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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken
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Lapunk elé…
Tisztelt olvasóink!
Új esztendő kezdődött, és
a számos változás közepette
lapunk az állandóságot jelenti. 2014-ben is számíthat a
Békési Újságra, melyet a
Családért Alapítvány jelentet
meg kéthetente. Szerkesztőségünk minden tagja azon
dolgozik társadalmi, vagy
maibb kifejezéssel élve: önkéntes munkában, hogy egysze színesebb, változatosabb,
olvasmányosabb, ugyanakkor hiteles és információgazdag kiadvány kerüljön az
önök postaládájába minden
második kedden. Jó olvasást
kívánunk nem csak mostani
lapszámunkhoz, hanem előzetesen a többihez is.
Izgatottan várjuk továbbá
az év második felét, amikor a
tizedik kalendáriumunk kiadására készülünk.
Szegfű Katalin, főszerkesztő

Újévi koncerttel indult az év városunkban
Immár 9. alkalommal
került sorra a 2012-ben
„Civilek a városért” elismerést kiérdemlő, Bagoly László karnagy által
vezetett Békés Városi
Ifjúsági Fúvószenekar
újévi koncertje, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban január
4-én. A hangverseny
idén is teltházat vonzott.
Az újévi köszöntőt Deákné
Domonkos Julianna, a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
igazgatója mondta el. Részletesen kitért arra a sok szép és
elismerésre méltó megvalósításra, amellyel városunk gyarapodott 2013-ban és büszkélkedhet ma.
A fúvószenekar új repertoárjában ezúttal elsősorban
filmzenéket játszott. Mások
mellett a Superman, a Híd a
Kwai folyón, a Schindler listája (ebben közreműködött
Uhrin Viktor hegedűművész), a Chaplin-féle A diktátor című filmek zenéjéből
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Milyen éve lesz
Magyarországnak
2014?

Nem csak a nézőtéren, a színpadon is „nagyüzem” volt. A felvételen a koncert előadói.

adtak elő, de Walt Disney
néhány mesefilmjének zeneszámait is megszólaltatták. A
nemrégen bemutatott Skyfall
című film főcímdalát pedig –
amelyet eredetileg Adele énekelt – a zenekar kíséretével
Molnár Katalin és Zsombok
Réka énekelték. Elmaradha-

tatlan volt a koncerten Ennio
Morricone a Volt egyszer egy
vadnyugat és a Jó, a Rossz és
a Csúf című filmjeinek zenei
blokkja.
A koncerten ismét, már
sokadszor közreműködött a
békéscsabai Grácia Mazsorett Csoport Rábai Szilvia

vezetésével, valamint a Kenyeres Csaba irányította Fregolina Társastánc Klub néhány táncosa.
Újdonság volt, hogy díjat
alapított a Békési Fúvószenekari Közhasznú Alapítvány. A 2014-es év Zenekari
Tagja Díjat Lehoczki Orsolya

és Rónai Gábor kapták. Az
viszont már hagyomány, hogy
az újévi pohárköszöntőt dr.
Pálmai Tamás alpolgármester
mondja. Így tette ezt idén is,
lelki útravalójában a magunkban való elcsendesedést,
elmélyülést kívánva.
Zsombok Imre

A Nemzeti Kézilabda Akadémia régióközpontja lesz Békés
A Nemzeti Kézilabda
Akadémia régiós központja lesz Békés, erre Mocsai
Lajos szövetségi kapitány,
illetve a Nemzeti Kézilabda Akadémia főigazgatója kérte fel a Békési Férfi

Kézilabda Clubot – tájékoztatott Polgár Zoltán, a
klub ügyvezetője.
– A feladatokat többszöri
átbeszélés után pontosítottuk. A Tiszántúlról iskolázunk be és jövőre már Erdély

feltérképezése is a feladatunk lesz. A hivatalos aláírás
február közepén történik,
amikor Mocsai úr mellett az
Magyar Kézilabda Szövetség
szakmai igazgatói és vezetői
is jelen lesznek. Számunkra

és városunknak egy óriási
elismerés ennek a régióközpontnak a létrejötte, illetve
egy igen erős visszajelzés,
hogy megfelelő úton járunk.
Nem engedhetünk a követelményi szintünkből, mivel a

Nemzeti Kézilabda Akadémia és az Magyar Kézilabda
Szövetség felügyelete és
ellenőrzése alatt kell végezni
tovább a munkánkat – fogalmazott Polgár Zoltán.
Folytatás a 7. oldalon

Ettől az évtől egyesületi
formában működik tovább a
Hétkrajcár hétvégi gyermekélelmezési karitatív program,
amely 2011 januárja óta mintegy 16500 adag meleg ételt
juttatott el a nehéz helyzetben élő gyerekekhez, akiknek
talán más módon nem futná
főtt ételre. A kezdeményezés
az összefogás jegyében született és működik a mai napig.
A városban meglévő társadalmi szolidaritás erősségét is
mutatja, hogy eddig csaknem
140-en fogtak össze a jó cél

érdekében, és ez a szám folyamatosan emelkedik. Vannak állandó támogatók és
vannak olyanok, akik alkalmanként járulnak hozzá.
Vállalkozók, önkormányzati
képviselők, egyházi és civil
szervezetek, magánszemélyek egyaránt a sorozat mellett állnak, és nagyon sokan,
ha anyagilag nem is, de önkéntes munkával tesznek a
gyermekekért, fiatalokért.
Az adományozók, segítők
tiszteletére tavaly az év utolsó
napjaiban a Városháza nagy-

termében került sor egy karácsonyi ünnepségre.
A Hétkrajcár program a
2013-as évet 500 adagos babgulyással zárta. Az ételt a
Városháza konyháján főzték,
és hozzá fejenként két-két
buktát is kaptak a gyerekek.
Jelen voltak és áldást mondtak a katolikus, a református,
a baptista és a pünkösdi egyházak képviselői, akik szintén a Hétkrajcár mellé álltak.
A program 2014-ben folytatódik, a tervek szerint további forrásokat is bevonnak.

Hetek óta zajlik a Városháza homlokzatának felújítása, melyhez pályázaton nyert
pénzt a város. Az 1904-ben eklektikus stílusban épült és műemléki védelem alatt álló
Városháza épületét három ütemben sikerül
felújítani: a tetőt még 2008-ban, a lábazatot
2012-ben újították fel a Nemzeti Kulturális
Alap Műemléki és Régészeti Szakmai
Kollégium kiírása alapján „Unokáink is látni
fogják?! avagy a Városháza épületének felújítása címet viselő projekt révén. A most folyó
harmadik ütemben megtörténik a homlokzat
teljes felújítása, a vakolat javítása, festése és a
párkányok helyreállítása. A kivitelezés összköltsége 7,8 millió forint, és mindössze ötven
százalékos önerőt igényel a várostól.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Egyre többen adakoznak Új külsőt kapott a Városháza

Világosabb, sárgásabb lett a Városháza vakolata.
Még nincs teljesen kész a munka, de már szembeötlő az üdítő különbség.
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A REFORMÁTUS PRESBITERI GYŰLÉSEK EGYKORI ÉPÜLETE
nek kell tekintenünk Bélteki Mária református tanítónőt, akik szívügyünknek tekintjük
a gyermekek, ifjak református keresztyén
hitben való nevelését.
Az államosítás után a 3. Számú Általános
Iskola részét képezte a ház, amely később a
Dr. Hepp Ferenc
nevét vette fel.
Jelenleg ismét a
Református Egyházunk irányítása alatt működik
az iskola.
Az utcasorban
e l h e l ye z ke d ő
épület falmezőjét
szürke téglaborítás fedi, ami lábazati párkányban végződik. Az ablakokat
vakolt keretelés veszi körül, amelyek alul
egyenes könyöklőpárkányt alkotnak. Ezeket,
valamint a szemöldökpárkány feletti kiugró
díszítéseket a fehér meszelés még jobban
kiemeli. Figyelmet érdemel az utcafronti
bejárati ajtó esztétikus díszítéseivel. Érdemes
belépni a lépcsőházba, ugyanis még eredeti
állapotában fennmaradtak a falépcsők, a
fakorlát íves vonalú fadíszítéseivel. Aki ide
belép, valóban a debreceni Református Kollégium hangulatával találkozik egy kicsit.
Ott is falépcsőn juthatunk fel az Oratóriumba. Örvendetes, hogy eredeti állapotában maradt meg az egykori presbiteri gyűlések nagyterme, a rajzterem, és nem szabdalták fel kis termekre.
A tömegében és arányaiban kétségkívül
városképi jelentőségű iskola műemléki környezetben helyezkedik el, harmonikusan
illeszkedik a kisvárosi utcaképbe.
Bíró György, városvédő

INHALÁLÁS HÁZILAG
Három teáskanál só egy liter vízben feloldva
elég lehet ahhoz, hogy megvédjük szervezetünket
az őszi-téli időszakot megkeserítő betegségek,
például a nátha és megfázás, köhögés, torokfájás
kórokozóival szemben. Ezt az orvosilag igazolt
tényt már eleink is tudták.
Az idősebb békésiektől is hallhattuk, hogy gyermekkorukban
forró lábas fölé hajoltatta az édesanyjuk és kérte, lélegezzenek jó
mélyen. A forró vízbe előzetesen
egyszerű konyhasót tettek és feloldották. A felszálló gőzt az orron át
mélyen belélegezve megelőzték a
meghűléses betegségeket.
Német kutatók éppen nemrégiben igazolták a
hasonló házilagos inhalálás eredményességét.
Naponta egyszer hat percen át ajánlják a sós inhalálást. Szerintük a sóoldatos inhalálással a vírusok és
baktériumok átadása 72 százalékkal csökken, a hatás
pedig több mint hat órán keresztül tart. A cseppfertőzés megfékezésének könnyen alkalmazható, költségkímélő és nagyon hatásos eszköze ez.
Az otthoni inhalálás legegyszerűbb módja ma is
az, ha a gőzölgő tál vagy fazék fölé hajolva belélegezzük a párolgó gőzt, és közben fürdőlepedőt
húzunk a fejünkre, nehogy a gőz elillanjon. Az edényt

sohase töltsük tele, mert veszélyes lehet. Fejünket
pedig legalább 20-25 cm-re tartsuk a forró tál fölött.
Az inhaláció megkezdése előtt hajunkat kössük be,
arcunkat krémezzük be, szemünkre tegyünk vattacsomót, vagy behunyt szemmel inhaláljunk, mert a
forró gőz bántja az arcbőrt és a szemet.
Az inhalálás a nátha és influenza mellett homlok- és arcüreggyulladás esetén is hasznos. A meleg,
párás levegő az adalékanyagokkal
együtt rendkívül jólesik és gyógyít.
A gőz könnyen eljut a melléküregekbe is.
A vízbe 2-3 cseppnyi illóolajat is
tehetünk, például légúttisztító keveréket, citromosat,
eukaliptuszt, fodormentát.
Emellett gondoljunk a gyógyteák jótékony hatására
is, amelyből szükség szerint 1-1 filternyit, vagy kávéskanálnyit alkalmazzunk. A kamilla nátha és arcüreggyulladás esetén nyugtató, gyulladáscsökkentő hatású, a kakukkfű vagy lándzsás útifű köhögés, légcsőhurut esetén nyálkaoldó, görcsoldó hatással bír, a zsálya
szájüreg-, torok-, arcüreggyulladás, bronchitis esetén
fejti ki gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatását.
Az inhalálásnál lassan, mélyen lélegezzünk, 2-3
percen át, majd pihenjünk. Szükség esetén 3-4 alkalommal ismételjük meg a belégzéseket.
FOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ

A Petőfi utca ódon házai közül feltétlenül
figyelmet érdemel az 5. szám alatti egyemeletes ház. Az 1888-ban épült középületünk
emeleti nagyterme eredetileg a Református
Egyház presbitériumi gyűléseinek adott
helyet. Hogy eredetileg itt folytak a presbiteri
gyűlések, arról
református gimnáziumunk 1889/
90-ik évi Értesítője a következőket írja mindjárt a 3. oldalon:
„Iskolai helyiségünk egy szép és
czélszerű rajzteremmel gyarapodott: e tanévben
vette ugyanis iskolánk birtokába és használatába az iskolai épületben levő presbyteri gyűléstermet, melyet az egyháztanácsunk még a
mult tanévben átengedett a nevezett czélra.”
A földszint északi részében a református
elemi népiskola egyik tanterme kapott
helyet. Az épület többi részében szolgálati
lakások voltak, a református tanítók itt
éltek. Az itt tanító református nevelők közül
feltétlenül meg kell említeni Bélteki Mária
tanítónőt nagy bátorságáért. Ugyanis amikor 1948-ban az az államosítások során
elvették Református Egyházunktól a református iskoláinkat, és államosították azokat,
Békésen ő volt az egyetlen pedagógus, aki
nyíltan szembeszállt ezzel a döntéssel. A
mélyen hívő református keresztyén Bélteki
Máriát azzal büntették ezért a kommunisták, hogy kitették Rosszerdőre tanítani, a
tanyasi iskolába. A Bélteki-házba pedig
lakókat költöztettek. A Jézus Krisztus ügye
melletti kiállása miatt emberileg példakép-

Közös téli kiránduláson
az Együtt Könnyebb Egyesület
Emlékezetes nap volt az
Együtt Könnyebb Közhasznú
Egyesület életében december
8-a. Kora reggel kirándulni
indultunk Poroszlóra, a

egyéb állat is. Ebédünket a
büfében fogyasztottuk el,
majd az Ökocentrum dolgozóival meggyújtottuk a második adventi gyertyát. Már

kedveskedett a gyerekeknek.
Nagyon jól éreztük magunkat, el is határoztuk,
hogy máskor is el fogunk
menni kirándulni.

Tisza-tavi Ökocentrumba,
Közép-Európa legnagyobb
édesvizi akváriumába. A
vidám buszozás után már várt
bennünket az idegenvezető.
Két csoportban tekintettük
meg a kiállítást, láttunk harcsákat, vizát, süllőt, de voltak
csigák, békák és mindenféle

csak egy üdítő séta volt hátra
az Ökocentrum udvarán, ahol
további állatokat is láthattunk. Amikor felszálltunk a
hazafelé induló buszra, egy
piros ruhás, dinamikus mozgású, szakállas bácsi jelent
meg. A Mikulás személyre
szóló ajándékcsomagokkal

Köszönjük a KÉSZ békési
szervezetének a támogatást,
amely lehetővé tette, hogy egy
emlékezetes vasárnapot tölthessünk együtt. Köszönet
mondunk a Békési Önkormányzatnak is támogatásáért.
Jeneiné Drucker Judit,
egyesületi elnök

Legyenek láthatók a biciklisek
A téli hónapokban rövidebbek a nappalok, ráadásul köd is
gyakran nehezíti a közlekedők
dolgát. Ezért a gyalogosoknak
és a kerékpárosoknak nagy gondot kell fordítaniuk arra, hogy
láthatóvá tegyék magukat.
Sötétben,
szürkületben,
ködös időben a gyalogosok szinte beleolvadnak a környezetük-

be. Ezért lakott területen kívüli
úton, illetve annak leállósávján,
útpadkáján tartózkodó gyalo-

gosnak éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között kötelező
fényvisszaverő mellényt viselnie
– áll azon a szórólapon, melyet
„LÁTHATÓSÁG=BIZTONSÁG” címmel adott ki az
ORFK és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Nem elegendő tehát, ha a jármű látható, legyen a kerékpáros is az! 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A 2013. december 3-ától
hatályos 458/2013 számú kormányrendelet szerint a háztartási szennyvizet a csatornahálózatba juttató szennyvíz beemelő egységek (házi szennyvíz
átemelők, vákuumszelepek)
működtetése a víziközmű-szolgáltató feladata. Ezáltal megszűnik a háztartási szennyvizet
a hálózatba emelő egységek
üzemeltetésének eddig tisztázatlan jogi viszonya.
Ugyanezen rendelet előírja,
hogy a helyi víziközmű-szolgáltató 2014. február 28-ig át
kell hogy vegye ezeket a beemelő egységeket azoktól a felhasználóktól, akik ezt igénylik.

A határidőt követően, az üzemeltetésbe át nem adott beemelő egységeket a továbbiakban az Alföldvíz Zrt-nek nem
áll módjában üzemeltetni.
Az Alföldvíz Zrt. ez év elején levélben kereste meg a
Békés városban nyomott
szennyvízrendszert használó lakosokat, amelyben
mindezeket leírták.
Felhívjuk az érintett tulajdonosok figyelmét, hogy feltétlenül küldjék vissza a házi
szennyvízátemelő egységek
üzemeltetésre adásáról az
Igénybejelentő lapot az Alföldvíz Zrt. részére. Amennyiben nem kaptak levelet, az

Alföldvíz
Zrt.
Békési
Ügyfélszolgálatán, a Rákóczi
u. 3. sz. alatt kedden és csütörtökön ügyfélszolgálati időben is tehetnek nyilatkozatot.
Érintett utcák: Malomasszonykert u., Zöldfa u., Darab u., Hársfa u., Róna u.,
Szilva u., Tölgyfa u., Málna
u., Meggy u., Szent Pál sor,
Cseresznye u., Magyari Imre
u., Szabadkai u. (Csabai és
Róna utcák között), Mátyás
Király u. (Csabai és Róna
utcák között), Deák F. u.
(Csabai és. Róna utcák között), Vica u., Lenkey utca,
Csabai utca, Fürdősétány.
/Önkormányzati felhívás/

Karácsonyi hangverseny
Mucsi András képviselő a
békési Oktatási, Kulturális és
Sportbizottság elnöke nyitotta
meg városunk hagyományos
kulturális rendezvényét, a karácsonyi hangversenyt a református templomban, tavaly
december 18-án.
A hangversenyen közreműködtek az Alapfokú Művé-

szeti Iskola tanárai, a Baptista
Gyülekezet Énekkara, a Békési Hagyományőrző Dalkör,
a Református Gyülekezet
Kórusa, a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde Kórusa, a
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium
Kórusa, a Dr. Hepp Ferenc

Általános Iskola Kórusa és a
Reményhír Intézmény Eötvös
József Általános Iskola Intézményegységének Kórusa.
A zárszót és a lelki útravalót – Máté evangéliuma 2.
részének alapján – ezúttal is
Katona Gyula esperes mondta
a szép számban megjelent
közönségnek.
Zs. I.
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JANUÁR 11-18.
Levendula Patika (Csabai u.)
JANUÁR 18-25.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
JAN. 25 – FEBRUÁR 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: özv. Madarász Mihályné Medve Ilona (92 évesen, Murony),
Kulcsár Imre (66), Pocsai
István (63), Domokos
Imre (83), özv. Balog Gáborné Csikós Zsófia (91),
Mészáros Mihályné Király Gizella (89), Kisné
Fekete Erika Hajnalka
(38), özv. Fesető Károlyné
Szabó Eszter (86), Cina
Sándor (56), Sívó László
(67), Püski János Gergely
(87). 2014-ben: Jozaf Pálné Várhegyi Erzsébet (81,
Kamut), Székely János
(65, Bélmegyer), Szilágyi
István (70), Egeresi János
Gábor (54, Tarhos), Kis
Gábor (75), özv. Pocsai
Sándorné Szabó Eszter
(77), Muka György Csaba
(29, Kamut), Burai Gyula
(55), Szerencsi József (78),
Kiss László (76), özv.
Nánási Lászlóné Tóth
Irén (77), Durkó Mihály
(93), Lipcsei Jánosné Berczi Eszter (78), Takács
Gábor (66).
Nyugodjanak békében!

Verseny Sinka István emlékére
Második alkalommal rendezték meg a Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Kollégiumban a Sinka István
Emlékversenyt. A verseny során a diákok prózamondásban, esszéírásban és prezentációkészítésben vetélkedtek. A
prózamondóknak Sinka önéleti írásából, a Fekete bojtár
vallomásaiból kellett részletet
elmondaniuk. Az általános
iskolások versenyében a nyolcadikos Szűcs Bettina győzött, második Kis Ajándék
Eszter, harmadik Pankotai
Mónika. A gimnazista prózamondók között kimagaslóan
teljesített a győztes 11. osztályos Petrovics Ferenc, második

Sánta Dzsenifer Ilona, harmadik Kopanyicza András.
A prezentációkészítők Sinka István életművéből készültek, előadásuk vázlatát az
előre elkészített számítógépes
bemutató adta. Ebben az igen

szoros versenyben a 11. osztályos Berczi Eszter nyert, második Balogh Emese, harmadik Kállai Richárd.
Az esszéírók „Költőiség
Sinka prózáiban” címmel készítették el értekezésüket, melyet külön felkért szakértő
zsűri bírált el. A győztes Balogh Anikó lett, megelőzve
Derányi Anitát és Béres Tamarát, akik mindannyian 12.
osztályosok.
A prózamondó- és prezentációkészítő versenyben a háromtagú zsűrit Szilágyi Zsófia, a Szilágyi László Alapítvány képviselője vezette, aki a
helyezett diákok pénzjutalmát
is biztosította és átnyújtotta.
Szegfű Katalin

Fórum a rezsicsökkentésről
Orbán Viktor: „A rezsiköltségek 20 százalékos csökkentésével megvédtük
a magyar családok érdekeit. De most újra össze kell fognunk, hogy tovább tudjuk
csökkenteni a rezsiköltségeket.
Legyen ön is tagja a rezsicsökkentés eredményeinek védelmére létrehozott
Magyar Csapatnak! Számítunk önre!”

A témában Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár
lakossági fórumot tart Békésen.
Időpont: január 21. kedd 18 óra
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (Békés, Jantyik M. u. 23-25.)
Házigazda: Dankó Béla, országgyűlési képviselőjelölt (Fidesz)
Mindenkit szeretettel várunk! Jöjjön el!

Ha idén sem marad el a tél
HÓELTAKARÍTÁS A járdák mentesítése a tulajdonos feladata
Bár eddig szokatlanul enyhe
volt a tél, mégis érdemes jó
előre felkészülni az igazi téli
időjárásra. A fagyos, havas időjárásban a legfontosabb a
síkosságmentesítés és a hóeltakarítás. A síkosság megszüntetését az önkormányzat igyekszik a keletkezés után azonnal,
de legkésőbb 4-5 órán belül
elvégezni. A település utcái
osztályokba vannak sorolva, a
munkálatok elvégzése így fontossági sorrendben követi az
osztályozást. A szórás során
ahol csak lehet, környezetbarát anyagokat használ fel a
BKSZ Kft. A hóeltakarítást
5-10 centiméteres hómennyiségnél kell elkezdeni.
Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy a
lakóingatlanok előtti, tömb-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
barátoknak, akik szeretett férjem, édesapám
KULCSÁR IMRE SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Felesége Kati, és leánya Anikó

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FORRÁS: INTERNET

Gyógyszertári
ügyeleti rend

házak esetén az épületet
körülvevő járdák hómentesítése minden körülmények
között az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosainak kötelessége. Tisztelettel kérjük a
lakosokat, hogy a szomszédjukra is fordítsanak figyelmet és az időseknek, maga-

Autómentés

Gépszállítás
Autószállítás

tehetetleneknek segítsenek a
hó eltakarításában, a síkosságmentesítésben.
Téli időjárási körülmények
között követendő biztonsági
szabályokról bővebb információ a katasztrofavedelem.hu
honlapon olvasható.
/Önkormányzati hirdetmény/
Balesetes, karambolos,
sérült gépkocsik szállítása,
mentése az ország
egész területén!
Gépszállítás 1-9 tonnáig:
traktorok,
mezőgazdasági gépek,
targoncák,
földmunkagépek!

Hívjon telefonon! 30/299-06-21

Je g y z e t

Közösség közös ég alatt
Pálmai
Tamás

„2011 nyara. Berlin közepén, egy üres telken, katonai egyenruhában egy 56
esztendős férfi ébredezik:
Adolf Hitler. Amit talál:
béke, demokrácia, rengeteg
külföldi és egy női kancellár. Ebben az új világban a
tőle elvárható fanatikus
hittel új karrierbe kezd a
televízióban. Timur Vermes
káprázatos
szatírájának
(Nézd, ki van itt!) Hitlere
nemcsak végtelenül komikus figura, de ijesztően
valóságos is. Meghűl az ereinkben a vér, hogy milyen
könnyen megtalálja a helyét egy cinikus, gátlástalan
világban, ahol a demokrácia hosszú évtizedei után a
demagógia, a nézettségi
adatok és a like-gombok
nyomogatása vezérli a közéleti cselekvést.” Eddig az
étvágyfokozó bevezető.
És Bölcskei Gusztáv református püspök „ráharap”
a témára. Erre a könyvre
hivatkozva világosítja meg
elménk, hogy rá tudjunk
csodálkozni a mellettünk
mindig ott álló Istenre, Jézusra, embertársunkra. Felidézi annak az ikerpárnak a
történetét is, amelynek
egyik tagja születése után
gyenge volt és nem volt
esélye életben maradni. De
egy nővérke szabályt szegett: közös inkubátorba
tette őket, ahol az egészségesebb gyermek átölelte
testvérét, így annak állapota javulni kezdett, és ma
már mindketten egészségesek. „Karácsonykor valamennyiünknek ikertestvére
született, aki a szabályokat
megszegte, bemászott a mi
inkubátorunkba és átölelt,
megbékéltetett, megáldott
és ma is megtart bennünket. Karácsony az alázat
ünnepévé vált, hiszen le
kell hajolnunk ahhoz, hogy
lássuk a gyermeket. Kaparjuk le – mint autónk szélvédőjéről a jeget – szívünkről a kérget, szemünkről a
hályogot, hogy meglássuk,
ki van itt.”
Ne azt keressük, hogy
mit kaphatunk, hanem
hogy miként tudunk másnak adni, segíteni, örömet
szerezni – hangsúlyozta
Erdő Péter bíboros is. „Ha
otthon összegyűlik a család, a barátok, a rokonok,

ha magányos, beteg embereknél, kórházakban,
börtönben vagy szociális
otthonokban tűnik fel a
betlehem, ott is felvillan a
szent család képe, és megérinti az embert a bensőséges szeretet”.
Gáncs Péter, evangélikus
püspök elmondta, hogy az
elmúlt hetekben a média
azt zengte, hogy jónak lenni
jó, jót tenni jó. A segélyszervezetek óriási munkát
végeztek, hogy eljussanak az
adományok a rászorulókhoz. Ám ezek arcát nem
ismerik. Emiatt eltűnik a
személyesség, pedig a karácsony erről is szól. A szeretetéhséget nem lehet kizárólag adományokkal csillapítani, ez „nem oldja meg a
kínzó szeretethiányt.” Annak, hogy Ferenc pápa
„sztárrá lett”, az a magyarázata, hogy „ő is krisztusi
ember, aki komolyan veszi
azt, hogy az ige testté lett”,
s ezt természetes módon fejezi ki. Egyebek között úgy,
hogy a rászoruló rómaiaknak feltöltött telefonkártyát, metrójegyet ad, és ezzel személyesen is kapcsolatba lép velük. „Mi is elindulhatunk valaki felé, de ehhez
az kell, hogy legyen mondanivalónk egymásnak” – figyelmeztet a püspök.
A világ számos háború
dúlta térségében sürgetett
békét Ferenc pápa, és szeretetet és törődést szorgalmazott a társadalom peremén
élők iránt is.
Megszólította a nem
hívőket is, akiknek szerinte
szintén feladata a világban
való békére való törekvés.
A mise során néma imában
letérdepelt, és mindenki
vele együtt ereszkedett
térdre – papok, hívők és
turisták egyaránt. Karácsony ünnepének fényéről
és az emberi történelemben gyakori sötétségről is
beszélt. „Ha a büszkeség,
hazugság, saját érdekeink
keresése kerekedik felül,
akkor a sötétség száll le
ránk. Az igazi béke nem az
ellentétes erők közötti
egyensúly. Nem szép arculat, amely mögött ellentét
és megosztás rejlik. A béke
mindennapos, két kézzel
teremtett elkötelezettség.”
Nos, ezt a jó, a szeretet
iránti elkötelezettséget kéri, várja tőlünk minden
egyházi vezető, felekezettől
függetlenül. Hogy ne csak
emberek sokasága legyünk,
hanem valódi közösség a
rég remélt közös ég alatt.
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MERRE TOVÁBB 2014-BEN?
Az év első napjaiban nagyon is aktuális ez a kérdés. Visszatekintve az elmúlt esztendőben történt eseményekre: Mit várhatunk? Merre tovább? Milyen terveket készítsünk az új esztendőre? Van, aki bizakodik, van, aki reményt vesztetten,
„majd csak túlélem” érzéssel tekint maga elé. A személyes életünkkel kapcsolatban nem tud segíteni előrejelzésével a meteorológus, vagy a társadalmi-gazdasági szakember a jövőnket illetően. Egy bizonyos, hogy minden ember felé elhangzott ez a jó
kívánság: B.U.É.K.!
Ez a jó kívánság hadd adjon újra hitet, reményt, szeretetet,
pozitív jövőképet az életünknek: Bízd Újra Életed Krisztusra!
Talán sokak számára meglepő ezt ilyen tartalommal olvasni, de
ez egy nagyszerű választási lehetőség. Egy dal szövege ezt
mondja: „Sok mindent már kipróbáltál, de nem volt benne
jó…”. Mindannyian éreztük már így magunkat, de mit tehetnénk másként? Karácsonykor ünnepeltük Jézus születésnapját,
aki meghalt, feltámadt és él, ezért mondhatja nekünk hogy:
„Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradok!”
Adjunk egy esélyt ebben az évben mi is Istennek: Bízd Újra
Életed Krisztusra!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Országos szaxofonversenyen
a zeneiskola növendékei
Országos szaxofonversenyen vettek részt a békési
Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei a közelmúltban.
A verseny házigazdája a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola volt.
A versenyre 30 zeneiskolából,
művészeti iskolából 52 növendék nevezett. Békés megyét a
békési Alapfokú Művészeti Iskola két tanulója, Oláh Kristóf
László és Gyöngyösi Zsuzsanna
képviselték. A verseny két
kategóriában, kategóriánként
3-3 korcsoportban zajlott.
Klasszikus szaxofon kategóriában 39 tanuló, jazz-szaxofon
kategóriában 13 fő mérte össze
tudását. A versenyt háromta-

gú szakmai zsűri értékelte:
Borbély Mihály Liszt díjas szaxofonművész, a budapesti Liszt

Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, Götz Nándor klarinét- és szaxofonművész, a

budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, a kölni Modern Ensemble tagja, és Kedl László
klarinét- és szaxofonművész, a
Kőbányai Zeneiskola tanára.
A versenyzőknek mindkét
fordulóban egy kötelező és
egy szabadon választott művet kellett előadniuk.
A békési növendékek eredményei: Oláh Kristóf László az
I. korcsoportban II. díjat kapott,
míg Gyöngyösi Zsuzsanna a II.
korcsoportban bejutott a döntőbe, ahol az öt legjobb szaxofonos
mérhette össze tudását.
A tanulók felkészítő tanára
Demjén Gábor, zongorakísérőjük Bereczki Julianna volt.

Az üdülőközpontban élhet Szép sikereket ért el
Táncfoglalkozás indul tovább a karácsonyfa
a hagyományőző dalkör
ig Kiss Viktória, diplomás
táncpedagógus tartja. Egy
alkalom: 450 Ft/fő. Az első
foglalkozás, ami ingyenes, január 20-án, hétfőn lesz.


Szilveszter az új fogadalmak és az új remények éjszakája. Ahogy egyik év a másikba fordul, úgy adjuk át az élet
szerelemből, szeretetből, gondoskodásból és felelősségből
font fonalát nemzedékről nemzedékre. 25 évvel ezelőtt az
első szó, amelyet az új év tiszta lapjára közösen felírtunk,
a szabadság volt, pedig akkor még idegen katonák állomásoztak hazánkban, még szögesdrót választott el
Európától. Mi mégis úgy döntöttünk, szabadon akarunk
élni, lélegezni, dönteni közös dolgainkról. Történelmünk
2014-es évének lapjára én most a hazaszeretet szavát szeretném felírni, mely egyszerre jelenti egymás tiszteletét és
önmagunk elfogadását. Megbecsülését annak, amit eleink
ránk hagytak, amit közösen őriztünk meg, és az utánunk
jövőknek szeretnénk továbbadni. Hazaszeretet nélkül
nem volna hazánk, Himnuszunk, közös történetünk, szabadságunk, függetlenségünk, kultúránk, tudományunk,
világraszóló teljesítményeink. Nem volna nyelv, amelyen
magyarul vallhatnánk szerelmet, és szólíthatnánk édesanyánkat. Nekünk, mai magyaroknak van mire büszkének lennünk, vigyáznunk, mit gyermekeinknek továbbadnunk. A 2014-es évben a 7. szabad választáson írhatjuk
tovább szabadságunk legújabb kori történetét – mondta
újévi beszédében Áder János köztársasági elnök.

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

Tavaly 21 fát mentettek meg Békésen és
ültettek el a
Dánfoki Üdülőközpontban
a működtető
kulturális
központ által
életre hívott akcióban, amely azokat szólítja meg,
akik karácsony és vízkereszt
múltával nem tudnak mit kezdeni a töves karácsonyfájukkal.

A feleslegessé vált fákat
2014. január 31-ig, 8-16
óra között a Kecskeméti
Gábor Kulturális
Központban (5630
Békés, Jantyik M. u.
23-25.) adhatják le.
Az örökbe fogadott
gyökeres fenyőfákat az üdülőközpont területén, valamint a
város több pontján fogják kiültetni. Bővebb információ: bekesikultura.hu, 66/411-142. 

Felújítják a parkolót
a Szarvasi utcában
A napokban kezdődtek
meg Békésen a Szarvai utcában lévő lakótömbök előtti
gépjárműparkolók felújítási
munkálatai. A kivitelezési
munkálatoknak köszönhetően
a terület mintegy 250 méter
hosszan fog megújulni. Közmunkaprogram keretében az
elavult, törött vagy már teljesen használhatatlan gyephézagos betonelemet felszedik, a
helyébe pedig új, saját gyártású beton kerül. Mindemellett
szintén saját gyártású, kiemelt betonszegélyt raknak le
és az övezet vízvezeték-rendszerét rendezik.
Békésen egyébként szinte
minden évben a képviselőtestület elé kerül a város parkolási koncepciója. A szakmai
anyag a nemzetközi közlekedésszervezési irányelvek alap-

ján készül, figyelembe véve a
város helyi sajátosságait is.
Ebből kitűnik, hogy 2009-ben
a Fáy utca aszfaltozása történt
meg pályázat segítségével,
ezzel is bővítve a piac körüli
parkolóhelyek számát. A területen így mintegy száz gépjármű tud leparkolni. 2010-ben
a Rendelőintézet parkolóhelybővítése, illetve felújítása,
valamint a Rákóczi utca elején
a járda- és kerékpárút felújítása mellett párhuzamos parkolók kiépítése történt meg. A
rendelőintézetnél 20 új parkoló épült. A 2011-ben uniós
forrásból megépült modern,
minden igényt kielégítő Békési Kistérségi Járóbeteg-ellátó Komplexumnál harmincnyolc parkolóhely épült, megkönnyítve a gépjárművel érkező betegek közlekedését.

Két minősítő versenyben is
remekelt a Békési Hagyományőrző Dalkör a közelmúltban. Előbb a Nemzeti

daléneklési és Néptáncversenynek, ahol 185 énekes, 172
táncos mutatkozott be. A zsűrit Budai Ilona népdalénekes

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Újabb táncos foglalkozás indul a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban Zuumbasic néven. A foglalkozásokat
hétfőn és szerdán 18:30-19:30-

Versenyeken is remekel a Békési Hagyományőrző Dalkör. Archív felvétel.

Művelődési Intézet Békés
Megyei Irodája a szeghalmi
művelődési házban rendezte
meg a KÓTA Minősítő Verseny térségi fordulóját, ahol a
békési dalkörösök kiváló
eredményt értek el. Néhány
hete pedig a dévaványai
művelődési ház adott otthont
a III. Kádár Ferenc Nép-

ÁRUSÍTÓHELYEK:
Cerka Papírbolt
Fakuckó játékbolt
Barta kisposta
Ezüsttoll Papírbolt
Békési Könyvtár
Antikvárium
Nyugdíjasok Háza
Békési Uszoda

Már csak korlátozott
példányban elérhetõ!

és Juhász Erika, a Nyíregyházi
Főiskola népi ének tanára
alkotta. A Békési Hagyományőrző Dalkör az énekegyüttes kategóriában széki
népdalokkal indult, és arany
fokozatban részesült. Mindkét megmérettetésre János
Hajnalka népdalénekes tanította be a dalkörösöket.
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Egy igazi győztes
A megnyerő modorú, az ifjúság minden báját
bíró, s mindössze 38 éves Balogh Szilvia a jelenlegi interjúalanyom. Már megjelenésében sem mindennapi jelenség és igazi győztes alkat. Valódi
egyéniség, mely szerénységgel párosul. Legyőzte
gondjait, legyőzte az időt és persze legyőzte a
saját korlátait is. Ismerjék meg hát önök is!
– Egy közös ismerősünk
hívta fel a figyelmemet rád, a
védőnőre. Szeretettel beszélt
rólad, s most kérlek, te beszélj
magadról!
– Kilenc évig, 1997-től
2006-ig dolgoztam a városban iskolai védőnőként. Nagyon szerettem ezt a hivatást,
mert a gyerekekkel illetve a
gondozottakkal, családokkal
való foglalkozás rendkívül
sokoldalú. Számos ismeretségre tettem szert. Mindvégig
dolgozott bennem a másokon
való segíteni akarás. Tanítási
időben az iskolavédőnői feladatokat láttam el, a nyári
időszakokban pedig a kolléganőimet helyettesítettem, családokat látogattam. Van olyan
család, akikkel a mai napig is
tartom a kapcsolatot. Problémáikkal, gondjaikkal most
is megkeresnek, és én nagyon
szívesen segítek is tőlem telhetően.
– Hogy lettél orvoslátogató
és miért váltottál hivatást?
– A magánéletemben
beállt változások arra kész-

tettek, hogy életem más
területén is változtassak.
Védőnői hivatásomat ezért
adtam fel 2006-ban és egy
gyógyszercégnél helyezkedtem el orvoslátogatóként. Az
a feladatom, hogy a cég által

forgalmazott receptköteles
készítményeket megismertessem az orvosokkal. Az életem
teljes mértékben megváltozott. Az új munkaköröm rengeteg utazással és számos új
ismeretséggel járt. Mivel
gyermekemet egyedül nevelem és a munkám nagyon sok
távolléttel jár, kimondhatat-

lanul sokat jelent a szüleim
támogatása és segítő keze
számomra. Természetesen én
is igyekszem úgy szervezni
minden szempontból az életemet, hogy valamennyi területen maximálisan helyt tudjak állni.
– Hogyan jött az életedbe a
sport?
– Mivel a munkám során
túl sokat ülök autóban, ezért
kerestem egy olyan mozgásformát, ami kikapcsolódást,
feltöltődést jelent. Két évig a
városban működő Fecó Fitt-

ness edzőteremben spinning
órákat tartottam (csoportos
teremkerékpározás, instruktor
irányításával zenére), amit
nagyon-nagyon megszerettem. A munkaköröm új feladatokkal bővült, a szabadidőm csökkent, de mivel a
sport ekkorra már életem
szerves részévé vált, olyan

sportágat kerestem, ami időhöz kevésbé kötött. Így a
spinninget felváltotta a futás.
Eleinte rövid távokat futottam, tulajdonképpen ki sem
mozdultam a városból, aztán
megnőttek az elvárásaim magammal szemben és megindultam Békéscsaba felé.
Eleinte napi 10-12 kilométert
futottam, aztán félmaratont.
Eddig hivatalos versenyeken
kétszer vettem részt és bár az
első alkalommal még le kellett győznöm saját korlátaimat, második alkalommal
már minden pillanatát élveztem. Fantasztikus élmény volt
Budapest legszebb részein,
tizenegyezer ember társaságában róni a kilométereket!
– Meglehetősen sokrétű,
mozgalmas életet élsz. Mégis
mire vagy a legbüszkébb?
– Legnagyobb büszkeségem
és boldogságom a kisfiam,
Kristóf. Ő most 12 éves, a Dr.
Hepp Ferenc iskola hatodikos
tanulója. Kiváló tanulmányi
eredménnyel végezte el az eddigi osztályait, és bízom benne, hogy a félévi bizonyítványa is ilyen lesz. Emellett két
éve a Madzagos Amatőr Színpad stabil tagja illetve a békési kajak-kenu klub aktív sportolója.
Gugé
Következő interjúalanyunk az
egyetemista Békési Gergely.

Ajándékcsomag-osztás a Szent Lázár Alapítványnál
33 szegény nagycsaládot
ajándékozott meg a helyi
Szent Lázár Alapítvány és a
budapesti Adra Alapítvány az
„Én is tudok segíteni” program keretében, melynek során
ajándékgyűjtést szerveztek
városunk lakosai között is.
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A karácsonyi alkalomra
érkező adományok tartós élelmiszert, ruhát és játékot tartalmaztak. Az átadó ünnepségen a megjelent szülők és a
sok-sok gyermek zenés műsort is kaptak. Uhrinné Sebesi
Melinda énekesnő és Csiaki

Mihály gitáros Halász Judit
dalokkal örvendeztették meg
főleg a gyerekeket, de a felnőtteket is. Remek hangulatot
teremtettek. A rendezvényen
jelen volt Kovács Istvánné
Eszter, az alapítvány elnökasszonya is.
Zs. I.

Tájékoztatás az önkormányzati segélyről
A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 2014. január hó
1. napjától hatályos rendelkezései értelmében a települési
önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek
részére a rendeletében megha-

tározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Az önkormányzati segély az átmeneti
segély, a temetési segély és a
rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás összevonásával
került kialakításra. Önkormányzati segélyben elsősorban
azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak

gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt
többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt
anyagi segítségre szorulnak.
Önkormányzati segély akkor nyújtható, ha az egy főre
számított havi jövedelem nem
haladja meg:
– család esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,

felől Budapestre tartó nemzetközi Traianus InterCity vonaton. A gyors beavatkozás
ellenére az egyik kocsi teljesen kiégett, a kár milliós
nagyságrendű lehet. Személyi

sérülés nem történt, a vonat
éppen állt a muronyi állomáson, amikor a tűz keletkezett.
Az előzetes vizsgálati
eredmények szerint a fűtőberendezésben keletkezett zár-

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

TÉLI KRÍZIS ÉTKEZTETÉS
A Békés Városi Szociális ni és intézményi felajánlásokSzolgáltató Központ a téli krí- ból, támogatásokból fenntarziskezelés keretében 2013. no- tott Hétkrajcár programból is.
Ezek a segítségek elengedvember 1-jétől 2014. április
30-ig napi 20 adag meleg ételt hetetlenek az életben marabiztosít a rászoruló hajléktala- dáshoz, segítenek felépíteni
azt a bizalmat és hitet, ami a
nok számára.
Az étkeztetést pályázat útján hajléktalan személyek társaa Hajléktalanokért Köza- dalomba való visszaintegrálólapítvány biztosítja. Emellett dását elősegíti. Ez a fajta
nagyon sok felajánlás érkezik a segítségnyújtás hűen tükrözi a
városban működő egyházaktól, városban működő társadalmi
civil szervezetektől, intézmé- szolidaritást, tenni akarást,
nyektől valamint a karitatív hiszen mindannyian tudunk
akció keretében működő, egyé- segíteni!

Szépkorba lépett
Balog Lászlóné

– egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150
%-át,
és a család vagy az egyedül élő
személy vagyonnal nem rendelkezik.
Az önkormányzati segély
megállapítása iránti kérelem a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál terjeszthető
elő. /Önkormányzati hirdetmény/

Kigyulladt egy vonat Muronynál szilveszterkor
Békéscsabai, mezőberényi
és szeghalmi tűzoltók együttműködésével oltották el azt
az egyes, kiemelt fokozatú
tüzet, amely az év utolsó napján este tört ki a Bukarest

VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINOK
A B1-vitamin
B1-vitamin elengedhetetlenül szükséges az idegek kifogástalan működéséhez. Serkenti az agy működését. A B1-vitamin jó
felszívódásához szükség van a többi B-vitaminokra, valamint Cvitaminra. B1-vitamin található a következőkben: hüvelyesek,
olajos magvak, zöldségfélék, barna rizs, teljes kiőrlésű lisztek,
burgonya.
A B1-vitamin hiánya alvászavarokat, idegrendszeri problémákat, izomsorvadást és fáradékonyságot okoz. Gyakori fejfájás és
romló memória is lehetséges e vitamin hiányától.
A felszívódást erősen gátolják a szeszesitalok, a kávé és fekete tea fogyasztása.
Ha rossz a közérzetük és rosszul alszanak, elsők között gondoljanak erre a vitaminra. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

lat lehet a tűz oka – idézte a
Sigulinszki Tibort, a MÁV
szóvivőjét a Magyar Hírlap.
A végleges vizsgálati eredmények néhány héten belül
lesznek meg.

Az óév végén lépett a szépkorba, lett 90 esztendős
Balog Lászlóné, akinek személyesen vitte el a miniszterelnöki oklevelet Izsó Gábor
polgármester. A családban
nem ritka a hosszú élet,

hiszen Anna néni bátyja
tavaly volt 90 éves, a húga
pedig 85 évesen mosolyogva
ült az ünnepelt mellett a
köszöntés idején. Anna néni
támogató családja körében éli
a nyugodt hétköznapokat.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Rákóczi utcán másfélszobás, egyedi mérős társasházi házrész azonnali beköltözési lehetőséggel eladó. 30/619-57-17.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Sürgősen, jó áron eladó egy régi építésű,
összkomfortos családi ház. Érd.: 30/9527-364.
Ház eladó a Magyari u. 41. alatt. 70/50936-08, 20/98-33-487.
Háromszobás, fürdőszobás családi ház
1130 m2 telken eladó. Fűthető csempekályhával és konvektorral. Tel.: 66/410-323.
Békésen, csendes, nyugodt helyen összkomfortos családi ház eladó. 30/590-69-38.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es, kétszobás, amerikai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
2 + félszobás összkomfortos családi ház
eladó a Kispince u. 5/1. szám alatt. Garázs
van. Tel.: 70/222-75-37.
Nagykertben téliesített nyaraló eladó fizetéskönnyítéssel. Havi részlet megállapodás szerint és jószágot, szobabútort is
beszámítok. 20/800-86-71.
Kamuton horgásztó tulajdonrész eladó.
Tel.: 70/27-10-532.
Komfort nélküli vályogház eladó a vashalmi városrészen. Tel.: 20/532-45-86.
Kamuton rendezett családi ház sok melléképülettel, gyümölcsöskerttel eladó. 20/
933-15-13.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kétszobás, középfekvésű, 54 m2-es, erkélyes, redőnyös, egyedis, II. emeleti lakás
eladó. Tel.: 30/448-44-02.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Kamuton 2,5 szobás ház olcsón eladó.
70/539-09-40.
Ház eladó, bontásra is. Érd.: 66/415-380.
Karacson, az ABC háta mögött 1 + 2 félszobás lakás áron alul eladó. Érd.: 20/4132-887.
Felújított 1 + 2 félszobás lakás eladó a
Karacson, a bolt háta mögött. Érd.: 20/
41-32-887.
Békésen 3 + 2 félszobás, központi gázés vegyestüzelésű családi ház kertvárosi
részen eladó. Érd.: 30/411-08-57.
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.
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.
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.
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.

Apróhirdetések
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.
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.
Családi ház eladó Kamuton. 70/284-57-34.
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 eladó vagy kisebbre cserélném.
Két generáció részére is kialakítható. 30/
377-53-10.
Két családnak is alkalmas családi ház
eladó. Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn hétvégi ház 600 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
Balaton déli partjától 30 km-re Pamuk községben (Somogy megye), kétszobás téglaépítésű komfort nélküli családi ház sürgősen eladó 1,5 millió Ft-ért. 30/377-53-10.

igényesnek eladó. Irányár: 9,2 millió Ft.
Tel.: 30/518-07-28.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétlakásos, különbejáratú kertes ház
eladó a Petőfi utcában 12 millió Ft-ért.
Érd.: 20/331-69-82.
INGATLANT KERES

Eladó garázst keresek a Karacson vagy az
Ék utcában. 30/261-99-66.

KERT
1384 m2 kert eladó a Malomasszonykertben kis kőépülettel. Ásott kút, villany
van. Érd.: Deák F. u.91. Tel.: 30/563-77-27.
A Szécsénykertben 3 kvadrát kert
kőépülettel, gyümölcsfákkal eladó. Fúrt
kút, áram, WC van. Tel.: 30/914-96-35, 30/
542-37-19.
3315 m2 kert kőépülettel, fúrt kúttal,
kerítéssel, kövesút mellett eladó. 70/27005-91.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. WC, víz, áram, tárolóhelyiség van.
Tel.: 66/643-045, 20/560-91-75.
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
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.
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 M. utca 8. szám alatt régi típusú
családi ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
A Hargita utcában eladó kétszobás összkomfortos régi típusú ház. Irányár: 4,5
millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
A Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Irányár: 5 millió
Ft. Tel.: 30/667-45-84.

2 db Simson Sztár eladó. 30/260-54-21.
14. -es Opel Astra friss műszakival eladó.
Keveset használt, kifogástalan állapotban,
piros metál. 70/270-05-91.
Jawa moped betegség miatt eladó.
70/270-05-91.
Lady utánfutó ponyvatartóval, érvényes
műszakival eladó. Érd.: 30/483-89-32.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Renault19 Diesel használható állapotban
eladó. Cserejárművet beszámítok. Érdeklődni személyesen Karacs 2B parkolóban
15 óra után.
Jawa Babetta eladó. Érd.: 66/412-356.
Peugeot robogó eladó. Érd.: 30/457-23-02.
4 db R 13-as használt téligumi felnivel
eladó. 30/72-78-939.
2,5 TD Peugeot Boxer kilencszemélyes kisbusz eladó, műszakira felkészítve. Érd.:
30/938-04-61.
4 db 195R x 14C téli gumi 6000 Ft/db áron
eladó. 20/93-93-211.

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 u. 49. szám alatti ház eladó 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi D. utca 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 66/634-238, 70/776-88-33.
Budapesten, a XIII. kerületben, a Süllő utcában egyszobás, földszinti garzonlakás
eladó 5,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és
félszobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 70/580-86-44.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em. 28.
lakás. Irányár: 5,9 millió Ft. Összkomfortos,
két szoba, nagy konyha, nagy erkély, rácsos lezárt rész. Érd.: 30/851-52-15.
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.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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: JANUÁR 21. KEDD 12 ÓRA.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– 2014-ben is
kéthetente keresse
a postaládájában!

Százéves asszonyt köszöntöttek

Éppen 100 éve látta meg a
napvilágot Baji Lászlóné, ez
alkalomból köszöntötte őt a
közelmúltban személyesen
Izsó Gábor polgármester.
Julika néni szeretettel emlékezik a rosszerdei tanyasi életre,
a jószágtartásra és a természet

nyújtotta szabadságra. Az
aprócska termetű asszony ma
fiával él Békés belvárosában.
A nem mindennapi kerek szülinap ünneplésére összegyűlt
az egész család, és óriási csoki
tortával köszöntötték Julika
nénit.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Új elektronikai összeszerelő üzem épült Európai Uniós támogatással a Heal-Tech Kft. békési telephelyén.
Az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program „Telephelyfejlesztés” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a békési
székhelyű Heal-Tech Kft. az „Új elektronikai összeszerelő
üzem építése a Heal-Tech Kft. békési telephelyén” című projektjavaslattal nyert támogatást. A DAOP-1.1.1/E-11-20110163 azonosító számú projekt összesen nettó 149.767.615
forintos költségvetésből, 74.883.807 forint vissza nem térítendő támogatással valósult meg.
A projekttel egy korszerű, megújuló energiaforrások felhasználására alapuló épületgépészettel ellátott, környezettudatos üzemcsarnokot építettek. Az új üzem kedvező fekvése (a 470-es főút
mentén) könnyebb elérhetőséget, gyorsabb ügyintézést ígér a
város gazdasági-, kereskedelmi- és szolgáltató övezetében. A
beruházás lehetővé teszi a cég folyamatos fejlődésének fenntartását, valamint még jobb pozíció elérését a nemzetközi piacokon.

ÁLLAT
2 Sicu 3 éves felnőtt szuka kutya eladó.
30/260-54-21.
Húsjellegű, 200-220 kg-os fehér hízó
eladó. Békés, Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580.
2 db fekete választási bikaborjú eladó.
70/365-98-46.
Húsjellegű malacok és hízók eladók.
30/854-19-86.
Nyolchetes malacok eladók. 30/906-13-01.
Malacok eladók. Érd.: 70/327-91-79.
Hízó eladó. 20/955-13-62.
7 db választási malac és egy süldő eladó.
Érd.: 30/278-60-65.
150-200 kg-os hízók eladók. 20/985-63-73.

TÁRSKERESÉS
63 éves nő társat keres 70 év feletti férfi
személyében. terika923@gmail.com.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Napi 4 órában házkörüli munkát keresek,
bevásárlást, takarítást, kertrendezést.
Minden megoldás érdekel. 20/326-79-26.

EGYÉB
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.
Fáyn, teljesen felújított földszinti, 1 + 2
félszobás lakás azonnal beköltözhetően,

Hidraulika csövek, 3 fázisú villanymotorok, szivattyúk, segédmotor alkatrészek,
benzines szivattyú, kis traktorhoz ekekapa
és eke eladó. Tel.: 66/412-862.
Körtecefre eladó. Tel.: 66/411-165, este.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Garanciás Varta akkumulátor 88Ah/12V
eladó. 20/93-93-211.
Rossz akkumulátorokat magas áron vásárolok. 30/579-27-49.
Őrölt fűszerpaprika termelői áron eladó.
30/94-55-433.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Brevi típusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
Szobaantenna, autó ködlámpa, munkásruha (50-es, 52-es), munkavédelmi bakancsok (45-ös, 47-es), légpuska eladó.
Érd.: 30/260-54-21.
Eladó: szobabútor, hármas szekrény,
fotelek, kihúzható kanapé, heverő, számítógépasztal, kis íróasztal, csillár, tükrös
szekrény, hármas ablak, porszívó. 30/
377-53-10.
Megbízható személy minden feleslegessé
vált lomot ingyen elszállít (vas, papír, fa,
műszaki cikk). 30/260-54-21.
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.
Electrolux 400 l-es fagyasztóláda eladó.
30/279-47-60.
Elektromos rokkant kocsi eladó. Irányár:
80 ezer Ft. Érd.: 20/474-40-93.
Minőségi paplanok és párnák eladók.
30/94-55-433.
2 db gázpalack, 2 db akácfarönk, üveges
ablakszárny eladó. Tel.: 66/417-228, 70/
56-18-743.
Bontásból eladók: konvektorok, cserép,
kúpcserép, faanyag, szenes vaskályha, 1000
l-es tartály, tégla, kiskocsik. 20/472-96-58.
Elektromos rokkantkocsi, vesszőből font
hintaszékek, fehérített vessző eladó.
30/59-06-938.
Eladó: 2x3 m-es középszőnyeg, 2 db
összekötő szőnyeg egymáshoz illő színben és mintával. Tel.: 66/643-046,
20/441-70-96.
Száraz helyen tárolt kisbálás gyepszéna
eladó. Szállítás megoldható. 70/227-00-63.
Rossz kocsikat, vashulladékot vásárolok.
30/579-27-49.
Békésen frissen szedett csicsóka étkezésre, szaporításra nagyobb tételben is
eladó. 30/66-88-978.

Kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő
eladó. Tel.: 70/27-10-532.
Saját termelésű félédes rozé bor eladó.
Tel.: 66/412-955.
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
Eladó egy megkímélt szekrénysor, heverő,
két fotel. Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Kb. 10 mázsa baromfitáp eladó 6000 Ft/
mázsa. 20/322-90-50.
Zsíros bödönök, üst, befőttes üveg, nagyobb edények eladók. Tel.: 66/415-439.
Fényterápia készlet, forró gőzzel porszívó
vasalóval eladó Békéscsabán. Tel.: 70/
296-49-14.
Tárház utca 36. szám alatt szilvacefre
eladó. Üzenetét tegye a postaládába.

www.ujszechenyiterv.gov.hu

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

Extra
angol áru
érkezett!

Minden nap
kedvezmények!

Mikor jönnek a kéményseprők
2014-ben?
A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatja Békés város
lakosságát a 2014-ben elvégzendő kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás végzésének időpontjáról.
I. kerület (Malomvég) I. félév: 2014.01-03. hó, II. félév:
2014.06-08. hó (Szabó János, Kádas Gábor)
II. kerület (Bánhida) I. félév: 2014.03-06. hó, II. félév:
2014.09-12. hó (Szabó János, Kádas Gábor)
III. kerület (Ibrány) I. félév: 2014.04-06. hó, II. félév:
2014.10-12. hó (Püski Zoltán)
IV. kerület (Hatház) I. félév: 2014.01-03. hó, II. félév:
2014.06-09. hó (Püski Zoltán)
V. kerület (Újváros) I. félév: 2014.02-05. hó, II. félév:
2014.08-11. hó (Püski Zoltán, Kádas Gábor)
VI-X. kerületi tanyák I. félév: 2014.05-06. hó, II. félév:
2014.11-12. hó (Szabó János)


Több házasság, de több válás is
2013-ban 62 pár kötött házasságot a békési Polgármesteri
Hivatalban, 15-tel több, mint
egy évvel korábban – tájékoztatta lapunkat a Polgármesteri
Hivatal illetékes munkatársa.
Ugyanakkor több bontóper
emelkedett jogerőre 2013-ban.
A valaha Békésen házasságot

kötöttek közül 53 párnak
zárult le válópere, ami lényegsen magasabb szám, mint az
egy évvel korábbi 39.
2013-ban is gyakori volt a
megszületett gyermekre tett
úgynevezett teljes hatályú
apai elismerő nyilatkozat.
Ilyen nyilatkozatot olyan férfi

tehet a családi jogviszony rendezése érdekében, aki nem él
házasságban, de a családban
születendő gyermeket a saját
nevére szeretné bejegyeztetni.
2013-ban 58 gyermek után
került erre sor a Polgármesteri
Hivatalban, egy évvel korábban ez a szám 68 volt.
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A Nemzeti Kézilabda Akadémia
régióközpontja lesz Békés
inak bajnokságában játszik és
az egész országot bejárva játszanak fordulóról-fordulóra.
Az elmúlt három hónap történése, hogy a református általános iskolában is indítottak
egy közel húsz főből álló csapatot, akik most ismerkednek a
kézilabda alapjaival. Közel
ötven gyermek jelentkezett a
város nagycsoportos ovisainak
előkészítő csoportjába, akiknek
heti kétszer szakképzett tanító
tart edzéseket.

A juniorok kimagaslanak a bajnoki mezőnyből.

meccset játszanak és január 18án saját tornával készülnek. Az
ügyvezető külön kiemelte,
hogy a junior csapat kimagaslóan vezeti a tabellát, mindöszsze egyetlen pontot vesztettek
eddig. Többek már a felnőttek
között is játéklehetőséget kaptak. A klub tíz korosztályban
versenyeztet gyerekeket, ebből
kettő az ország legjobb csapata-

Polgár Zoltán ezúttal is
köszönetét fejezte ki a társasági adó felajánlóknak, a szponzoroknak, Békés Város Önkormányzatának és az Optigép Kft.-nek, mint kiemelt
támogatóknak. Továbbá a
szurkolóknak és a szülőknek
köszönte meg, hogy a Békési
FKC mellett álltak a mögöttünk hagyott évben.

Fekécs Sámuel
a legeredményesebb
békési súlyemelő
A 13 éves Fekécs Sámuel
képviselte a békési színeket a
Tégláson nemrég megrendezett súlyemelő versenyen, a
Hajdú Kupán. A serdülő tehetség remekül versenyzett,
hiszen szakításban, lökésben és
összetettben is egyéni csúcsot
javított. Összetettben elért 113
kg-os összetett eredménye a
második helyre volt elegendő.

Sámuel versenyzése egészen
kiváló, hiszen 47 kg-os testsúllyal lökésben 65 kg-ot teljesített. Szorgalmának köszönhetően egyetlen év alatt 52 kgot fejlődött és ő lett a Békési
TE súlyemelő szakosztályának
legeredményesebb versenyzője
– összegzett a verseny végén
Balog János edző, szakosztályvezető.
Lakatos Gyula

Teremfocitorna 13 éveseknek
A Békési Futball Club szervezésében december 13-án 13
évesek számára rendezték meg
a XII. Békés-Körös Kupa
teremlabdarúgó tornát. A
Sportcsarnokban 5 csapat részvételével körmérkőzéses rendszerben zajlottak a küzdelmek.
A győzelmet végül a Nyárlőrinc szerezte meg, megelőve a
házigazda Békési FC „A” csapatát, harmadik a Békési FC
„B” csapata, a sort a Kétsoprony és a békéscsabai Jankay
iskola zárta. A torna legjobb játékosa a Balázs Attila lett, leg-

jobb kapus Kardos Dániel,
mindketten békésiek.
A Békési FC „A” és „B” csapatának tagjai: Balázs László,
Korcsok Dániel, Kecskeméti
Attila, Varga Balázs, Mester
Nándor, László Rómeó, Bereczki Péter, Rigler Attila,
Balázs Attila, Római Normen,
Barkász Márton, Bereczki Jonatán, Kántor István, Forrás
Zoltán, Búzás Benedek, Balogh
József, Rácz Zsolt, Papp
György, Római Ruben, Surman
Csaba, Kocsor Sándor, Kardos
Dániel. Edző: Puskás Károly.

HANGOL MÁR A ZENEKAR…

Horgász
szemmel
HORGÁSZREND
VÁLTOZÁS
Az új év új szabályokat hozott. Sokan, sokfélét mondtak már az új horgászati és
halászati szabályokról, nem
kevesen tévesen, félrevezetően. A 2014-es hivatalos szabályzat már a fogási naplón
illetve a területi jegyen is fel
van tüntetve, el kell olvasni.
A 2014-es területi engedély
váltásánál mindenki új állami
jegyet illetve módosított fogási naplót kap. A kijelölt vízterületen mindig az adott vízkezelő által megadott szabályok a meghatározók. Az új
szabályok minden vízterületen élnek, a magánegyesüle-

tek saját fogási naplót adnak
ki, ezért ők szabályozásaikban eltérhetnek. A Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetsége is módosított horgászszabályozással él. A módosítások a horgászok érdekeit illetve a vízi élővilágot
védik, hiszen elég sokáig szipolyoztuk ki a természetet.
Remélhetőleg a horgászok ezt
nem veszik zokon. A halvédelem szempontjának előtérbe
helyezése az élővizek újraéledését szolgálja, és ezért nekünk természetbarát horgászoknak tennünk kell!
Szekerczés Sándor
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Hogy milyen hangszerek vannak egy zenekarban, azt jobbára mindenki tudja, de hogy
miként fest egy pipilinka, vagy hogyan kell
megszólaltatni a szűtüt, azt már biztosan nem
az alapműveltség része. A pipilinka nem más,
mint a tilinkó, ami a népi hangszereknek egy
igen takarékos válfaja, minden újrahasznosítók álma, ugyanis a fűzfavessző lehúzott héjából készült, 60-80 cm hosszú cső, amelynek
nyílását az ujj segítségével lehet kinyitni vagy
épp befogni. A szűtü már kicsit bonyolultabb:
ez csak kb. 40 cm hosszú, de hat lyuk van
rajta. Ha valaki csimpolyázásra akarná adni a
fejét, akkor dudát kellene beszereznie (lehetőleg ugye a pokolban). Személy szerint mindig
érdekelt, milyen a fűzfánfütyülő, de a kiáb-

rándító igazság az, hogy dallamot sajnos nem
lehet vele kiadni, még a rézangyal is csak
düdülni tud rajta. Másik neve süvűtő, ebből
aztán halljuk is, miféle hangot ad. S hogy min
játszik a szerencsétlen flótás? Bizony, csak hatlyukú furulyán, igaz, azt oldalt kell tartani,
mert ez az úgynevezett harántfurulya, flajta
vagy pikula. Lényegesen egyszerűbb modell a
büngi, amely nem más, mint egy zsinegre
(Békésen: madzagra) kötött fadarab, amelyet
meg kell pörgetni. S ha valakinek még ez is
túlságosan nagy technikai apparátusnak
tűnik, az tépjen csak le egy fűszálat vagy falevelet, s máris ott a kezében a lehető legegyszerűbb hangszer: a bébic.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR 15. – JANUÁR 30. KÖZÖTT
Január 15. szerda 16:30 óra
Irodalmi svédasztal. Téma: Az erdélyi magyar
drámairodalom Trianontól napjainkig. Előadó:
dr. Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka folyóirat főszerkesztője. A klub háziasszonya Szilágyiné Szabó Ágnes.
Könyvtár olvasóterme
Január 17. péntek 17 óra
Barabás Ferenc könyvcsináló fotókiállítása.
Megnyitja: Katona Péter, a békéscsabai Márvány Fotóműhely elnöke. Megtekinthető: február 18-ig, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.
Belépés díjtalan!
Kulturális központ

HÉTVÉGE

Folytatás a címoldalról
Hetedik helyen várja a bajnokság február eleji folytatását
a Békési FKC – mondta el
lapunknak Polgár Zoltán, a
Békési Férfi Kézilabda Club
ügyvezetője. Hozzátette: egyetlen pont választja el a csapatot
a dobogótól, erős a mezőny. A
folytatástól azt várja, hogy az
előzetes elvásárnak megfelelően a mezőny első felében
végezzenek. A bajnoki rajt február 8-án lesz, addig két edző-

Egy nyelvet beszélünk

Január 18. szombat 9:30-11:30
Házaspár Klub. Téma: Házasságápolás, perspektívák. Előadó: Lisztes Tibor tanár, presbiter.
Baptista imaház kisterme (Teleki u. 39.)

Január 23. csütörtök 19 óra
Színházi előadás a Magyar Kultúra Napján a
kulturális központban az Apolló Színház előadásában. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem.
Bővebben a témáról alább olvashat.
Január 30. csütörtök 17 órától
Fregolina Társastánc Klub félévzáró bemutatója.
Jegyár: 700 Ft/fő (6 év alatt ingyenes).
Kulturális központ

Színházi előadás a Magyar Kultúra Napján
Minden évben különleges
előadással készül a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ a Magyar Kultúra Napjára. Január 23-án 19 órai
kezdettel a budapesti Apolló
Színház előadásában Ka rinthy Frigyes: Tanár úr kérem című előadását tekintheti meg a közönség. Szereposztás: Straub Dezső, Bö röndy Tamás, Bicskey Lukács, Pintér Gábor, Heidin-

ger Zoltán, Kovács Róbert,
Farkas Zoltán, Szilasi Balázs,
Korcsmáros András, Ördögh
János, Boros Ádám. Rendezte: Heidinger Zoltán.

Jegyárak január 11-től az előadás napjáig: diák 2000 Ft/fő,
felnőtt 2500 Ft/fő.
Bővebb információ: bekesikultura.hu, 66/411-142.
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