületen.
Az igazi fejlődés 1989-től, a nemzetközi fuvarpiac megnyitásával
következett be. A nemzetközi
fuvarozást egy féltulajdonú Škoda
nyerges szerelvénnyel kezdte. A
gépjárműpark évről-évre bővült,
eleinte használt, később új kamionszerelvényekkel. A telephelyen
gazdasági épületet és szerelőműhelyt alakítottak ki. A növekvő
gépjárműpark szakszerű javításához szerelőcsapat lett foglalkoztatva. Később bővíteni kellett a
telephelyet. A fejlődésnek csak a
nemzetközi fuvarozói kvóta bevezetése szabott határt, amit 2004ben töröltek el. A kamionok irányításához fuvarszervező, logisztikus munkakört vezettünk be.
Jelenleg a 2010-re Békés és
Békéscsaba között felépült, korszerű, a mai kornak megfelelő
telephelyen folytatjuk a tevékenységünket. Közel 40 kamionszerelvénnyel és 80 alkalmazottal dol-

– A megfelelő személy kiválasztása nagyban befolyásolja a
társaságunk sikeres működését,
ez az én dolgom. Elengedhetetlen
az optimális fuvarfeladat- és
műszaki színvonal elérése, a szerviz műhelynél a megfelelő diagnosztikai eszközök és tudásbázis
biztosítása. Telephelyünk a térség
egyik legkorszerűbb tehergépjármű-javító állomása, szeretném ezt
a továbbiakban is megőrizni. A
nemzetközi fuvarozásban nagyon
éles piaci verseny folyik, nemcsak
a hazai, hanem a külföldi versenytársakkal is. A logisztikus csapat
bővítésével újabb fuvarpiacokat
kutatunk, amely növeli a fuvarozás eredményességét.
– Milyen hatása lehet ön szerint a Tízek Tanácsának Békés
életére?
– A sikeresen működő társaságok vezetői külön-külön is rendelkeznek olyan tudással, képességgel, mellyel hasznos ötletet, tanácsot nyújthatnak az önkormányzatnak. Összefogva őket még
sikeresebbek lehetnek. Jelenleg
önkormányzati képviselőként
próbálom segíteni a város boldogulását. Úgy érzem, a Tízek
Tanács segítségével további szempontokat is figyelembe lehet venni
egy-egy döntés meghozatalához.

Sorozatunkban a Tízek Tanácsának tagjait igyekszünk bemutatni olvasóinknak. A mostani alkalommal Balázs Lászlót, az Inter Turbo Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
– Hogyan lett cégvezető?
– Reál beállítottságú vagyok,
ezért a békéscsabai Kemény Gábor Szakközépiskolában tanultam autószerelőnek. A középiskolás évek alatt több cégnél is
megfordultam szakmai gyakorlaton, évközben valamint nyári
szünetben saját szorgalomból
békési autószerelő mesterekhez
jártam inaskodni, szakmát tanulni. Iskolai szünetben és hétvégenként édesapám 1983-ban
elkezdett fuvarozó kisiparosi
tevékenységébe is bekapcsolódtam. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy az országos szakmai versenyben a második helyen
végeztem, és ez alapján bármelyik műszaki egyetemre felvételt
nyertem. A kötelező sorkatonai
szolgálat letöltése után a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Gépészmérnöki Karán folytattam tanulmányaimat. Ennek sikeres befejezéséhez szüleim áldozatkész munkája is nagyban hozzásegített. Az egyetem elvégzése
után a rendszerváltást követő
egyre erősödő piacgazdaság ösztönzött arra, hogy elvégezzem a
Közgazdaságtudományi Egyetemet is Budapesten. Több munkakörben is tapasztalatot szereztem, voltam Békésen számítástechnikai oktató, banki ügyintéző, Budapesten rendszerprogramozó, külföldön kamionsofőr.
1996-ban kezdtem el dolgozni a
szüleim által létrehozott vállalkozásnál, jelenlegi nevén az Inter
Turbo Kft-nél. Kezdetben kamionsofőr, autószerelő, majd műszaki ügyintéző voltam. A hobbiként megtanult számítástechnikai-programozási ismereteknek
nagy hasznát vettem. Minden
területre saját fejlesztésű programot írtam, ezzel segítve a hatékonyabb munkavégzést. 1999ben cégvezető kinevezést kaptam. A ranglétrát végigjárva
jelenleg a Kft. ügyvezetője és
egyik tulajdonosa vagyok.
– Kérem, ismertessen meg a
cégével!

Szülők akadémiája kezdi meg működését
Folytatás a címoldalról
A résztvevők mások mellett stressz-kezelést,
konfliktuskezelést és időmenedzsmentet tanulhatnak.
A pályázat részleteibe Mike Jenő, a korábban leginkább gyermekprogramokat, táborozásokat megvalósító Küldetés Alapítvány
elnöke avatott be, aki azt is elmondta, hogy
rövidesen útnak indítják Szívességbankjukat.
Ennek lényege, hogy hidat szeretnének képezni egy internetes felületen azok között, akiknek feleslege van gyermekruházatból, babakocsiból vagy más hasznos holmiból, és azok
között, akiknek éppen ezekre lenne szükségük. A kereső és a felajánló a közeljövőben

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

H, Sze, P, Szo, V:
8-20 óra között,
K, Cs: 6-20 óra között.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

USZODA NYITVA TARTÁSA

Erős versenyben áll helyt
az Inter Turbo Kft.

A Szülőakadémia első előadója Varga György
családterapeuta volt.

útjára indítandó honlapon „találkozhat” egymással.
Szegfű Katalin

Je g y z e t

Váltó
Pálmai
Tamás

Emlékszem, volt a helyi
adónak egy ilyen műsora.
Nem tudom, létezik-e még,
hiszen alig van idő rádiót
hallgatni a napi rohanásban. Talán csupán egy zeneszám töredékét regisztrálja az ember agya, füle,
miközben gondolatai máshol, messze járnak. Csak a
reggel az, amikor elmaradhatatlan a gyerekkorom óta
rendszeresen
hallgatott
Kossuth. Amíg 5:15 és
6:00 között „elbánok” magammal, addig mindenevője vagyok a műsornak.
Napközben csak az emlegetett töredékek két beteg
között az autóban, illetve,
ha Pest fele megyek, akkor
ahogy haladok, követem az
éter helyi kínálatait, beleértve a Kecskemét után
már fogható Katolikus
Rádiót. Útban Háromszék
felé pedig a Király-hágóig
magyar adók, aztán jöhetnek a kereskedelmi románok (a hivatalos bukarestit
már nem igazán emésztem
meg), hogy nagyjából képben legyünk, mire hazaérünk, bár a Háromszéket –
hála a hálónak – naponta
olvasom, így nem maradok
ki a tájból. Kolozsvár és
Marosvásárhely környékén
az ottani magyar adókba
fülelünk bele, s meg-megdöbbenünk néha: megállt
az idő? Ifjúkorunk ismert
hangjait csípi el olykor az
ember, s a felidézett emlékek íze néha édes, néha…
Na, elragad a nosztalgia, ha
nem veszek erőt magamon.
Múltkori írásomban éppen
az emberi átalakulásról, a
jó irányba való változásról,
metamorfózisról beszéltem,
a Saulus-Paulus transzformációról. Ezen írás is valahogyan ezt a gondolatot
folytatná. Mert kavarognak
a napi események. Ugatnak
politikus ebek – bocsánat,
de ez a kifejezés ugrott be
épp önjelölt országértékelőket és határon való átkiabálásokat regisztrálva, érzékelve – s bár a hangjuk valóban nem hallszik az égig,
de attól a fülünket még
zavarhatja. Zavarja bizony,
s nemcsak amit és ahogyan
mondanak, hanem az talán
még inkább bánt, ahogyan

a szót – mint az egykori fiskális vagy a viccbéli rabbi –
addig csavarják, amíg akár
az ellenkezőjét is képesek
állítani annak, amit alig
egy napja mondtak nyilvánosan. Mert a pártérdek, az
EU-s kényszer (értsd: pénzek ide vagy amoda vándorlása) így kívánja. Nekik
valahogy mindig a kezük
ügyében van a váltó, s bár
olykor be sincs idejük
nyomni a kuplungot (anyaországban kinyomni a tengelykapcsolót…), felengedni a kéziféket, szegény
pártjárgány – szegény országgal, szegény emberekkel együtt – már ezerrel tép
egy teljesen más irányba
elemeire szétesni akarván a
hirtelen váltástól. Nos, ez
az az átalakulás, aminek
tényleg semmi köze a bibliabelihez. Mert nem valós,
nem igaz és teljesen hiteltelen. Ám, ettől függetlenül
ez a jelenség világszerte tapasztalható.
Ez meg a besározás. Hisz
gondoljunk csak bele abba
az egyelőre inkább a világhálón keringő manipulatív
szennyes
híráradatba,
amely a világ összes szenynyesét a lemondott XVI.
Benedek pápa nyakába
igyekszik varrni. Mindezt
mintegy próbaként: lássuk,
mit bír el az emberek tűrőképessége, és meddig terjed
hiszékenységük. Ember,
tisztesség, becsület nem
számít. Csak a mindenáron
hír, a szenzációhajhászás
egyrészt és a fogáskeresés
az ősellenség keresztényeken, hisz most jó alkalom
látszik adódni erre. Mert
váltás lesz a Vatikánban is.
Hogy merre, hogyan, talán
húsvétig megtudjuk. Mindenesetre a megváltó példa
mindenkinek adott.
Íme tehát ismét egy fogalom, egy cselekmény: a váltás, változás, mely sokféleképpen érthető és megcselekedhető. Járhat pozitív és
negatív eredménnyel egyaránt, hisz a köpenyegforgatás is egyfajta ál-megváltozás, és a valódi, embert gyökeresen jobbá tevő, sorsát
valóban jó irányba megfordító „pálosodás” is az.
Érdekes időket élünk.
Szerencsések is vagyunk
mi, az ezredforduló tájékiak. Sokunknak hasonló
érzése van: gyökeres változások korát érezzük, s nem
mindegy, kinek a kezében
van a váltó.
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Neves vendégek a Sportbálon

A napokban lezajlott dollárkötvény-kibocsátással eldőlt,
hogy Magyarország a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nélkül
is képes megállni a saját lábán. A kötvénykibocsátás eredménye azt is bizonyítja: óriási bizalom van a magyar gazdaság iránt, amelyet kiszámíthatónak látnak a befektetők,
hiszen öt és tíz évre vették meg a papírokat. Magyarország
ahhoz az öt európai uniós országhoz tartozik, amely folyamatosan csökkenti az államadósságát, mert ha ez nincs
csökkenő pályán, akkor nem lehet munkahelyeket létrehozni, nem lehet beindítani a növekedést. 2013-ban az a
kormány legfontosabb feladata, hogy ismét növekvő pályára állítsa a magyar gazdaságot, mert 2012-ben az európai
válság elvitte azt a GDP-növekedést, amelyet 2011-ben
sikerült elérni. A hat gazdasági mutatóból öt - az államadósság alakulása, a költségvetési hiány, a külkereskedelmi
mérleg, a folyó fizetési mérleg és a foglalkoztatás - rendben
van Magyarországon. A hatodik szám a növekedés, amelyet
idén be kell indítani. Jó esélyt van arra, hogy a nyáron
megszűnjön a túlzottdeficit-eljárás Magyarország ellen.
2014-2020 közt országunk több pénzt kap az amúgy csökkenő EU-s költségvetésből, mint eddig. Növekszik a direkt
a gazdáknak kifizetett támogatás is. Mindezeket a miniszterelnök Kossuth Rádió-beli nyilatkozatából tudjuk.

JÓKEDV

Háromszáznál is többen a jótékonysági rendezvényen

A IV. Békési Sportbál igazi
sikert könyvelhetett el, hiszen
még soha nem vettek részt
annyian a rendezvényen, mint
idén: összesen háromszázhatvanöten voltak jelen az ünnepi
díszbe öltözött városi Sportcsarnokban. A bál a jótékonyságot szolgálta, a befolyt több
mint 700 ezer forintot a főszervező, Békés Város Önkormányzata a helyi sportszervezetek támogatására biztosítja. A vendégek ebben az évben
is jegyükkel voksolhattak,
hogy melyik békési sportszervezetet kívánják támogatni.
Az estét Izsó Gábor polgármester, a bál fővédnöke nyitotta meg, és köszöntötte a
vendégeket Dankó Béla országgyűlési képviselő, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja is. A IV. Békés
Sportbál díszvendégként jelen
volt Ábrahám Attila, a Magyar Kajak-kenu Szövetség főtitkára, Gedó György, Békés-

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

A TÜRELEM RÓZSÁT TEREM
Természetellenes, felgyorsult világban élünk. Naponta rengeteg információ ér bennünket, sok-sok feladatot kell teljesítenünk, a felvetődő kérdésekre azonnali válaszok kellenek.
Megszoktuk, hogy az internet segítségével másodperceken belül
hozzájuthatunk a keresett tartalomhoz. Ez a pörgés feszültté,
nyugtalanná és türelmetlenné tesz bennünket, ami pedig megrontja emberi kapcsolatainkat. Ha valami nem megy könnyedén, hamar feladjuk, meghátrálunk, kilépünk. Elveszítettük a
problémákkal való megküzdés művészetét. Ezért van olyan sok
kudarcba fulladt életút, válás, öngyilkosság.
Azt gondoljuk, hogy az erő, a tudás, az ismeret többet ér a
türelmes várakozásnál. Ahelyett, hogy erőnk megfeszítésével,
illetve még nagyobb lendülettel vetnénk bele magunkat teendőinkbe, újra fel kell fedeznünk a türelem „hatalmát”. A Biblia
így fogalmazza ezt meg: „Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki
uralkodik az indulatain annál, aki várost hódít” (Példabeszédek
16:32). A türelem nem üres tétlenség, semmittevés, hanem
aktív várakozás Istenre. Azért van hatalma a türelemnek, mert
teret hagy Istennek, benne az Úr tud cselekedni. Kérjük a türelmet, hogy érezhessük az így „termett rózsa” illatát!
Bicskei Róbert, lelkipásztor

Önfeledt jókedv és soha nem látott számú bálozó a negyedik Sportbálon.

csabán nevelkedett müncheni
ökölvívó olimpiai bajnok, a
kajak-kenusok egykori sikerkapitánya, Angyal Zoltán és a
nemzetközi ökölvívóbíró Dőry

Miklós is. Szintén megtisztelte
a rendezvényt jelenlétével a
békési kötődésű Wichmann
Tamás olimpikon és kilencszeres kenuvilágbajnok.

Közel 70 cég, vállalkozás,
sportegyesület és magánszemély támogatta a rendezvényt tombolanyeremények
felajánlásával.

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
A „Békési Fürdőért” Közalapítvány javára!
Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám:
11998707-06278340-10000001
Erste Bank

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Kérjük, adja adója 1%-át a békési állatvédőknek!
Adószám: 18392607-1-04.
Kedvezményezett: „Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu

Kevesebb baleset történt tavaly
Az elmúlt évben csökkent
a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén
történt közlekedési balesetek száma – derült ki a
Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság minap tartott ülésén. 2012-ben 59 személyi sérüléses közlekedési
baleset történt, 12-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez az utóbbi 10 év legkedvezőbb adata.
Az 59 baleset közül egy
halálos volt, 25 súlyos, míg 33
könnyű sérüléssel járt. A legtöbb balesetet az elsőbbségi
szabályok be nem tartása

okozta, de még mindig számos,13 esetben hajlott gyorsan
a sofőr. Jelentősen csökkent a
kerékpárosok által okozott
balesetek száma (22-ről 11-re),
és mérséklődött az ittasan
okozott közlekedési balesetek
száma is (8-ről 4-re).
Békés város adatait tekintve a balesetek száma 35-ről
30-ra csökkent, ebből 13 történt belterületen.
A Baleset-megelőzési Bizottság ülésén részt vett a
megyei kapitányság munkatársa, Pardi Ildikó r. őrnagy is,
a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára. El-

mondta, hogy a legtöbb mutatót tekintve jobb helyzetben
van Békés megye, mint az
országos átlag, de sajnálatosan
magasabb az ittas személyek,
valamint a kerékpárosok által
okozott közlekedési balesetek
aránya az összes esethez
képest.
A Békés Városi Balesetmegelőzési Bizottság beszámolt 2012-ben végzett munkájáról, és a bizottság tagjai
elfogadták az idei munkatervet, amely igyekszik a teljes
lakosságot megcélozni programokkal, felhívásokkal annak
érdekében, hogy még tovább

csökkenjen a balesetek száma.
Az általános- és középiskolásoknak különféle közlekedésbiztonsági elméleti és gyakorlati ügyességi versenyeket szerveznek, folytatódik a Zebra
Zsaru, a Szuperbringa és az
Iskola Rendőre program, időseknek az idősek klubjaiban
tartanak ismeretterjesztő prevenciós előadásokat, és idén is
Békés rendezi a megyei polgárőrök közlekedési vetélkedését. Ősszel ismét lesz Megvilágosodás Napja, míg tavasszal,
még húsvét előtt az ittasság
miatti balesetek megelőzésére
terveznek akciót.
Sz. K .
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Figyelemre méltó

– Egy pesti gyerek miért
lesz állatorvos, és hogy kerül
Békésre?
– A pesti gyerek úgy lett
állatorvos, hogy a nyári szünetekben nagyon sokat voltam
falun az apai nagyszüleimnél.
Ott töltöttem két és fél-három
hónapot, és ott mindig voltak a
háztájiban állatok: malacok,
tyúkok, kacsák. Besegítettem a
gondozásukban, összeszedtem
a tojásokat. Mire 1985-ben
végeztem az egyetemen, addigra telítődött a szakma, és úgy
volt, hogy körzeti állatorvosi
praxist csak „örökölni” lehet.
Lakhelyemen semmiféle lehetőség nem volt egy frissen végzett állatorvosnak. Végül is úgy
kerültem ide, hogy az egyetemi
évfolyamtársam itt volt gyakorlaton a Hidasháti Állami
Gazdaságban, és ő ajánlotta.
Megragadva az alkalmat idejöttem dolgozni, akkor még mint
alkalmazott állatorvos. Rövidebb-hosszabb kihagyásokkal
jelenleg vállalkozó állatorvosként ugyanitt dolgozom. A 90es évek elején lehetőségem nyílt
praxis nyitására, és akkor vásároltam meg a házamat is, ahol
kialakítottam egy kisállat orvosi rendelőt, és azóta is üzemeltetem. A városhoz köt az is,
hogy ide nősültem. Nem bántam meg a döntésemet, mert

társas vállalkozásban. Én vegyes praxisban dolgozom,
amit úgy is lehet mondani,
hogy ami a rendelőajtón befér,
azt itt helyben, a többit meg a
saját lakhelyén kell meggyógyítani. Érzem a szakmai
határaimat, de a tulajdonos
kezét nem engedem el, és le-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Az 51 éves állatorvos, dr. Erdész Csaba valóban
figyelemre méltó, és most nem a küllemére gondolok, bár öles termetét sem lehet figyelmen kívül
hagyni. A mélységesen nyugodt, ám jóízű humorral
bíró doktor úr inkább személyiségét, munkavégzését illetően rendkívüli. Szeretet, szakértelem és
empátia jellemzi.

Békés sokkal élhetőbb város,
mint Budapest.
– Van-e szakorvos az állatorvosok között?
– Nálunk is vannak szakosodások. A nagyvárosokban,
például a fővárosban és a
megyeszékhelyeken a kisállatpraxis dívik, és ott vannak
tehetséges kollégák, akik
egyre magasabb színvonalon
művelik a szakmát, általában

Irányi Dánielre emlékeztünk

hetőséget ajánlok a specialisták felkeresésére. Alapellátást
bármilyen állatnak tudok biztosítani. Volt már a rendelőmben miniegér, tengerimalac,
teknős, kanári, leguán, kutya,
macska, és a lóig még hosszan
sorolhatnám.
– A szakma szépségei, nehézségei?
– A szépsége a segíteni tudás, az eredményes gyógyítás,

az eredményes megelőzés. A
nehézsége egyre inkább a fizetőképes kereslet hiánya, mert
ez egy szolgáltatás, de időnként bizonyos esetekben előfordult már, hogy anyagiak
hiányában is segítettem. Ez
egy 24 órás szolgálat, de családom már megszokta, ebbe
nőtt bele. Számukra ez egy
természetes életforma.
– Lesz-e „utódlás”?
– Egyelőre még csak remény,
mert a nagyobbik fiam is csak
15 éves, és még nincs kialakult
életszemlélete. A kisebbik fiam
pedig 10 éves, így korai lenne
bármire is gondolni.
– Ennyi munka mellett
van-e szabadideje? Ön hogyan pihen?
– Csinálok magamnak szabadidőt, mert muszáj. Látom,
hogy a korombeli kollégák
mindenkinek mindenhol meg
kell, hogy feleljenek, és ebbe
bele is betegednek. Én ezt nem
így csinálom, én meg tudom
nyomni a kis piros gombot a
telefonomon, és a családommal
eltölteni azt a kis szabadidőt.
A nejemmel szeretünk a természetben sétálni, kirándulni,
más nemzetek kultúráját megismerni. Néha vadászni is
szoktunk, de nemcsak lövöldözünk, hanem óvjuk, védjük
a természetet, folyamatosan
gondoskodunk a területünkön
élő vadállományról, Széchenyi
Zsigmond szavait magunk
előtt tartva: „A vadászat:
vadűzés és erdőzúgás, de több
erdőzúgás”.
Gugé

MEGHÍVÓ

MOLDVÁBÓL SZÉP HAZÁMBA
(klézsei csángómagyarok bemutatkozása Békésen)
című rendezvényére

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)
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Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Következő interjúalanyunk
Balog Gáborné textilműves.

A KÉSZ békési szervezete és a Jantyik Mátyás
Múzeum sok szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
március 8-án 17 órára a Galéria nagytermébe

Az est házigazdája: Sándor-Kerestély Ferenc
Vendégként megszólal:
Harangozó Imre Újkígyósról
és Duma András, a klézsei küldöttség vezetője.
Február 21-én emlékezett az ünnepi közönség Irányi Dánielre, egykori békési képviselőre a politikus Városházánál lévő szobránál. A rendezvényt Irányi Dániel születési évfordulójához (1822. február 24.)
igazodva, mint korábban is, a Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület szervezte. A szervezet elnöke, Mester Péter beszédében felidézte Irányi életét, politikai tetteit. Városunknak 1872-től 1892-ig,
haláláig, sorozatosan megválasztott országgyűlési képviselője volt.
Elhangzott, hogy 1903-ben utcát neveztek el róla, 1945-ben emléktáblát kapott a városháza falán, a most megkoszorúzott, Veres Kálmán szobrász által elkészített mellszobrot pedig 1998-ban adták át.
Az önkormányzat nevében Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző helyezte el koszorúját, mellettük a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulói, valamint a városvédő egyesület nevében
Dr. Csiby Mikós és Miklós Lajos emlékezett.
Zs. I.

EGÉSZSÉG AZ EGYENSÚLYBAN 1. RÉSZ
Egy kitartással végrehajtott méregtelenítés után erősebb
lesz immunrendszere, és javulni fognak szervezetének
regenerációs folyamatai is. Mivel hatékonyabb lesz a táplálék feldolgozása, kiegyensúlyozottabb az anyagcseréje,
ellenállóbb lesz a betegségekkel szemben. A „szemétnek”
mennie kell! – mint ahogyan otthon is takarítunk.
A szervezetünkben évente négy kilogrammnyi felesleges
méreganyag halmozódik fel tartósított élelmiszereinkből,
rovarirtókkal kezelt növényeinkből, klórozott ivóvizünkből, a szennyezett levegőből, valamint vegyipari, háztartási és kozmetikai készítményeinkből.
Testünk ugyan képes a megtisztulásra, azonban ehhez
segítségére van szüksége. Nagytakarításra, évente kétszer!
A méreganyagok kiválasztásában nagy szerepet játszanak a veséink, a májunk, a tüdőnk, a beleink és a bőrünk
is. A legfontosabb, amit tehetünk, hogy időről-időre gondoskodunk olyan csökkentett táplálék-bevitelű napokról,
amikor lényegesen kevesebb méreganyagot juttatunk a
szervezetünkbe. Bármely gyümölcs-, tisztítótea-, vagy vízböjt kúra a fokozott folyadék- és a csökkentett méreganyag-bevitellel segíti a testünket az öntisztulásban.
Számtalan módszer közül választhatunk. A bőr szaunával, a vesék a megnövelt folyadékbevitellel, a máj a táplálékok megvonásával, a belek rostpótlással és az emésztési
folyamat serkentésével, a tüdő pedig a friss levegőn végzett testmozgással méregteleníthető a legegyszerűbben.
Folytatjuk…
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A rendezvény során moldvai csángó népdalokat
és néptáncokat hallhatnak, láthatnak
a vendégek előadásában.
Igény szerint táncház is lesz.
A részvétel ingyenes, de támogatást
a moldvai csángómagyarok számára
nagy-nagy szeretettel és köszönettel
fogadnak el a szervezők.

Vízkereszt után az emberek
már az eget kémlelik, és készítik a lelküket a tavaszra, a
zord, kedvetlen napokban keressünk a vigasságot, a bolondságot, és nevetéssel próbáljuk átvészelni a rügyfakadásig tartó időszakot. Gazdag
néphagyományunk ápolásában Békés város is jeleskedik.
A farsang olyan időszaka a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnak, amikor
azok is megmutatják a maguk
képességeit, akik egyébként
szívesen maradnak háttérben:
akik a létfenntartásért vagy a
hátrányos helyzetükkel küzdenek. Az idősek nappali ellátását, a fogyatékkal élők nappali ellátását, még a hajléktalanok átmeneti szállását
igénybe vevők is beöltöznek
maszkabál idején. A rendezvényekre már hetekkel előbb
készülnek a szakdolgozók és
az ellátást igénybe vevők
egyaránt, farsangra díszítik fel
a helyiségeket, és kiötlik, minek is öltözzenek be az idei

évben. Nem kell nagy dologra
gondolni, kis ráfordítással is
lehet arabnak, motorosnak
vagy éppen rockernek öltözni
– a lényeg, hogy identitásától
eltérő, szokatlan küllemet,
viselkedést mutasson az
ember! A mi farsangi mulatságunkon játékos beszélgetést,
vicces előadásokat megvendégelés követ, ahol előkerül a
farsangi fánk és a meleg tea.
Manapság szeretünk folyton a pénzről beszélni. Minden pénzbe kerül, ám biztosíthatunk mindenkit, a kreativitásra biztató szavak sokat
jelentenek az embereknek.
Magadból adsz, ha szeretet
adsz, és nem leszel kevesebb!
Biztatunk mindenkit, vegyen részt intézményünk
rendezvényein, látogasson el
az Idősek Klubjaiba (a Dózsa
útra, Szarvasi útra, Csallóközi útra, Jantyik utcára), vagy
a Derűs Házba – mindig történik valami szívderítő, ami a
napjainkat tartalmassá teszi!
Guskáné Kiss Mónika
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel nagy telken eladó. Érdeklődni: 20/
886-27-81.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/264-38-27.
Építési telek eladó Békésen, a Bocskai u.
16. szám alatt. Érd.: 66/645-361.
Családi ház sürgősen eladó Kamuton.
Érd.: 70/284-57-34.
Két utcára nyíló telek, bontásra való házzal eladó. Érd.: 30/395-27-63.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeltig elcserélhető. Érd.: 30/55386-70.
A Kereszt utca 27. alatti ház eladó. Érd.:
66/643-307.
Békésen házrész sürgősen eladó. 70/
528-97-30.
Frekventált helyen 3,5 szobás ház eladó.
Érd.: 30/342-98-07.
Veres P. tér 8A II. emeleti, 55 m2-es, kétszobás, erkélyes, egyedi gázos lakásom
elcserélném belváros egyszobás lakásra
2. emeltig. Tel.: 30/40-62-959.
Ház eladó a Szőlő u. 32. alatt. 30/442-18-95.
Háromszobás, összkomfortos ház melléképülettel, kerttel eladó. Bélmegyer, Béke u. 12. Tel.: 66/420-015.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház eladó. 30/506-31-85.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Kétszobás, tágas konyhás, magasföldszinti, 57 m2-es lakás eladó. Érd.: 20/93-89261, 66/414-180.
Vegyesfalazatú ház eladó. 30/59-06-938.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Négyszobás, tetőtér-beépítéses kertes
ház eladó a Temesvári utcában. 70/31256-39, 70/527-82-68.
A Mátyás király utcában családi ház
eladó. Érd.: 70/520-57-31, 20/236-46-62.
Tarhoson tanya olcsón eladó. 70/56-33663.
Reális áron eladó az Árok utcában egy
összkomfortos családi ház. Tel.: 70/63067-62, csak hétvégén.
Békésen 3+2 félszobás családi ház
csendes környezetben eladó. Érd.: 30/
411-08-57.
Áron alul a bánhidai részen kertes családi
ház eladó. Érd.: 70/516-52-41.
Frekventált helyen kétszobás, gáz központi fűtéses ház eladó telekárban. Érd.:
30/342-98-07.
Rákóczi u. 3-ban II. emeleten, másfélszobás, egyedi gáz-, vízórás lakás eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231.
Háromszobás összkomfortos ház azonnali beköltözéssel a békési Fürdő közelében jó áron sürgősen eladó. Érd.: 30/9527-364.
Kétszobás lakásomat kétszobás, garázsos
kertes házra cserélném. 30/514-04-68.
Háromszobás, összkomfortos, jószágtartásra alkalmas családi ház eladó Békésen,
fedett ólakkal. Ár megegyezés szerint. Érd.:
70/527-90-82.
Kétgenerációs, tetőteres családi ház Tarhoson eladó vagy értékkülönbözettel kisebbre cserélhető. Tel.: 30/308-49-16.
Békésen háromszobás családi ház garázzsal,
sok melléképülettel eladó. 30/648-49-09.
Ház eladó. 70/545-96-08.
Ház eladó vagy elcserélhető. 30/739-62-58.
Az Epresköz 11. szám alatti ház eladó.
Érd.: 30/484-48-06.
Kecskeméten 2. emeleti, egyedi fűtésű,
65 m2-es lakás garázzsal eladó. Tel.: 30/
648-49-09.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-74-24.

Kétszobás + nappalis, teljesen felújított,
vegyes- és gázfűtéses ház eladó vagy első emeletig cserélhető frekventált helyen.
Tel.: 66/423-030, 66/417-560.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy utcában.
30/361-17-01.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

A borosgyáni horgásztónál a Millenniumi
4-es parcellában tórész eladó 450 ezer Ftért. 70/236-35-37.
Két nagyszobás, nagy konyhás kertes ház
eladó, egyedi gázfűtéssel, nagy kerttel. Állattartásra is megfelel. Tömblakáscsere lehetséges. Irányár: 1,5 millió Ft. Kecskeméti u. 51.
1700 m2 telek bontásra való kis házzal
eladó 1,5 millió Ft-ért. Érd.: 66/415-469.
A Kastély zug u. 5. szám alatti ház eladó 2
millió Ft-ért. Érd.: 66/643-37.
Bélmegyer központjában 120 m2-es régi
építésű kertes ház 40 m2-es üzlettel, gáz
és hagyományos fűtéssel eladó. Irányár: 2
millió Ft. Érd.: 62/741-695, 20/807-13-57.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Egyszobás vegyesfalazatú ház eladó sürgősen Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Békésen régi parasztház sürgősen eladó,
áron alul 3 millió Ft-ért. Érd.: 30/95-22-466.
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 3. emeleti, egyszobás
lakás eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 70/
531-98-31.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83
Kétszobás felújítandó családi ház eladó
telekárban a Nyíl utcában. Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.: 20/21-37-553.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
Fáy András u. 10-ben, 4. emeleti, kétszobás lakás eladó. Irányár: 4,5 millió Ft.
Érd.: 30/647-75-75.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a Gát
u. 26. alatt. Érdeklődni a Gát u. 33. alatt lehet.
Tel.: 20/59-99-102. Irányár: 4,5 millió Ft.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Karacson 4. emeleti, felújított, kétszobás,
erkélyes, 58 m2-es lakás sürgősen eladó
5,9 millió Ft-ért. Érd.: 70/55-83-434.
Sürgősen eladó a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, összkomfortos ház nagy portán. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 66/412-070, délután.
Négyszobás, régi építésű családi ház garázzsal, melléképületekkel a Malomvégen
eladó. 20/950-70-83, 30/261-99-66.
Első emeleti, kétszobás, felújított lakás
eladó a Karacs utcában. Azonnal beköltözhető. 30/261-99-66.
Ady 8/C-ben a IV. emeleten 76 m2-es,
háromszobás, felújított, egyedi órás, erkélyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/462-07-46.
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik téglából épült polgári ház eladó vagy másfélszobás tömblakásra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903.
Háromszobás családi ház konvektorokkal
és cserépkályhával 1130 m2 telken, a központhoz közel eladó. Tel.: 66/410-323.
Irányár: 6,8 millió Ft.
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.
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfortos családi ház melléképülettel beköltöz-

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: MÁRCIUS 5. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
hetően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen második emeleti, 64 m2-es,
egyedi mérőórás, tehermentes lakás sürgősen eladó vagy azonos árban tégla
kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió
Ft. Érd.: 20/326-79-26.
Ház eladó a Fülöp u. 7. szám alatt. 30/2694-922. Irányár: 8,9 millió Ft.
Jó helyen fekvő tetőtér-beépítéses, jó karban lévő ház áron alul (9,5 millió Ft-ért)
eladó. Tel.: 66/410-424, esti órákban.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház garázzsal, gazdasági épületekkel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
11 millió Ft-t érő két fürdőszobás, emeletes, garázsos házamat elcserélném 60
m2-nél nagyobb lakásra értékegyeztetéssel. Érd.: 30/578-31-81, 17-19 óra között.
Kétlakásos, különbejáratú kertes ház eladó a Petőfi utcán 12 millió Ft-ért. Érd.:
20/331-69-82.
Békésen tetőteres ház eladó. Irányár: 13,5
millió Ft. Tel.: 30/981-35-01.
KIADÓ INGATLAN

Másfélszobás, összkomfortos kertes ház
albérletbe kiadó. 20/615-85-31.
Garázs kiadó. 30/538-79-15.
Békéstől 6 km-re kövesút mellett hétvégi
ház kiadó. Bútorozott, víz, villany, csempekályha. Érd.: 20/463-25-33.

KERT
Kertet szeretnénk venni Békésen lakható
házzal, vagy kisebb házat havi 50000 Ft
részlettel. Ügyvédi szerződéssel. Tel.: 20/
43-41-480.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Rosszerdőn 3 kert egymás mellett művelésre kiadó. Érd.: 30/342-98-07.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Sebők kertben kövesúthoz közel zártkert
eladó. Téglaház, villany, ásott kút, külön
szerszámos, pince van. Érd.: 66/416-747.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Rosszerdőn zártkert házzal, bekerítve, fúrt
kúttal eladó. 30/342-98-07.
Malomasszonykertben 6,5 kvadrát kert fúrt
kúttal, tárolóval eladó. Érd.: 66/634-045.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sorkihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-57-60
Fiat Cinquecento szgk. (1994-es évj.) eladó.
Irányár: 230 ezer Ft. Érd.: 20/357-05-52.
Suzuki Eko eladó. 30/95-61-162.
Audi A6-os Turbos megkímélt állapotban
eladó. Angol papírokkal, jobbkormányos. Full
extrákkal. Ára: 550 ezer Ft. 70/236-35-37.
Trabant 601 gyűjtőnek eladó. Tel.: 20/
983-07-94.
Mindenféle nagy- és kismotort veszek
bontásra maximum 8 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
1993-as, benzines, sötétkék, háromajtós
Volkswagen Polo Fox 1.1 szgk. eladó. Ár:
250 ezer Ft. Érd.: 20/463-25-33.
Renault Twingo típusú szgk. 2002. évj.
eladó. Irányár: 490 ezer Ft. Érd.: 20/35705-52.
Suzuki 1.3 GL eladó vagy cserélhető műszakis autóra. 30/95-61-162.
Fiat Cinquecento 1995-es évjáratú, korához képest nagyon jó állapotban eladó.
Irányár: 250 ezer Ft. Érd.: 70/366-86-35.
Jó állapotú Simson Star eladó. Érd.: 30/
457-23-02.
50 cm3-es üzemképes Yamaha robogó
150 ezer Ft-ért eladó. 70/236-35-37.

ÁLLAT
2. osztályú süldők eladók Kamuton. Érd.:
20/42-11-393.
140-150 kg-os hízó eladó Békésen.
30/442-18-95.
140 kg-os mangalica hízó, kacsa, gyöngyös akár konyhakészen is eladó. Tel.: 70/
622-81-86.
Kb. 140 kg-os, nem tápos hízó eladó. Tel.:
66/413-284.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra keresem azt a férfit,
aki vidám természetű, józan gondolkodású és magányos, 62 éves korig. Hívj, ha te
vagy az! Tel.: 70/26-817-32.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
50 éves nő gyermekfelügyeleti vagy idősgondozói munkát keres ápolói gyakorlattal.
70/535-49-51.
Bejárónőt keresek a buszpályaudvar környékén. Leinformálható, 70-es aktív nagymama személyében. 20/493-32-24.
Középkorú férfi állást keres, akár 4 órában is.
Bármilyen megoldás érdekel. 30/21-11-230.
Gyesen lévő anyuka munkát keres kereskedelmi végzettséggel, akár 8 órában is.
Tel.: 30/827-04-87.
Kőműves, udvaros, segédmunkát, lépcsőház-takarítói munkát keresek napi 4 vagy
8 órában. Tel.: 20/326-79-26.
Erdész vagy kertész végzettségű személyt
keresek 4 órás munkára. Angol nyelvtudás előnyt jelent. 70/242-83-40.
Idősgondozói munkát keres megbízható,
leinformálható házaspár. 30/269-04-17.
Mezőgazdasági gépszerelő végzettséggel,
növényvédő szakiskolával, traktor-targonca jogosítvánnyal munkát keresek. Akár
segédmunkát is. 30/56-80-902.

EGYÉB
113x70x6 cm-es Koko kókuszmatrac jó állapotban 5.000 Ft-ért eladó. Érdeklődni:
30/414-87-95.
Zyklon hepaszűrős új, bontatlan csomagolású porszívó eladó. 30/414-87-95.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50.
Szőlő- és gyümölcsfametszést vállalok. Érdeklődni: 20/886-2781
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Foltvarrással kapcsolatos könyvet keresek
megvételre. 30/312-35-10.
Modern, háromágú csillár eladó újszerű
állapotban. 30/261-99-66.
Elektromos kerékpár, gyerek mountain bike kerékpár, 38-as sorkorcsolya, diavetítő, 174/56-os munkaruha eladó. Érd.: 30/
93-860-88.
Muzeális értékű Excelsior német kukoricadaráló eladó. Érd.: 30/26-90-417.
170/52-es munkaruhaöltöny eladó. Tel.:
30/655-25-15.
Kb. 5 mázsa szemes kukorica eladó. Érd.:
70/77-64-061.
Acer Spire 55 cm-es monitor, Asus P4,
PSP játékkonzol 5 db játékkal, Samsung
3D-s szemüveg eladó. 30/353-31-70.
Eladók: fagyasztószekrény, Csepel varrógép, gobelin kép, üst. 70/612-83-74.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akkumulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412070, délután.
Régi polgári ágy, éjjeliszekrény, 2 db ágybetét, régi konyhaszekrénybe való vastag, széthúzható 2 db tolóüveg eladó. 70/236-35-37.
Whirpool automata mosógép jó motorral,
panelhibával eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Eladó: 2 db 50-es kétrészes kék munkaruha, 54-es bélelt munkáskabát, őrbunda,
bukósisak, 2 db hangfal. Tel.: 20/441-7096, 66/643-046.
Parapetes konvektorok, kéményes gázmelegítő, négykarikás gáztűzhely, újszerű
villanybojler eladó. Érd.: 30/342-98-07.
10 mázsa búza, valamint pirosló hunyortövek eladók. 20/355-77-26.
52 cm-es szívestévé 5 ezer Ft-ért eladó.
Érd.: 66/415-469.
Különböző méretű ajtólapok, ablakok,
padlószőnyegek, 250 cm-res szép formájú szobafenyő eladó. 66/739-890, este.
Vadászati alapismeretek 1975-ös kiadás,
valamint kutyaújságok olcsón eladók.
70/236-35-37.
Karancs 3T vezetékes gáztűzhely jó
állapotban eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Fényterápiás készlet sürgősen eladó
Békéscsabán. Érd.: 70/296-49-14.
Eladó: konyhaszekrény, asztal, 4 db szék,
alig használt heverő. Érd.: Csallóközi u.
80. alatt.
Rossz, régi, hiányos légpuskát veszek alkatrésznek maximum 4 ezer Ft-ig. Tel.:
20/228-58-66.
Új, kézhajtású háti permetezőgép 20 ezer
Ft-ért, Súlyos egyengető lapok 1000-2000
Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Rendkívül olcsón eladó: nyári és ikerbabakocsi, bébihordó, etetőszék, hűtőszekrény, számítógép monitor. 30/82-704-87.

Eladó: gyermekjáróka, babakocsi, elektromos háromkerekű rokkantkocsi, elektromos szobahinta, használt BMX kerékpár.
Érd.: 30/590-69-38.
180x160-as, és 165x160-as bontott ablakok
5000 Ft/db áron eladók. 70/620-23-48.
4,5 LE Briggs motoros rotációs kapa (6
kapával) eladó. Tel.: 30/629-18-87.
Whirpool automata mosógép alkatrésznek eladó. 70/520-57-31, 20/236-46-62.
Kétágú, nyolcfokú stabil létra eladó. Érd.:
30/26-90-417.
Aranyeső, hibiszkusz (mályvacserje), labdarózsa tövek eladók. 20/355-77-26.
Arte 3x3 mályvaszín babakocsi sportkocsival, bébihordozóval, táskával, esővédővel, téli takaróval, rovarhálóval, napernyővel eladó. Érd.: 30/523-50-34.
1948-as Károli fordítású Újtestamentum,
1892-es kiadású imádságos énekeskönyv,
1977-es Ökomenikus Biblia eladó. 70/
236-35-37.
Energomat Hajdu mosógép, elliptikus
tréner megkímélt állapotban eladó. Érd.:
30/342-98-07.
200 literes fagyasztóláda, kisteljesítményű terménydaráló eladó. 30/261-99-66,
20/950-70-83.
Bontásból cserép, kúpcserép, faanyag,
ablakok, konvektorok, disznóvágó asztal,
malmikocsi, blokktégla, válaszfaltégla.
Ezeket cserélném kecskére, birkára, nyúlra, vietnámi disznóra. 20/47-29-658.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben, maximum 10 ezer Ft-ig, Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: konyhaasztal, 2 db kárpitozott támlás szék, kárpitozott konyhai sarokülő pad
kitűnő állapotban, új szőnyegek. Tel.: 66/
643-046, 20/441-70-96.
Keveset használt Briggs rotakapa, 6 db
kapatag, sorkihúzó, 2 db gumikerékkel
eladó. Érd.: 30/64-28-639.
Eladó: kis ruhásszekrény, 3 db íróasztal,
rekamié, dohányzóasztal, hősugárzó,
tükör. Érd.: 30/95-22-466.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,

üzemképtelen dolgait, fémhulladékot. Tel.:
20/228-58-66.
Lakatos satu140x100x80 cm, acélöntvény
satuval 40 ezer Ft-ért eladó. 70/236-35-37.
Eladók: 10, 15, 20 literes bödönök, erős kolikocsi, akkus permetező. Érd.: 66/427-158.
Alig használt Otto Bosch gyártmányú
elektromos rokkantkocsi és egy betegemelő állvány eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Villanymotorokat, vashulladékot, rossz akkumulátorokat vásárolok. 30/320-58-53.
Eladó: lakatos karos lemezolló állvánnyal
30 ezer Ft-ért, csősatu állvánnyal 5 ezer
Ft-ért. 70/236-35-37.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra. Befőttes üvegek. Érd.: 30/739-62-58.
Új mézpergető eladó. Érd.: 30/484-48-06.
Műanyag új és használt locsolóslagok,
asztalok, székek, fali könyvespolcok eladók. 70/236-35-37.
Orion színes tévé eladó. Tel.: 30/381-37-27.
Elektromos kukoricamorzsoló, egyfázisú
terménydaráló, kézikocsi, 22 kg-os gázpalack, malmikocsi eladó. Tel.: 66/415-081.
Eladók: segédmotor alkatrészek, mestergerenda, betongerenda, ablakszárnyak,
ajtólapok, villanymotor, 40 db új ácskapocs. Tel.: 412-862.
Olcsón eladó: piros színű gyerekülés
(kerékpárra szerelhető), szobabicikli
Muronyban. Tel.: 30/39-49-555.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 7
ezer Ft-ért, függönykarnisok 4 ezer Ft-ért
eladók. 20/416-91-17.
430 cm hosszú vaslemez csónak eladó.
Ára: 70 ezer Ft. Tel.: 30/65-525-15.
Hegesztő-transzformátor, széles kerekű
talicska eladó. 70/236-35-37.
2013. 02. hónapban elveszett egy nyugtatömb. Az érvénytelen nyugtatömb sorszáma: QG0NA 8472301-8472350.

Legyen Békés
a legtöbbet olvasó
település!
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár is részt vesz „A
Dél-Alföld
legtöbbet olvasó települése” című
ol va sá si/iro dalmi vetélkedőben, melyet az Olvasó
Dél-Alföld pályázat keretében
hirdettek meg Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyében, felnőttek és gyermekek
számára. A játék február 1-jén
indult, és július 31-ig tart. A
felnőttek és a gyerekek különkülön számukra összeállított
listából kiválasztott könyvek

elolvasásával és a könyvekhez
kapcsolódó teszt kitöltésével
szerezhetnek
pontot egyénileg és a
könyvtár részére. A cél
tehát az, hogy
minél több pontot összegyűjtsenek a résztvevők a településük számára.
A részletekről érdeklődhetnek személyesen a könyvtárban, vagy a 66/411-171-es telefonszámon, illetve a www.
bekesikonyvtar.hu internetes
oldalon, ahol a könyvek listái
is elérhetők.
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Tizenötödik Karacs Bál

AUTOMATA

lyet csak a tombolasorsolás szakított meg kissé. Mi sem tanúsíthatná jobban azt, hogy a jelenlévők jól érezték magukat,
mint az a tény, hogy a mulatság
egészen reggel 5 óráig tartott.
Az iskola dolgozói a Békési
Újság hasábjain mondanak
köszönetet mindenkinek a segítségért, akik tombolatárgy
felajánlásával, támogatói jegy
vásárlásával vagy jelenlétükkel támogatták a rendezvény
sikerét, az alapítványt, és az
iskola növendékeinek ezzel lehetővé tették, hogy a jövőben
esztétikusabb és egészségesebb környezetben folytathassák tanulmányaikat.
Gugé

Készítsen virágot
a Virágvasárnapi Vásárra!
Békés Város Piacfelügyelete pályázatot hirdet a Virágvasárnapi Vásár keretében,
„Virágok Vetélkedése” címmel. A pályaművek tetszőleges technikával, de kizárólag
természetes anyagok felhasz-

nálásával készíthetők. A kiíró
varrott, ragasztott, hímzett,
szövött térbeli virágok készítését ajánlja.
A pályamunkák március
18-ig adhatók le a piacfelügyelet irodájában (Polgármesteri Hivatal, Békés, Petőfi
S. u. 2.). A pályaműveket a
március 24-én sorra kerülő
Virágvasárnapi Vásáron kiállítják, a győzteseket díjazzák.
Bővebb információ kérhető 66/411-011-es telefon
150-es mellékén.


Szelektív gyűjtésre fel!
A napokban közmeghallgatás keretében tárgyalta a testület a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés bevezetését
Békés városában. Amint a
Békési Újság már megírta, az
új hulladéktörvény értelmében 2015-től minden településen kötelezően, válogatottan
kell gyűjteni a háztartásokban
keletkező tovább hasznosítható hulladékokat.
Ebből kifolyólag Békés Város Önkormányzata a módszer mielőbbi bevezetését
szorgalmazza. Az elméletet
most át kell emelni a gyakorlatba. Úgy tervezik, hogy a
rendszer 2015-ben már 5,5
millió Ft megtakarítást tud
eredményezni.

Izsó Gábor polgármester
hangsúlyozta: a város vezetése
számára cél, hogy ne növeljék
tovább a lakosok terheit. Ez
pedig csak úgy kivitelezhető,
ha az érintettek rugalmasan
együttműködnek a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Békési Kommunális
Szolgáltató Kft. munkatársaival. A cég a házhoz menő szelektívgyűjtéskor külön gyűjti

a zöldhulladékot, valamint a
hasznosítható hulladékot. A
szakemberek úgy vélik, hogy
tavasztól ingyenesen igényelhetőek lesznek a 120 literes
szelektív hulladékgyűjtő edények. Igénylésük természetesen meghatározott feltételek
és szankciók mellett lehetséges. Ezekben lehet majd elkülönítetten gyűjteni a papír-, a
műanyag- és a PET-csomagolásból származó hulladékokat.
A város és a lakosok célja
azonos a környezet kímélésén túl: minél kevesebb vegyes hulladék kerül a lerakóba, annál kevesebb lerakási
díjat kell megfizetni, és ezáltal a lakosok költségei is
szinten tarthatóak.


szervezet képviselőjéhez, aki az iránt fog
érdeklődni, hogy tud-e Ön teherautót vezetni. Ha Önnek üldözési mániája van, akkor
maradjon vonalban, és majd mi lenyomozzuk, kivel van dolgunk, és mit akar!
Amennyiben Ön emlékezet-kiesésben szenved, nyomja meg a hatos gombot, és diktálja be taj-számát, lakcímét és anyja nevét! Ha
Ön depressziós, mindegy, melyik gombot
nyomja meg, úgysem fog történni semmi.
Abban az esetben, ha Ön változókori tünetekkel küzd, feküdjön le a padlóra, kapcsolja be a ventillátort, és sírjon! Amennyiben
Ön hasadt személyiség, nyomja meg a hetes,
a nyolcas és a kilences gombot! Ha Önnek
kisebbrendűségi komplexusa van, akkor
azonnal bontsa a vonalat: munkatársaink túl
elfoglaltak ahhoz, hogy az Ön butaságait
hallgassák. Köszönjük hívását!”
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 28. - MÁRCIUS 13. KÖZÖTT
Február 28. csütörtök 12-15 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Március 8. péntek 17 óra
Csángómagyarok fellépése. Bővebben az 5. oldalon.
Galéria nagyterme

Február 28. csütörtök 18 óra
„A pillanat varázsa” – a békéscsabai Márvány
Fotóműhely kiállítása. Megnyitja: Mucsi András
képviselő. Megtekinthető március 21-ig, az
intézmény nyitva tartási ideje alatt. A belépés
díjtalan!
Kulturális központ

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

déke és pedagógusa volt. A
kitűnő műsor után legalább
olyan kiváló vacsora következett. A teljesség igénye nélkül
ízelítő a menüből: rozmaringos csirkecomb, vörösborban
pácolt szarvascombszelet áfonya öntettel, melba szelet,
kései vacsorának pedig töltött
káposzta. A desszertet a Juhász Cukrászat által elkészített hatalmas, tűzijátékkal,
gyertyákkal feldíszített feketeerdő-tortája jelentette, mely
az esemény „születésnapját”
volt hivatott kiemelni.
Az ízletes étkek elfogyasztását követően kezdetét vette az
önfeledt szórakozás, tánc, me-

HÉTVÉGE

A jubileumi 15. bálat óriási tortával ünnepelték.

Próbáltak már Önök úgy egy hivatalba
telefonálni, hogy egy automata fogadta a
hívásukat? Kellemes zene itt, rövid utasítások
sora ott, aztán ismét zene, amíg végső elkeseredésünkben meg nem várjuk a kezelőt. A
második perc végén már garantált a dühroham – de mi van, ha valaki épp a lelkisegélytelefont akarta hívni? Az alábbi sorokat az
internet segítségével szerkesztettem egybe.
„Kedves telefonálónk! Ha Ön állandóan
ingerült, püfölje ütemesen az egyes gombot,
amíg munkatársunk nem jelentkezik!
Amennyiben Ön társfüggő, kérjen meg
valakit, hogy nyomja meg a kettes gombot!
Ha Ön folyton irigy, akkor nyomja meg a
hármas gombot, és ha azt hiszi, másoknak
ennél biztosan jobb, nyomja meg a négyest
is! Abban az esetben, ha Ön öngyilkosság
gondolatával foglalkozik, nyomja meg az
ötös gombot: kapcsoljuk egy palesztin társ-

Március 2. szombat 15 óra
„Clandestino – Egy év Latin-Amerikában”
Soltész Béla képes beszámolója és könyvbemutatója.
Püski Sándor Könyvtár

HÉTVÉGE
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A 15. jótékonysági bálját
tartotta a Karacs iskola február 9-én hagyományosan az
intézmény pazarul feldíszített tornatermében. „Isten
hozott!” felirat és persze vendégfogadó pedagógusok sora
köszöntötte a vendégeket. A
máskor megszokott, tán szürke falak megteltek élettel,
színekkel, a mélykék télből
néhány lépéssel átsétálhatott
bárki az üde zöld, virágpompás tavaszba.
Az est házigazdája Rácz
Attila és Szeverényi Valéria
volt. Ők köszöntötték a jó
hangulat felelőseit, a Hevesi
Imre vezette Hevesi Happy
Band-et, valamint a rendezvényt jelenlétükkel megtisztelő jeles vendégeket, köztük
Izsó Gábor polgármestert.
Köszöntőt Palatinusz Pál igazgató, megnyitóbeszédet Erdős
Norbert országgyűlési képviselő, míg a felszolgált pezsgőhöz pohárköszöntőt Katona
Gyula esperes mondott.
A pezsgős koccintás után
kezdetét vette az ünnepi műsor, melynek szinte valamenynyi fellépője az iskola növen-

Egy nyelvet beszélünk

Március 2. szombat 18 óra
Békési FKC - Mezőkövesdi KC bajnoki férfi
kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Március 8. péntek 14 óra
„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” rajzpályázat helyi fordulójának eredményhirdetése, kiállításának megnyitója. Megnyitja: Ladányi Zoltán
r. alezredes, a Békési rendőrkapitányság vezetője.
A kiállítás március 25-ig tekinthető meg.
Gyermekkönyvtár

Március 9. szombat 9-12, 13-16 óra
Szülőakadémia. Előadó: Süveges Gergő
műsorvezető. Belépés díjtalan!
Kulturális központ
Március 9. szombat 10 óra
„A hímzés bűvöletében” – Lukács Eszter népi iparművész 40 éves jubileuma alkalmából
rendezett kiállítás megnyitója.
Galéria
Március 9. szombat 18 óra
Békési FKC – Törökszentmiklósi KE bajnoki férfi kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok
Március 9. szombat 19 óra
Palmetta zenekar akusztikus nagykoncertje.
Belépőjegyek elővételben 500 Ft/fő, a koncert
napján 800 Ft/fő áron kaphatók a helyszínen.
Kulturális központ
Március 16. szombat 19 órától
Békési Rockzenekarok Találkozója. Fellépnek: Life of Rock, Kiez, Calling Your Name,
Over Promises, Határeset, Ragasztós Tipli.
Belépő: 600 Ft/fő.
Kulturális központ
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Horgász
szemmel
TAVASZI HIDEGVÍZI
ETETŐANYAG
Nagyon fontosnak tartom a
horgászok sikerességét. Tapasztalat szerint a jól összeállított megfelelőkészségek és csalik hozzák meg a sikert, tavaszszal is. A megfelelő hidegvízi
etetőanyagok már ránézésre is
eltérnek a nyáron használatosaktól. Nagyon sok eltérő tulajdonságuk van. A színük
sötét: fekete vagy barna, esetleg piros, hiszen a céljuk, hogy
a fenékről táplálkozó halakat
odacsalják, és ne legyen riasztó
hatásuk. Az összetételt is nagyon fontosnak tartom. Van
benne olajos mag, mogyoró,
kendermag, pirított kókusz,
melasz, és ezeknek az adalékoknak köszönhető a jó csalogatóhatásuk. A markáns illatoknak a hatására az óvatosabban táplálkozó halak is elcsábulnak. A halak nagy része ebben az időszakban, mikor a vizek hőmérséklete plusz 5 fok
körüli, keveset táplálkozik.
Ezért fontos, hogy az etetőanyag apróbb szemcseméretű
legyen, és így árasszon erős
illatfelhőt.
A kora tavaszi horgászatoknál lényeges, hogy kevés, de
annál jobb minőségű etetőanyagot alkalmazzunk, és ajánlott plusz aromák használata is.
Szekerczés Sándor

Az előző két lapszámunkban meghirdetett
kézilabdabérlet-játékunkra régen látott nagy számban érkeztek
SMS-ben és e-mail-ben pályázatok. A klub jóvoltából
két szerencsés nyertesnek tudtuk átadni a tavaszi szezon
hazai mérkőzéseire szóló bérleteket.
A Békési FKC és a Békési Újság közös játéka során
most azt kérdeztük önöktől, hogy melyek a Békési FKC színei.
A helyes választ természetesen mindenki tudta: kék-fehér (A válasz).
A helyes megfejtés betűjelét beküldők között sorsoltunk.
A szerencse ezúttal Kunné Adamik Marianna Posta utcai,
valamint Szűcs Balázs Fáy utcai olvasónknak kedvezett.
Ők nyerték a tavaszi szezonra szóló bérletet, melyet
már eljuttattunk hozzájuk. A nyerteseknek gratulálunk,
a meccsekhez jó szurkolást kívánunk,
és a többi pályázónak is köszönjük a játékot!
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

Nincs könyvelője?

Dr. Péter Sándor

Teljes körű könyvelés
gazdasági társaságok,
alapítványok,
egyéni vállalkozók részére.
Adóbevallások készítése
magánszemélyeknek!
Időpont-egyeztetés szükséges!

fogszakorvos
magánrendelési ideje
megváltozott.
Érdeklődni
és bejelentkezni
telefonon:

Telefon: 30/522-47-13.
Békés, Hőzső u. 50.

66/414-805, 30/68-29-910.
Cím: Békés, Hőzső u. 52.

Sportosztályt indít
szeptemberben a gimnázium
INTERJÚ Toleránsabb pedagógiát ígérnek a sportosztályosoknak
Nagy szakmai siker volt a Kecskeméti Gábor Emlékkonferencia, melyről előző lapunkban írtunk.
A konferencia főszervezőjét, Vámos Lászlót, a
Szegedi Kis István Református Gimnázium kollégiumának vezetőjét, a sportiskolai képzést előkészítő testnevelő tanárt a felvetett témák helyi
vonatkozásairól kérdeztük.
– A Kecskeméti Gábor
emlékére megtartott sport témájú konferencián szó esett a
sportiskolákról. Békésen milyen friss hírek vannak ezzel
kapcsolatban?
– A sportiskolai oktatás
lényege, hogy igyekszik a tanulást és a sporttevékenységet
minél jobban összehangolni,
egyben a sportban kiemelkedő
diákoknak biztos hátteret adni.
A szülők sokszor féltik sportoló gyermeküket, és azt szeretnék, hogy a gyermek a tanulást
válassza a sport helyett. Mi azt
mondjuk, a kettő összeegyeztethető. A sportiskolákban az
edzések, edzőtáborok és versenyek miatt kieső tanulmányokat a tanárok rugalmasabb
számonkéréssel
tolerálják,
megértőbbek e téren. A sportiskolásoknak is ugyanazoknak
a követelményeknek kell megfelelniük, ugyanakkor nekik a
sport területén is vannak feladataik. A cél egy jó érettségi
bizonyítvány megszerzése, miközben a sporttevékenység
sem szenved csorbát. Sőt, a
gimnáziumi osztályban a diákok sportszakmai tárgyakat is
fognak tanulni.
A sportiskola a város egésze
számára nyereség, hiszen általa
sikerül itthon tartani a sportolókat, vagy ide hozni tehetsége-
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Ketten nyertek tőlünk
kézilabda-bérletet

Vámos László

ket, így a szakosztályok eredményessége nő. A gimnáziumunkban most szeptembertől
tervezzük sportosztály indítását, ide hívogatjuk a sportban
tehetséges békési nyolcadikosokat, de a megyéből, sőt meszszebbről érkezők előtt is nyitott
az iskola. A gimnázium a helyi
sportszervezetek közül többel,
így a fiú kézilabda, a fiú kosárlabda, a kajak-kenu, az atlétika
és a labdarúgó sportegyesülettel együttműködési szerződést
kötött, de a többi felé is nyitott.
Hívjuk és várjuk a sportban
tehetséges nyolcadikosokat.
– Szintén szó esett a mindennapos testnevelés bevezetésének eddig tapasztalatairól, és a jövő kihívásairól. A
hétköznapi emberek erről is
keveset tudnak.
– Szeptembertől az első,

ötödik és kilencedik osztályokban heti öt testnevelés órát kell
tartani az ország iskoláiban, a
következő szeptembertől ez a
kör kibővül az újabb első, ötödik és kilencedik osztályokkal.
Az első tapasztalat az, hogy a
sportot, a testmozgást a gyerekek szeretik, de az iskolák létesítményhiánnyal küzdenek.
Megoldást jelenthet, hogy az öt
testnevelésórából kettőt délutáni sportfoglalkozással is ki
lehet váltani, például úszással,
tenisszel, vagy ami helyben
adott, és így a tornateremgondok orvosolhatók. A mi iskolánkban – úgy érzem – jól
indult a mindennapos testnevelés, nagyon lelkesek a tanítók is, akik az elsősöknek, a
maguk életkori sajátosságaiknak megfelelően tartják a testnevelésórákat. A rendszer jól
működik.
– A konferencia egyik előadója Bámli Gabriella békési
tanárnő volt. A jövőben is tervezik, hogy lehetőséget adnak
helyi testnevelőknek?
– Azt tervezem, hogy az
évről-évre megrendezendő
Kecskeméti Emlékkonferencián egy-egy előadásra békési
testnevelő kollégát kérek fel
általa választott témában, de a
tanácskozás témájához illeszkedve, annak tudományos jellegét megtartva. A közeli
jövőben konzultációt tervezünk a megyei testnevelő
tanárok szövetségével, és akár
közös szakmai rendezvény is
szóba kerülhet jövőre városunkban, a Kecskeméti Gábor
Konferencia égisze alatt.
Szegfű Katalin
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