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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Szívesen
emlékszik saját
szalagavató/gombtűző
ünnepségére?
18%
Nem volt
ilyenben részem.

18%
Nem.

64%

Új testvérvárosa van Békésnek
Ünnepélyes keretek
között Lengyelországban írták alá a Békés és
Myszków közötti megállapodást, mellyel a
két település testvérvárosi partnersége február 7-én kezdetét vette.

Igen.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

A felek mintegy másfél évvel
ezelőtt vették fel a kapcsolatot
egymással. A két város vezetése

azóta látogatások során személyesen ismerkedett a másik féllel. Kölcsönösen határoztak a
tesvérvárosi kapcsolat hivatalossá tételéről, amely a közelmúltban a „Támogatók Díjátadója” elnevezésű rendezvényen
történt meg Lengyelországban,
tudtuk meg az önkormányzat
sajtóreferensétől. Izsó Gábor és
Włodzimierz Zak polgármesterek szorgalmazták a településeken működő oktatási intézmé-

nyek, civil szervezetek, kulturális- és sportegyesületek együttműködését. Ezek segítségével
alakulhatnak ki kapcsolatok a
békési és a myszkówi polgárok
között. Konkretizálták, hogy a
Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület – melynek Békés

Város Önkormányzata is a
tagja – által életre hívott, rövidesen sorra kerülő turisztikai
konferencián megjelennek a
lengyelek is.
A cseh-szlovák-lengyel határtól nem messze lévő, 32 ezer
lakosú, régióközpontként is-

mert Myszkówban az ipar igen
jelentős, sokan foglalkoznak
például bőrcipők gyártásával.
Mint ismert lehet, városunknak Gyergyószentmiklós
és Magyarittabé mellett ez
már a harmadik testvérvárosi
kapcsolata.

Lapunk elé…

Városi farsangra készül a
kulturális központ. A március
elsejei esemény részeként
helyi termék fesztivált és
vásár rendeznek, de ugyanezen a napon keresik a város
legfinomabb fánkját is.
Feltűzték a szalagokat és
a gombokat városunk két
középiskolája végzőseinek.
Mindezekről olvashatnak lapunkban.

Civil országjárás Békésen
A CIVIL ÖSSZEFOGÁS FÓRUM (CÖF) 120 állomásos
civil országjárása Békésre érkezik. Ennek keretén belül vár
minden kedves érdeklődőt egy jóízű beszélgetésre
Dr. Pálmai Tamás, a KÉSZ elnökségi tagja
MÁRCIUS 5-ÉN, SZERDÁN, 18 ÓRÁRA
a békési kulturális központ kápolnatermébe.
Beszélgetőpartnerek:
DR. KISIDA ELEK nyugalmazott sebészprofesszor, az
1956-os forradalom volt harcosa, a Százak Tanácsának tagja
és FOLTÁN LÁSZLÓ kenu olimpiai- és világbajnok.
Az országjárás hungarikum, és célja, hogy a civil szférából
összegyűjtse a Nemzeti Társadalmi Szerződéshez
szükséges véleményeket és ajánlásokat.
E szerződés a Kárpát-medencei magyarok véleményén
alapul és ajánlás a mindenkori országvezetés számára.

Testnevelők szakmai tanácskozása
lált és moderált rendezvényen
Farkas Márta, a MOB szakmai
főmunkatársa a sportiskolákról adott áttekintést, majd dr.
Fest Sarolta, testnevelőket
oktató főiskolai tanár arról
értekezett, hogy a testtartási
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Szakemberek előadásaival, elsősorban helyi általános- és középiskolai testnevelők jelenlétében rendezték meg február 20-án a
Kecskeméti Gábor néhai
tornász olimpikonnak emlé-

A felvételen balról jobbra Farkas Márta, Vámos László, Csirkés Zsolt
és Harangozó Imre.

ket állító konferenciát a
nevét viselő kulturális, sport
és turisztikai központban.
A Vámos László tanácsnok
és testnevelő tanár által kita-

hibák felismerésével és javításával kapcsolatban a testnevelőknek milyen felelősségük
van. A Semmelweis Egyetemen tanársegédként oktató

Csirkés Zsolt újszerű megközelítésben beszélt a bemelegítés fontosságáról. Üde színfoltként hatott Harangozó
Imre tanár-néprajzkutatónak
a néptáncról, mint mozdulatbéli anyanyelvünkről tartott,
vetítéssel kísért érdekes előadása. A szakember elmondta,
hogy a magyar mozgáskultúrát megtestesítő néptánc a
testnevelés egy formája lehet,
amely a táncosnak egészséges
nemi identitást ad, egyben a
magyar nemzethez tartozás
érzését is elmélyíti. Az előadások sorát Csaszni László, a
Békés Megyei Diáksport Tanács elnöke zárta. A megyei
diáksport mozgalomról elmondta, hogy a 7-19 éves korcsoport mintegy harmadát
tudják megszólítani és versenyeztetni. Nekik nem pusztán
sportélményeket adnak, hanem hitük szerint lerakják egy
egészségesebb felnőtt társadalom alapjait is.
Sz. K.

Aláírták a régióközponttá válás szerződését
Békés lesz a dél-magyarországi és az erdélyi területeket magába foglaló régió központja fiú kézilabdázásban a Nemzeti Kézilabda Akadémia
partnereként. Erről a szerződést február 14-én
írták alá a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában.
A partnerség valójában a
Békési Férfi Kézilabda Kft. és a
Nemzeti Kézilabda Akadémia
(NEKA) között jött létre.
Utóbbit Békésen Mocsai Lajos
főigazgató, a felnőtt férfi nemzeti válogatott sikeres szövetségi
kapitánya képviselte. A szakember kiemelte, hogy a NEKA

célja egy minden korábbinál
tudatosabb tehetségkeresés és nevelés. A régióközpontokban
olyan gyerekeket edzenek majd,
akik nem hobbisportolók, nem
sportiskolások, hanem elkötelezték magukat a kézilabda versenysport iránt. Az akadémisták körében folyó magas szín-
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Új testvérvárosunk van.
Izgatottan várjuk, miképpen
valósul meg a békési és a
lengyel myszkówi lakosság
közeledése egymáshoz.

Mocsai Lajos Békésen.

vonalú szakmai munkát a
NEKA ellenőrzi majd.
Folytatás a 3. oldalon

Fánkverseny és
helyi értékek a
Békési Farsangon
Az Életfa Kulturális Alapítvány és a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ Békési Farsang elnevezéssel kulturális
értékekre alapozott helyi termékek fesztiválját és vásárát szervezi március 1-én, szombaton.
A 10 órakor kezdődő szakmai napon előadások lesznek a
Békési Értéktárról, a szociális
szövetkezetek szerepéről. Bemutatják, hogy működik a
gyakorlatban egy helyi pénz, a
Bocskai Korona. Szó esik
továbbá a közösség erejéről, a
falvak és városok együttműködéséről, Békés és környéke
kiskertjeiről, végül pedig a

kultúra és vidékfejlesztés kapcsolatáról, és a helyi
közösségek forrásszerzési lehetőségeiről. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött, amely lehetséges a következő honlapon: www. bekesikultura.hu.
A Békési Farsang 16 órától
helyi jellegű termékek és hagyományos mesterségekhez köthető tárgyak, eszközök bemutatásával és vásárával folytatódik az
új aulában. Mesterség-bemutatók, fánksütés is lesz. A szervezők keresik Békés legfinomabb
fánkját. Nevezni egy tálca fánkkal és a recepttel lehet 14 óráig.

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

Érd: 06-30/365-7510
Nyilvántartási szám: 00777-2012

BÉKÉSI ÚJSÁG

2

2014. február 25.

A VARGA-HÁZ
A legutóbbi cikkemben ismertetett Kispince
utcai Varga-házzal szemben is van egy Vargaház, amely szintén népi építészeti értéket képvisel. A Kispince
utca 8. számú
gazdaházat
az
1800-as évek végén Varga Sámuel
jómódú gazdálkodó építtette. Sokáig élt itt Mucsi
Sándor néptanító,
miután elvette feleségül Varga Juliannát. A legutóbbi időkben Bakas István és családja, illetve
Andor Istvánné a tulajdonos. Örömmel írom
le, hogy a mostani tulajdonos, Tóth Szabolcs
vállalkozó teljesen felújíttatja az értékes építményt, jól lehet látni az aláfalazási munkálato-

BÉKÉSI KÜRTŐS FÁNK

kat, az új szigetelés elkészülését. Köszönjük
Tóth úrnak, hogy igyekszik megmenteni ezt a
népi építészeti értéket.
Az utcasorban
álló építmény háromtengelyes. Az
utcai homlokzaton jól megfigyelhető a mozgalmas
vonalú, barokkos
oromfal, ez ad sajátságos hangulatot a háznak. Az
oromfal alsó részén lépcsősen vakolt övpárkány húzódik. Az oromfalon téglalap alakú szellőzőnyílásokat figyelhetünk meg.
Ez a Varga-ház is hangsúlyos városképi jelentősége és népi építészeti értéke miatt megérdemli a helyi védettséget. Bíró György, városvédő

Akik ellátogatnak a március 1-jei városi far- tagra nyújtjuk, és kb. 10x10 centiméteres négyzesangra a kulturális központba, megnézhetik, hogy teket vágunk ki. A kürtőskalács sütőhöz hasonlahogyan készül a békési kürtős fánk. Természetesen tos, de annál jóval kisebb, fémből készült és nyekóstoló is lesz. Az egészen különleges módon les fánksütőnket átlósan helyezzük a tésztára, sarkait kissé meghúzzuk, vékészülő édességről Balog
gül a fánksütő fontos egyGáborné Egeresi Anna texben különleges részével, a
tilműves, a Nefelejcs
szatyinggal más szóval daEgyesület elnöke exkluzív
nóvia szalaggal a tészta
interjút adott lapunknak.
közepét többszörösen, átlóElmondta, hogy a kürtős
san lefogjuk. Közben a
fánkkal édesanyja, Egeresi
tészta alsó és felső része
Lászlóné ismertette meg,
szabadon marad, ez fog
aki Kati nénitől, az egykori
jobban megkelni a sütés
tarhosi Wenckheim grófi
birtok szakácsnőjétől tanul- Így néz ki a békési kürtős fánk. A sütemé- során. Így keletkezik a kürtős fánk különleges alakja.
ta. A recept, melyet a mai nyek között a különleges fánksütő látható.
napig használ, szintén ebből a jó pár évtizeddel A fánkokat egyesével sütjük ki a forró, jó minőséezelőtti időkből való. A grófságban dolgozó sza- gű olajban. Szép barnára sütjük, kb. 5 perc alatt.
kácsnő sokszor készítette ezt urainak, akiknek a A kisült fánk könnyen lecsúszik a sütőtől. Még
melegen hempergessük fahéjas cukorba.
fánkfélék közül ez a kürtős volt a kedvence.
Balog Gáborné Anna elmondta, hogy az a sütő,
Lássuk, hogyan készül a békési kürtős fánk.
Hozzávalók: 3 dl tej, 3 dkg élesztő, 3 evőkanál tej- amellyel ő dolgozik, évtizedek óta használatban van,
föl, 2 centiliter rum, 3 egész tojás, 3 dkg zsír és a szatyingot egyébként minden fánksütés alkalmával
annyit liszt, amennyivel rétestészta keménységű cserélik. Mivel a sütő egészen különleges darab,
tésztát kapunk. Elkészítés: a tejben az élesztőt fel- kevesen ismerik, megtudtuk, hogy a leírt tésztából
futtatjuk, hozzáadjuk a többi hozzávalót is és meg- hagyományos formájú csörögét is készíthetünk. Jó
gyúrjuk. Csak addig pihentetjük, míg egy kisebb magasra meg fog kelni. A csörögét is forgassuk meg
lábasban olajat forrósítunk. A tésztát ujjnyi vas- még melegen fahéjas porcukorba. Azonnal tálaljuk.

Ünnepi tisztelgés Irányi Dániel
születésnapja alkalmából
Visszatér az ősszel Békésre

Koszorúztak a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákjai.

rászművész által készített, és
1998. március 15-én felavatott

192. évfordulója alkalmából
történt. Mester Péter, a város-

védők elnöke köszöntése után
Bondár Emese a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola 5. osztályos diákja mondta el
Vörösmarty Mihály: Remény
s emlékezet című versét.
Az ünnepi szónok, Deákné
Domonkos Julianna, a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
igazgatója megemlékező beszédében először szintén Vörösmartyt idézte: „A múltat
tiszteld a jelenben, s tartsd a
jövőnek”. Majd az 1822. február 24-én született békési politikus életét és pályafutását
mutatta be, s méltatta.
Mint közismert, Irányi több
mint 20 évig képviselte városunkat az Országgyűlésben.
1903-ban már utcát neveztek
el róla, s 1945-ben emléktáblát
állított emlékére a nagyközség
vezetése a községháza falán.
Az ünnepi beszéd után a
politikus mellszobrát az önkormányzat részéről Tárnok
Lászlóné jegyző és Uhrin
Anna aljegyző koszorúzták
meg, majd a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola diákjai, valamint a Városvédő és -Szépítő
Egyesület képviselői. Zs. I.

Lakossági kérdőívezés
Békés Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-20130009 kódszámú „Békés Város
Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című pályázata
nyert. A projekt keretében lakossági felmérést fog tartani
az önkormányzat várhatóan
több témában. Ezúton kérjük
a tisztelt lakosság szíves
együttműködést a kérdések
megválaszolásában. A válaszadás minden esetben - a sze-

mélyiségi jogok védelmének
betartásával – anonim lesz.

/Békés Város
Önkormányzatának felhívása/

Szőke András
Idei rendezvényeit tervezgeti ezekben a hetekben
a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület tagsága, amely 2014-ben is
megtartja díjátadó ünnepségét (március 29-én a
Galériában), valamint a helyi értékekre alapozva
tavaszi és őszi nagyrendezvényeit.
A Szent György-napjához
közel eső, április 26-i Vigalom
és a szeptember 27-i, Szent
Mihály-nap jegyében tervezett Tökmulatság egyaránt
testközelbe fog hozni jónéhá-

nyat azokból a néprajzi és
gasztronómiai sajátosságokból, helyi értékeinkből, amelyek városunkat kiemelik a
többi Békés megyei település
sokaságából. A Vigalomra

Prohászka Béla, Venesz-díjas
és olimpiai aranyérmes szakácsmester jön Békésre, míg a
Tökmulatságra visszalátogat a
tavaly óriási sikerrel debütált
Szőke András filmes, aki ezúttal gyógymasszőri minőségében és a gyógynövények kiváló ismerőjeként is bemutatkozik a békési publikumnak.
Mindkét rendezvény helyszíne a Durkó utcai Békési Tájház és udvara lesz.
Szegfű Katalin

Százhatvanan kaptak
szalagot a „Mezgében”
Két gimnáziumi, két szakközépiskolai és két szakiskolai
osztály végzősei, összesen kereken 160 tanuló vesz búcsút
idén a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési oktatási egységétől. Nekik rendezték meg február 15-én a szalagavató ünnepséget a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A nagy
létszámú végzősre való tekintettel idén is két ünnepséget
tartottak. Mindkettőn felolvasták Izsó Gábor polgármester
üzenetét a diákokhoz, melyben
a város első embere a tisztesség, a becsületesség és a szorgalom jelentőségét méltatta,
melyekre a munka világában is
szükségük lesz a közeli érettségi vizsgákon és szakmai vizsgákon vizsgákon – reményük
szerint átesett fiataloknak.

A szalagokat az osztályfőnökök tűzték fel, azaz Bálint
Lászlóné, Mester Sándorné,
Nyíri Irén, Öreg-Fekete Krisz-

mellett énekes és humoros fellépések, de még balettparódia
és kánkán is szerepelt a programban. A hálás közönség vas-

tina, Somlyainé Cseh Margit,
Szojka Róbert. Később a diákok közös műsort adtak a
megjelent szülőknek, testvéreknek, rokonságnak és a tanáraiknak. Változatos – olykor
meghatározhatatlan – műfajú
táncos fellépések (angol és
bécsi keringő, társastánc, rock
and roll, country, cigánytánc)

tapssal köszönte meg a sok felkészülést igénylő, szórakoztató
produkciókat. A rendezvények
legvégén a zsebkendők is előkerültek, amikor a szalagot
kapott végzősök egy-egy szál
rózsával köszönték meg szüleiknek, hogy lehetővé tették
elmúlt négyévnyi zavartalan
tanulmányaikat.
Sz. K.
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Irányi Dániel mellszobrot a
Városháza falában.
Az idei évi ünnepi tisztelgés
Irányi Dániel születésének
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A Városvédő és -Szépítő
Egyesület szervezésében 2005től koszorúzzák meg minden
évben a Veres Kálmán szob-
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Fontos választási tudnivalók II.
FEBR. 22.-MÁRCIUS 1.
Turul Patika (Piac tér)
MÁRCIUS 1-8.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
MÁRCIUS 8-15.
Levendula Patika (Csabai u.)
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:
érkezett jelentés.

nem

Elhunytak: Vagyon
Lászlóné Szűcs Julianna
(64 évesen, Tarhos), özv.
Kovács Lászlóné Fekete
Anna Julianna (70), Kis
Imre (67), Cefan István
(76, Bélmegyer), Szombat
János Imre (47), özv.
Bakucz Lászlóné Herczeg
Julianna (89), Szekeres
Lajos Sándor (25), Tóthné
Dobi Anna Veronika (32),
özv. Czinege Károlyné
Bakucz Julianna (88),
Gyucha János (86), özv.
Szabó Imréné Somlyai
Eszter (85), Kricsmarik
András János (61), Keresztes János (79), Budai
Piroska (87), özv. Kiss
Károlyné Nagy Julianna
(91, Murony), Egeresi
László (68, Bélmegyer),
Balog Gábor (79), Háló
János (69), Kocsor Julianna (70), Lipcsei István
Imre (75), özv. Kis Istvánné Jakucs Zsófia (81),
özv. Pusztai Mihályné
Nagy Zsuzsanna (78), özv.
Vasadi Istvánné Csarnai
Julianna (93), Nagy Lászlóné Omíliák Mária Margit (66).
Nyugodjanak békében!

gyar, akkor a választásokra regisztrálnia kell magát 2014.
március 22-ig. Határon túlinak az minősül, aki külföldön
tartózkó magyar állampolgár
és nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.
Választási regisztrációra való
kérelmet a valasztas.hu honlapon vagy az ügyfélkapun tud
benyújtani. Már több mint 100
ezer külhoni magyar élt ezzel a
jogával. A regisztrációban megjelölt címre kap majd egy szavazási levélcsomagot egy szavazólappal, így levélben szavazhat,
aki regisztrált. Határon túli
magyarként pártra adhatja le
szavazatát. A szavazási levélcsomagot március 22-től április
5-e éjfélig visszaküldheti a
Nemzeti Választási Irodához.
Ha nem bízik a postában, a szavazási csomagot április 6-án
vagy az azt megelőző 2 hétben
a külképviseletek valamelyikében, illetve magyarországi választási irodában is leadhatja.

Aláírták a régióközponttá válás szerződését
Folytatás a címoldalról
A sport mellett a tanulás is
fontos, a gyerekeknek olyan
képzést ígérnek, mellyel későbbi civil életükben is jól megállják a helyüket.
– A tehetségesek legjobbjai a
korosztályos és a majdani felnőtt válogatott utánpótlását
jelentik majd. Őket a Balatonlellén felépítendő, világviszonylatban is egyedülállóan modern
felszereltségű és maximális
gondoskodást nyújtó (dietetikus, konditerem, uszoda, négycsillagos hotelrendszerű szállás)
központban képezzük majd –
mondta el a főigazgató.
Mocsai Lajos azt is hozzátette, hogy a sportág megújítását
célzó komplett program magában foglalja az edzőképzést és
továbbképzést, valamint a
játékvezetők képzését is.
A rendezvényen Izsó Gábor
polgármester arról szólt, hogy a
sport támogatása a városépítés
egyfajta eszköze, hiszen általa
erős, egészséges, jó gondolkodású fiatalokkal telik meg a
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Gyógyszertári
ügyeleti rend

hogy az ország melyik településén adja le szavazatát.
A 2014-es országgyűlési választásokon, magyarországi
lakcímmel rendelkező, de a
szavazás napján lakóhelyétől
távol, külföldön
tartózkodó választópolgár Magyarország külképviseletein
adhatja le szavazatát (levélben
nem). A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én
16 óráig lehet kérni a www.
valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a
lakóhely szerint illetékes helyi
választási irodától. Külföldön
történő szavazás esetében a
választópolgár a saját lakóhely szerinti egyéni jelöltre
szavazhat. A külképviseletek
listáját a kormany.hu weboldalon találhatja meg.
Ha valaki határon túli ma-

Lapunk szerkesztői úgy
döntöttek, hogy a szavazásig
minden megjelenés alkalmával hasznos tudnivalókkal látják el az olvasókat a
választással kapcsolatban.
A 2014-es országgyűlési választásokon a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen
szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol
tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel adhatja le szavazatát. Átjelentkezést 2014. április 4-én 16
óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a lakóhely
szerint illetékes helyi választási
irodától. Fontos változás, hogy
átjelentkezés esetén is a lakcíme
szerinti jelöltek valamelyikére
szavazhat függeltenül attól,

Az együttműködési szerződést Mocsai Lajos (középen) és Polgár Zoltán (jobbra) írták alá.

település. A város jelenleg 18
szakosztályt és klubot támogat,
a sportolók sikert sikerre halmoznak korosztályos és felnőtt
szinten, mások mellett kézilabdázásban.
Polgár Zoltán, a Békési Férfi
Kézilabda Kft. ügyvezetője
elmondta, hogy nyolc éve
kezdték el utánpótlás-nevelésük megújítását célzó tudatos
programjukat, melynek eredményessége ma már mindenki
számára nyilvánvaló, ezért
lehet a keleti régió, és később
az erdélyi részek központja
Békés. Polgár Zoltán hozzátet-

te, hogy a kézilabda akadémia
égisze alatt sportoló gyerekek
oktatását a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola, illetve a
Szegedi Kis István Református
Gimnázium adja majd.
A most megkötött szerződés
2014 januárjától érvényes, és
benne foglaltatik, hogy a régióközpont mostantól a Tiszántúlról iskoláz be fiatal tehetségeket, de jövőre már Erdély feltérképezése is a feladatuk lesz
az Magyar Kézilabda Szövetség
és a Nemzeti Kézilabda Akadémia folyamatos felügyelete
mellett.
Szegfű Katalin

Megvan a város költségvetése
Mezôgazdasági jellegû szociális szövetkezet alakul
Működési hiány nélkül állította össze az apparátus A hosszú hónapok óta tervea város 2014-es költségvetését, melyet február 13-i zett és előkészített szociális
ülésén tárgyalt és fogadott el a képviselő-testület. szövetkezet a mezőgazdasági

Vállalom MAGÁNSZEMÉLYEK
adóbevallásainak elkészítését,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
TÁRSASÁGOK,
ALAPÍTVÁNYOK könyvelését.

Telefon: 30/522-47-13.
Békés, Hőzső u. 50/1.

Izsó Gábor polgármester
elmondta, hogy a város költségvetésének tervezésekor azt
tartották szem előtt, hogy a
működési költségek szinten
maradjanak. Bizonyos energetikai és más korszerűsítéssel
összefüggő nyertes pályázatok
eredménye, hogy a város rezsi

költségei már 2014-ben csökkenni fognak.
A testület döntött a szociális szövetkezet megalapításáról
is. A mezőgazdasági profilú
szociális szövetkezet nyolc alapító tagja között a képviselőtestület döntése alapján ott
találjuk az önkormányzatot is.

termelésre és értékesítésre fókuszál. Az ehhez hasonló szervezetekben a leszakadó rétegek kaphatnak esélyt az újrakezdésre, az állandó munkához
jutásra, önálló egzisztencia
megteremtésére. Személyi kérdésekről, például az elnök személyéről a Békési Gazdasági
és Szolgáltató Szövetkezet alakuló ülésén döntenek majd.

Je g y z e t

Kemény idők
Pálmai
Tamás

„Az emlékezés feladata
nemcsak a túlélőké, hanem
a mai fiatalok lelkiismeretén
is múlik, hogy méltón gondolhassanak a múlt nehezen
felejthető szörnyűségeire.” A
Csendesül rovat elolvasására
kérném most Önöket, amit
a következő oldalon találnak. Megvan? Folytassuk.
Az alábbi sorok – akárcsak
az említett rovat java – egy
egykori egyházi elöljáró zanzásított gondolatai.
Nézzük most meg milyen
szálakból fonták a kommunizmus szövedékét?
A politika: tömeggé tenni
az embert! Kihúny az egyéni
gondolat, a személy. Ellenőrizhetővé, „kulturált csürhévé” válik az ember. Ehhez új
gazdasági struktúra jár: gépállomások, állami gazdaságok, termelő szövetkezetek.
És új világnézet: „tudományos” marxista ateizmus. A
tudományt és a világnézetet
szándékosan keverték össze. A
manipulált ész az előrevivő,
míg a vallás a sötétség. A pótvallások: a kisdobos, a haza
solyma, az úttörő, a pionír, a
KISZ-tag, a névadó ünnepségek, a társadalmi temetés. Így
alakul ki a szocialista új
ember, a homo szovjetikusz,
kadarikusz, stb. S mert a
kommunizmus pótvallás,
nemcsak a fejeket, hanem a
szíveket is ki kellett tisztítani!
És aki itt ellenfél volt, vagy
annak vélték, netán annak
akarták tekinteni (politikailag, gazdaságilag, világnézetileg, erkölcsi tartásban, mindegy) azokat lehetetlenné kellett tenni. Ehhez a jelszó a
„haladás" volt. S a haladás
csak baloldali, csak kommunista, majd „magasabb rendű” szocialista.
Ami, aki ettől eltér az klerikális, reakciós, burzsoá, felforgató, kulák! Szabotázs! S
ki a haladás ellenfele, az
emberiség ellensége is! Likvidálható, kiiktetható a haladás érdekében! Innen a mai
baloldal „bűntelensége”: ők
csak az emberiség ellenségeit
írtották ki! Ergo: a Terror

háza hazugság! Aki tehát ma
is velük tart, nem ítélheti el a
kommunizmus bűneit. Nem
állhat az áldozatok mögé,
mert rokonokon, családokon,
barátokon, ismerősökön keresztül keveredik a bűnösök
és az áldozatok személye!
Hát ezért van még tetemes
szavazótáboruk a mai utódoknak, ezért olyan keserves
az országot az erkölcsi válságból kivezetni.
Generáció sora nőtt fel
vallási, erkölcsi, politikai, társadalmi kulturálatlanságban, analfabetizmusban. Az
általános műveltség hiányossága talán a vallási téren a
legtragikusabb, legmegrázóbb. Ezért akarja sokuk a
szocializmust megreformálni,
a liberalizmust egy az egyben
átvenni a gyökeres változás,
értsd a keresztény értékekhez
való visszatérés helyett. Éljen
az önmegvalósító, szingli,
vadkapitalista, Isten helyett
magát a piedesztálra emelő
új ember! Aki épp e magasságból adódó mélységek láttán menekül szektába, drogba, italba, gyógyszerekbe,
halálba.
Lesz-e kiút mindebből?
Biztató jelek szerint melegségre, biztonságra óvó erőre, szeretetre, megértésre,
gyengédségre vágyunk. Olvassuk el ismét a Csendesül
rovat végét. Lesz jövőnk, ha
szívünk trónján is helyet
kap az igaz Isten.
És most ismét kérem, ne
tessenek félreérteni. Szavaim
nem a hittérítés viszketegségéből táplálkoznak, nem
valami későn megtértség,
bűnös vagyok, így vezeklek
álérzetének vezeklő kiömlései, hanem az ébresztés szándékával születtek. Senkit
sem lehet 180 fokos világnézeti kanyarodásra kényszeríteni, de elmondani viszont
kötelesség, hogy Pálnak fordulása valós tény volt, hogy
szemellenzőt letéve szebb a
világ, és könnyebb benne
élni, hogy szeretni sokkal
jobb, mint gyűlölködni.
Magyar magyarnak farkasa tud ám lenni. Ezt „bizonyítjuk” naponta, és sajnos
határtalanul. Pedig ordas
idők járnak, s lenne épp elég
valódi ellen kit keresztényi
módon közösen megregulázni épp ideje volna.
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Ma, február 25-én, az újság megjelenésének napján emlékezünk Kovács Bélára, a Független Kisgazdapárt főtitkárára,
akit a szovjet megszállók jogellenesen elfogtak és a Szovjetunióba szállítottak. A kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja ez. Egy nyugalmazott egyházi elöljáró így beszél e
korról: A kommunizmus gyökerében ugyanaz, mint a hitleri
nemzeti szocializmus. A két ideológia kiinduló pontja: kit
ültetünk Isten trónjába? A felvilágosodás ateizmusára épül
mindkettő. Lefejezte a királyt és az Istent is erre a sorsra szánta. Úgy hitték, hogy nélküle szabadabb az ember. Hitler a germán felsőbbrendű fajt rakta a trónra. A nem tetsző fajt, a nem
tetsző felfogású embert ki akarta irtani. A koncentrációs táborok felállításával a zsidókkal és a rabszolga erkölcsű kereszténységgel is le akart számolni. A kommunizmus az Isten
trónjába a proletárt helyezte. Istent, vallást kihalásra ítélt. De
Isten trónjáról már takarítják az ideológiai szemetet.
Megtaláljuk újra a szerető, az embernek igent mondó Istent?
Van-e bátorságunk visszahelyezni Őt trónjára? Aki mégiscsak
szeret minket, embereket együttesen, nem szekértáborokba,
osztályokba és rasszokba osztottan. Lesz jövőnk, ha szívünk
trónján is helyet kap az igaz Isten.
Dr. Pálmai Tamás

Február derekán rendezte
meg Békés Város Önkormányzata az V. Békési Sportbált. Sosem látott érdeklődés
kísérte a bált, melyen 420
sportoló és sportkedvelő vett
részt. A Sportcsarnokban tartott rendezvény fő célja idén is
az volt, hogy a befolyt bevételből az önkormányzat a helyi
sportszervezeteket támogassa.
Az összegből tizennyolc helyi
sportszervezet részesül a vendégek szimpátiájának megfelelő arányban, ugyanis a belépőjegyekkel voksolniuk kellett
a bálozóknak az általuk támogatni kívánt sportegyesületre.
A bál fővédnöke, Dankó
Béla országgyűlési képviselő,
egyben a Magyar Labdarúgó
Szövetség elnökségi tagja beszédében hangsúlyozta, hogy
a kormány kiemelt figyelmet
fordít az utánpótlás-nevelésre,
ennek finanszírozását az utóbbi években alakította át a polgári kormányzat.
Izsó Gábor polgármester
azt emelte ki, hogy a sport
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Soha annyian nem voltak
a sportbálon, mint idén

Rekordérdeklődés és fergeteges hangulat volt az ötödik békési sportbálon.

mára településünk kulturális
életének, fejlesztéseinek, oktatáspolitikájának vezérfonala, civil szervezeteink gerince lett, melyre méltán lehet büszke minden városlakó. A fiatalok 18 sportegyesületben bontakoztathatják
ki tehetségüket kiváló szak-

emberek irányítása mellett.
A bál díszvendégként Békésre látogatott Schmidt Gábor, a Nemzeti Sportközpontok főigazgató-helyettese, Mocsai Lajos, a férfi kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya, Csabai Edvin, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség szak-

mai igazgatója. Sztárvendégként színpadra lépett városunk tehetséges énekese, Csordás Ákos is. Mellette fellépett
Molnár Katalin, Rácz Renáta,
a Belencéres Néptáncegyüttes,
a Linea Aerobic Klub, és a
Békéscsabai Torna Club Fitnesz Szakosztálya.


A 10-12 éveseket is veszélyezteti a kábítószer
pokat és facsemetéket törjenek
ki, s egyéb pusztításokat
végezzenek a városban.
Mindazonáltal a polgárőrség a
lakosság nyugalma és biztonsága érdekében minden tőle
telhetőt megtesz – fogalmazott
az elnök. Hozzátette, hogy az
utóbbi időben a dílerek (drogterjesztők) nem csak a 14-16
éves középiskolás korosztályt
célozzák meg, hanem sajnos
már a 10-12 éves gyerekeket is.

A fórumon tájékoztatást
adott Szűcs Judit, a KEF és a
Mentálhigiénés Szolgálat elnöke és Körömi János szakmai
vezető, intézményvezető is.
Elmondták továbbá tapasztalataikat a KEF tagszervezeteinek képviselői, a rendőrség, a
munkaügyi központ munkatársai, az általános iskolák pedagógusai, az önkormányzat, az
egészségügyi és szociális intézmények képviselői is.
Zs. I.

Ponyva került a kültéri Fergeteges táncgála
termálmedence fölé
Nagy érdeklődés mellett
rendezték meg a Fregolina
Társastánc Klub féléves bemutatóját január 30-án a kulturális központban. A Kenyeres
Csaba által irányított táncosok
öt korcsoportban felváltva ropták a latin és a standard táncokat a parketten. Azt est folyamán meglepetésként két új
formációs produkciót is megtekinthetett a közönség, me-

Javarészt adományokból és
adó egyszázalékos felajánlásokból készült el a Békési
Uszoda kültéri termálmedencéjének ponyvázása. A takaróponyva által kisebb lesz a
párolgás, csökken a medence
hővesztesége. A tartószerkezetet rozsdamentes időtálló
anyagból a Békés Drén Kft.
lakatosműhelyében készítették el. A takaróponyva szin-

tén helyi vállalkozó műhelyében készült olyan anyagból,
amely szöveterősítéses megoldásának köszönhetően a tervek szerint a természeti hatásoknak ellenáll és tartós lesz.
Célja, hogy megvédje a
medencében ülőket az esőzéstől és a káros UV-sugárzástól.
A „Békési Fürdőért” Közalapítvány beruházása 950 ezer
forintba került.

lyet a február 8-i szeghalmi III.
Tildy Társastáncversenyre is
beneveztek. A hagyományosan
megrendezett bemutatót a
nézőtéren helyet foglaló szülők, rokonok, ismerősök lelkes
tapsolással kisérték végig. A
Fregolina Társastánc Klub versenyzői sűrű szezon előtt állnak: tavasszal egy-egy hajdúböszörményi, szegedi és sátoraljaújhelyi versenyen indulnak.
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ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

segítség a városnak az önkéntesen dolgozó polgárőrség
munkája például az éjszakai
diszkókból hazamenő randalírozó fiatalokkal szemben, noha
nem tudnak minden ember
mellé polgárőrt állítani. Sajnos
nem mindig tudják megakadályozni, hogy az alkohol vagy
drog hatása alatt lévő fiatalok
vandál módon kerítéseket,
hidakat, padokat, hirdetőtáblákat rongáljanak meg, oszlo-
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Magyarország egy nagy, felívelő korszak küszöbén áll,
ezért az április 6-i parlamenti választáson újra meg kell
mutatni: „erősek és egységesek vagyunk”, mondta évértékelőjében Orbán Viktor. Magyarország képes volt a saját
lábára állni, az uniós átlagot meghaladó növekedést elérni. Megadóztattuk a bankokat, a multikat, hazaküldtük a
Valutaalapot, csökkentettük a rezsit, letörtük az inflációt,
3% alatti a költségvetési hiány. Nőttek a bérek, a foglalkoztatottság. 2010 előtt a „a labancok és megbízóik
kényük-kedvük szerint alakították a dolgokat”, de a
posztkommunista rendszer viselt dolgai miatt betelt a
pohár, és a magyarok újabb, második rendszerváltás mellett döntöttek, a Fidesz–KDNP másodszor is rendszerváltó erővé vált. A magyarokat új nemzeti közösséggé kellett
szervezni, az új alaptörvénnyel. Az ország mára „lelkében
és szellemében is megfiatalodott. Megváltoztattuk a jelenünket így más jövőnk lesz, mint amit a London vagy a
Brüsszel jövendöl. Ne engedjük, hogy újra elvegyék, amiért a magyar emberek kínkeservesen megdolgoztak. A
második rendszerváltás ereje és a posztkommunista rendszer között, a jövő és a múlt, a jövőépítés és a posztkommunista restauráció között kell választani.

A Békési Polgárőrség Petőfi
utcai székházában tartotta legutóbbi ülését a Kábítószer
Egyeztető Fórum (KEF), ami
azt jelentette, hogy az egyesület bevonta támogatói körébe
a Polgárőrséget is.
Erről a kapcsolatról, a
Polgárőrség segítő munkájáról
szólt elsőként Gyarmati
Sándor, a szervezet elnöke.
Egyebek mellett elmondta,
hogy a rendőrség mellett nagy
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Családi örökség

köre. Volt ugyan egy kis kitérő, hiszen bútorasztalosnak
tanultam és rövid ideig dolgoztam is a szakmámban, de
mihelyt lehetőségem adódott,

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

– Tűzoltónak lenni veszélyes, de…
– Érdekes, változatos, nincs
két egyforma eset, egyforma
szituáció. Érzi az ember munkája során, hogy valami jót
tett a többiekért. Életét, vagyonát, értékeit menti meg az
enyészet, az elmúlás elől.
Esélyt ad a folytatásra, az újrakezdésre. A hivatás szép oldalai mellett nehézségekkel is
szembe kell néznünk. A mindennapi nem egyenletes terheléssel, váratlan riasztásokkal és
persze mi mindig olyan helyekre megyünk, ahonnan mások menekülni kényszerülnek.
Borzasztó látni a tönkremenő
életeket, a kétségbeesett és
reményvesztett tekinteteket, a
szorongást, a félelmet a káresetek áldozatainak szemében.
Ugyanakkor felemelő érzés, ha
pozitív visszajelzést kapunk
azoktól, akiknek segíteni tudtunk. Családi örökség ez a
hivatás, hiszen az édesapám is
tűzoltó volt. Ma már nyugdíjas. Már gyermekkoromban
átjárt a tűzoltóság sajátos lég-

Nem csak hivatásos tűzoltó, hanem egyben az adománybolt
kezdeményezője is Somlyai Imre. A felvétel ezen a helyszínen készült.

pályát módosítottam, győzött
a régi vonzalom. Így 1995 óta
dolgozom, mint hivatásos tűzoltó Békéscsabán.
– Városunkban az adománybolt egyik „szülőatyja”
vagy. Honnan az ötlet és
miként működik ez?
– Tavaly március környékén
hallottam, hogy a Baptista

tunk. Bárki, bármilyen megunt, feleslegessé vált, de még jó
állapotú, használható holmiját
(pl. ruha, játék, könyv, műszaki
cikk, bútor, stb.) behozhatja. A
beérkező holmikat osztályozzuk, rendszerezzük, és a betérő
kiválaszthatja, amire éppen
szüksége van, egy számára is
megfelelő, ám reális pénzado-

mányért cserébe. Az így összegyűjtött összeget aztán a rászorulók megsegítésére fordítjuk,
pl. tartós élelmiszercsomag formájában, de nemegyszer az
ilyen adományt tudjuk továbbítani például tűzkárosult családoknak, segítve őket a talpraállásban.
– Mozgalmas életet élsz, kik
állnak a háttérben?
– Valóban mozgalmas az
életem, amit még mozgalmasabbá tesz három gyermekem.
Norbi 12, Bence 10, Nórika 5
éves és hamarosan megszületik negyedik gyermekünk is.
Mellettem áll, mindenben
segít a feleségem, Anikó, akivel 14 éve élünk boldog házasságban. Ő a biztos háttér.
Kikapcsolódásos, kirándulós,
pihenős napok szinte teljesen
a tanítási szünetek idejére korlátozódnak, de akkor felkerekedek családostul tiszta hegyi
levegőt szívni. Pihenés számomra, ha háborítatlanul tervezgethetek, ötletelhetek. A
pihenés óráinak számát sohasem tudom előre, nem tudhatom, mikor csörög a telefon és
mikor kell indulni segítséget
nyújtani. De nekem így természetes.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Ásós Géza vendéglős.

A Rákóczi utcai bölcsőde február 20-án sószobával gazdagodott.
Megnyitójában Izsó Gábor
polgármester „a pici bölcsőde, pici gyerekeinek, pici
sószobáját” méltatta. Elmondta, hogy a sószobát
saját erőből valósították meg,
egyben gratulált a kivitelezésben szerepet vállalóknak.
A megnyitó ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Bereczki Lászlóné, a Békési
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
igazgatónője mellett Tárnok
Lászlóné, Békés város jegyzőasszonya is.
Az átadót követően Zseák
Lászlóné, a 3. Számú Tagbölcsőde vezetője nyilatkozott
lapunknak, elmondva, hogy a

sószoba létrehozásakor az egészség megóvása volt a fő céljuk.
A sószobát ma még elsősorban a bölcsőde használja, de
tervezik, hogy a jövőben más
kisgyermekes szülőknek is a
rendelkezésére
bocsátják.
Megvalósításában nagy szerepe
volt az adó 1 százalékos felajánlásokból befolyt pénzösszegnek
(150000 Ft), a szülői támogatásoknak (80000 Ft), és a
Generali Biztosító pályázatán
elnyert összegnek (150000 Ft).
– A hat négyzetméteres
sószobát 900 kg súlyú parajdi
kősó beépítésével készítette el
a kivitelező, a Hejőkeresztúri
Dr. Wolf Kft. Egyszerre 5-6
apróság vehet részt mintegy
20-30 perces beosztás mellett
sóterápián – ismertette a

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Sószobát adtak át
a Rákóczi utcai bölcsődében

jelenlevőkkel Nánásiné Szabó
Eszter, a Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Dr. Tamási Adrienn gyermekorvos korunk népbetegségeként diagnosztizálta a légúti, asztmatikus, immunrendszeri és alvászavaros tüneteket.
A sóterápia gyógyszerkezelés

nélkül, természetes úton segíti
a légutak tisztántartását. Erősíti az immunrendszert és az
alvás zavarokra is enyhítést
jelenthet. A doktornő látványos eredményt vár a só terápiát használó csöppségeknél.
A rendezvényt a bölcsőde
Pillangó Csoportjának színes
műsora zárta. Lakatos Gyula

VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINOK
B12-vitamin
A B12- vitamin nélkülözhetetlen a sejtek növekedéséhez, sejtosztódáshoz, vérképzéshez, és a folsav hasznosulásához, egyszóval
a megújuláshoz. Fontos szerepe van az idegrostokat körülvevő
burok képződésében is.
Vízben oldódó vitamin, tehát csak rövid ideig raktározódik
szervezetünkben.
Hiánya vészes vérszegénységet okozhat, a vérképző szervek
elváltozásával. Felléphetnek még idegrendszeri tünetek, kimerültség, és emésztési problémák. Hiányállapota könnyen kialakulhat vegetáriánus, és vegán táplálkozású embereknél. A B12vitamin ugyanis kizárólag az állati eredetű ételeinkben fordul
elő és a vastagbélben élő baktérium-flóra is termel valamennyit.
Napi ajánlott mennyisége 2-2,5 mikrogramm, ami várandós
és szoptató kismamáknál emelkedhet. Vízben oldható vitamin
lévén nem tudjuk túladagolni.
Természetes forrása a tojás, és kis mennyiségben a tejtermékek is tartalmazzák.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

KÉTEGYHÁZÁN JÁRTUNK…
A Kétegyházi Sérült Fia- jelenetével készült, de akadtak
talok és Segítőik Egyesülete szavalók és táncos télbúcsúztató
február 12-én ünnepelte 10. produkciók is. A megye több
születésnapját. Ebből az alka- településéről érkezett fiatalok
lomból vendégségbe hívták közül sokan jelmezben táncolmindazokat, akik az elmúlt ták végig a délutánt.
Az utóbbi években egyre
évek során segítették az egyesület munkáját. A Békés inkább tapasztaljuk, hogy nő
Városi Szociális Szolgáltató a fogyatékkal élők társadalmi
Központ keretein belül mű- elfogadottsága, a velük foglalködő Derűs Ház 2006 óta kozó szervezetek támogatottápol kapcsolatot az általuk sága. Mi sem bizonyítja ezt
működtetett klubbal, részt jobban, hogy a születésnapra
veszünk kulturális- és sport- egy helyi vállalkozó 250 szelerendezvényeiken, kötetlen tes tortát ajándékozott, míg
klubtalálkozókon. A mostani egy gyulai kereskedő minden
azonban nem csupán a kerek fiatalnak édességcsomagot
évforduló miatt volt izgalmas, ajándékozott. A Derűs Ház az
ellátottak által készített ajánhiszen farsangoztunk is.
A Derűs ház gondozottjai, dékcsomaggal kedveskedett a
Kelemen Margit és Csapó Lász- házigazdáknak.
Izsó Hunorné Szabó Éva
ló S. Szabó István: Bulvár című

Fotókiállítás nyílt
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Szeretetszolgálat adományboltot szeretne nyitni az ország
több pontján, és rögtön úgy
gondoltam, erre szükség van
városunkban is. Megszereztem
a szükséges információkat és
többedmagammal belevágtunk
a megvalósításba. Hónapok teltek el mire megfelelő helyszínt
találtunk erre a célra. Végül
októberben nyitott meg a Nyíri
utca 1/1. alatt az adománypon-

Míg mások vagyont, házat örökölnek, addig a 40
éves Somlyai Imre egy csodálatos, ámde veszélyes
hivatást örökölt az édesapjától. Ő még ezzel sem
érte be, még többet akart tenni embertársaiért
és… Beszéljen inkább ő maga mindenről!

Előadás-sorozat a gondolkodás elvesztett művészetéről
„A gondolkodás tudománya”
és „A homloklebeny, mint az
agy koronája” címmel tartott
két előadást Sonnleitner Károly,

okleveles életmód tanácsadó a
közelmúltban a Püski Sándor
Könyvtárban. Mindkét előadás
fő témája az volt, hogyan javít-

hatjuk érzelmi intelligenciánkat, és juthatunk szellemi teljesítőképességünk csúcsára. A
rendezvény-sorozat a tervek

szerint havi rendszerességgel
folytatódik majd, mert van rá
igény, sok érdeklődő vett részt e
két előadáson is.
Zs. I.

Március 19-ig tekinthető meg a kulturális központ kápolnatermében a
békéscsabai Márvány Fotóműhely Fotópoézis című kiállítása. A tárlat
érdekessége, hogy a felvételeket a költemények egy-egy sora vagy
szakasza ihlette, melyet a fényképek mellett el is lehet olvasni. A
békési hobbifotósokkal jó kapcsolatot ápoló Márvány Fotóműhely kiállítását Mucsi András, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg.
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INGATLAN
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház
eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.: 70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/32474-24.
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, művelhető kerttel eladó vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este.
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. Érd.: 30/851-52-15.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1. emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Telefon:
70/554-94-24.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
3,5 szobás vegyestüzelésű családi ház garázzsal reális áron eladó. 20/92-69-764.
Bercsényi u. 5. alatti 1081 m2 építési telek
rajta lebontandó házzal eladó. Érd.: 20/
347-23-95.
A Karacs 8B-ben II. emeleti középső lakás elcserélhető téglaépítésű, lakható,
fürdőszobás kertes házra. Ajánlatokat
várom: 30/554-53-66.
2 + félszobás, összkomfortos családi ház
eladó a Kispince u. 5/1. szám alatt. Tel.:
70/222-75-37.
Egyszintes társasház eladó. 20/395-40-33.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
eladó. Érd.: 30/27-45-059.
Békésen igényesen kialakított 3 + 2 félszobás, központi gáz- és vegyestüzelésű
családi ház eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Fáy utcában teljesen felújított, földszinti,
1+2 félszobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Karacson kétszobás, 4. emeleti lakás
tárolóval eladó. 70/458-09-23.
Borosgyáni 3-as tavon horgászhely eladó.
Tel.: 30/32-85-777.
Főtérhez közel lebontásra 1000 m2-es telken ház eladó. Tel.: 30/380-47-67.
Gyulán a Fürdő közelében rendezett kis
kertes ház sürgősen eladó, akár üdültetésre is. Tel.: 30/79-95-050.
Öreg ház, összközművesített nagy udvarral
telekáron eladó. Érd.: 70/94-99-365, este.
Legelő utcában háromszobás, alsó épületekkel jószágtartásra is alkalmas ház
eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Háromszobás, fürdőszobás családi ház
1130 m2 telken eladó. Fűthető csempekályhával és konvektorral. Tel.: 66/410-323.
Városközpontban felújított 2 + félszobás
72 m2-es földszinti lakás kertes házra elcserélhető vagy eladó. Tel.: 20/481-31-58.
Kamuton horgásztó tulajdonrész eladó.
70/27-10-532.
Nagykertben téglaépítésű nyaraló eladó.
Havi részletfizetés lehetséges, szobabútort, jószágot beszámítok. 20/800-86-71.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.

Apróhirdetések
Csallóközi u. 23. alatt 1722 m2 telek bontásra való kisházzal eladó. Gáz, csatorna
a telken. Érd.: 66/415-469.
Központhoz közel ház eladó vagy lakásra
cserélhető. Tel.: 30/380-47-67.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
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 belvárosi 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.
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.
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó.
Irányár: 360 ezer Ft. Tel.: 30/367-08-94.
Rosszerdőn hétvégi ház 600 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,2 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
Táncsics u. 8. alatt régi típusú családi ház
eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. Tel.: 30/43992-62.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
Békésen a Hargita utcában eladó kétszobás összkomfortos régi típusú ház.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
Békés belvárosában földszinti, egyszobás,
erkélyes, egyedi mérőórás, tehermentes
lakás eladó, azonnali beköltözéssel. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/912-32-43.
Veres Péter tér 7A 3/7. lakás részben felújítottan, egyedi gáz-víz-árammal áron
alul, 4,8 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/30931-75.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Régi építésű négyszobás ház eladó a Hajnal utcában melléképülettel, garázzsal. 20/
950-70-83.
Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Tel.: 30/667-45-84.
Szélső u. 49. alatti ház eladó 5,5 millió Ftért. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi D. utca 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház garázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Budapesten a XIII. kerületben, a Süllő utcában egyszobás földszinti garzonlakás
eladó 5,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
Egyszobás, első emeleti lakás a központban eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. 70/41306-94.
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 a Mátra utcában, az uszoda
szomszédságában háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok

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 4. KEDD 12 ÓRA.

melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady 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.
KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó az Ék utcában. 30/261-99-66.
INGATLANT KERES

Háromszobás albérletet keresek második
emeletig. 70/77-957-54.
Albérletet vagy lakást keresek megvételre.
Részletre, ügyvédi szerződéssel. 20/2877-938.

KERT
Szécsénykertben 3 kvadrát kert kőépülettel,
gyümölcsfákkal eladó. Fúrt kút, áram, WC
van. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.: 30/914-96-35.
Hat-nyolc kvadrát lucernaföldet bérelnék,
lehetőleg a Malomasszonykertben. Tel.:
30/85-81-911.
Sebők kertben zárt kert eladó két kúttal,
háromfázisú villannyal, padlásteres faházzal. Érd.: 70/598-89-57.
Békésen 3-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. Villany, áram, fúrt kút, külön tároló
helyiség, WC van. Tel.: 66/643-045, 20/
560-91-75.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson és Jawa Babetta eladó. Érd.: 66/
412-356.
Simson S50-es jó állapotban, Audi 100-as
szivar, adagoló, hűtő, lámpák, egyebek eladók. Érd.: 30/96-85-458.
Nagyrobihoz gyári utánfutó eladó. 66/
643-416.
Peugeot 206-os diesel eladó 118000 kmrel. Érd.: 30/643-17-98.
Romet segédmotor eladó. 70/343-73-36.

ÁLLAT
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Vágnivaló tyúk eladó. 20/355-77-26.
Napos és előnevelt csirke eladó. Raktár u.
24. 70/881-93-00.
140-150 kg-os húsjellegű hízók eladók.
30/854-19-86.
Hízók eladók. 20/985-63-73.
Egyéves, magnak való pulykakakas eladó.
Tel.: 30/931-90-85.
Üsző borjú eladó. Tel.: 70/282-79-82.
Kissúlyú hízók eladók. Szúrás, mérés a
helyszínen. Tel.: 30/437-03-61.
Japán tyúkot keresek megvételre. Tel.: 30/
433-79-89.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Esztergályos részmunkaidős munkát keresek Békésen. 30/95-61-162.
Nyugdíjas napi 4 órában kisebb kőműves
munkát, udvaros vagy műhelyi segédmunkát keres. Tel.: 20/326-79-26.
Házaspárnál vagy egyedülálló személynél
gondozói munkát keresek. 70/779-95-754.

EGYÉB
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
60x120 cm-es kókuszmatrac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
6 mázsás könnyű járású lovaskocsi és egy
vegyes tüzelésű kályha eladó. Tel.: 30/8581-911.
200 literes alumínium vagy horganyzott
hordót keresek megvételre. Tel.: 30/43379-89.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Brevi típusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/43379-89.
Olcsón eladó 2 db tolóajtós szekrény. Tel.:
30/229-09-74.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, hűtőláda, gázpalack, régi ágy, ágybetét, szennyesláda, sublót, szobafenyő,
pálma. Érd.: 30/739-62-58.

Futó középszőnyegek, ajtólapok, üvegajtó
tokkal, dohányzóasztalhoz való puff eladó
vagy cserélhető fűnyíróra. 66/739-890.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
228-58-66.
14 mázsa búza eladó. 20/355-77-26.
Száraz és félédes bor eladó. 66/412-955.
Elektromos rokkantkocsi és tolókocsi
eladó. 30/265-80-77.
Két heverő és régi konyhaszekrény eladó.
20/950-70-83.
Sparhert, lakozott szekrénysor, Candy
automata mosógép eladó. 30/261-99-66.
Füstöléshez bükk fűrészpor kis- és
nagytételben zsákolva eladó. Szabadkai u.
17. Tel.: 20/520-15-40.
15 mázsa kukorica eladó. 20/577-65-44.
Eladó: keltetőgép, függönytartók, hűtőszekrény, újszerű kandalló, 2 db antiallergén merinói gyapjútakaró garanciával.
Tel.: 30/272-43-50.
Bontásból eladó: cserép, tégla, kúpcserép, gázkémény, konvektorok, vaskályha, ajtók, ablakok, faanyag, gerendák,
szarufák, 1000 l-es műanyag tartály,
malmi kocsik. 20/472-96-58.
Kihúzhatós, ágyneműtartós ágyat keresek
maximum 13 ezer Ft-ért. Modern ágyak érdekelnek, nem rekamiék. 20/250-84-06.
Eladó egy jó állapotú disznótoros asztal, és
1 mázsa almacefre. Tel.: 30/321-35-52.
Blikk Barátok és Állatkölykök matricák eladók, cserélhetők. Kopasz u. 23. 70/5862-690.
40 literes rézüst eladó. Érd.: 30/69-461-95.
Megvételre keresek konyhabútort mosogatószekrénnyel együtt. Tel.: 70/429-15-30.
Bontott cserép eladó 25 Ft/db áron. Érd.:
30/444-39-84.
Észak-erdélyi kiránduláshoz húsvét idejére útitársakat keresek. 30/95-55-433.
Tritikálé, kukorica és kisbálás szalma
eladó. 30/622-57-72.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Faipari sorozatvágó új körfűrész eladó.
Tel.: 20/520-15-40.
Őrölt édes és erős fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő
eladó. 70/27-10-532.
Csempekályha eladó jó állapotban. Mérete:146 cm magas, 110 cm széles. Ára:
40 ezer Ft. Érd.: 30/822-33-15.
Alig használt 16-os kislány kerékpár
eladó. Érd.: 30/973-29-64.

Kitüntetési
javaslatokat várnak
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. 

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

Gyászol Tarhos
53 éves korában eltávozott
közülünk Dr. Halász István
László, Tarhos község szeretett
és tisztelt háziorvosa, aki a
település önkormányzati képviselője is volt. Hihetetlenül
nehéz múlt időben beszélni
róla, hiszen néhány hónapja
még aktív szereplője volt a
község közéletének. Nagyváradon született, iskoláit is Ro-

mániában végezte. 2001-ben
telepedett le Tarhoson. Munkáját magas szakmai tudással
végezte és ennek köszönhetően
kivívta a helyi lakosok bizalmát és megbecsülését. Mindennapi életét a közvetlenség,
az odaadás jellemezte. Szeretett Tarhoson élni, szerette a
tarhosi embereket, itt érezte
igazán otthon magát. A köz-

ség életében pótolhatatlan űrt
hagyott maga után.


Feltűzték a gombot a végzős gimnazistáknak
A Szegedi Kis István Református Gimnázium végzős
osztályai február 7-én rendezték meg hagyományos gombavatói ünnepségüket. A feltűzött gomb az érettségi időszak kezdetét jelzi tanárnak és
diáknak egyaránt.

gimnazista életében egy sajátos vízválasztó. Előtte készülődés, táncpróba, feszültség, egy kicsit óráról hiányzás, aztán küzdelem, hogy a
kifelejtett anyagokat pótolják be a végzősök is, mert
érettségi kö vetkezik, amit

Kovács Dániel igazgató elmondta: a gombavató egy

komolyan kell venni. Egy
egészséges feszültség alakul

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

ki, mert akkor tudatosodik
bennük, hogy valaminek
vége van.
A műsorszámok közül
nem hiányozhatott a bécsi és
angol keringő, a tanárparódia, tánc, mozgás, humor, az
elmaradhatatlan közös ének.
A diákok mind az osztályfőnököknek, mind a szülőknek
köszönetet mondtak az
elmúlt évek munkájáért. Van,
akinek négy éves, egyeseknek
tizenhárom éves közös történet ér véget ennek a tanévnek a végén, hiszen néhányan
első évfolyamtól kezdve az
intézménybe járnak.
A 12/A osztályfőnöke Gellén János, a 13/B osztályé pedig D. Nagyné Kecskeméti
Nóra volt. Az előbbibe 24, az
utóbbiba 19 tanuló jár.
Mucsi András
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A jó szakma felér egy diplomával

Egy nyelvet beszélünk

Pályaválasztási rendezvény a Reményhír Intézményben
Február 13-án kozmetikus szakmai bemutatón
vehettek részt a Reményhír Intézmény békési
Eötvös József Általános Iskola Intézményegységének 7. és 8. osztályos tanulói.
diplomával – hangzott el.
Jelen volt a rendezvényen Juhos János, a Békés Megyei Kereskedelmi Kamara alelnöke is.
Balogh Lászlótól, a szakmai

de hogy a kedves nézők mikor álltak oda
jegyet venni, az ebből nem derül ki! A fertály
egyébként a német Vierteil szóból ered,
amely a latin quartale szóból származik,
mindkettő negyedet jelent, és nem csak óranegyedet, hanem városrészt és űrmértéket is
jelölt, többek között a gabonaköböl negyedét. S ha már a Néprajzi Szótárt használtam,
olvasgattam kicsit, itt találtam egy különösrégi szóra: a szapura. Ebben a formában csak
a Kisalföldön és környékén volt használatos:
125 l-es, fából készült edényt jelentett, ótörök
jövevényszó. Annál inkább előfordul, az egész
ország területén az -l képzős formája, a szapul, amelynek jelentését nem is kell leírnom.
De mi is volt az elnevezés logikája? A szaput
eredetileg szemestermény tárolására használták, utóbb mosásra is, a szennyest pedig csapkodva mosták, szapulták. Aztán meg, jó
magyarsággal, mindenkit.
Szilágyiné Szabó Ágnes

zott Pankotai István, a Belencéres Néptáncegyüttes táncosa.
Tehetsége láttán a táncegyüttes
meghívást kapott az egri Pünkösdi Tor-Túra elnevezésű
nagyszabású rendezvényre.
A kelt tészták versenyére
benevezték Balogné Anna kürtős fánkját (leírását és receptjét
elolvashatják a 2. oldalon a Békési Észbontó rovatban), Lagziné Jenei Mária tepertős pogácsáját és Orbánné Szabó Eszter
napraforgót formázó kenyerét.
Mindegyik pályamű oklevelet
kapott, és összességében a
második díjjal, értékes tárgyjutalmakat térhettek haza a tőlünk 170 kilométerre fekvő Bogácsról, a fürdőhelyéről ismert
községről, amelynek gasztronómiai fesztiváljára idén is az ország minden pontjáról és határontúli magyarok lakta vidékekről is érkeztek érdeklődők.
Szegfű Katalin

Akik az aztékok földjén jártak
rát. Sajnos a 16. század elején a
spanyolok Cortez vezetésével
betették lábukat az aztékok
földjére, s hamarosan meghódították, leigázták az őslakosokat.
Míg 1519-ben még 25 millió
indián élt Mexikó területén,
1621-ben már csak 1 millió.
Igaz, három nagy járvány is
tizedelte ez időben a lakosságot.
Az előadás során nagyon sok
információt tudhattunk meg
Mexikóról. Az előadók egy
fontos és érdekes tényre hívták
fel a figyelmet: az úgynevezett

boldogság skálán Mexikó
jelenleg a harmadik helyen áll.
Csak Dánia és Fülöp-szigetek
előzik meg, míg Magyarország
a 117. helyen foglal helyet a 137
országból. Ez a mutató azt
jelzi, mennyire elégedettek
életükkel az országok lakói.
Mert igaz, hogy szegények a
mexikóiak, de nagyon boldogok és megelégedettek, mindig mosolyognak – tudhattuk
meg az előadók sok mindenre
kiterjedő úti beszámolójából.
Zsombok Imre

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 26-MÁRCIUS 11. KÖZÖTT
Február 27. csütörtök 8-12 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ
Február 27. csütörtök 18 óra
„Természetesen az egészség felé” szakkör foglalkozása. Téma a sejtfiatalítás.
Kulturális központ
Március 1. szombat 10 óra
Városi Farsang. Szakmai előadások és szórakoztató, hagyományőrző rendezvények.
Bővebben a címoldalon.
Kulturális központ
Március 1. szombat 18 óra
Békési FKC-Nyíregyháza bajnoki kézilabdamérkőzés.
Sportcsarnok
Március 2. vasárnap 8-12 óra
Kisállat- és díszmadár börze.
Piac

Március 5. szerda 13 óra
Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi
Nyugdíjas Tagozata nőnapi ünnepsége és beszámoló taggyűlése.
Nyugdíjasok Háza
Március 5. szerda 18 óra
Cilvi országjárás Békésen. A rendezvényről bővebben olvashatnak a címoldalon.
Kulturális központ

Március 6. csütörtök 14 óra
Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja nőnapi
köszöntője.
Nyugdíjasok Háza
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE H É T V É G E

Mint elmondta, az önkormányzat delegációja Varga
István Csaviga-féle kocsonyával nevezett, amely Békést,
mint a hidak városát formálta
meg. Az ehető műalkotás
nagy figyelmet keltett, noha a
kitartó zsűrinek 57 pályamunkát kellett elbírálnia.
A színpadi produkciók között szólótánccal bemutatko-

A békési stand látogatóit szilvalekváros papuccsal és más itteni ízekkel kínálták.

Takács Ernőné és Takács
Ernő békési pedagógus házaspár tavaly évvégén Mexikóban
járt. Álló- és mozgóképes vetítés segítségével a könyvtár
rendezvényén a napokban bemutatták Mexikót, annak
múltját, történelmét, földrajzi
sajátosságait, társadalmát, gazdaságát, politikáját, építészetét, zenéjét s táncművészetét.
Nagyon fontos jellemzője
volt Mexikó történelmében az
azték indián kultúra, amely a
13-15. században élte virágko-

1833. február 15-én volt Pest-Budán a Bánk
bán ősbemutatója, ennek alkalmából a
Tiszatáj folyóirat online változata megosztotta az eredeti plakátot, amely az OSZK tulajdonában van. Nem voltak restek feltenni azt
a kérdést, hogy vajon hány órától állhattak
sorba a pénztárnál a nézők, és hány órakor
kezdődött az előadás. Nem vagyunk már arra
szoktatva, hogy kitalálósdit játsszunk, ezért
megnéztem alaposabban a képet, és az alján
azt az apró betűs feliratot találtam: „A’ Cassa
kinyittatik két fertály hatra. – Kezdődik
hetedfél órakor, vége 9kor.” (sic!) Nos, a nagy
ravaszság a tiszatájosok részéről abban állott,
hogy nem várhatjuk el a kedves olvasóktól,
hogy a fertály szó jelentését ismerjék. Akik
azonban az Egy nyelvet beszélünk rovatot
figyelemmel kísérik, bizonyára jól tudják,
hogy a fertály negyedet jelent, így aztán azt
válaszolhatnánk, hogy fél hattól nyitott a
jegypénztár, fél hétkor kezdődött az előadás –

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

A „Hidak városát” formálta
a békési kocsonya Bogácson
Háromfős delegáció képviselte Békést a nemrégiben a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bogácson tartott Kamra
Mustra és Kocsonyafőző Verseny elnevezésű rendezvényen. A békésiek a mustra
második díját hozták el.
Lapunkat Balog Gáborné, a
Nefelejcs Egyesület tájékoztatta a Bogácson történtekről.

FERTÁLY

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

A nagy érdeklődéssel kísért
szakmai napon Priskinné Fekete Adrienn kozmetikus
mester, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(BMKIK) Szakképzési Bizottságának tagja, valamint tanítványa tartott bemutatót. Az
érdeklődők betekintést nyertek az arcápolás, a szín- és stílustanácsadás rejtelmeibe, és a
mindennapokban használható
szépségápolási tanácsokkal
gazdagodtak.
Balogh László, a BMKIK
Szakképzési Bizottságának
tagja, közoktatási szakértő a
jó szakmaválasztás fontosságáról, egyben a folyamatos
önképzés jelentőségéről beszélt. A jó szakma felér egy

nap házigazdájától megtudtuk, hogy a hasonló programok fő célja a hiányszakmák
megismertetésén kívül a szakmatanulás tudatos tervezésének megalapozása a 7. és 8.
osztályos tanulóknál. Ezzel
könnyebben tudnak pályát
választani, amely későbbi boldogulásuk záloga lehet.
Lakatos Gyula

Március 8. szombat 11 óra
Békési TE-Budaörs extraligás asztaliteniszmérkőzés.
Sportcsarnok
Március 8. szombat 15 óra
A „Hazatalálás” sorozatban Retkes Tamás
történész-író előadása: Tények és hazugságok Budapest ostromáról.
Kulturális központ
Március 8. szombat 18 óra
Tavaszköszöntő Batyus Táncház. Zenél a
Suttyomba Zenekar. A belépés ingyenes!
Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)
Március 8. szombat 19 óra
Palmetta II. Tavaszköszöntő Akusztikus Nagykoncert. Közreműködik a Dob-Szerda Kör és a
Tűz-Kör Táltos Dobkör. Jegyek elővételben:
990 Ft/fő, az előadás napján 1490 Ft/fő.
Kulturális központ
Március 9. vasárnap 17 óra
A Közbenjáró (imádkozó) Édesanyák Nemzetközi Szervezete imacsoportja rendezvénye.
Előadók Svájcból: Kathrin Larsen és Christina
Büchi. Mindenkit szeretettel várnak.
Baptista imaház (Teleki u. 39.)
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Ketten nyertek
kézibérletet
Január 28-i lapszámunkban
hirdettünk játékot az olvasók
között, melynek tétje 2 darab
bérlet volt a Békési FKC tavaszi hazai meccseire. Mint mindig, ezúttal is számos pályázat
érkezett SMS-ben és e-mailben. Mindenki jól tudta a
választ, azaz hogy ősszel a legeredményesebb békési játékos
a felnőttek mezőnyében Ko-

vács Attila volt, 68 góllal.
A bérletek sorsáról sorsolás
döntött. Ezek után juttatuk el
nyereményüket Faragó Istvánné Magyar utcai, és Mészáros Csaba Kecskeméti utcai olvasónkhoz, akiknek ezúton is gratulálunk.
Köszönjük a játékot a többieknek is. Szurkoljunk
együtt a BFKC-nak!

FLABéLOS
Mozgás könnyen, kényelmesen, hatékonyan
10 perc = 45-50 percnyi mozgás

Kényelmes, mert nem Ön mozog,
hanem gép mozgatja.
- utcai ruhában végezhető
- fogyásra, alakformálásra, zsírégetésre
- cellulitisz ellen
- feszesíti a bőrt
- csontritkulás megállítására,
visszafordítására
- inkontinencia esetén
- cukorbetegek alsó végtagi
érszűkülete esetén
- ízületkárosodás
rehabilitációjára
FECO FITNESS
Békés, Rózsa u. 15.
Telefon: 70/290-11-33
Árak:
10 perc 400 Ft,
20 perc 700 Ft
Válassza a kényelmes
és orvosilag is
elismert
FLABéLOS-t!

Megyei bajnok
a sakkcsapat

Békési tornagyőzelem
a Körös Kupán
Horgász
szemmel

Nyolc csapat részvételével
a közelmúltban rendezték
meg a XII. Békés-Körös
Kupa ifjúsági teremlabdarú-

dahelyi Sportgimnázium ellen. Ezzel a győzelemmel
sikerült több év után újra itthon tartani a Kupát.

választották.
A XII. Békés-Körös Kupán
győztes békési csapat tagjai:
Almási Attila, Benedek Mi-

gó tornát. A focistapalánták
két csoportban 20 perces
mérkőzéseken
küzdöttek
meg egymással a városi
sportcsarnokban. A csoportmeccsek során a Békési FC 31-re verte a Kunszentmártont, 5-0-ra a Dobozt, és 8-2
arányban a Mezőberényt. Az
elődöntőben
a
Törökszentmiklósi FC volt az
ellenfél, melyet 4-3 arányban
sikerült legyőzni. A döntőben
a két csoport nyertese találkozott. A békésiek Római
Jenő utolsó percben szerzett
góljával nyertek a Dunaszer-

A torna gólkirálya Reszelő
József (Békési FC) lett 12 gól-

hály, Csikós Sándor, Danka
Szabolcs, László Norbert,

TAVASZI FÉDERES
PONTYHORGÁSZAT
A tavasz idén korábban jött
el a megszokottnál, így a pontyok és egyéb fehér halak is
hamarabb kezdenek el táplálkozni. Mivel érdemes kezdeni
a tavaszi horgászatot? Talán a
legféltettebb horgászbotunkkal, az érzékeny spiccű feeder
bottal. Nagyon fontos a jó
féderbot használata. Mitől jó
egy ilyen bot? Elsődleges a
spicc kellő érzékenysége, hiszen az érzékeny kapásokat
csak a lágyabb hegy képes jól
mutatni. Nagyon fontos még a
bot rugalmassága, vagyis a
gerince. Ez egyszerre jelent
gyorsaságot, könnyedséget,
vékonyságot. Az orsó legyen
finomjárású és finomhangolású fékes, hiszen a vékony előke
zsinórnál sem szabad, hogy
letapadjon a fék. Az orsóra a
tavaszi horgászat alkalmával
kb. 0,18-as zsinórt töltök, előkének kb. 0,12-est használok
az érzékenyebben kapó pontyok megtévesztésére. A horog
mérete is fontos, ajánlom a 1214-es méretet. Ezeken a horgokon kényelmesen elfér 3-4
szem csonti vagy akár egy
szem csemegekukorica. Etetőanyag használata is nagyon
meghatározó. Egyre több a
feeder etetőanyag, amit a gyártók a féderes horgászatokra
gyártanak. A leglényegesebb,
hogy legyen az etetőanyagnak
karakteres édes aromája és sok
pörkölt mag tartalma. Kezdjük akár a Körösökön vagy a
tavakon a horgászatot, érdemes ezeket az apró trükköket
betartani a jobb fogás érdekében.
Szekerczés Sándor

Nyertek az ifik Törökszentmiklóson is
Szintén a közelmúltban rendezték meg a IV. Törökszentmiklósi
Kupa utánpótlás teremlabdarúgó tornát. A tornán nyolc csapat vetélkedett, köztük a Békési FC, amely könnyedén jutott az elődöntőbe,
ahol a házigazdák csapata várt rájuk. 3-0-ás sima békési győzelem
született, így következhetett a Szajol elleni döntő. A finálét Csikós
István utolsó percben szerzett góljával 2-1 arányban nyerte meg a
Békési FC, így tornagyőzelmet szerzett. A tornán remekelt Római Márk
is, akit a legjobb kapusnak választottak. A békési csapat tagjai voltak:
Antóni Erik, Csikós István, Csikós Lajos, Fekete Szabolcs, Juhász
Jenő, Kocsis Dávid, Ollári Krisztián, Római Krisztofer, Római Márk,
Szabó Dávid, Szűcs Bence. Edző: Bíró Péter.

lal, a legjobb hazai játékosnak
megosztott díjazással Római
Jenőt és László Norbertet

A kültéri termálmedence és a gőzkabin megépítése után „Békési Fürdőért”
Közalapítvány következő célja egy kültéri gyermekmedence építése a
békési fürdő területén.
Célunk megvalósításához köszönettel fogadjuk személyi jövedelemadója 1%-át.
Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a „Békési Fürdőért”
Közalapítvány javára!
Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 11998707-06278340-10000001 Erste Bank

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 3-4. korcsoportos sakk csapata a
megyei fiú versenyen I. helyezést ért el. A csapat tagjai: Perdi Zsombor, Vértes Imre, Rakovics János, Bohus Tamás.

Felújíthatnák
a sportcsarnokot
Városi sportcsarnokunk felújítására adott be pályázatot a
képviselő-testület. A Belügyminisztérium által kiírt, fejlesztési támogatásra benyújtott
projekt pozitív elbírálása esetén
az épület használati melegvízellátó-rendszerét megújuló energiát felhasználó berendezéssel,
napkollektorral szerelnék fel.
Sor kerülne még a tornaterem
öltözői zuhanyzóinak felújítá-

sára, energiatakarékos vízvételi
lehetőség beépítésére, építészeti és kommunikációs akadálymentesítésére. A beruházás
bekerülési költsége bruttó 22
millió forint. A pályázat támogatási intenzitása nyolcvan százalékos, így az önkormányzatnak mindössze alig több mint
400 ezer forint önerőt kellene
biztosítania az esetleges korszerűsítéshez.


Békésieket is díjaztak
Békés, Teleky u. 17.
Telefon: 66/411-023

Megérkezett a tavasz!
Dzsekik, kabátok,
felnőtt és gyermek
tavaszi cipők!
Csirkerendelés!
Vörös 132 Ft/db
Fehér 155 Ft/db
Master 147 Ft/db
Kakas 65 Ft/db

Megyeri Zsolt, Reszelő József,
Római Jenő, Szabó Dávid. A
csapat edzője: Bíró Péter.

Idén városunkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban tartotta a Békés
Megyei Hírlap kiadója Az év
sportolói díjátadó ünnepségét.
Ezúttal is hatvantagú, szakemberekből álló testület szavazott arról, hogy 2013. évi
teljesítményük alapján kik
voltak Békés megyében az év
férfi és női sportolói, csapatai
és edzői. Díjazták a legeredményesebb megyei utánpótláskorú versenyzőket is.
Utóbbi kategóriában az a
Tótka Sándor kajakozó nyert,

akit korábban békési edző,
Kovács Gábor trenírozott.
A díjazottak között találjuk továbbá Balogh Vilmos
kosárlabda edzőt, aki a Marathon
Taneszköz-Sport
aján dékát vehette át Ke lemen Balázs ügyvezetőtől.
A Békés Megyei Diáksport
Egyesület és Békés város
díját Karácsné Sárközi Dóra
diáksport körzetfelelős, Kádas László kézilabdaedző és
Nagy Károly kajak-kenu edző kapta meg.
/Forrás: beol.hu/
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