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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Folytatódhat az agrárképzés a Mezgében

Ha most lenne a parlamenti
választás, melyik párt
jelöltjére szavazna?

25%
Jobbik.

3%
LMP.

Az intézmény oktatási
kínálata tavaly került veszélybe, ugyanis az akkori hatályos
törvények értelmében agrárképzésre az oktatás helyéül a
megyében két iskolát, a két-

36%
29%

Fidesz-KDNP.

Nem mennék
el szavazni.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

közös cél, így a vidék felzárkóztatása érdekében Dankó
Béla Fideszes országgyűlési
képviselő szintén az indítvány
mögé állt.
A minisztérium szakemberei az elmúlt időszakban
folyamatosan egyeztettek az
intézmény vezetőségével. Az
iskola eredményei és a mezőgazdasági szakmák iránt tanúsított érdeklődés oda ve-

egyházit és a gyomaendrődit
jelölték volna meg. Ezzel a
megoldással a több mint százéves múltra visszatekintő mezőgazdasági képzések szűntek
volna meg Békésen, ami igazi

Az április 6-i parlamenti választások tétje világos:
vagy azokat támogatják a szavazók, akik eddig
kétszer csökkentették a rezsiköltségeket és most
a harmadikra készülnek, vagy azt a politikai
oldalt, amely nyolc év alatt tizenötször emelte a
rezsi díjait és Európa legdrágább gázát fizettette
meg a magyarokkal – erről beszélt Szijjártó Péter
külügyi és külgazdasági államtitkár Békésen.

Lapunk nyomdába kerülésével egyidőben találkozik
rajongóival sikeres televíziós
szereplése óta először Csordás Ákos. A fiatal békési énekes közönségtalálkozójáról
következő lapszámunkban
tudunk beszámolni.
A mostani lapszámban
olvashatnak viszont arról a
fogadásról, amelyen az elmúlt gazdasági évet értékelték városvezetők helyi vállalkozók előtt.

A január 21-i politikai fórum házigazdájaként Dankó
Béla Fideszes országgyűlési
képviselőjelölt kiemelte: a
kormány kitalálta és a Parlament támogatásával megvalósította a rezsicsökkentést.
– A kormány törekvése számos csoport érdekeit sérti, és
azt szeretnék ha elbukna.

Még egy hír, amelyről bővebben olvashatnak: megmenekült a Mezgé, ahol a
korábbi hírekkel ellentétben
mégiscsak folytatódhat a
mezőgazdasági jellegű középfokú szakképzés. A beiskolázás megkezdődött.

Ezért indítottunk harcot a
megvédéséért – mondta a
körzet kormánypárti jelöltje.
Hozzátette: egy átlagos jövedelmű család Békés megyében bevételei 25,4 százalékát
költi rezsiterheire, ingatlana
fenntartására. Alacsony jövedelmű és egyszemélyes háztartásoknál ez az arány még

Teltházas fórumot tartott Békésen Dankó Béla képviselőjelölt (balról)
és Szijjártó Péter államtitkár.

kerülése esetén megszüntetné a
rezsicsökkenést, míg a FideszKDNP mindaddig folytatni
kívánja, amíg elérik: az elhibázott privatizációval idegen
kézbe jutott közműszolgáltatók elfogadható nyereségre

magasabb, ami tűrhetetlen és
tarthatatlan.
A két politikus a kulturális
központ színháztermét teljesen
megtöltő hallhatóság előtt
hangsúlyozta, hogy az újra
összeállt baloldal hatalomra

Békés megyében városunk mellett kerékpárosbarát lett Békéscsaba, Dévaványa, Köröstarcsa,
Gyomaendrőd és Szarvas.

sége (KETOSZ) közötti együttműködési megállapodást. Az

aláíró felek elkötelezettek arra, saját lehetőségeiket felhasználva támogassák a környezettudatos közlekedést,
benne a mindennapi, közlekedési célú kerékpározást. Ennek érdekében szakmai anyagaikról, programjaikról tájékoztatják egymást, szakmai
rendezvényeiken megjelenítik a másik partner ez irányú
munkásságát és összefogva
tájékoztatják, oktatják a gépjárművezetőket, a kerékpárosokat, külön kiemelve a fiatalokat. A megállapodást az
Autóklub részéről Hegedűs
Oszkár, a KETOSZ részéről
Izsó Gábor elnök írta alá.

2014-ben megközelítőleg
15500 darab egynyári virágtelepítését tervezi a békési pol-

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.

ARCHÍV FELVÉTEL. FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ).

Hetedik alkalommal is Készülnek a
kerékpárosbarát Békés virágosításra
Békés az egyetlen település
az országban, amely az eddigi valamennyi kiíráson elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet. Önkormányzatunkat az ünnepélyes átadáson Izsó Gábor polgármester képviselte Szendendrén. Az elismerést dr. Völner
Pál infrastruktúráért felelős
államtitkár adta át. A pályázat kiírója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ezúttal
összesen 23 településnek és
27 munkahelynek ítélte oda
az elismerést. A díjátadás során aláírták a Magyar Autóklub és a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövet-

zetett, hogy a minisztériummal folytatott többszörös
egyeztetés után a döntéshozók a képzés folytatása mellett döntöttek.
Az iskola megkezdte beiskolázását ezekre a szakokra a
2014/15-ös tanévre, várják a
mezőgazdaság iránt érdeklődő
és fogékony diákokat helyből
és a környező településekről.
Folytatás a 3. oldalon

A választások tétjéről beszélt az államtitkár békési fórumán

Lapunk elé…

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Baloldali
-liberális
pártösszefogás.

érvágás lett volna a KözépBékési településeknek. Izsó
Gábornak, Békés polgármesterének a kezdeményezésére
összesen tizenkét polgármester írta alá az a levelet, amelyben a településvezetők kérték
Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert, hogy a közoktatási intézmény békési tagintézményében maradjon meg
az agrárgazdasági képzés. A

A korábbi kedvezőtlen hírek ellenére mégiscsak
folytatódhat a nagy múltra visszatekintő mezőgazdasági szakképzés a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési tagintézményében.

7%

gármesteri hivatal. Köztük új
fajták is lesznek, mint a
menyecskeszem, a díszüröm
és a bársonyvirág egy szimpla
virágú fajtája. A meglévő egynyári virágágyak egy részén
idén évelők kiültetését terve-

zik. Az elképzelések szerint
ültetni fognak többek között
borbolyát, madárbirset, kecskerágót,
orbáncfűcserjét,
levendulát, tűztövist, bangitát, és némely rózsaágyás is új
fajtákkal lesz frissítve. Az elöregedett cserjék, félcserjék
kora tavasszal lesznek pótolva,
a cserjék, bokrok metszése a
téli hónapok kivételével folyamatos. Fejlesztik a városi faiskolát is, ahonnan a fák és cserjék a közterületekre, parkokba
kerülnek.
A város virágosításában
kulcsszerepet játszanak a közfoglalkoztatottak.


tegyenek szert és azzal jó minőségű szolgáltatást nyújtsanak,
miközben a családok terhei
jelentősen csökkennek.
– Az eddigi rezsi díjcsökkentései egy év alatt 240 milliárd forintot hagytak a
magyar embereknél, ennyitől
estek el a nemzetközi vállalatok. Ennyiért – és félve, hogy
más országok is elkezdik a
maguk díjcsökkentéseit – már
hajlandók fellázítani az Uniót
és a hazai ellenzéket. A baloldali ellenzék egyértelműen a
nemzetközi érdekeket szolgálja ki – mondta Szijjártó Péter.
Az államtitkár később kérdésekre felelt és állampolgári
felvetéseket hallgatott meg.
Szegfű Katalin

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a város és környéke lapja.
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A B. SZABÓ-HÁZ
A Jantyik utca 31. számú épület nemcsak
építészeti értékei miatt érdemel figyelmet,
hanem azért is, mert itt élt egykor B. Szabó
István kisgazdapárti politikus, államminiszter.
Erre hívja fel a figyelmet a falon levő emléktábla is. Életrajzát, emlékiratát folytatásokban
közölte a Békési
Újság, a városi
Könyvtárban el
lehet
olvasni.
Annyit szeretnék
ebből az életrajzból
kiemelni,
hogy B. Szabó
István istenfélő,
református keresztyén ember
volt, sőt egy időben Református Egyházunk presbitere is. Mély
istenhitét megmutatta cselekedeteiben is,
ugyanis amikor Békés bírája volt (ez a mai polgármesternek felel meg), és látta, hogy a szegény kubikosnak nincs mit ebédelni, házába
vitte, és adott neki szalonnát kenyérrel, hogy ne
éhezzen. Olyan kisgazda politikus volt, aki a
szegények, a földnélküliek ügyét is felkarolta.
Ma úgy mondanánk, szociálisan érzékeny
ember. A Parlamentbe csizmában, fehér ingben, nyakkendő nélkül ment be. A régi parasztemberek soha nem viseltek nyakkendőt.

A BÉKÉSI KISVASÚT

Az ősi házat mindig a B. Szabó család lakta.
Az 1800-as évek elején, közepén épülhetett. Az
építmény különleges értéke az eredeti állapotában fennmaradt udvari tornác. Az oldaltornác
8 tengelynyílású. A körmetszetű oszlopokat
egymással falazott mellvéd köti össze. A tornácburkolat még
eredeti négyszögű
laptéglaburkolat.
Aki ide belép, azt
a régi kisnemesi
udvarházak hangulata fogadja. Az
utcai homlokzaton lévő ablakok
vakolt kereteléssel
készültek, az ablakok fölött erősen
hangsúlyozott, íves szemöldökpárkány emeli ki
az ablakmélyedéseket. A folyosóra a főhomlokzat tengelyében lévő, félkörív záródású díszes
bejárati kapun át juthatunk. A kapu mögötti
folyosóról nyílik a pincelejárat.
A ház védett. Mindenképpen kívánatos
lenne, s a nemzeti sorskérdésekre is érzékenyek
örömmel vennénk, ha ebben az épületben
mielőbb létrejönne egy B. Szabó István
Emlékmúzeum. A hányatott sorsú B. Szabó
István emléke feltétlenül megérdemelné ezt.
Bíró György, városvédő

Helyesbítés

Majdnem 110 éve, 1904. április 8-án adták át a
Békés-Vésztő közötti keskeny nyomtávolságú vasútvonalat. A környékbeli tanyai lakosság ünnepi
ruhába öltözve, éljenzéssel fogadta a fejlődést
jelző vasútvonal átadását. A kisvasút egészen
1961-ig szolgálta a helyi lakosságot, az idősebb
békésiek még emlékeznek rá.
A Békéscsaba-Békés-Vésztő vasútvonal megépítését először dr. Fábry Sándor alispán vetette
fel. Az építési tervek elkészítésével később
Áchim Gusztáv békéscsabai községi mérnököt
bízták meg, miközben a kereskedelemügyi
miniszter az előmunkálati engedélyt a megye
részére 1899 januárjában adta meg. A vonal létrehozásának előkészítése azonban lassan
haladt. A három érdekelt község vezetői megszavazták a kért hozzájárulást, az uradalmak támogatása azonban késett. Hátráltatta a folyamatot
az is, hogy a Mátra-Körösvölgyi Vasúttársaság
elnökével a magasnak tartott építési költségek
miatt nem sikerült megállapodni, így a kivitelezéssel végül az Alföldi Első Gazdasági Vasút
igazgatóját, Sármezey Endrét bízták meg. A 700

ezer koronában előírt költségekhez a békéscsabai Rosenthal malomnak 147 ezer, a gróf
Wenckheim uradalomnak 240 ezer, Békés községnek 60 ezer koronával kellett hozzájárulnia. A
vonal közigazgatási bejárását 1901 novemberé-

ben tartották. A bejárás élénk érdeklődés mellett
zajlott, csak Békés község foglalt el tartózkodó
álláspontot, mivel féltek attól, hogy az új járat

veszélyezteti majd a Békés-Békésföldvár közt
közlekedő vonat forgalmát, valamint tartottak
attól is, hogy az amúgy is gyenge kereskedelmükre és iparukra a Békéscsabával való közvetlen összeköttetés károsan hat majd. Végül létrejött a megegyezés.
Az építkezés 1903 tavaszán indult el, és olyan
ütemben haladt, hogy a Békésig tartó vonalszakasz júniusra, a Vésztőig tartó pedig 1904 márciusára készült el. Az átadásra 1904. április 8án került sor, amikor is a tanyai lakosság ünnepi ruhába öltözve, zászlók alatt, egetverő éljenzéssel fogadta a felvirágozott és fellobogózott
motorkocsit.
Érdekesség, hogy a járat körülbelül egy óra
alatt ért Békéscsabáról Békésre és mivel a vonaton nem volt fűtés, a férfiak gyakran leugráltak
róla, és hogy felmelegedjenek, futottak egy kicsit
a kocsik mellett, majd visszaszálltak rá.
A kisvasút kihasználtságára aligha lehetett
panasz. Különösen piaci napon vették nagyon
sokan igénybe.
/Készült Ferenczi Sándor
helytörténetkutató adatközlése alapján./

Tisztelt olvasók! Előző lapszámunkban, a
Beszélő házak – épített értékeink sorozatunkban a Petőfi utca 5. szám alatti épületről, a református presbiteri gyűlések egykori
helyéről olvashattak. A cikk mellett megjelent fotó tévedésből a leírt épület melletti
építményt ábrázolta. A tévedésért a szerzőtől
és önöktől elnézést kérünk. A megfelelő
fotót itt láthatják.

A karácsonyi ünnepkörben sok feladat és öröm várt
a Reményhír Intézmény
Eötvös József Általános Iskola tanulóira. A 4. b osztályosok karácsonyi műsort
mutattak be az önkormányzat ünnepi testületi ülésén,
továbbá a Cigány misszió
idős gondozottjainak és a
Vasas Szakszervezet nyugdíjasainak. A műsort Durkó
Edit és Pankotainé Vas Éva
tanítók állították össze. A
felsős színjátszók Balogh
Erika tanárnő irányításával
műsort adtak a „Hétkrajcár”
gyermekélelmezési program
évadzáró rendezvényén. Az
énekkarosok Rácz Ildikó
tanárnő vezetésével felléptek
a templomi hangversenyen,
az Cigánymisszió jótékonysági koncertjén, és az ifjúsági na pon. A jótékonysági
koncerten a 4. a osztályosok
mesejátékkal mutatkoztak
be. Műs orukat Rabatinné
Sajben Edit és Lipcsei Ágnes
állították színpadra.

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Örömteli programok a Reményhírben

2013. év utolsó hete ünnepi
hangulatban telt iskolánkban.
Ezt jelezte a feldíszített fenyőfa,
amit megköszönünk Vadné
Újvári Máriának. Programjainkat megkoronázta a missziós munkatársak által szervezett, december 20-i ifjúsági
nap, melynek programjában
játékok, dicsőítő énekek,
keresztény értékek közvetítése
szerepelt. Vendégként Horváth
Elek művésztanár és tanítványai léptek fel. Büszkén láttuk
viszont itt is, és a misszió jótékonysági koncertjén is azokat a
fiatal művészeket, akik gyer-

mekként iskolánk ének-zene
tagozatán tanultak. A színpadon bemutatkoztak jelenlegi
tanítványaink is. Többnyire az
„örömpénteken” tanultakat
mutatták be. Minden osztály
játékot kapott ajándékba,
melyet Durkó Albert misszióvezető adott át a gyerekeknek.
A napot diákgyűléssel zártuk,
ahol a jó tanulókat, rendezvények szereplőit, eredményes
sportolóinkat
jutalmaztuk
meg. Jó érzés, hogy ilyen sokan
tesznek iskolánk jó híréért!
Vári Lászlóné,
intézményegység-vezető

Várják a javaslatokat
A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslatok beadása folyamatos, a következő
részhatáridő: 2014. február 3.

A javaslatokat nyomtatott
formában lehet megtenni. A
nyomtatvány letölthető a bekesvaros.hu honlapról. A kinyomtatott és kitöltött adat-

lapot postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a
Békési Polgármesteri Hivatal
Titkárságán (5630 Békés,
Petőfi u. 2.)
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Boldog új esztendőt Békés!
JAN. 25. – FEBRUÁR 1.
Turul Patika (Piac tér)
FEBRUÁR 1-8.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
FEBRUÁR 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:
Moka
György Csaba (29 évesen, Kamut), Pocsaji
Gábor (81), Nagy István
(73, Tarhos), özv. Nemecz Gyuláné Kovács
Eszter (86), Kecskés Lajos (65, Tarhos), Tyukodi
Gábor (91), Varga Károly (20), Szatmári István Gábor (63).
Nyugodjanak békében!

Mókuskerék
Pálmai
Tamás

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

Ez a köszöntés hangzott el vagy ennek a boldog új évet
változata - nagyon sokszor, és
ismételten is a békési Városházán, ahol az általa teremtett hagyományt folytatva
köszöntötte a település második ciklusú vezetése a helyi
intézményvezetőket, partnereket és vállalkozókat. A jókívánsághoz idén is tartozott
részletes beszámoló – évértékelő – a magunk mögött
hagyott 365 napról, annak
küzdelmeiről, munkájáról,
sikereiről. Izsó Gábor polgármester ebben többek között
ismertette azt is, hogy 2013ban a vállalkozások 2 milliárd,
az önkormányzat 1,6 milliárd,
más intézmények mintegy
100 millió forintnyi fejlesztést
„hoztak össze” Békésen. Az
első számú városatya beszélt a
2014-2020 közötti időszak
európai uniós pénzeinek sikeres lehívása esetén megvalósítani szándékozott elképzelésekről is, melyek toplistáját a
munkahelyteremtés és a gazdaságfejlesztés vezetik, elsősorban a helyi értékekre, a
turizmusra, a sport kínálta
gazdag lehetőségekre és a
mezőgazdaságra fokuszálva.
Dankó Béla országgyűlési
képviselő kitűnő helyismeretről és felkészültségről tanúskodó köszöntőjében elismeréssel beszélt az önkormány-

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester az
újévi fogadás helyszínén.

zat munkájáról, dicsérettel
illette a helyi vállalkozók lokálpatriotizmusát, és méltatta
a békési emberek mindennapi
értékteremtő tevékenységét.
Élve a számok bűvös erejével,
kiemelte azt a meghökkentő
adatot, mely szerint kisvárosunkba az utóbbi években 7
milliárd forintot meghaladó
pályázati pénz érkezett az
önkormányzat, a békési vállalkozók és más helyi szervezetek sikeres munkája révén.
A zeneiskola nemrég nagyszerű eredményeket elérő szaxofonos növendékeinek produkciója és a Belencéres Néptáncegyüttes fergeteges tánca
után jogosan koccintott a még
szebbnek, jobbnak remélt
2014-re a nagytermet betöltő
békésiek sokasága.

Külön színfoltja volt az estnek a műsorvezető Túri Andrea szájából elhangzott néhány mondat, mellyel a díszteremben nemrégiben elhelyezett monumentális Delelés
című Jantyik Mátyás festmény rejtélyes történetéről
szólt. Ezt műalkotást az anonimitását megtartani kívánó
tulajdonosa helyezte letétbe
egyrészt azért, hogy eme, a
városunk hírneves szülötte által készített gyönyörű műalkotást minél több békési és
idelátogató vendég láthassa,
másrészt, hogy méltóképpen
ünnepelhessük meg a nagy
festő születésének idei, 150edik évfordulóját. Köszönet e
nemes gesztusért, és a témára
még természetesen az idén
többször is visszatérünk.

Folytatódhat az agrárképzés
a Mezgében
műhelyek, 180 hektáros tangazdaság (szántó), állattartó
telep, kertészet szolgálja. Erőgépek, talajművelő eszközök,
vetőgépek, betakarítógépek,
szállítójárművek, rakodógépek

Több kinevezett agrár- és
gépész végzettséggel rendelkező szaktanár, szakoktató biztosítja a magas színvonalú szakmai oktatást. Az agrárágazathoz tartozó képzésekhez a tárgyi feltételek is a legszélesebb
körűen biztosítottak. A gyakorlati képzést a békési egységben
a közelmúltban felújított tan-

széles skálája áll a szakképzés
szolgálatában. Az intézmény
jól működő kapcsolatokat ápol
a szakmai szervezetekkel, a
társintézményekkel, a vállalkozókkal, gazdasági szervezetekkel. A vállalkozások szívesen
támogatják az intézményben
folyó munkát, lehetőséget adnak üzemlátogatásra, gyakorla-

FOTÓ: TKKI

Folytatás a címoldalról
Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény igazgatójától kapott
tájékoztatás szerint az iskolában a mezőgazdasági szakképzés személyi feltételei adottak.

ti tapasztalatszerzésre, gyakornoki programokban való részvételre. Különösen jól működnek ezek a kapcsolatok a békési egység és a helyi mezőgazdasági vállalkozások, valamint a
mezőgazdasági tevékenységet
folytató gazdálkodó szervezetek között.
Mezőgazdaság vonatkozásában a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény az alábbi
képzések indítására kapta
meg a fenntartói engedélyt a
2014/2015-ös tanévre: Szakközépiskolai oktatásban: Mezőgazdasági gépész ágazat,
Mezőgazdasági ágazat, Informatika ágazat, Kertészet és
parképítés ágazat. Szakiskolai
oktatásban: Mezőgazdasági
gépész, Kertész, Gazda. A
képzésekről bővebben lehet
olvasni az iskola honlapján:
www.tiszakalman.hu.

Munkahelyteremtő beruházások támogatása
A közelmúltban a Békési
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén tájékoztatást adtak a szakemberek a
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatásáról.

Je g y z e t

– A célra a Nemzetgazdasági
Minisztérium 13 milliárd Ft támogatási keretösszeggel hirdetett pályázatot. A cél új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások vissza nem térítendő támogatása – hangzott el

a fórumon, melyre helyi és környékbeli vállalkozók látogattak
el és hallgatták meg a részleteket. Békési Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségén szívesen adnak tájékoztatást az
érdeklődőknek.


Nagyon érdekes nyomon követni, miként jut
el az emberi elme egy
címtől, melyet maga talál
ki, a végkifejletig, amely
szintén saját észterméke, s
mely eszmei mondanivalót már előre tud. De az
utat nem. Azt nem, hogyan ér oda hová akarna, s
ráadásul mindezt bő egy
„flekk” alatt.
Magam naponta érzem a
mókuskereket. Hol, mint
benne rohanó bolond, ki
lélegzetét kapkodja, hol,
mint épp azt hajtó, más
erőfeszítését csodálva közben vagy lihegésén kárörvendve, attól függően, hogy
a bennünk élő angyal vagy
kaján ördögöcske kerekedik
felül. Mert minél inkább
fogy az idő, melyet magunkra és szeretteinkre fordítunk, minél inkább beszippant önnön képzelt
fontosságunk tudata, annál
jobban távolodunk attól,
amit magunban természetnek nevezünk.
Az utóbbi idők vaduló
forgatagában olykor csaknem kötelességnek tünhet
a napi ima is. Ami baj.
Mert akkor tisztelhetsz valóban valakit – bárkit – ha
előbb tenmagad is. Ha
előbb saját lelkedet és testedet is komolyan veszed.
Ha nem kelsz ki az ágyból
úgy, hogy előbb ne tudj
mosolyogni, ha nem próbálsz meg minden ébredéskor a „legalább félig tele
pohár víz” öröméig eljutni
és nem a félig üreset siratni, akkor valóban utolérhet
előbb-utóbb a vanitatum
vanitas, azaz a hiábavalóság
lesújtó érzése. Vagy a mindennapi munka öröme robotnak tűnhet, ami ugyancsak aggasztó dolog.
Ha az okokat keressük,
akkor talán az aránytévesztés fogalma az, ami a leginkább megközelíti a valóságot, elősegíti a lényeg feltárását. Mert mint egykori
„tanulmányainkból” jól
tudjuk, nemcsak az osztályellenség, hanem az ördög sem alszik ám. Éber
igencsak, és ha nem figyel
kicsit is az ember, szépen
naponta csempészi be a
mindennapok gyarlóságát
az igazi értékek helyére. Ma
reggel rohanok, fontos, vi-

lágmegváltó dolgom van,
megáll az élet nélkülem,
ezért majd később tartok
önvizsgálatot, majd az autóban, vezetés közben sorra
veszem Atyám is, majd…
Mert én nélkülözhetetlenül
fontos ember vagyok, kinek
már faragják a szobrát, hisz
a nagy dologlátszatban
egykettőre megadja magát
ellélektelenedő porhüvelyem, és sok közpénz beléminfúziózása után csak a
mindentudó hidegsebészek
mondják ki rólam a végső
miheztartást a temető pap,
Szent Péter, s a teremtő
Atya előtt.
Hát ilyen szépséges perspektíva állhat előttünk, ha
az emlegetett értéksorrendet felcseréljük és eltévesztjük az arányt. Ez az a
mókuskerék, mely szirénhangon csalogat, hiszen
bent a kerékben, védettség
látszatában élve „dolgozhatok” úgy, hogy azt hiszem,
azért takarítják ki alólam
naponta az almot, mert
lázasan keresik benne a
spanyolviaszt. Az öltönyösnyakkendős urbánus álcivilizáltságunk bizony ilyesmit is elhitethet velünk.
Tán erre mondják: címeres
ökör, méghozzá szmokingban. Mert azért tudjuk
ugye, hogy a tisztaság csak
azt a célt szolgálja, hogy a
céltalan verejtékezésünket,
beledöglésünket szagmentesen élvezhessék a nagy
kitalálók.
Nos, nem az elcsépelt
összeesküvés-elméletek
egyikét akarom leporolni,
hanem rá szeretnék csodálkoztatni minél több embertársamat arra, hogy a
köröttünk levő teremtett
világ gyönyörű, hogy
közülünk senki sem jött
hiába a világra, hogy mindennek oka, célja, értelme
van, hogy mindannyian
egyformán vagyunk fontosak megalkotónknak. Csak
tudjuk a mértéket, csak ne
veszítsük el pillanatra sem
hitünk a létünk értelmében, csak ne térjünk le az
útról, ha nehéz, ha göröngyös is.
Nagyon sok dolgunk
lesz még a jövőben – közeliben és távoliban egyaránt – magunkkal és a
köröttünk lévő világgal is,
de bíztató az, hogy ébredni látszik régen otthonos
Kárpát-medencénk. Most
épp havazik kint és először van hideg ezen a télen. De tavasz lesz. Visszavonhatatlanul.
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„Életem értelme a zene”

Gyermekmedencére gyűjt az alapítvány
A kültéri termálmedence és
a gőzkabin megépítése után
„Békési Fürdőért” Közalapítvány következő célja egy kültéri gyermekmedence építése
a békési fürdő területén. Céljuk megvalósításához köszönettel fogadják az adózó állampolgárok személyi jövede-

lemadójának 1%-os felajánlásait. Aki a céllal egyetért, adóbevallásakor gondoljon erre.
Kedvezményezett: „Békési
Fürdőért” Közalapítvány.
Adószám: 18386169-1-04.
Számlaszám: 1199870706278340-10000001 Erste
Bank.

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

Városunk megbecsült zenetanára, Horváth Elek
muzsikuscsaládból származik, édesapja prímás volt.
Az örökséget két fiú vitte tovább: a hegedűs Rudolf
és a nagybőgős Elek. Minderről a művész azon a
közönségtalálkozón beszélt, melyet a napokban a
Verseny utcai Reményhír Házban tartottak.
A beszélgetés Kunné Balogh Andrea és Horváth Elek
közös zenei imájával kezdődött, Andrea az est folyamán
többször énekelt még.
Az est vendége szeretettel
emlékezett a gyermekkorára,
noha – mint kifejtette – sokat
kellett nélkülözniük.
– A legnehezebb korban
születtem, 1947-ben. Volt,
amikor még kenyér sem
jutott az asztalra. Három
éves koromig „Párizsban”,
egy putriban nevelkedtem.
Később a belvíz miatt elköltöztünk a Posta utcára. A
szüleink írni és olvasni nem
tudó emberek voltak. Mégis
apám intésére tanultam
tovább a helyi gimnáziumban. Édesanyám pedig az
első cigányasszony volt, aki

megtért a pünkösdi gyülekezetben. Bár írni nem tudott,
mély bölcsességet hordozott,

elmondta, hogy hatévesen
kezdte meg zenei tanulmányait. Kezdettől a klasszikus
és a jazz érdekelte. Talán kevesen tudják, hogy előbb csellós
volt, csak később végezte el a
bőgő szakot.
– A legendás Pege Aladár
kezei közt tanulhattam Budapesten, a zeneművészeti egyetemen. Nappal az egyetemen

Horváth Elek és Kunné Balogh Andrea.

és az élet számos területén
segíteni tudott.
A Közéleti Klub házigazdájának, Fábián Márk Tamásnak a kérdésére Horváth Elek

tanultam, esténként bárokban
zenéltem. Bejártam a világot,
és volt több külföldi ajánlatom, különösen a finnországi
felkérés tetszett. Mégis valami

különös erő hazahúzott. Magyarország a hazám, Békés
szülöttje vagyok. A döntés engem igazolt: itt lettem zenepedagógus, és büszkeséggel
tölt el a növendékeim sikere.
Mostmár ők zenélik körbe a
világot. Én pedig megértettem, miért maradtam, és mi a
feladatom. A zene és a tanítás
az életem értelme – mondta
Horváth Elek.
A zenész üzent a fiatalságnak is.
– Jómagam a folyamatos
tanulásban és gyakorlásban
látom a sikert, nem csak a
zenélésben, hanem az élet más
területein is. Igyekezzünk boldognak lenni, Istenek tetsző,
a társadalmunk számára értékes embernek maradni! Hiszem, hogy minden ember
Isten gyönyörű ajándéka.
A Közéleti Klub a „Remény – Híd Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása” című projekt keretében
valósult meg, hasonló előadások a jövőben is lesznek.
Lakatos Gyula

Kilenc középület modernizálása kezdődött
A napokban aláírt támogatói szerződésekkel a békési
önkormányzat közel 250 millió
forint forrás bevonásával,
összesen kilenc középületet fog
felújítani még idén. A beruházás érinti a Korona utcai
Tagóvodát, az Epreskerti Óvodát, és a Rákóczi utcai bölcső-

dét, továbbá az egykori Polgári
Iskola, a korábbi 2. számú általános iskola épületét. Ez utóbbinál a felújítás igen látványossak ígérkezik, hiszen 1936-os
átadása óta ilyen jelentős felújítás nem történt az épületen.
Az említett városi tulajdonú
épületekben energetikai mo-

dernizálás, utólagos hőszigetelés, nyílászáró- és kazáncsere
történik. A pályázat lehetőséget teremt a Vásárszél utcai
rendelők épületének és a
Városháza egyes részeinek nyílászáró-cseréjére is.
Izsó Gábor polgármester
elmondta, hogy a korszerűsí-

téssel összességében mintegy
35 százalékkal csökkenthetik
az intézmények energiafelhasználását.
A cálra jelentős, összesen
246,9 millió forint uniós
támogatást nyert a város,
melyhez 15 százalék önerőt
kellett hozzátenni.


Karinthy-darab
Megalakult a
Hétkrajcár Egyesület a Magyar Kultúra Napján
Az elmúlt napokban tartotta alakuló ülését a Hétkrajcár Egyesület Békésen.
Létreho zásának alapját a
Hétkrajcár Hétvégi Gyer mekélelmezési Program adta, mely már há rom éve
töretlen sikerrel működik az
összefogás jegyében. Tavaly
közel tizenhatezer adag ételt
osztottak ki rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak.
A Hétkrajcár Egyesületet,
mint jótékony szervezetet a
békési önkormányzat mellett
kilenc intézmény, vállalkozás
alapította meg. Alapítók tehát: Békés Város Önkormányzata, Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ, Békés Drén
Kft., Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, Békés - Vill
Kft., MPE Országos Cigánymisszió, Csészi D.C. Kft.,
Békés -TEM Kft., Tágas Tér

Egyesület, Pince -Borozó
Plusz Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.
Az alapítók célul tűzték ki
többek között a közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítását, rendezvények, táborok, klubok, oktatások szervezését, illetve kiadványok
terjesztését a rászoruló gyermek, fiatalok segítése érdekében. Az egyesület pályázati
lehetőségeket is fel kíván
kutatni. A korosztály nehéz
sorsú tagjait ételosztással,
élelmiszersegély-osztással,
ruhagyűjtéssel is támogatják
majd. Szeretnének hozzájárulni a rászoruló gyermekek
megfelelő táplálkozásának
megoldásához hétvégeken és
a szorgalmi időszakokon kívül
is. A prevenció, egészségügyi
felvilágosítás az egészséges
életmód és életvitel szokásainak kialakítása szintén tevékenységük része.


Az alkalomhoz illően a
Himnusz közös eléneklésével
kezdődött a Magyar Kultúra
Napi ünnepség a Kecskeméti

tel gondolunk Kölcsey Ferencre, aki, mint sokan tudjuk, 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz megírását, a

Gábor Kulturális Központban
január 23-án, melyre teljesen
megtelt az intézmény színházterme. A rendezvény elején
Izsó Gábor polgármester köszöntötte az ünneplő közönséget. Egyebek mellett elmondta,
hogy emlékezés és tisztelet illeti nemzeti hőseinket, mindenekelőtt a reformkor hőseit.
– Különösen nagy szeretet-

Magyar Kultúra Napjával erre
emlékezünk – hangsúlyozta.
Az ünnepi műsort a budapesti Apolló Színház művészei
adták, akik Karinthy Frigyes
Tanár úr kérem című regényadaptációját vitték színre. A darabot Heidinger Zoltán rendezte, a főbb szerepeket Straub Dezső, Böröndi Tamás és Bicskey
Lukács alakították.
Zs. I.
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A harmadik rezsicsökkentéssel az áram, a gáz és a
távhő ára lesz alacsonyabb ismét - közölte Orbán Viktor
miniszterelnök - és várható, hogy újabb külföldi kézben
lévő energiaszolgáltatókat vásárol vissza az állam.
Magyarországnak az az érdeke, hogy Paks hosszú távon
is legalább 40-45 százalékát biztosítsa a magyar villamosenergia-ellátásnak, hogy a Magyarországon felhasznált energia minél nagyobb része hazai termelésű
legyen. Paks megtartása nélkül a rezsicsökkentésnek
sincs gazdasági alapja. A múlton nem lehet változtatni,
a jövőn viszont igen, és érdemes is, hogy Magyarország
ne alárendeltje, hanem egyenrangú partnere legyen más
államoknak. Az ország gazdasági mutatóival kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Bár tökéletes
országok és kormányok nincsenek, de Magyarország ma
egy győztes ország, ennek az alapjait pedig meg kell tartani, erre kell építeni a döntéseket.” A 2013-as dunai
árvíz legyőzése fordulópontot jelentett, mert az ország
akkor világos bizonyítékát adta annak, hogy ha a
magyarok összefognak, bármilyen bajt képesek legyőzni. Ez megteremtette „a gazdasági sikerek lelki, pszichológiai alapjait”, és innentől kezdve jöttek a jó eredmények – mondta a kormányfő.

Beszélgetés Horváth Elek zenemûvésszel, zenepedagógussal

FOTÓ: D. NAGY NÓRA.

AZ ARANYSZABÁLY…
Lassan elhalkulnak szívünkben az újévi jókívánságok, s
egyre inkább beleszokunk a múló idő könyörtelenül pergő
valóságába. Még néhány nap, s túl vagyunk a 2014. év első
hónapján, amit talán csak az időnként nyárba forduló „téli
napok” tettek különlegessé, időnként hangulatossá. De mit
is várunk ettől az évtől? A választások közeledtével egyre
harsogóbb politikai ígéretek az életminőség további javulását
helyezik kilátásba, persze ki-ki a maga eszközeivel szeretné
ugyanazt a célt elérni, nem egyszer homlokegyenest ellentétes irányba haladva. Úgy gondolom, ahhoz már túl sok mindent láttunk és tapasztaltunk, hogy felüljünk az olcsó trükköknek. Vagy mégis? Nos, létezik egy igazán jól bevált módszer annak eldöntésére, hogy mi az, ami hasznos lehet az
egyénnek éppúgy, mint a nemzet egészének. Erre maga
Jézus Krisztus tanította meg tanítványait, s adja most elénk
is intő szavait az aranyszabályban (Máté 7,12): „Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük!” Azaz: ne mástól várjam, hogy sorsom
jobbra forduljon, hanem tegyek meg mindent én magam
azért, hogy ez mások életében általam valósuljon meg, s
akkor remélhetem ugyanezt én magam is másoktól!
Katona Gyula, lelkipásztor
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Cseppet sem tipikus
táncban pedig a párommal,
Bíró Emesével több versenyt is
nyertünk standard tánc kategóriában. Nyaranta a Szatyi Stage
Team rendezvénytechnikai céghez szegődve indultam neki az
országnak. Sokszor dolgoztunk
hajnalig is, esőben és kánikulában egyaránt.

Interjúalanyom a 21 éves Békési Gergely valóban
nem tipikus egyetemista. Eddigi életére jellemző
a kalandvágy, a jó értelemben vett izgágaság.
Sokoldalú, mozgalmas életet élő fiatalember.
Általános Iskola Király Gyula
tanár úr által vezetett diákrádiós, stúdiós csapatához, és

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

– Ki is vagy te?
– A nevem Békési Gergely.
Gyulán születtem, több mint
21 éve. 170 centi magas vagyok,
fekete a hajam, szeretem a csokit és a sört. Édesanyám informatikatanár, édesapám pedig
autóbuszsofőr. Gyermekkoromban meghatározó volt, hogy egy
időben annyit utaztam apukám
munkájából adódóan, hogy a
legjobbat mozgó járműben tudtam aludni. Valamint, hogy
hamarabb tudtam számítógépen gépelni, mint kézzel írni.
Hobbim a társastánc, a marimba, a színház, a rádiózás, a weblapkészítés, a mobilprogramozás, a rendezvénytechnika. Végül pedig, ami a kapocs az
összes között: maguk az
EMBEREK. Sokszor hallom,
hogy mégis hogy lehet ennyire
szerteágazó érdeklődésem, és
egyébként is, akkor most
melyik az „igazi”? Másodikos
koromban Szőnyi Graciella
tanárnő próbálta belém nevelni,
hogyan is kell a dobverőt tartani, majd pár hónap múlva már
lámpalázzal küszködve prezentáltam a Csendes éj című gyermekdalt a zeneiskola félévi koncertjén xilophon hangszeren.
Hatodikos koromban csatlakoztam a Dr. Hepp Ferenc

hamar megszerettem. Nyolcadikos voltam, amikor Norbert és
Ghosty barátom unszolására
meglestem, hogyan is néz ki egy
társastánc óra. Úgy megtetszett
egyből a dolog, hogy a második
órát már alig bírtam kivárni.
Középiskolába a Közgébe jártam. Harmadik évben kitaláltam, hogy elmegyek a Békéscsabai Színistúdió felvételijére.
Az utolsó két középiskolás évem
alatt marimbával a legnagyobb
eredményem egy országos
művészeti iskolás különdíj volt,

– Érettségi után bekerültél a
DELTA programba.
– Igen, felvételt nyertem a
Barkász Sándor által megálmodott Dél-Alföldi Tálentum
Akadémia tagjai közé. Attól a
nyártól kezdve minden évben
volt egy hét, amikor lehetőségem adódott eme program keretében olyan példaképnek
tekinthető személyek előadásait
meghallgatni, akik élettörténetéből nagyon sokat tanultam.
Életszemléletem és céltudatosságom sokat változott a prog-

ram hatására.
– Milyen az élete egy pesti
egyetemistának?
– Budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelem és marketing
szakjára járok. A második
félévre már elmondhattam
magamról, hogy megtaláltam a
helyem és a társaságom Pesten.
Jelenleg a hallgatói önkormányzat ügyvezető alelnökeként
több mint 14 ezer hallgató jogait és érdekeit képviselem,
folyamatos kapcsolatban állva
az intézményi vezetőséggel.
Lassan viszont tovább kell adnom a stafétát a következő generációnak, hiszen egy féléves
Erasmus-ösztöndíj keretében
lehetőségem adódik a következő szemesztert Portugáliában,
Porto városa mellett a Maia-i
egyetemen tölteni. Három hét
múlva nekivágok az „ismeretlennek”, ahol eddigi életem legnagyobb kalandja vár rám.
– Mi leszel, ha nagy leszel?
– Hogy mi leszek, nem tudom. Hogy mi szeretnék lenni?
A rövid válaszom, hogy boldog.
Mindenképpen olyan jövőt látok
magam előtt, ahol hasznosítani
tudom a kreativitásomhoz kapcsolódó szervező és rendszerközeli szemléletet. Szeretnék olyan
dolgot létrehozni, ami segíti az
emberek életét, valamit, amivel
hatással vagyok a környezetemre.
Gugé
Következő alanyaunk Csáky József és felesége, vállalkozók.

Dr. Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka irodalmi
magazin főszerkesztője személyében először volt neves
vendégelőadója a könyvtárban működő olvasókörnek,
az Irodalmi Svédasztalnak.
Az előadó az erdélyi magyar
dráma Trianon utáni, közel
száz éves áttekintését adta
Bánffy Miklóstól a kortárs
Székely Csabáig.
A vesztes háború után a
határon kívül rekedt magyar

nyelvű szerzők gyakran nemzeti sorsfájdalmaikat akarták
kiírni magukból, témáik nem
ritkán a magyar történelem
nagy alakjaihoz, királyaihoz, és
sikeres korszakaihoz kötődnek
– mondta. Beszélt Elek Tibor
a két világháború közötti korszakban alkotó, az építészként
is jó nevű Kós Károlyról, és
Tamási Áronról is.
A második világégést követően új drámaíró nemzedék
tűnt fel, köztük Páskándi

FOTÓ: VIRÁG ISTVÁN.

Rövid áttekintés az erdélyi magyar drámáról

Elek Tibor Békésen.

Géza és Sütő András, valamint Székely János, akik leg-

többször a diktatúrák természetét igyekeztek megismerni
és az olvasók elé tárni.
A mai drámaírók közül
Székely Csabáról beszélt hoszszabban az előadó. Székely az
Erdéllyel kapcsolatos sztereotípiákat, idilli képet igyekszik
lebontani és árnyaltabb, de
igaz emberi sorsokat bemutatni, sok humorral. Drámáit
a magyarországi színházak
gyakran műsorukra tűzik.
Szegfű Katalin

A televízióban is szerepelnek a „Belencéresek”
Sok munkával teli, eredményes évet zárt a békési Belen-

céres Néptáncegyüttes. 2013ban táncosaink 68 (!) alkalommal léptek színpadra a város, a
megye és az ország rangos eseményein, rendezvényein. Részt
vettünk az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásáron.
Városunkat képviseltük a
Békéscsabai Kolbászfesztiválon. Megyénk színeiben mutatkoztunk meg a Budapesten
megrendezett „Magyar Értékek Napja” elnevezésű országos gasztronómiai és kulturális
seregszemlén. A teljesség igénye nélkül említett programok

mellett számos városi esemény
résztvevői is voltak a Belencéres táncosai. Immár három
táncosunk, Csapó Magdolna,
Földesi Márton és Okányi
Mihály is a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói. A
2013-as év utolsó szakmai
megmérettetésén a dévaványai
népdaléneklő- és néptáncversenyen is jól szerepeltek szólistáink. Pankotai István „Arany
minősítés”, Simon Zoltán
„Ezüst minősítés”, Buzder
Csaba „Bronz minősítés” díjjakkal tértek haza.

A 2014-es év is sikerrel indult, hiszen január 18-án,
Pankotai István elnyerte az
Egri Országos Ifjúsági Szólótáncverseny Különdíját.
A békésiek a televízió
képernyőjén keresztül is szoríthatnak néptáncosaiknak,
hiszen részt vesznek az
MTVA népszerű műsorában,
a „Fölszállott a Páva” népzenei és néptáncos televíziós
vetélkedőben, melynek adásait szombat esténként a
Duna TV sugározza.
M.T.

VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINOK
A B2-vitamin
A B2-vitamin a bőr és a haj egészségéhez szükséges, valamint
az energiaszint fenntartásában játszik fontos szerepet. A zsírok
és a fehérjék anyagcseréjéhez is szükség van e vitaminra. A B2vitamint leginkább tartalmazó ételek: tej, joghurt, sajt, tojás,
hüvelyesek, olajos magvak.
A kismamák és a fogamzásgátló gyógyszert szedő nők B2-vitamin igénye lényegesen magasabb az átlagnál. Hiánya a szájnyálkahártya gyulladásos megbetegedéseit, gyomor és bélpanaszokat
okozhat. Az éleslátás megmaradásában is fontos szerepet játszik.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

FARSANGI MULATOZÁSOK
A karácsonyi ünnep elmúl- tak, báloztak. Az idős és a fotával vízkereszttől megkezdő- gyatékos személyek körében a
dik a mulatságok, bálok idő- farsangi mulatságok igen népszaka, a farsang. A Békés szerűek, a játékos vetélkedő, a
Városi Szociális Szolgáltató farsangi fánk, az élőzenés tánc
Központ klubjaiban is immár elengedhetetlen része a rendezvénynek.
Nagy
hagyomány a farsangi
örömet és felejthemulatság. A gontetlen élmédozottak izganyeket ad,
tottan várés ki-ki a maga
ják
és
tempójában rophatnagy lelja a táncot.
kesedésA
Derűs
sel készüHáz gondozottjai jelmezbe is
lődnek a nem
mindennapi eseményre. Az bújnak. Lesz jelmezes felvonuidősek klubjai gondozottjaival lás, valamint még kabaréjelenefelelevenítjük a farsangi ha- tet is előadnak. Ezen színes
gyományokat, ifjúkori emlé- programokkal búcsúztatjuk a
keiket, amikor ők is mulatoz- következő hetekben a telet.
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

Munkálatok a békési hajléktalan szállón!
Jó ütemben haladnak a munkálatok a Hajlék a
Házban TIOP 3.4.2-11/1-2012-0316 azonosítószámú projekt keretében, amit a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ valósít meg.
A megvalósítandó feladatok közül a Farkas
Gyula utca 3. szám alatti,
úgynevezett Vegyes Szálló
már közel 50 százalékban
elkészült, a Farkas Gyula
utca 5. szám alatt található
Női Szálló épületének felújítása keretében az ingatlan bővítését a falazat felhúzásával szemmel láthatóvá tette a kivitelező, mindezek mellett most van soron a tetőszerkezet
megújítása. Eddig kedvezett az időjárás a munkálatoknak,
a tervezett ütemtervnek megfelelően halad a felújítás a
Décseri kerti részen is.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállóinak lakói a munkák
idejére a Dánfoki Üdülőközpont körház épületében kaptak
elhelyezést.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Fáy utca elején, négylakásos tömbben, szépen felújított lakás eladó vagy cserélhető.
70/945-48-69.
Békés központjában, a Juhos Fotó felett
kétszobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Békésen a belvárosban négyszobás családi ház két generáció részére eladó, vagy
kisebbre cserélhető. 30/377-53-10.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
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.
Balaton déli partjától 30 km-re Pamuk
községben (Somogy megye), kétszobás,
téglaépítésű komfort nélküli családi ház
eladó. 30/377-53-10.
Akár két generáció részére is alkalmas
hosszú ház eladó. Érd.: 66/643-342, 70/
222-10-48.
Garázs eladó Békésen az Ék utcában. 20/
97-93-910.
Háromszobás, fürdőszobás családi ház
1130 m2 telken eladó. Fűthető csempekályhával és konvektorral. Tel.: 66/410-323.
Nagykertben téliesített nyaraló eladó fizetéskönnyítéssel. Havi részlet megállapodás szerint és jószágot, szobabútort is
beszámítok. 20/800-86-71.
2,5 szobás családi ház eladó a Kispince
utca 5/1. alatt. Garázs van. 70/222-75-37.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Gyulán a Fürdő közelében kis, rendezett
kertes ház sürgősen, akár turisztikai célra
is eladó. Tel.: 30/799-50-50.
Legelő utcában háromszobás, jószágtartásra alkalmas ház alsó épületekkel eladó.
Érd.: 70/527-90-82.
Békésen, csendes, nyugodt helyen összkomfortos családi ház eladó. 30/590-69-38.
Ház eladó a Szőlő utca 32. alatt. 30/44218-95.
Karacson, az ABC háta mögött 1 + 2 félszobás lakás áron alul eladó. Érd.: 20/4132-887.
Kecskeméten 67 m2-es II. emeleti egyedi
fűtésű vízórás lakás + garázs eladó. Tel.:
30/648-49-09.
Békésen igényesen kialakított 3 + 2 félszobás, központi gáz és vegyestüzelésű
családi ház eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Háromszobás, összkomfortos, 1000 m2
telken ház 40 m2 üvegezett verandával,
áron alul sürgősen eladó. Érd.: 30/95-27364, 30/27-45-059.
Felújított 1 + 2 félszobás lakás eladó a
Karacson, a bolt háta mögött. Érd.: 20/
41-32-887.
Építési telek eladó. 70/36-55-789.
Kétszobás, nappalis kertes ház sürgősen
eladó a Legelő utcában. 70/36-55-789.
Sas u. 7. alatt kisebb ház olcsón eladó.
Tel.: 66/414-919.
VI. kerület 38/1. szám alatti 800 m2-es
gazdálkodásra, tárolásra alkalmas bekerített ingatlan kövesút mellett eladó. 70/
408-50-14.
Kandallófűtésű, háromszobás, összkomfortos ház nagy kerttel, nagyudvarral, felújított fürdőszobával áron alul, sürgősen
eladó. Téliesített víkendházat, tanyát beszámítok. Érd.: 20/459-77-22.
II. emeleti, 70 m2-es felújított lakás az Ady
lakótelepen eladó. Érd.: 30/730-13-97.
Békésen háromszobás családi ház sok
melléképülettel és garázzsal eladó. 30/
648-49-09.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
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.

Apróhirdetések
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől nem
messze. Tel.: 30/981-35-01, 70/933-70-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
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.
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.
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.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn hétvégi ház 600 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
Vicza u. 8. alatt 770 m2 építési telek eladó,
közmű nélkül. Ár: 1,5 millió Ft. 20/97-93-910.
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.
Táncsics u. 8. szám alatt régi típusú családi ház eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
Békésen a Hargita utcában eladó kétszobás, összkomfortos régi típusú ház eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
Azonnal beköltözhető ház eladó. 3 + félszobás, 1028 m2-es porta, fűthető csempekályhával és konvektorral. Ár: 4,9 millió
Ft. 20/258-44-60.
A Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Irányár: 5 millió
Ft. Tel.: 30/667-45-84.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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.
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.
Családi ház eladó Békésen. Ár: 5,5 millió
Ft. Érd.: 30/433-87-90, egész nap.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 4. KEDD 12 ÓRA.

Budapesten, a XIII. kerületben, a Süllő
utcában egyszobás, földszinti garzonlakás
eladó 5,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
Két utcára nyíló telken kétszobás, nagy
konyhás, összkomfortos ház eladó az
Irányi u. 46. alatt. Irányár: 6 millió Ft. Tel.:
30/55-66-020, 66/634-570.
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/580-86-44.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 félszobás, felújított lakás eladó tárolóval és
16 m2-es garázzsal. Irányár: 6,5 millió Ft.
Tel.: 70/945-95-59.
Szegeden a Kereszttöltés utcában 3.
emeleti kétszobás lakás eladó. Irányár: 6,8
millió Ft. Tel.: 20/999-74-86.
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.
Móricz Zs. utcában 105 m2-es 2,5 szobás
téglaház melléképülettel eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 66/414-193, 30/74-47-345.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady E. utca 12-ben 2. emeleti háromszobás, 64 m2-es lakás eladó vagy azonos
árban kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5
millió Ft. Érd.: 20/326-79-26.
1 + 2 félszobás, II. emeleti lakás a Szarvasi 12-ben 8,8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 20/9793-910.
Fáyn teljesen felújított földszinti, 1 + 2
félszobás lakás azonnal beköltözhetően,
igényesnek eladó. Irányár: 9,2 millió Ft.
Tel.: 30/518-07-28.
KIADÓ INGATLAN

Vásárszéles egyszobás lakás hosszútávra
kiadó. Kaució szükséges. 70/264-68-95.
INGATLANT KERES

Házat vásárolnék részletre, ügyvédi szerződéssel vagy hosszú távra albérletet
keresek. 20/287-79-38.

KERT
1384 m2 kert eladó a Malomasszonykertben kis kőépülettel. Ásott kút, villany van.
Érd.: Deák F. u.91. Tel.: 30/563-77-27.
Malomasszonykertben 2500 m2 területű
zártkert eladó. 20/916-56-95.
Békésen, III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson Star eladó. 30/260-54-21.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
4 db 195R x 14C téligumi 6000 Ft/db áron
eladó. 20/93-93-211.
Renault19 Diesel műszakival eladó.
30/530-96-23.
4 db R 13-as használt téligumi felnivel
eladó. 30/72-78-939.
Jó állapotban lévő hatmázsás lovaskocsi
jó gumikkal, fékkel eladó. Ára: 60000 Ft.
Érd.: 30/85-81-911.

ÁLLAT
Kétéves jól tejelő hasas anyakecske
20000 Ft-ért eladó. Érd.: 30/85-81-911.
Vágni való kisgalamb eladó. 30/433-79-89.
2 db Sicu 3 éves szuka kutya eladó. 30/
260-54-21.
3 db süldő eladó. Tel.: 70/59-37-854.
Húsjellegű süldők és kissúlyú hízók
eladók. Érd.: 30/854-19-86.
2 db 40-50 kg-os süldő eladó. Érd.: 20/
580-55-70.
Sharpey kiskutyák eladók. 70/944-26-54.
50-60 kg-os birka eladó vagy Stihl fűrészre cserélhető. Tel.: 70/343-73-36.
7 db malac és egy süldő eladó. Érd.:
30/278-60-65.
Vágnivaló tyúk eladó. 20/355-77-26.

TÁRSKERESÉS
66 éves gerincműtött, tehetős, diplomás
férfi keres helyes, vallásos gondolkodású,
nem dohányzó, alkalmazkodó feleséget 55
éves korig. 66/410-424, 17-19 óra között.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Nyugdíjas férfi napi 4 órában kisebb kőműves munkát, segédmunkát, udvaros
vagy kertrendezési munkát keres. Tel.: 20/
326-79-26.
Favágó munkát keresek. 70/667-27-16.

EGYÉB
Brendon 60x120 cm-es kókuszmatrac, jó
állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Tritikálé, kisbálás szalma eladó. Álmos
utca 8. 30/622-57-72.
Négykerekű, gurulós, fékezhető járókeret
eladó. Időseknek bevásárlásra, közlekedésre használható. 66/739-890.
Szemes kukorica eladó. Érd.: Durkó u. 4.
alatt délutánonként. Tel.: 66/416-580.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Erős őrölt pirospaprika, étkezési száraz
májbab eladó. Tel.: 70/254-51-37.
Stihl láncfűrész eladó. 30/643-27-56.
Eladó: hűtőszekrény, alig használt kandalló,
kovácsoltvas fogas, vitrines szekrény. Tel.:
30/272-43-50.
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
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.
Júlia, Romana, Szívhang és egyéb szerelmes füzetek 50 Ft/db áron eladók. Tel.:
20/61-69-509.
3 literes hurkatöltő, 10-es, 22-es húsdaráló, 2 db 10 literes demizson eladó. Tel.:
30/98-34-758.
Használt és új minőségi paplan és párnák
eladók. 30/94-55-433.
1 db új elektromos cigitöltő eladó. Érd.:
30/378-94-25.
Garanciális Varta akkumulátor 88Ah/12 V
eladó. 20/93-93-211.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Elektromos rokkantkocsi eladó. 30/5906-938.
Édes és erős őrölt fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
2x4 m-es piaci sátor eladó árnyékoló
ponyvával. 20/93-93-211.
Elektromos rokkantkocsi, új összecsukható gyerekágy eladó vagy hízóra, tűzifára
cserélhető. Tel.: 70/236-73-57.
Saját termelésű félédes bor eladó. Tel.:
66/412-955.
Használt jó állapotban lévő fürdőszoba
vízmelegítő eladó. Átfolyós, gázüzemű, 13
l-es. Tel.: 30/229-09-74.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Brevi típusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő- és fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
Eladó házi készítésű 12 kalapácsos daráló
220 V-os motorral. Ára: 10000 Ft. Érd.:
30/85-81-911.
Mogyorófán termett tisztított mogyoró
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79-89.
Eladó: szobabútor, kis üvegesszekrény, 2 db
fotel, kihúzható kanapé, heverő, számítógépasztal, kis íróasztal, csillár, tükrösszekrény,
hármas ablak beüvegezve, ruhásszekrény,
Suzuki motortartó gumibak. 30/377-53-10.
Eladó: szobaantenna, autó ködlámpa, HP
nyomtató patron nélkül, irodai nyomtató,
50-es munkásruha, 45-48-as munkavédelmi bakancsok, 47-es acélbetétes gumicsizma, légpuska. Érd.: 30/260-54-21.
Megkímélt szekrénysor, heverő, 2 fotel
eladó. Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Eladó: alig használt 1400 W-os Electrolux
porszívó, zsíros bödönök, szeneskannák.
70/236-35-37.
Eladó: légpuska, teakályha, réz kilincsek,
P2 számítógép, US bakancsok, pufajka.
Érd.: 30/827-59-97.
Négykerekű rokkantkocsi eladó. Érd.:
30/300-05-19.
Fotelágyat keresek megvételre. 30/46217-04.
Bontásból eladók konvektorok, kiskocsik,
malmi kocsik, cserép, tégla, lemez nagykapu, gázkémény, faanyag, gerendák, szarufák, 1000 l-es műanyag tartály, ablakok,
ajtók. 20/472-96-58.
14 mázsa búza eladó. 20/355-77-26.
Keresek kecskének való olcsó szénát,
kórót, takarmányt. 20/472-96-58.
Vásárolnék rossz háztartási gépeket,
rossz akkumulátort. 30/837-01-25.
Eladó: hűtőláda, 2 db rekamié, 6 db fotel,
gázpalack, előszobafal, régi ágy, ágybetét,
szennyesláda, szobafenyő és más
szobanövények. Érd.: 30/739-62-58.
Régi típusú asztali ventilátort vennék,
bakelit talpast. 70/881-93-00.
Eladó: kiságy, járóka, pelenkázó, bébihordozó, bébijátékok, kisfiú ruhák ötéves
korig. 70/635-32-16.
Eladó: új tévé falitartó, poharak, sörös
korsók, Sopronis megállító tábla, 200
Ft/db áron ruhák. Tel.: 30/305-79-55.
Tavaszi erdélyi kiránduláshoz 2-3 útitársat
keresek. 30/94-55-433.
A Mezőberényiek Horgász Egyesülete értesíti a tisztelt tagságot, hogy február 22-én
14 órai kezdettel éves taggyűlését tartja az
egyesület székházában (Mezőberény, Petőfi u. 8.). Minden jelenlegi és leendő horgásztárs részvételére számítanak.

Szegényekhez,
tűzkárosultakhoz
jutott az adomány
A Baptista Szeretetszolgálat tavaly októberben nyitott
adományboltot Békésen.
A Baptista.Pont a lakosság
felajánlásaiból
segítséget
nyújthatott muronyi, köröstarcsai, vésztői, békéscsabai
családoknak, akik tűzkár áldozatává váltak. Nehéz helyzetükben az azonnali segítségnyújtás még inkább felértékelődik. A károsult családok
birtokába használt, de jó
minőségű ruha, cipő, ágynemű, derékalj került. A családok köszönetüket fejezték ki a
kapott segítségért.
Az adománybolt önkéntesei
köszönetet mondanak azoknak, akik adományaikkal felkeresték és támogatták őket. A

pénzadományokat felhasználva
az adventi hetekben a nehéz
helyzetben lévő családoknak
juttattak tartós élelmiszerekből összeállított csomagot Békésen és Békéscsabán.
Az adománybolt tájékoztatása szerint 2014-ben is fogadnak
használható ruhaneműket, lakástextíliákat, játékokat, konyhai felszereléseket, műszaki cikkeket. Az adományozni szándékozók felajánlásaikat február 4től a Nyíri u. 1/1. alatt a Baptista.Pontba adhatják le, vagy
telefonos jelzés alapján lehetőség szerint érte mennek. Minden felajánlásért hálásak.
Telefon: 20/929 37-73. Email: adomany.bekes@baptistasegely.hu.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Békési Kistérségi Társulás HURO/1101/002/1.2.1-es,
Boundless World pályázatával 886.145,4 € támogatást nyert
arra, hogy a térségben a szélessávú optikai internet hálózatot bővítse új szakaszokkal. A projekt 2014. év végére lehetővé teszi a határokon átnyúló kapcsolatok magasabb szintű ápolását is. A magyar félre eső önerő részét a pályázatban részt vállaló kistérségi települések önkormányzatai biztosítják.
A „Boundless World-Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub-Region and Bihor County” HURO/1101/002/1.2.1 ‘Boundless
World” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni
egymáshoz a határ menti térségben élő embereket, közösségeket és gazdaságszereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határ menti térség alapvető erősségeire építve.
Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.

Baba-Mama Klub indul Békésen
Kéthetente csütörtökönként a Református Lelkészi
Hivatal (Széchenyi tér 21.)
játszóházában tartják a foglal-

kozásokat a városi védőnők.
Első foglalkozás: január 30.
csütörtök 10 órától. Mindenkit szeretettel várnak.


Támogatás civileknek
Az önkormányzat idén is
pályázat útján kívánja támogatni a városban működő civil
szervezeteket. A szervezetek
támogatási igényeiket február
3-24. között adhatják le a Civil
Szervezetek Házában (Hőzső
u. 4.). A beérkezett pályázatok

Autómentés

Gépszállítás
Autószállítás

alapján a Civil Tanács tesz
javaslatot a képviselő-testületnek a támogatások mértékére.
Pályázni az előző évek gyakorlatának megfelelően lehet.
Bővebb tájékoztatást a helyszínen adnak, hétköznaponként
8-12 óra között.

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
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2014. január 28.

Nyerjen kézilabda-bérletet!

Egy nyelvet beszélünk

A korábbi évek gyakorlatát követve a Békési FKC és a Békési
Újság közös bérletjátékot hirdet.

INFÚZIÓS RESZELÉK

B: Polgár Tibor

C: Domokos Dusán

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó nevét, címét
SMS-ben vagy e-mail-ben lehet elküldeni február 12-ig.
SMS-hez a telefonszám: 30/432-20-30,
míg az e-mail cím: bekesiujsag@globonet.hu.
A jól válaszolók között sorsolunk. Két szerencsés nyertesünk
jutalma egy-egy bérlet a tavaszi bajnoki idény hazai mérkőzéseire.
A nyerteseket telefonon vagy e-mailben értesítjük, és a bérleteket
még az első hazai meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.
Játsszon és nyerjen!
Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!

Szarvasi siker az újévi
úszóversenyen
Az év első jelentősebb sportversenye a Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium által rendezett újévi úszóverseny volt. A Békési Uszodában tartott versenyre a Dr.
Hepp Ferenc Általános iskolából, valamint a gyulai református, a szarvasi és orosházi evangélikus általános iskolákból

érkezett nevezés. A gyerekek
korcsoportok szerint mell- és
gyorsúszásban, továbbá váltófutamokban versenyeztek. Az
összesített pontversenyt végül
nagy fölénnyel a szarvasi Banka
Gyula Evangélikus Általános
Iskola nyerte, megelőzve a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskolát
és a Szegedi Kis István iskolakomplexumot.

Nemzetközi szereplés
kivívása a cél
Január derekán már megkezdődtek a küzdelmek
a magyar nemzeti asztalitenisz bajnokságokban. A
Békési TE férfi extraligás csapata és az NB II-es
férfi csapata is az ötödik helyről várta a folytatást.
Az extraligás csapatnak az
ősszel négy győzelem mellett
három döntetlent sikerült
elérnie, mindössze két vereséggel (Celldömölk, Pécs).
Balogh József vezetőedző kiemelte, hogy a volt válogatott
Pagonyi Róbert 55, a saját

TEFLONOS HORGOK
Mi horgászok jól tudjuk,
hogy a biztonságos halfogás
alapja a jó éles, hegyes és kellően erős horog. A horoggyártó cégek nem is olyan régen
kihoztak egy speciális, teflonbevonatos horgot, ami lényegesebben könnyebb és élesebb
a hagyományos típusoknál. A
speciális teflonbevonatra azért
van szükség, mert a hal csontosabb és izmosabb szájszélbe
könnyedén fog áthatolni.
Ezek a horgok elsősorban a
nagyobb pontyokhoz lettek
kifejlesztve. Többféle formában és vastagságban gyártják,
hiszen a pontyhorgászok is
különféle csalizási módszereket alkalmaznak. A különböző po-up lebegtetett szerelékeknél nagyon jól alkalmazhatók, ugyanis a könnyebb
teflonos horgot észrevétlenül
felszippanthatja a hal, és ha
már felszippantotta, nincs
menekvés. Nem csak lebegő
csalikhoz jó, hanem a fektetett fenéken felkínált kötözött kukoricához vagy pellethez is érdemes csalibefordító
zsugorcsövet vagy sznaggert
alkalmazni a jobb akadás
érdekében.
Szekerczés Sándor

ötödik. A csapatból Csarnai
Gábor volt a legjobb 88 százalékkal, Sebestyén Sándor
71, Korály Tibor 63, Bo tyánszki Csaba 42 százalékos
eredményt produkált. Asztalhoz állt még Czina József
és Hollósi Gábor is.

FOTÓ: VIRÁG ISTVÁN

nevelésű dr. Bohács Gábor
48, míg a fiatal Sebestyén
Péter, aki a nyáron tért haza
Kecskemétről, 44 százalékkal
zárta az őszi szezont. A csapat célja az első öt hely valamelyikének megszerzése, és
ezzel nemzetközi kupaszereplés kivívása.
Az NB II-es együttes szoros mezőnyben szintén az

A Békési TE három csapata
szerepel a Békés megyei asztalitenisz csapatbajnokságban,
annak első és harmadik osztályában. A klub gondot fordít az utánpótlás-nevelésre.
Így Balogh Bernadett edző
kezei alatt bontogatja szárnyait Molnár Dóra, Szabó Sándor,
Balogh Ágnes Kira, Balogh
Tamás és Fekete Ádám.

Január 29. szerda 8-12 óra
Véradás a Vörökereszt szervezésében.
Kulturális központ
Január 29. szerda 16 órától
Sütő-főző szakkör, melyre ezúttal az óvodásokat
és szüleiket várják. A részvétel ingyenes, de előzetes bejelentkezés szükséges.
Kulturális központ
Január 30. csütörtök
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. Helyszín
8-11 óra: bélmegyei kultúrház, 12-15 óra tarhosi
kultúrház.
Január 30. csütörtök 17 órától
Fregolina Társastánc Klub félévzáró bemutató.
Jegyár: 700 Ft/fő, de 6 év alatt a belépés ingyenes.
Kulturális központ

Február 1. szombat 11 óra
Békési TE II. - Kecskemét NBII-es férfi asztalitenisz mérkőzés.
Sportcsarnok
Február 1. szombat 18 óra
Farsangi Batyus Táncház élőzenére. Vezeti: Mahovics Tamás néptáncpedagógus. Közreműködnek a Belencéres Néptáncegyüttes táncosai.
Belencéres Néptáncegyüttes próbaterme (Petőfi utca 21.)
Február 2. vasárnap 8-12 óra
Kisállat- és díszmadár börze.
Piac

Február 6. csütörtök 14 óra
Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja klubnapja.
Nyugdíjasok Háza

Fotókiállítás a kulturális központban
Február 18-ig látogatható
Barabás Ferenc „Hazajárók”
című fotókiállítása a kulturális központban. A tárlatot,
melynek megtekintése díjtalan, január 17-én Katona
Péter, a békéscsabai Márvány Fotóműhely elnöke
nyitotta meg.
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HÉTVÉGE

Válaszok:

hét… Az sem lehetett biztos a dolgában,
aki gombát kért körömre, vagy foggyapjút
(fogselyem helyett). Csak találgatni lehet,
mit szeretett volna, aki infúziós reszeléket,
Hirkillert vagy zöld csigaport akart, de rendeltek már műszemkönnyet, eldobható
borotvahabot és korrózió-krémet is. Teljesen új termék lehet a bajor aszpirin és az
úti lándzsakrém (bármelyik lándzsának jót
tesz, útközben meg pláne, ezeknél a
modern lándzsáknál ugye „sohase tudhassa
az ember”). Nálam a dobogó legmagasabb
fokán egy termék: az evolúciós teszt (ovulációs helyett) áll, valamint az a derék vásárló, aki lódarázs krémet kért. Pirosat.
Szilágyiné Szabó Ágnes

HÉTVÉGE

Ki lőtte a legtöbb gólt
(68-at) ősszel a békési csapatból?

Azt hiszem, aki látta azt a kabaréjelenetet, amelyben Csala Zsuzsa mint patikussegéd tűnődik azon, a kedves vevőnek milyen
méretű holmira van szüksége, az sosem
felejti el. Nem a Bodrogi Gyula megszemélyesítette vásárló az egyetlen, aki kissé szorongva próbált koncentrálni a gyógyszertárban arra, mit is kér – bonyolult a gyógyszerek neve, és minél több a betegség, annál
nehezebb mindent észben tartani. Biztos
vagyok benne, hogy például légzéscsillapító
tapaszra senkinek sem volt szüksége, ahogyan inhalálozót sem akart komolyan senki
sem hazavinni. Az úriember, aki szárított
macskafarkot kért (macskagyökér helyett),
hozzátette, hogy csak valami egészen eny-
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