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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Lapunk
tartalmából
Bringázz a munkahelyedre!

2. oldal

Újra együtt a színjátszók

4. oldal

Átvágták a Tanszálloda szalagját

7. oldal

Nem várt sokadalom jött el Választási tudnivalók I.
a virágvasárnapi vásárba
A várakozásokat felülmúlóan sokan vettek részt az első ízben meghirdetett Hagyományőrző Virágvasárnapi
Vásáron, a piacon. Talán a
napsütéses idő, talán a vásárlásra ingerlő közeledő húsvét,
talán a rendezvény egyedisé-

virágvasárnap, egyházi ünnep, de ez esetben a tavasz
szimbóluma is.
A portékák között megtalálhatók voltak a békési háziipar legjobbjai: a vesszőáruk,
fazekas termékek, kézimunkák, textíliák. Rengeteg virág

pők: zeneiskolásoktól, óvodásoktól a citerásokig és a néptáncosokig. A rendezvény
hagyományőrző jellegét egyes
régi, elfeledett mesterségek
megjelenése, a tűzön pattogtatott kukorica jelentette; míg
a közelgő ünnepet a portékák

2009. június 7-én Európa Parlamenti választások lesznek Magyarországon, ahol kizárólag pártlistákra lehet szavazni, egyénekre nem. Bármely pártnak a listaállításhoz minimum 20000 ajánlószelvényre van szüksége. Ezeket (nevezzük még kopogtatócéduláknak is) a választók április 6-10. közt kapják meg postai
úton. A pártok igazolvánnyal ellátott megbízottjai fognak „bekopogni” értük. Kitöltésük, átadásuk önkéntes, nem kötelező.

Magyar bajnok a curling szakosztály
8. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend
ÁPRILIS 4-11.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Békésen is követelték

ÁPRILIS 11-18.
Levendula Patika (Csabai u.)
ÁPRILIS 18-25.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
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

ge, talán a közösségi élmény
iránti vágy, a szórakozás igénye vagy leginkább mindez
együtt csalogatott oly sokakat a piacra április 5-én. A
húsvétot megelőző vasárnap,

talált gazdára, sőt Jeneiné
Lagzi Mária, a piacfelügyelet
vezetőjének értékelése szerint
minden árus, és minden vevő
elégedetten távozott. Jó hangulatot teremtettek a fellé-

(sonka, tojás) mellett a kézműves foglalkozás idézte meg.
A sikerre való tekintettel
máris gondolkodnak hasonló
vásár megrendezésén, valamikor a közeljövőben.
Sz. K.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁRCIUSI ÜLÉSÉRŐL

Civilek, sport és némi vita
A civil szervezetek támogatásáról is döntött
legutóbbi ülésén a békési képviselő-testület.
Az enyhébb és erősebb politikai vitákkal tarkított tanácskozáson elfogadták az „Út a munkához” programhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási tervet is.
Az első napirendi pont, a
két testületi ülés közötti eseményekről beszámoló tájékoztató kapcsán a szokásokhoz híven hosszabb vita alakult ki. Szalai László (MSZP)
a kommunizmus áldozatainak emlékére szervezett ünnepségen Mészáros Sándor
által elmondott beszéd hangnemét kifogásolta. A jobboldalról többen is visszautasították a kritikát, s a témánál
hosszabban elidőztek a kép-

viselők. Szóba került Kolompár Orbán, országos roma vezetőnek a közelmúltban, a
békési cigánybálon elhangzott beszéde is. Ennek kapcsán Izsó Gábor polgármester elmondta, nem fogja
hagyni, hogy Békésen elrontsák a cigányság és a többségi
társadalom tagjai között kialakult korrekt kapcsolatot.
A grémium ezután az idei
sporttevékenységek támogatásáról döntött. Mint az elő-

terjesztésből kiderült, a célra
valamivel több mint 20 millió forintot fordít az önkormányzat, s sportegyesületek
mellett hangsúlyt fektetnek
a tehetségek, a diáksport
körök és a tömegsport támogatására is.
A testület elfogadta a város
közfoglalkoztatási tervét is.
Az „Út a munkához” programhoz kapcsolódó dokumentum azt foglalja össze,
hogy a településen milyen feladatokban, mennyi közmunkást foglalkoztatnak majd.
Mint ismert, a program gyökeresen átalakítja a segélyezés rendszerét, s a rendszeres
szociális segélyben részesülők
nagyobb részét munkára kötelezi. Békésen éves szinten

ötszázan vesznek majd részt
közfoglalkoztatásban.
Közel ötmillió forintot szán
a város a helyi civil szervezetek
támogatására. A napirend
kapcsán tulajdonképpen csak
egyetlen kérdésben alakult ki
vita. A baloldali képviselők a
cukorbetegek egyesületének
jelentősebb támogatását javasolták, mivel a városban több
ezren szenvednek a betegségben. A tervezett 20 ezer forintnál végül is többet, 60 ezer
forintot kapott a szervezet.
Április 15-én szerdán 15 órától, a várossá nyilvánítás 36.
évfordulóján ünnepi ülést tart
a Képviselő-testület a Művelődési Központban. Átadják a
városi kitüntetéseket és elismeréseket is.

A Jobbik békési szervezete április elsején az MSZP Rákóczi
utcai pártirodája előtt tiltakozott a kormány politikája ellen, és
annak lemondását követelte.
Néhány napja a fővárosban, a Hősök terén, békés demonstráción százezres tömeg sürgette az előrehozott választást, továbbá az országot romba döntő politikai elit elszámoltatását és
végleges kivonulását a közéletből. Követelték az otthonok és a
magyar föld védelmét, a közbiztonság megteremtését. Úgy
tudjuk, több békési is jelen volt a Civil Összefogás Fórum által
szervezett tömegrendezvényen.
A demonstrációk a Bajnai-kormány valószínűsíthető megalakulását követően is folytatódni fognak, szerte az országban.
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A CIKK MEGJELENÉSÉT BÉKÉS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATTA

Közös helyi összefogással épül fel
a Békési Uszoda!
Békésen, a megye negyedik
legnagyobb településén, több
évtizedes várakozás után most
márciusban megkezdődött a
helyi fürdőfejlesztés első lépcsőfokaként az uszoda építkezése.
A 25x15 méteres úszómedence és a 8x15 méteres tanmedence, illetve a szauna és
egyéb kiszolgáló helységek
(öltözők, zuhanyzók, stb.) novemberben kerülnek átadásra.
A 2002-ben létrejött A „Békési Fürdőért” Közalapítvány
közelmúltban közzétett támogatási felhívására minden várakozást felülmúló megmozdulás
szerveződött, már több mint
600 ezer Ft támogatás érkezett, melyet EZÚTON IS KÖSZÖN A KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA! Az
óriási érdeklődésre tekintettel
a közalapítvány további csekkeket rendel, melyet az érdek-

ÖN IS TÁMOGATHATJA
A BÉKÉSI USZODA ÉPÍTÉSÉT!
Magánszemélyek adóbevallásuk elkészítésekor
személyi jövedelemadójuk 1%-át A „Békési Fürdôért”
Közalapítvány részére ajánlhatják fel.
Adószáma: 18386169-1-04
Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a közalapítvány
számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.
Az alapítvány számlaszáma:
11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)
lődők a polgármesteri hivatal
portáján vehetnek át.
Minden adományozó nevét
egy díszkötésű emlékkönyv
örökíti meg. A vállalkozókat
adományuk összege alapján
arany, ezüst és bronz fokozatba
sorolják, míg a magánszemélyek nevét 10 ezer Ft támogatás
felett nagyságrend szerint, 10
ezer Ft támogatás alatt névsor

szerint vezetik be az emlékkönyvbe, mely az átadást követően a Békés Városi Könyvtárban lesz kitéve közszemlére.
Az uszoda falán emléktábla
örökíti meg azon vállalkozók
nevét, akik 50 ezer Ft vagy afeletti, illetve azon magánszemélyek nevét, akik 10 ezer Ft
vagy afeletti adománnyal járultak hozzá a fürdőfejlesztéshez.

A cím kötelez
„BRINGÁZZ A MUNKÁBA” BÉKÉSEN IS!
Békés is csatlakozott ahhoz az április 6-tól május 8ig tartó országos kampányhoz, melynek célja a kerékpározás népszerűsítése. A
megye negyedik legnagyobb
települése immár kétszer
nyerte el a „Kerékpárosbarát
település” címet, és termé-

szetesen minden évben csatlakozik a kihíváshoz.
A közel egy hónapig tartó
kerekező akcióhoz egy egyszerű internetes regisztrációval lehet csatlakozni, majd
nincs más tennivaló, mint
legalább nyolcszor bringával
megtenni a lakhely és a

munkahely közötti távolságot. A kihívás teljesítésében
az önkormányzat dolgozói is
élenjárnak, körlevélben lelkesítik az intézmények dolgozóit a „próbatételre”. A
regisztrációt bárki megteheti
a www.bringazzmunkaba.hu
weboldalon.

Javuló esélyek a felzárkózásra
Megkezdte munkáját a Békési Kistérségi Fejlesztési Bizottság, amelynek tagjai felkészítést kapnak ahhoz, hogy a térség fejlődését szolgáló, a meglévő adottságokat figyelembe vevő projektetek dolgozzanak ki,
és eredményesebben pályázhassanak a települések, intézmények, vállalkozások, civil, egyházi és kisebbségi szervezetek, vagyis mindannyiunk érdekében.
A célra az Államreform operatív program
keretében „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak
megerősítése” című normatív pályázatból nyert
el 12 millió 270 ezer forintot a Békési Kistérség.

A fejlesztési bizottság tagjaiként a kistérség
kilenc településének (Békés, Bélmegyer,
Csárdaszállás, Doboz, Kamut, Köröstarcsa,
Mezőberény, Murony, Tarhos) önkormányzatai, a
vállalkozók és a civil szervezetek egy-egy, a cigány kisebbség összesen két képviselőt delegálhatott. Rajtuk kívül – tanácskozási joggal –
szakértők segítik a bizottság munkáját. A bizottság elnöke a kistérségi társulás elnöke, azaz
Simon István Tamás dobozi polgármester.
A bizottsági tagok először is térségfejlesztési
és tervezési, valamint projektmenedzsment
ismereteket felölelő 60 órás intenzív képzésben
vesznek részt, és ezzel párhuzamosan fejlesztési elképzeléseik fokozatosan megvalósítható
projekt leírásokká formálódnak. A tapasztalatszerzést hasonló gondokkal küzdő és egy jól
boldoguló kistérségben teendő látogatás is
segíti. A program harmadik, egyben leglényegesebb pontjaként a kistérségi programok
felülvizsgálatára vagy elkészítésére kerül sor, és
reménység szerint az egységes fejlesztést szolgáló stratégiák, fejlesztési programok és kidolgozott pályázat leírások megvalósulhatnak.
A másfél éven át tartó projekt végső célja az
elképzelések összehangolása, és az, hogy a
három szektor: önkormányzati, vállalkozói és
civil egymást erősítve tegyenek a kistérségi települések megerősödésért.
A tréningeket a szolnoki székhelyű Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület végezheti, ennek elnöke, Schwertner János, valamint Csibor Géza kistérségi koordinátor Békésen, a március 23-i alakuló ülésen a program
rövid ismertetését adta, a képzések már április
elején megkezdődtek.

Ketten kapták meg idén
a Sursum Corda Díjat
Posztumusz dr. Uhrmann Ferenc sebész, továbbá
Samu Zsóka védőnő kapta az idei Sursum Corda
Díjakat, amit a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kezdeményezésére a város Egészségügyi és Szociális Bizottsága ítél oda e két területen dolgozók kiemelkedő tevékenységéért.
Dr. Pálmai Tamás, a bizottság tagja, egyben a KÉSZ békési titkára a Galéria dísztermében tartott ünnepség bevezetéseként elmondta, hogy a
díj alapításakor megfogalmazták: olyan személyeknek adják
oda, akik napról napra igaz
emberként dolgoztak a maguk
szakterületén, a köz javára. A
díj tehát életművük elismerése.
Az egyik díjazott, dr. Uhrmann Ferenc sebész főorvos
tavaly hunyt el. Kollegája és
barátja, dr. Tamási Adrien rá
emlékező – lapunkban korábban megjelent – írását Szeverényi Barnabás olvasta fel. A
díjat, egy Zajácz Tamás iparművész által elkészített bőrportrét a mélységes emberségéről, és példaadó orvoslásáról
még sokáig emlékezetünkben
élő sebész özvegye meghatottan, a köszönet és a gyász
elcsukló szavaival vette át.
A másik díjat a bíráló
Egészségügyi és Szociális Bi-

zottság elnöke, a Rendelőintézet igazgató főorvosa, dr.
Rácz László adta át Samu
Zsuzsannának, akit minden-

ládvédő néni” – hangzott el.
A kitüntetett nem tudott elismeréséről, valóban meglepetés volt számára.
A rendezvény végén dr.
Pálmai Tamás az idén 20 éves
KÉSZ jelszavát ismertette:
„Jövőnk: a kisemberek koalíciója”, amely a civil és személyek közötti pártoldalaktól és
széthúzó érdekektől mentes
összefogást szorgalmazza.

ki Zsókaként ismer. Egészségnevelőként és védőnőként
évtizedekig szolgálta a városlakókat, gyakran a leghátrányosabb helyzetben lé vő
családokat és édesanyákat.
„Ő a család védőnője, a csa-

A Sursum Corda díjátadáson
ebben az évben Horváth Elek
és barátai jazz és blues zenét
szolgáltattak mindenki megelégedésére, a rendezvény vendéglátással ért véget.
Szegfű Katalin
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Ősszel lesz előrehozott választás
a közismert publicista szerint
Tragikus, elviselhetetlen, lidérces és szörnyű – ezekkel a szavakkal
jellemezte a jelenlegi belpolitikai helyzetet, egyben a magyar emberek érzéseit Bayer Zsolt újságíró, aki Erdős Norbert országgyűlési
képviselő meghívására érkezett Békésre politikai fórumot tartani.
Bayer Zsolt 1988-ban egyike volt a Fidesz 37 alapító tagjának, később az egész
országban ismert vitriolos tollú publicista
lett. A nagy érdeklődés mellett megtartott
fórumán (a Kápolnaterem karzatán is lógtak emberek) mások mellett arról beszélt,
hogy a közelgő Európai Parlamenti választások belpolitikai jelentőséggel bírnak.
Bayer szerint a szocialista párt csúfos vereséget szenved majd, az ennek nyomán felerősödő belső elégedettség miatt új választásokat kell kiírni. Ennek időpontját a
publicista szeptemberre tette. Kilátásba

Tájházak
a Körösök völgyében
A „Tájházak a közösségért” pályázat keretében, a „Reneszánsz Év
– 2008” eseményeként B. Szűcs
Irén szerkesztésében, a Békés
Városi Jantyik Mátyás Múzeum
kiadásában megjelent a Tájházak a
Körösök völgyében című kiadvány,
amely hét délkelet-alföldi tájházat
mutat be. Az érdeklődők közelebbről is megismerhetik a békési mellett a csökmői, az endrődi, és a
szarvasi tájházat, a kondorosi csárdamúzeumot, továbbá egy hunyai
és egy köröstarcsai magángyűjteményt. A kötet angol és német
nyelvű fordítást is tartalmaz, a tájházak kiállításait, gazdag programjait 80 színes fotó illusztrálja.

helyezte, hogy Gyurcsány Ferenc lemondásai ellenére egyszer még visszatér a magyar politikai életbe.
– Tudta, hogy ha nem megy el magától, az EU-s választás után el fogják
zavarni – fogalmazott, majd hozzátette,
azért kell elmenni szavazni júniusban,
hogy ezt a legkésőbb szeptemberi kormányváltást megolajozzuk.
Bayer Zsolt szólt a jelenlévő Jobbikosokhoz is, felemlegetve a 2002-es és
2006-os országgyűlési választásokat,
amikor a szocialisták soványka győzelmét szerinte a radikális jobboldaliak akaratukon kívül is segítették, mert megosztották a szavazókat.
A fórumon számos, a jelenlegi paprikás
belpolitikai helyzetet jól bemutató kérdés és hozzászólás érkezett.
Sz.

Húsvéti ellenőrzések
az ittasság kiszűrésére
A Békési Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét,
hogy fordítsanak fokozott figyelmet a közúti közlekedés szabályainak betartására, kiemelten az ittas állapotban történő járművezetés elkerülésére, hiszen az ittas vezetés az alkoholnak a
járművezető szervezetére gyakorolt negatív hatásai miatt fokozott veszélyforrást jelent. A rendőrkapitányság fokozottan felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a kerékpárral ittas állapotban való közlekedés is szabálysértésnek minősül.

Húsvétkor fokozottan ellenőrzik az ittas kerékpárosokat (képünk
illusztráció)

KÖZÉPKUTÁN, Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első
emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth
utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN,
Széchenyi téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. •
BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,9 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉSEN,
Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 220
m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es, 2
szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Temesvári
utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. BÉKÉSEN, Prágai utcában 125
m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es,
2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház
eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,7 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy
2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es,
2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár:13,0 millió.

A békési kapitányság az ittas állapotban okozott balesetek
megelőzéséért idén húsvétkor, valamint az azt megelőző és az
azt követő napokon fokozott ittasság-ellenőrzéseket szervez.
Kérjük ajánlja fel
személyi jövedelemadója

1%-át
a Békési
Múzeumbarátok
Körének!
Adószám:

18384772-1-04

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Sötét
Denisz és Mike Viola, OpraSzabó László és Baji Anna.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Varga Lászlóné
(77 évesen), Polgár Károly
(75, Murony), Szabó Ferenc
(66), Egeresi Sándor (82),
Tóth Józsefné (84), Krekács
János (83), Fekete Gábor
(89), Kiss Mihály (81), özv.

Hőgye Imréné (80), özv.
Szűcs Imréné (66), özv. Tamás Imréné (70), Fekete
Mihály (94), Pelyva Ida Mária (50, Bélmegyer), özv.
Szűcs Imréné (84).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Tavasz
Pálmai
Tamás

Mozgolódik az élet. Mindenfelé, hol magukat magyarnak vallók laknak. Sok
ember volt március 15-én
Békés főterén az ünnepségen és szép volt. De sok ember volt az 550 éves Székelykeresztúron is, és még több
Sepsiszentgyörgyön, hol
még a nyolcvanat elrúgott
székely ember, gyerekkori
Gábor barátom nyugdíjas
belgyógyász édesapja is ott
állt az ünneplő tömegben.
Zsendülő tavaszi mocorgásnál több volt mi történt.
Több, mert a nemzet zsenge, friss hajtásainak beillő,
mégis markáns társadalmi
megjelenéseiként viselkedő
eme „dolgok” újszülött koruk ellenére is tartást mutattak. Míg megnőnek –
magukat védendő – szélben
okosan elhajló, kitérő, üde
képződmények maradnak,
hogy majdan (s e időpont
hamarost való bekövetkezésében reménykedünk) hajlíthatatlan és törhetetlen
szálfagerincként mutassák,
mint élő, zöld lármafák a
teendök mikéntjét, mikorját és hogyanját.
Ébredezik mély álmából piciny honunk kicsiny fia, a
magyar. Ki azért, mert határon túl rekedt, s újból szorítja önfelkent „házigazdája”, ki mert rájött lassan,
hogy nemhogy anyaországbelinek nem felel meg, de
még nemzeti árvaház gondnokának sem. Fellállni látszik tespedt állapotjából e
szűk haza lakója. Egyszerű,
a hétköznapok rabjaként
évtizedek óta élő emberek
emelik fel tekintetük és veszik észre embertársukat,
döbbennek rá, hogy nemcsak elszenvedői lehetnek a
kornak melyben élniük adatott, hanem irányítói is akár.
Tucatárú, szürke halandó
állapotból megtalálni vélik,
s tán akarják már végre járni is azt az utat, mely ebből
a ködös vizenyőből a tudatos polgárságig vezet. Szaporodnak a civil önszerveződések, érzi a pór, hogy
neki kell megmozdulnia ha
kilábalni akar e mocsárszagú posványéletből, s érzik
lassan az önkormányzatok
is, hogy bizony nekik is segíteniük kell ezt a folyamatot, mert egyedül egyre kevésbé lesznek képesek ellát-

ni mindazt mi nyakukba
zúdul. Kis támogatással
ugyanis egy civil szervezet
nagy dolgokra képes, magyarán jóval kevesebből jóval többet hoz ki épp önkéntes, de tudatos civilsége
miatt. Reméljük megérjük
azon időt, mikor az igazi új
kormány (nem ez a „csellós”) is fontosnak tartja
majd ezt, s Bíbót újból felfedezvén úgy kezd – reméljük mihamarabb – dolgozni, hogy előbb ismét magáévá teszi azokat a szellemi
alapokat ahonnan tagjai
egykoron elindultak, s
amelyeket ma mintha feledni látszanának némelyek. E felejtés veszélyes viszont, mert egy elitista politikai formáció felállásához
vezethet, s a Fennvaló őrízzen meg olyan miénkfajta
vezetéstől, melynek tagjai
nem képesek nép közt Mátyás királyként elvegyülni,
nem hallják meg Tiborc
panaszát, és csak a kenyeret
szeretik, de a búzaföldön
dolgozó egyszerű ember
életszagától már fintorogni
találnak. Nos, hogy ezek
meg ne történjenek egyetlen dolog kell. Lévendő vezéreink s a tavasz mozgolódó civiljei találjanak egymásra. Most épp ezen dolgoznánk. Létfontosságú.
Március 29-én imát mondtunk Magyarországért, a határtalan közös hazáért. Pontban déli 12 órától. Ki ahol
volt, legyen az a szervezők hívására a Hősök terén megjelenő emberfia, vagy otthonában maradt akár. Mi, a békési KÉSZ-es csapat is ezt tettük. Katolikus, református
énekek, ökumenikus imák,
Himnusz, Székely himnusz,
végül a közös Miatyánk volt
a keret mely bennünket,
határon belül születetteket és
kívülről jötteket összetartott
és felemelte könnyes, de boldog lelkünket az égbe, hogy
összekapcsolódjon e csodalélekhídon mindazok szavával, óhajával kik kis hazánk
javát akarják.
A vasárnapi „ora”, azaz az
ima után meg jöhet – az
előbbi adta alapokon – a
hétköznapok munkája, a
„labora”. S közben velünk
az erősödő tavasz örök reménye, a mozgolódó élet,
mely hihetővé és véghezvihetővé teszi vágyaink. Ebben segítsük hát egymást
érdek nélkül és határtalan
szeretettel, mert ahogy mi
ezt tesszük, úgy fog más is,
Ő is velünk tenni, minket
viszontszeretni.
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Újjászerveződött
a színistúdió,
újakat is várnak
Másféléves szünetet követően január elején újra
kezdte munkáját a Békési Színjátszó Stúdió, melynek – jó visszhangot kapott – debütálása március
15-én, a városi ünnepségen volt. „Nagy elánnal
vetettük munkába magukat, szeretnénk bizonyítani” – nyilatkozta a Békési Újságnak Pocsai Ildikó
énektanár, a stúdió vezetője.
Pocsai Ildikó elmondása szerint máris számos fellépésre
kaptak felkérést, igyekeznek
valamennyinek eleget tenni.
Benedek Elek év van, ezért „A
világszép nádszálkisasszony”
című meséjét viszik színre,
emellett vicces, kabaré jellegű
produkcióval is készülnek, melyet majd májusban, egy sportesemény keretében adnak elő.
A színjátszó stúdió újjászerveződését a tavaly nyári színjátszótábor alapozta meg, ekkor kaptak újabb lökést a tagok, nem utolsó sorban Hodu
József színművész bíztató szavai nyomán, hogy folytassák.
A tábort egyébként évente
szeretnék megrendezni a kulturális központ égisze alatt.
A 2003-ban szerveződött
stúdió tagjai közül már töb-

ben színpadon vannak: drámapedagógus, műsorvezető,
énekes és a pécsi színház egyik
művésze nevelkedett Békésen.
A mostani tagoknak is minden esélye megvan, hogy kövessék őket ezen a pályán. További jelentkezőket is szívesen
fogadnak. Foglalkozásaikat,
kihasználva a színpad adta
lehetőségeket is, a kulturális
központban tartják, minden
csütörtökön 17 órától. Sz. K.

Rovatszerkesztő: Gyetvai Gellért
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AZ ALKOTÓMUNKA ÉS A LÉLEK
„Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet… Tudjad ezt: te vagy
a kert és a kertész egyszerre.” (Márai Sándor: Ég és Föld)
Érettségi vizsga előtt sokan megkérdezték tőlem, hogy hol
szeretnék továbbtanulni. Egyfolytában az lebegett előttem,
hogy valamilyen alkotómunkát végezzek, hogy szeressem,
amit csinálok, mert ez vagyok én. Ha az ember szereti, amivel foglalkozik, azzal a lelkét is ápolja. Mindannyiunknak
fontos a sikerélmény, amit segítséggel, biztatással érhetünk
el. Egyeseket rá kell vezetni az igényes formák és a szép
motívumok kialakítására. A megfelelő biztatás, a kitartó
munka meghozza gyümölcsét, s így boldogan, örömmel
végezzük feladatunkat. Megtanulni elkészíteni valamit,
fáradságos, időigényes munka. Ha az elkészült alkotás tetszik a környezetünknek, az előbbre visz bennünket és ráébredünk, hogy nem hiába dolgoztunk. Egy alkotás kiindulópontja lehet egy gondolat, ami függ az emberek érzéseitől,
hangulatától. Bizonyos dolgok úgy hatnak a lelkünkre, hogy
kikívánkoznak belőlünk, és megvalósításra sarkallnak.
Alkotásunk lelkivilága saját lelkünkkel szoros kapcsolatban
kell hogy álljon, mert ha ez nem így van, akkor az nem önkifejezés. A művészembereknél nagyon fontos az önismeret,
mert ennek hiányában nem tudunk szívvel-lélekkel olyat
alkotni, amilyet szeretnénk.
Kis Anikó

MÁRCIUS UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉT BÉKÉSEN
TÖLTÖTTE A NYUGALMAZOTT PÜSPÖK

Március 28-30. között a békési református gyülekezet vendége volt dr. Hegedűs Loránt református lelkipásztor, a Dunamelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke, aki előadásokat tartott a gyülekezetben, valamint két alkalommal is hirdette Isten igéjét a gyülekezet tagjainak és a tanulóifjúságnak.
Március 28-án a református
gyülekezeti teremben Madách
Imre zseniális alkotásáról, Az
ember tragédiájáról tartott
előadást a püspök úr, annak
evangéliumi vonásait felvillantva. A teltházas alkalmon
utalt arra, hogy a mű a ke-

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat
AA klub indul
Békésen márciusban!
Érdeklôdni lehet:
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE
A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét, amikor Jézus
Krisztus halálára és feltámadására emlékezünk. Ez a két esemény
ad legitimitást hitünknek, értelmet életünknek. Egy lelkipásztor
fogalmazott úgy, hogy a hívők számára minden vasárnap húsvét,
ugyanis minden istentiszteleten a feltámadott Krisztust ünnepeljük, ezért nagyon sok templom és imaház falán szerepel a következő igevers: „mi a megfeszített Krisztust hirdetjük” (1Kor 1,23).
Ma rengetegen próbálják a kereszténységet moralizálni, úgymond demitológizálni, és megfosztani dogmáitól, csodáitól.
Mondják, a vallás lényege a szeretet, hogy jobb emberek legyünk,
de ez nem igaz, hitünk középpontjában a megfeszített Krisztus
áll, aki az emberiség bűneiért vállalta a kínszenvedést. Ha a húsvétot kivennénk a Bibliából, akkor a lényege veszne el az üzenetéből. A nagypéntek jelenti számunkra az egyetlen lehetőséget
arra, hogy megszabaduljunk bűnös természetünktől, a gyűlöletünktől, önzésünktől, parázna kívánságainktól… Ennek a bűnben veszteglő és emiatt szenvedő világ számára újból fel kell
fedezni azt az igazságot, amelyet egy régi hívő ének így fogalmazott meg: „Van erő, van csodás erő van, Jézusunk vérében…”.
„Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló az igehirdetésünk, de hiábavaló a hitetek is.” (1Kor 15,14) – fogalmaz Pál
apostol. Húsvét vasárnap jelenti számunkra a reménységet, hogy
van örök élet. Krisztus feltámadásával legyőzte végső ellenségünket, a halált, és utat nyitott minden ember számára az életre. Ha nem lenne feltámadás akkor életünknek sok célja nem
maradna, valóban egyetlen megoldás a hedonizmus lenne:
„együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk.” (1Kor 15,32)
„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak
zsengéje.” (1Kor 15,20) Ő volt az első, de minden ember követni
fogja őt. Ezért nem mindegy az, hogy hogyan éljük le rövid életünket, nem mindegy, hogy az örökkévalóságot Jézussal együtt a
mennyben, vagy nélküle a pokolban töltjük majd el.
Kívánom, hogy az idei húsvétkor minél többen értsük meg
az ünnep üzenetét, és nyerjünk belőle hitet, reménységet!
Adjunk egy esélyt magunknak és szeretteinknek és látogassunk meg egy gyülekezetet, hogy hallhassuk Istenünk örökkévaló szavát!
Merényi Zoltán, lelkipásztor

Egy hétvége
Hegedűs Loránttal

FIGYELEM!
Itt a tavasz, de ha ön úgy érzi, alig bír menni, nem kap
elég levegőt, mert a nátha kínozza, elpuhult-elhízott,
szeretne fogyni?! Mindezekre nálunk megoldást talál!
Térjen be, nézzen körül nálunk, kérje munkatársaink
szegítségét.
Hát és derékfájdalmait csökkentheti a forradalmian új
RYN cipő. Javítja testtartását, erősíti izomzatát, segíthet visszeresedés, lábfájdalmak, lúdtalp esetén is.
Megfázásra-méregtelenítésre ajánljuk a már jól bevált
gyógyteáinkat. Ivóvíz kúrához használja az egyedüli szívbarát ásványvizet, a Vivient, mely mindkét változatban
kapható, hasonlóan széles választékban az Oxigénes víz is.
Folytatódik a sokak által igényelt és közkedvelt dietetikus tanácsadás. Kérdéseire Ökrösné Kis Éva ad szakértő választ.
Azért vagyunk, hogy segítsünk, ami nincs, egy héten belül beszerezzük önnek!
Biotermékek boltja&Norbi Update Shop
Békés, Szánthó A. u. 5.
Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-18 óráig.
Telefon: 66/410-171, 20/22-37-822.

resztyén örökkévalóság alkotása, amelyet Dante Isteni
színjátékával, Milton Elvesztett paradicsomával, valamint
Goethe Faustjával lehet párhuzamba állítani. Az ember
tragédiája prófétai zsenialitással mutatja be a jövőt is. Istenképe, sátánképe, emberképe és örökkévaló jövőképe
egyedülálló, és megdöbbentő,
hogy a Madách által vázolt jövőkép nem is olyan soká tényleg megvalósult, és a végső
konzekvencia is helyesnek bizonyult.
A vasárnapi istentiszteleten
Hegedűs Lóránt az 1Kor 7,2931 textus alapján szólt a hallgatósághoz. „Az idő rövid” –

figyelmeztet az Ige. Az idő
gyorsan fut, és igyekeznünk
kell azt megfelelően felhasználni, nem pedig eltékozolni.
A Szentírás arról is szól, hogy
Isten képes mindent elrontott
dolgunkat helyrehozni, ez a
kegyelem. Egyedül az élő Istenben szabad bíznunk. Istenben egy pillanat alatt többet
kaphatunk, mint egy egész
életben. „A világ mindig pokollá lett, amikor Istent onnan
kiszorították” – mondta. A
megoldás az Istenhez fordulás.
Teljesen megtelt a gyülekezeti terem aznap délután,
amikor Hegedűs Lóránt Kálvin János pedagógiájáról és
gyülekezetépítéséről beszélt.
Kálvin teológiai nézeteivel
kapcsolatban elmondta: ő a
16. század tudományos szintjén fogalmazott meg sok mindent, de nézeteinek többsége
ma is aktuális és érvényes. A
református világnézet szerint
egyház ott van, ahol helyesen
és tisztán hirdetik az evangéliumot, a Bibliának megfelelően szolgáltatják ki a szentségeket, gyakorolják az egyházfegyelmet, és a diakóniát.
Ezek a kálvini gondolatok ma
is érvényesek – mondta.
A záró napon a nyugalmazott püspök a diákok istentiszteletén hirdetett igét, és
Ady vallásos költészetéről tartott előadást. Mucsi András

Rövid hírek Békésről
– A Békés Megyei Vízművek Zrt. Sarkadi Üzemmérnöksége az ivóvízhálózat mosatását végzi Békésen április
21–24. között. Ezalatt az ivóvíz zavarossá válhat.
– A Békési Könyvtár áprilisban könyvvásárt tart használt, szépirodalmi témájú könyvekből. A hónap egészében késedelmes olvasóiknak elengedik a felhalmozódott
késedelmi díjat, amennyiben visszaviszik a késedelmes
könyveket, CD-ket.
– Gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a
Békési Kistérségi Óvoda békési tagóvodái a kevés számú
igénylés miatt nem lesznek nyitva a tavaszi szünetben
április 9-14. között. A húsvétot követő első nevelési nap:
április 15. szerda.

Kiválóság a Karacsból
Ádám Viktória 8.b osztályos tanuló, a Karacs Teréz Tagintézmény diákja, a Bonyhádon március 20-21-én megrendezett Országos Lotz János Szövegértési és Helyesírási versenyen
10. helyezést ért el. Felkészítő tanára Földesi Magdolna volt.
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Teszi a dolgát és nem beszél
Kovács Károly atlétaedzővel az ismeretségünk
nem éppen új keletű és máskor tán pergőbb társalgásunk. A mindig barátságos, mosolygós ember most mégis szűkszavúvá válik, mert önmagáról faggatom. „Úgy gondolom az embert elsősorban a tettei alapján kell megítélni.” – mondja
mikor már nagyon nyaggatom. Ítéljék meg tettei
alapján, melyekre mégiscsak sikerült valamelyest
fényt deríteni interjúm során!

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

– Ha nem csal az emlékezetem, legelőször a sportpályán
találkoztunk egy atlétikaversenyen. Mikor kezdődött nálad
ez a szerelem a sport iránt?
– Körösladányban voltam
általános iskolás és az ottani
testnevelő tanár, Keliger István beválogatott az iskola
négytusa csapatába. Ez volt az
első kapocs. Mikor Szegedre
kerültem ipari tanulónak, komolyabbra fordult a dolog és
versenyszerűen kezdtem el
sportolni. Eredetileg fociztam,
de Temesvári Gyulának (1952.
országos maratonfutó bajnok),
a Szegedi Spartacus edzőjének
személyes varázsa az atlétikához vonzott, egész pontosan a
középtávú futáshoz. A vele
való személyes és edzői kapcsolat, Gyula bácsi haláláig tartott. Tőle tanultam meg, hogy
nem versenyzőket kell nevelni,
hanem embert. Itt kezdődött a
sportkarrierem, ami a katonaság ideje alatt edzősködéssel
párosult. A leszerelés után a
szakmámban dolgoztam és
mellette folytattam a sporto-

lást. A következő mérföldkő,
amikor 75’-ben Békéscsabára

került Marik Lászlóné, mint
vezetőedző. Ebben az időszakban maratonfutással foglalkoztam. Majd 78’-ban találkoztam
Korcsok János távgyaloglóval,
sokat edzettünk, versenyeztünk együtt és az ő hatására
kezdtem el foglalkozni a távgyaloglással. Békésen ekkoriban indult be az atlétikai szakosztály és így esett, hogy
Békéscsabán edzettem, itthon

Kopogtatócédula gyûjtés
A Fidesz-KDNP pártszövetség támogatói a június 7-ei
Európai Parlamenti választásokra ajánlószelvényeiket
átadhatják a Nyíri utca 1/1. szám alatt és a Szánthó A. u.
22. szám alatt.

A szorgalom és a munka
a boldogulás titka
A Dózsa György utcai Idősek Klubjában a tagok által készített kézimunka kiállítás tekinthető meg, főként horgolt darabok. A kiállítás április egészében munkanapokon 8-16 óráig
látogatható a Dózsa utca 36. szám alatt. Mindenkit szeretettel
várnak a klub munkatársai és tagjai.

Karácsonyi csomag lesz
az ebéd bevételéből
Éves jótékonysági ebédjét tartotta nemrégiben a Békési
Idősekért Alapítvány. Az Eötvös tagiskola ebédlőjében tartott
ebéden összesen 191-en vettek részt, többen más településekről
jöttek – tájékoztatott Győri Sándorné, a kuratórium elnöke. A
kellemes hangulatú zenés-táncos mulatozás bevételét hátrányos
helyzetű idősek segítésére, elsősorban karácsonyi, tartós élelmiszerekből összeállított csomagok ajándékozásra fordítja az alapítvány. Tavaly 150 ilyen csomag talált gazdára.
A Békési Idősekért Alapítvány adószáma: 18379228-1-04.
Adó egyszázalékos felajánlásokat örömmel fogadnak.

pedig edzősködtem. Aktívan
’85-ig sportoltam. Az edzői
munka a mai napig sem szakadt meg. Főállású edzőként
88’-tól 94’-ig tevékenykedtem,
azóta pedig hobbi szinten foglalkozom vele.
– Mikor felhívtalak az
interjú miatt, hol Paksról, hol
Győrből válaszoltál. Valójában mi a foglalkozásod, és
hogy tudod egyeztetni az edzői
feladatokkal?

– Építőipari művezetőként
dolgozom jelenleg a Békés Drén
Kft-nél. A cég profilja pedig az,
hogy odaküldi a dolgozóit, ahol
a megrendelés van. Vagyis állandó mozgásban vagyunk,
amit én szeretek is. Csak az zavar, hogy e mellett nem lehetek
igazi edző, megmaradt csupán
hobbinak. (Karcsi volt már postás is, hogy edző lehessen, és a
hétvégék ma is részben a tanít-

ványoké. Mindezt önzetlenül,
ellenszolgáltatás nélkül teszi
majd 25 éve – a szerző).
– Mire a legbüszkébb: a
sportoló?
– Egyszer tagja voltam a
magyar válogatottnak, országos bajnokságon a legjobb
helyezésem 3. hely volt és egy
alkalommal (85’-ben) a Nyílt
Osztrák Bajnokságot is megnyertem. Természetesen mindezt nem tudtam volna elérni,
ha a családom nem áll végig
mellettem, és nem támogat.
– Az edző?
– Nemcsak, mint edző, hanem mint szakosztály alapító
is, büszke vagyok rá, hogy Békésen még ma is létezik atlétika szakosztály. Neveket azért
nem akarok felsorolni, mert
túl hosszú lenne a névsor, és
félő valakit kifelejtenék a volt
versenyzőim közül és lehet,
hogy valaki nem ért el különösebb eredményt az atlétikában,
de kiváló ember lett és ez számomra legalább olyan fontos,
mint egy nagy sporteredmény.
– A magánember?
– A lányunkra, mert úgy
érzem, ő is megtalálta a helyét
az életben, és mint pedagógus
ő is sok kis emberpalántát fog
Emberré nevelni. S úgy gondolom, mint szülők, mi másra
lehetnénk a legbüszkébbek,
mint a saját gyermekünkre.
Gugé
Következő lapszámunkból ismerjék meg Köpe László modellezőt.

Békési népzenészek
ismét Kenderesen
Március 21-én immár tizenötödik alkalommal rendezték
meg Kenderesen (Jász-Nagykun-Szolnok megye) a Népdalkörök, népzenei együttesek és szólisták találkozóját. A „Legyen
a zene mindenkié” mottójú rendezvényen, csakúgy mint tavaly,
városunkat több népzenész-énekes és együttes képviselte, úgymint a Hagyományőrző Dalkör (vezetőjük, János Hajnalka szólistaként is fellépett), a Körös Citeraegyüttes, a Férfikórus, a
Vadrózsa Asszonykórus, valamint szólistaként Andor László és
Barna János citerás énekesek.
Zs. I.

MI KELL A MÁJNAK? (2. RÉSZ)
A májbetegségek kezelése szempontjából elengedhetetlenül fontos a diéta. A következő élelmiszerek javítják a máj
működését és serkentik az epe ürülését: hajdina, tökmag,
sárgarépa, gesztenyeméz, gyermekláncfűlevélből készült
saláta, gesztenye, tejsavó, olívabogyó és -olaj, cékla, savanyú
káposzta, édes mandula, barna rizs, a leveles saláták, a zsázsa, a zöldbab és a brokkoli.
Azonban feltétlenül kerülni kell a túlzott fehérjefogyasztást, elsősorban a húsokat, az élvezeti cikkek fogyasztását (koffein, feketekávé, az alkohol minden formája),
nem javasoltak a zsíros és erősen fűszeres ételek sem.
Egyebekben pedig ajánlott a ajánlott a négy fő vércsoport
szerinti táplálkozási rend, a teljes értékű reformtáplálkozás
alapelveinek megfelelően, mint gyógyító táplálék.
Időszakosan nem árt itt is egy-két nap léböjtöt, (zöldséglé kúra) vagy orvosi felügyelettel hosszabb méregtelenítő kúrát beiktatni, mert azzal jelentősen javulhat a májfunkció, csökkenhetnek a kísérő tünetek, sőt akár a kórfolyamat is lelassítható vagy megállítható.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Bajnai Gordon jelölése, akinek emberéletek száradnak a
lelkén, nyilvánvaló provokáció. Minden jó érzésű ember
számára megdöbbentő, hogy Gyurcsány Ferenc és köre
olyan embert akar a kormányfői székbe ültetni, aki amellett, hogy illegitim, erkölcsi értelemben még bűnöző is.
Ismert „áldásos tevékenységének” köszönhetően az általa
tulajdonolt Hajdu-Bét kisemmizett libatenyésztői közül
többen önkezükkel vetettek véget életüknek, mások azóta
is a nyomor szélén tengődnek. Bajnai soha, semmilyen
felelősséget nem viselt és nem is érzett az ügyben. Ennek
fényében nem nehéz következtetni arra, milyen sors várna
az általa irányított ország lakosaira. Gyurcsány Ferenc és
köre hatalmi játszmájában túszként tartja fogva Magyarország lakosságát. Neki és tettestársainak – úgy tűnik
– már semmi se drága. Sem a válság sújtotta ország, sem
annak nemzetközi megítélése. Semmilyen hatalmi háttéralkudozás nem írhatja felül az emberekkel való megegyezést, ezt pedig úgy hívják, hogy előrehozott választás. A
Fidesszel és a KDNP indítványozták a választási kampány
lerövidítését 42 napra a mostani 72-ről. Így június 7-én
nemcsak Európai Parlamentet, hanem Országgyűlést is
választhatnánk.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe
fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet.
Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
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Kerti Kalendárium
ÁPRILIS
Enyhül az idő, a szép napsütés a kertbe csalogat, megkezdhetjük a kerti munkát. Gyümölcsös kertben folytathatjuk a már megkezdett
metszési munkákat. Újonnan telepített fácskákon alakító metszést végzünk, az öreg fákat
ifjítjuk, és ritkítjuk a besűrűsödött gallyakat.
Levágjuk a beteg ágakat, eltávolítjuk a moníliás
gyümölcsmúmiákat. Ha megpattannak a rügyek, elvégezzük a lemosó permetezést.
Valamikor apáink, nagyapáink saját maguk főzték a mészkénlevet, és használták 5 százalékos
hígításban. Ma gyári készítmények kaphatók,
természetesen a hígításnál figyelembe kell venni
a készítmény eredeti töménységét.
Gyümölcsfák esetében szükséges a törzs kezelése is. Kaparóval, drótkefével tisztítsuk meg, és
a lemosó permetezés során bőven szórjunk a
törzsre is permetező anyagot.
Zöldségesben a magvetést, és a tűzdelést
fűtött fóliában, melegágyban, vagy üvegház-

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Háromszobás, összkomfortos, vegyes falazatú felújított ház eladó. Érd.: 70/22-14-716.
Tarhoson kétszobás ház eladó. Tömblakásra csere érdekel. Érd.: 429-003.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
A Raktár sor 28. szám alatti ház sürgősen
eladó. 70/701-59-05.
Békésen kétszobás összkomfortos téglaépítésű kockaház eladó. Szoc. pol. igénybe vehető. Tel.: 20/20-60-161.
Eladó Békésen a Mátyás király utcában egy
tetőtér beépítéses ház. Békéscsabai kisebb
házat beszámítok. Érd.: 30/97-77-600.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/ 92329-12.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01. (aug31-ig)
Eladó Békésen a központban (Ady utca) 3.
emeleti, kétszobás, erkélyes, igényesen
felújított 64 m2-es lakás vagy értékkülönbözettel kertes házra cserélhető (csak
téglaházra). Igényesen felújított, csak igényesnek. Érd.: 70/39-26-170.
Békésen a Pásztor utcában sürgősen
eladó vagy értékkülönbözettel kisebb kertes házra cserélhető négyszobás, vegyes
falazatú családi ház sok melléképülettel,
ipari árammal. Kívülről felújításra szorul.
Érd.: 30/409-83-39 (17 óra után).
Ház eladó sürgősen az Asztalos u. 55. alatt.
Eladó Békésen háromszoba+konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
Békésen kétszobás téglaház főút mellett
eladó. Tel.: 20/317-97-34.
Eladó Békésen háromszoba + konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
Kétszobás téglaház eladó. 70/513-82-82.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

ban már végezhetjük. Ha nincs ilyen építményünk, kis mennyiségben ablakpárkányon,
vetőtálban vethetünk, a palántákat akkor ültetjük ki, amikor az első lomblevelek már
megjelentek. A növénykéket utána fóliában
tartsuk óva a hirtelen lehűlésektől, amitől
márciusban még tartani kell.
A burgonyát előcsíráztathatjuk. Rácsos ládába helyezzük és levegős, világos helyen tároljuk,
hogy a fejlődő csírák ne nyurguljanak fel.
Hónap végén már várható, hogy a talaj is
melegszik, és a hidegtűrő növényeket kezdhetjük
vetni. Ezek a sárgarépa, petrezselyem, pasztinák,
spenót, hagymamagok, dughagyma, zöldborsó,
hónapos retek. A fátyolfóliás takarással siettethetjük a fenti növények kelését. A fátyolfóliát az
ágyás szélén gondosan rögzítsük, nehogy a szél
elvigye. Vessünk fűszernövényeket: majoránna,
kakukkfű, levélpetrezselyem, metélőhagyma,
kapor, turbolya már vethető.
Dacziné

Ház eladó. Békés, Kereszt u. 38. sz. alatt.
Gázfűtéses, fürdőszobás. A szobában
nagyméretű csempekályha van beépítve,
amely a másik helyiségből fűthető. Telefon: 634-233.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Javításra szoruló komfortos parasztház,
áron alul 3,6 millió Ft-ért eladó. Békés,
Hajnal u. 19. alatt. Tel.: 30/85-81-911.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás (18 és 14,3 m2), vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Telefon: 30/48-63-178.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen összkomfortos kertes ház eladó.
5,2 millió Ft. 20/595-74-82.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Kétszobás, összkomfortos ház garázzsal,
melléképülettel eladó a Szécsénykertben.
Hatmillió Ft. 70/946-82-69.
Békésen a Lánc u. 19. számú ház eladó.
Irányár: hatmillió Ft. Érd.: 30/999-78-77.
Sürgősen eladó ház a Szendrey utcában.
Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/35-39-534.
Békésen a Vásárszél utcában egyszobás,
földszinti, erkélyes lakás eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/542-37-19.
Bálványoson, a Balaton déli oldalán komfortos kis ház, gondozott kerttel, udvarral,
melléképülettel, pince, garázs, szép kilátással lakásnak, nyaralónak eladó. 7 millió Ft. Tel.: 20/808-57-45.
Békéscsabai lakás eladó! Bartók Béla
úton 50 m2-es, jó állapotban lévő, kétszobás, első emeleti, erkélyes, egyedi fűtésmérős (digitális), klímás lakás eladó, vagy
békéscsabai, békési kertes házra cserélhető. Közvetlen közelben óvoda, bölcsőde, iskola, orvosi rendelő, buszmegálló.
Csaba Center, vasútállomás 5 percre.
Irányár: 7,8 millió Ft. Tel.: 30/53-52-696.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Széchenyi téren 2 és fél szobás, 67 m2-es,
II. emeleti egyedis lakás eladó. Irányár:
8,9 millió Ft.
Békés belvárosában, csendes környezetben, az Ady u. 12-ben II. emeleti téglafalazású egyedi víz-gázmérős, kábeltévés,
háromszobás, 64 m2-es lakás eladó.
Irányár: 9,2 millió Ft. Érd.: 30/299-31-46.
Békés, Hargitai u. 28. számú ház 9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 70/572-46-49, 30/
382-67-97.
Városközponthoz közel lévő ház, kívülbelül felújítva eladó. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érd.: 70/677-13-57, 30/542-99-54.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT
(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 14.

Apróhirdetések
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Padlásteres, két fürdőszobás, két garázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen,
nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5
millió Ft. Megbízható személynek albérletbe is kiadó. Telefon: 30/ 387-90-31.
Jó elrendezésű családi ház eladó az Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió
Ft. Érd.: 70/ 617-50-12.
Békésen, a Fürdő szomszédságában kétszintes családi ház (háromszobás), alsóépülettel, garázzsal eladó. Lakáscsere
értékegyeztetéssel érdekel. A ház irányára
12,5 millió Ft. Érdeklődni: 70/ 776-40-75.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.
KIADÓ INGATLAN

Ugyanitt külön bejáratú bútorozott szobakonyha kiadó házkörüli munkáért és csekély rezsiért. Káros szenvedély kizárt.
Csak egy személynek, nyugdíjas hölgynek vagy férfinak. Víz, villany van. Tel.:
30/975-36-14.
Békéscsabán a belvárosban külön bejáratú lakás egy férfi részére kiadó. Húszezer
Ft/hó. Tel.: 30/453-717.
Első emeleti, két és fél szobás bútorozott,
egyedi víz+gázórás lakás a békési buszpályaudvarnál fiatal párnak kiadó. Érd.:
30/968-87-77.
INGATLANT KERES

Békésen egy- vagy kétszobás lakást vennék vagy bérelnék a buszvégállomás közelében. Sürgős lenne! Ajánlatokat a 70/
322-84-53-as számra várok.
Első emeleti másfél szobás lakást keresek
megvételre Békésen. 20/572-31-59.
Kisméretű házban albérletet keresek,
aránylag kis pénzért. Tel.: 20/514-27-56.

Békés belvárosában
megvételre keresünk
40-60 m2
üzlethelyiséget.
Telefon:

70/324-64-71.
KERT
Egy hektár vagy annál nagyobb földterületet keresek megvételre Rosszerdőn, Diteren vagy a Tarhos felé vezető út környékén. Tel .: 30/433-79-89.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553,20/ 56-47-186.
Gondozott 230 négyszögöl kert a Ma-

lomasszony kertben eladó. Bekerítve, fiatal gyümölcsfák, épület, víz van. Érd.:
20/34-56-771.
A Berényi úthoz közel a Nagykertben 3
kvadrát kert eladó kis faházzal és gyümölcsfákkal. Érd.: Attila u. 18. Tel.: 20/
371-57-48.
Malomasszonykertben 300 négyszögöl
kert sürgősen eladó. Tel.: 637-577,
20/325-28-06.
Nagykertben, Okányi dűlőben 6 kvadrát
gondozott kert kúttal, 36 m2-es szerszámossal eladó. 20/37-65-972.
Malomasszonykertben 1532 m2 zártkert
gyümölcsössel, téliesített téglaépülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.: 20/941-9892, 412-424.
Sebők kertben 3 kvadrát zártkert eladó.
Faház, víz, villany, ipari áram van. Érd.:
70/773-77-34.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel: 634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1500-as Lada, 5 sebességes, katalizátoros, 14 éves, kék színű, jó állapotban, érvényes műszakival, vonóhoroggal eladó.
Érd.: Dózsa Gy. u. 5/1. vagy 412-070, délutánonként. Megegyezünk.
Terepjáróra gallytörő eladó. 30/ 39-49-555.
Opel Omega Kombi diesel friss műszakival,
vonóhoroggal, sok extrával /klíma, centrálzár, elektromos ablakemelő/, pezsgőmetál
színben, téli-nyári alufelni garnitúrával megkímélten eladó. Tel.: 30/366-75-82. Irányár:
420 ezer Ft.
50-es MTZ eladó. Békés, Szabadkai u. 37.
Lada Samara 1500 cm3 eladó. Tel.:
20/342-96-52.
Babetta és elektromos kerékpár eladó.
Érd.: 30/857-67-97.
Családi okok miatt sürgősen eladó Lifan
típusú Pit bike, cross motorkerékpárok, valamint 125 cm3 Orion pit-bike Ducar motorkerékpár áron alul. Érd.: 70/544-30-79.
Gyári állapotú, alig használt Romet motor
(70 km) eladó. Érd.: 30/96-59-569.
1500-as Lada kitűnő állapotban sürgősen
eladó. Érd.: 30/96-59-569. Egyeztetés után
megtekinthető a Mátyás király utcában.
TZ4K kistraktorhoz való újszerű állapotú talajmaró eladó Békésen. Tel.: 30/433-79-89.

ÁLLAT
Elvihető egy fajtiszta beagle szuka kutyus,
tenyésztésre alkalmas, kétéves, tricolor
mintás. Emberbarát, szeretetre éhes állat.
Érd.: 70/544-30-79.
Hároméves Husky szuka kutya családi
okok miatt eladó. Gyerekszerető, továbbtenyésztésre is alkalmas. Békés, Hajnal u.
19. Tel.: 30/85-81-911.
Liba, kacsa, csibe folyamatosan kapható
májustól. Murony. Tel: 427-105, 30/ 39-49555.

TÁRSKERESÉS
160/60/55 éves elvált hölgy korban hozzá
illő élettársat keres Békés és vonzáskörzetéből. Telefon (17 óra után): 641-436.
165/65/67 éves, káros szenvedélytől men-

tes, egyszerű nyugdíjas férfi élettársát keresi egyszerű asszony személyében, akit
otthonomba fogadnék. Békés és vonzáskörzetéből. Tel.: 30/585-05-18.

Üzemképtelen, hiányos, ócska légpuskákat veszek alkatrésznek, bármilyen típusút. Üzemképes is érdekel max. 5000 Ftig. Tel.: 20/629-28-38.

MUNKA

Kispolski motor, 350 m2 alapterületű fóliaváz, régi szövőszék, vaskerítéses betét
eladó. Érd.: 30/376-69-16.

Német nyelvből korrepetálás, felkészülés
nyelvvizsgára, érettségire anyanyelvi szintű némettudással. Tel.: 20/433-61-19.
Keresek olyan embert, aki csempekályhát
tud újra rakni, és vállal is ilyen munkát.
Ajánlatok: 70/240-58-71-es telefonszámra.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi munkavállalásra, fordítás. Tel.: 30/476-93-80.
Informatikus hallgató vállalja hétvégén
számítógépek javítását, karbantartását.
Tel.: 30/242-12-82.
Megbízható hölgy gyermekfelügyeletet
vállalna. Érdeklődni egész nap a 411-452es telefonszámon.
Kúpcserép kenés vállalok kedvezménnyel.
30/514-47-57.
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallyazása. Épületbontás tereprendezéssel. 20/
472-96-58.
Ápolást, gondozást vállalok. 70/774-98-86.
B kategóriás jogosítvánnyal, személygépkocsival munkát keresek. 70/561-03-45.
Szobafestést, mázolást, tapétázást és kisebb kőműves munkákat vállalok. Tel.:
30/961-19-73.
Belső kőművesmunkák, szobafestés, tapétázás kedvező áron. Tel.: 30/299-31-46,
30/961-19-73.
Adóbevallások készítését vállalom. Pálfiné, Békés, Hőzső u. 50. Tel: 20/38-30-585.
Időpont egyeztetés szükséges.
Időseknek, mozgáskorlátozottaknak otthonukban pedikűrt, manikűrt vállalok.
70/25-65-309.
Cipzárcsere, javítás rövid határidővel. Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Lovas kocsival munkát vállalok, trágya,
törmelékszállítást is. Békés, Hajnal u. 19.
30/85-81-911.

EGYÉB
Komplett kisszerszámos halász felszerelés eladó. Telefon: 20/886-27-81.
I. osztályú (arankamentes) heremag, 1 kgos kiszerelésben eladó. Érd.: 412-070, délutánonként.
410 literes Zanussi típusú, nagyon jó állapotban lévő fagyasztóláda eladó. Érd.:
30/413-73-13.
Eladó 2 db egyforma ágyneműtartós heverő, tiszta és megkímélt állapotban. Tel.:
30/975-36-14.
Használt de kifogástalan állapotú fatüzelésű vízmelegítőt keresek fürdőszobába.
Csak hibátlan érdekel korrekt áron. Tel.:
20/611-66-16.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó.
Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/ 943-4113, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /
25 000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok.
Tel.: 30/ 467-13-39.
Eladó egy felnőtt háromkerekű gyári kerékpár. Érd.: 30/97-77-600.
Új cseh és német légpuskák már 17 ezer
Ft-tól eladók. Rossz régit tízezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/22-85-866.

Hőszigetelő paplan 5 cm vastag 255 Ft/m2;
10 cm vastag 510 Ft/m2. Akácfa szálakban
3-4 m-es kerti kiülőnek, hintának háncsolva, háncsolatlanul. Tel.: 30/27-89-660.
Lőcsös kocsi eladó vagy jószágra elcserélhető. 70/946-82-69.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely
palackkal eladó. Érd.: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
P3-as számítógép eladó. Tel.: 30/907-64-21.
Piros amarillisz és szobapáfrányok eladók.
Tel.: 416-144. Cím: Békés, Deák F. u. 39.
Eladó egy szép nagy csavart pálma 5000
Ft-ért. Érd.: Attila u. 18. Tel.: 20/371-57-48.
Szekrénysor és ülőgarnitúra eladó. 30/
693-2191.
Parkosításra örökzöldek termelőtől eladók. 20/243-76-56.
Műanyag rekeszek, új növényháló, bontásból tégla, cserép, faanyag eladó. 20/
472-96-58.
Újszerű Samsung színes televízió olcsón
eladó. Érd.: 411-612.
Fehér szekrénysor (3,6 m hosszú) eladó.
Tel.: 30/601-30-19.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban van. Próbálni kötelezettség nélkül előzetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Új sparhert és hordozható csempekályha
eladó. Érd.: 30/48-58-973.
Négyszemélyes rekamié, 2 db fotel eladó.
70/677-13-57, 30/542-99-54.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó Békésen. Tel.: 30/433-79-89.
125 cm magas bontott kerítésdrótot keresek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.

MOBIL TELEFONOK
20 Ft-tól,
egy év garanciával!
Mobil internet azonnal,
bekötési díj nélkül!
Hívásra házhoz megyek!
Érdeklôdni: 20/930-32-62
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Átvágták a Tanszálloda szalagját

mester a megyei fenntartású
iskolakomplexum, a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
vezetésének innovatív szellemét emelte ki, amelynek nyo-

ismerhetik, sőt begyakorolhatják a szállodaipar részfeladatait, így a vendégfogadást,
a recepciós munkát, ez pedig
segíti pályára orientálásukat

Magyar napok a Szegedi Kis István
Református Gimnáziumban
A magyar napok megrendezése több év óta hagyomány iskolánkban. Azért hívtuk életre, hogy ráirányítsuk tanulóink, tanáraink s rajtuk keresztül a
közvélemény figyelmét a magyar irodalom, a
magyar nyelv s a magyar kultúra éltető voltára. Mert
valljuk be, jelenlegi életünk – tisztelet a kevés kivételnek – életmódunkból is fakadóan jobban hasonlít a vegetálásra, mint az igazi, örömteli életre.
A magyar napok mottóját
Kodály Zoltántól választottuk: „A kultúrát nem lehet
örökölni. Az elődök kultúrája
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának.”
Elképzelésünk szerint az olvasás gyönyörűségére s lélekemelő, léleknemesítő voltára
szeretnénk ráébreszteni a jövő
generációját a jó példa hathatós erejével.
Istennek hála a magyar napok rendezvénysorozat kezd
eseményszámba menni iskolánkban. Többféle tevékenységformák közül válogathatnak az érdeklődők. Vannak
versenyek, vetélkedők, előadások, felolvasások, bemutatók.
Minden évben más-más téma kerül a középpontba. Az
idén arról kérdeztük elsősorban férfi kollégáinkat, kiket
olvasnak a legszívesebben. Lipták György tanár úr Romhányi Józsefet, mindannyiunk
ismeretlen ismerősét, Békési
Mihály igazgatóhelyettes úr
Antoine de Saint-Exuperyt

választotta, s találta meg a
hallgatóság szívéig az utat.
Köteles Zolán tanár úr Beinschrodtné Kecskeméti Krisz-

készítenek: mi volt jó, mi volt
hiba. Az egyik vélemény szerint az idén talán sokat foglalkoztunk a halállal. Ez igaz,
hiszen mind a felolvasásokban,
mind Gellén János tanár úr
előadásában (Intertextualitás
Márai Sándor Halotti beszéd c.
versében) valóban a halál, sőt
mi több, a nemzethalál kérdése került előtérbe. Azt tudom
erre mondani, hogy az ember
arról beszél, ami foglalkoztatja, s ha több embert foglalkoz-

Április 11. szombat 11 óra
Békési TE II - Szeged férfi NBI-es asztalitenisz
mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 14. kedd 17.30 óra
Görgényi Tamás kiállításának megnyitója.
Ingyenesen megtekinthető május 14-ig.
Kulturális Központ Kápolnaterem
Április 15. szerda 15 óra
Ünnepi képviselő-testületi ülés a várossá nyilvánítás 36. évfordulóján. „Békés Városért” elismerések
átadása.
Kulturális Központ
Április 16. 14 órától
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete klubdélutánja.
Nyugdíjasok Háza
Április 17. péntek 14 órától
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapja. Téma: „Új vizsgálati módszerek a laboratóriumban” – előadó: dr. Rácz László, a
Rendelőintézet igazgató főorvosa.
Nyugdíjasok Háza
Április 18. szombat 11 órától
Békési TE – Hatvan női NBI-es asztalitenisz
bajnoki mérkőzés.
Sportcsarnok

HÉTVÉGE

Április 19. vasárnap 17 óra
Békési NKTE - Gyomaendrőd bajnoki női
kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 20. hétfő 20 óra
Színházi előadás: Mezítláb a parkban. Neil
Simon vígjátéka 3 felvonásban a Körúti Színház
előadásában.
Kulturális Központ Nagyterme
Április 22. szerda 18 óra
Szántai Lajos előadása A magyar ősvallás fénypapjai – a táltosok címmel.
Kulturális Központ
Április 23. csütörtök 16-18 óra
Kistérségi óvodák tehetséggondozó rajzpályázatának eredményhirdetése és énekbemutató.
Kulturális Központ
Április 24. péntek 18 óra
„Én hangom” énekverseny döntője
Kulturális Központ Nagyterme
HÉTVÉGE

Farkas Zoltán a Megyegyűlés alelnöke, és Erdős Norbert országgyűlési képviselő

Április 10. péntek 13-18 óra
Teadélután a Békési Nyugdíjasok Egyesületénél.
Nyugdíjasok Háza

HÉTVÉGE

mán az iskolában tíz éve folyó
utazás és turizmus képzésben
résztvevő gimnazisták gyakorlati lehetőséghez jutnak. Meg-

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 10-25. KÖZÖTT

HÉTVÉGE

A Tanszálló átadására március 26-án került sor. Beszédében Erdős Norbert országgyűlési képviselő, alpolgár-

és növeli esélyeiket a munkaerőpiacon. A képviselő szerint,
noha a turizmus is nehéz helyzetben van a gazdasági válság
nyomán, azért erre a szakmára a jövőben is szükség lesz.
Kissné dr. Balogh Ibolya
igazgató a 25 személy befogadására alkalmas kollégiumi
szárny kialakításában az intézményi összefogást tartotta kiemelendőnek. Továbbá azt is,
hogy a diákok felvilágosítást
tudnak a város és a megye nevezetességeiről, látnivalóiról,
étkezési lehetőségeiről magyar,
angol és német nyelven.
A Tanszálló öt szobája hétköznap középiskolás diákok
otthona, csak hétvégén és vakáció idején „alakul át” vendégfogadásra alkalmas, kiváló adottságú, jól felszerelt térré, a város
központjában. Kialakításának
ötlete egyébként az igazgatónőtől ered, aki finnországi tanulmányútja során találkozott
hasonlóval, az ötletet összekapcsolta a helyi lehetőségekkel.
A kollégium első emeletén
kialakított tanszállószárnynál
a szalagot Erdős Norbert és
Farkas Zoltán, a Megyegyűlés
alelnöke vágta át.
Sz. K.

HÉTVÉGE

Nemcsak a megyében, hanem az egész országban
is ritkaság egy iskola diákjaival szállodát működtetni. Békésen mostantól van rá példa a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény Petőfi utcai Kollégiumában.

Április 24-25. péntek-szombat egész nap
Baptista Ifjúsági Konferencia. Téma: az
imádság.
Sportcsarnok
Április 25. szombat 18 óra
A Szegedi Kis István Református Gimnázium
Jótékonysági Gálája.
Kulturális Központ

Egy nyelvet beszélünk
GÉZA MALAC

tina tanárnő segítségével egy
fájó s egyszersmind égbe
emelő utazással mondta el a
Peer Gynt kapcsán, mi az, ami
igazán fontos; végül Bagita
tanár úr Wass Albert Szentek
lázadása c. novellájával csalt
hol mosolyt, hol könnyet az
arcunkra. Akik ott voltak,
maradandó élményben részesülhettek.
A szervezők minden rendezvény után gyors mérleget is

tat egy kérdés, az valószínűleg
nem érdektelen. Mindazonáltal szeretném figyelmünkbe
ajánlani, hogy a magyar napok
mindig tavasszal van az újjászületést is erősítendő.
Köszönet mindazoknak,
akik megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel, s ezáltal minket
is erősítettek a humanista
európai és magyar kultúra
életerejét és jó hírét illetően.
Gellénné Körözsi Eszter

A történet több változatban él. Az egyik
szerint az egyszeri óvodás könyörögve szólt
az óvó néninek: „Énekeljük el a Géza malacot!” A másik változatban pedig lerajzolta a
rózsaszín hárommázsást: „Ő a Géza malac”.
De ki ez a csodálatos meselény? Nos, nem
más, mint Weöres Sándor versének, A tündérnek egy mellékszereplője. – Azt mondják,
nincs szó benne semmiféle Gézáról? Dehogynem! Még vezetékneve is van: Szárnyati.
És további két szereplő is megfordul a strófában (talán ők is tündérek?): Ráüli és Röpteti.
Nyugalom, kedves olvasók, nem egy újabb
irodalmi „trend” nőtt ki a tudomány földszagú talaján: az óvodások értelmezték így ezt az

egyébként igen nehéz szöveget. „Szárnyat igéz
a malacra” – nem egyszerű megmagyarázni
egy ifjú embernek ezt a határozós szerkezetet,
főleg, mert az igéz szót hétköznapi nyelvi
elemként aligha hallhatja. (Csak kitérőként: a
felnőtteknek sem mond A tündér cím semmit, mindenki Bóbitaként ismeri, sőt énekli.
Melyik versszakot? Hát ezt, a legnehezebbet.
Amelyikben egy filozófiában kivált járatos,
érzékeny szerző ír a csapodár szexualitásról.)
Ha már itt tartunk, tudják-e, hol lakik a
karnyúl? Elárulom: a karnyúl bizony a barlangjába’.
Gondoljanak csak nemzeti énekünkre…
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Megyei bajnok szeretne lenni az NKTE

SPORT

Újra Magyar Bajnok
a BTE Jégmadarak
Március utolsó napján békési győzelemmel véget ért a
2008-2009-es Férfi Országos Curling Bajnokság.

Horgász
szemmel
FOLYÓVÍZI
ETETŐANYAGOK

A Békési Torna Egylet Jégmadarak csapata 5 mérkőzésből 5
győzelemmel, veretlenként érkezett a bajnokság négyes döntőjébe, ahol a címvédő Wallis SC volt az ellenfél. A mieink magabiztos jó játékkal győztek és bejutottak a döntőbe, ahol a lebonyolítás sajátosságai folytán ugyanez a csapat volt az ellenfél, és
az ismételt győzelem sem maradt el. 2007 után ismét bajnok a
Békés! Ezzel nem csupán a sportág legrangosabb hazai trófeáját
hódította el, hanem emellett a békési csapat képviselheti
Magyarországot a december 4-12. között Skóciában, a sportág
őshazájában megrendezendő Európa-bajnokságon. A Belleli
Lajos által vezetett Jégmadarak minden tagja nagyon jó formában kellő magabiztossággal és motiváltsággal játszott, mely
meghozta a várva várt eredményt. További csapattagok: Riesz
Gábor, Rókusfalvy András, Nyitrai József, Molnár Gábor.

Gyebnár Éva
körbefutotta a Balatont
Gyebnár Éva, a Békési DAC versenyzője, élete első ultramaraton versenyén indult, és rögtön negyedik lett a márciusban
megrendezett Balaton Szupermaratonon. Éva már általános
iskolás kora óta fut, középiskolásként 800 méterre készült.
Majd az idő teltével egyre hosszabb távokon indult. Többször
versenyzett a Bécs-Budapest és az Arad-Békéscsaba szupermaratonikon váltóban. 2009-re készült fel annyira, hogy most már
egyéniben is vállalkozott egy ilyen versenyre. A Balaton körbe
futását (194,5 km-t) négy szakaszban kellett teljesíteni. Az időjárási viszontagságokkal nehezített embert próbáló feladatot
összesen 19 óra 31 perc alatt teljesítette.
A következő feladat Cipruson vár Gyebnár Évára. Mivel rendőrlány, a mezei rendőr Európa-bajnokságon indul a magyar válogatott tagjaként. Azután az Arad-Békéscsaba Szupermaraton
következik, ahol sok békési atlétatársával együtt áll rajthoz.

Tavaszi áradások hamarosan
levonulnak a Körösökön, a
rohanó víz kissé megcsendesedik. A Körösök vizére alkalmas etetőanyagot kell keresni.
Közepes vízhozamnál kellően
nehéz etetőanyagot ajánlok.
Vannak gyári etetőanyagok
speciálisan folyóvízre kifejlesztve, különböző oldódással.
A folyóvízi adalékok a gyorsabb süllyedéshez: PV1, mosott kavics, agyagos lösz; a
jobb tapadás érdekében őrölt
mézeskalácsot érdemes adagolni. Kétféle etetőanyagot
célszerű keverni: hagyományosan 2 kg folyóvízi etetőanyagot 0,5 kg pv1 kb. 20-30 dkg
mézeskalács őrleményt, ezeket
vízzel összekeverni, kicsit pihentetni, kettéválasztani két
vödörbe. Az egyik megy az
etetőkosárba, míg a másik
adaghoz löszös agyagot és
kavicsot keverünk. Ezt dobjuk
a helyre gombóc formájában,
keményre meggyúrva.
Szekerczés Sándor

BÉKÉSI
ÚJSÁG
– családi magazin

Jelenleg a harmadik helyen áll, de a klubelnök
szerint akár megyei bajnok is lehet a békési női
kézilabda csapat. Létfontosságú mérkőzéseiket hazai pályán játszák, jó lenne, ha minél
több sportbarát kilátogatna a meccsekre.
Nagy Mátyás, a Békési
NKTE elnöke lapunknak
adott interjújában elmondta,
hogy a 13 csapatos bajnokságban az előkelő harmadik helyet foglalja el most a csapat,
de az első három együttes
(Medgyesegyháza, Békéscsabai Főiskola, Békés) között
csak kicsi a különbség. A
Békés a listavezetővel idegenben döntetlent játszott, a csabaiakat szintén idegenben legyőzte. A Medgyesegyháza
április 5-én, a Főiskola május
31-én látogat Békésre. További győzelmek akár az NBIIbe kerülést is jelenthetnék.
Ennek ugyan anyagi háttere

még nem látszik, de Nagy
Mátyás szerint sikerülhet támogatókat találni.
– Együttesünk legnagyobb
erőssége a csapategység, szeretik egymást a lányok, egymásért is hajtanak. Munka és
iskola mellett vállalják a rendszeres sportolást és a hétvégi
meccseket. A jó csapatszellem
a heti háromszori edzésen is
megnyilvánul. Az edzéseket
Domokos Dusán, a Békési
FKC kapusa irányítja - ismertette a női kézilabda tornaegylet elnöke, Nagy Mátyás, hozzátéve, hogy fontosnak tartják
az utánpótlás-nevelést is. Folyamatosan várják az 1997-98-

Újabb jó eredmény

Mint korábban írtunk róla, Békésen rendezték meg a VII. Békés-Körös Kupa nemzetközi
utánpótlás teremlabdarúgó-tornát hét csapat
közreműködésével. A házigazda Békés (a
Szegedi Kis István iskola tanulóira építve) a
második helyet szerezte meg a Békéscsaba

mögött. Bronzérmes a Komádi lett.
A felvételen a hazai csapat tagjai: Takács Máté,
Reszelő József, Csikós Sándor, Jankó Róbert,
László Norbert, Farkas Róbert, Farkas Mihály,
Takács Bence, Szabó Sándor, Málik Zoltán, Fekete
Zsolt, Bohus András, Ollé Péter. Edző: Bíró Péter.

Karacsos kosáreső,
Közel száz páros táncolt a színpadon
jutalma „aranyeső”
Mezőberényben rendezték meg a Diákolimpia megyei döntőjét a IV. korcsportos kosaras fiúknak, lányoknak. A Békési Kistérségi Általános Iskola Karacs tagiskolájának fiú csapata először
a békéscsabai József Attila Általános Iskola csapatával játszott és
könnyed győzelmet aratott (53:13). Ezután a hazai csapat ellen
jó játékot mutatva arattak sikert (65:50). Játékosok: Molnár Tamás, Szöllősi Roland, Hortobágyi Viktor, Tóth Bence, D. Nagy
Márton Cs.: Garbár Balázs, Nagy Csaba, Szöllősi Bence, Vámos
László, Pataky Ádám. Edző: Bányai Péter.
A lányoknak egyetlen ellenfelet kellett maguk mögé utasítani, Mezőberény csapatát, ami nagy küzdelem árán sikerült
(51:42). A csapat tagjai: Szabó Orsi, Vetési Ági, Balog Tünde,
Szőke Csenge, Kelemen Cintia, Szatmári Angi, Taró Gabi, Veres
Kata, Balog Emese, Szeverényi Bea, Csontos Niki. Edző: Balog
Vilmos. Folytatás e hónapban az országos elődöntőkön.

Óriási sikerrel rendezték
meg az I. Fregolina Kupa
Tánciskolás Táncversenyt a
Kulturális Központban április
4-én. A táncversenyre 97, versenykönyvvel nem rendelkező
pár nevezett az ország minden
tájáról, többek között budapesti, szolnoki, szentesi, dévaványai egyesületek táncosai
jöttek el. Gyermek, junior, ifi,
felnőtt korcsoportban, és két
tánckategóriában: latin és
standard mérhették össze tudásukat. A zsűri tagjai jó nevű
táncpedagógusok voltak.

99-ben született, a sportág
iránt érdeklődő lányok jelentkezését. Az edző ennél a korosztálynál Vass Sándor. Ifjúsági csapatunk szintén a harmadik a megyei bajnokságban, bár csak öt megyei
együttes képes kiállítani ifi
csapatot. A lányoknak nagy
gondja a meccshiány. Edzéseiket egyébként Nagy Attila
irányítja.
A Békési NKTE hazai mérkőzései (17 órától a Sportcsarnokban): április 19-én a
Gyomaendrőd, május 3-án a
Gádoros, május 31-én a Főiskola DSE ellen. Minél több
szurkolót várnak!

A békési versenyzők közül
Oláh Levente és Kiss Tünde
párosa 3. helyezést ért el junior latin kategóriában, míg
Békési Gergely és Mészáros

Mónika párosa ifjúsági standard kategóriában 6. lett.
A verseny létrejöttét a Kulturális Központban működő
Fregolina Társastánc Klub
vezetőjének, Kenyeres Csabának köszönhetjük. Kezdeményezése a fellépők, a zsűri
és a nézők körében nagy sikert aratott és remélhető,
hogy a következő versenyre
még a mostaninál is több pár
és néző jön el Békésre. A
következő hasonló megmérettetést várhatóan október
31-én rendezik meg.
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