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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Lapunk
tartalmából
Méltónak lenni Irányi
örökségéhez
2. o.
Sonkaparádé is lesz a
Vigalmon
3. o.
Nyerjen Kárpátia
koncertjegyet
4. o.

USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁRCIUS 6-13.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
MÁRCIUS 13-20.
Levendula Patika (Csabai u.)
MÁRCIUS 20-27.
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.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

A régi medence helyén épül fel
a külső termálmedence
A Békési Fürdőért Közalapítvány Kuratóriuma február
15-i ülésén elhatározta, hogy a
közalapítvány vagyonát a Fürdő területén lévő külső termálvizes medence felújítására fordítja. A kuratórium Barkász

Sándor képviselőt hatalmazta
fel, hogy a termálvizes medence felújításához szükséges vízjogi létesítési engedélyezési
eljárással, illetve a tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos egyeztetéseket végez-

ze el, és Csökmei László Erik
városi főépítészt, hogy a tervdokumentációt készítse el. A
Közalapítvány jelenleg kb. 7,3
millió Ft-tal rendelkezik,
melynek jelentős része lakossági adomány. Az önkormány-

zat vállalta, hogy ha ez az
összeg nem fedezi a teljes felújítást, akkor a szükséges forrást biztosítja. A medence építése 2-3 hónapon belül megkezdődhet, és a tervek szerint
nyár végére el is készül.

Újdonság! Utcazenei fesztivál Békésen
Az egész történet azzal
kezdődött, hogy mi, békési
fiatal zenészek úgy éreztük,
nem csak egyedül, otthon jó
muzsikálni, hanem ebből
többet is ki lehetne hozni.
Az egyre több együtt zenélés
után megalakítottuk a
„Hangulat-jel” Dalkört, és
úgy éreztük, hogy ezt meg
kell mutatni a nagyközönségnek is. A 2009. évi
Madzagfalvi Napok péntek
estéjén nagysikerű koncertet
adtunk, majd egyre többet
jártunk fellépni helyi szórakozóhelyekre.
Az egyre több érdeklődő és
a jól sikerült bulik rádöbbentettek minket arra, hogy itt az
ideje az I. Békési Utcazene
Fesztiválnak, melyet a Békés
Városi Kulturális Központtal

Súlyos baleset
Dánfoknál

Lomtalanítás

A felvételen az utcafesztivált szervező Hangulat-jel Dalkör próba közben.

karöltve rendezünk meg. Idén
május 1-jén délután a város
több pontján indul és este versennyel, majd közös örömzenéléssel zárul. A rendezvény
az Ifjúsági Napok és Majális
keretein belül kerül lesz meg-

szervezve, ahol már április 30án, az esti nagykoncert után, a
veszprémi utcazenészek alkotta Pannon Universitas Band
(P.U.B.) fog minket ráhangolni a másnapi I. Békési Utcazene Fesztiválra. A rendez-

Pótolni kell a kivágott fákat
megjelentek és válaszoltak a
képviselők kérdéseire. A gyulai
székhelyű Körös társulat a tagjai által befizetett érdekeltségi
hozzájárulásból, 2008-2009
években Békés város közigazgatási területén lévő kezelt és üzemeltetett közcélú belvízelvezető csatornákon összesen 11,3
millió Ft értékű fenntartási
munkát végzett. A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat kezeli a Magsári, a Ludadi, a
Bánomi, a Rosszerdei, a
Bodzászugi, a B1-B9-es belvízelvezető csatornákat. Békés
külterületén 3 szivattyútelep,
23 műtárgy és 34610 fm csatornaszakasz található.
Beszámolt 2009. évi munkájáról a városban működő
négy: cigány, német, román,

A tavaly évvégén megnyílt
Békési Uszoda működtetésének első kéthónapnyi tapasztalatai nyomán úgy határozott
a városi Képviselő-testület,
hogy március elsejétől hétfőtő-péntekig már reggel hatkor
kinyit az uszoda, és várja a
látogatókat.

Öten tartózkodtak abban a
gépkocsiban, melynek vezetője
elvesztette a jármű feletti uralmát, és frontálisan az úttest
melletti tölgyfának ütközött a
napokban Békés-Dánfokon. A
balesetben a gépkocsi vezetője
és jobb első utasa súlyosan, további két utas pedig könnyebben sérült. Az anyagi kár kb. 2
millió forint. A gépkocsiban
tartózkodók közül senki nem
használta a biztonsági övet.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FEBRUÁRI ÜLÉSÉRŐL

Különösebb izgalom nélkül zajlott le a Képviselő-testület februári rendes ülése.
Az egyetlen vitát kiváltó
téma az volt, hogy soron
kívül napirendre vegyék-e az
önkéntes köztestületi tűzoltóság beszámoltatását, melyet Mészáros Sándor képviselő javasolt váratlanul, és
főleg a baloldaliak álltak
mellé. Végül azt határozták
el, hogy erről a következő
alkalommal lesz szó.
Az ülésen beszámolt a városunkat érintő tevékenységéről a
Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat. Előbbinek Juhászné Mári Anikó,
utóbbinak Bende Lajos az igazgató-főmérnöke, akik az ülésen

Korábban
nyit az uszoda

szlovák kisebbségi önkormányzat vezetője is. Az önkormányzatok céljuknak általában a hagyományápolást,
nemzeti kultúrájuk fenntartását és továbbadását tekintik,
és rendszerint jól együttműködnek a térségbeli települési
és megyei kisebbségi önkormányzatokkal,
valamint
maguk is szerveznek kulturális programokat.
A 2007-ben megalakult
Vállalkozói Tanács a békési
vállalkozókat érintő kérdésekben, mindenekelőtt a Vállalkozói Alap pályázati kiírásában és odaítélésében tesz javaslatokat a városvezetésnek –
mások mellett ezt tartalmazza
a tanács elnökének, Balázs
Lászlónak a beszámolója.

A testület önkormányzati
rendeletet fogadott el a fás szárú
növények pótlási kötelezettségéről valamint a kompenzáció
mértékéről. A rendelet tartalmazza, hogy a közterületen lévő
fás szárú növény kivágását
követő 1 éven belül a használó
köteles gondoskodni a növény
helyben történő szakszerű pótlásáról. Amennyiben a pótlás a
fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem
vagy csak részben teljesíthető, a
pótlást a jegyző által kijelölt
más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Az előterjesztés kapcsán elhangzott,
hogy a közterületi faállomány
elöregedőben van, folyamatos
cserére szorul, melyre a város
évente egymilliót költ.

vény részletes programja hamarosan megtalálható lesz a
bekesikultura.hu oldalon is.
Addig is mindenkinek kitartás, nemsokára jelentkezünk
az újabb fejleményekkel…
Hangulat-jel Dalkör

A Békési Hulladékgyűjtő
Kft. március 27-én végzi az
idei lomtalanítást. Kérik a
lakosokat, hogy feleslegessé
vált tárgyaikat csak ezen a
napon, reggel 6.30-ig helyezzék ki ingatlanaik elé.

Virágvasárnapi Vásár
IDEJE:
március 28. virágvasárnap 8-13 óra
HELYSZÍN: békési piac
Programok a nagyszabású vásár mellett
9 órától: fellépnek óvodások, zeneiskolások,
néptáncosok, népzenészek és zenekarok.
Délben jó ebéhez szól a nóta, az ebéd
bográcsban fôtt toros káposzta,
mely 500 Ft-ért kapható.
Kísérô rendezvények: gyerekeknek
hagyományôrzô játszóház, recept cserebere,
kézmûves foglalkozások: tojásfestés,
csuhéfonás, szalmafonás, korongozás,
húsvéti asztaldísz készítése, tojásgravírozás,
jó idô esetén légvár, lovaglás póni lovon,
Dottó vonat és íjászbemutató.
Asszonyok, lányok, férfiak sürögjetek,
forogjatok a vásárra portékát hozzatok!
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INTERJÚ ERDŐS NORBERT KÉPVISELŐVEL
– Ebben az interjúsorozatban helyi képviselőket kérdeztünk munkájukról. Ön nagy
politikusi rutinja mellett is
csak ritkán szólt hozzá a
vitákhoz. Miért?
– Úgy éreztem, hogy sok
esetben felesleges és meddő
vita folyt a képviselő-testületi
üléseken, szócséplés, amibe
kár lett volna belefolyni. Az
ön által említett tapasztalatot
inkább arra használtam fel,
hogy az utolsó pillanatban a
testület elé kerülő fontos kérdésekben a jó irányba billenjen a döntés.
– Mennyire tartja eredményesnek az elmúlt három és fél
év önkormányzati munkáját?
– Öt ciklus telt el a rendszerváltozás óta a városvezetésben. A mostani négy évet
az 1990-1994 közötti PásztorKökéndy-korszakkal tudom
összehasonlítani. Legalább
olyan sikeresnek tartom, elsősorban a fejlesztési beruházások miatt.
– Harmadik parlamenti
ciklusára készül, mint a Fidesz-KDNP jelöltje. Mire
építi majd esetleges parlamenti munkáját?
– Munkám támaszai a térségi polgármesterek és az
önkormányzatok. Ezek ötleteit szeretném képviselni az
Országgyűlésben. A polgármesterek támogatását már
most, a kampány idején is
bírom.

– Mit tud ígérni a békési
olvasóknak, milyen területeket képvisel majd a Parlamentben, természetesen győzelme esetén?
– Nagyon nehéz lesz a következő négy év, ezért felelőtlenül nem szeretnék ígérgetni
annak ellenére sem, hogy
most először kormánypárti
képviselő lehetek. A városban
mindenekelőtt végig kell vinni azokat a projekteket, melyek folynak, ezek egy része
csak 2011-ben ér véget. Sürgetni fogom, hogy több pályázatot írjanak ki belterületi
utak aszfaltozására, amely
Békésnek nagyon fontos. Hasonlóan fontos a 44-es útnak a
rendbetétele. A ciklus végéig
a Kondoros-Tiszakürt szakasz
elkészülhet. Dánfok, a természetes élővizek és a termálvíz
adta turisztikai lehetőségeket
folyton szem előtt kell tartani,
és hangsúlyozni a döntéshozók előtt. Kiemelten szeretném képviselni az ország házában azokat, akik a mező-

gazdaságból élnek vagy abból
egészítik ki jövedelmüket.
Ezeket a gazdaságokat és őstermelőket meg kell erősíteni,
különben nem vehetik fel a
harcot a nagyokkal, és amíg
így lesz, addig azt az értéktelen nyugati szemetet fogjuk
enni, amit élelmiszernek hiszünk. Nagy gondot kell fordítani a csökkent munkaképességűekre. Ez a kérdés most
különösen aktuális, mert pont
az utóbbi időkben nyirbálták
meg a nekik járó költségvetési forrásokat.
– Mit vár a választásokig
hátralévő időben politikai
ellenfeleitől?
– Az MSZP-től és a Jobbiktól is korrekt kampányt várok, ahogyan magam is ezt teszem. A Fidesz visszafogottabban kampányol most, így én
is. Úgy érezzük, hogy az utóbbi nyolc év kormányzását a
lakosok jól látják. Valós alternatívát a baloldali kormány
ellen a Fidesz jelent. Ha valaki
kormányváltást szeretne, a Fidesz-KDNP pártszövetséget
kell támogatnia. Orbán Viktor pártelnök is azt mondta
országértékelő beszédében,
hogy a nagy változáshoz nagy
győzelem kell. Ha a kormánynyal elégedetlenek a Jobbikra
szavaznak, kis változás lesz.
Éppen azoknak szükséges a
Fideszt választaniuk, akik a
radikális változást sürgetik.
Szegfű Katalin

Méltónak lenni Irányi örökségéhez
Hagyománnyá vált az elmúlt években,
hogy a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
kezdeményezésére, a városi középiskolák
bekapcsolódásával Irányi Dánielre emlékezés
zajlik, az 1872-től két évtizeden át békési parlamenti képviselő Városháza előtti szobránál.
Idén Bagita Attila, a Szegedi Kis István Református Gimnázium történelemtanára mondott a szokottól igencsak eltérő ünnepi beszédet, melyben Irányi Dániel képviselői munkásságát, az egész reformkor időszakát szembeállította a jelenkorral.
– Irányi egy kiváló generáció kiváló tagja
volt. Olyan politikusok közé tartozott, akiknek
a szavára talpra állt az ország. Ma találunk
ilyen politikusokat? – kérdezte. Külön kiemelte az egykori békési képviselő szociális érzékenységét és jellemszilárdságát, becsületességét, amely szavai szerint szintén hiánycikk a
mai politikusok között. Bagita Attila végezetül arra hívta fel hallgatói figyelmét, hogy a
közelgő választásokon olyan embereket válaszszunk, akik méltóak Irányi örökségéhez. Később koszorúzásra került sor az 1998-ban a városvédők által felállított mellszobornál. Sz. K.

A SZERZŐ FELVÉTELE

Harmadszor is

Bagita Attila történelemtanár mondott ünnepi beszédet.

Büszkén viselhetik a szalagot
A Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény 174 végzős gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás diákja kapta meg a felnőtt kor küszöbét is jelző szala-

got a hagyományosan megrendezett nagysikerű szalagavatón. A diákokat Erdős Norbert
országgyűlési képviselő búcsúztatta, kiemelve, hogy mi-

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a Széchenyi
téri Forradalmi Emlékműnél.
Beszédében Erdős Norbert
országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az emlékezés lényege: megérteni az előttünk
járók üzenetét. A Nobel-díjas
írót, Alekszandr Szolzselnyicint idézte: „A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem
produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük,
hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk,

kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden
más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A
kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot,
és fogalma sincs arról, amit a
keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista
eltorzult lélek! Egészséges
szellemű európai ember nem
lehet kommunista!”
Erdős Norbert hozzátette,
hogy ennek az embertelen
rendszernek, amely a gyűlöletet ültette az emberek szívébe, és az osztályharcban talál-

ta meg az emberiség végletekig leegyszerűsített történetét, a világban minimálisan
100 millió áldozata volt, rájuk
emlékezünk e napon.
- Sokan hiszik, hogy a kommunizmusnak szép céljai voltak, csak rosszul sült el – folytatta. Ez nem igaz, a kommunizmusban a terror, a megfélemlítés a lényegéből fakadt,
ördögi rendszer volt.
Később koszorúzásra került
sor. A pártok közül csak a
Fidesz és a KDNP koszorúzott. A Jobbik másnap szűk
körben emlékezett.
Sz. K.

Új honlapon a Békési Uszoda
A http://uszoda.bekesvaros.hu/ oldalon elérhető az
összes szolgáltatás, melyet
igénybe lehet venni a Békési
Uszodában. A honlapon szerepel a pontos nyitva tartás, illetve „A Békési Fürdőért”
Közalapítvány bemutatkozó
anyaga, adatai és a támogatásokat fogadó számlaszáma is.
A későbbiekben az aktuális
programokat is nyomon lehet
majd követni a neten, és

hamarosan innen is követhetik az uszoda külső részére
tervezett 10 x 10 méteres termálmedence építését.
A tervek szerint nyár végén
már bárki kipróbálhatja a
hévízi gyógyvízzel egyenértékű békési termálvizet, mely a
békési fürdőfejlesztés második
lépcsőjét jelenti. A medencéhez már több mint 7 millió
forint lakossági felajánlás
érkezett, a helyi képviselő-tes-

tület legutóbbi döntésével
pedig azt is kinyilvánította,
hogy az önkormányzat maximum 2 millió forinttal járul
hozzá a medence megvalósításához.
A Békési Fürdőért Közalapítvány továbbra is várja
a felajánlásokat, melyet a
következő bankszámlaszámon fogadnak: 1199870706278340-10000001 (Erste
Bank)


FOTÓ: NAGY ATTILA

A kommunista ember igazi jelleme
174 „mezgés” diák kapott szalagot. Még több fotó: www.bekes.fw.hu.

után az érettségi és szakmai
vizsgákon számot adnak majd
tudásukról, a nagybetűs Élet
vár rájuk, ahol már minden
döntésüknek súlya lesz. Azzal
biztatta a diákokat, hogy a
magyar társadalomnak szüksége van rájuk, és nem fogja
elengedni a kezüket. A búcsúzó tanulók nevében Kecse
Kitti és Csuta Bettina mondta
el gondolatát diáktársaik,
tanáraik és persze szüleik felé.
Az ünnepi műsorban bécsi
és angol keringő, latin és hiphop tánc, humoros jelenet, versek, a végzősök egyéni fellépése, így tangóharmonika és
aerobik bemutató, irodalmi
összeállítás és önvédelmi bemutató volt látható, hallható. A
műsort közös éneklés zárta.

Nők és férfiak együtt kalandoztak
a népi és polgári konyhák világában
Cigányzene, Petőfi vers,
vőfélymondóka, néprajzkutató, elismert mesterszakács,
házilag sütött illatos sütemények – mindezeket felvonultatta a Nefelejcs Békés
Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület és
a Jantyik Mátyás Múzeum
közös rendezvénye, melyet
„Kalandozások a konyhában” címmel rendeztek meg
a Galériában.
A hasonló című kiállítás
mintegy 150 év magyar népi
és polgári konyháinak jellegzetes tárgyait vonultatja fel az
ezüst étkészlettől a kerámia
csuprokon, étkészteleken, szakácskönyveken, falvédőkön és
kötőkön keresztül egészen a
zománcos tárgyakig. Külön
egységet képeznek a halotti
tornál használt eszközök.

Fotók: www.bekesiujsag.hu

– Egykor a női konyhai
tudomány asszonyról lányra
hagyományozódott, és férjhez
sem mehetett, aki nem tudott
kenyeret sütni – mondta el
mások mellett B. Szűcs Irén
néprajzkutató, múzeumunk
igazgatója, aki munkatársaival
rendezte is a június 5-ig megtekinthető tárlatot.

Prohászka Béla mesterszakács, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség elnöke megnyitójában azt emelte
ki, hogy régebben a sütés-főzés
a családi együttlét helye és
ideje volt, és ezt jó volna ismét
megtanulni. A Békés megyei
Gasztronómiai Team kapitánya a közeli nőnapra való tekintettel kézzel készített, rózsát formázó bonbonokat hozott a hölgyek köszöntésére.
A megnyitót Horváth Rudi
és zenekara muzsikája, Szeverényi Balázs „Befordultam a
konyhára” éneklése, és Sziegl
Dóra vőfélymondókái tettek
emlékezetessé, hasonlóan a
Nefelejcs Egyesület ízletes süteményeihez, melynek ízlelgetése közben a konyhai praktikák ismeretét próbára tévő totót is ki lehetett tölteni.
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Lakossági fórummal indult
Erdős Norbert kampánya
Kövér László és Túri-Kovács Béla lakossági fórumával kezdődött meg Erdős Norbert képviselőjelölt (Fidesz-KDNP) választási kampánya. A
fórumon mintegy 300 személy hallgatta a két
fővárosi politikus helyzetértékelését az ország
általános helyzetéről, benne a mezőgazdaság állapotáról a békési kulturális központban.
A fórumot megelőző sajtótájékoztatón Erdős Norbert bejelentette, hogy a Békés megyei
3. számú (Békési székhelyű)
választókörzetben eddig tízezer
ajánlószelvényt kapott a Fidesz-KDNP pártszövetség.
Túri-Kovács Béla országgyűlési képviselő, a Kisgazda
Polgári Egyesület elnöke
arról beszélt, hogy a rossz
politikának az elmúlt nyolc
évben áldozatául esett az
agrárium. A nagybirtokok
felemeléséért feláldozták a
kis- és középbirtokosokat,

ipar. A Fidesszel szövetségben lévő kisgazdáknak éppen
ezek megerősítése, helyzetbe
hozása a célja, amint kormányra kerülnek. A képviselő kiemelte a termőföld
lakosságmegtartó
erejét,
amely Békés megyében különösen fontos, hiszen itt kiug-

Kövér László és Túri-Kovács Béla

ellehetetlenült mások mellett
a sertéságazat, a feldolgozó-

róan magas az elvándorlás.
Kövér László, a Fidesz-

Je g y z e t

Tengernyi ember

MPSZ Országos Választmányának elnöke arról szólt,
hogy a két ciklus óta tartó
szocialista pusztítást követően az országot valósággal
újra kell építeni. Kritikus a
mezőgazdaság, az oktatás és
az egészségügy helyzete, de
„a rombolás életünk minden
területére kiterjed”.
– Békés megye negatív
szimbóluma a mögöttünk hagyandó nyolc évnek. Az embereknek még attól is elvették
a kedvét, hogy szülőföldjén
maradjon, és ezért a megyei
szocialista képviselőknek is el
kell számolniuk – hangzott el.
Kövér László elmondta még,
hogy eddig több mint másfélmillió kopogtatócédulát gyűjtöttek, amely a pártszövetség
felé irányuló bizalom, remény
és elvárás jele. A képviselő
morális megújulást sürgetett.

Sonkaparádé is lesz a Vigalmon
A Nefelejcs Egyesület idei
első szabadtéri és nagyszabású
rendezvénye a negyedik alkalommal sorra kerülő Nefelejcs
Vigalom lesz május 15-én
szombaton, egy héttel pünkösd előtt. Az egyesület kéri a
békésieket, hogy vegyenek
részt a Sonkaparádé elnevezésű programban is, melynek
lényege, hogy húsvétról meg-

maradt sonkából kell készíteni bármilyen ételt, melyet a
szakértők, az olimpiai bajnok
Békés Megyei Gasztronómiai
Team tagjai, köztük Hódos
Krisztián szakácsmester értékelnek. Az ételt már készen
kell elvinni a rendezvény helyszínére, nem ott kell elkészíteni. A fődíj sem mindennapi,
egy sonkaprés.

A korábbiaktól eltérően
most először egynapos rendezvény körvonalai máris látszanak. A sonkaparádé mellett
játszóház, fellépések, bábelőadás várja a látogatókat a Tájházban. A rendezvény „kedvenc állata” a tyúk, „kedvenc
nővénye” a borsó, melyekhez
további programok kötődnek.
El nem maradhat a tyúkszép-

ségverseny. Az éhes szájúak
lapos borsó levest ehetnek füstölt sonkával. A rendezvény
kellemes és tartalmas május
közepi kikapcsolódást ígér a
családosoknak és minden korosztály erre nyitott tagjainak.
A belépés ezúttal is természetesen ingyenes. A részletes
programokról később számolunk be a Békési Újságban.

Békésiek sikere
Ittabéban
A napokban rendezték
meg Békés testvértelepülésén, a szerbiai Magyarittabéban a hagyományos téli ünnepet, ahol a Békési Dalkör
és a Ciretazenekar kirobbanó

sikerrel lépett fel. Kétórás
műsorát az ittabéiak közül
legalább háromszázan hallgatták meg – mondta el a
képviselő-testület ülésén Vámos László képviselő.

VARÁZSKALÁCS
PÉKSÉG BOLTJA
HÁZIAS ÍZEK

Kenyér, pogácsa, édes és sós
péksütemények.
Telefon:

20/264-34-39

Békés, Piac tér 5.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Vörös
Zsolt és Budás Éva, Kovács
Tamás és Gulyás Anikó.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Szabó Ferenc (85
évesen), Földesi Magdolna
(72), Durkó Julianna (75),
özv. Halász Istvánné (98),
Hajdú Lajosné (87), özv.

Bécsi Jánosné (83), Málik
Gábor (66), Andor István
(88), Bodó György (59), Trubin Jánosné (67), Kozma Mihály (52), Vass Mihály (76).
Nyugodjanak békében!

Pálmai
Tamás

Igen, ennyien volnánk
lassan mára mindazok, kik
képletes – testi, anyagi és
lelki – nadrágszíjunkat is az
utolsó lyukig húztuk már, s
nagyot fohászkodva, atlaszi
erőfeszítéssel teszünk még
egy végső lépést a tudatos
magyar lét fenntartásának
egyetlen lehetősége felé.
Most így érezzük. Így véljük, gondoljuk, s ezért
akarjuk is. Egy dobásunk
még van, egy még lehetséges demokratikus. Választásokat kell nyerni.
Az anyagi ellehetetlenülés, a szellemi elsenyvedés
kapujában még van egy esélyünk, még talán minden
visszafordítható. Hisz –
mondják – nekünk mindig
egy Mohács kell a felébredéshez. Most ilyen időket
élünk, s mert lopakodva, lassan, évek, évtizedek alatt
font körül az ellen nehezen
vettük észre a veszélyt. Csak
most, csak az utolsó perc
utolsó órájában eszmélünk
fel végre, hogy irdatlanul
nagy a baj. Hogy nem csak
országnyi, hanem nemzetnyi
már, hisz a következő csata
várt megnyerése is csak egy
első lépcsőfoka annak a reménynek, mely néppé degradálódásunk, fajulásunk
megállításához vezethet. S
majd innen indulhat újra
minden, ebből az ismét termékenyé váló talajból serkenhet ki a Kárpát-medencei közös jövőnk zöld fája.
Sós cseppjei Pannónia vízének, azok voltunk mindmáig, öntudatlanul is egymást keresve a ránk eresztett fojtogató történelmi
párarengetegben. Hazájukat, otthonukat tétován kereső Ábelei a világóceánnak. Sorstalan árvák sokszor, tétova ódát dadogók,
tán inkább elégiázók, életet, annak értéktelen, könynyű habját mohón habzsolók. Megtévesztett, megvezetett könnyű prédái a hol
keleti, hol nyugati szélnek.

Egymás ellen acsarkodók,
összefogni tán már sohasem
akarók, gyűlölködő istentelen teremtményei a századoknak. Ezek voltunk mi,
magyarok.
De eddig volt a volt. És
ettől arra lesz a lesz. A múlt
tanulságainak fagyából az
öntudatosuló jelen napja
olvaszthatja ki azt a már
élettelennek hitt magot,
mely jövőnk egyetlen záloga. Csapongó vízcseppekből így lesz majd egybefüggő, molekula emberkéivel
egymásba kapaszkodó éltető magyar vízrengeteg.
Rengeteg, mely nem fenyeget, de életet ad. Nem pusztít, de táplál. Nem apad, de
éltetőn árad. Gyarapodik és
gyarapodtat. Sokasodik és
sokasodtat. Megtart. Megtart, mert egyet akar.
Ám egyet, ugyanazt, a
közöst csak úgy akarhatja,
csak úgy tudja létrehozni,
fenntartani ha nemcsak a
célja, hanem az eszközei is
közösek, és az eszközök majdani felkentjei, javunkra
használói között nincs kakukktojás. Egy sem. Tiszta
víz csak tiszta forrásból
fakad. S a forrás csak akkor
marad tiszta, ha senki nincs
ki önnön haszontól vezérelve
belerondít. Mert elég volt a
hamis prófétákból. Ők
ugyanolyan ártói a jónak,
mint azok kik a mai káoszt
tudatosan szülték. Nem lehetünk alázatos szemlélői
semmilyen megalkuvásnak
többé. Egyszerűen nem tehetjük, nem engedhetjük
meg. Sem magunknak, sem
másnak.
Talán múlt századok pátosza sejlik fel olykor e sorokban. Talán nem e századiak a leírt szavak. Lehet.
De bajunk sem mai keletű,
s a megoldás is csak a múlttal való tudatos számolással, tanulságainak számbavételével található meg. A
lengyelek rendszerváltáskor
megnevezték a felelősöket,
s azóta csak a rátermettség
szerint választanak, jórészt
párttól függetlenül. Mi ezt
nem tettük meg. Innen a
baj. A tengernyi baj. S ezért
kell a tengernyi ember
összefogása is.

BÉKÉSI ÚJSÁG – a családok magazinja
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Nyerjen Kárpátia koncertjegyet!
Március 27-én, pénteken 21 órától koncertezik Békésen
a Sportcsarnokban a Kárpátia együttes.
Jegyárak: elôvételben 2000 Ft, a helyszínen 2300 Ft.
Nyerjen jegyet most a Békési Újsággal!
Adjon jó választ az alábbi kérdésre, a válasz betûjelét
(valamint saját nevét) küldje el SMS-ben erre a számra
március 20-ig: 30/432-20-30.
A nyertest, aki egy belépôjegyet nyer
a békési koncertre, telefonon értesítjük március 22-ig.
KÉRDÉSÜNK:
Hány tagú az együttes? a. Három, b. Négy, c. Öt

A magyarságtudatot erősítenék
a keresztény értelmiségiek
A Keresztény Értelmiségek
Szövetsége, amely a legtöbb
embert tömörítő országos
keresztyén civil szervezet,
olyan sorozatot indított útjára, melynek célja, hogy elmélyítse a nemzettudatot és az
önbecsülést az emberek között. A programba, amely
„Keresztény gyökerek és a
boldog magyar élet” címmel
17 települést érint, Békés is
bekapcsolódott itteni, igen
aktív szervezete révén. Az
első előadáson Vida Tivadar
régész, az ELTE egyetemi docense „Kereszténység a kora-

középkori Kárpát-medencében” címmel tartott vetített
képes előadást, amelyben a
IV-IX. századi régészeti emlékeket mutatta be. Olyan leleteket, amelyek igazolják a
kereszténység jelenlétét ebben a népvándorláskornak is
nevezett időszakban. Előadásából kiderült, hogy a Kárpát-medencében ezekben az
évszázadokban jelenlévő népek, népcsoportok, így mások mellett a hunok, germánok, avarok kapcsolatba kerültek ugyan a keresztény
hittel, de sokáig továbbélt

körükben a pogány hitvilág
is, gyakran egyazon személy
esetében is, erről szintén ásatásokon előkerült tárgyi emlékek tanúskodnak. A kora-

beli Pannóniában élőket
egyaránt érte római és bizánci hatás, amely a leletek
izgalmas sokszínűségét eredményezte. A korabeli egyházszervezetről, hitgyakorlatról
ugyanakkor igen keveset
tudunk – ismerte el a téma
szakértője, Vida Tivadar, aki
nagy érdeklődéssel kísért előadása végén a hallgatóság
kérdéseire is válaszolt.
A nyolc előadást számláló
békési sorozat következő előadása március 13-án lesz a
kulturális központ Kápolnatermében.
Sz. K.

Teltházas színházi előadás budapesti sztárszínészekkel
Ismét nagy élményben volt
részük azoknak a békésieknek,
akik jegyet váltottak a Fogi
Színházi Produkció „Elvámolt
nászéjszaka” című zenés vígjátékára. A két francia szerző által írt darabot Nádas Gábor
zeneszerző, és Szenes Iván dalszövegíró ültette át magyar
színpadra.

MAGASZTALJÁK ÉRTEM KRISZTUST!
„Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és
Jézus Krisztus Lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem,
hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet
Krisztus, és a meghalás nyereség!”
Nem vallás, nem formaság, nem alkalmak és programok, nem
liturgia vagy kegyességi gyakorlat, hanem egyedül és kizárólag
csak Krisztus! Ő az Élet, Ő a megtartás, a szabadulás, a gyógyulás, Ő a minden a mindenekben!
„Mindenre van erőm a Krisztusban, mert számomra minden
Krisztus” – ez Pál apostol életének, szolgálatának summája.
Számára teljesen mindegy volt, hogy szabadon vagy bilincsben,
jólétben vagy szegénységben, egészségben vagy betegségben, erőben vagy erőtlenségben, csak hogy Krisztust szolgálhassa és az ő
dicsőségére legyen.
Hányszor gondoljuk azt, ha megváltozna a helyzetünk, ha
mások lennének a körülményeink, ha máshogy viszonyulnának
hozzánk az emberek, akkor tudnánk igazán szolgálni, akkor lehetnénk Isten dicsőségére. A helyzet ezzel szemben az, hogy pontosan
azért kerültünk abba a helyzetbe, amibe vagyunk, hogy ott hit
által fakadjanak fel az élő víznek folyamai a bensőnkből és árasszák
el a sivatagot, változtassák meg a helyzetet.
Bármennyire tiltakozik is ellene a világ, igenis kizárólagosságot
hirdetünk. Az élet kizárólagosságát. Az élet pedig Krisztus és a
meghalás is élet, hisz már átmentem a halálból az életbe.
Jegyezzük meg és gondoljunk erre naponként: azért vagyok itt
ezen a földön, azért kerültem bele abba a helyzetbe, amiben most
éppen vagyok, hogy Krisztusra mutassak, hogy bemutatva Őt,
még az életemért is Őt magasztalják.
Durkó Albert, lelkipásztor

Fantasztikus színészek játszottak a darabban! Elsőként a
középkorúak és az idősebbek
által jól ismert Straub Dezső
nevét kell megemlíteni, aki
rendezte is a darabot, valamint
Rátonyi Hajniét. A fiatalabbak
pedig a hozzájuk korban közelebb álló ifjabb színészgeneráció
tagjait ismerik jobban, azaz Be-

leznay Endre nevét, valamint a
Jóban Rosszban című tévésorozat ismert Cseke Katinka, és a
Barátok közt-ből népszerűvé
vált Szabó Erika színésznőket,
akik szintén sikert arattak szerepük megformálásával. Meggyőződhettek róla a békési nézők, hogy színpadi játékukkal
is elismerést szereznek, nem

csak „beskatulyázott” sorozatszerepeikkel.
Örömmel konstatálhatják a
színházszerető békésiek, hogy
az elmúlt másfél évben igencsak fellendült városunkban a
színházi élet, s ez még csak fokozódik márciusban és áprilisban. Köszönet érte a kulturális
központ vezetőségének. Zs. I.

Zöld gombot kaptak a végzősök

Egészségnap

ben arra hívta fel az érettségizők figyelmét, hogy csak szilárd erkölccsel és értékrenddel
tudnak majd talpra állni az
életben. A gombavató bál műsorán vicces tanárparódiák,
különböző jelenetek, keringők, táncok szerepeltek, de
nem maradhatott el az osztályfőnökök és a szülők köszöntése, a diákok gyermekkori és ballagási fényképének bemutatása sem. Mucsi András

Egészségnap lesz a Dózsa utcai Idősek Klubjában
(Dózsa utca 36. szám alatt)
március 24-én, szerdán.
Tíz órától a Békés és Környéke Bio kultúra Köz hasznú Egyesület képviselője „Miért jó a bio termék
az egészségünknek?” címmel tart előadást, majd 1315 óra között véradás lesz.
Várják a véradókat.

Február 26-án tartotta hagyományos gombavató rendezvényét a Szegedi Kis István
Református Gimnázium. A
végzős osztályok osztályfőnökei: Katonáné Nagy Andrea
(12/A), Békési Rita (12/B), dr.
Soósné dr. Héja Gyöngyi
(13/B). Az eseményen megjelent a fenntartó több képviselője, valamint Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert
alpolgármester, országgyűlési

képviselő. A rendezvényen feltűzött zöld gomb azt jelképezi, hogy elkezdődött a végzős
osztályok számára az érettségi
időszak hajrája. Kocsor Katalin a harmadikosok nevében
búcsúzott: mint mondta, a
szabadság mellé felelősség is
kell az érettségizetteknek. Az
érettségi nem hiba a mátrixban, hanem lakmuszpapír és
teszt. Katonáné Nagy Andrea
a végzős osztályfőnökök nevé-
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Küzdj és bízzál!
„Ember: küzdj és bízva bízzál” - ezen Madáchgondolat ma már szállóigének számít, s pontosan
illik interjú alanyomra, id. Juhos Balázsra. A már
deres hajú asztalosmester, ahogyan ő megnevezte
magát, friss faillatú, munkatársaival megosztott
irodájában ült le velem beszélgetni.
– Kit tisztelhetünk az ön
személyében?
– Tősgyökeres békési vagyok, itt születtem 1945-ben.
Édesapám és édesanyám földműves családból származik. A
felszabadulás után édesapám
kőművesként kereste a kenyérre valót, így tartotta fenn a családját. Édesanyám tiszte volt
ugyanakkor a családról való
gondoskodás otthon. Ketten
vagyunk testvérek. A nővérem,
Erzsike is itt él Békésen. Ipari
tanulónak 1960-ban jelentkeztem és lettem műbútor-, bútorés épületasztalos. A békési
Építőipari Ktsz.-nél szereztem
szakmai gyakorlatot a tanuló
évek alatt és végzett asztalosként is ott maradtam. Feleségemmel, Katalinnal ’66-ban
házasodtunk össze, két gyermekünk született, Katalin és
Balázs. Kiegyensúlyozott, boldog házasságban élünk. A
gyermekeink már felnőttek és
élik a saját életüket. A leányunk már megajándékozott
minket egy fiú unokával, aki a
szemünk fénye. A fiaméknál is

tervbe van véve a gyermekáldás, bár egyelőre még várat
magára.
– Asztalosmester? Vállalkozó? Üzletember?
– Annyiban vagyok több az
asztalosnál, hogy mestervizsgát tettem ’68-ban és kisiparos lettem. Tizenkét évig tevékenykedtem így. Mivel én a
nulláról indultam, kissé döcögős volt a kezdet, de a kitartásom és az optimizmusom,
meg az „öregek” mellett szerzett szakmai tapasztalatom
meghozta a gyümölcsét és
sikeres kisiparos lettem.
Többször is kitüntetéssel ismerték el a szakmai tudásomat. Ezen tevékenységemet
nyolcvanban feladtam, mivel
megcsappantak az építkezések, kevesebb lett a megrendelés és nem volt lehetőség
talpon maradni. Tíz éven át
karbantartóként dolgoztam
egy állami cégnél. Saját vállalkozásomat végül 1990-ben
indítottam. Az utóbbi években mint a legtöbb vállalkozásnak, nekünk is a fennma-

radásért kell harcolnunk és
küszködnünk. A fizetési
morál nagyon rossz, napi gondokkal kell szembenéznünk.
A fiam és a menyem, valamint
a vejem is bútorgyártással foglalkozik mint egyéni vállalkozó, és hasonló problémákkal
kénytelenek szembenézni. Bár
ők is önállóak, mégis egy család vagyunk a munkában is,
mert a „Juhos bútor” termékeit megosztva készítjük el.
– Milyen termékekről van
szó?
– Széria és egyedi bútorok
gyártásával foglalkozunk. Az
ország területén közel 100
boltban kaphatóak a termékeink, de ha magánszemély keres
fel minket az álmaival, mi azt
is megvalósítjuk. Termékeink
között szerepelnek szekrények,
szekrénysorok, komódok, tála-

lószekrények, francia ágyak,
íróasztalok, falipolcok, különböző típusú asztalok, székek és
elemes konyhabútorok. Bútoraink kizárólag első osztályú
szibériai borovi fenyőből készülnek igényes és elegáns kivitelben. Munkánk során figyelünk a környezetvédelmi előírások betartására is.
– Az előbb már szóba
került milyen nehéz helyzetben vannak a vállalkozások a
gazdasági válság miatt. Mégis
mit lehet tenni ellene?
– Nagyon fontos a több lábon állás. Feleségemmel 5 évvel ezelőtt nyitottunk Békésen egy játékboltot, a Fakuckót, mely mára önfenntartó lett. Itt széleskörű, minőségi, természetes alapanyagból
készült játékok széles skálájával, gyermekbarát kiszolgálással és esztétikus környezettel
várjuk vásárlóinkat. Lényegesnek tartom a családi összefogást is, mely nagymértékben
meghatározza a vállalkozás
további sorsát. Minden nehézség ellenére, ha újra kezdhetném az életem, akkor is ezt a
szakmát választanám, akkor is
vállalkoznék, mert az ez
Életem.
Gugé
Következő lapunkban interjúalanyunk Pankotai Gábor kajak
világbajnok.

Romák irtják
www.bekesiujsag.hu
a bozótot „Párizsban”
Jelenleg 41 roma személy
dolgozik Békésen a „Párizsnak” nevezett városrész
megtisztításában, a nádas
és bozótirtásában a Roma
Közmunkaprogram keretében. A programot a Gyulai
Többcélú Kistérségi Társulás
és a Békés Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat koordinálja, illetve a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium finanszírozza e célra életre
hívott keretéből, január 15-től
öt hónapon át – mondta el
lapunknak Surman Zoltán,
aki a megyében 20 településen mintegy 400 személy közfoglalkoztatását koordinálja.
A programvezető hozzátette, hogy a program célja a
közfeladatok segítése, egyben
a cigányság életkörülményeinek javítása azáltal, hogy napi nyolc órában munkát végeznek. A programba kizárólag regisztrált álláskeresők jelentkezhettek. Békésen több
mint 100 személy közül választották ki a helyi munka-

ügyi központ segítségével a
munkavállalókat, nyolcvan
százalékban fiatal férfiakat,
tekintettel a munka jellegére.
A program részeként rövidesen kezdődhet a Szabadka
utca körüli rész rendbetétele,
csatorna tisztítása. Segítségnyújtást is vállalnak a közmunkások házaknál olyanok
esetében, akik egészségügyi
vagy szociális okokból nem
tudják házaikat rendben tartani. Fontos azonban tudni,
hogy csak a munkaerőt biztosítják, a szükséges anyagokat
a kérelmezőnek kell állnia.
A közmunkaprogramban
részt vevők 79 ezer Ft-os
bruttó fizetést kapnak, a brigádvezetők 90 ezret, míg a
több települést irányító csoportvezetők 120 ezer forintot
– mondta el a Békési Újságnak Surman Zoltán hozzátéve, a végső cél az lenne,
hogy tartható rendet teremtsenek a romák lakta városrészeken, ezzel példát adva az
ott élőknek.
Sz. K.

MOZGÁSSAL A GYERMEKLÉLEKÉRT
A gyermek a rendszeres testmozgással rengeteg energiát és feszültséget vezethet le. Kiegyensúlyozottabbá válik,
szorongásai, agresszivitása csökken, kamaszkorában
kisebb eséllyel nyúl cigarettához, alkoholhoz, droghoz.
A csecsemő- és kisdedkori rohamos mozgásfejlődés után
óvodáskorban a hangsúly a finommozgások fejlődésén van.
Fontos, hogy a fára mászástól a bukfencezésen keresztül egészen a kutyaúszásig minden helyzetben túlzott korlátok nélkül
kipróbálhassa magát az apróság.
Az izgága vagy éppen verekedős lurkónak ajánlatos valamelyik küzdősport szakszerűen vezetett edzéseit látogatnia, mert
a sport önfegyelmet fejlesztő hatása közismert.
A mozgás jótékonyan befolyásolja az étvágyat és a testsúlyszabályozást. A rosszul evő gyermek az egész napos kirándulás után
a szülők legnagyobb örömére repetát kér, étvágytalansága nyomtalanul eltűnik. A rendszeres sporttevékenység kiemelt fontosságú elhízott gyermekek testsúlycsökkentési programjában.
A sport közösségfejlesztő hatása a családban is megnyilvánul. A közös családi sportprogramok, kirándulások lehetőséget
teremtenek kötetlen beszélgetésekre, együttes élményekre,
melyek sokáig emlékezetesek maradnak.
Sajnos a szabadidősportok többsége jelentős anyagi áldozatokkal jár. Vegyük figyelembe a család anyagi lehetőségeit is a sportágválasztásnál, és ne vállaljunk erőn felüli anyagi terheket.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész (4 fiú édesapja)

– Maffia-bűncselekmény gyanúja a Honvédelmi
Minisztériumban és a tárca egyik cégénél. A Budapesti
Katonai Ügyészség példátlan súlyúnak minősíti a
Szekeres Imre által irányított minisztérium tulajdonában
álló gazdasági társaságnál történt, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett vesztegetést.
– Ismét korrupciógyanús ügyben indított nyomozást az
ügyészség, amelyben érintett lehet Benedek Fülöp, az
agrártárca korábbi szakállamtitkára, a vagyonkezelő földügyekért felelős korábbi vezérigazgató-helyettese is.
– Kivizsgálandó, miként fordulhatott elő, hogy néhány
százmillió forintért eladták a Malévet, majd rövid idő
múlva az államnak vissza kell vennie úgy, hogy több tízmilliárdot tesz a cégbe az adófizetők pénzéből.
– Büntetőeljárások, polgári perek, különböző etikai és
fegyelmi eljárások megindítását indítványozta a rosszul
sikerült pécsi ExpoCenter-beruházás lehetséges felelőseivel
szemben az üggyel foglalkozó önkormányzati bizottság.
– A fővárosi Fidesz-frakció 2007 óta 24 alkalommal
interpellált a BKV ügyeiben, de a kormánypárti többség
mindig leszavazta az ellenzéket.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. Honlap: www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu. Adószám: 18392607-1-04.
”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
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Márciusban fokozottan ellenőrzik a gyalogosokat
és kerékpárosokat a rendőrök.
Békési Rendőrkapitányság

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.
Felújított, 1+2 félszobás lakás eladó vagy
cserélhető békési központ közeli lakásra
vagy házra. Tel.: 70/23-06-633.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Városközpontban kétszobás, összkomfortos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 66/
634-984.
Hőszigetelt, háromszobás ház, mellék és
gazdasági épületekkel eladó vagy értékkülönbözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
30/320-60-71.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Vésztőn, kertes családi ház eladó. Tel.:
70/677-44-90.
Szarvasi 14-ben háromszobás lakás sürgősen eladó. 20/599-68-06.
Békésen földszinti, 1 + 2 félszobás, teljesen felújított lakás igényesnek eladó.
Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.:
30/51-80-728.
Kétszobás ház eladó. Békés, Deák F. u. 11.
Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Ház nagy udvarral eladó Békésen, a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Békésen városközponthoz közel kétszintes, háromszobás lakás nagyméretű garázzsal eladó. Érd.: Szent Pál sor 2/1. Tel.:
66/411-837. Ár megegyezés szerint.
Békésen kétszobás téglaépítésű családi
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen, az uszoda mellett családi ház
áron alul sürgősen eladó. Tátra u. 1. Tel.:
30/561-87-41.
Borosgyánban 100 m2-es tanya eladó
közel a kövesúthoz. 1 hold föld, villany,
fúrt és ásott kút. Vagy elcserélném békési kicsi kertes házra, nyaralóra, üzlethelyiségre. Érd.: 30/97-26-137.
Felújításra szoruló 2 + fél szobás kertes
ház eladó. Békés, Kinizsi u. 51. Tel.: 30/
389-69-53.
Békésen a Szarvasi 14-ben kétszobás, felújított, kilépős, 3. emeleti lakás eladó.
Érd.: 30/252-33-90.
Borosgyáni 4-es tavon horgásztelek sür-

gősen eladó. Tel.: 70/367-47-50.
Békésen igényesen kialakított, kétszintes
családi ház zöldövezetben eladó. Érd.:
30/411-08-57.
Földszinti kétszobás, 57 m2-es lakás eladó
a Szarvasi 14-ben. Érd.: 30/58-98-696.
Borosgyáni 4-es tavon résztulajdon eladó.
Érd.: 30/98-74-958.
Békésen a Fáy utcán második emeleti felújított lakás eladó. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 20/452-35-97.
Háromszobás családi ház a Fürdőhöz közel eladó. Csere érdekel. Ráfizetést kérek.
Tel.: 70/677-44-90.
Ház eladó a Tárház u. 36. szám alatt. Tel.:
70/638-12-45.
Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Békésen a Széchenyi tér 11. III. emeleti
lakás és az Erkel F. u. 6. szám alatti ház
eladó. 30/395-96-92.
Békéscsabán kétszobás, vegyes falazatú
társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
nagyon olcsón eladó. Tel.: 30/48-63-178.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Téliesített nyaraló bővítési lehetőséggel, termő gyümölcsössel eladó. Gépkocsival
egész évben megközelíthető. Villany, és fúrt
kút van. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 66/634-457.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Kétszobás, komfortos családi ház csendes környezetben sürgősen eladó. Békés,
Szabadkai u. 10. A telek 1000 m2-es. Irányár: 3,6 millió Ft. Tel.: 66/634-457.
Bélmegyeren 1 + félszobás, ebédlős, összkomfortos ház eladó vagy cserélhető békési házra, hasonló értékűre. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 30/45-19-735.
Békésen a Táncsics u. 8. sz. alatt felújításra váró családi ház eladó. Irányár: 4,6
millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mezőberényben 170 m2 alapterületű, 3 szobás polgári ház eladó. Lakás csere érdekel.
Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/552-43-77.
Társasház eladó az Irányi u. 51. sz. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
A Tóth utcában sürgősen eladó egy parasztház hatmillióért. 20/32-77-245.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2es, egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat hasonló értékű, normál belmagasságú családi házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges. Irányár: 6,5 millió forint. Tel. 30/476-93-80.
Eladó egy háromszobás + nappalis,
vegyestüzelésű + gázkonvektoros kertes
ház nagy garázzsal, rendezett udvarral.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 70/22-14-716.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 16. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
Széchenyi téren háromszobás, kéterkélyes, felújított, 72 m2-es, 3. emeleti lakás
áron alul eladó, vagy egyszobás lakásra
cserélhető. Irányár: 7,9 millió Ft. Tel.:
70/528-25-89.

INGATLANT KERES

Jó állapotban lévő parasztházat vennék
nagy portával Békésen. Tel.: 30/384-92-65.
Kertes házat keresek albérletnek elfogadható áron rendbentartásért. Tel.: 30/4519-735.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Békésen, a Karacson I. emeleti kétszobás lakás felújított fürdőszobával és
konyhával eladó. Irányár: 8,5 millió Ft.
Tel.: 70/310-88-68.
Békésen a Szarvasi úton 2. emeleti kétszobás lakás eladó. Kertes házra csere is
lehetséges. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
30/431-92-98.
A Jantyik utcában felújított lakás társasházban eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.:
30/86-10-769.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Központban 2+fél szobás családi ház garázzsal, sok melléképülettel eladó. Egyszobás lakásra csere is érdekel értékkülönbözettel. Tel.: 70/222-75-11.
Eladó a Fürdőhöz közel, 1+2 félszobás
összkomfortos családi ház. Csere is érdekel árkülönbözettel földszinti vagy 1. emeleti lakásra. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
Dózsa Gy. u. 41. vagy 20/474-40-93.
Békésen a Fáy 6-ban 1. emeleti, 1+2 félszobás lakás garázzsal eladó. 10,5 millió
Ft. Tel.: 66/414-605.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
130 m2-es háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó melléképületekkel az
Előd u. 1/1. sz. alatt. Kisebbre csere is érdekel értékkülönbözettel. Irányár: 13 millió
Ft. Érd.: 30/23-89-730.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen a Malomasszonykertben 3 szobás,
2 fürdőszobás, 2 garázsos családi ház eladó. Lakás csere érdekel. Irányár: 17,5 millió
Ft. Érd.: 30/552-43-77.

KIADÓ INGATLAN

Egyszobás, első emeleti, felújított lakás
hosszútávra kiadó. 70/509-00-56.
20 m2 garázs kiadó a Fáy u. elején, jó
beállási lehetőség. Érd.: 66/634-207.
Békésen csendes helyen, összkomfortos
kertes házban 25 m2-es helyiség kiadó
albérletként magánszemélynek vagy üzleti
célra. Érd.: 30/97-26-137.
Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. Tel.: 70/23066-33.
Békésen középkorú nőnek albérlet kiadó
április 1-től megegyezés szerint. Tel:
30/36-54-828.
Békési, egyszobás, harmadik emeleti lakás, a Kossuth utcában albérletbe kiadó.
Érd.: 30/32-63-629.

Független, csinos, barna hölggyel szeretnék megismerkedni 40 éves korig. Tel.:
70/200-97-50.
Független, negyvenes, sportos 175/75 férfi
keres fiatal, csinos, vidám hölgyet társnak. Tel.: 20/342-26-07.

KERT, TERMŐFÖLD
A Nagykertben eladó 3 kvadrát kert kis
faházzal és gyümölcsfákkal. Érd.: 20/62281-10.
Nagykertben 2014 m2 föld, kövesúthoz közel, szorgalmi bejáróval eladó. Tel.: 66/
410-323.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/37669-16.
A borosgyáni homokbányák közelében 1,8
hektár szántó kiadó. Érd.: 66/634-396.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460.
Rosszerdőn gyümölcsöskert főút mellett eladó. Faház, víz, villany van. Tel.: 66/634-372.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300
ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Opel Astra 14. megkímélt, szép állapotban
eladó. MZ 125 motor, kisgéphez utánfutó
eladó. Békés, Zöldfa u. 1. Tel.: 30/452-39-38.
125-ös Aprilia Habana nagytestű robogó
rendszám nélkül eladó. Tel.: 70/772-98-11.
Fiat Regatta 1.9D lejárt műszakival eladó.
Tel.: 30/559-01-05.
Eladó egy Aprilia RS gyorsasági 50 cm3-s
2002-es segédmotor-kerékpár. Kezdő motorosnak is megfelel. Tel.: 30/568-30-67.
Simson S51N-es eladó. Érd.: 20/36-29-690.
Eladó egy sárgaszínű 124 cm3 crossmotor,
kis hibával. Irányár: 65 ezer Ft. Vagy elcserélném jó állapotú elektromos biciklire.
Érd.: esténként Nyíl u. 38.
Eladó Golf 1.1 másfél év műszakival, kis
hibával. Csere is érdekel sertésre vagy 12
éves fiúnak való kerékpárra. Érd.: esténként Nyíl u. 38.
1200-as Lada 4 db pótkerékkel és több
alkatrésszel eladó. Tel.: 66/643-713.

ÁLLAT
Kb. 30 kilós süldők eladók. Tel.: 30/43379-89.
Eladók: előhasú üszők, pónikanca, angol
telivér sportló. Tel.: 30/246-96-79.
Bernáthegyi kiskutyák olcsón eladók.
70/944-30-95.
Fiatal, szép bernáthegyi kan fedez. 20/
472-96-58.
Kacagó gerlék és házinyúl eladó. Érd.:
30/987-49-58.
Lakásban tartott egészséges, sterilizált fiú
kutyámnak nagyon jó gazdát keresek, költözés miatt. Tel.: 20/98-30-794.
Csibe és kacsa eladó Muronyban Lenkeséknél. Tel.: 66/427-105, 30/39-49-555.
2 házicica ingyen elvihető. Érd.: 30/40931-25.

TÁRSKERESÉS
40 éves nő korban hozzá illő független férfit keres komoly kapcsolat céljából. Tel.:
30/558-71-26.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Felsőfokú német nyelvtudással, gépírói gyakorlattal, nyelvoktatásban sokéves tapasztalattal munkát keresek. Tel.: 30/476-9380
Csökkent munkaképességű férfi fuvarozással kapcsolatos munkát keres, valamint megfelelő végzettséggel, gyakorlattal
biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.:
30/246-96-79.
Nyugdíjas hölgy ápolói végzettséggel és
időgondozási tapasztalattal, referenciával
munkát keres. Tel.: 70/517-41-31.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.

EGYÉB
Graco Serling babakocsi, Graco bébihordozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Érd.: 30/409-31-25.
Hűtőszekrényt vásárolnék 220 literest
szép és jó állapotban lévőt. jadevica@freemail.hu vagy 30/49-49-824.
Hűtőszekrény, TV, mosógép eladó. Érd.
06 70 204-7175
Új 255 l-es fagyasztóláda 65 ezer Ft-ért
eladó. Érd.: 30/331-71-72.
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.
TZ4K vagy hasonló kistraktorhoz való újszerű állapotú kétsoros kultivátor és talajmaró eladó. Érd.: 30/433-79-89.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
és szilvalekvár eladó. Érd.: 30/433-79-89.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terménydaráló, mosdókagyló, vaskerítés kapuval, 2
m-es kéménytoldalék. Tel.: 30/246-96-79.
Eladók: befont üvegek, leánderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) minden méretben.
Valamint kisméretű virágzó kaktuszok is.
Tel.: 66/416-144. Deák F. u. 39.
Eladó: 16 kalapácsos terménydaráló. Érd.:
20/98-30-794.
Eladók: fenyőfa bútorok, konyhaszekrény,
asztalok, szerszámok, zsíros bödönök,
műanyag hordók. Tel.: 20/98-30-794.
Madárketrec eladó (100x50x33 cm-es,
háromrészes). Érd.: 30/98-74-958.
Eladó egy kisméretű Bioptron lámpa állvánnyal együtt jótállással. Tel.: 66/737-174.
Eladó: 1 db füstcsöves, és 1 db füstcső
nélküli gázüzemeltetésű Junkers vízmelegítő. Tel.: 20/24-37-656.
Jó állapotban lévő kétszemélyes rekamié
eladó 6000 Ft-ért, és egy sarok ülőgarnitúra 7000 Ft-ért. Érd.: 20/91-19-708.
Elektromos kerékpár eladó. Ár: 60 ezer Ft.
Tel.: 30/667-45-84.
Megvételre keresek 300-as elektromos
keltetőgépet tartozékaival együtt. Tel.:
70/881-93-00, 17 óra után.
Hajdu mosógép eladó. Tel.: 66/415-218,
20/88-60-674.
Háromkerekű elektromos bicikli eladó.
Érd.: 70/554-93-93.
Eladó: szövőszék, tizes-gev láda, borovi
fenyőből készült ablak. Érd.: 30/376-69-16.
Új préselt vályog eladó, és egy Babetta
motorkerékpár. 20/459-75-62.
Cseresznye-, szilva-, és barackpálinka
eladó. 66/414-421.
Gázkonvektorok és vízmelegítő eladó.
Érd.: 70/335-17-08.
Eladó egy bolti, biciklire való gyermekülés,
és egy nagyméretű, fehér ágyneműtartó
jó állapotban. Csere is érdekel fehér tévé

asztalra, 2 db fehér éjjeli szekrényre. Érd.:
30/97-26-137.
Keresek használt cserepet, jó állapotban
900 db-ot, valamint fatüzelésű, folyton
égő kályhát. 30/202-98-78.
P4-es számítógép egyben eladó. Érd.:
20/36-29-690.
Bontásból eladó: tisztított, raklapozott
tégla, cserép, faanyag, léc, gerenda, konvektorok, fagyasztóláda, kúpcserép, hordozható csempekályha. 20/472-96-58.
Robi 55, illetve Robi 156 típusú rotakapára
szerelhető vízszivattyú eladó a Szamos u.
4. szám alatt.
Kihúzható ülőgarnitúra és 2 db fotel eladó.
Tel.: 30/452-39-38.
Olcsó légpuskát keresek megvételre,
maximum 6000 Ft-ig. Javításra szoruló is
érdekel. Tel.: 20/629-28-38.
Új német, cseh és magyar (alkaros) légpuskák olcsón eladók. Rosszat, régit 10
ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Slavia 631-es vagy 630-as típusú légpuskát vennék, maximum 10 ezer Ft-ig. állapota nem számít. Tel.: 30/931-90-85.
Hálószobabútor, konyhabútor és ülőgarnitúra eladó. Tel.: 20/584-36-01.
4 db bontott, öntöttvas fürdőkád, 1 db
ötmázsáig mérő tolósúlyos mázsa,
háromfázisú cirkolafűrész 500-as motorral együtt. Tel.: 30/293-27-51.
Eladó: 26-os MTB kék kerékpár, babakocsi, automata mosógép, vezetékes géztűzhely. Tel.: 70/645-31-79.
Arnold Gold Clasic Star kondigép súlykészlettel eladó. 70/772-98-11.
P4-es erős-játékos konfiguráció olcsón
eladó. Tel.: 30/907-64-21.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel. Érd.: 20/
47-79-440.
60 m-es dupla fóliaváz eladó. Érd.: 70/
407-32-84.
Murony, Földvári u. 21. alatt eladó: négyrészes szekrénysor, 2 db egyforma ágyneműtartós heverő megkímélt állapotban, 4
db erős kerti szék, kiskerekű betegtolókocsi, olajkályha, 140x200-as Cardo matrac.
Csere is érdekel mangalicahízóra.
Zimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/31518-39.
Kedvező áron eladó: fényterápiás nagy
bioptron lámpa, 120 l villanybojler, 120 l
gázbojler, gáz hősugárzó, Toyota Hiace
gallytörő. 30/39-49-55.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Eladó: 14-es gyermek kerékpár pótkerékkel, régi típusú konyhai sarok ülőgarnitúra,
szobabicikli. Érd. az esti órákban: 30/40983-39.
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.
Jó állapotú régebbi szekrénysor hozzátartozó kinyitható kétszemélyes ággyal és
fotelokkal eladó. Irányár: 40 ezer Ft. Tel.:
20/574-15-33.
Rossz akkumulátort veszek, minden
mennyiségben megegyezés szerint. Tel.:
30/230-58-53.
Eladó vagy jószágra cserélhető: kisipari betonkeverő, terménydaráló. Érd.: 30/32060-71.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós.
Irányár: 80 000 Ft. Tel.: 66/643-553,
20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/46713-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
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Jó hangulatban farsangoztak
az idősek

Közönség elé állt a fotóklub
Merész vállalással, mindössze pár héttel a
megalakulását követően máris bemutatkozik a
nagyközönségnek a Békési Fotó Klub, mely-

nek kiállítása március 18-ig várja a látogatókat
a kulturális központ Kápolnatermében. A
megnyitón Koszecz Sándor, a központ igazgatója azt emelte ki, hogy a rekord gyorsasággal
összeállt, és most 17 tagot számláló klub egyfajta nyitott szellemiségű műhelyként működik. Szerdánként 18 órától tartandó találkozásain bárkit szívesen fogadnak, akik szeretnének ebben az alkotókörben részt venni, egymástól tanulni. A kör tagja a fotózásban már
rutint szerzett Apáti-Nagy Lajos, Gazsó János,
Vári László, Tóth Ferenc és Vámos Zoltán is,
akik szintén 2-2 fotóval mutatkoznak be a tárlaton, hasonlóan a többiekhez. A fényképek
részben a természet által ihletettek, részben az
ember és emberi környezet jelenik meg rajtuk.
Sokfélék, miként a klub tagjai is.
Sz. K.

Nasmith lemezbemutató koncert

HÉTVÉGE

A produkciók sorát a Mentálhigiénés csoport
Monti Csárdása zárta, amely olyan fergetegesre
sikerült, hogy közkívánatra meg kellett ismételni.
A farsang elengedhetetlen kellékének, a fánknak elfogyasztása után tombolasorsolásra, valamint Csökmei Gábor és Kertész Gábor jóvoltából zenés-táncos mulatságra került sor. Sz. K.

Március 13. szombat 17 óra
Bollók Ádám előadása „A Kárpát-medence a
magyar honfoglalás korában”. Szervezi a
KÉSZ. Bővebben a 4. oldalon.
Kulturális központ

HÉTVÉGE

Több fotó: www.bekesiujsag.hu

Március 12. péntek 14 óra
A „Közlekedés Gyermekszemmel ” címmel kiírt gyermekrajz-pályázat eredményhirdetése és
a legjobb rajzokból összeállított kiállítás megnyitása.
Gyermekkönyvtár

Március 13. szombat 19 óra
A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
hagyományőrző roma bálja.
Eötvös Tagiskola ebédlője

Március 15. hétfő 10 óra
Városi megemlékezés az 1848-49-as Forradalom
és Szabadságharc 161. évfordulója alkalmából.
Széchenyi téri Forradalmi Emlékmű
Március 19. péntek 16:30
Tóth Endre előadása „A keresztény királyság
megalapítása” címmel. Szervezi a KÉSZ. Bővebben a 4. oldalon.
Kulturális központ
Március 19. péntek 19 óra
Együtt könnyebb Közhasznú Egyesület Tavaszköszöntő Jótékonysági Bálja.
Dübögő étterem
Március 20. szombat 12 óra
A Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági
ebédje.
Nyugdíjasok Háza

Március 20. szombat 18 óra
Rock koncertek.
Kulturális Központ
Március 20. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Balassagyarmati SE
bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Március 22. hétfő 17 óra
Tavaszi Fesztivál vándorkiállításának megnyitója
békéscsabai és békési alkotók munkáiból.
Kulturális Központ
Március 23. kedd 18 óra
Dr. Reisinger János előadása Szúdy Nándor festészetéről „A passió és az apokaliptikus művek”
címmel. Belépés díjtalan.
Galéria
Március 24. szerda 10 óra
Egészségnap és véradás.
Dózsa utcai Idősek Klubja (Dózsa u. 36.)
Március 24. szerda 18 óra
Molnár Ferenc: Az Ibolya – vígjáték egy felvonásban.
Kulturális Központ
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Március 12. péntek 10-14 óra
Békési Nyugdíjasok Egyesülete nőnapi rendezvénye.
Nyugdíjasok Háza

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 12-27. KÖZÖTT

HÉTVÉGE

Az egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező rendezvény, mondhatni ünnep a Békés
Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató
Centrum Békési Idősek Otthonában a farsang,
melyet idén február 26-án rendeztek meg. Az
igazán jó hangulatú eseményen jelmezeikben
„színpadra léptek” páran az idősek közül,
néhányuk kis műsort is előadott. Kiemelendő
Gyebrovszki Mihály zenebohóc produkciója.
Később a személyzet mutatta meg humorérzékét. Az I. pavilon nővérei Tirol Gyöngyszemeiként léptek fel, a III. pavilon Bangó
Margitot és Társulatát hozta el Békésre, a IV.
pavilon a már kissé elfeledett Sandokannal és
kalózaival mutatkozott be, míg az V. pavilon
Fenyő Miklóst és Duci Jucit vonultatta fel.
Az esemény színfoltja volt a vésztői Nefelejcs Otthon „Hajnak Csillag” Születik című
prózai és zenés múltidéző tehetségkutató produkciója, amely sok mosolyt csalt az arcokra,
és nem egyszer vastapsra késztette a lelkes
közönséget.

Március 27. szombat 9 óra
Békési Örökség Népfőiskola. Ismeretterjesztő előadások a húsvétról, kézműves műhelyek, táncház. Családokat is várnak.
Kulturális Központ
Március 27. szombat 13-16 óra
Kézműves foglalkozás: csigacsinálás. Vezeti:
Balog Gáborné.
Békési Galéria
Március 27. szombat 21 óra
Kárpátia Koncert. Bővebben a 4. oldalon.
Sportcsarnok

haros, mint csendes koncertjét. Az esten fellépnek
még: Eternal Damnation
(Békés), Built For Life
(Békés), Hangfektus (Békés), Between Delusions
(Gyula). Over Promises
(Gyula), Feszültség (Békés). Kezdés este hatkor, a
belépés 500 Ft.


Március 20-án a
MOSHPIT2 fesztiválon
mások mellett fellép Nasmith zenekar, amely új
lemezét mutatja be a Békés Városi Kulturális
Központ nagytermében.
Reméljük, hogy minél
többen tomboljuk végig a
gyomai srácok inkább vi-

Egy nyelvet beszélünk
ÉLETVESZÉLYES IDEGENEK
Az előző lapszámban a helyesírás szentesítését boncolgattuk, most vessünk egy pillantást arra, hogyan tanulunk meg helyesen írni!
Egy éppen csak betűt vető elsőstől kár lenne
számon kérni, az viszont mindenképpen
igaz, hogy alsó tagozatos korban sajátítjuk el
a helyesírás lényegét. Mindannyiunknak
vannak izzadmányos tollbamondás-emlékei a
zöld-foki-szigeteki énekesnőről, aki a Margithídon át a Margitszigetre megy, miközben
kulcscsomóját csörgeti… Mindenképpen
érdemes a hibáinkra tudatosan figyelni, esetleg többször leírni, ami korábban nem ment.
De természetesen a helyesírás területére is
áll, hogy legtöbbet mások hibáiból tanulhatunk, akár az utca embereként: KOCSI BEJÁRÓ NE ÁJ IDE – SZENVICS – ÉLET-

VESZÉLYES IDEGENEKNEK BELÉPNI
TILOS – hogy csak néhány gyöngyszemet
említsek. A nevetés, a megbotránkozás is
eszköze a tanulásnak.
Vannak persze nehezen megjegyezhető
szavak – ezekhez is alkalmazhatunk trükköket. Körülbelül minden negyedik ember
tudja csupán, hogy a (lámpa) bura szó rövid
u-val írandó. Könnyű azonban megjegyezni,
ha kapcsolunk hozzá egy hasonló hangzású
jelzőt – legyen, mondjuk, fura. Ha ezt
később felidézzük, eszünkbe se jut majd úval leírni. Remek fortély a vizualizálás is
(lehetőleg össze nem illő szavakkal) János –
pólóján vörös J-vel – a kajakban sajtot majszol. Hogy miért? Mert muszáj…
Szilágyiné Szabó Ágnes

A március 30-ra
meghirdetett „Leonce és
Léna” című
színházi előadás betegség
miatt elmarad.
A megvásárolt jegyeket
visszaváltják a kulturális
központban, hétfőtőlpéntekig 8-16 óra között.
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Szenzációs nemzetközi
tornagyőzelem a Jégmadaraktól

A békésieké a dobogó
két legfelső foka
Február 25-én rendezték
meg Mezőberényben a kosárlabda Diákolimpiát az amatőrök között a középiskolás
lányok részére. Négy csapat, így
a mezőberényi Petőfi Sándor
Gimnázium (PSG), a békéscsabai Szlovák Iskola, a békési
Szegedi Kis István Református
Gimnázium, és a szintén békési
Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény (FGYKI) nevezett.
A labdapattogtatás a PSG és az
FGYKI összecsapásával kezdő-

dött, majd a másik két csapat
mérkőzött meg egymással.
A döntőt a két békési iskola csapatai játszották. Kifejezetten sportszerű, kiegyenlített és szoros küzdelmet láthattak a szurkolók. Végül a
Szegedi Kis István Gimnázium csapata győzött, az
ezüstérem a Farkas Gyula
Közoktatási Intézménynek
jutott, harmadik a PSG, és
negyedik a Szlovák Iskola.
Mucsi Nikolett

Ismételt a Kamion
Mint tavaly, idén is veretlenül lett bajnok a Kamion a
„Vektor” Békési Kispályás Labdarúgó Kupában az amatőrök
között. A csapat a Szuperkupát
is elnyerte, miután az igazolt
kategória nyertesét a HotDrink Kft-t hetesekkel verte.
A Vektor Kupa végeredménye:
Öregfiúk: 1. Vektor Kft. 2.
Csapó Pékség 3. Picasso 4. Alföld Csapágy 5. Vem-Démász
6. Bé-KisBútor 7. Gbeton.
Legjobb kapus: Budai Gábor
(Csapó Pékség), Legjobb játékos: Jakab József (Picasso),
Gólkirály: Dr. Gurzó Zoltán
(Picasso) 16 gól.

Amatőr: 1. Kamion 2. Faiskola 3. Flamengó 4. Dübögő
5. Lungo Drom 6. Epreskert.
Legjobb kapus: Nagy Gáspár
Zoltán, Legjobb játékos: Kálmán András (Kamion), Gólkirály: Czinanó Egon (Flamengó) 23 gól.
Igazolt: 1. Hot-Drink Kft.
2. Ódium Lottozó 3. Betty
Fehérnemű 4. Nagyrét FC 5.
Frédi-Béni 6. Ukrán FC 7. KisPicasso 8. Gold FC. Legjobb
kapus: Dobozi Béla (HotDrink Kft), Legjobb játékos:
Kardos Imre (Ódium Lottozó), Gólkirály: Horváth Sándor (Hot-Drink Kft. ) 36 gól.

Kérjük, segítse adója 1 %-ával a határon túli magyar pedagógusok anyanyelvi továbbképzését a Zenei Napok keretében az „Alapítvány a Megújuló Tarhosért” részére felajánlott összeggel.
Adószámunk: 19060844-1-04. Cím: 5630 Békés, Petôfi u. 2.

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:
7,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,4 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. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Karacs Teréz utcában második emeleti, 58 m2-es, 2 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 elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó.
Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Tündér utcában felújított 4 szobás sorházi lakás. Irányár: 20 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, 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: 4,7 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, Petõfi utcában 85 m2-es,
2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 8,0 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, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,2 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,7 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, Petõfi 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 CSERÉLHETÕ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélsõ
utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Ó-temetõ utcában 2 szobás, 80 m2-es családi ház eladó. Irányár: 12,0 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3
szobás családi ház eladó. Irányár: 12,1 millió.

Horgász
szemmel
Vannak jelenségek a horgászatban, amikre nincs egyértelmű magyarázat. Például: miért
jobb egy hagyományos nylon
előkezsinórnál egy jóval vastagabb és láthatóbb fonott előke.
Annyi válasz adható csupán,
hogy sok esetben a halak megtévesztésére eredményesebben
alkalmazhatjuk. Fonott előke
zsinórokat elsősorban békés
halak horgászatánál alkalmazzuk, kiváltképp a bojlis, pelletes és különböző kötött csalis
módoknál. A hagyományos
monofil zsinórokkal szemben a
fonottak lényegesen lágyabbak
és strapabíróbbak. Sok kis apró
mikró szálból állnak, ezért az
akadós illetve kagylós terepeken jól alkalmazhatók, ellenállnak a külső hatásoknak.
Három fő típusuk van: a
hagyományos fonásúak szinte
bármely módhoz használhatóak, a süllyedőt nehezebben észlelik a halak, mert kevesebb
levegő szorul a szálak közzé, és
a héjas bevonatú, amit inkább
combi rig-es pop-up szereléknél alkalmaznak.
Szekerczés Sándor

Hatalmas nemzetközi sikert ért el a BTE
Jégmadarak curling csapata azáltal, hogy hat
mérkőzésből hat győzelmet aratva, veretlenül
nyerte meg a Leticy Kameny Trophyt Prágában,
melyet Közép-Európa három legrangosabb tornája között tartanak számon. A 28 csapat között
volt cseh, lengyel, svájci, szlovák, horvát és orosz
is. A Békési TE ebben a nemzetközi mezőnyben
veretlenül nyerte meg a tornát, melyre korábban
még nem volt példa.
A csapat kapitánya, Belleli Lajos úgy nyilatkozott, hogy szeretnék ezt a formát a következő
hetekben is megtartani, megvédeni Magyar Bajnoki címűket, és viselni a címeres mezt. Céljuk,
hogy az idén Svájcban sorra kerülő Európa-bajnokságon ismét harcba szálljanak az „A” csoportos hely megszerzéséért, melyről tavaly csak kicsivel maradtak le.

A Békési TE Jégmadarak curling csapata verseny
közben. Balról Belleli Lajos csapatkapitány.

Lajosnak fontos továbbá, hogy csapata sikereivel
tovább öregbíti Békés sporthírnevét.

Remekeltek a békési atléták
Februárban a Békési DAC
atlétái valósággal „beköltöztek” Budapesten a SYMA
csarnokba. A fedett pályás
idény lényegében itt zajlik.
Február második hetében
megszerezte 2010. évi első
országos bajnoki érmét a
Békési DAC. Az Ifjúsági és
Junior Fedett Pályás Országos Bajnokságon, Kiss Boglárka a juniorok 3 kilométeres gyaloglásában ezüstérmet
szerzett. Bogi folyamatosan
gyorsuló teljesítménnyel, végül magabiztosan gyűjtötte
be a második helyet.
Oláh Titanilla a junior
súlylökésben negyedik lett,
10.93 méterrel. A második és
az ötödik eredménye között
mind össze 15 centiméter
döntött.
Szabó Nóra az ifjúsági súlylökésben lett döntős, ahol

10.20 méteres eredménye a
hetedik helyet érte.
A következő hétvégén Budapesten a SYMA csarnokban
szerepelt Veres Zsolt, a Békési
DAC története első veterán
országos bajnokságán. Zsolt az
M40-es kategóriában remekelt, távolugrásban és hármasugrásban a második, míg 60
méteren a negyedik helyen
végzett. Ez remek visszajelzés
volt a nyáron, Nyíregyházán
megrendezésre kerülő veterán
Európa-bajnokságra készülő
atlétánknak.
A veterán OB keretében
került sor a Pest Megye
Nyílt Fedettpályás Serdülő
Bajnokságára. Veres Zsolt a
versenyzés mellett három
tanítványát is szerepeltette,
nagy sikerrel. A három 13
éves lány éremhalmozást
hajtott végre.

Nyeste Ágnes kitűnő idővel
lett második 300 méteren
(46.12) és 1000 méteren
(3:22,14) is. Kovács Anikó két
bronzérmet gyűjtött be 60
méteres gátfutásban (11.45) és
távolugrásban (436 cm), míg
Fábián Laura magasugrásban
(135 cm) ugrott az ezüstérmes
helyre. Ezek az eredmények
bíztatóak a serdülő OB előtt.
Február 21-én a Fedett
Pályás Többpróba Országos
Bajnokság zajlott a SYMA
csarnokban.
Hortobágyi
Anikó a felnőtt mezőnyben
ötödik helyen végzett. Négy
egyéni csúcs mellett sajnos a
magasugrást nagyon elrontotta, ez egy érembe került.
De a gátfutása, távolugrása
és a súlylökése alapján nagy
reményekkel vághat neki a
nyári szezonra készülő edzéseknek.
Rácz András

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.
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