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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Sportszakemberek konferenciája zajlott A város

Milyen gyakran jár
fogorvoshoz?

TALÁLKOZÓ
22%

53%

Rendszeresen
ellenőriztetek.

Soha.

Szerte a megyébôl testnevelôk, edzôk jöttek el

A rendezvény kezdetén
Izsó Gábor polgármester kiemelte: a hasonló szakmai
konferenciák megritkultak
mostanában, ezért hiánypót-

nyeztetését teszi lehetővé, és
amely a közösségépítés fontos színtere.
– Békés büszke Kecskeméti Gáborra, akinek a ne-

Parti Zoltán

Bámli Gabriella

Lehmann László

Izsó Gábor

ló a békési, melyet a kulturális központ, a város és a református gimnázium szervezett
meg. Izsó Gábor méltatta a
békési sportéletet, amely 17
támogatott szakosztályban
mintegy 1500 gyermek rendszeres testedzését és verse-

vét egy éve vette fel a kulturális, sport és turisztikai
központ. Békés büszke lehet
sportéletére is, melyet megfelelően képzett szakemberek irányítanak és amelyet a
kisvárosokhoz képest kiemelkedő létesítményi háttér

mát, amely az összes közoktatási intézmény mintegy 5 százalékát jelentené.
A mindennapi testnevelés
pedagógiai kihívásairól és
lehetőségeiről a téma szakértője, Parti Zoltán tanár és kajak-kenu edző beszélt. Mint

igényű gyerekek mozgásfejlesztésének fontosságáról és e
területen szerzett tapasztalatairól adott áttekintést.
A Kecskeméti Gábor Emlékkonferenciát a tervek szerint évente megtartják.
Szegfű Katalin

25%
Csak, amikor
szükség van rá.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

Amint az előző lapunkban
ígértük, jelen számunktól kezdődően bemutatjuk önöknek a
Tízek Tanácsa tagjait, vagyis
azokat a cégvezetőket, akik a
legtöbb helyi adót befizető vállalkozásokat irányítják, és a
jövőben a városvezetésnek bizonyos gazdasági és stratégiai
kérdésekben tanácsot adnak.
Első alkalommal Patkás János,
az Optigép vezetője nyilatkozott
a Békési Újságnak. (3. oldal)
Emellett olvashatnak arról,
hogy egy Békésen élő fiatalember érdemelte ki az év utánpótlás-edzője díjat. Kár, hogy Kovács Gábor nem helyben végzi
kajakedzői munkáját.
Folytatjuk előző lapunkban
megkezdett Békési Észbontó című rovatunkat is, amely a hétköznapokban jól hasznosítható,
praktikus ötleteket ad a tisztelt
olvasóknak.
(2. oldal)

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Lapunk elé…

Kovács Gábor az év utánpótlás edzője
A közelmúltban rendezték
meg a fővárosban a IX. Héraklész Díjátadó Gálát, ahol az
ország legkiemelkedőbb utánpótláskorú sportolóit és edzőiket ismerték el. A korosztályos
Európa- és Világbajnokságokon legeredményesebben szereplő utánpótláskorú versenyzők közül 2012-ben a férfiak
között Tótka Sándort ítélték a
legjobbnak, aki a gyomaendrődi Körös Kajak SE kajakosa, és
a békési edző, Kovács Gábor
tanítványa. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szervezésében megtartott eseményen
Borkai Zsolt, a MOB elnöke a
2001-ben elindított Héraklész
program sikerét méltatta, és
megköszönte a munkát azok-

elmondta, ahhoz, hogy a diákság jobb kondicionális állapotba kerüljön, a napi testnevelés
edzéselvű megújítására, tudatos edzéstervekre van szükség.
Elengedhetetlen a tanítók
jobb felkészítése, hiszen alsós
osztályokban a testnevelés
órákat ők tartják.
Végezetül Bámli Gabriella
békési biológia-testnevelés
szakos tanár a sajátos nevelési

alapoz meg – emelte ki a
polgármester.
Az előadások közül elsőként Lehmann László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai programigazgatója számolt be a sportiskolák helyzetéről. Elhangzott, hogy a következő évekre nagyratörő terveik vannak, például a mostani kilencvenről 250-re kívánják növelni a sportiskolák szá-

A város kulturális intézményének nevet adó néhai
békési olimpikonra, legendás edzőre és testnevelőre emlékező konferenciát rendeztek a minap
Békésen. A Kecskeméti Gábor Emlékkonferenciára a névadó fia és az ő felesége is ellátogatott.

Tótka Sándor kajakos és edzője, Kovács Gábor a Héraklész Díjátadón.

nak a fiataloknak és szakembereknek, akik elérték a sikereket, eljuttatták a magyar sportot a jelenlegi magas szintre. A
férfiak között győztes Tótka

Sándor azzal érdemelte ki a díjat, hogy tavaly három aranyéremmel tért haza az ifjúsági
kajak-kenu Eb-ről.
Kovács Gábor edző kiugró-

an tehetséges növendéke, korábbi ifjúsági olimpia győztes
néhány hete Ausztráliában, az
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
is remekelt, egyéniben 200 és
500 méteren, valamint a 200
méteres párosban (Janza
Richárddal egy hajóban) is
nyert. A 14-18 éves sportolók
versenyén a magyar színeket
négy olimpiai sportágban
összesen 24 sportoló képviselte. A magyar delegáció hat
aranyérmének felét Tótka
Sándor szerezte az extrém, 40
fokot is meghaladó kánikulában – tájékoztatta lapunkat
Kovács Gábor, aki az összesen
13 érmet gyűjtő magyar
kajak-kenu csapat edzőjeként
volt jelen Sydneyben. Sz. K.

BÉKÉSI ÚJSÁG

kezében
marad a
rendelőintézet
Békés mint járási székhely
kiemelkedően fontos szerepet
tölt be a kistérségben, ezért
folytatnunk kell a járóbetegszakellátási feladatokat - hangsúlyozta Izsó Gábor polgármester az év első képviselő-testületi ülésen. A grémium egyhangúan döntött arról, hogy a
jövőben is önkormányzati
fenntartásban kívánja működtetni az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézetet valamint a járóbetegszakellátást. Békésnek egy központi szabályozás miatt február
15-ig kellett döntenie arról,
hogy továbbra is ellátja területén az egészségügyi intézmény
alapellátási és járóbeteg-szakellátási feladatait, vagy állami
tulajdonba adja. A testületi
ülésen elhangzott, hogy kiemelten fontos a békési egészségügyi feladatok egy kézben
tartása. A közös szervezet és az
azonos fenntartó lehetőséget ad
az alapellátás és a járóbetegszakellátás közötti szakmai
együttműködésre. Míg ha állami kézbe kerülne a rendszer, az
egység szétesne, és ennek a
kezeléseket, ellátásokat igénybe vevők látnák kárát.
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TISZTÍTÓSZEREK FILLÉREKBŐL

A VOLT KOLLÁR-HÁZ
A Kossuth utca 18. és 18/A. számú sarki ház
városképi és épület-esztétikai okok miatt érdemel figyelmet.
Az épületet Kollár Ferenc csizmadiamester építtette 1926-ban. Ezt bizonyítja a díszes bejárati ajtó ablaküvegén a „K. F. 1926.”
sárga felirat is. Ez jelenleg az utcáról nem
látható, a patika bejárati ajtaja lett. A kétosztatú ház mindkét részében sokáig a Kollár család
élt. Kollár Ferenc
halála után leánya,
Katona Györgyné
Kollár Anna tanítónő volt a tulajdonos. A II. világháború előtt a Mezey
utca sarki szárnyban volt Venczel József borbélyműhelye, Varga Péter zöldséges üzlete,
illetve a híres Király kalapos műhely egy
ideig. Rövid ideig itt működtek a Sütőipari
Vállalat irodái is. Közel 20 éve még Kondacs
Sándor hentes, pálinkafőző tulajdona volt a
sarki rész. A jobb oldali traktusba, ahol most

az Oroszlán Gyógyszertár működik, 1971ben dr. Horváth István sebész főorvos és családja költözött. Évekig itt működött Bényei
Gábor és társai ingatlanügynöksége, valamint a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Békési Alirodája.
Az építmény mindkét részén fennmaradt az
eredeti hódfarkú cserépfedés. Figyelmet érdemel a díszes fehér
patika bejárati ajtaja
az oroszlánfejes sárgaréz kopogtatóval.
A sarki rész emeleti
egysége, valamint a
patika kis tornyocskája sajátságos hangulatot ad a polgárháznak. A sarki
épület utcai homlokzatának felső részén a tetőfedést apró figurákkal díszített fehér lemez szegélyezi. A gyógyszertár bejárati része kis sárga
klinkertéglával burkolt talaj.
A volt Kollár-ház városképi jelentősége
miatt a helyi védelmet megérdemli.
Bíró György, városvédő

Ökumenikus imahét volt Békésen
Együtt imádkoztak a város keresztényei

Január harmadik hetében a
református, baptista (Teleki
utcai és Tágas Tér), pünkösdi
(Drága utcai és Kegyelem) és
katolikus felekezetek tagjai
találkoztak minden este, más
és más helyszínen. Az imahét
alapjául szolgáló, bibliai szakaszokat és tanításokat tartalmazó füzetet ebben az évben
indiai keresztyének készítették, akik közül a többség igen
nagy nyomorúságban, háborúságok közepette él. A békési istentiszteleteken a gyülekezetek lelkészei, vezetői prédikáltak: Filó György, Fehér
Csaba, Krizsanyik Győző,
Nagy József, Katona Gyula,
Péter István, Durkó Albert.

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Mint minden évben, így 2013 januárjában is meg- Pünkösdi Egyház Országos
tartották világszerte és Békésen is a keresztyén egy- Cigánymissziója vezetője végezte. Igehirdetésében arra
házak által megrendezett ökumenikus imahetet.

A záró istentiszteletre január 27-én a baptista imaházban
került sor, ahol az igehirdetés
szolgálatát Durkó Albert pünkösdi lelkész, a Magyar

helyezte a hangsúlyt, hogy az
embernek a nehézségek ellenére is bíznia kell Istenben,
erre a „mégis hitre” van szüksége mindennek. Meg kell
értenünk Isten akaratát, de
ehhez hálaadó szívre van szükség – fogalmazott. Sokszor
csak a nehézségeket, negatívumokat látjuk, de az aggodalmaskodás bűn, mert lázadás
Isten ellen. Isten elkészíti a
megoldást. Az istentiszteleten
a baptista és református egyesített énekkar szolgált.
Mint ismeretes, az ökumenikus mozgalom célja a különböző keresztyén felekezetek közötti együttműködés
elősegítése, a keresztyének
egységének előmozdítása.
Mucsi András

A Békési Újság kéthetente tízezer példányban jelenik meg.
Békés mellett Bélmegyer, Kamut, Murony
és Tarhos településeken is a postaládákban terjesztjük.
A Békési Újság a Békési Kistérségben élők elsőszámú magazinja!

Kevesebben álltak oltár elé
2012-ben csökkent a házasságkötések száma Békésen.
Míg egy évvel korábban (2011ben) 56 pár állt oltár elé, addig
tavaly mindössze 47 – tájékoztatta lapunkat a Polgármesteri
Hivatal illetékes munkatársa.
Ez az utóbbi 4-5 évben a mélypontot jelenti.
Ugyanakkor kevesebb bon-

tóper emelkedett jogerőre
2012-ben. A valaha Békésen
házasságot kötöttek közül 39
párnak zárult le válópere.
Ugyanez az adat 2011-ben 45,
2010-ben 51 volt.
Több megszületett gyermekre tettek úgynevezett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatott. Ilyen nyilatkoza-

tot olyan férfi tehet a családi
jogviszony rendezése érdekében, aki nem él házasságban,
de a családban születendő
gyermeket a saját nevére szeretné bejegyeztetni. Tavaly 68
gyermek után került erre sor a
Polgármesteri Hivatalban,
egy évvel korábban ez a szám
60 volt.

Rovatunkban továbbra is praktikus, a mindennapi életben jól hasznosítható információkat osztunk meg olvasóinkkal. Ezúttal arról írunk, hogyan
tudjuk a háztartásokban megtalálható hétköznapi
anyagokat háztartási tisztítószerekként felhasználni. Ha kipróbálják, spórolhatnak kiadásainkon, és
még a környezetet is kímélik.
A két univerzáliFOTÓ: GA-PIX FOTÓ
san
használható
vegyi
anyagunk,
amely minden háztartásban megtalálható: a fogkrém és
az ecet. Az ecet már
régóta ismert „filléres
csodaszer”,
mellyel kiválthatjuk
az ablaktisztítót, lemoshatjuk vele a
penészt a fürdőszobában, és még vízkőoldóként is kiváló. Vízzel hígítva vagy töményen
használjuk a szennyeződés mértékének függvényében. Az ecet az eldugult lefolyókat is megmenti. Fél
liter ecetben oldjunk fel egy vagy két tasak szódabikarbónát, majd öntsük a lefolyóba. Így a dugulást is
elháríthatjuk, és a lefolyó kellemetlen szagát is eltüntethetjük. Még a lakás burkolatának a felújítására is
használhatjuk az ecetet. Téglapadló esetében keverjünk el egy pohár ecetet 3,5 liter vízben, mártsunk
bele egy felmosórongyot, és egyszerűen töröljük át a
felületet, ami ezután ragyogni fog. A fafelületet úgy
varázsolhatjuk újjá, ha fél liter meleg vizet, négy evő-

kanál háztartási ecetet és két evőkanál olívaolajat
összekeverünk, és egy tiszta ronggyal felvisszük a
keveréket a felületre. Hagyjuk megszáradni az oldatot,
majd egy tiszta ruhával fényezzük át a fát.
Szintén jól hasznosítható a fogrém. Például a
bőrcipőkön keletkezett kopásfoltokat könnyen
eltüntethetjük vele: nyomjunk egy borsónyi menynyiséget az érintett
területre, dörzsöljük át egy puha
ronggyal,
végül
nedves
ruhával
töröljük tisztára a
cipőt. A kopásfoltnak nyoma sem
lesz. A sportcipők
gumirészét is kifehéríthetjük vele: egy
régi
fogkefére
nyomjunk egy kevés fogkrémet, és
jól súroljuk át a gumicsíkot. A vasaló talpára rakódott szennyeződések ellen szintén kiváló fegyver a
fogkrém: a nem gél állagú típusok enyhe súrolóhatással rendelkeznek, így képesek eltávolítani a
szennyeződéseket, de nem karcolják össze a vasaló
talpának felületét. A fogkrémmel egy puha rongy
segítségével egyszerűen dörzsöljük át a talpat,
majd vízzel alaposan öblítsük le.
Ezzel a témával vagy mással kapcsolatban is
várjuk hozzászólásaikat, észrevételeiket, akár témaötleteiket is. Címünk: Békési Újság 5630 Békés, Pf. 61. E-mail: bekesiujsag@globonet.hu.
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Tizenöt országba szállít az Optigép Kft.
SIKERTÖRTÉNET

Szauna nyitva tartása:
H, Sze, P: 12-20 óra között
K, Cs: 6-20 óra között
Szo, V: 8-20 óra között
Külső termálmedence
nyitva tartása:
H: 14 óra-19:30
K, Sze, Cs, P: 12 óra-19:30,
Szo-V: 10 óra-19:30 között

Gyógyszertári
ügyeleti rend
FEBRUÁR 9-16.
Levendula Patika (Csabai u.)
FEBRUÁR 16-23.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
FEBR. 23 – MÁRCIUS 2.
Turul Patika (Piac tér)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést.
Elhunytak: Pántye
Sándor (74 évesen), Őri
Lajos (85), Fábián Imre
(87), özv. Balázs Andrásné Fábián Julianna
(93), Sette Zoltán (54),
özv. Kiss Ferencné Kónya Mária (88), özv.
Püski Jánosné Kneifel
Éva (93, Tarhos), özv.
Pittner Jánosné Melis
Erzsébet (81, Murony),
Vincze Imre (73).
Nyugodjanak békében!

– Hogyan lett cégvezető?
– 1994-től három évig tanulóként, illetve nyári munkásként, majd 1997 óta folyamatosan az Optigép Kft.-nél
dolgozom. Először szerelőként, majd később a kísérleti
és szerszámkészítő műhelyben dolgoztam. 2000-ben
minőség-ellenőri feladatkört
kaptam, majd 2001-től tervezőként foglalkoztattak.
1998-tól a munka mellett levelező tagozaton a GAMF
gépészmérnök szakán tanultam automatizálási szakirányon, ahol 2002-ben államvizsgáztam. 2005-től technológia csoportvezető voltam,
majd 2006-tól termelési
igazgatóhelyettes.
Végül
2008 áprilisában választott
meg a tulajdonosi taggyűlés
ügyvezető igazgatónak. Mint
az előbbiekből is kiderül, végigjártam a Kft.-nél a ranglétrát. Ezúttal meg is ragadnám a lehetőséget, hogy
megköszönjem azon emberek
segítségét, akik támogattak,
tanítottak ezen időszak alatt,
és napjainkban is támogatják
munkámat.
– Mutassa be az ön által
irányított vállalkozást!
– Az Optigép Kft. 1993ban alakult a volt Mezőgép
tröszt békési gyáregységének
utódaként, átvéve annak tevékenységét, termékeit, eszközeit. A Kft. 100 százalékban magyar személyek tulajdona. A kezdeti 30 fős létszám
ma már eléri a 150 fős dolgozói létszámot. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyártmányfejlesztésre, hogy megőrizhessük versenyképességünket.
Emellett folyamatosan fejlesztjük gyártástechnológiánkat, hogy növeljük termelékenységünket. Az elmúlt öt
évben több mint 500 millió
Ft-ot fordítottunk beruházá-

sokra, csarnokok építésére,
gépek, berendezések vásárlására. Fő termékünk a NAS és
PSM típusú napraforgó-betakarító adapter, illetve az OptiCorn típusú kukorica-betakarító adapter. Ezeknek több
mint 100 változatát gyártjuk
és értékesítjük. Termékeink
saját fejlesztésűek, szabadalommal védettek.

nába, USA-ba, Kazahsztánba, Moldáviába, Csehországba, Szlovákiába, Romániába,
Bulgáriába, Szerbiába, stb.
Az elmúlt évben hosszú
távú megállapodást írtunk alá
a világ legnagyobb mezőgazdasági gépgyártójával, a John
Deere-rel, mely szerint az Optigép Kft. szállítja a saját napraforgó-adaptereit John Deere
színekben a John Deere részére az Európát, FÁK-tagállamokat, Észak-Afrikát, Ázsia
részeit magába foglaló 2. régióba. Ezen eredmények eléréséhez évente 10-15 külföldi

– Milyen vezetési elveket
vall a napi munkájában?
– A fő nézet, amit megpróbálok mindenkivel elfogadtatni, hogy ha felmerül egy probléma, akkor azt kell nézni,
hogy hogyan lehet azt megoldani, milyen feltételek szükségesek hozzá, hogyan lehet a
leggazdaságosabb megoldást
megtalálni. Sajnos néha megijednek ilyen helyzetekben, és
lehetetlennek tartják a megoldást, pedig nincs lehetetlen,
csak tehetetlen.
A másik fő irányvonal az
export-értékesítés bővítése.
2008-ban, amikor átvettem a
Kft. irányítását, az exportértékesítésünk az árbevételünknek csupán mintegy 10
százaléka volt. Azóta az árbevételünket megháromszoroztuk, és ennek az árbevételnek
a 60 százaléka exportból
származik. Jelenleg 15 országba szállítjuk termékeinket: Oroszországba, Ukraj-

kiállításon veszünk részt, létrehoztunk egy külkereskedelmi csoportot, viszonteladói
hálózatot, és folyamatosan
jelen vagyunk a piacokon.
– Milyen hatása lehet ön
szerint a Tízek Tanácsának
Békés életében, gazdaságában, boldogulásában?
– Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a Tízek Tanácsát, mivel így mi a nagyobb
gazdasági szervezetek vezetői
segítséget, tanácsot tudunk
adni az önkormányzat vezetésének adott projektek célkitűzéseinek meghatározásában,
illetve azok lebonyolításában.
Fontos információkat adhatnak a város fejlődése szempontjából is. A másik fontos
dolog, hogy valamelyest mi is
láthatjuk azokat a problémákat, amivel a városvezetés
küzd, megérthetjük azokat, és
lehetőségeinkhez képest segítséget is nyújthatunk ezek
megoldásában.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

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

Sorozatunkban a Tízek Tanácsának tagjait igyekszünk bemutatni olvasóinknak. Az első cikkben
Patkás Jánost, az Optigép Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Megkezdték az évet a kertbarátok
Hagyományos
évkezdő
ebédjét tartotta február 9-én
a Békési Kertbarát Kör. A
Dübögőben rendezett eseményen Szabó Imre egyesületi
elnök köszönetét fejezte ki az
önkormányzatnak éves támogatásáért, amely a szervezet
költségvetésének javát adja.
A város nevében Mucsi András önkormányzati képviselő
elismerően szólt a 40 tagot
számláló kertbarát kör munkájáról, és további önkormányzati támogatást ígért.
A kertbarátok minden hó-
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USZODA NYITVA TARTÁSA

Saját fejlesztésû, szabadalommal védett adaptereket gyártanak

Külön köszöntötték a 90 esztendős Nagy Sándorné Julika nénit,
aki 1965 óta tagja kertbarát szervezetnek a városban, és az éppen 20
éve újjászervezett Békési Kertbarát Kör alapító tagjainak egyike. A
mai napig aktívan fodrászkodó özvegyasszony kiskertjét egyedül
műveli, és irigylésre méltó egészségi állapotnak örvend. Népes
családjában most várják első ükunokája megszületését.

nap utolsó szerdáján a Nyugdíjasok Házában rendeznek
előadást időszerű kertművelési
ötletekkel, tanácsokkal. Szabó
Imre elmondta, tagságuk öregedő, ezért fiatalokat is csábítanak soraikba. Az év kiemelkedő rendezvénye lesz számukra a Madzagfalvi Napok,
ahol termékbemutatóval állnak a békésiek elé, míg tanulmányútra ezúttal Hódmezővásárhelyre mennek, az
ottani növénytermesztési és
állattenyésztési
napokra,
amely áprilisban lesz.. Sz. K.

Je g y z e t

Ámulat
Pálmai
Tamás

Azt mondja az Írás, hogy
jó kétezer évvel ezelőtt egy
inkvizítori lelkületű, Saul
nevű ifjú gyűlölettől eltelve
Damaszkusz fele tartott,
hogy elfogja, és rabságba
vesse a keresztre feszített
Jézus követőit. De minden
másképpen történt, mint
ahogy ez a fiatalember
elképzelte. Másképp, mert
az úton megjelent neki
Jézus, s megkérdezte tőle:
„Saul, Saul, miért üldözöl
engem?” Erre Saul összeomlott, tehetetlenné vált,
magába fordult, és elgondolkodott eddigi életén,
majd Krisztus tanítványává
akart lenni. Hosszú időbe
telt azonban, míg a keresztények elhitték neki ezt a
megtérést. Úgy mondják,
hiteles változásának egyetlen feltétele volt: mindent
bevallani. „Igen, Saul voltam, de Pál lettem” - hangoztatta ezért mindenfele
és mindenkinek nyíltan. És
ennek megfelelően élt és
cselekedett is. Csak így válhatott apostollá, majd vértanúvá.
Igen, legalább egyszer
mindenkinek végig kell
menni a lelki változás útján. Mert egyszer legalább
mindenkinek megadatik a
lehetőség, hogy végighaladjon ezen. Ezt nevezik megtérésnek, vagy legalábbis
annak lehetőségének. Ám
sok megváltozó, azaz Pállá
váló a legfontosabb mozaikkockát, „apró részletecskét” hagyja ki: azt, hogy
mindent be kell vallani.
Mindent, amit eddig tettem, vállalni kell, minden
rosszal – amit eddig cselekedtem – szembe kell nézni, mert csak így lehet újrakezdeni. Nem eltussolni,
elkenni a kellemetlen dolgainkat, hanem radikálisan
változtatni. A Biblia nem
azt mondja, tanítja tehát,
hogy aki egyszer rossz volt,
az mindvégig rossz is marad, hanem azt, hogy Isten
aszerint ítéli meg az egyes
embert, hogy az milyenné
válik. De csakis a fenti feltételekkel.
Nos, kedves és türelmes
olvasó – mert az vagy, ha
idáig eljutottál, hiszen vagy
unalmas papolás, vagy ismert dolgok ismétlése számodra e bevezető – bizonyá-

ra felteszed a kérdést, hogy
hová is akarok kilyukadni
mindezzel. Jó kérdés, de a
válasz talán mégsem annyira
nehéz. Egyrészt február 8-án
leszek 55 esztendős, s így a
hatvanat közelebb látva
elmélázik az ember egyrészt
saját sorsán, másrészt a
körülötte zajló világén.
Mikor késői ébredésem bérmálásnak nevezett aktusára
készültem, keresztnevet kellett keresni. Az Emiliáni
Szent Jeromosét választottam, akinek emléknapja épp
ekkora esik. Hogy miért?
Mert magaménak éreztem
életét. Pálfordulásával, azaz
a jóra ébredésével együtt.
Ami meg a világ folyását
illeti, tessenek belekukkantani a napi sajtóba, belehallgatni, belenézni a média forgatagába. Hány Saulus hirdeti magáról, hogy Paulussá
lett? És hánynak lehet ezt
elhinni? Kevésnek, azt hiszem. Pedig mindenkiben
benne van e jótékony kettőségnek a lehetősége. Saul is
születésétől volt Pál is, ám a
durva kövekkel kirakott út –
igazi damaszkuszi acél-keménységűekről beszélek –
várt még rá, míg beteljesedett az Írás.
Ha csak a napi politikai
élet zajlását nézzük, azt látjuk, hogy pártok hasadnak,
alakulnak át, vesznek fel
zengzetes neveket, és neveznek ki vezetőnek két korifeust is egyszerre, hogy
mindenkinek jusson hely az
emelvényen. De láthatjuk
azt is, mikor úgy ülnek át
egyik pártból a másikba
emberek, és lesznek halálos
ellenségei eddigi „elvtársaiknak”, hogy szemük sem
rebben. Nos, ekkor azt hiszem, jogosan fordul fel a
gyomrunk egyrészt, és jogosan ámulunk és bámulunk, mivé lettünk mi, emberek másrészt. Pedig semmi rendkívüli nem történt,
csak a történelem ismételte
önmagát a spirálnak megfelelően: mindig kicsit más
szinten, de mindig ugyanazt bemutatva az épp aktuális közönségnek.
S, hogy mit tehetünk mi,
egyszerű halandók ebben a
cseppet sem lélekvidító helyzetben? Csak egyet: megragadni életünknek azt a viszsza nem térő pillanatát, amikor rálelhetünk saját utunkra. Arra, amelyen aztán mosolyogva tesszük meg a ránk
váró szakaszt, jótékony ámulatba ejtve, s magunkkal
csábítva más, hasonló életre
szóló élményre vágyót is.
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Bibliai étkek a könyvtár olvasótermében
ELŐADÁSSOROZAT Hátrányos helyzetûek olvasásra nevelését célozza a pályázat

BOLDOGSÁG: VALÓSÁG VAGY ILLÚZIÓ
Minden ember legmélyebb és legalapvetőbb vágya boldognak
lenni. Abban különbözünk csupán, hogy mi módon keressük
azt. Keresi a gyermek, a fiatal, a felnőtt, de vajon megtaláljae? Vagy talán elérhetetlen délibábként kergetjük sokáig?
Teremtő Istenünk vágya is az ember boldogsága. Ismeri e
velünk született vágyat, hiszen Ő ültette belénk azt. Ő a boldog
Isten (1 Tim.1:11), aki betöltheti ezt a hiányunkat, és felajánlja
a valódi boldogság receptjét.
A mi társadalmi felfogásunk szerint azok a boldogok, akik
minden jóval bővölködnek, az erősek, akik uralkodnak, vagy
akiket mindenki csodál, a sikeresek. Az Úr Jézus a hegyen mondott tanításában önmagát jelentette ki, hogy Ő boldog és mindenkit boldoggá tehet. Boldogságának titka: az ember megváltása. Gazdag volt, szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége
által meggazdagodjunk.
Nem az tesz boldoggá, amid van, hanem aki vagy (krisztusi
jellem), vagy akivé lehetnél. Jézus Krisztus az egyedüli Út a biztos boldogság felé. Lépj hittel erre az Útra!
Péter István, lelkipásztor

Évát, a bibliai időkben népszerű egyéb gyümölcsökről és
zöldségekről, a tejjel-mézzel
folyó Kánaánról, a mindennapi kenyérről, gabonákról, az
állatok fogyasztásával kapcso-
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Az Irodalom a konyhában –
ételek az irodalomban sorozat
első előadását a Bibliában
olvasható ételekről hallgathatta a publikum, akik hátrányos helyzetű, például mozgáskorlátozott, látás- vagy
hallássérült, munkanélküli
vagy gyesen lévő személyek,
közülük is azok, akik részvételüket előre jelezték. Az Olvasó Dél-Alföld című olvasásnépszerűsítő kezdeményezés
(TÁMOP-3.2.4. B-11/1), mely
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyét fedi le, ugyanis
éppen őket szólítja meg.
Fekete Gabriella irodalomtanár, közoktatási szakértő
diákkal kísért előadásában a
békési könyvtár olvasótermében végigvette az Ószövetség
és Újszövetség étkezésre vonatkozó előírásait és tilalmait.

Fekete Gabriella tanárnő az irodalomban fellelhető ételekről tart előadássorozatot Békésen.

Szó esett tudás fájáról, amely
bűnbe vitte az ősasszonyt,

latos tiltások ésszerűségéről.
Mivel az előadó több ízben is

járt Izraelben, saját készítésű
fotói még szemléletesebbé tették a hallottakat. Fekete Gabriella felidézett több újszövetségi történetet és példázatot,
amelyek a gasztronómia szempontjából szintén megközelíthetők, így a kánai menyegzőt,
a csodálatos kenyérszaporítást,
az utolsó vacsorát és a tékozló
fiú példázatát.
Hangsúlyos volt a kenyér az
ókoriak táplálkozásában, ezért
az előadást követően többféle
kenyérből lehetett kóstolni,
melyhez olívabogyót, datolyát
és fügét kínáltak. Tombolasorsolás is zajlott: a hallgatóság legszerencsésebbike egy
kenyérsütéssel foglalkozó szép
szakkönyvet vihetett haza.
Az Irodalom a konyhában –
ételek az irodalomban sorozat
kéthetente újabb előadásokkal folytatódik, szó lesz a magyar költők konyhai élményeiről, a szakácskönyvek fontosságáról, de még a vigasságok
filmbéli megjelenéséről is.
Szegfű Katalin

Székely zászló a Városházán
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

A napokban lezajlott nagy jelentőségű brüsszeli és
moszkvai kormányfői látogatást értékelve megállapítható,
hogy Magyarország a nyugati szövetségi rendszer része, de
húsbavágó érdeke a lehető legjobb viszony Oroszországgal. Közben az E-ON gázüzletágának állami megszerzése is megtörtént - jóval a maximális ár alatt, amelytől újabb rezsicsökkentés várható. Így a jövőben
Magyarország fog tárgyalni az oroszokkal arról, mennyi
gázt hoz be, milyen ütemezésben és mennyiért. Magyarország pénzügyi védőhálót kért az IMF-től, de nem kapta
meg, ellentétben például Lengyelországgal és Mexikóval,
holott ha akarták volna, megadhatták volna, de nem tették. Az idő múlása azonban Magyarország oldalán áll,
mert az elmúlt egy évben jelentősen javult a magyar pénzügyek helyzete. Az IMF egyetlen dologra koncentrál, ez
pedig az, hogy a bankadót töröljék el, és helyette az
embereket adóztassák meg. Magyarország képes volt
forintból visszafizetni a korábbi adósságát. A következő
jegybankelnök személyét illetőleg a kormányfő offshorelovagokat nem fog a jegybank élére jelölni, mert bár mindenki azt csinál a pénzével, amit akar, ha közmegbízatást
vállal, akkor vannak bizonyos betartandó szabályok.

A gasztronómiai mindig is helyet követelt magának az írott szövegekben, erre a tényre mutat rá a
Püski Sándor Könyvtárban most indított előadássorozat, melyet pályázati forrásból hívtak életre.

Izsó Gábor polgármester február 11-én elhelyezte a székely zászlót a
Városháza homlokzatán. Az ügy előzménye, hogy az ekkorra összehívott
rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjére vették ugyan a zászló
ügyét, de arról vita alakult ki, tartva az erdélyi magyarokra váró esetleges atrocitásoktól és attól, hogy egyes határokon átnyúló megyei pályázatok politikai okok miatt ellehetetlenülhetnek. A polgármester végül
saját hatáskörében, az erdélyi magyarokért érzett szolidaritásból tűzte ki
a kék alapon hosszanti arany sávot, valamint holdat és csillagot ábrázoló székely zászlót, a magyar nemzetközösség szimbólumát, amely a
határon túli magyarság önrendelkezési törekvéseire emlékeztet.

A Békési Inkubátorház
rendkívüli akciót hirdet!
Kedvező áron műhelyek kiadók! Egy műhely bérlése esetén a vállalkozó az eddigi bérleti díjból 10 százalékos kedvezményben részesül. Abban az esetben, ha kettő vagy több
műhelyt egy időben bérel a vállalkozó legalább egy évre,
akkor további 10 százalék kedvezményt biztosít a békési
Inkubátorház és Vállalkozó Centrum. Azon kezdő cégek
részére, melyek a bérleti jogviszony kezdetét megelőző egy
éven belül alakultak, a bérleti díjból egy éven keresztül 15
százalékos bérletidíj-kedvezményt biztosítunk. A műhelyek
kb. 97 m2-esek.

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

FIZETETT HIRDETMÉNY

Az Inkubátorház által nyújtott szolgáltatások:
- parkoló használata
- közös helyiségek használata
- fénymásolás, nyomtatás, internet, elektronikus levelezés
- telefon, fax
Érdeklődni Kelemen Annánál lehet a 30/493-2007es, a 66/411-174-es telefonszámokon vagy személyesen
az Inkubátorházban, a Verseny u. 4. szám alatt.

Könyvajánló
Ébredj fel!
Ez a felkiáltás, felszólítás Cs.
Kiss Andor nyugalmazott lelkipásztor legutolsó kötetének a címe.
Legutolsó, mert még a megjelenése
előtt magához szólította őt az általa annyira rajongott Mindenható.
De egy szerető feleség gondoskodó
keze képes átnyúlni az időn, így
jöhetett létre ez a csaknem teljes
egészében békési kiadvány.
Megrendítő a könyv ajánlása is: „Drága Feleségemnek,
szeretett Családomnak, Rokonságomnak, Református Egyházamnak, Az Egyetemes Egyháznak, Népemnek, Mindenkinek! Isten dicsőségére! Emberek üdvére!” Hasonló
mélységű és tiszta őszinteségű, vagy ha jobban tetszik
őszinte tisztaságú a folytatás. Az egész kötet, az elejétől a
végéig, az Alfától az Omegáig.
Igazi békési unikumot tarthat mindezekért kezében az,
ki ezt az emlékezetesen emlékező könyvet a kezébe veszi, és
ritkaságként a polcára teszi.
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A békési Suttogó
Már el se tudnám képzelni,
hogy lehet ezt másképpen is
csinálni, egyértelműen és
ésszerűen csak ez a jó lovaglás.
Lovasoktatóként is dolgoztam
egy kisebb lovardában. Mindent úgy csináltam, ahogy az
IC Ranchon tanultam. A tanulmányaimat sikeresen alkalmaztam díjugrató lovakon.

A neve Butsi Adrienn, 27 éves, lovasoktatói és idegenforgalmi szakmenedzseri végzettsége van, és az
UNIQA biztosító alkalmazottja. Szenvedélye a
lovaglás. Ismerjük meg közelebbről!
– Westernlovaglással foglalkozol. Miben más, miben egyező a „szokvány” lovaglással?
– A westernlovaglás alapjait tulajdonképpen az Amerikába betelepülő európai telepesek terjesztették el. A cowboynak értelmes, kicsi, izmos,
lovai voltak, kényelmes nyereggel, ez a westernnyereg. A
ló és lovasa közötti kapcsolat
sokkal szorosabb, és a kölcsönös tiszteleten alapul. A kommunikáció közöttük jeleken
alapul, nem folyamatos segítségen. A lovas hosszú száron
engedi a lovát, vagy szár nélkül irányítja, engedi hibázni,
hogy utána korrigálhassa. Így
tanulja meg a ló, hogy kizárólag jelekre dolgozzon. A westernlovaglás feltétele a westernnyereg, westernkantár és
lehetőség szerint egy western
fajtájú ló (Quarter Horse,
Appaloosa, Paint Horse).
Egyébként erre a sportra bármilyen idegen fajtájú, de nyugodt idegrendszerű ló megfelel.
– Beszélj, kérlek, a kezdetről, nehézségekről, sikerekről!
– Lovagló pályafutásomat
én is angol stílusban kezdtem.
Nem úgy kezdődött, ahogy
kellett volna. Sok mindent
nem értettem, sokat hibáztam, és ezért sok balesetem is
volt. Mindenki a lovamat hibáztatta, pedig… Egy idő
után nem leltem benne örömöt. A tévében láttam egy

westernbemutatót, és magával ragadott az élmény. Lenyűgözött, hogy a lovak maguktól, saját akaratukból kö-

Az utóbbi másfél évben pedig
a nyers és problémás lovakkal
foglalkozom, betanítom őket
a tulajdonos kérésének megfelelően. (Türelemmel, szeretettel, nyugalommal, akár a
filmből ismerős Suttogó – a
szerző.) A versenyzés még
várat magára, mert csak most
sikerült megfelelő lovat vennem, de ami késik, az nem

vették lovasukat. Szentesen az
IC Ranchon indult ilyen képzés, részt vettem rajta, és attól
kezdve a sportág szerelmese
lettem. Ez a western-filozófia
teljesen átrendezte a fejemben
a lóhoz való hozzáállásomat.
Szó szerint agymosó jellegű
volt, mert már nem emlékszem, hogy régebben hogyan
boldogultam és lovagoltam.

múlik. Sikernek könyvelem el
azt a tényt is, hogy 2006 óta
nem volt balesetem. Nehézséget elsősorban az jelent,
hogy hideget-meleget egyaránt kap Magyarországon a
westernlovaglás, és ezt csak
fokozza, hogy sok a kókler.
– Kinek ajánlod ezt a
lovaglás-típust?
– Mindenkinek. Mindenkinek, aki szereti a lovát, aki szeretné megérteni a lovát és
annak jelzéseit, aki szeretne
könnyedén és puhán lovagolni.
– A megélhetést mégis egy
biztosítói alkalmazás jelenti.
Miért?
– A megélhetést azért jelenti a biztosító, mert a végzettségeimnek megfelelő álláshelyet tartósan nem lehet
találni Magyarországon. Ezen
úgy próbálok változtatni,
hogy tavasztól Mezőberényben és Békésen is beindul a
western-lovasoktatás minden
érdeklődőnek, kortól és nemtől függetlenül. Érdeklődni
lehet Mackó Istvánnál, Mezőberényben, a Normacomp
Kft.-nél.
– Mit csinálsz, ha nem lovagolsz?
– Szabadidőmben a lovagláson kívül grafikákat, falfestményeket készítek. De bármiről is legyen szó, a párommal
együtt csináljuk. Természetesen édesanyám is támogat
minket mindenben. Az életünk a lovakra épül, körülöttük forog, de számomra így
kerek a világ, másként nem is
tudnék élni.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Dr. Erdész Csaba állatorvos.

Lapunk terjesztésével kapcsolatos gondokkal a következő számot hívhatják hétköznap 16-17 óra között:
+3630/847-81-44. Köszönjük.

Újra békési színpadon Czvetkó Sándor

Czvetkó Sándort a szentesi
irodalmi-drámai tagozatos
gimnázium elvégzését követően elsőre felvették a színművészeti főiskolára. Már harmadévesen a Nemzeti Színházban játszott. Ezután Egerbe, majd a Madách Színházba
szerződött, ahol zömében főszerepeket osztottak rá.
Az utóbbi évtizedben szinkronszínészként szerzett hírne-

vet magának, olyan sztároknak
kölcsönzi a hangját, mint Colin
Farrell, vagy éppen Charlie
Sheen a Két pasi meg egy kicsi
című tévésorozatban. Napjainkban hallhatjuk Czvetkó
Sándort a Castle című sorozatban és a közszolgálati tévében
sugárzott Boston Legal – Jogi
játszmák című sorozatban is.
Az elmúlt pár évben többször is fellépett Békésen, a

FOTÓ: INTERNET

Békésen nevelkedett, és a mai napig szeretettel
emlékezik itt megélt gyermekkorára, egykori
tanáraira és különösen osztályfőnökére, Szúdyné
Zsófi nénire Czvetkó Sándor. Az egyik legtöbbet
foglalkoztatott magyar szinkronszínész a közeljövőben a kulturális központ színpadán lép fel Az
idő vasfoga című Csurka-komédiában.

Körúti Színház társulatával a
Doktor úr, valamint az Én és a
kisöcsém című darabban láthattuk. A Száguldó Orfeum
előadásában a most február
25-én a kulturális központban
sorra kerülő fellépéssel kapcsolatban így nyilatkozott:

– Megpróbálunk olyan előadásokat létrehozni, amelyek
valóban szórakoztatóak, ahol
jól érezhetik magukat, kikapcsolódhatnak és kicsit a mindennapok gondjai alól feloldódva mehetnek haza az előadások után.
A darab szereposztásában
több közkedvelt színművész
neve is szerepel. Az Angéla
szerepét játszó Ivancsics Ilonát
a Szomszédok című tévésorozat Vágási Jutkájaként, a Kenéz Pált alakító R. Kárpáti
Pétert pedig a Barátok közt
sorozat Berényi Andrásaként
ismerhették és szerethették
meg a nézők. Bimbi szerepében Czvetkó Sándor látható.
(Forrás: bekesikultura.hu)

ÖSSZEÁLLÍTJUK HÁZI PATIKÁJÁT 2. RÉSZ
Kisebb sérülések: ellátásához elengedhetetlen a steril
gézlap, pólya, leukoplaszt, fertőtlenítő sebtapasz. Mindezt
kis dobozban, könnyen elérhető helyen, ollóval együtt
tároljuk. Csipesz a kullancskiszedéshez.
Rovarcsípés, kisebb égés: hűsítésére spray ajánlott, és
tartsunk gélt csípés, csalánkiütés, viszketés csillapítására.
Homeopátiás készítmények: érdemes előre összeállított
házipatikát vásárolni. Ebben számos mindennapos panasz
ellenszerét megtaláljuk, használati útmutatóval együtt.
Lázmérő: a rugalmas végű, digitális lázmérő minden
helyzetben jó.
Időről időre ellenőriznünk kell, mi fogyott el, mi az, ami
lejárt. A gyógyszeres dobozt olyan helyen tartsuk, ahol
nem éri el a gyerek! Házipatikánk rendszerint folyamatosan bővül a betegségek után megmaradó gyógyszerekkel.
Dobozukkal és használati utasításukkal együtt a szavatossági idő lejártáig megőrizhetjük őket, de lázcsillapítón
kívül egyiket se adagoljuk saját elhatározásunk alapján.
Minden betegségben fontos a megfelelő mennyiségű
folyadék bevitele, főleg gyerekeknél!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Családsegítő Szolgálat
mindig is szeme előtt tartotta azon kötelező érvényűnek
tekinthető elvet, miszerint a
lakosság szolgáltatásokhoz
va ló hozzáférését, ezekhez
való közvetítést maradéktalanul megtartsa, támogassa.
A Családsegítő Szolgálat 20
éves múltja alatt tapasztalt,
a jogszabályi környezetben
jártas kollégák segítették és
támogatták, és jelenleg is támogatják a családokat, egyéne ket, mindazokat, akik
életvezetési és mentálhigiénés tanácsokat igényelnek,
akiknek a családi konfliktusa
külső szakember segítségét
igényli, vagy egyéb információra van szükség valamely
ügy elintézéséhez.
Karácsony előtt, az adventi
időszakban négy héten át
hetente 20 kisgyermeket láttunk vendégül, és adtuk át nekik az ünnep hangulatát, ízét

és illatát. Nagyon sok békési
mozdult meg az ünnepek
alatt, és támogatta a rászorulókat önzetlenül, névtelenül.
Januárban az Élelmiszerbank jóvoltából nagy mennyiségű a környékbeli nagyobb
üzletláncokból maradt karácsonyi csokoládét, adventi
naptárakat, mikuláscsomagokat volt módunk eljuttatni a
rászorulókhoz. Tettük ezt
kedvvel és hittel, mert a csokoládé, egy darabka figyelem,
közel hozza az embereket,
mosolyt és vigaszt ad. A Családsegítő Szolgálatnál a mindennapokban dolgozó szakemberek a város lakosságáért
vannak, azért, hogy a lehetőségeinkhez mérten, de jobbá
tegyük az emberek életet,
azért, hogy krízishelyzetben
nemcsak a fizikai, hanem a
lelki táplálék, segítség is biztosítva legyen.
Guskáné Kiss Mónika
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
A Kossuth 23-ban első emeleti, egyszobás
lakás eladó. Érd.: 70/413-06-94.
Békéscsaba Kőrösi Csoma S. utcában
kertes ház eladó. 20/972-59-02.
Áron alul sürgősen eladó egy második
emeleti, 2,5 szobás, felújított lakás az Adyn.
Érd.: 30/606-88-18.
Ház eladó Békésen a Munkácsy utcában.
Érd.: 66/634-480, 30/324-60-58.
Háromszobás, összkomfortos ház azonnali
beköltözéssel a békési Fürdő közelében
sürgősen, jó áron eladó. 30/95-27-364.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Összkomfortos családi ház eladó Békésen az Árok utcában. Érd.: 20/98-30-794.
Csendes helyen két utcára nyíló 1200 m2-es
közművesített telek, bontásra való házzal
eladó. Pacsirta u. 11. Érd.: 30/395-27-63.
Karacson, az ábécé háta mögött 1 + félszobás felújított lakás eladó. Érd.: 20/4132-887.
Frekventált helyen felújításra szoruló kétszobás ház telekárban eladó. Érd.: 30/
342-98-07.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Áron alul eladó a bánhidai részen kertes
családi ház. Érd.: 70/516-52-41.
Szarvasi 16-ban III. emeleti, 54 m2-es, 1 +
félszobás lakás áron alul, sürgősen eladó.
30/95-88-009.
A Kossuth 23-ban első emeleti, 2,5 szobás, felújított lakás kertes házra cserélhető. Tel.: 70/330-20-40.
Ház bontásra eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Egyszobás, összkomfortos ház eladó a
Tárház u. 36. alatt. Üzenetét, kérem, tegye
a postaládába.
A Borosgyáni Homokbánya IV-es taván
horgásztó tulajdoni rész eladó. Tel.: 70/
330-20-40.
Békésen 3 + 2 félszobás, két fürdőszobás családi ház csendes környezetben
eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Karacson, 1 + félszobás klímás, nagy erkélyes, függőfolyosós lakás a bolt mögött
eladó. Érd.: 20/41-32-887.
Kecskeméti u. 43. számú ház sürgősen
eladó. Négymillióig kisebb házat beszámítok. 70/386-41-20.
Ház eladó, vagy tömblakásra cserélhető.
30/739-62-58.
A Rákóczi u. 20. alatti ház eladó. 70/54596-08.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Földszinti, kétszobás, cirkófűtéses, egyedi
mérőórás lakás nagy erkéllyel eladó. Érd.:
70/569-65-10.
A Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
A Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Frekventált helyen 3,5 szobás ház áron
alul eladó. 30/342-98-07.
A Mátyás király utcában családi ház eladó. Érd.: 70/520-57-31, 30/97-77-600.
Központi helyen kétszintes, háromszobás
családi ház garázzsal eladó. Kisebb lakást
beszámítunk. 66/634-953, 66/413-655.
A Rákóczi u. 3. alatt II. em./24. egyedi vízgázórás, 1 + félszobás lakás eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 70/63-89-231.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Kétszobás + nappalis, teljesen felújított,
vegyes- és gázfűtéses ház eladó, vagy első emeletig cserélhető frekventált helyen.
Tel.: 66/423-030, 66/417-560.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázszsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.

A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Építési telek eladó Békésen Bocskai u. 16
szám alatt. Érd: 06-66-645-361
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.:
30/320-60-71.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. Tel.:
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.

Apróhirdetések
KIADÓ INGATLAN

Az Ady lakótelepen egyszobás 2. emeleti
lakás hosszú távra bérbeadó. Tel.: 30/
322-29-12.
Garázs olcsón eladó vagy kiadó a Fáy u.
10. mögött. Érd.: 66/412-227.
Másfélszobás, összkomfortos kertes ház
kiadó. 20/615-85-31.
Garázs kiadó. 30/538-79-15.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

INGATLANT KERES

Egyszobás vegyesfalazatú ház eladó sürgősen Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Két nagyszobás, nagy konyhás kertes ház
eladó, egyedi gázfűtéssel, nagy kerttel. Állattartásra is megfelel. Tömblakáscsere érdekel. Irányár: 2,5 millió Ft. Kecskeméti u. 51.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
A Tóth utcában áron alul parasztház eladó
3 millió Ft-ért. Érd.: 30/95-22-466.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
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.

Albérletet keresek. 30/719-95-51.
Másfélszobás albérletet keresünk olcsón,
sürgősen. Kétéves gyermekkel, háziállat
nélkül. 20/250-84-06.
2,5-3 szobás albérletet keresek, hosszú
távra. 70/30-33-446.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Élővíz-csatornára néző, felújított, 58 m2es, kétszobás, erkélyes lakás eladó. 5,9
millió Ft. Tel.: 70/558-34-34.
Sürgősen eladó a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, összkomfortos ház nagy portán. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 66/412-070, délután.
Budapesten a XIII. kerületben a Süllő utcában egyszobás, földszinti garzonlakás
eladó 6,2 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
Ady 8/C-ben a IV. emeleten 76 m2-es,
háromszobás, felújított, egyedi órás, erkélyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/462-07-46.
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik téglából épült polgári ház eladó vagy másfélszobás tömblakásra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903.
Háromszobás családi ház konvektorokkal
és cserépkályhával 1130 m2 telken, a központhoz közel eladó. Tel.: 66/410-323.
Irányár: 6,8 millió Ft.
Békési városközpontban, régi építésű bérlakásos ház eladó. Tel.: 66/634-112. Irányár: 7 millió Ft.
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfortos családi ház melléképülettel beköltözhetően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
Sürgősen eladó a Pásztor u. 4. szám alatt
háromszobás, vegyes falazatú, összkomfortos családi ház. Irányár: 7,6 millió Ft.
Tel.: 20/213-09-95.
Békésen a Piac tér 1. alatt 3. emeleten kétszobás lakás eladó 7,9 millió Ft-ért. Érd.:
30/205-31-63.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen második emeleti, 64 m2-es, egyedi mérőórás, tehermentes lakás sürgősen
eladó vagy azonos árban tégla kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
20/326-79-26.
Városközponthoz közeli tetőtér-beépítéses, két fürdőszobás, jó állapotú ház garázzsal, alsóépülettel áron alul eladó. Tel.:
66/410-424.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
garázzsal, gazdasági épületekkel eladó
10,9 millió Ft-ért. 20/416-91-17.

KERT
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Békés és Békéscsaba között 660 m2
szántóföld eladó. Érd.: 70/52-68-765.
2 hektár földet bérelnék. 70/221-89-18.
Lucernaföldet bérelnék Békésen, 6 kvadrát körülit. Tel.: 30/85-81-911.
Malomasszonykertben 1874 m2 kert felváltva téglaépülettel sürgősen eladó. Víz,
villany van. 20/265-01-55.
Sebők kertben kövesúthoz közel zártkert
eladó. Téglaház, villany, ásott kút, külön
szerszámos, pince van. Érd.: 66/416-747.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Jégvermi kertben 3 kvadrát föld eladó.
Rajta téglaépület, pince, fúrt kút, villany,
WC, gyümölcsfák. 750 ezer Ft. Tel.: 30/
519-17-41.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Jó állapotban lévő fékes lemezplatós 6q-s
lovaskocsi eladó. Ára: 50 ezer Ft. Tel.: 30/
85-81- 911.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sorkihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-57-60
Mindenféle nagy- és kismotort veszek
bontásra maximum 8 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Pannónia vagy Csepel motorkerékpárt keresek üzemképes állapotban megvételre
maximum 20 ezer Ft-ig. 30/931-90-85.
Simson 51-es új, német, eredeti henger
eladó. Szegedi u. 2. Tel.: 66/413-360.
Simson Star eladó. Hasas kecskét vagy
birkát beszámítok. 20/919-08-08.
Fiat Cinquecento szgk. 1994-es évj. eladó.
Irányár: 230 ezer Ft. Érd.: 20/357-05-52.
320 kg-os féknélküli utánfutó magasítóval
eladó, üzembentartóival is. Érd.: 20/7759-725.
IFÁ-hoz új ferodolok, hajtócsapágyak, segédmotor-alkatrészek, villanymotorok,
szivattyúk eladók. Tel.: 66/412-862.
250 ETZ motorkerékpárt vennék üzemképes állapotban. 30/931-90-85.
MTZ 80 szerelt hengerfej újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/322-96-59.
Toyota szgk. 1300 cm3, megkímélt állapotban két év műszakival, 125 MZ két év műszakival eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Simson és Suzuki Eko jó állapotban eladó.
Érd.: 30/457-23-02.

ÁLLAT
Mulard kacsát keresek. Tel.: 70/622-81-86.
Kéthónapos fekete kiskutyák ingyen elvihetők. Békés, Hidvégi u. 5. 70/941-39-08.
Vágnivaló fiatal piros kakasok eladók, hagyományos takarmányon nevelkedtek.
Tel.: 30/504-07-11.
Nagysúlyú hízó eladó. 30/259-32-95.
Nagysúlyú hízót keresek február 23-ra.
Tel.: 66/414-007, este.
Bronz pulykák eladók. Érd.: 70/395-3528, 66/634-246.

TÁRSKERESÉS

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 19. KEDD 12 ÓRA.

56 éves nő keresi társát komoly kapcsolatra 70 éves korig. Olyan férfit, akit a belső
tulajdonságok érdekelnek. 20/36-00-470.
65-70 éves férfit keresek, akivel bármilyen
kapcsolat kialakulhat. Egzisztencia és intelligencia, józan életmód szükséges. 70/
20-40-112.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Bejárónőt keresek a buszpályaudvar környékén. Leinformálható, 70-es aktív nagy-

mama személyében. 20/493-32-24.
Idős emberek otthoni ápolási munkáját keresem. 70/644-91-58.
Idősgondozást, takarítást, bármilyen házimunkát keresek. 30/632-62-34.
Idősgondozói munkát keres megbízható,
leinformálható házaspár. 30/269-04-17.

EGYÉB
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Frissen szedett csicsóka nagyobb tételben
is eladó. 30/66-88-978.
Dohányzóasztalok, éjjeliszekrény, ágybetétek, villanydaráló eladó. 70/236-35-37.
Dióbél, disznóvágó nyárfa asztalok, nyárfa
pallók, gerendák, bontott konvektorok eladók. Tóth u. 22. 20/472-96-58.
Kerti sörpad eladó, egyéves, szép állapotban. Megegyezés szerint. Tel.: 70/38-64-120.
Whirpool mosógép és Karancs gáztűzhely
eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Eladó: 20 m2 új csempe, 6 m2 új padlólap,
szánkó, gyermekkerékpárok, szódásüvegek, bontott kályhacsempe. 66/416-747.
Erős villanyos fűnyíró, új talicska, vaskas,
egyéb szerszámok eladók. 70/236-35-37.
Eladó: konyhaasztal, 2 db kárpitozott támlás szék, kárpitozott konyhai sarokülő pad
kitűnő állapotban, új szőnyegek. Tel.: 66/
643-046, 20/441-70-96.
Eladók: fagyasztószekrény, Csepel varrógép, gobelin kép, üst. 70/612-83-74.
Eladó: 2 db 50-es kétrészes kék munkaruha, 54-es bélelt munkáskabát, őrbunda,
bukósisak, 2 db hangfal. Tel.: 20/441-7096, 66/643-046.
Bontásból cserép, kúpcserép, faanyag, ablakok, konvektorok, mozaiklap, beton kútgyűrű, kerítésoszlop. 20/47-29-658.
Robix 6LE rotakapa kapákkal eladó. Érd.:
30/457-23-02.
Méhtelepre való vas saját elszállítással eladó, kb. 5-6 mázsa. Tel.: 70/236-35-37.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben, maximum 10 ezer Ft-ig, Tel.: 20/228-58-66.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akkumulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412070, délután.
Eladó két darab jó állapotban lévő babakocsi, egy mély és egy sportkocsi, darabja 10 ezer Ft. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó jó állapotban lévő kétszemélyes, kihúzható ágy (3500 Ft) és egy gurulós fotel
(1500 Ft). Tel.: 20/213-09-95.
Eladó: Indesit mosógép motor (8000 Ft), 2
db 185/70 R14 gumi+felni (6000 Ft), segédmotor (kb. 5 éve áll, 12000 Ft). Érd.:
20/43-41-480.
Besztercei szilvából lekvár eladó. Tel.:
30/433-79-89.
80-90-es évekből bakelit lemezek eladók.
Kérésre listát küldök. Tel.: 70/ 377-51-48.
Ötmázsás utánfutó, hatrészes nyúlketrec
eladó. 66/634-304.
Eladó: kisméretű ruhásszekrény, tévéállvány, 3 db íróasztal, dohányzóasztal,
hősugárzó. Érd.: 30/95-22-466.
Hízószállító fém kaloda, száraz palló,
gömbfenyő eladó. Tel.: 66/634-528.
Kézi hajtású hátaspermetező, 2 db teniszütő, 2 db műszaki rajztábla eladó.
70/236-35-37.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 7
ezer Ft-ért, függönykarnisok 4 ezer Ft-ért
eladók. 20/416-91-17.
Üdülési kártya a Club Karos Spa-ba 78
ezer Ft értékben eladó. Irányár: 60 ezer Ft.
Tel.: 70/646-74-55.
Zsírosbödönök (10-20 l), 182x92 cm
teleajtó, 1999-2009 közötti kutya újságok
eladók. 70/236-35-37.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/43379-89.
Seprűkötőgép tartozékaival együtt eladó.
Mónus Illés u. 6.
Energomat automata mosógép eladó.
30/354-64-89.
Vasból készült satu + satupad, hegesztő,
köszörű, nagy lemezolló, kéziszerszámok
eladók. 70/236-35-37.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait, fémhulladékot. Tel.:
20/228-58-66.
Eladó: családi ház, gyermekjáróka, új
elektromos háromkerekű rokkantkocsi,
elektromos szobahinta, használt BMX
kerékpár. 30/590-69-38.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra.
Érd.: 30/739-62-58.
2 db kárpitozott szék asztallal eladó.
70/236-35-37.

Saját készítésű fa hintaágy eladó vagy
cserélhető építőanyagra, téglára, cserépre, barkácsgépekre. Irányár: 50 ezer Ft.
Tel.: 20/495-45-34.
Fagor elöltöltős mosógép alkatrésznek
eladó. Érd.: 70/395-35-28, 66/634-246.
Eladó alig használt kerámiabetétes szieszta gázkályha, 13 tagú olajradiátor, működőképes Robi 55 kapálógép. Érd.: 20/7759-725.
Vadonatúj 4-5 literes Zepter edény eladó
dobozában. Érd.: 70/23-63-613.
Felújított kempingkerékpár eladó. 66/634-588.
Majdnem új légpuska eladó. Érd.: 30/6249-987.

Alig használt konvektorok, gáztűzhely, zuhanytálca, kéményes gázmelegítő, régi
szekrény eladó. Érd.: 30/342-98-07.
Rossz, régi, hiányos légpuskát veszek alkatrésznek maximum 4 ezer Ft-ig. Tel.:
20/228-58-66.
380 V-os 3 kW-os hajtóműves kúpos fahasogatógép eladó. Kuglizott és rönkfához is használható. Érd.: 30/62-49-987.
Kukorica, takarmány, tönkölybúza, őrölt
édes és erős fűszerpaprika, termelői vegyes- és akácméz, sertészsír eladó.
30/99-61-315.
Eladó egy Whirpool mosógép alkatrésznek. Érd.: 70/520-57-31, 30/97-77-600.
28-as férfi kerékpár eladó. 66/412-862.

Ólomüveg készítő írónő
az irodalmi klubon
Az Irodalmi Svédasztal
negyedik összejövetelén – január végén – egy sokak által
ismert és kedvelt kortárs költő,
író, Tóth Krisztina munkásságáról esett szó, a klub háziaszszonya, Szilágyiné Szabó Ágnes tanárnő vezetésével.
A Pécelen élő írónő előbb
szobrászati tanulmányokat
folytatott, majd francia szakon
végzett, napjainkban is az írás
mellett művészettel, ólomüveg ablakok készítésével fog-

lalkozik. Sokáig csak verseket
írt, 2006-ben jelent meg első
novelláskötete, melyet továbbiak is követtek. A Svédasztal
terítékére A kerítés című novellája került, melyet alaposan
körüljártak a klubtagok.
Az Irodalmi Klub következő rendezvénye február 20-án
lesz, 16:30-as kezdéssel. Ekkor
majd a XX. század egyik legnagyobb magyar írójáról, drámaírójáról, Németh Lászlóról
lesz szó.
Zs. I.
Az Irodalmi Svédasztal
Klub egyik állandó tagja,
Liszkai Mária Danica sikeresen vett részt a Pályázati
Interaktív
Elektronikus
Rendszer „Világ Vége Váró”
pályázatán. A kiírás szerint
humoros formában kellett a
világvégéről írni. Marika
rövidprózáját értékes könyvvel jutalmazták, ezúton is
gratulálunk neki!

Pótszilveszter zajlott
időseknek
A vigasság jótékony célt szolgál
A Békési Idősekért Alapítvány pótszilvesztert tartott
a Békési Nyugdíjasházban. A
batyus rendezvényre közel 90
személy ment el, és Petneházi
Géza zenéje mellett igen jól
érezték magukat – tájékozta-

tott Molnár Miklósné, az alapítvány kuratóriumának elnöke. A bevételt a szociálisan
rászorult, idős, beteg nyugdíjasoknak eljuttatandó tartós
élelmiszerekből összeállított
csomagokhoz használják fel.

7

2013. február 13.

A tavaly elfogadott hulladéktörvény alapján 2015
januárjától kötelező lesz a lakosság számára a szelektív hulladékgyűjtés. Eddig az időpontig minden településen ki kell épülnie az úgynevezett
„házhoz menős” szelektív gyűjtésnek. A törvény
által meghatározott határidők miatt Békés város
még 2012 júniusában megalapította a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-t.
A Békési Kommunális Szolgáltató Kft. idei üzleti tervében a legnagyobb hangsúlyt a
szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének megvalósítására
helyezi. A folyamat első állomása a válogató csarnok megépítése volt. Kiemelt cél, hogy
a válogatáshoz szükséges berendezések megvásárlása mellett a „házhoz menő” szelektív
hulladékgyűjtés gyakorlati
módszerét kidolgozzák. A
szakemberek a gyűjtés két típusában gondolkodnak. Egyik
a zöldhulladékok különgyűjtése, a másik a hasznosítható
hulladékok begyűjtése. Békésen a zöld hulladék beszedését továbbra is zsákos rendszerrel valósítanák meg. A zsá-

mal rendelkező zsákokat szállítaná el. Az új gyűjtési módszer a tervezett komposztáló
telep megfelelő működését is
biztosítaná. Izsó Gábor polgármester lapunknak elmondta, hogy számítások szerint
ezzel a módszerrel évente 440
tonna hulladékot tudnak eltéríteni a lerakótól, amely első
évben több mint ötmillió, míg
a negyedik évben 11,5 millió
Ft megtakarítást hozna.
2013 márciusában családi
házanként egy darab 120 literes kerekes hulladékgyűjtő
edény lesz igényelhető szelektív hulladék elkülönített
gyűjtésére – tudtuk meg Ilyés
Péter ügyvezetőtől. Ez a módszer az első évben 2,65 millió,
a negyedik évre már 5,65 millió Ft megtakarítást jelentene.
Az adatokat tekintve kitűnik,
hogy a jövőben megéri a háztartásoknak különválogatni a hulladékot. A szolgáltató ugyanis a
megfelelően szelektált hulladékok bizonyos típusait jó áron
értékesítheti, az így befolyó
összeg pedig akár fedezheti is a
szállítás költségét, amit nem a
lakosoknak kell megfizetniük.

kokra vonalkódot helyeznének
el, így ellenőrizhető és rendszerezhető lenne a begyűjtés.
A zsákok áttetsző anyagból
készülnek, ezért már elszállításkor megállapítható, hogy
mi van bennük. Családi házak
számára első körben öt darab
zsákot adnak ki, melyeket
minden gyűjtés alkalmával
pótolnának. A kommunális
szolgáltató csak a kódszám-

Támogatást kaphatnak a civil szervezetek
Békés Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten
2013-ban is támogatni kívánja a településen működő
civil szervezeteket, és e célból pályázatot hirdetett. A
civil szervezetek támogatási

lyázat gyakorlata a korábbi
évekkel azonos, erről Szűcs
Gáborné civil koordinátor ad
tájékoztatást a Civil Szervezetek Házában hétköznaponként 8-12 óráig, vagy a
70/45-90-794-es számon. 

igényeiket március 5-ig adhatják le a Hőzső utcai Civil
Szervezetek Házába. A beérkezett pályázatok alapján a
Civil Tanács tesz javaslatot a
képviselő-testületnek a támogatások mértékére. A pá-

A közelmúltban rendezték
meg a Szegeden élő Békésről
elszármazottak hagyományos
találkozóját – tájékoztatott
dr. Nehéz Rudolfné Mária,
aki az egyik kezdeményezője
volt az 1993 óta megtartott
rendezvénynek. Az idei találkozóra, utószilveszterezésre
huszonkét egykori békési
lakos ment el az egyik szegedi étterembe. Mint Nehézné
Mária elmondta, a huszadik,
mondhatni jubileumi találkozáson egy másik jubileumról emlékeztek meg, arról,
hogy ez évben ünnepli meg
Békés a várossá nyilvánítás
negyvenedik évfordulóját. A
személyes emlékek mellett a
négy évtizeddel előtti idők
felidézéséhez felhasználták a
2013-as Békési Kalendáriumot is, melynek közismerten
ez az összefoglaló témája:
„Békés 40”. Szemezgettek a
kiadványból,
felolvastak

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

A Szegeden élő békésiek is
a várossá nyilvánításra emlékeztek

Az év eseménye Békés várossá
nyilvánításának jubileuma lesz.

több verset is az irodalmi pályázatra érkezett munkák
közül. A találkozás résztvevői zömében idősek, akik
még a várossá nyilvánítás
előtt elkerültek Békésről, tipikus esetben az egyetem
elvégzését követően ragadtak a nagyvárosban.
A szegedi találkozón megjelentek megfogalmaztak és
hiánytalanul aláírtak egy kö-

szöntőt, melyet Izsó Gábor
polgármesternek már el is
küldtek. Ebben így fogalmaznak: „Békés várost szívünkbe
zárva gratulálunk az évforduló alkalmából. Ezúton tisztelgünk a város vezetői és lakossága várossá növő eredményes
munkája előtt, és sikerekben
gazdag további sok-sok évet
kívánunk.”
A Szegeden élő békésiek
baráti köre nem pusztán egyszer találkozik évente, hanem
nyaranta is összejárnak szalonnasütésre, és havonta egyszer némi cukrászsütemény
mellett nosztalgiáznak, egyben építik összetartó baráti
közösségüket. Sokan hazajárnak, és amennyire csak tehetik, támogatják a város céljait.
Például többen jelentősebb
összeggel is támogatták a kültéri termálmedence felújítását
– mondta el lapunknak dr.
Nehéz Rudolfné.
Sz. K.

Egy nyelvet beszélünk
NEM MIND ARANY?
Fajsúlyos vitát kiváltó kötet van kiadás
alatt: A Voinovich-füzet, mely Arany állítólagos szerelmi költeményeit tartalmazza. Az
életmű ismerői jól tudják, hogy a költő
munkái közül fájdalmasan hiányzik a szerelmi líra – talán szemérmességből, talán mert
egyáltalán nem is írt ilyen műveket. Egy-két
utalás és a Toldi szerelme mutatja, hogy foglalkoztatta költőnket is a téma, szerelmes
versei azonban életében nem jelentek meg.
A Voinovich-füzet élete kalandos, már
csak azért is, mert eredetiben még az elismert Arany-kutatók sem láthatták. Arany
János halála után a kéziratokat fia, László
örökölte, akinek halála után özvegye ismét
férjhez ment Voinovich Géza akadémikushoz. A verseket őrző házat 1945-ben bombatalálat érte, az ingóságokat széthordták, és
egy 70-es évekbeli építkezés után bukkant
fel ismét a füzet, hogy csaknem négy évtizedig Csipkerózsika-álmot aludjon. 2011-ben

olvasta el végül a közreadó, Árpás Károly,
de mire lefénymásolta volna, egy betörő
megsemmisítette. Szerencse, hogy kézírással
azért megőrizte.
Dubito, ergo sum: kételkedem, tehát vagyok. Talán nem állok egyedül azzal a véleményemmel, hogy ebben a történetben túl
sok a véletlen, nemhogy egy kutató, egy avatatlan olvasó első útja is egy fénymásoló-szalonba vezetett volna, sőt: talán eljuttatja a
füzetet szakavatottak kezébe. A posztmodern
irodalom egyik ismérve a vendégszövegek
szerepeltetése és az imitáció – ami egyfajta
pimasz tisztelgés a régi korok mesterei előtt.
Élek a gyanúperrel, hogy ebben az esetben is
hasonló ügyeskedéssel állunk szemben. Ha
voltak is ilyen versei, nem véletlen, hogy a
költő nem adatta ki, hiszen nem való minden avatatlan kezekbe. Vagy hogy tömörebben fogalmazzak: hallgatni Arany.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 14-28. KÖZÖTT
Február 14. csütörtök 15 óra
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatást tart Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése Békés városában
címmel.
Polgármesteri Hivatal nagyterme (Petőfi u.2.)
Február 15. péntek 17:30
Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett Csuta György festőművész tiszteletére. A belépés díjtalan.
Kulturális központ
HÉTVÉGE

Megéri a háztartásoknak
a szelektíven gyűjteni

Február 16. szombat 15 és 18 órától
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény szalagavató ünnepsége.
Kulturális központ

Február 18-22. hétfő-péntek
„Zöldülj! Fordulj!” szemléletformáló kiállítás a
kulturális központban. Környezetbarát és hulladékcsökkentő ötletek, tudatos vásárlás, zöld
praktikák. A kiállítás 8-14 óra között óvodás és
iskolás csoportok által látogatható, 14 óra után a
felnőtteket várják.
Február 20. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal. Téma: Németh László
békési tartózkodása, valamint díjnyertes novellája, a Horváthné meghal. Házigazda: Szilágyiné
Szabó Ágnes tanárnő.
Könyvtár olvasóterme

Február 21. csütörtök 14:30
Emlékezés Irányi Dániel államférfira a városvédők szervezésében.
Városháza előtti mellszobor
Február 25. hétfő 17 óra
Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján. Megemlékezést tart: Mucsi
András tanár.
Forradalmi Emlékmű
Február 25. hétfő 19 óra
Csurka István: Az idő vasfoga című komédiájának előadása. Főszereplők: R. Kárpáti Péter,
Ivancsics Ilona, Czvetkó Sándor. Jegyek 2500,
3000, 3500 Ft-ért vásárolhatók.
Kulturális központ
Február 26. kedd 18 óra
Ifj. Tompó László irodalomtörténész: A kommunizmus igaz története. Az előadás díjtalan.
Kulturális központ
Február 28. csütörtök 12-15 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ
Február 28. csütörtök 18 óra
„A pillanat varázsa” – a békéscsabai Márvány
Fotóműhely kiállítása. Megnyitja: Mucsi András.
Megtekinthető március 21-ig.
Kulturális központ
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Kérdésünk:
Melyek a Békési FKC színei?

Válaszok:
A: kék-fehér

B: sárga-kék

C: zöld-piros

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó nevét, címét
SMS-ben vagy e-mail-ben lehet elküldeni február 18-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,
melyeket a szerencsés nyertesekkel egyeztetett módon
juttatunk el hozzájuk. A nyertesek nevét február 27-i lapunkban
megjelentetjük, őket telefonon február 18-án értesítjük,
és a bérleteket még az első hazai meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

Békési FKC NBI/B-s hazai mérkőzési
Március 2. Békési FKC - Mezőkövesdi KC
Március 9. Békési FKC - Törökszentmiklósi KE
Március 23. Békési FKC - Mizse KC
Április 13. Békési FKC - Ózdi KC
Április 20. Békési FKC - Balassagyarmati Kábel SE
Május 18. Békési FKC - Hajdúnánás KSE
A felnőtt csapat mérkőzési 18 órakor kezdődnek,
az ifi csapaté 16 órakor.
A mérkőzések helyszíne a Sportcsarnok.

Bronzérmes a Budapest
Bajnokságon a futó
Nyeste Ágnes
Elkezdődött az ARCHÍV
FELVÉTEL
idény az atlétáknál. A Békési DAC
két fiatal versenyzővel képviselte
magát a felnőtt
Budapest Bajnokságon. A SYMA
Csarnokban megrendezett versenyen először a junior korú Botos Zsolt futott 800
méteren. Az öt futamból a másodikban szerepelt, és remek
futással a futamában harmadik,
összesítve a hatodik helyen végzett 1:58,95-ös idővel. Zsolt fe-

dett pályás egyéni
csúccsal nyitotta a
téli versenyszezont.
A másik békési
induló, a még fiatalabb,
ifjúsági
korcsoportú Nyeste Ágnes 400 méteren állt rajthoz.
Ági még sohasem
futott fedett pályán 400 métert, így eredménye még inkább figyelemreméltó. Futamgyőztesként, hatalmas egyéni csúccsal, 59,47
másodperccel összesítve bronzérmet szerzett.

Horgász
szemmel
ALAPFELSZERELÉS
KEZDŐKNEK
Február elején a kezdő horgászok már buzgón készülnek a
kora tavaszi keszegezésre, hiszen
a tavasz első halai a bodorkák és
karika keszegek, ezüst kárászok. Nagy népszerűségnek örvend a kezdők és profik körében a spiccbotos horgászat. Aki
még nem ismeri, annak szeretnék némi betekintést engedni a
módszerbe. Nem megfelelő szerelékkel ezt a módszert is el
lehet rontani. Rengeteg kiegészítő közül választhatunk. A
legfontosabb a bot kiválasztása:
kezdőknek is gyártanak jó minőségű, könnyű, gerinces, gyors
spiccbotokat. Ezeket inkább
ajánlom, mint a pár száz forinttal olcsóbb vállgyötrő botokat.
Hosszát a horgász választja
meg, 4-től 6 méterig, érdemes
két méretet választani. Apró
kiegészítők: damil, úszó, sörétólom, horog, horogszabadító,
haltartó háló, merítőháló, stb.
A szerelék összeállítása: vékony, de erős damil, kb. 0,14-es
főzsinór, hozzávaló oliv alakú,
kb. 1g-os úszó szilikon rögzítővel. Az úszó pontos súlyozásához sörétólmot használjunk, a
főólmozás 0,9 g legyen, alatta
30 cm-re egy jelzőólmot használunk, 0,1g-ot. A vízparton
mindig ellenőrizzük le a szerelékünk, pontosságát. Csak az
úszó antennája látszódhat ki a
vízből, ellenkező esetben érzéketlen lesz a szerelékünk és
kevesebb halat fogunk. A 0,14es fő zsinórunkhoz 0,12-0,10-es
előke zsinórt használjunk. A
horog mérete és fajtája 14-16-os
méretű és vékonyhúsú legyen.
Aki így készíti el a felszerelését,
már félsikernek örvendhet.
Mindenből legyen nálunk pótdarab is, hiszen bármikor leszakadhat a horog, vagy gubancolódhat a felszerelés.
Szekerczés Sándor

Február első szombatján a
városi Sportcsarnokban rendezték meg a már 11 éves
múltra visszatekintő BékésKörös Kupát. A nemzetközi
ifjúsági teremlabdarúgó tornán visszatérő vendégként
idén is részt vett a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium, illetve a Gyergyószentmiklós korosztályos csapata. A végig
küzdelmes versengésben a hazai színeket a Békéscsabai Jamina SE, a Szarvasi FC, a Szeged-SZEOL, valamint házigazdaként a Békési FC képviselte. A békési csapat tagjai:
Dobozi Béla, Pelle Ádám, Megyeri Zsolt, László Norbert,
Debreceni Mihály, Farkas Mihály, Római Jenő, Benedek
Mihály. Edző: Bíró Péter.
A tornát végül a Szarvasi
FC nyerte, megelőzve a Szegedet, és a Dunaszerdahelyet. A
Békési FC a Jamina mögött

Az ötödik helyezett Békési FC tagjai edzőjükkel.

ötödik, csak a Gyergyószentmiklóst tudták megelőzni. A
torna gólkirálya: Bakos Szilveszter (Szarvasi FC), legjobb
kapus: Kürti Barnabás (Dunaszerdahelyi SG), legjobb
játékos: Tóth Tamás (Dunaszerdahelyi SG). Legjobb hazai játékos: Benedek Mihály
(Békési FC).

Békési Futball Club tornáját
támogatta: Békés Város Önkormányzata, Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, Kira Vendéglő,
Holsten Kisvendéglő, Lászlóné
Fábi Andrea, László Gábor.
A Békési Újság a torna
médiatámogatója volt.

Vásárlással támogathatják
a békési sportot egy
helyi vállalkozó kezdeményezésére
2013. január 15-én a Csapó Pékség online
áruházában (csapopekseg.hu), illetve az élelmiszerboltjaiban elindult egy békési sportot
támogató akció.
Ennek lényege, aki az online áruházban
vagy telefonon rendelve, vagy személyesen
valamelyik boltban 1500 forint fölött vásárol,
vásárlásonként megnevezhet egy békési
sportszervezetet, melynek a cég 1500 forintonként 50 forintot jóváír. A program május
végéig tart, eredményhirdetésére a Békési
Gyermeknap és Sportágbörzén kerül sor.
Támogatható sportegyesületek:
- Békési ÁFÉSZ Sportegyesület
- Békési Diákok Atlétikai Clubja

- Békési Férfi Kézilabda Kft.
- Békési Futball Club
- Békési Kajak-Kenu Club
- Békési Szabadidős és Sportjáték Klub
- Békési Szabadidős Íjászklub
- Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület
- Békési Tenisz Klub
- Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztálya
- Békési Torna Egylet Ökölvívó Szakosztálya
- Békési Torna Egylet Sakk Szakosztálya
- Békési Torna Egylet Súlyemelő Szakosztálya
- Linea Aerobik Klub
- Női Kézilabda Torna Egylet
- Surman Box Club
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Február 24-én a Nyíregyháza ellen kezdi meg az NBIB 2012/13-as
szezonjának tavaszi mérkőzéseit a Békési FKC.
A korábbiakhoz hasonlóan a klub és a Békési Újság
közös játékával megnyerhetik bérletüket a hazai mérkőzésekre.
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Ötödik a Békési FC
a Körös Kupán

Nyerjen kézilabda-bérletet!

