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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Milyen gyakran látogat
sporteseményeket?

MOZGALOM

22%
Legalább havonta
egyszer.

33%
Soha.

Útőrökkel találkozhatunk a kerékpárutakon

45%
Csak
alkalomszerűen.

Önkéntes fiatalok és aktív nyugdíjasok jelentkezését várják

Városunkban írták alá a napokban a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) által életre hívott „Körösök Völgye Kerékpáros Útőri Szolgálat” létrehozását célzó szándéknyilatkozatot. Az országban mindeddig példátlan kezdeményezés célja egy megfigyelő és
karbantartó hálózat kialakítása önkéntes kerékpárosok bevonásával.

A nyiroködémás megbetegedésben szenvedők kistérségi központjaként szeretne működni a Körösi
Csoma Sándor utcai gyógyászati centrum. Ehhez
egy modern gyógyító berendezés beszerzésére van
szükség. Olvasóink adójukkal vagy adományaikkal
hozzájárulhatnak a készülék
megvásárlásához. Erről a
témáról bővebben a 3. oldalon olvashatnak.
Megkezdődött a báli szezon. A minden korábbinál
több látogatót vonzott jótékony célú KÉSZ bálról a 4.
oldalon tudósítunk.

Békésen írták alá a Körösök Völgye Kerékpáros Útőri Szolgálat szándéknyilatkozatát. A felvételen balról
jobbra: Farkas Zoltán, Dankó Béla, Izsó Gábor és Sztaniszláv Tamás.

Mostantól kapható az idei Békés Kártya
Február 3-ától kezdődően
lehet megvásárolni az idei
évre szóló Békés Kártyákat –
tájékoztatott a kibocsátó kulturális központ munkatársa.
Az egyhetes Turista Békés
Kártyát 2014-ben nem bocsátják forgalomba.
A 2011 nyarán bevezetett

Állásfoglalásunk
a választásokról
Mint ismert, Áder János
köztársasági elnök április 6ra írta ki a 2014. évi országgyűlési választást. A hivatalos kampányidőszak február
15-én kezdődik. Ezzel kapcsolatban a Békési Újságot
kiadó Családért Alapítvány
úgy határozott, hogy a kampányidőszakban fizetett politikai hirdetéseket nem
tesz közzé. A választási eljárásról szóló törvény szerint
ilyen döntésre lapunknak,
kiadónknak lehetősége volt.
Ugyanakkor a Békés megyei 2. számú (Békést is magában foglaló) választókerület valamennyi, a törvényben
előírt számú ajánló aláírást

az önkéntesek a vállalt területüket bizonyos rendszerességgel (évszaktól, időjárástól függően két-háromhetente) bejárják, feltárják a biztonságos
közlekedést
veszélyeztető
problémákat, legyen szó például a KRESZ táblák eltűnéséről,
megrongálásáról.
Folytatás a 2. oldalon

összegyűjtött egyéni országgyűlési képviselő-jelöltnek
biztosítjuk az ingyenes
megjelenést lapunkban, a
március 25-i számunkban,
aki ezzel a lehetőséggel élni
szeretne. A jelöltek azonos
méretű felületet kapnak
majd, hogy bemutatkozásukat, programjukat olvasóinkkal megismertessék.
Természetesen – tudósítói
kötelességünknek eleget téve
– folyamatosan hírt adunk a
választással kapcsolatos legfontosabb történésekről, tudnivalókról és beszámolunk
annak eredményéről.
Szegfű Katalin,
főszerkesztő

Békés Kártya célja, hogy a
vásárlóerőt városunkban tartsa,
ezzel segítve a helyben működő
vállalkozásokat, miközben a
kártyahasználók különféle kedvezményekhez jutnak. A vállalkozók önként csatlakoznak a
kezdeményezéshez. Örömteli,
hogy évről évre egyre többen

negyven helyen fogadják el a
Békés Kártyát.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ a felhasználók körében felmérést készített, eszerint a kártyatulajdonosok átlagosan havi ezer forintot takarítottak meg a
kártya használatával, így már

látják a kártyaelfogadó-hellyé
válás előnyeit. Jelenleg mintegy

Rajongóival találkozott
Csordás Ákos

FOTÓ: VIRÁG ISTVÁN.

Lapunk elé…

Izsó Gábor, Békés polgármestere, egyben a KETOSZ
elnöke kiemelte, hogy Magyarországon mind a hobbikerékpárosok, mind a kerékpárutak
száma örömtelien növekszik.
Milliárdos érték ez, melyre
figyelnünk kell – fogalmazott.
A létrehozandó útőri szolgálat
éppen ezt vállalja, vagyis hogy

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

Csordás Ákos (jobbra) együtt csocsózott rajongóival.

Több százan mentek el a
közelmúltban rendezett közönségtalálkozóra, ahol Csordás Ákos, az X-Faktor című

tehetségkutató tévéműsor
negyedik helyezettje békési és
környékbeli rajongóival találkozott. Ákos néhány dallal is

megörvendeztette a kulturális
központ közösségi térként
szolgáló auláját megtöltő
publikumot és persze kérdésekre is válaszolt. Elmondta,
hogy rendszeresen hívják fellépésekre, gyakran az X-Faktoros társaival együtt lép színpadra. Készül az új dala is, és
mindezek mellett folytatja
egyetemi tanulmányait. Csordás Ákos fellép a február 15én sorra kerülő Békési Sportbálon. Mint megfogalmazta,
élete gyökeres fordulatot vett:
nemcsak itthon, Békésen,
hanem a fővárosban is megismerik, megállítják, és sok szeretetet kap a rajongóitól.

egy hónap alatt megtérült az
ára, amely idén is 1000 Ft.
A Békés Kártya jelenleg a
kulturális központban vásárolható meg, május 1-től a
Dán foki Üdülőközpont ban
is kapható lesz. A kártya a
bekesikultura.hu oldalon
szintén megrendelhető.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– kéthetente házhoz jön!

Indul: Orosházán
március 6-án,
Békéscsabán
március 8-án.

Érd: 06-30/365-7510
Nyilvántartási szám: 00777-2012
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A VARGA-HÁZ
A Kispince utca elején az egykori jómódú
gazdálkodók megmaradt házainak egy része
népi építészeti szempontból feltétlenül értéket
képvisel. Sokáig ez az utca őrizte meg legjobban Békés népi lakóépületeit. Az egységes
utcakép szempontjából az 5. számú parasztház
mindenképpen
figyelemreméltó.
A ház népi építészeti jelentőségét
mutatja,
hogy
eredetileg
itt
akarták többen a
helyi tájházat létrehozni az épület
jó állaga miatt.
A gazdaházat
1888-ban építtette Varga Péter gazdálkodó parasztember.
Feleségével, Balog Sárával hét gyermeket
neveltek fel. Varga Péter egy ma már igen ritka
baleset miatt vesztette életét, megrúgta a ló.
1906-ban csere útján Domokos Pál és felesége,
Varga Anna tulajdonába került az építmény.
1966-ig a Domokos család lakta a házat. Az
államosítások után egy ideig itt élt Luczi József
és felesége, aki könyvtáros volt. Jelenleg Varga

A MÉZRŐL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Imre és felesége lakik itt, akik gondosan óvják
a gazdaház épített értékeit.
A ház egykor zsindelyborítású volt. 1906-tól
palatetős. A tetőszerkezet vörösfenyőből
készült. Az utcai homlokzaton jól megfigyelhető a mozgalmas vonalú barokkos oromfal. Ez
ad sajátságos hangulatot a háznak.
A homlokzat három ablakkal néz
az utcára. Az
oromfalon keskeny szellőzőnyílásokat figyelhetünk meg. Az
oromfal alsó részén lépcsős vakolt
övpárkány húzódik. Ezt a lépcsős díszítést az ablakok alatt is
megfigyelhetjük. Figyelmet érdemel a faoszlopos oldaltornác, amit részben beépítettek. Az
utcai homlokzaton a két kiugró falrészt, lizénát, kis lelógó köténydíszek ékesítik. A díszes
kovácsoltvas kerítés is figyelmet érdemel.
A Varga-ház népi építészeti értékei miatt feltétlenül védelmet érdemel.
Bíró György, városvédő

A méhek a virágok nektárjából és mézharmatjából gyűjtik a méz alapanyagát előgyomrukba. Itt
gyomornedveikkel keveredik, és vegyileg átalakul. Az így létrejött híg, vizes mézet a lépsejtekben raktározzák el tartalék táplálékként. A bent
dolgozó méhek a szárnyukkal keltett légárammal párologtatják
el a fölös vizet, így sűrűbb, tartósabb lesz a
méz. A tömény mézben
a gombák és a baktériumok nem képesek elszaporodni, a cukros oldat nem romlik meg.
Az emberiség már nagyon rég ismeri és fogyasztja a mézet. Egy tizenhatezer éves spanyolországi sziklarajz egy lépes mézet gyűjtögető embert
ábrázol. A Biblia is ír a méhek tartásáról, a méz
szüreteléséről. Magyarország mai területén már a
honfoglalás előtti időszakban is foglalkoztak
méhészettel. Az érkező magyarok megtanulták és
folytatták ezt a mesterséget. A méhektől nemcsak
mézet, hanem a világításhoz szükséges viaszt is
kapott az ember. A mézből pedig mézeskalácsot,
mézbort, mézsört, süteményeket készítettek.
Régebben ez volt az egyetlen édesítőszer.
Ma már az egészséges táplálkozás egyik elengedhetetlen alkotóeleme. A mézet alternatív édesítőszerként, köhögés csillapítására, fertőtlenítőszerként, immunerősítőként, roborálóként is ajánlják.
Mint csemegét, mint fontos táplálékot, és mint

gyógyterméket is használjuk. Ismereteink szerint a
méz közel 70-féle gyógy- és élettani hatással bír.
Szénhidrátforrás, gazdag ásványi anyagokban, vitaminokban, tartalmaz szerves savakat, illóolajokat,
enzimeket. Vannak benne
aminosavak, fehérjék,
bioaktív anyagok és 22
féle makro-, és mikroelem, valamint C-vitamin
és B-vitamin, folsav és
nikotinsav. A magas enzimtartalma okozza a jelentős antibiotikus hatását, de ez 40 °C hőmérséklettől
rohamosan
csökken. A modern világunkban létfontosságú. A lépes mézben lévő viasz
és propolisz fokozza hatékonyságát nyálkahártyagyulladások, illetve immungyengeség esetén.
Szívbetegségek, gyomorhurut, légcsőhurut, endokrin-mirigy bántalmak (elégtelenség), sebek kezelése mind javallati terület. Ellenjavalt cukorbetegség,
pajzsmirigy-túltengés, az agyalapi mirigy túlműködése, allergia, és gyomorsav túltengés esetén. A
magas cukor- és alacsony pH-tartalomnak, valamint a szerves savaknak köszönhetően segíti a
vágások, horzsolások és égési sebek begyógyulását. Sok kálciumot tartalmaz, természetes antioxidáns, de van benne réz, vas, mangán, magnézium,
foszfor, kálium, nátrium, cink is. Kedvezően hat az
izomzat működésére, az emésztőrendszerre, vérnyomáscsökkentő. Kitűnő édesítőszer, teákba, sütemények, cukorkák készítéséhez is használjuk.

Idén is volt ökumenikus imahét Missziós támogatással újabb
Élénk érdeklődés kísérte ebben az évben is az
ökumenikus imahét eseményeit. Békésen a református, a katolikus, a baptista és a pünkösdi közösségek működnek együtt.
Baptista Gyülekezet tagjai
vettek részt. A szabály az volt,
hogy minden este más gyüle-

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FORRÁS: INTERNET.

Az ökumené görög szó,
jelentése: közös ház. Mai értelemben a keresztyének egységfolyamatát értjük alatta. A
keresztyén egyházak jelentős
része a XX. században olyan
mozgalmat indított el, amelynek célja a szétszakított keresztyénség egyházainak közelebb hozása egymáshoz, közös
alkalmak szervezése. Január
harmadik hete hagyományosan a keresztyének imahete,
amikor a világ számos helyén
a helyi gyülekezetek közös
istentiszteleteket, imaesteket
szerveznek, ezáltal közel kerülnek egymáshoz. A január
19-26. között megtartott imahéten a békési református,
katolikus, baptista, Élet Fája
és a Kegyelem pünkösdi gyülekezet, valamint a Tágas Tér

Itt Katona Gyula református
esperes-lelkész prédikált a
kijelölt bibliai szakaszról. Az
istentiszteleten az egyesített
baptista és református énekkar énekelt. Az idei imahét
háttéranyagát (liturgia, kijelölt bibliai szakaszok, imák) a
kanadai keresztyének állítot-

kezet lesz a házigazda, de az
igehirdetés szolgálatát mindig
egy másik közösség lelkipásztora végzi. A záró alkalomra
január 26-án, vasárnap este a
baptista imaházban került sor.

ták össze. A rendkívül sokszínű országban számos vallás és
népcsoport van jelen, többek
között magyarok is, akik szintén több egyházban élik hitéletüket.
Mucsi András

Útőrökkel találkozhatunk a kerékpárutakon
Folytatás a címoldalról
Az
elképzelések
szerint az útőrök bejárásuk alkalmával a
könnyen elvégezhető karbantartási feladatokat megoldják,
míg nagyobb gondok
esetén a tulajdonossal
veszik fel a kapcsolatot, akik
ilyen esetekben vállalják a
megfelelő intézkedést.
– Az útőrök feladata lesz a
kerékpározás, a kerékpárutak és

létesítmények népszerűsítése is – mondta el
Sztaniszláv Tamás, a
KETOSZ főtitkára.
A Körösök Völgye Kerékpáros Útőri Szolgálat mintarendszer létrehozásának szándéknyilatkozatát Izsó Gábor mellett
Dankó Béla megyei útügyi
biztos, Farkas Zoltán, a Békés
megyei közgyűlés elnöke, továbbá a Magyar Közút, a

Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület, a Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége, a
Magyar Autóklub, a vízügyi
igazgatóság és a Körös-Vidéki
Horgász Egyesületek Szövetsége képviselője írta alá.
Érintett települések: Békés,
Békéscsaba, Csabacsűd, Dévaványa, Doboz, Gyomaendrőd, Gyula, Kondoros, Körösladány, Köröstarcsa, Méhkerék, Mezőberény, Sarkad,
Szarvas.
Sz. K.

afrikai kunyhóban gyúlt fény
Újabb adományt juttatott Afrikába a rászorulók
sorsát szívén viselő MPE Országos Cigánymisszió.
A támogatás a Békéscsabán élő, afrikai származású dr. Pierre Sangala geofizikus mérnök közbenjárásával került el a fekete kontinensre.
Pierre Sangala noha már
évtizedek óta Magyarországon
él, sohasem tagadta meg származását, családját és hazáját.
– Számomra természetes,
hogy másokkal megosztom a
keresetemet. És ki mással
osszam meg, mint a családtagjaimmal, afrikai családom árva
gyermekeivel – nyilatkozta
Pierre Sangala, a mindig mosolygós, mali születésű férfi.
Mi európaiak el sem tudjuk
képzelni, mennyit jelent egyegy fényforrás Afrikában.
Egyetlen izzó valóságos közösségi életet jelent az ott élőknek. Világíthatnak este a
kunyhóban, így a gyerekek
tanulhatnak, olvashatnak. Az
akkumulátoron keresztül tudják tölteni a telefonokat, nézhetnek tévét. Kapcsolatot
tudnak tartani a világgal. A
Cigánymisszió a szó szoros
értelmében fényt vitt az afrikai emberek életébe, amikor

Legyen ön is útőr!
A Kerékpáros Települések
Országos Szövetsége tavasszal
indítandó kerékpáros útőri szolgálatába önkéntesek jelentkezését
várja. Jelentkezhetnek fiatalok
vagy aktív nyugdíjasok, akik a

Pierre 2012-ben a misszió
támogatásával két napkollektort vásárolt.
Pierre Sangala boldogan
mesélte, hogy a missziónak

nem a vének tanácsa. Itt nincs
kis vagy nagy segítség. Az
afrikai emberek mindenért
hálásak – mondta. A mostani
kollektor egy 20-30 tagú családhoz került.
Surman László, a Cigánymisszió munkatársa elmondta, hogy várják az adakozni
átutalásait, akik támogatnák,
hogy újabb családok otthonába vihessenek világosságot.

Afrikai családot segít a békési központú pünkösdi cigánymisszió napkollektor adománya.

köszönhetően 2013-ban újabb
pénzadományt
kaptak,
amelyből egy további napkollektort tudott venni.
– Nem én döntöm el, hogy
melyik személy vagy család
kapja meg a támogatást, ha-

Ezt az MPE OCM által létrehozott adományszámlán keresztül tehetik meg, melynek
száma: 53700072-16024843.
A közleményben tüntessék
fel: Afrika.
Lakatos Gyula

kerékpározás iránt elhivatottak és
szeretnek biciklizni, gyakran
kirándulnak kerékpárral vagy
munkába járáshoz választják a
kétkerekű közlekedési eszközt. Az
útőrnek nincs meghatározott
„munkaideje”, önként vállalt feladatát bármikor elvégezheti, akár

hétvégén, akár hétköznap. A feladat megkezdése előtt egy egésznapos szakmai képzésre kerül sor.
A programmal kapcsolatosan
bővebb információ található a
http://www.ketosz.hu/kerekparosutor-szolgalat honlapon vagy a
fotitkar@ketosz.hu email címen.
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Fontos választási tudnivalók I.
Gyógyszertári
ügyeleti rend
FEBRUÁR 8-15.
Levendula Patika (Csabai u.)
FEBRUÁR 15-22.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
FEBR. 22.-MÁRCIUS 1.
Turul Patika (Piac tér)
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között
vehető igénybe.
Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet a Kossuth
utca 4. szám alatt érhető el
(bejárat a Jantyik utca felől).
Telefon: 66/416-637.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságkötés:
kaptunk jelentést.

nem

Elhunytak: Szűcs István (68 évesen), Szabó
Csaba (18), Sinka Alexander (84), Juhász József
(69), Hégely Gábor „Figaró” (71), özv. Takács Jánosné Sas Anna (88), özv.
Berecz Sándorné Kálmán
Erzsébet (72), özv. Kelemen Mihályné Hegedűs
Julianna (96), Radványi
Sándor (56, Murony), özv.
Erdős Imréné Gecse Irén
(85, Murony), Szellék
Károly (72), Nagy Sándor
(26), özv. Molnár Gáborné
Almási Zsuzsanna (81,
Tarhos), Vári Lajos (80).
Nyugodjanak békében!

– A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány békési Baptista.Pont irodáján keresztül 4
hónapos kortól adható HIPP
tejpép adományt juttat a
békési rászoruló kisgyermekesek számára. Az adomány
szétosztásában a helyi védőnői
szolgálat munkatársai nyújtanak segítséget.
– A hőveszteséget csökkentő ponyvát kap a Békési Uszoda külső termálmedencéje. A tartószerkezet
és a takaróponyva egyaránt
helyi vállalkozásnál készült
el. A ponyvát a napokban
helyezik fel.

Lapunk szerkesztői úgy döntöttek, hogy e lapszámmal kezdődően a szavazásig minden megjelenés alkalmával hasznos tudnivalókkal látják el az olvasókat a
választással kapcsolatban.
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014-es
országgyűlési képviselők választásának időpontját. A
szavazás napja: április 6.
vasárnap.
Szavazni reggel 6 órától
este 7 óráig lehet. Képviselőket választunk egy sokkal kisebb létszámú, 199 fős
parlamentbe (eddig 386 fős
volt). A választás egyfordulós lesz, tehát csak április
6-án lesz lehetőségünk szavazni. Ezen a napon dől el
minden. Ezen az egy napon a
választópolgárok dönthetnek
arról, hogy milyen összetételű legyen a parlament a
következő 4 évre. Arról, hogy
az egyes pártok képviselői
milyen arányban vehetnek

majd részt a parlament munkájában, kik alakíthatnak
majd kormányt, kik hozhatják majd az új törvényeket,
intézkedéseket, amik szerint
a jövőben élnünk kell.

A 2014-es országgyűlési
választásokon szavazni egy
egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára
(pártlistára) lehet. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Április 6-án az szavazhat,
aki a központi névjegyzékben
szerepel. A magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi

névjegyzékbe. Erről a választópolgárok értesítőt kapnak
február 7. és 17. között. Ebben
szerepelni fog, hogy ki melyik
választókerülethez tartozik és
pontosan hova mehet szavazni április 6-án. A névjegyzék
a helyi választási irodában
tekinthető meg, ami rendszerint a polgármesteri hivatalban van. Ha valaki nem kap
értesítőt, mindenképp érdeklődjön.
A 2014-es országgyűlési
választásokra a választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014.
március 3-ig ajánlóíven
ajánlhat jelöltet.
Most már nincs kopogtatócédula. A pártok képviselői fogják valószínűleg felkeresni és az ajánlóíven néhány
személyes adata, ill. aláírása
megadásával ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább
500 érvényes ajánlás szükséges. Egy választópolgár
több jelöltet is ajánlhat.

Nyiroködéma Centrum
létesülhet Békésen
Nyiroködéma Centrum elindítását tervezik városunkban, a
kistérségi ellátást folytató
Gyógyközpontban – tájékoztatta lapunkat dr. Gulyás
Zsuzsanna igazgató főorvos. A
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet intézményvezetője
elmondta, hogy a komplett
ödémamentesítő fizioterápiához
a személyi feltételek adottak.
Már folyik az alsó és felső végtagban felszaporodott nyirokfolyadék kézzel való elvezetését
szolgáló manuális nyirokdrenázs (masszírozás), a következő
lépést egy pneumatikus gépi
kezelést biztosító berendezés
beszerzése jelentené. Az úgynevezett hullámmasszázs berendezés megvásárlásához mintegy
600 ezer Ft-ra volna szükség. A
készülékkel indulhatna el a

Ilyen, a nyiroködémát hatékonyan gyógyító berendezéshez várják az
adományokat.

Limfödéma Centrum, amely
Békés, Mezőberény, KöröstarKérjük, segítse ön is
a nyiroködéma kezelésre alkalmas
hullámmasszázs
berendezés beszerzését!
KEDVEZMÉNYEZETT:
„Ultrahanggal az egészségért”
Alapítvány
ADÓSZÁM:
18370346-1-04
BANKSZÁMLASZÁM:
11733072-20012034

csa, Kamut, Tarhos, Murony és
Bélmegyer mintegy 37 ezer
lakosát, köztük is a nyiroködémával és egyes vénás keringési
problémával küzdő betegek
gyógyítását szolgálná.
A modern és sokoldalúan
felhasználható berendezés beszerzéséhez a lakosok is hozzájárulhatnak adójuk 1 százaléka felajánlásával vagy a megadott bankszámlára történő
befizetéssel, átutalással.

Kitüntetési javaslatokat várnak
Április 15-én Békés a várossá
nyilvánításának 41. évfordulóját ünnepli. Békés
Város Önkormányzata
ez alkalomból ismét
át kívánja adni kitüntetéseit: a „Békés
Város Díszpolgára” címet, a „Békés Városért”
kitüntetést az arra érdemes
személynek, valamint a
„Civilek a Városért” elismerő
címet a tevékenységükkel
kimagasló érdemeket szerző
civil szervezeteknek.

A kitüntetésre javaslatot
tehetnek a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői,
bizottságai mellett a
gazdálkodó szervezetek, intézmények és
társadalmi szervezetek. Olyan személyekre
vagy kollektívákra várják
a javaslatokat, akik és amelyek közéleti munkásságukkal
aktívan és hatékonyan hozzájárultak Békés gazdasági, társadalmi fejlődéséhez, a lakosok jólétéhez akár szociális,

közbiztonsági, egészségügyi,
kulturális, turisztikai vagy
egyéb területen.
A javaslatnak tartalmaznia
kell a kitüntetésre javasolt
személyi adatait, illetve a kollektíva pontos megjelölését,
valamint az adományozás
alapjául szolgáló tevékenység
vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslatokat 2014. március 10-ig kell benyújtani Békés
Város Polgármesteréhez személyesen vagy postai úton. 

Je g y z e t

Konstruktív és destruktív
Pálmai
Tamás

Azaz építő és rontó, bontó, bomlasztó. Ennyi csupán a különbség a mai
ellenzék napokban elhangzott vádjai és a miniszterelnökünk válaszai között. Ha
elolvassuk e lapszám „Beszél róla az ország” rovat
anyagát a 4. oldalon, az e
jegyzet bevezetőjeként is
felfogható. Így érthetőbb
talán, ami következik. Nem
is untatnék ezért senkit a
koholmány szintű kérdések
felsorolásával, a válaszokból
kitetszenek azok.
A kormány megerősítette
szövetségünket a nagy európai államokkal, új gazdasági
együttműködéseket épített
ki Indiában, Japánban,
Oroszországban, Törökországban, Kínában és SzaúdArábiában. Államközi szerződést kötött Oroszországgal a nukleáris együttműködésről, így a paksi atomerőmű bővítéséről. Ezt az energiát a szocialisták mindig is
támogatták, és április 6.
után is támogatni fogják,
bármit is mondjanak most.
Ez a függőséget sem növeli
valószínüleg, az országnak
inkább a gázfüggőség okoz
problémát, de egy éven belül
elkészül az a gázvezeték,
amely összeköti a magyar
rendszert a nyugat-európaival, és így hamarosan eljut
Magyarország oda, hogy teljes energiafüggetlenséget
élvezhessen. Az online pénztárgépek ügyében az átállási
nehézségek ellenére is garantálják, hogy egyetlen becsületes kereskedő sem szenved
kárt. Orbán visszautasította
a szocialista felszólalókat,
emlékeztetett Gyurcsány
Ferenc őszödi beszédére,
majd feltette a kérdést:
„Ezek után önök akarnak
minket kioktatni igazmondásból?”
Magyarország
csökkenteni tudta államadósságát és ez nem a kormány, hanem a magyar emberek sikere: miért kell állandóan elvitatni ezt tőlük?
A devizahitelesekről is
szólt: 350 ezer embert már
sikerült kisegíteni a csapdából, és szükséges bírósági
döntések birtokában újabb
lépéseket tesznek a többiek
támogatására. Munkaellenesnek, vállalkozásellenesnek és családellenesnek neveztetett a 2010-ig hatályos

adórendszer, amely tönkretette a gazdaságot. És az
ellenzék ezt kívánja visszahozni.

A közmunkaprogram bírálói több
százezer ember önbecsülésébe gyalogolnak bele. A jövő
záloga, hogy ezek az
emberek munkába
járnak, és nem segélyből kívánnak
megélni.
A külföldön dolgozó fiatalok sem gazdasági menekültek. Inkább köszönetet
kell mondani nekik azért,
mert az elmúlt évben több
mint 2 milliárd eurónyi
pénzt utaltak haza, mert
vállalták a versenyt idegenben, és nem a segélyt választották itthon. „Olyan
országot kell teremteni számukra, ahová, ha kívánnak,
haza tudnak térni”.
Haza, mint mesterlegényeink anno, mint vándordiákjaink, mint Ábel Amerikából. Haza, hozva mindazt a tudást a fejben, amire
égető szükség van itthon,
mindazt a kis vagyonkát,
amivel el lehet indulni itthon, mindazt a hazaszeretetet, ami az itthon maradókban is ott szunnyad, él, de
amely talán a hazától távol
virágzik úgy ki, oly váratlan s hirtelen, hogy létét
féltve gyorsan vissza kell
térni vele, mert csak a honi
földben marad életben és
virul tovább.
Összefonódnak közös
dolgaink. Átkúsznak magyari dolgaink a nemsoká
züldülő határokon. Vá lasztunk itt, ott, amott s
az új Alaptörvénynek és
egyéb cikkelyeknek hála
innen oda s onnan ide is
voksolgathatunk. Hát tegyük is, éljünk is e joggal,
lehetőséggel és kötelességgel. Éljünk, de ésszel, s
közösen a közös dolgaink
érdekében tegyünk. Vi tatkozzunk is – hisz magyarok volnánk – de építően, konstruktívan. Aztán cselekedjünk is hasonlóan. Mint nem is oly régen a magyar ember, a
székely ember, ha kalákába ment.
Hisz ez kellene nekünk
igazándiból: nemzeti kaláka. Korty pálinka, falat szalonna, munka csendben.
Este énekszó és tánc. Ima,
csendes álom. S megint előlről, míg kész, aminek késznek kell lennie.
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Három és félszázan báloztak együtt

MINISZTERELNÖKI FELSZÓLALÁS
Orbán Viktor parlamenti felszólalásában kiemelte: az
országnak sikerült túljutnia a reménytelenségen, a 2010
előtti rossz kormányzás okozta kilátástalanságon, megosztottságon, a hanyatláson. A rezsicsökkentés megvédése és
folytatása az elkövetkező időszak legfontosabb feladata.
Már megalkották a 3. rezsicsökkentésről szóló törvényt: a
gáz ára április 1-től 6,5 %-kal, ősztől az áramé 5,7, a távhő
ára pedig 3,3 %-kal csökken. „Fel kell vennünk a kesztyűt
az Európai Unióval, a brüsszeli multik, bankárok és
bürokraták újabb támadásra készülnek a magyar családok
ellen, de mi nem fogadjuk el sem az igazságtalanságot,
sem a kettős mércét, és nem engedünk a kapzsiságot, extraprofitot kiszolgáló politikának”. Az alacsony rezsi biztonságos életet tesz lehetővé a családoknak, az olcsó energia versenyképessé teszi az országot, melynek ismét van
jövője, stabilan és fenntarthatóan növekszik gazdasága, nő
az önbizalma, egyre inkább hisz saját erejében. 40 éve
nem volt ilyen alacsony az infláció, ¼ millióval többen
dolgoznak, mint 4 éve. Az ország képes volt „gondolkodásában és lélekben is megújulni”.

A BÉKÉSI ÚJSÁG online is olvasható:
www.bekesiujsag.hu
ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

Hajnalig ropták a jótékonysági KÉSZ bál vendégei

A Himnusz és – a válaszúti
vendégek tiszteletére – a Székely Himnusz eléneklésével
vette kezdetét a KÉSZ 12.
jótékonysági farsangi bálja,
január 25-én. A nagyszabású
rendezvényen, amelyet idén is
az ünnepi díszbe öltöztetett
Sportcsarnokban rendeztek
meg, most is számos vendég
vett részt: országos, megyei
politikusok, polgármesterek,
helyi képviselők, megyei és
helyi intézményvezetők, civil
szervezetek vezetői, vállalkozók. A bál fővédnöke ezúttal
Dankó Béla országgyűlési
képviselő volt, aki köszöntőbeszédében a KÉSZ kiemelkedő jótékonysági tevékenységét méltatta.
A műsor a Mahovics Tamás
vezette Belencéres táncegyüttes vastapssal jutalmazott palóc táncával kezdődött, majd
a Csuta Művésztelepen megismert Tóthpál Szilvia opera- és
operetténekes, Zimmermann
Kornélia operaénekes és
Kurkó József színművész léptek fel. Operettslágerekből
összeállított és „alpolgármesteri meglepetés fellépéssel”
fűszerezett műsoruk gyorsan
jó hangulatot teremtett. A
tánczenét a szentesi Tonic
együttes szolgáltatta, amely

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

MULATSÁG
AZ A-TERV
Teremtmény vagyok. Rajtam kívül még az a több mint hétmilliárd ember is teremtmény, aki elmondhatja magáról, hogy
jelenleg a Föld nevű bolygón él. Sokan tudják, hogy azok, és
ebben a tudatban élnek, sokan pedig elutasítóak ezzel a gondolattal szemben, ám ez a tényen nem változtat. Maga a teremtettség fogalma egy teremtőt feltételez, sőt egy olyan személyt, aki
mindemellett tervet is kovácsolt a számunkra. Minden egyes élő
ember számára készült egy terv személyre szabottan, és ez a terv
mindenki számára elérhető. Ez nem egy ötéves terv, s nem is egy
olyan, amit addig toldoztak-foldoztak, amíg nagyjából működőképes lett. Nem, ez az A-terv, ami tökéletes, mert egy tökéletes
Teremtő készítette el a számomra, és számodra is, aki ezt olvasod.
A 139. zsoltár így ír erről: „… Mindent tudsz rólam! Még csontjaimat is láttad, ahogy titokban formálódtak anyám méhében.”
Isten a kezdetektől ismer, hiszen ő hívott életre. Hogy is ne tudná,
hogy mi a legjobb a számomra? Terve van velem és terve van veled
is, és ez a terv a lehető legjobb. Hogy ezt elfogadjuk, vagy sem, rajtunk áll, egy dolog azonban biztos: az Ő tervei sosem kudarcosak!
D. Nagy Bence

igazán „komoly” könnyűzenét
játszott, folyamatosan megtöltve a táncparkettet. Mint
mindig, a bőséges svédasztalos
étkeztetést ezúttal is a Gyula
Gasztro Party Service biztosította. Idén is volt sikeres
képző- és iparművészeti, valamit bor- és pálinka árverés, és
éjfél után tombolasorsolás
értékes nyereményekkel.
A KÉSZ 2013-ban is sokat
jótékonykodott, hangzott el
Dr. Pálmai Tamás beszámo-

lójában. A KÉSZ-díj és a
Sursum Corda-díj átadása
mellett az Önkéntes Ponttal
közösen támogatták a gyermekétkeztetést a „Hétkrajcár” programban, többszáz
mázsa fát szállítottak ki
békési rászorulóknak, bú tort, ruhát, élelmiszert,
könyvet, játékot, technikai
eszközöket juttattak sok családnak. Támogatták s idén is
fogják a Belencéres táncegyüttest, és a jótékonysági

tevékenységük felsorolása
ezzel messze nem teljes.
Az idei bál kiemelkedő
támogatottja pedig egy
huszonéves, pici babát nevelő,
családos békési fiatalember,
aki önhibáján kívül autóbaleset áldozata lett, és elveszítette a látását. A jótékonysági
bál bevételéből az ő gyógykezelését kívánják elősegíteni a
többi karitatív tevékenységük
folytatása mellett.
Zsombok Imre

Információs
szupersztráda épül
Jól halad a „Határtalan világ – Optikai hálózat
kiépítése a Békési Kistérség és Bihar megye
között” című projekt megvalósítása – derült ki a
napokban rendezett sajtótájékoztatón.

TISZTELT BÉKÉSI ÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGE!
Jó híreket hallani a szociális föld program kiterjesztéséről,
valamint az országos kiskert mozgalomról. Ezek akár nemzeti
közérdeknek is tekinthetők, mert fontos szerepet tölthetnek be a
családok önfenntartásában. Sokan emlékszünk még az egykor
igencsak széleskörű háztáji gazdálkodói életformára, amivel sok
család ki tudta egészíteni bevételeit. Ezért szerintem ajánlatos
volna egy olyan állami partonáló rendszer, amely akár minden
falusi önkormányzatnak bizonyos területű földalapot biztosítana
és elsősorban a gyümölcs- és zöldségtermesztést szorgalmazná. Ez
nem csak az önellátásban játszana szerepet, hanem hasznos, értéket teremtő közmunka is lehetne.
Ami pedig a kiskertek jövőjét illeti: itt is van tennivaló bőven.
Az üresen maradt porták lehangolóan szaporodnak országszerte,
gazdátlanul az enyészeté lesznek. Ugyanígy elszomorító látvány az
a sok száz vagy sok ezer hektárnyi föld, amit a be nem vetett házi
kiskertek adnak össze. Csakis tisztelettel lehetünk a kertekben hajladozó, fáradozó fiatal vagy idős kertbarátoknak, akik talán kedvet adnak a munkához másoknak is!
Szűcs László, Murony
A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával
nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség.
A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk.
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61.
Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

A projekt célja, hogy Békés,
Hajdú-Bihar és Bihar megye
térségében olyan távközlési,
szélessávú informatikai infrastruktúrát építsenek ki, amely
lehetőséget teremt arra, hogy a
kistelepüléseken lévő vállalkozások olcsón és hatékonyan
lépjenek ki a nemzetközi üzleti életbe, illetve a lakosok is
hatékonyabban tudják ápolni a
határokon átnyúló személyes
kapcsolataikat – mondta el
Izsó Gábor polgármester.
A projekt keretében 90 km
hosszú szakaszon 11 települést
ellátó korszerű optikai háló
épül ki 2014. december 31-ig.
Mindeddig hét településen
(Vésztő, Okány, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány,
Körösszegapáti, Berekböször-

mény) megtörtént a közösségi
pontok kialakítása, a központi eszközök telepítése.
A programot a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósítják meg az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap,
valamint Magyarország és
Románia társfinanszírozásával.
A pályázathoz a Békési Kistérségi Társulás 886.145,4 €
vissza nem térítendő pályázati
támogatást nyert, 95 százalékos támogatási intenzitással,
az önerő részt a pályázatban
részt vállaló kistérségi települések önkormányzatai biztosítják – ismertette Gyebnár Péter projektmenedzser. Sz. K.

5

2014. február 11.

Csak így érdemes
dolgoztam a városban, aztán
1995-ben adódott egy lehetőség, így átváltottam a kereskedelemre… Az elmúlt 30 évben
rengeteg barátra, ismerősre
tettünk szert Békésen.
– Mobiltelefon és fénykép.
Ennél jóval többrétű a tevékenységetek...
– Igen, fő tevékenységeink:
fotó, mobiltelefon, vezetékes
telefon, apró elektronika, szer-

Jelenlegi beszélgetőtársaim egy mindig mosolygós, kedves, közvetlen házaspár: Csáky József és
bájos felesége, Edit. Mindig türelmesek, segítőkészek és mindig a vevő érdekeit tartják szem előtt.
Józsi igazi régivágású úriember, Editke pedig
igazi hölgy. Szívesen beszélgetnek a hozzájuk betérővel, ám magukról már annál nehezebben.
miért éppen Békés? Én (Józsi)
békési kötődésű vagyok, illetve
a 80-as években diszkósként

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

– Jól lehet, ti Békéscsabáról
jártok át, mégis szerves részei
vagytok Békés életének. Miért
itt vállalkoztok?
– 1995-ben indítottuk el a
vállalkozást a mai K&H Bank
helyén, akkor még a Photo
Porst partnereként. 2005-ben
költöztünk át a mostani helyünkre, a Posta másik oldalára. Időközben a Photo Porst
(későbbi Photo Hall) hálózat
megszűnt, így néhány éve nevet változtattunk, most már
Foto GSM néven működünk.
1999-ben megnyitottuk a
Vodafone üzletünket is a
Múzeum téren, ami azóta is
sikeresen működik. Hogy

A Foto GSM üzlet munkatársai. Középen Csáky József, jobbra a felesége.

vizszolgáltatás. Próbálunk a
piaci igényeknek megfelelni.
Összeszokott csapattal igyekszünk a vevőket kiszolgálni. A
szerviz egyértelműen Józsi
dolga. A többi feladatot pedig
a kollektíva csinálja.
– Munka után édes a pihenés. Hogyan, mivel?
Józsi: Szabadidőmben, ami
elég kevés, a Borosgyáni I-es
tavon szeretek horgászni
kikapcsolódásképpen és focimeccsre járok. Ha nyer a csapat, jót szurkolok, ha veszít,
jót bosszankodok. Illetve szeretek zenét hallgatni, kimondottan rock zenét.
Edit: Nagyon szeretem a virágokat és a szabadidőm nagy
részét a gondozásukkal töltöm. Illetve a család, a gyerekek, a velük való együttlét jelenti számunkra a pihenést.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Somlyai Imre tűzoltó, a Baptista.Pont önkéntese.

Beteg kisfiún segített a Más-Kép Egyesület

VÍZBEN OLDÓDÓ VIZAMINOK
B6-vitamin
A B6-vitamin nélkülözhetetlen az anyagcsere-folyamatok
szabályozásában. Legfontosabb szerepe a fehérjék átalakulásában van, de részt vesz az anyagcseréjében, az idegrendszer
működésében, és fontos szerepet játszik bőrünk egészségében.
Hányinger csillapítására is alkalmazható.
Hiánya bőr- és nyálkahárya elváltozásokat, fokozott faggyúmirigy-működést, idegrendszeri panaszokat, vérszegénységet,
általános fáradtságot, levertséget okozhat.
Hiányát okozhatja egyoldalú táplálkozás, rendszeres alkohol-fogyasztás, és egyes gyógyszerek pl. hormonális fogamzásgátlók szedése. Mivel a táplálékból felvett B6-vitamin fel nem
használt része 2-3 órán belül kiürül a szervezetből, ezért folyamatos pótlása szükséges.
Napi ajánlott mennyisége: kb. 1,7-2 mg, de ez jelentősen
függ a fehérje-beviteltől. Általában nagyobb dózisú szedése sem
okoz túladagolást. Várandós és szoptató kismamáknak nagy
dózis hosszan tartó fogyasztása (napi 20 mg felett) az újszülöttben piridoxin-függőséghez vezethet.
Természetes forrásai: hüvelyes zöldfélék, teljes kiőrlésű
gabonafélék, élesztő, tojás sárgája.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Jobb adni, mint kapni – ez az elv vezette a békési Más-Kép Egyesület vezetőségét, amikor január
24-én megajándékoztak egy 12 éves beteg fiút.
ahol egy súlyos és igen lassú
felépüléssel járó ritka betegséget állapítottak meg nála. Danika gerinctől lefele nem tudja mozgatni a végtagjait.
– Dani november 11-e óta
már itthon erősödik, és önállóbb mozgásában, felépülésében hasznos lehet a Szilágyi
család által felajánlott elektromos rokkantkocsi – mondta el
Farkas Mihály, a Más-Kép
Egyesület elnöke.
Az átadó ünnepségen Vári
Lászlóné, a Reményhír Intéz-

Czinanó Tihamér az egyesület elnökhelyettese szomorúan közölte, hogy hosszú betegség után elhunyt közös jó
barátjuk, Szilágyi Pista bácsi.
Mint elmondta, a haláleset
után a családtagok azzal a nemes gesztussal keresték meg
őket, hogy segítsen az egyesület megfelelő személyhez eljuttatni Pista bácsi elektromos rokkantkocsiját.
A 12 éves békési Balogh
Danika tavaly október elején
került a szegedi klinikára,

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Ismerkedés az új járművel.

mény Eötvös József Általános
Iskola intézményegység-vezetője ajándékkosarat nyújtott
át a Daninak, akit korábbi
diáktársai műsorral is köszön-

töttek. Balogh Tibor, az apuka köszönetét fejezte ki a Szilágyi család és a Más-Kép
Egyesület segítségéért.
Lakatos Gyula

A megszokottnál is fergetegesebb hangulatban, de a
korábbiaknál valamivel szerényebb érdeklődés mellett
rendezték meg a Békési
Kertbarátok Kör szezonnyitó rendezvényét.
A Dübögő étteremben tartott ebédre így is nyolcvan személy látogatott el, ami a 35-40
fős klubtagság kétszerese. A
rendezvény jó hangulata mindenekelőtt a zenész Petneházi
Gézának köszönhető, aki
örökzöld slágerekkel szórakoztatta a publikumot. Rekordszámú pár lejtett táncot a parketten, hogy „ledolgozza” az
igencsak kiadós ebédet. A
közös nótázás sem maradt el.

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

Megkezdték a szezont a kertbarátok

De ezt megelőzően még
Szabó Imre klubelnök kért
szót. A mögöttünk hagyott
évvel kapcsolatban kiemelte,
hogy részt vettek a dánfoki
környezetrendezési akcióban,

termékeikkel népszerűsítették
a hobbikertészkedést a Madzagfalvi Napokon és szakmai
kirándulásra utaztak Hódmezővásárhelyre, az Alföldi Állattenyésztési és Növényter-

mesztési Napokra. Az idei tervek között – kellő érdeklődés
esetén – az egri kertbarátokkal
való kapcsolatfelvétel szerepel.
Szabó Imre, aki már 2002
óta vezeti az idősödő tagságú
Kertbarát Kört, hozzátette:
kívánatos volna a fiatalítás.
A szervezet célja, hogy rendezett kertjeikkel példát és
mintát adjanak a többieknek, és ennek érdekében havonta (mindig az utolsó szerda délutánján) tartanak
klubfoglalkozást a Nyugdíjasok Házában. A Kertbarát
Kör éves tagsági díja jelképes és évek óta változatlan,
mindössze 1000 Ft.
Szegfű Katalin

SEGÍTSÜNK TÉLEN IS!
A jó idő elmúltával bekö- lakosságot, hogy amennyiszöntő hideg, a 0 fok alatti ben téli krízishelyzetet tahőmérséklet kemény próba pasztalnak, jelezzék a Békés
elé állítja az utcán élőket és Városi Szociális Szolgáltató
a tüzelő nélkül, lakásukban Köz pontnál a tragédiák
egyedül élő idős embereket. megelőzése érdekében. KríA téli hideg idő beálltával ziskezelés keretében szállást,
veszélyben vannak a hajlék- meleg ételt biztosítunk a
talanok és a fűtetlen lakás- rászorulók számára. Na ban élők. Figyeljünk oda gyobb figyelmet fordítunk
rájuk, működjünk együtt a az egyedülállók és idős
rendőrséggel, az önkormány- emberek rendszeres látogazattal, a Családsegítő és tására és ebben együttműGyermekjóléti
Szolgálat ködnek a társ rendvédelmi
munkatársaival! Kérjük a szervezetek dolgozói is.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
A Fáy utca elején, négylakásos tömbben
szépen felújított lakás eladó vagy kertes
házra cserélhető. 70/94-54-869.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Hosszú ház két család részére is alkalmas, központi gázfűtéssel eladó. Érd.: 66/
643-342, 70/222-10-48.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Nagykertben téglaépítésű nyaraló eladó.
Havi részletfizetés lehetséges, szobabútort, jószágot beszámítok. 20/800-86-71.
Békésen összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Békésen igényesen kialakított 3 + 2 félszobás, központi gáz- és vegyestüzelésű
családi ház eladó. Érd.: 30/411-08-57.
70 m2-es egyedi mérőórás, felújított,
összkomfortos lakás az Ady lakótelepen
eladó. Érd.: 30/730-13-97.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
eladó. Érd.: 30/27-45-059.
Fáyn földszinti, 1+2 félszobás lakás
felújítva, azonnal költözhetően eladó. Tel.:
30/518-07-28.
Békésen III. emeleti, középfekvésű, kétszobás, erkélyes, redőnyös, egyedis lakás
áron alul eladó. Tel.: 30/448-44-02.
Mezei utcában ház sürgősen eladó. Tel.:
30/442-79-47, 30/632-62-34.
Háromszobás kertes ház áron alul eladó.
70/944-67-75.
Falusi ház igényesnek, beköltözhetően
eladó. Új alsóépületek, gyümölcsös. Tel.:
30/355-74-29.
Szabó D. u. 36. számú ház eladó. Érd.:
30/259-32-95.
Kamuton vállalkozásra is alkalmas, több
helyiségből álló, jó állapotú, háromszobás
kertesház eladó. Tel.: 20/933-15-13.
Békéscsabán Penza lakótelepi kétszobás,
összkomfortos, erkélyes, emeleti lakásomat elcserélném kisebb kertes házra. Tel.:
20/933-15-13.
Két + félszobás ház eladó a Kispince u.
5/1. szám alatt. 70/771-45-29.
Háromszobás, fürdőszobás családi ház
1130 m2 telken eladó. Fűthető csempekályhával és konvektorral. Tel.: 66/410-323.
Borosgyánban, közel a kövesúthoz 100
m2-es, jó állagú tanya eladó. Békési kis
házra cserélhető. Érd.: 70/20-81-454.
Békésen a Tárház u. 36. alatt egyszobás
kertes ház eladó. Üzenetét tegye a postaládába.
Tarhos, Petőfi u. 37. alatti ház eladó. Érd.:
30/259-32-95.
Békés, Kölcsey u. 74. sz. alatti ház eladó.
Érd.: 30/259-32-95.
Békésen mezőgazdasági épület eladó.
Érd.: 70/773-29-56.
Csabán, a Penza lakótelepen kétszobás,
összkomfortos, erkélyes lakás eladó. Tel.:
30/355-74-29.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház eladó. Tel.:
66/412-070, délután.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, amerikai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em.
28. lakás. Összkomfortos, két szoba, nagy
konyha, nagy erkély, rácsos lezárt rész.
Ár: megegyezés szerint. 30/851-52-15.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. 30/981-35-01, 70/933-70-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.

Apróhirdetések
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes- és gázfűtéssel,
művelhető kerttel eladó vagy cserélhető
első emeletig. Tel.: 66/417-560, este.
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1.
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Telefon: 70/554-94-24.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827.
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagyerkélyes,
teraszos földszinti lakás eladó vagy lakásra cserélhető frekventált helyen. Értékkülönbözettel. Tel.: 20/383-41-45.

Közlekedési balesetet szenvedett, megsérült? Nem kapott
megfelelő kártérítést? Segítünk
Önnek! Hívjon, tájékoztatom.
Telefon: 30/99-83-981.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz és gázóra. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231.
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál
eladó vagy békési lakásra cserélhető. 30/
514-04-68.
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90.
Békésen a belvárosban négyszobás családi ház, két generáció részére eladó, vagy
kisebb házra cserélném. 30/377-53-10.
Kamuton horgásztó tulajdonrész eladó.
Tel.: 70/27-10-532.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Balaton déli partjától 30 km-re Pamuk
községben (Somogy megye) komfort
nélküli családi ház sürgősen eladó. 150
ezer Ft. 30/377-53-10.
Rosszerdőn hétvégi ház 600 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
Állattartásra alkalmas, gázfűtéses ház
eladó 1,1 millió Ft-ért. Kecskeméti u. 51.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dánfokon hétvégi ház sürgősen eladó.
Gáz, villany, víz van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 20/217-82-84.
Táncsics u. 8. szám alatt rági típusú
családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
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, összkomfortos ház eladó. Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és félszobás, összkomfortos családi ház garázszsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen
eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Szélső utca 49. szám alatt 5,5 millió Ft-ért
ház eladó. 30/239-22-95.
Két utcára nyíló telken kétszobás, nagykonyhás, összkomfortos ház eladó. Irányi
u. 46. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 30/55-66020, 66/634-570.
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/580-86-44.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 70/945-95-59.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.

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: FEBRUÁR 18. KEDD 12 ÓRA.

A Móricz Zs. utcában 105 m -es 2,5 szobás téglaház melléképülettel eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 66/414-193, 30/7447-345.
Kétszobás, nappalis, fürdőszobás vegyestüzelésű és gázkazános családi ház eladó
melléképülettel és garázzsal. Irányár: 7,9
millió Ft. Érd.: 20/943-09-36.
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INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady E. utca 12-ben 2. emeleti háromszobás, 64 m2-es lakás eladó vagy azonos
árban kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5
millió Ft. Érd.: 20/326-79-26.
130 m2-es összközműves családi ház
nyugodt helyen eladó. Gáz + központi
fűtéses. Garázs, melléképületek. Kisebbre
csere érdekel. Ár: 9 millió Ft. Érd.: 70/
208-14-54.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Különbejáratú kétlakásos kertes ház
eladó a Petőfi utcán. Irányár: 12 millió Ft.
Érd.: 20/331-69-82.
KIADÓ INGATLAN

Vásárszélen egyszobás lakás hosszútávra
kiadó. Kaució szükséges. 70/264-68-95.

KERT
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Utánfutó műszakival, villanymotorok, szivattyúk, IFA új fékbetétek, H hajtókar csapágyak, hidraulika csövek eladók. Tel.: 66/
412-862.
4 db 195Rx14C téli gumi 6000 Ft/db áron
eladó. 20/93-93-211.
4 db R 13as használt téligumi felnivel
eladó. 30/727-89-39.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.:
20/228-58-66.
Simson Star eladó. 30/260-54-21.
Könnyű járású 6 mázsás lovaskocsi
eladó. Ár: 60 ezer Ft. 30/85-81-911.

ÁLLAT
Malac és vágni való kisgalamb eladó. Tel.:
30/433-79-89.
2 db malacot vagy süldőt vennék. Tel.:
70/282-79-82.
200 kg körüli sertés eladó. Tel.: 66/634715, 70/227-44-31.
170-180 kg-os hízó eladó. Borosgyáni u.
10. 70/284-56-62.
30-50 kg-os süldőket keresek megvételre.
Tel.: 20/331-30-09.
Kétéves póni kanca családi okok miatt
ingyen elvihető. Tel.: 30/228-23-70, 30/
594-81-95, 30/515-19-89.
Malacok eladók. Érd.: reggel-este a
Munkácsy u. 5. szám alatt.
Napos csirke eladó. Raktár u. 24. 70/88193-00.
2 db Sicu 3 éves felnőtt szuka kutya
eladó. 30/260-54-21.
Húsjellegű hízók eladók. Érd.: 30/259-32-95.
40 kg-os süldők eladók. 66/412-498.

TÁRSKERESÉS
38 éves független férfi komoly kapcsolatra
keres 25-38 éves vékony hölgyet. Tel.:
20/35-59-628.
176/66 járókeretes, de másképpen egészséges, gyermektelen, diplomás, határozott
férfi jó anyagiakkal helyes, kedves, alkalmazkodó, vallásos feleséget keres. Tel.:
30/97-65-061, 17-19 óráig.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Nyugdíjas férfi napi 4 órában kisebb kőműves, udvaros vagy kertrendezői munkát
keres. Tel.: 20/326-79-26.
Diplomás szociális munkás házi segítséggyújtói munkát keres. Tel.: 70/70-11-273.
Nem dohányzó, nem italozó, megbízható
rokkantnyugdíjas nő délutáni 3-4 órás
munkát keres. Bevásárlást, takarítást,
ápolást. Érd.: 66/412-942, 70/20-81-454.

EGYÉB
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81.
Teatűzhelyet, sparhertet, 80 literes jó
állapotú villanybojlert vennék. Kecskeméti
u. 51.

40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Mogyorófán termett tisztított mogyoró
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Nagy oxigénpalack üresen eladó Békésen.
Tel.: 70/776-40-61.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Brevi tipusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
Eladó íróasztal ráállított polccal (120x250
cm). Cserélhető szép állapotú mikróra.
Irányár: 12 ezer Ft. Tel.: 30/47-69-380.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/43379-89.
Minden feleslegessé vált lomot ingyen elszállítok. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó: szobabútor, kis üvegesszekrény, 2
db fotel, kihúzható kanapé, heverő, számítógépasztal, kis íróasztal, csillár, tükrös
szekrény, hármasablak beüvegezve, ruhásszekrény, Suzuki motortartó gumibak.
30/377-53-10.
Eladó: szobaantenna, autó ködlámpa, HP
nyomtató patron nélkül, irodai nyomtató.
50-es munkásruha, 48-as munkavédelmi
bakancsok, 47-es acélbetétes gumicsizma, légpuska. Érd.: 30/260-54-21.
Háromrészes megkímélt szekrénysor,
heverő, 2 fotel eladó. Érd.: 66/643-342,
70/222-10-48.
2 db akácfarönk, üveges ablakszárny, 2
db gázpalack eladó. Tel.: 66/417-228, 70/
561-87-43.
Eladó egy folyton égő kályha új állapotban.
Irányár: 40 ezer Ft. Tel.: 30/322-18-69.
Kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő
eladó. Tel.: 70/27-10-532.
Eladó: 2 db tolóajtós szekrény, ami műhelyben vagy konyhában használható, gázos átfolyós vízmelegítő. 30/229-09-74.
Csicsóka frissen szedve étkezésre és
továbbszaporításra nagyobb tételben is
eladó. 30/66-88-978.
Új elektromos kerékpár eladó gyári papírokkal és garanciával. Ár: 80 ezer Ft.
Érd.: 20/338-45-87.
Lakossági vashulladék ingyen elszállítható. Békés, Zöldfa u. 4. 20/536-69-00.
Elektromos rokkantkocsi eladó. 30/59069-38.
Garanciális Varta akkumulátor 88Ah/12V
20 ezer Ft-ért eladó. 20/93-93-211.
1,5-2 éves kislányra szabadidőruhák, polár kardigán megkímélten eladók. Ugyanitt
20-as bőrcipő is. Érd.: 70/572-68-98.
2x4 méteres piaci sátor árnyékoló ponyvával eladó. 20/93-93-211.
Kisméretű vegyestüzelésű kályha 15 ezer
Ft-ért eladó. 30/85-81-911.
Minőségi, válogatott dióbél eladó. 2000
Ft/kg. 30/85-81-911.
Eladó: 2 db férfi kerékpár, kismotor, B-30as tégla, kerítésdrót. 70/771-12-34.
Kisbálás gyepszéna eladó. Tel.: 70/22700-63.
Eladó Mongoose Subject 2012-es BMX
kerékpár. Háromhónapos, hibátlan állapotban, tartozékokkal. Irányár: 43 ezer Ft. Érd.:
70/280-44-31.
Egy szezonban használt szieszta kerámiabetétes gázkályha eladó. 20/77-597-25.
Hello Kittys matricák és Tini Nindzsa kártyák eladó. Kopasz u. 23. 70/58-62-690.
Sorművelő és szántóföldi kultivátor,
lengyel ketteseke eladó. 66/412-498.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. 20/228-58-66.
Bontásból eladók konvektorok, kiskocsik,
malmi kocsik, cserép, kúpcserép, tégla,
lemez nagykapu, gázkémény, faanyagok,
gerendák, szarufák, 1000 l-es műanyag
tartály, ablakok, ajtók, lemez vaskályha 20
ezer Ft-ért. 20/472-96-58.
Tehéntej saját magyartarka tenyészetből.
Kikötő u. 5. 30/492-49-40.
Eladó egy teljesen felújított centrifuga 12
ezer Ft-ért. Érd.: 70/208-14-54, 412-942.
7 mázsa takarmány (búza és kukorica)
eladó Irányár: 40 ezer Ft. 70/208-14-54.
Pécs és Békés között rendszeresen járó
sofőrt keresek. Tel.: 70/242-83-38.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó vagy elcserélhető egy modern, jó
állapotú ágyazhatós sarokülőgarnitúra 40
ezer Ft-ért. Kis robogó csere érdekel. 70/
208-14-54.
A Mezőberényiek Horgász Egyesülete értesíti a tisztelt tagságot, hogy február 22én 14 órai kezdettel éves taggyűlését tartja az egyesület székházában (Mezőberény,
Petőfi u. 8.). Minden jelenlegi és leendő
horgásztárs részvételére számítanak.

65 éves a könyvtár
Digitális szolgáltatást is nyújtanak
Ebben az évben ünnepli
alapításának 65. évfordulóját
a békési könyvtár, amely
2010 óta Dr. Püski Sándor
békési születésű könyvkiadó
nevét viseli.
Tevékeny év lesz 2014, és a
programok lebonyolítását segíti a „Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásában”
című pályázat is, melyen 20,1
millió Ft-ot nyert az intézmény. Erdősné Sági Mária
igazgató elmondása szerint a
projekt célja, hogy a pályázattal érintett iskolákba járó
gyermekek, diákok közül minél nagyobb arányban vegyenek részt a tanórán kívüli kulturális, ismeretszerző, művészeti tevékenységekben. Kiemelt cél továbbá a könyvtár,
az olvasás népszerűsítése szakkörökön, témanapokon, témaheteken, vetélkedők során.
Idén is lesz továbbá internethasználó tanfolyam, melyre elsősorban idősebbek szoktak jelentkezni. A digitális

korszakot jelenti az is, hogy a
legújabb informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a
könyvtár honlapjáról számos
információ beszerezhető az
intézményről, sőt egyes esetekben magát a szolgáltatást
is igénybe veheti a tisztelt
olvasó – hangsúlyozta az igazgatónő.
Előkészületben van a Jantyik
Mátyás Múzeum által kiadott
Békési Téka sorozat digitalizálása, amelynek a könyvtár honlapján elérhető lesz.
Folyamatos a „Könyvet
házhoz” szolgáltatás, amelyet
az időskorú és a mozgásukban
korlátozott emberek igényelhetik, térítésmentesen.


Ötezren kaptak
élelmiszersegélyt
Február elején 11400 kg
lisztet, 10560 kg kristálycukrot, 6720 kg négytojásos orsótésztát, 1620 liter étolajat és
1800 kg instant kakaóport
osztottak szét Békésen.
Összesen több mint 5000 rászoruló személy részesült a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával ide érkező élelmiszersegélyből.
Békés Város Önkormányzata a jogosultsági szempontokat figyelembe véve, a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álló adatok alapján, illet-

ve a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ, a nyugdíjas szervezetek, civil szervezetek, egyházak, és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
által korábban leadott adatokból állította össze a segélyezettek körét. Adományt a létminimum közelében élők és a
kisnyugdíjasok kaphattak.
Az élelmiszersegély szállításában Balázs László önkormányzati képviselő (vállalkozó) segített, aki ingyenesen
hozta el a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Vésztőn található telephelyéről a kiosztott
élelmiszereket.
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Békésre került
Hepp Ferenc íróasztala

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

TAVASZI
KÉSZÜLŐDÉS

A névadó unokája, a legifjabb Hepp Ferenc írja alá az adományozásról szóló dokumentumot. Háttérben a falra vetítve Dr. Hepp Ferenc és
a tavaly elhunyt fia fényképe.

asztala. Mint ismert lehet, a
békési születésű, nemzetközileg elismert sportvezetőnek, a
kosárlabdasport hazai megteremtőjének, Dr. Hepp Ferencnek a nevét 1986-ban
vette fel városunk egyik általános iskolája, amely azóta is
a sport, ezen belül a kosárlabda helyi fellegvárának számít.
Az iskola ápolja Dr. Hepp
Ferenc emlékét, és a vezetés a
családdal szoros kapcsolatot
ápol. A Hepp család ezért

kapjon elhelyezést. Az átadó
ünnepségen Mester Péter, a
városvédők elnöke emlékezett
Dr. Hepp Ferencre és tavaly
elhunyt fiára, aki mindig
örömmel látogatott Békésre.
Az ünnepségen megjelent továbbá Dr. Jakabházyné Mező
Mária, a Magyar Olimpiai
Akadémia főtitkára is.
A kosárlabda bemutatóval
véget ért rendezvényt Deákné
Domonkos Julianna igazgató
és a tanári kar szervezte meg.

A Békési FKC tavaszi
hazai meccsei
Február 17. hétfő Békési FKC-Eger
Március 1. szombat Békési FKC-Nyíregyháza
Március 14. péntek Békési FKC-Törökszentmiklós
Április 12. szombat Békési FKC- Kecskemét
Május 3. szombat Békési FKC-Pick Szeged II.
Május 17. szombat Békési FKC-Hajdúnánás
A mérkőzések helyszíne a városi Sportcsarnok. A felnőtt
mérkőzések 18 órakor kezdődnek, előtte 16 órától az ifik
játszanak. Hajrá Békés!

Amennyiben az időjárás is
engedi, lassan lehet tervezgetni a horgászatainkat. Eddig
igen enyhe telünk volt és
január első felében a bátrabb
horgászok jó fogásokkal dicsekedhettek. A nyári bevált
szerelékkel fogdosták a horgászok egymásután a szebbnél
szebb pontyokat. Ez igen ritka jelenség, általában ebben
az időszakban a vizeket jég
fedi és a horgásznak nincs sok
kedve a lékpecához. Persze
mindenkit óvnék a lékhorgászattól, ami kimondottan veszélyes sport!
Még nem múlt el a tél, sokszor átéltük már, hogy megtréfált a későn érkező hideg.
Mindenesetre a tavasz szeleit
érezve, elkezdhetjük a felkészülést. Én legelőször is az
előző évi elhasználódott horgászzsinórjaimat az orsók
dobjairól leszedem és újra cserélem. Pótolni kell horgokat,
ólmokat, forgókat, hogy ne az
első horgászatkor jöjjön elő
ezek hiánya, ne okozzon kellemetlen meglepetést.
Ha pedig már mindet kicseréltünk és frissítettünk,
nincs más dolguk, mint hogy
várjuk a tavasz első bevetéseit.
Szekerczés Sándor

A Hepp iskola csapata jutott
az országos elődöntőbe
A közeli napokban rendezték meg a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskolában a „Játékos sportverseny” elnevezésű
versenysorozat megyei döntőjét. A rendezvényen két bé-

késcsabai, két gyulai, egy
orosházi és egy szarvasi csapat
vetélkedett a házigazda iskola
csapatával. A 2-3-4. osztályos
fiúk és lányok kilenc játékban
mérték össze tudásukat. A

feladatok az iskolai testnevelés
mozgásanyagára épülnek.
Látványos küzdelemben a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
csapata az első, a gyulai 5. sz.
Ált. Isk. csapata a második

helyet szerezte meg. Így megyénket ez a két csapat képviseli az országos elődöntőn,
amelyet február végén rendeznek Jász-Nagykun-Szolnok
megyében.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 12-25. KÖZÖTT
Február 12. szerda 16.30
Irodalmi Svédasztal Klub. Terítéken Maupassant: Gömböc című műve. Háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes tanár.
Könyvtár

Február 20. csütörtök 14:30
Ünnepi tisztelgés Irányi Dániel születésnapja
alkalmából. Szervezi a Városvédő és -Szépítő
Egyesület.
Városháza udvara

Február 15. szombat 14-16 óra
Házaspár Klub. Téma: Házasságápolás –
Elszántan a házasságért. Előadó: Beke László.
Gyermekfelügyeletet biztosítanak.
Baptista Imaház kisterme (Teleki u. 39.)

Február 20. csütörtök 17 órától
„Aztékok földjén jártunk” címmel Takács Ernő
és Takács Ernőné képes beszámolója mexikói
útjukról.
Könyvtár

Február 15. szombat 15 és 18 órától
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény szalagavató ünnepsége.
Kulturális központ

Február 21. péntek 16-18 óra
Sütő-főző szakkör. Téma: süti nyalóka készítése.
A részvétel ingyenes, de előzetes bejelentkezés
szükséges a helyszínen.
Kulturális központ

Február 17. hétfő 18 óra
Békési FKC-Eger bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
Február 18. kedd 8-11óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Hajnal István Idősek Otthona
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örvend, hogy ezek meg nem tudtak honosodni, tekintve, hogy az üzenet nem is dróton megy, de nem ám, villámon meg végképp nem. Az elektronikus levél (ami ugye
a pontos fordítás lenne) olyan hosszú forma,
hogy mire begépelném, a boríték már be is
zárna. Úgyhogy ímélt ejtünk, de még mindig e-mailt írunk – bár a Magyar Nyelvtudományi Társaság irataiban következetesen
ímél szerepel, s a magánéletben én is így
írom. Nono, mondják a törvénytisztelők, és
nem alaptalanul, ugyanis az MTA Nyelvtudományi Intézete határozottan az egybeírás
ellen foglal állást (pedig angolul néha egybe
is írják), az ímél náluk szóba se kerül. A
józan ész nevében talán fel kellene keresnünk a magas nyelvi fórumokat egy körímélben/kör-e-mailben, vagy egyszerűen
csak küldjünk… egy levelezőlapot.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Február 19. szerda 18 óra
„Zöld fejek” klub. Téma: A napenergia hasznosítása.
Kulturális központ
Február 20. csütörtök 14 óra
Kecskeméti Gábor Emlékkonferencia. Szakmai
előadások, tapasztalatcsere.
Kulturális központ

Február 21. péntek 17 óra
„Fotópoézis” – az idén 20 éves békéscsabai Márvány Fotóműhely kiállítása.
Kulturális központ
HÉTVÉGE

Horgász
szemmel

Olyan kellemesen befészkeltük magunkat a latin betűs írásunkba, hogy néha észre
se vesszük, ha szűk vagy épp túlságosan tág
ez a fészek. Az új átvételeket ugyanúgy
írjuk, ahogyan a magyar nyelvbe kerültek,
tekintet nélkül a kiejtésre – aztán évek
múltán, akár a fent említett fészekben a
szálak, szépen eligazodnak a dolgok, s lesz a
scannerből szkenner, a frigiderből frigó (sőt:
hűtőszekrény), de azt a polgártársat azért
megnézném magamnak, aki komputert ír
vagy emleget. Azaz ami illeszkedik az írott
komfortzónánkba, az változatlan marad,
ami nem, azt a nyelvtársak addig csűrikcsavarják, amíg valami elfogadhatót nem
kapunk belőle. Van aztán az a probléma,
hogy az egyszerű kismagyar honleány már
ezredszer írja le azt, hogy e-mail, és váltani
szeretne. A drótposta és a villámposta olyan
erőltetett forma, hogy tesztelőnk csak

HÉTVÉGE

örömmel hozta el a névadó
míves íróasztalát, hogy az
iskola közösségi termében

KEDVES NYELVTÁRSAK

HÉTVÉGE

A család adományából Békésre került az iskolanévadó
Dr. Hepp Ferenc egykori író-

Egy nyelvet beszélünk

Február 22. szombat 11 óra
Békési TE I. – Celldömölk Extra Ligás és
Békési TE II. – Szentes NB II-es bajnoki
asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok

Február 25. kedd 17 óra
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja.
Beszédet mond: dr. Csiby Miklós főorvos, az
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság tagja. Koszorúzás.
Forradalmi Emlékmű
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